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Μπαίνει το νερό στο αυλάκι σιγά – σιγά σε ότι αφορά στο
νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Πάρου. Ήδη το Δη-
μοτικό Συμβούλιο ψήφισε τις προτάσεις της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης, οι οποίες ανατρέπουν το σχέδιο των
μελετητών σε αρκετά καίρια σημεία, με βάση τις προτάσεις
του συλλόγου των μηχανικών του νησιού, των πολιτών και
των φορέων. Οι προτάσεις του Δήμου, κρίνονται θετικές στο
μεγαλύτερο μέρος τους και θα δοθούν στους μελετητές προ-
κειμένου να ενταχθούν στη μελέτη. Το ζήτημα είναι τι μπο-
ρεί να γίνει αποδεκτό και τι όχι από τους μελετητές, ώστε να
προχωρήσει η επόμενη φάση του σχεδίου, η Β2 που είναι και
η τελική. Οι προτάσεις του Δήμου συμπίπτουν χοντρικά με
τις προτάσεις του συλλόγου των μηχανικών της Πάρου, ανα-
φέρει στη ΦτΠ ο εκπρόσωπος του συλλόγου, Μ. Ισιγώνης
και σημειώνει:
«Το σχέδιο είναι σαφώς καλύτερο από τις προτάσεις των με-

λετητών, οι οποίες κατά την άποψή μας, ήσαν επιεικώς απα-
ράδεκτες. Υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία που θα έπρεπε
να διορθωθούν, ουσιαστικά όμως αφορούν λεπτομέρειες. Το
σημαντικό είναι, ότι η Χωροταξική αυτή μελέτη επεμβαίνει
θετικά για τη διάσωση κάποιων πραγμάτων, αφού καθορίζει
την αγροτική γη, τη χρήση γης στους ορεινούς όγκους (εκεί
αδικούνται ορισμένοι, αλλά άμα δεν σπάσεις αυγά ομελέτα
δεν γίνεται) και προσπαθεί να περισώσει κάποια πράγματα
(άναρχη δόμηση), που έχουν αρχίσει και καταστρέφονται
συστηματικά εδώ και 10ετίες. Φυσικά αν η μελέτη αυτή είχε
γίνει πριν από 20 ή 30 χρόνια ή αν είχαν προωθηθεί η λεγό-
μενη μελέτη Διαμαντόπουλου, που είχε ξεκινήσει το ’93 και
τώρα πλέον έχουν χαθεί τα ίχνη της, θα ήτανε πολύ πιο εύ-
κολη η προστασία και θα μιλούσαμε για κάτι πιο επιεικές στις
σημερινές συνθήκες».

Συνέχεια στη σελ. 4

Σε καλό δρόμο οι προτάσεις του Δήμου Πάρου για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του νησιού

Ανατρέπεται άρδην η αρχική μελέτη

Το ποιμαντικό του έργο ξεκίνησε αμέσως μετά
την τελετή ενθρόνισης ο Μητροπολίτης Παρο-
ναξίας κ. Καλλίνικος, προσκαλώντας κατ΄
αρχάς, σε διαδοχική ιερατική σύναξη όλους
τους ιερείς σε Νάξο και Πάρο. Για τα σχέδιά
του, ο κ. Καλλίνικος μίλησε στη ΦτΠ, αναφέρ-
θηκε όμως και σε ζητήματα που αφορούν στον
κλήρο. Το σημαντικότερο εξ αυτών, είναι η κί-
νηση που γίνεται από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο για τη δυνατότητα να παντρεύονται
οι κληρικοί μετά τη χειροτονία, εφόσον έχουν
χηρέψει.

Σεβασμιώτατε, ποια ήταν η πρώτη σας κίνηση
μετά την ενθρόνιση;
«Μετά την ολοκλήρωση των τελετών που
είχαν σχέση με την ενθρόνιση και ορισμένων
εθιμοτυπικών ανταποδοτικών επισκέψεων που
είχαμε με δήμαρχο, την έπαρχο και τις οποίες
θα συνεχίσουμε, θέσαμε ως προτεραιότητα τη
σύναξη των ιερέων της νήσου που είναι 18 κλη-
ρικοί. Τελέσαμε μια μικρή ακολουθία, στη συ-
νέχεια μίλησα στους ιερείς και ακολούθησε μια
ελεύθερη συζήτηση για προβλήματα που μας
απασχολούν. Ανάλογη σύναξη έγινε και στη

Νάξο. Και στις δύο περιπτώσεις τόνισα ότι εί-
μαστε μια μικρή Μητρόπολη και έτσι οι κληρι-
κοί τόσο στη Νάξο όσο και στην Πάρο είμαστε
μια οικογένεια και θα πρέπει να υπάρχει μια
ατμόσφαιρα αγάπης και αλληλοκατανόησης.
Τόνισα επίσης, ότι εμείς είμαστε το πρότυπο για
τους πιστούς, κακό ή καλό ανάλογα με τη συμ-
περιφορά μας. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα,
και ζήτησα να βλεπόμαστε με τους κληρικούς
και με τις πρεσβυτέρες και τα παιδιά τους, ώστε
να υπάρχει ένα δέσιμο».

Συνέχεια στη σελ. 5

Συνέντευξη στη ΦτΠ του Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικου

Επιθυμώ καλή συνεργασία μεταξύ των κληρικών
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Ένας «Αρχάγγελος»
για τα φορτηγά

Πολλά φορτηγά με προορισμό την Πάρο,
έμειναν την περασμένη Πέμπτη στο λιμάνι
του Πειραιά γιατί δεν χωρούσαν στα πλοία.
Το Πρέβελης απέπλευσε αφήνοντας πίσω
του αρκετά φορτηγά με ευπαθή προϊόντα
και καταβάλλονταν προσπάθειες μήπως και
γίνει έκτακτο δρομολόγιο. Στην προκυμαία
του Πειραιά με προϊόντα σε φορτηγό για το
κατάστημά του, έμεινε και ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου
Απ. Αλιπράντης και ήρθε τελικά στην Πάρο
με το επόμενο δρομολόγιο του Πρέβελης
ξημερώματα Σαββάτου, γιατί έκτακτο δεν
υπήρξε. Πίσω βέβαια έμειναν άλλα
φορτηγά, αλλά φαίνεται πως τα πρόβλημα
λύθηκε γιατί ήδη από την περασμένη
Δευτέρα και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη
δρομολογήθηκε το πλοίο «Αρχάγγελος»
έως τις 17 Αυγούστου για να εξυπηρετηθεί η
διακίνηση των φορτηγών, ενώ και η Blue
Star έβαλε έκτακτα δρομολόγια με το πλοίο
«Ιθάκη» κάθε Τετάρτη και εφόσον
χρειαστεί θα έρχεται στην Πάρο και Τρίτη,
όπως έγινε και στις 5 του μήνα.

Περιοχές προστασίας
Με αφορμή το νέο Γενικό Πολεοδομικό
Σχεδιασμό του νησιού, αλλά και τις
αντιδράσεις που υπήρξαν από πολίτες
περιοχών, που χαρακτηρίζονται
υγροβιότοποι και άρα υπάρχουν
πολεοδομικοί περιορισμοί, ο Δήμος Πάρου
ζήτησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ να επιβεβαιώσει
ποιες περιοχές είναι επίσημα
χαρακτηρισμένες και ποιες όχι. Η απάντηση
δόθηκε την περασμένη εβδομάδα και με
βάση τα στοιχεία αυτά, οι περιοχές που
επίσημα έχουν καταγραφεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο
Δίκτυο NATURA, Είναι ο Μώλος, η Σάντα
Μαρία και το Δεσποτικό απέναντι από την
Αντίπαρο.

«Όχι» στις κάμερες
Η κοινωνία του Μεγάλου Αδερφού είναι
πλέον πραγματικότητα και στη Σύρο,
τονίζει σε ανακοίνωσή της η Γραμματεία
Πολιτικής Κίνησης Συνασπισμού Σύρου -
Μυκόνου.
Η Κίνηση καταγγέλλει συγκεκριμένα, το
Δημοτικό Συμβούλιο Ερμούπολης, που
όπως τονίζει, «παρασύρθηκε- άραγε από
ποιον ;-και με μια ομόφωνη απόφασή του ,
επέβαλλε την παρακολούθηση σε κάθε
επισκέπτη σε κάθε εργαζόμενο του
Δημοτικού Μεγάρου και μάλλον αυτό είναι
μόνο η αρχή..... Μάλιστα προξενεί άσχημη
εντύπωση ότι συμφωνούν με τέτοια
αντιδραστικά μέτρα, για να μη πούμε ότι
πρωτοστατούν στη λήψη τους και νέοι σε
ηλικία Δημοτικοί σύμβουλοι προερχόμενοι
δήθεν από προοδευτικούς χώρους».
Η Κίνηση διερωτάται: «δεν θα μπορούσαν
άραγε να προσλάβουν φύλακα;».
Αυτό είναι ένα θέμα, εμείς απλά να
θυμίσουμε ότι κάτι ανάλογο έγινε και στην
Κοινότητα Αντιπάρου και κρίθηκε
παράνομο από την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, με αποτέλεσμα
την «αποκαθήλωση» των καμερών.
Θέλω να πιστεύω, ότι στην Πάρο ο
Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι
πιο προοδευτικοί και δεν θα μπουν σε
τέτοιες διαδικασίες.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά
Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου που
αφορά στο μικρό νοσοκομείο της Πάρου, προχωρούν
με ταχείς ρυθμούς και ήδη μετά και την έγκριση του
προϋπολογισμού, προχωράει η δημοπράτησή του. 
Όπως έλεγαν στη ΦτΠ, στενοί συνεργάτες του
υπουργού Υγείας Δ. Αβραμόπουλου, είναι προσω-
πικό στοίχημα του υπουργού, να ολοκληρωθεί το
έργο μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί από
την αρχή, γι’ αυτό και «έτρεξε» τις διαδικασίες.
Ενέκρινε αμέσως τον προϋπολογισμό (11,2 εκατομ.
Ευρώ), όπως υπολογίστηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ,
που είναι η κατασκευάστρια εταιρία, ενώ παράλληλα
έχει εγκριθεί και ο Οργανισμός του μικρού νοσοκο-

μείου για την κάλυψη των θέσεων (έχουν ήδη προ-
βλεφθεί οι ανάγκες σε γιατρούς και νοσηλευτικό ή
διοικητικό προσωπικό). 
Να σημειωθεί, ότι υπό κανονικές συνθήκες, ο προ-
ϋπολογισμός του έργου δεν θα είχε εγκριθεί νωρί-
τερα από το τέλος του χρόνου. Η χρηματοδότηση θα
γίνει από το Δ΄ΚΠΣ, κάτι το οποίο έχει επίσης δια-
σφαλιστεί και απομένει η δημοπράτηση του έργου,
που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η φάση
σε περίπου 2 μήνες. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το έργο στο σύνολό του
θα έχει ολοκληρωθεί σε περίπου ενάμισι χρόνο από
τώρα και θα παραδοθεί προς λειτουργία.

Προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες για το Μικρό Νοσοκομείο της Πάρου

Σε ενάμιση χρόνο έτοιμο προς παράδοση

Το Πάρκο Περιβάλλοντος, η καλύτερη λύση
για την περιοχή του Μοναστηριού 

Μέσα στον Αύγουστο η απόφαση
επί της ένστασης του Δήμου

Την απόφαση επί της ένστασης του Δήμου κατά της απόφασης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,
που απέρριψε την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου να αναλάβει δράση στο Μο-
ναστήρι ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΜΕΣ Νηρέας, αναμένει ο Σύλλογος, ώστε
να αποφασισθεί τι μέλει γενέσθαι με την περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση θα
εξεταστεί μέσα στον Αύγουστο. 
Ο πρόεδρος του Νηρέα, Τάσος Κασαπίδης, επαναλαμβάνει ότι η λειτουργία του Μοναστη-
ριού, δεν τους ενδιαφέρει κερδοσκοπικά, αλλά στόχος είναι η αξιοποίηση της περιοχής υπό την
αιγίδα του Δήμου Πάρου.
Ωστόσο επισημαίνει, πως όποια και αν είναι η εξέλιξη, η φετινή χρονιά είναι χαμένη, θα πρέ-
πει όμως να τεθούν από τώρα οι βάσεις με μακροχρόνια προοπτική ώστε να μην «νεκρωθεί»
ένας τόσο σημαντικός χώρος.
Όπως είπε, διερευνάται από το Δήμο η δυνατότητα δημιουργίας Πάρκου Πολιτισμού και Πε-
ριβάλλοντος, μία δράση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Πάρκο αυτό,
θα περιλαμβάνονται αθλητικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, ενώ πα-
ράλληλα μπορούν να αναδειχθούν, ο φάρος και το μοναστήρι της περιοχής και να τονιστεί, με
τη δημιουργία ενός μνημείου, η ρωσική παρουσία του προηγούμενου αιώνα. Διερευνάται επί-
σης το ενδεχόμενο, να καλύπτονται οι ανάγκες ηλεκτρισμού του Πάρκου με φολτοβολταϊκά
συστήματα και με μικρά φράγματα σε χείμαρρους που καταλήγουν στην περιοχή οι ανάγκες
της ύδρευσης.
Σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη, υπάρχει προμελέτη που εντάσσει όλες αυτές τις δράσεις σε
σχέση με το Πάρκο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται και στο Γενικό Πολε-
οδομικό Σχέδιο. Πρόκειται για μία προοπτική, που δεν αποκλείει τη συνεργασία ιδιωτών.
Στην περίπτωση αυτή, ο Νηρέας δηλώνει ότι θα προτιμούσε να συνεργαστεί με το Δήμο.
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Ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν στο πε-
ριβάλλον και στη διαχείριση των υδάτινων
πόρων έδειξε η κ. Άρια Μανούσου- Μπινο-
πούλου, καθώς η λειψυδρία χτυπάει την
πόρτα των Κυκλαδίτικων νησιών. Η Βουλευ-
τής των Κυκλάδων έψαξε, μελέτησε και πρό-
τεινε στους δημάρχους ολοκληρωμένο σχέδιο
για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων στα
νησιά μας, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της
λειψυδρίας με μηδενικό κόστος. 
Γι αυτό το λόγο, προτού ακόμα συνεδριάσει η
Κυβερνητική Επιτροπή στο Μέγαρο Μαξί-
μου για το θέμα της διαχείρισης των υδάτι-
νων πόρων, η ίδια ερεύνησε, μελέτησε και
πρότεινε στους δημάρχους με επιστολή της
ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την διαφύλαξη
των αποθεμάτων νερού.
Πρόκειται για μία μελέτη που εκπονήθηκε
από τον -διεθνώς αναγνωρισμένο- Οργανι-
σμό για την Παγκόσμια Σύμπραξη για το
Νερό. Με τίτλο «Αποστολή Νερό», το πι-
λοτικό αυτό πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτε-
λέσει ένα πρώτο βήμα για την αναβίωση
παραδοσιακών μορφών διαχεί-ρισης νερού
στα νησιά μας. 
Στην επιστολή που απέστειλε σε δημάρχους
νησιών των Κυκλάδων - εκεί δηλαδή όπου εν-
δείκνυται η εφαρμογή ενός τέτοιου πιλοτικού
προγράμματος- η Βουλευτής ξεδιπλώνει έναν
ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αξιοποίηση
των όμβριων υδάτων μέσω ειδικών κατα-
σκευών σε δημόσια κτήρια (σχολεία, δημαρ-
χεία, κοινοτικά καταστήματα). Όπως τονίζει
η ίδια «το νερό εν συνεχεία θα συλλέγεται και
θα χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις,
όπως πότισμα, πλύσιμο κτλ». Προβλέπεται

μάλιστα να συνδυαστεί με την παροχή της κα-
τάλληλης εκπαιδευτικής κατάρτισης σε τοπι-
κούς τεχνίτες που θα κάνουν την
εγκατάσταση και συντήρηση των συλλεκτών
καθώς και την εφαρμογή ενός προγράμματος

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία. 
Στην περίπτωση που συμφωνήσει η τοπική
αρχή κάθε νησιού, η εφαρμογή της μελέτης
και η κατασκευή των εγκαταστάσεων υλο-
ποιούνται με μηδαμινό κόστος για τις τοπι-
κές κοινωνίες. 
Η Βουλευτής των Κυκλάδων πήρε τη διαβε-
βαίωση ότι το σύνολο των χρημάτων που
απαιτούνται θα καλυφθούν από την χορηγία
εταιρείας Coca Cola Τρία Έψιλον και την
Coca Cola στο πλαίσιο της ακολουθούμενης
πολιτικής της περί εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης. 

Ερώτηση Παπαγιαννάκη
Το θέμα της λειψυδρίας απασχόλησε και το
βουλευτή του Συνασπισμού Μ. Παπαγιαννά-
κη, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή
προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με θέμα: Πό-
σιμο νερό και ιδιωτικές πισίνες.
Ο κ. Παπαγιαννάκης, αφού αναλύει το πρό-
βλημα, επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η

λήψη μέτρων, προτείνοντας πολιτική αυξητι-
κής τιμολόγησης, π.χ. μετά του ενός τόνου
νερού / ανά ημέρα / ανά νοικοκυριό ή μετά
τη μέγιστη κατανάλωση 30 τόνων το μήνα
για τέσσερα άτομα, η χρέωση να είναι πολλα-
πλάσια.
Επίσης, να απαγορεύεται η πλήρωση ή η συμ-
πλήρωση του νερού της πισίνας με πόσιμο
νερό και τούτο να αναφέρεται στις νέες πολε-
οδομικές άδειες. Το μέτρο της υποχρεωτικής
κάλυψης της πισίνας σε ώρες μη χρήσης για
μείωση της εξάτμισης είναι αναγκαίο, καθώς
επίσης πισίνες που βρίσκονται κοντά στη θά-
λασσα να κατασκευάζονται με προδιαγραφές
για χρήση θαλασσινού νερού.
Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο υπουργός:
Τί προτίθεται να πράξει για να αντιμετωπι-
στεί το πρόβλημα; Προτίθεται να εξετάσει τις
προτεινόμενες αλλαγές;

Οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις και η ξηρασία εξαντλούν τα υδατικά
αποθέματα σε Αττική, Θεσσαλία και νησιά του Αιγαίου.
Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ των Νέων, χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι οι μεταφερόμενες ποσότητες νερού στα νησιά του Αι-
γαίου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 10% σε σχέση με το 2007. 
Η ξηρασία που πλήττει την Ανατολική Ελλάδα, αλλά και οι αστο-

χίες που παρατηρούνται σε μικρά φράγματα τα οποία κατασκευά-
στηκαν βάσει ανεπαρκών στοιχείων για τις βροχοπτώσεις έχουν

αφήσει μισοάδειους πολλούς από τους ταμιευτήρες των νησιών του
Αιγαίου. 
Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 140 εκατ. κυβικά μέτρα νερού από χεί-
μαρρους σε νησιά χάνονται στη θάλασσα κάθε χρόνο, καθώς δεν
έχουν κατασκευαστεί τα απαραίτητα έργα, ενώ η ακριβή λύση της
μεταφοράς όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για την κάλυψη
των αναγκών ύδρευσης των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων πα-
ρουσιάζεται ως «μονόδρομος».

Γεωτρήσεις και ξηρασία εξαντλούν τα υδατικά αποθέματα 

«Χάνονται» νερά στη θάλασσα

«Εκστρατεία Μπινοπούλου για το νερό στις Κυκλάδες»

Επιστολή προς τους δημάρχους για τη λειψυδρία
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Τι αλλάζει σήμερα και δεν μπορεί να είναι
τόσο καλή η προστασία;
«Όλες οι ζώνες που ο Διαμαντόπουλος είχε
χαρακτηρίσει ως ζώνες προστασίας, έχουν οι-
κοδομηθεί κατά κόρον». 

