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Tην παρέμβαση της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ζήτησε ο
Εξωραϊστικός Σύλλογος Μώλου Μαρμάρων Πάρου «Ο Άγιος
Νικόλαος», καταγγέλλοντας τους αγνώστους που προέβησαν σε
φθορά της δημόσιας περιουσίας, καταστρέφοντας πινακίδες που
τοποθετήθηκαν και καταδεικνύουν ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη.
Την ίδια ώρα, την παραίτησή του έχει υποβάλει στο Δήμο ο Πρόεδρος
του δημοτικού διαμερίσματος Μαρμάρων Στρ. Χριστόφορος, ο οποίος
δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα και τώρα
έχει να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των κατοίκων που έχουν κτήματα
στην περιοχή και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν.
Ο σύλλογος, όπως τονίζεται σε ανακοίνωσή του, τοποθέτησε πινακίδες

στην περιοχή του Μώλου, η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 2000» ως ζώνη ειδικής προστασίας
της ορνιθοπανίδας και επομένως έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/.
Στο πλαίσιο αυτό ο σύλλογος, ζήτησε από τη Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος την αποστολή του εμβλήματος και πρότεινε στο Δήμο
Πάρου την τοποθέτηση πέντε πινακίδων. Πραγματικά, σύμφωνα με το
σύλλογο, συνεργείο του Δήμου τοποθέτησε τρεις πινακίδες στο Μώλο
και δύο στη Σάντα Μαρία που επίσης είναι προστατευμένη περιοχή,
στις οποίες αναγράφεται:

Συνέχεια στη σελ. 4

Άγνωστοι κατέστρεψαν τις πινακίδες στο Μώλο – Παρέμβαση εισαγγελέα ζητεί ο «Άγιος Νικόλαος»

Ποιους ενοχλεί το NATURA;

Μόλις 15 ευρώ θα κοστίζει το ακριβότερο ακτοπλοϊκό εισιτήριο εάν ευοδωθούν οι προσπά-
θειες του δημάρχου της Τήλου Τάσου Αλιφέρη ο οποίος εδώ και μήνες βρίσκεται σε διαρκείς
επαφές με τις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε ο ίδιος στον ΣΚΑΙ ήδη έκανε αποδεκτή την πρό-
τασή του, ο διευθυντής της ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρ. Ένωσης ο κ. Άνερ και μέσα στον
Φθινόπωρο, αναμένεται να προωθήσει την ολοκληρωμένη πρόταση του στην επίτροπο κ. Χού-
πνερ προκειμένου να υπάρξει η σχετική εισήγηση στην Commission.
Εάν τελικά η Commission εγκρίνει τη χρηματοδότηση του τεράστιου αυτού έργου, καθένας
καταλαβαίνει την έκρηξη της τουριστικής ανάπτυξης που θα σημειώσουν όλα ανεξαιρέτως τα
νησιά καθώς και πόσο θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων τους.
Σύμφωνα με τον κ. Αλιφέρη, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας, ζητείται η κάλυψη της
διαφοράς του κόστους και του κέρδους της κάθε εταιρίας από Ευρωπαϊκούς πόρους από το
πλαίσιο της Νησιωτικής Πολιτικής, ή ακόμα και απο τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ώστε το ακρι-
βότερο εισιτήριο να μην ξεπερνά τον αντίστοιχο ναύλο του Μετρό αναλόγως της χιλιομετρι-
κής απόστασης. Συνέχεια στη σελ. 3

Μόνον 15 Ευρώ το ακριβότερο ακτοπλοϊκό εισιτήριο

Όνειρο... Ελληνικών θαλασσών
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Απορρίφθηκε
η ένσταση του Δήμου

Απορρίφθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή
του άρθρου 52 η ένσταση του Δήμου κατά
της απόφασης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,
με την οποία είχε απορριφθεί η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, να
παραχωρηθεί η περιοχή του Μοναστηριού
για εκμετάλλευση στον Αθλητικό και
Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΜΕΣ Νηρέα.
Το σκεπτικό βάση του οποίου απορρίφθηκε
η ένσταση του Δήμου δεν έχει γίνει ακόμη
γνωστό γιατί η απόφαση δεν έχει δοθεί στη
δημοσιότητα, καθώς δεν έχει ακόμη
καθαρογραφτεί.