Όπως είναι σήμερα η μελέτη, υπάρχει σημείο
που να προκαλέσει πρόβλημα;
«Η μελέτη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση της
οικοδομικής δραστηριότητας και αυτό θα έχει
επιπτώσεις στην απασχόληση, γιατί όταν ένα
κομμάτι του Παριανού πληθυσμού, απασχο-
λείται άμεσα ή έμμεσα στην οικοδομή και λη-
φθούν κάποια μέτρα τα οποία σε μία πορεία
2-3 χρόνων θα μειώσουν την οικοδομική δρα-
στηριότητα κατά 50%, αυτό  σημαίνει ότι ένα
μέρος του πληθυσμού θα έχει πρόβλημα επι-
βίωσης. Μην ξεχνάμε ότι η Πάρος τα τελευ-
ταία χρόνια βρίσκεται σε ανοδική
πληθυσμιακή ανάπτυξη, όμως μετά τον πό-
λεμο είχε χάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού
της λόγω της ανεργίας. Να μην φτάσουμε λοι-
πόν από το ένα στο άλλο άκρο, γιατί η μελέτη
που είχε παρουσιαστεί στο Δήμο οδηγούσε
στη μείωση του πληθυσμού. Πιστεύω όμως,
ότι τα μέτρα που έγιναν ηπιότερα μετά την
παρέμβαση του συλλόγου των μηχανικών,
έχουν μειώσει αυτό τον κίνδυνο κατά πολύ.
Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίζω αν οι μελετη-
τές θα δεχτούν τις προτάσεις του Δήμου». 

Να μην γίνουν αδικίες
Θετική επί των προτάσεων του Δήμου είναι
και η άποψη του επικεφαλής της μειοψηφίας,
Λ. Κοντού, ο οποίος όμως έχει ενστάσεις, γιατί
εκτιμά ότι κάποιοι πολίτες, κυρίως χαμηλών
εισοδημάτων, ενδεχομένως να αδικηθούν.
Ο κ. Κοντός τονίζει στη ΦτΠ:
«Στο Δημοτικό Συμβούλιο, άσκησα κριτική
στη δουλειά που έγινε από τους μελετητές, οι
οποίοι διαμόρφωσαν ένα σχέδιο, το οποίο τε-
λικά ανατράπηκε. Αυτό έγινε γιατί ομάδες πο-
λιτών, επιτροπές και μηχανικοί, που
ασχολούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα με
τη μελέτη, για διαφορετικό σκοπό ο καθένας,
επέβαλαν τις απόψεις τους με επιχειρήματα.
Όλοι εμείς, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε
τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη ζωή μας
πάνω στο νησί ενώ οι μελετητές ενδιαφέρον-
ται μόνο για την αμοιβή τους. Τα κίνητρα
λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικά, με αποτέ-
λεσμα να έχουμε το εξής: Το μεγαλύτερο κομ-

μάτι αυτής της μελέτης να ανατρέπεται και να
διορθώνεται. 
»Επίσης, υπάρχουν παρεμβάσεις που ενδεχο-
μένως κάποιοι πολίτες θα αδικηθούν και πολύ
φοβάμαι ότι αυτοί οι οικοδομικοί περιορισμοί
πλήττουν κυρίως χαμηλού εισοδηματικού επι-
πέδου πολίτες».
Ο κ. Κοντός, ζήτησε παράταση ώστε να μελε-
τηθούν επισταμένως οι προτάσεις του Δήμου,
όμως το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό.
Έγιναν ωστόσο αποδεκτές τρεις επισημάνσεις
του. Η πρώτη αφορά στη δημιουργία μιας
ζώνης γύρω από τις περιοχές που θα υποδειχ-
θούν για το αεροδρόμιο και το εμπορικό λι-
μάνι. Η δεύτερη αφορά στη μη ύπαρξη στη
μελέτη οριστικής απαγόρευσης δόμησης και
το τρίτο αίτημα, είναι να υπάρξει καταγραφή
των επίσημα χαρακτηρισμένων ως υγροβιό-
τοπων, περιοχών. 

Οι αλλαγές
Όντως, με βάση τις προτάσεις του Δήμου, που
ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, η
μελέτη ανατρέπεται στο μεγαλύτερο μέρος
της.
Σύμφωνα με τον επιστημονικό συνεργάτη του
Δημάρχου, αρχιτέκτονα Γ. Κουζούμη, οι αλ-
λαγές είναι αρκετές και σημαντικές.
Ειδικότερα, σε δύο περιοχές ειδικής προστα-
σίας της ΠΕΠ1 έως 10 υπήρχε πρόταση να

μην δομούνται. Αντίθετα ο Δήμος προτείνει
τη δόμησή τους με 100 τετραγωνικά κατοικία
ανά οικόπεδο και αύξηση του ορίου κατάτμη-
σης, από 8 που είναι σήμερα, σε 50 στρέμματα.
Το ίδιο ισχύει και για δύο ακόμη περιοχές, το
Αυκουλάκι και την Τρυπητή, ενώ στην πε-
ριοχή του Αη Γιάννη Δέτη, προβλέπεται η δη-
μιουργία Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού
Πάρκου.
Σε ότι αφορά σε οικόπεδα εκτός σχεδίου, ο
συντελεστής, με βάση τη μελέτη, θα μειωνό-
ταν σε 200 και 160 τ. για τα 8 και τα τέσσερα
στρέμματα αντίστοιχα. Ο Δήμος προτείνει να
παραμείνει ως έχει, δηλαδή 280 τ. για τα 8
στέμμ. και 200 τ. για τα 4 στρεμμ. Αποδέχτηκε
όμως ο Δήμος, την κατάργηση των υπογείων
και του ορόφου. Ένα άλλο σημείο, αφορά
στην αγροτική γη. Σύμφωνα με τις προτάσεις
του Δήμου, αυξάνεται κατά πολύ. Περιλαμ-
βάνει όλο τον κάμπο από τα Μάρμαρα μέχρι
τη Νάουσα, από τις λίμνες της Νάουσας έως
τα Λιβάδια της Παροικιάς και τη Χρυσή
Ακτή. 
Επίσης, οι μελετητές πρότειναν απόσταση
150 μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού για
την ανέγερση οικοδομής, ενώ ο Δήμος αντι-
προτείνει, ανάλογα με το υψόμετρο που βρί-
σκεται το οικόπεδο η απόσταση να είναι από
80 μέχρι 130 μέτρα. 
Σε ότι αφορά στους οικισμούς, ο Δήμος προ-

τείνει να μην δημιουργηθεί κανένας νέος οι-
κισμός από τους προτεινόμενους στο σχέδιο
των μελετητών, εκτός από τους ορεινούς οικι-
σμούς, Βουνιά, Καμάρες και Χωριουδάκι και
ζητεί να διερευνηθεί αν μπορούν να επεκτα-
θούν οι υπάρχοντες. Στην περίπτωση βέβαια
που θα κριθεί αναγκαίο να δημιουργηθεί νέος
οικισμός, αυτός θα πρέπει να διασφαλίζει μια
απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από τη
θάλασσα και να έχει πολύ χαμηλό συντελεστή
δόμησης, 0,20 έως και 0,4 από 0,6 που προ-
τείνουν οι μελετητές. 
Για την εκπαίδευση, ο Δήμος προτείνει μι-
κρότερα στάνταρς από αυτά που δίνει το
ΥΠΕΧΩΔΕ, δηλαδή 22 μαθητές ανά αί-
θουσα, αντί 30 που προτείνουν οι μελετητές,
ούτως ώστε να προκύψουν στον υπολογισμό
περισσότερες αίθουσες και μεγαλύτερα κτίρια
σχολείων. 
Ζητείται ακόμη, να χωροθετηθούν επακρι-
βώς, νοσοκομείο και αεροδρόμιο, ενώ για το
εμπορικό λιμάνι ζειτείται να υπάρξει σαφής
αναφορά ότι είναι αναγκαίο και να μπορεί να
χωροθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της πα-
ραλιακής ζώνης της Πάρου.
Για το εργοστάσιο της ΔΕΗ, προτείνεται να
χωροθετηθούν ακριβώς οι εγκαταστάσεις για
τη διασύνδεση με υποθαλάσσια καλωδίωση με
το κεντρικό σύστημα παραγωγής ενέργειας. 

Η επόμενη φάση
Οι προτάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Πάρου, τί-
θενται υπόψη των μελετητών και θα ενσωμα-
τωθούν στη μελέτη, όσες από αυτές δεν
προσκρούουν σε κάποιο νόμο. Εφόσον ολο-
κληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα υπάρξει η Β2
φάση, που είναι και η τελική της μελέτης, η
οποία θα επιστρέψει στο Δήμο να γίνει απο-
δεκτή και για τυπικούς και για ουσιαστικούς
λόγους και στη συνέχεια θα προωθηθεί στην
Περιφέρεια για έλεγχο από το ΣΧΟΠ, υπο-
γραφή από τον Περιφερειάρχη και δημοσί-
ευση στο ΦΕΚ. Για όλη αυτή τη διαδικασία,
απαιτούνται σύμφωνα με τον κ. Κουζούμη,
τουλάχιστον τρεις μήνες, όταν όμως η με-
λέτη φτάσει στην Περιφέρεια, είναι άγνω-
στο σε πόσο χρονικό διάστημα θα εγκριθεί.
Εάν όμως όλα κυλίσουν ομαλά, ο κ. Κουζού-
μης εκτιμά ότι έως την άνοιξη θα έχει γίνει
και η δημοσίευση στο ΦΕΚ και θα μπορεί
πια να προχωρήσει η πολεοδόμηση (χάραξη
δρόμων, πλατειών κλπ.), για τις εντός σχε-
δίου περιοχές. 

Σε καλό δρόμο οι προτάσεις του Δήμου Πάρου για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του νησιού

Ανατρέπεται άρδην η αρχική μελέτη
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Κατά τη διάρκεια της ενθρόνισης όλοι οι
ομιλητές ζήτησαν να καταβάλετε προσπά-
θειες ώστε να φέρετε τους νέους κοντά στην
εκκλησία. Πως εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει
αυτό;
«Παρατηρώ το διάστημα που είμαι εδώ, ότι
υπάρχει καθημερινά μία πολύ μεγάλη προσέ-
λευση νέων στο προσκύνημα της Εκατοντα-
πυλιανής. Αυτό μου κάνει καλή εντύπωση και
αποδεικνύει ότι οι νέοι μας, έχουν πολύ καλή
διάθεση, να μας πλησιάσουν. Ένα δεύτερο
που βλέπω, είναι ότι αυτοί οι νέοι, έρχονται
με πολύ λαχτάρα να πάρουν την ευχή μας, να
μας σφίξουν το χέρι, να μας χαιρετήσουν με
εγκαρδιότητα και ορισμένοι μας ζητούν να
προσευχηθούμε για κάποιο πρόβλημά τους.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ καλές προ-
ϋποθέσεις για να πλησιάσουμε τους νέους και
εναπόκειται σε εμάς να έχουμε μαζί τους μια
καλή επικοινωνία, μια διάθεση θυσιαστικής
προσφοράς και επαναλαμβάνω να τους διδά-
σκουμε με το πρότυπο της ζωής μας. Εάν οι
κληρικοί ή ο επίσκοπος, άλλα λέμε στους
νέους και άλλα βλέπουν από
εμάς, τότε όχι μόνο καλό δεν
κάνουμε, αλλά κάνουμε και
ζημιά, γιατί αισθάνονται ότι
υποκρινόμαστε. Το να πω όμως
τώρα, συγκεκριμένους τρόπους
για να πλησιάσουμε τους νέους,
νομίζω δεν είναι τόσο εύκολο,
αλλά και καλό. Οι κοινωνικές
όμως εκδηλώσεις, όπως στον
αγιασμό της ομάδας του
Νηρέα, είναι μία καλή ευκαιρία
για επικοινωνία, από την οποία
θα προκύψει κάτι θετικό». 

Το κατηχητικό, τουλάχιστον
όπως ήταν παλαιότερα, έχω
την αίσθηση ότι απομάκρυνε
τα παιδιά και από την εκκλη-
σία, γιατί οι κατηχήτριες είχαν
διαφορετική συμπεριφορά
στα παιδιά που πήγαιναν στο
κατηχητικό και έβλεπαν με
μισό μάτι τα άλλα που δεν
συμμετείχαν. Σήμερα πως
είναι τα πράγματα;
«Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό, γιατί τώρα πια
ορισμένα πράγματα δεν είναι δεδομένα και
αυτονόητα. Δηλαδή, στα χρόνια τα δικά μας
υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή που ήταν εν-
ταγμένη μέσα στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
οι νέοι δεν είχαν και πολλές άλλες επιλογές
και το κατηχητικό ήταν διέξοδος κατά κάποιο
τρόπο. Τώρα πλησιάζουμε τους νέους έχον-
τας συνεχώς την αίσθηση ότι πρέπει να είμα-
στε σωστοί και προσεκτικοί απέναντί τους.
Νομίζω όμως ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο τα

κατηχητικά σήμερα, μπορεί
αριθμητικά να μην είμαστε
όπως παλιά, αλλά όσα παιδιά
έρχονται ωφελούνται. Είμαι
υπέρ των κατηχητικών και θα
προσπαθήσω να χρησιμοποιή-
σουμε και σύγχρονες μεθόδους
όπως το διαδίκτυο, αλλά και
ορισμένα παιχνίδια. Ήδη
υπάρχει μία υποδομή, ξέρω ότι
εδώ στο νησί κάποιοι ιερείς
ασχολούνται με τον αθλητισμό.
Όλα αυτά τα αξιοποιούμε για
να ελκύουμε τα παιδιά στην εκ-
κλησία».

Σεβασμιώτατε, ακούγονται
πολλές φωνές εδώ και πολύ
καιρό για διαχωρισμό Κρά-
τους – Εκκλησίας. Ποια είναι
η γνώμη σας;
«Θα πω μια εντελώς προσω-
πική άποψη. Πιστεύω, ότι
όπως έχει διαμορφωθεί η κατά-

σταση εδώ και μερικούς αιώνες, δηλαδή του-
λάχιστον τα τελευταία 150 χρόνια, υπάρχει
μία συναλληλία Πολιτείας και Εκκλησίας σε
ζητήματα καθαρώς βέβαια πρακτικά και δι-
οικητικά. Είμαι της άποψης, ότι η Εκκλησία,
πρέπει να έχει καλή σχέση και συνεργασία με
την Πολιτεία, γιατί έχει παίξει ένα συγκεκρι-
μένο ρόλο διαχρονικά ως προς την προαγωγή
του γένους μας. Έχουμε μια ελληνορθόδοξη
παράδοση διαμορφωμένη, έχουμε μια ομοι-
ογένεια στον Ελλαδικό χώρο, που τα τελευ-
ταία περίπου 20 χρόνια αρχίζει να

αλλοιώνεται με το μεταναστευτικό ρεύμα,
αλλά παραμένει ένα γεγονός αναμφισβήτητο.
Παρά ταύτα, θεωρώ ότι θα πρέπει να ισχύει
αυτό που λέμε, το περί διακριτών ρόλων, να
υπάρχει όμως και η συνύπαρξη. Δεν πιστεύω
λοιπόν, ότι πρέπει βίαια και ξαφνικά να χωρι-
στούν. Τώρα αν σε βάθος χρόνου θεωρή-
σουμε ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν με
διαφορετικό τρόπο, μπορεί να γίνει διαχωρι-
σμός, ήρεμα και με νηφαλιότητα. Κάτι ξαφ-
νικό όμως, θα είναι οδυνηρό και για την
Πολιτεία και για την Εκκλησία».

Εκτιμάτε ότι ακόμη και σήμερα θα πρέπει
να παραμένει ο δογματισμός να μην παν-

τρεύονται οι μητροπολίτες;
«Σχεδόν από τους πρώτους χριστιανικούς αι-
ώνες, είναι παράδοση οι Επίσκοποι να εκλέ-
γονται εκ του αγάμου κλήρου. Οι λόγοι δεν
είναι δογματικοί. Η πρώτη εκκλησία είχε εγ-
γάμους επισκόπους. Μετά διαμορφώθηκε
έτσι, για καθαρά πρακτικούς και ποιμαντι-
κούς λόγους. Ο Επίσκοπος είναι αφοσιωμέ-
νος και αφιερωμένος στο ποίμνιό του. Εάν
έχει οικογένεια είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη.
Θεωρώ ότι μια μεγάλη επιτυχία ενός κληρι-
κού, το πρώτο θα έλεγα, είναι να έχει μια πολύ
καλή και σωστή οικογένεια γιατί είναι το κα-
λύτερο κήρυγμα προς τα έξω. Εγώ ως επί-
σκοπος, τώρα μετά την ενθρόνιση, σε
διάστημα 16 ημερών πραγματοποίησα 8 τα-
ξίδια σε Πάρο - Νάξο. Θα μπορούσα να κι-
νηθώ έτσι αν είχα οικογένεια; Ο Επίσκοπος
βρίσκεται στο στόχαστρο, τον παρακολου-
θούν όλοι. Θα ασχολούνται όχι μόνο με τον
Επίσκοπο, αλλά και με κάθε μέλος της οικο-
γένειάς του προκειμένου να τον πλήξουν.
Όπως και να έχει όμως, Πανορθόδοξα ισχύει,
ότι οι Επίσκοποι εκλέγονται εκ των αγάμων
και ότι δεν παντρεύονται οι κληρικοί μετά τη
χειροτονία. Για το δεύτερο, έχει τεθεί ένα ζή-
τημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
καθώς εκτιμάται ότι αποτελεί πρόβλημα για
όσους κληρικούς επέλεξαν τον έγγαμο βίο
και στην πορεία χήρεψαν. Τότε μπαίνει το
δίλλημα,  ιεροσύνη ή οικογένεια. Για το λόγο
αυτό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ξεκι-
νήσει διαδικασία με όλες τις ορθόδοξες εκ-
κλησίες και ζητεί να συζητηθεί με
νηφαλιότητα πανορθοδόξως το ζήτημα αυτό,
ώστε να ληφθεί μία απόφαση από κοινού, να
παντρεύονται οι κληρικοί και μετά τη χειρο-
τονία. Είναι πολύ πρόσφατο και περιμένουμε
τις εξελίξεις».

Συνέντευξη στη ΦτΠ
του Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικου

Επιθυμώ καλή συνεργασία
μεταξύ των κληρικών

«…το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο

έχει ξεκινήσει διαδι-
κασία με όλες τις
ορθόδοξες εκκλη-

σίες και ζητεί να συ-
ζητηθεί με

νηφαλιότητα πα-
νορθοδόξως το ζή-
τημα αυτό, ώστε να

ληφθεί μία από-
φαση από κοινού,

να παντρεύονται οι
κληρικοί και μετά

τη χειροτονία.
Είναι πολύ πρό-

σφατο και περιμέ-
νουμε τις

εξελίξεις».
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Έκθεση ζωγραφικής
της Ελένης Βύζη
«Νάξος - ακουαρέλες»

Στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου θα φιλοξενηθεί η έκ-
θεση ζωγραφικής της Ελένης Βύζη με θέμα «Νάξος –
ακουαρέλες (ένα εικαστικό οδοιπορικό στην ενδοχώρα
και τα παράλια της Νάξου)».
Η καλλιτέχνης, συγκινημένη από το ναξιακό τοπίο,
λιτό στην ποικιλότητά του, αποτυπώνει με το δικό της
τρόπο την πνευματικότητα που αποπνέει αυτό, λου-
σμένο στο δυνατό φως του Αιγαίου.
Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 7 Αυγούστου, στις 8.30 το
βράδυ και θα λειτουργεί από από τις 10 το πρωί έως
τις 2.30 μ.μ. και από τις 6.00 το απόγευμα έως τις 10.00
το βράδυ. 
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Αυγούστου

Τα έργα του θα παρουσιάσει στο
BRAZIL PORT BAR ΣΤΟ Πίσω
Λιβάδι, ο αρχιτέκτονας Βασίλης
Μπουριώτης. Είναι η πρώτη του
ατομική έκθεση φωτογραφίας με
τίτλο: «Από μηχανής Θεός» και
προβάλει μέσα από σειρά 15 έργων
την παρουσία του φωτός. Μία διε-
θνής περιήγηση στη φωτιστική πα-
λέτα, που ξεναγεί τον παρατηρητή
από το εκκλησάκι του Αη Νικόλα
(Πίσω Λιβάδι) ως τις Βερσαλλίες
και από κει στο ναό της Ακρόπολης. 
Το φως, άλλοτε σχηματικά και άλ-
λοτε συμβολικά, ορίζει το περιεχό-
μενο του στιγμιότυπου και
ρομαντικά δανείζεται τον όρο, «Από
μηχανής Θεός».
Ο Βασίλης Μπουριώτης γεννήθηκε
στην Αθήνα και σπούδασε αρχιτε-
κτονική στην Beaux-Arts της Γαλ-
λίας. Από νωρίς στράφηκε το
ενδιαφέρον του στην ηλιακή ενέρ-
γεια και τη βιοκλιματική αρχιτεκτο-
νική. Επιστρέφοντας στην Αθήνα,
σχεδιάζει και κατασκευάζεται το
πρώτο ηλιακό σπίτι παθητικού
τύπου και αργότερα αναλαμβάνει
προϊστάμενος του τμήματος ηλιακής
ενεργειακής αρχιτεκτονικής στο
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας.

Έκθεση φωτογραφίας στο BRAZIL- Πίσω Λιβάδι

«Από μηχανής Θεός»

Μουσικές βραδιές
Η μουσική ομάδα “delaParo”  και η violins productions 
σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις  του Αυγούστου 2008 
που λαμβάνουν χώρα στην Πάρο.
Οι εκδηλώσεις: 
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΛΥΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΨΑΡΙΟΥ &
ΚΡΑΣΙΟΥ  ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “delaparo” (ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗΣ ) 
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΩΣΤΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “delaparo”(ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ)
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΗΣΙΩ-
ΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “de-
laparo” (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ) 
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΕΥΚΕΣ
ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ “delaparo” (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘ-
ΜΕΥΣΗΣ )
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΛΥΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
POP & ROCK ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ “ΕΝ
ΠΛΩ”  ( ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΑΛΥΚΗ) 
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΝΑΟΥΣΑ ΚΟΥΡΣΑ-
ΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “de-
laparo”  (ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ)
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΕΥΚΕΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ “delaparo”
(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)  
Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 9.00 το
βράδι. 

Ομαδική έκθεση τέχνης του IPAC

«Με έμπνευση την Πάρο»
Μια ομαδική έκθεση που έχει τίτλο «Με έμπνευση την Πάρο»
λαμβάνει χώρα στο Α’ Δημοτικό Σχολείο της Παροικιάς, από τις
2 έως τις 31 Αυγούστου. Πρόκειται για την 5η ετήσια έκθεση
κατά σειρά που οργανώνει ο Διεθνής Κύκλος Τέχνης της Πάρου
(IPAC) με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών/μελών. 
Τα έργα που παρουσιάζουν είναι σχέδιο, γλυπτική, κόσμημα,
γραφιστική. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους Έλληνες,
συμμετέχουν και καλλιτέχνες από την Αυστρία, Αυστραλία, Ολ-
λανδία, Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία και
ΗΠΑ. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποίησε ο δήμαρχος Πάρου, κ.
Χρήστος Βλαχογιάννης το Σάββατο 2 Αυγούστου.
Η έκθεση είναι καθημερινά ανοιχτή από τις 10.30-13.00μ.μ. και
από τις 19.00-23.00 το βράδι.
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Πιέσεις επί πιέσεων
Βρε μανία που την έχει ο «ατσαλάκωτος»
να ενώσει τη «βιλίτσα» του με τον κεν-
τρικό αγωγό ώστε τα «βασιλικά» λύματα
να ανακατεύονται με του απλού λαού.
Παρά τις αντιστάσεις του Στέλιου, αυτός
συνεχίζει να πιέζει, διότι θεωρεί απαράδε-
κτο να μην του κατασκευάσει με δικά της
έξοδα η θυγατρική του ΔΕΥΑΠ έναν
αγωγό πεντακοσίων μέτρων. Απλός θεατής
ο Χρήστος, με τη γνωστή του θέση, να πα-
τάει σε δύο βάρκες και αντιστασιακός ο
Στέλιος. Για να δούμε ποιος θα λυγίσει;

Γύρω μας γίνεται χαμός, έγκλημα από
μπράβους στη Μύκονο, έγκλημα από σχι-
ζοφρενή αλλόκοτο τύπο στη Σαντορίνη και
σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έσκασε και
ένοπλη! ληστεία στην Πάρο. Πρέπει όλοι
να ανησυχήσουμε σοβαρά, πρέπει να ευαι-
σθητοποιηθούμε και να πάρουμε μέτρα
προστασίας για το νησί μας. Πρέπει επιτέ-
λους η αστυνομία να αναλάβει της ευθύνες
της και σε συνεργασία με τους φορείς να
ληφθούν άμεσα μέτρα. Να εκλείψουν οι
ουρές των δεκαεξάχρονων παιδιών στα νυ-
χτερινά μαγαζιά της Νάουσας από τους φα-
νατικούς πορτιέρηδες, μια εικόνα που
εξευτελίζει την προσωπικότητα των παι-
διών μας, αλλά προσβάλει και το νησί μας.
Να γίνεται τακτικός έλεγχος στις «κοσμι-
κές» παραλίες του νησιού, στις ξαπλώστρες
που έχει εφαρμοστεί η μέθοδος της «πε-
τσέτας», δηλαδή αφήνουν μία πετσέτα στις
ξαπλώστρες για ρεζερβέ, ώστε να εξυπηρε-
τούνται οι VIP πλούσιοι και γνωστοί πε-
λάτες. Όλα θέλουν προσοχή από όλους για
να μη γίνουμε κακέκτυπο αντίγραφο της
Μυκόνου.

Το είδαμε και αυτό. Η Έπαρχος προσκα-
λεί ονομαστικά σε εκδήλωση, η οποία είναι
υπό την αιγίδα του Δήμου. Καπέλο στο κα-
πέλο Χρήστο μου. Τελικά πρέπει να το πά-
ρεις απόφαση, βαριά η καρέκλα, αλλά θέλει
και τσαγανό.

Κάποια μικρά προβλήματα υγείας μας
ανάγκασαν να μείνουμε μακριά από το νησί
για λίγο διάστημα, ανακάμψαμε δυνατοί
και πάλι μαζί σας θα σατυρίζουμε την πολι-
τική επικαιρότητα.

Παρίων Λίθος

εενν  σσυυννττοομμίίαα

«Πρώτα ρώτα» το πρόγραμμα της PRAKSIS και της Γ.Γ Νέας Γενιάς

Ομάδες εθελοντών
ενημερώνουν τους νέους

Ο εθελοντισμός, κυρίως μετά τους Ολυμπια-
κούς αγώνες, βρίσκεται, αν όχι στο επιθυ-
μητό, σε καλό πάντως επίπεδο στη χώρα μας
και το ευχάριστο είναι, πως εντάσσονται σ’
αυτόν, κυρίως νέα άτομα.
Πρόσφατα στην Πάρο (δεύτερο 15νθήμερο
του Ιουλίου), ήρθε μία ομάδα εθελοντών φοι-
τητών που συμμετέχει στο πρόγραμμα
«Πρώτα ρώτα» της PRAKSIS (ανεξάρτητη
μη κυβερνητική οργάνωση), η οποία συνεπι-
κουρούμενη από τη Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, ενημερώνει τους νέους για τους κιν-
δύνους που διατρέχουν, σε σχέση με το κά-
πνισμα, το αλκοόλ, τις σεξουαλικά
μεταδιδόμενες ασθένειες κλπ.
Ο Θανάσης, ο Άγγελος, ο Σπύρος και ο Δη-
μήτρης, φοιτητές του Πολυτεχνείου Πάτρας,
μπήκαν εθελοντικά στο πρόγραμμα, μαζί με
άλλα 51 ακόμη παιδιά και με επισκέψεις σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μοιράζουν
τα φυλλάδια της Οργάνωσης, δίνοντας πα-
ράλληλα και επιπλέον πληροφορίες, εφόσον
τους ζητηθούν.
Οι νέοι αυτοί, λειτουργούν όπως και οι υπό-
λοιποι. Διασκεδάζουν, είναι μέσα σε όλα, αλλά
γνωρίζουν…και γι’ αυτό ξέρουν πώς να προ-
φυλάξουν τον εαυτόν τους από τις κακοτο-
πιές. Αυτό προσπαθούν να περάσουν και
στους υπόλοιπους νέους, γι’ αυτό και πέρα-
σαν από όλες τις πλαζ της Πάρου, τα μαγα-
ζιά, τα μπαρ και από όλα τα σημεία που
συχνάζουν νεολαίοι και μοίρασαν τα φυλλά-
δια, τα οποία δεν εμπεριέχουν το αρνητικό
μόριο «μη», αλλά απλά εξηγούν και προτεί-
νουν, με λίγα λόγια εφιστούν την προσοχή.

«Πρώτα ρώτα» μάθε και στη συνέχεια χει-
ρίσου τις καταστάσεις όπως εσύ ο νέος ή η
νέα, κρίνεις καλύτερα. 
Ο Θανάσης Παπακωστόπουλος που μίλησε
στη ΦτΠ ανέφερε πως οι περισσότεροι νέοι
έδειξαν ενδιαφέρον, κυρίως όμως οι κοπέλες.
Πληροφορίες ζητούσαν σε μεγαλύτερο πο-
σοστό, για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νο-
σήματα και για τις ναρκωτικές ουσίες.
Όλες οι ομάδες, σε όποιες περιοχές και αν
βρίσκονται περνούν από τα δημοτικά κατα-

στήματα. Ο Θανάσης είπε, πως σε όλους τους
Δήμους βρήκαν ανταπόκριση, τους προσε-
φέρθει από πολλούς και φιλοξενία, αλλά και
οποιαδήποτε εξυπηρέτηση. Φιλόξενος προς
τους τέσσερις νέους εθελοντές ήταν και ο
Δήμος Πάρου. Μάλιστα η αντιδήμαρχος κ.
Άννα Κάγκανη προμηθεύτηκε τα ενημερω-
τικά φυλλάδια με σκοπό να μοιραστούν στους
μαθητές με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς. 

Βραβεία σε ειδικούς υπηρεσιακούς παράγοντες
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρα-
τηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών απένειμε η
Βουλευτής Κυκλάδων κ. Άρια Μανούσου - Μπι-
νοπούλου.  Με την ιδιότητά της ως μέλος της
διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της
Βουλής η κ. Μανούσου- Μπινοπούλου παρευρέ-
θηκε στην ημερίδα που διοργανώθηκε για τις
δραστηριότητες του Κέντρου με τη συμμετοχή
του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πλακιω-

τάκη και τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό κ. Γράψα. 
Το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατη-
γικών Θαλάσσιων Μεταφορών έχει τη δυνατό-
τητα να αναλαμβάνει την υλοποίηση Στρατηγι-
κών Μεταφορών με ιδιαίτερη έμφαση στις αερο-
μεταφορές και καλύπτει τα κενά που υφίστανται
τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και την Ε.Ε. στον τομέα
αυτό. 
Η Βουλευτής Κυκλάδων εξήρε τη συμβολή των
στελεχών του κέντρου για την άρτια και ολο-

κληρωμένη λειτουργία του και τα συνεχάρη για
την εξαιρετική προσφορά τους. 
Μάλιστα η κ. Μπινοπούλου αναφέρθηκε στις
άριστες προοπτικές, υποδομές και δυνατότητες
του Κέντρου «αφού η πατρίδα μας έχει έναν από
τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους του κό-
σμου και τον μεγαλύτερο στην Ε.Ε.. Η μικρή γε-
ωγραφικά χώρα μας είναι μία ναυτιλιακή
υπερδύναμη», τόνισε χαρακτηριστικά η Βου-
λευτής. 

Απονομή βραβείων από την κ. Μπινοπούλου σε στελέχη του Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών

«Εξαιρετική η προσφορά τους»
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Θρασύτατοι ληστές χτύπησαν χρημα-
ταποστολή, πήραν τα χρήματα και εξα-
φανίστηκαν όπως ακριβώς εμφανίστη-
καν χωρίς να αντιληφθεί κανείς το πα-
ραμικρό.
Η ληστεία έγινε την περασμένη Πέμ-
πτη 31 Ιουλίου σε ΑΤΜ της Eurobank
που βρίσκεται κοντά σε σούπερ μάρκετ
στο Δρυό. Δύο άνδρες Σεκιούριτι είχαν
πάει στο ΑΤΜ με δύο κουτιά που περι-
είχαν χρήματα για να τα τοποθετήσουν
στο μηχάνημα. Την ώρα που το άνοιξαν
και ετοιμαζόταν να βάλουν τα χρήματα,
εμφανίστηκαν από το πουθενά δύο
άτομα, ο ένας, σύμφωνα με τους ιδιωτι-
κούς αστυνομικούς κρατούσε πιστόλι
και τους απειλούσε, πήραν τα δύο κου-
τιά και εξαφανίστηκαν. Όπως είπαν αρ-
γότερα στους αστυνομικούς του Α.Τ.
Πάρου, ήσαν ψηλοί, ο ένας μιλούσε κα-
θαρά ελληνικά, ενώ ο δεύτερος «σπα-
στά». Εκτός από τους δύο σεκιούριτι,
κανένας άλλος από τους πελάτες του
σούπερ μάρκετ δεν είδε τίποτα. Σύμ-
φωνα με τον αστυνομικό διοικητή κ.
Μποζίκη, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία
που να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν οι
δράστες. Μάλιστα έχουν έρθει ενισχύ-
σεις από τη Σύρο και γίνονται συνεχώς
προσαγωγές και κατ’ οίκον έρευνες,
αλλά μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κανένα
ίχνος τους. 

Συντονιστικό Σωματείων
& Συνδικαλιστών Ν. Κυκλάδων 
Καταγγέλλει το έγκλημα στο Πέραμα
Σκληρές εκφράσεις χρησιμοποιούν οι συνδικαλιστές του Ν. Κυ-
κλάδων, με αφορμή το θάνατο 8 εργατών στη ναυπηγοεπισκευα-
στική ζώνη του Περάματος. Με ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν
ότι «η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο πλοίο «Friendship Gas»,
σημαίας Παναμά και «ελληνικών» συμφερόντων, είναι ένα έγ-
κλημα που έχει πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς και ηθικούς
αυτουργούς: τους εφοπλιστές και τους εργολάβους που θυ-
σιάζουν τη ζωή των εργαζομένων στο βωμό του επιχειρηματι-
κού τους κέρδους και την πολιτική που προωθεί την εργασία
χωρίς δικαιώματα και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους
εργάτες, μια πολιτική που υπηρετούν πιστά τόσο η Ν.Δ, όσο
και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.».  
Στο στόχαστρο των συνδικαλιστών, μπαίνουν και οι ηγεσίες των
σωματείων τους. Όπως τονίζουν: «Οργή και αγανάκτηση προ-
καλεί η στάση των επίσημων συνδικαλιστικών ηγεσιών και
πλειοψηφιών, ακόμη και των σωματείων ομοειδών επιχειρή-
σεων, που παρακολουθούν ως παρατηρητές τις δολοφονίες ερ-
γατών, αρκούμενες στην υποκριτική έκφραση «συμπαράστα-
σης», ενίοτε και σε βαρύγδουπες, αλλά αόριστες φραστικές
καταδίκες, ενώ στην πράξη αρνούνται να οργανώσουν , αν δεν
υπονομεύουν, τον αγώνα των εργατών για το δικαίωμα στην
δουλειά με αξιοπρέπεια, υγεία και ασφάλεια. 
»Όλα αυτά την ημέρα που η χώρα γιόρταζε τα 34 χρόνια από
την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτή είναι η δημοκρατία
τους. Μια δημοκρατία που δε λογαριάζει τη ζωή του εργάτη
και τον καθημερινό του αγώνα για το μεροκάματο και την
αξιοπρέπεια». 
Το Συντονιστικό Σωματείων και Συνδικαλιστών στο νομό Κυ-
κλάδων «εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειες των νεκρών εργατών και την αλληλεγγύη του στα
αγωνιζόμενα σωματεία της ζώνης» και καλεί σε «ανυποχώρητο
αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών και τη συ-
νολική ανατροπή της αντιλαϊκής  πολιτικής κράτους και εργο-
δοσίας».

Ληστεία σε χρηματαποστολή στο Δρυό 

150 χιλιάδες ευρώ η λεία 

Ο Δημήτρης Σκούνας
νέος προπονητής του Νηρέα

Ο Δημήτρης Σκούνας είναι ο νέος προπονη-
τής του ΝΗΡΕΑ, καθώς ο Χρήστος Γερολυ-
μάτος,  εγκατέλειψε την προσπάθεια για
οικογενειακούς, σοβαρούς λόγους όπως ο ίδιος
ανέφερε και δήλωσε την παραίτησή του. Έτσι, από την
περασμένη Πέμπτη, 31 Ιουλίου, ανέλαβε καθήκοντα προπονητή ο κ.
Σκούνας, ο οποίος ξεκίνησε ήδη τις προπονήσεις με τους παίκτες της
ομάδας. Ο κ. Σκούνας, είναι παλαίμαχος τερματοφύλακας του Πανσερ-
ραϊκού, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του Ολυμπιακού. Επίσης, έχει
δουλέψει αρκετά χρόνια σε ομάδες Γ’ και Δ΄Εθνικής Κατηγορίας.
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Ποιο καινούριο
δρόμο;

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ σύστημα καταρρέει. Αυτό
λέγεται συχνά όχι μόνο μετά τις αποκαλύψεις
των σκανδάλων, αλλά και με την κόπωση και
την πλήξη απ’ τους άδειους λόγους της πολι-
τικής, από τη συνεχή και χωρίς νόημα αντι-
παράθεση και από την ανικανότητα να
τεθούν τα τρέχοντα προβλήματα και να σχε-
διαστεί η λύση τους. Αν το σύστημα ναυά-
γησε, με τι άραγε θα το αντικαταστήσουμε,
για να πλεύσει πιο σίγουρα; Θα πάμε έτσι
απλά σε μια πολιτική ευστοχότερη και απο-
δοτικότερη, χωρίς ιδιοτέλειες και σκάνδαλα,
θα υπάρξει ουσιαστικός λόγος και συνεργα-
σίες για καλύτερα αποτελέσματα ή θα ξανα-
πάρουμε το δρόμο που ξέρουμε; Ο Δημ.
Αβραμόπουλος, που μίλησε για το τέλος της
πολιτικής αυτής, σήμερα βρίσκεται να την
υπηρετεί. Και ο Ν. Κωνσταντόπουλος μιλά
σήμερα για νοσηρό δημόσιο βίο με νεολαϊκι-
σμούς, νεοαρχηγισμούς και νεοκομματι-
σμούς, αφού πρώτα  βίωσε αυτήν την
κατάσταση κι αποχώρησε.
Αν ο αντιδικτατορικός αγώνας έδωσε τους
γνωστούς πολιτικούς με τους γάμους στα
Παρίσια, νεόπλουτους όλους σήμερα, ποιες
ανάγκες και ποιοι αγώνες θα δώσουν άραγε
καλύτερα αποτελέσματα; Περάσαμε από εξο-
ρίες, φυλακίσεις, κατατρεγμούς, για να φτά-
σουμε στο Μάκη, το Σάκη, τον Θέμο και πιο
πέρα στον Ρουβά να μας τραγουδά!

Συνεργασία ίσον καταστροφή;
Η συνεργασία έγινε μια πολλή κακή λέξη για
τα πολιτικά κόμματα. Κανείς δεν θέλει συ-
νεργασία με κανένα! Έτσι και μιλήσει κά-
ποιος για μορφές συνεργασίας, φίλοι και
αντίπαλοι και διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους.
Αλλά ακριβώς η πολιτική είναι ο χώρος που η
λέξη αυτή παράγει νόημα και όλη η ιστορία
της πολιτικής είναι ιστορία συνεργασιών.
Εκείνοι που απολαμβάνουν την αλαζονεία
της δύναμης, δεν θέλουν συνεργασίες. Αυτό
που τους ενδιαφέρει, είναι να συνεχίσουν να
είναι αφεντικά μόνοι τους. Το αστείο είναι ότι
καταριούνται τη συνεργασία και μικρότερες
πολιτικές δυνάμεις. Βεβαίως η εξουσία δεν
είναι αυτοσκοπός, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός
και η διαρκής αντιπαλότητα και γκρίνια. 
Θα άξιζε λ.χ. μια συνεργασία των κομμάτων
της αντιπολίτευσης με θέμα ένα υγιέστερο
εκλογικό νόμο, καθώς ο καινούριος αποτελεί
πρόκληση για τη δημοκρατία και μέγα πολι-
τικό σκάνδαλο. Ο πολίτης ψηφίζει, ενώ οι αλ-
χημείες προωθούν άλλες δυνάμεις κι αυτό
είναι φαλκίδευση της λαϊκής θέλησης και
απάτη.
Το ζήτημα δεν είναι να διατηρήσουμε την
όποια καθαρότητα ιδεών, αλλά να ψάξουμε
για τρόπους και δρόμους συγκεκριμένων
πράξεων που θα διευρύνουν τους ορίζοντες.
Είναι καλύτερο να εστιάζεται το ενδιαφέρον
στην καθημερινή πράξη και στους στόχους
μας, παρά στις διαρκείς αντιπαλότητες. Και
το πιο αρνητικό είναι, όταν αυτές οι αντιπα-
λότητες κατεβαίνουν απ’ το κέντρο (Αθήνα)
στην περιφέρεια και στον κάθε Δήμο, όπου
μπορείς να βρεις περισσότερα κοινά σημεία,
κοινούς στόχους και συγκλίσεις μεταξύ των
δημοτών, παρά αντιπαλότητες. 

Χρίστος Γεωργούσης

ααιιρρεεττιικκάά

Ακόμα μια μελέτη έρχεται να προστεθεί στις ήδη
υπάρχουσες για να αποδείξει τις ευεργετικές επι-
δράσεις που έχουν ο καρπός της ελιάς και το ελαι-
όλαδο στην καρδιά.
Πιο συγκεκριμένα η λήψη ελευρωπαΐνης, μια ουσίας
που περιέχεται στον καρπό της ελιάς, προλαμβάνει
το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αλλά ακόμα και στην
περίπτωση που ο ασθενής υποστεί έμφραγμα, αυτό
θα είναι τρεις φορές λιγότερο επικίνδυνο.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο καθηγητής
καρδιολογίας και διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής
Κλινικής του Νοσοκομείο “Αττικό”, Δημήτρης
Κρεμαστινός, η ελευρωπαΐνη μπορεί να λαμβάνεται
είτε μέσω των καρπών της ελιάς και του ελαιολάδου,
είτε σε μορφή ταμπλέτας ως συμπλήρωμα διατρο-
φής.
Ωστόσο, ο κύριος Κρεμαστινός κατέστησε σαφές
ότι η ελευρωπαΐνη πρέπει να λαμβάνεται μόνο με
τους παραπάνω τρόπους και σε καμία περίπτωση
πολτοποιώντας τα φύλλα ελιάς- αναφερόμενος στις
τραγελαφική ιστορία που εκτυλίχθηκε πέρυσι με τη
“φραπελιά”.
Οι επιστήμονες, με αφορμή το Κλινικό Σεμινάριο
για την προληπτική καρδιολογία και τη διατροφή
που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου στην
Αθήνα, επισήμαναν τις ευεργετικές επιδράσεις της
μεσογειακής διατροφής στην καρδιακή λειτουργία,
αναφέροντας ότι οι Έλληνες πρέπει να ξαναβάλουν
στο διαιτολόγιό τους τα λαδερά, τα όσπρια, τα
φρούτα και τα λαχανικά και να μειώσουν την κατα-
νάλωση κόκκινου κρέατος και των τροφίμων που
είναι πλούσια σε λίπος. 

Το λάδι της ελιάς …δυναμώνει την καρδιά

«Ναι» στη Μεσογειακή διατροφή

Απάντηση - αιχμή
Με έκπληξη αλλά και με απορία διάβασα  σε προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδα σας ανυπόγραφο κείμενο κάποιων παναθηναϊκών !!! που
δείχνουν άλλη μια φορά ποιοι είναι . 
Τώρα που έγιναν εταιρία λαϊκής βάσης (όπως  η ΑΝΕΚ, η ΝΕΛ, η
ΑΕΚ) και ξέχασαν την εποχή που βρίζανε ο ένας τον άλλον λόγω προ-
εδρικών συμπαθειών, άρχισαν να ασχολούνται με μικρά παιδάκια που
έτυχε να συμμετέχουν σε τουρνουά που ονομαζόταν  «ΕΥ ΑΓΩΝΙ-
ΖΕΣΘΕ», άγνωστη λέξη γι’ αυτούς.
Το μεγάλο «έγκλημα» για αυτούς ήταν ότι το 80% των παιδιών που
αγωνίζονται στην Π.Α.Π.Α. δηλαδή  Πράσινη  Ακαδημία  Ποδοσφαι-
ρικής  Ανάπτυξης  είναι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ. Τι να κάνουμε τώρα γι’ αυτό.
Άλλωστε κερδίσανε την αντίστοιχη ακαδημία που δεν ντρέπεται να λέει
το όνομά της, δηλαδή ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ . Και να μια
ακόμη προσέγγιση και προσηλυτισμού με καμουφλαρισμένα ονόματα. 
Αγαπητοί ΒΑΖΕΛΟΙ δεν πρέπει να ξεχνάτε την ιστορία, αλλά ποια
ιστορία; Άλλοι τη γράψανε για εσάς ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ, ΒΑΜΒΑΚΟΥ-
ΛΑΣ, ΓΑΛΑΚΟΣ, ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΟΥΡ-
ΤΖΙΔΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ που γράψανε την χρυσή σας
ιστορία φτάνει πια...

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
Χάρης Γιουρτζιδης 

Υ.Γ. ΠΑΠΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΜΦΙΑ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ;
ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!

Οι μικρές ιδιοτέλειες και  διαπλοκές παρά-
γουν μεγάλα σκάνδαλα. Και τα μεγάλα
σκάνδαλα παράγουν με τη σειρά τους τα
μικρά. Η πολλή συζήτηση και η εστίαση σε
σκάνδαλα τύπου Ζήμενς  μας κρύβει τη
θέαση των δικών μας σκανδάλων. Γιατί Ζή-
μενς υπάρχει και στην Πάρο και τα συμφέ-
ροντα δίνουν και παίρνουν. Μια κοινωνία
ατομικών συμφερόντων διαμορφώσαμε μετά

τη δικτατορία, μια κοινωνία όπου το κοινό
συμφέρον παραμερίστηκε και οι ιδέες πήγαν
περίπατο. Ακριβό αυτοκίνητο, πισίνα και
ένα αυθαίρετο έγιναν τα ιδανικά μας. Θέ-
λουμε να έχουμε, όχι να είμαστε. 
Τα σκάνδαλα με τις οικοδομές είναι μεγάλα
και με την ευκαιρία των διαβουλεύσεων για
το χωροταξικό πολλοί πιέζουν το δήμο για
μια χάρη, για μια καινούρια παρανομία πάνω

στην παλιά. Παράνομοι δρόμοι, αποχαρα-
κτηρίσεις δασών, μετατροπή χειμάρρων σε
οικόπεδα.
Φαίνεται πάντως ότι οι φίλοι του δημοτικού
συμβουλίου έχουν συνειδητοποιήσει το πού
βρίσκονται και μάχονται να κρατήσουν μια
κατάσταση.  Πρέπει όμως να ελέγξουν και
τις υπηρεσίες που κάνουν τα στραβά μάτια.

Χρίστος Γεωργούσης

Ζήμενς και στην Πάρο
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Η Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία
για το θάνατο του
Αυστραλού τουρίστα 

«Κύριε Σπηλιωτόπουλε
δεν αρκούν οι επισκέψεις

αβροφροσύνης
στη Μύκονο»

Με αφορμή τον τραγικό θάνατο του ανυποψίαστου
20χρονου Αυστραλού τουρίστα από μπράβους νυκτερι-
νού κέντρου στη Μύκονο, η Συν-Κυκλαδική πρωτο-
βουλία εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και ταυτόχρονα τον

συγκλονισμό της για την πράξη των γο-
νιών του, που είχαν το κουράγιο, όχι μόνο
να συναινέσουν στη δωρεά των οργάνων
του παιδιού τους, αλλά και να διαχωρίσουν
την Ελλάδα από τους συγκεκριμένους εγ-
κληματίες.
Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε τονίζει με-
ταξύ άλλω: «Αν νοιώθουμε μια φορά συγ-
κλονισμένοι για την απίστευτα γενναία και
αξιοπρεπή στάση των γονιών, θα πρέπει
να νοιώθουμε χίλιες φορές  συγκλονισμέ-
νοι για την πραγματικότητα που βιώνει η
Μύκονος, αλλά και άλλες τουριστικές πε-
ριοχές της χώρας μας, εξαιτίας της επιβο-
λής της ασυδοσίας και του τρόμου που
έχουν επιβάλλει με την ανοχή της Πολι-
τείας, οι άνθρωποι της νύχτας, οι κάθε
λογής προστάτες, οι τραμπούκοι και οι
μπράβοι των κερδοσκόπων, των καταπα-
τητών και των κάθε λογής μαφιόζων, που
στο όνομα του αδηφάγου κέρδους, αδια-
φορούν όχι μόνο για το σεβασμό των στοι-
χειωδών κανόνων της νομιμότητας, αλλά
για αυτή καθεαυτή την ανθρώπινη ζωή.
»Ο υπουργός Τουρισμού κ. Σπηλιωτό-
πουλος και η κυβέρνηση του, που εσπευ-
σμένα επισκέφθηκε το νησί, προα-
ναγγέλλοντας μάλιστα τη λήψη μέτρων
για την πάταξη τέτοιου είδους φαινομέ-

νων, καλό θα είναι, αναζητώντας τα μέτρα να αναζητή-
σει προηγουμένως τις αιτίες της ασυδοσίας σε όλα τα
επίπεδα στην οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα μας οι πο-
λιτικές ανοχής, ενθάρρυνσης και στήριξης του πλαισίου
εκκόλαψης και άνθισης των φαινομένων διαφθοράς,
ανομίας και εγκληματικής συμπεριφοράς.
»Κύριε Σπηλιωτόπουλε, η Μύκονος δεν περιμένει τις
επισκέψεις αβροφροσύνης  σας, για να αντιστραφεί τα
κλίμα παρακμής που διαποτίζει όλο το νησί. Περιμένει
συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένα μέτρα που
θα πλήξουν εκ θεμελίων το πλαίσιο ασυδοσίας που εγ-
καθιδρύθηκε στο νησί». 

ΣΥΝ-ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
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Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2008, στην αίθουσα του  Πολιτιστι-
κού Συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικία, απολαύσαμε
μία ιδιαίτερα μελωδική βραδιά με έργα των  BACH, MO-
ZART, MOUQUET, BIZET και FAURE, για πιάνο και
φλάουτο.
Οι σολίστ Κωνσταντίνα Ανδρεάκου στο πιάνο, Κωνσταντίνα
Βαγγελάτου και Αφροδίτη Βαζάκα, μάγεψαν και ταξίδεψαν
τους παρευρισκόμενους σε γαλήνια μουσικά μονοπάτια.
Eπίσης στην αίθουσα του Αρχιλόχου δόθηκε θεατρική πα-
ράσταση από την θεατρική ομάδα του «Αρχιλόχου», τα
έσοδα της οποίας διατέθηκαν στο Κέντρο ΑΜΕΑΙ Κυκλά-
δων που εδρεύει στη Νάουσα.
Εκ μέρους του 1ου Πρότυπου Εθελοντικού Κέντρου
Α.Μ.Ε.Α.Ι Κυκλάδων, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στον
Αρχίλοχο για την ευγενική χορηγία των εσόδων της μουσι-
κής βραδιάς, τους μουσικούς ,αλλά και τους ηθοποιούς που
στηρίζουν με τόση αγάπη την προσπάθειά του. 
Επίσης, κλείνοντας το Κέντρο  για τις καλοκαιρινές διακο-
πές, οργάνωσε και παρουσίασε την  καθιερωμένη πλέον έκ-
θεση εργασιών των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τα έργα που
εκτέθηκαν, ήταν επιλογή από τις καλύτερες εργασίες όλου
του έτους όπου τα «παιδιά» με πολύ μεράκι εργάστηκαν
πάνω σε αυτές, οι εθελοντές δάσκαλοι με πολύ κέφι προσπά-
θησαν να προσαρμόσουν τις εργασίες στις δυνατότητες των
«καλλιτεχνών» και όλοι μαζί προσπάθησαν για ένα αξιόλογο
και αξιοπρεπές αποτέλεσμα το οποίο με  πολύ περηφάνια πα-
ρουσίασαν.

Οι επισκέπτες της έκθεσης ήσαν πολλοί και οι κατασκευές
και οι ζωγραφιές που είχαν εκτεθεί, απέσπασαν πολλά θετικά
σχόλια από όλους τους παρευρισκόμενους. 
Τα έργα αυτά, πουλήθηκαν σε μία συμβολική τιμή και με
αυτό τον τρόπο το 1ο Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο
Α.Μ.Ε.Α.Ι Κυκλάδων, μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια
που κάνει για την επόμενη σχολική χρονιά 2008-2009, απα-
σχολώντας δημιουργικά τα ενήλικα άτομα με ελαφριά νοη-
τική στέρηση και κινητικά προβλήματα, που έρχονται στο
κέντρο. 
Η έκθεση έκλεισε με την παρουσία πάρα πολλών επισκεπτών
όπου απόλαυσαν μια εξαιρετική μουσική βραδιά με ελληνικά
τραγούδια  την επιμέλεια της οποίας είχε και τραγουδούσε ,
η κυρία Λόνι Οικονόμου εκπαιδεύτρια του Κέντρου. 
Το Κέντρο ευχαριστεί τους μουσικούς, αλλά και τους φίλους
που πάντα τους στηρίζουν Οικονομικά:
Το ζεύγος Κωτσάκη, την κ.Πετροπούλου Ανθούλα, την κ.
Ρούσσου Μαρουσώ, την κ. Σιφναίου Στέλλα, την κ. Γιανναρά
Ζωή, την κ. Ναυπλιώτη Πολυξένη, την κ. Δημητρακοπούλου
Λυδία, την οικογένεια Κυπραίου, τον κ. Βουλγαράκη
Κων/νο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχο»,τον Σύλ-
λογο Καθηγητών του Επ. Λυκείου Πάρου.
Επίσης ευχαριστεί πολύ, την κυρία Beatrice Oικονόμου και
τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου για την ωραία βραδιά που
οργάνωσαν για την επέτειο του γάμου τους και αντί δώρων
οι φίλοι τους προσέφεραν χρήματα για την ενίσχυση του Κέν-
τρου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Ερμούπολη, 14-Ιουλ-08
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4151

Ταχ. Διεύθυνση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, 
841 00 – Ερμούπολη 
Πληροφορίες : Αν. Βαρουχάκη 
Τηλέφωνο: 22810- 85509 
Fax: 22810- 82281 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της Νικολέτας Γεμελιάρη, προβή-
καμε σε ταυτάριθμη  πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση
5.324,70 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Βαλαντι», κτηματικής περιφέ-
ρειας Δήμου Πάρου της νήσου Πάρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.
998/79, ως εξής : 
Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια
των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3, του Ν. 998/79, όπως αυτές αντι-
καταστάθηκαν και πλέον ισχύουν με το Ν 3208/03, διότι είναι αγροτικής
μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής
(κλίση μηδενική, έδαφος βαθύ, ευρύτερη περιοχή αγροτική-πεδινή) εμπί-
πτουσα συνεπώς στις διατάξεις τις παρ. 6α του αρ. 3 του Ν. 998/79. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας και τον οικείο
ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη αποστελεί για ανάρτηση).  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο Δ/ντης Δασών 

Ν. Κυκλάδων  
Κων/νος Καταγάς

Δασολόγος Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  ΠΑΡΟΥ
Γραφείο Οπλονομείου
Πληροφορίες : Επικ/στής ΛΣ
ΠΑΣΣΟΣ Κυριάκος
Λ/Φ ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ιωάννης

Πάρος 04 Αυγούστου 2008
Αρ.Πρωτ : 1211/03/2008

ΘΕΜΑ: “Διαγωνισμός κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων
ΛΣ (ανδρών - γυναικών ),  Έτους 2008.’’

ΣΧΕΤ : Η Αριθμ.Πρωτ.: 1212.1/17/08/31-07-08   Δ/γή
ΥΕΝΑΝΠ / ΔΠΟΕΚ –Α 
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρακάτω σχετική ,προκηρύχθηκε
διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα είκοσι πέντε (
25 ) Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ (ανδρών –γυναικών )
Τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη πρέπει να
κατατεθούν από τους υποψηφίους απευθείας στο Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας ,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, Τμήμα
Α΄ Υψηλάντου 109 2ος όροφος Πειραιά (ώρες 08:00 -15:00 )
το  αργότερο  μέχρι και την 20 -08 -2008.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της προκήρυξης έχει τεθεί
στο INTERNET στη διεύθυνση www.yen.gr  απ΄ όπου  μπορούν
να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Υπηρεσία μας (Τηλέφωνο : 22840-24240 ).

Ο  Λιμενάρχης
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ

ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ηλίας

Πολιτιστικές βραδιές για την ενίσχυση του Κέντρου ΑΜΕΑΙ Κυκλάδων

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους ευεργέτες



Φωνή της Πάρου Τετάρτη 6 Αυγούστου ‘0812
Η FINE ARTS Kolonaki J. & N. BOTSIS στην Πάρο

Σπουδαίοι ζωγράφοι, σπουδαία έργα
H FINE ARTS Kolonaki J. & N.
BOTSIS βρίσκεται στην Πάρο με
μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση
ζωγραφικής, η οποία λειτουργεί
στο κτίριο Δημητρακόπουλου,
υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου,
από την 1η Αυγούστου και θα
διαρκέσει έως τις 10 του μηνός.
Ελληνική ζωγραφική ο τίτλος της
και εκθέτουν τα έργα τους
σημαντική Έλληνες ζωγράφοι:
Αξελός, Αξιώτης, Κανέλλης,
Κοντόπουλος, Κατράκη,
Κρυστάλλης, Α. Brickman, Ξένος,
Ρέγκος, Μηλιάδης, Μαρθάς,
Πολενάκης, Λ. Καλογερόπουλος,
Α. Παπά, Ασπρογιάννης,
Πανταλαίων, Κουτρίκας, Α.
Μπότσης, Τέγγος, Σπεράντζας,
Μουζέας, Ανδρεάδης, Φέρτης, Ρ.
Εμμανουήλ, Χ. Βογιατζής,
Ματαράγγας, Βλάχος, Λάβδας,
Πασχάλης, Κένταρχος, Σαββίδης,
Ψυχοπαίδης, Τσόκλης, Πανταζής,
Προσαλέτης, Παπανικολάου. 
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης
είναι από τις 10.00 το πρωί έως τις
11.00 το βράδυ.
Ακόμη και να μην αγοράσει κανείς
ένα πίνακα, αξίζει να επισκεφθεί
το χώρο και να απολαύσει τις
δημιουργίες.