Στην Πάρο για διακοπές
ο Γ. Παπανδρέου

Στην Πάρο βρίσκεται με την οικογένειά του
από την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου. Επέλεξε το
νησί μας για τις διακοπές του, όμως δεν
αφήνει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να δει
και μιλήσει με τα στελέχη του κόμματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε
συνάντηση την περασμένη Τρίτη στο
ξενοδοχείο “Ποσειδών” στη Χρυσή Ακτή, με
την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, αλλά
και με τα μέλη της Νομαρχιακής
Οργάνωσης που ήρθαν στην Πάρο. Στις
συναντήσεις ήσαν παρόντες, ο γραμματέας
του κόμματος Γ. Ραγκούσης, ο Δήμαρχος, η
Έπαρχος και ο βουλευτής Π. Ρήγας.

Προσφορά της Coca cola
στο Κέντρο Υγείας

Στην Πάρο ήταν την περασμένη Πέμπτη
εκπρόσωπος της COCA COLA και
προσέφερε στο Κέντρο Υγείας τρία
ωτοσκόπια και ένα διαφανοσκόπιο.
Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων της εταιρίας κ. Λασιανάνου μαζί με
φοιτητές της ιατρικής, επισκέφθηκε το
Κέντρο Υγείας Πάρου στο πλαίσιο ενός
προγράμματος, υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Ου γάρ έρχεται μόνον
Έτσι λοιπόν, ακόμη μια μηχανική βλάβη του
«Παναγία Χοζοβιώτισσα», την Κυριακή
τίναξε κυριολεκτικά στον αέρα την
«ενδοκυκλαδική συγκοινωνία», γιατί
συνέβη στην πιο δύσκολη περίοδο του
καλοκαιριού.
Πριν λοιπόν οι λέξεις «ενδοκυκλαδική
συγκοινωνία» γίνουν το συντομότερο
ανέκδοτο και χωρίς να περιμένει το αρμόδιο
Υπουργείο την εκπνοή της σύμβασης, τον
Οκτώβρη, ας αναζητηθούν βιώσιμες λύσεις.

Where is the ambulance?
Σάββατο 3 Αυγούστου: δύο φίλες μας
πέφτουν με το μηχανάκι στη Χρυσή Ακτή,
και περιμένουν το ασθενοφόρο, πάνω στην
άσφαλτο, γεμάτες αίματα και με σπασμένα
χέρια. Το ασθενοφόρο είναι στο Punda
Beach, για άλλο περιστατικό, αλλά δεν
μπορεί να έρθει. Πρέπει να πάει έως την
Παροικιά και να ξαναγυρίσει. Τουλάχιστον
μισή ώρα περιμένουν έτσι, στο δρόμο.
Τελικά, παίρνεται το ρίσκο και τις πάνε στο
κέντρο υγείας με ΙΧ. Η Πάρος τον
Αύγουστο, που δυστυχώς γίνονται τα
περισσότερα ατυχήματα, έχει μόνο ένα
ασθενοφόρο εν λειτουργία. Φαίνεται πως
καλωσορίζουμε τους τουρίστες μόνο για να
μας αφήσουν τα χρήματα τους, χωρίς να
νοιαζόμαστε για βασικές υποδομές.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πάρου

Πρωτοβουλίες με ουσία…
Αποφάσεις για την περαιτέρω λειτουργία του πήρε το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου
Πάρου, και παράλληλα διαμόρφωσε προτάσεις – αιτήματα προς το Δήμο για ζητήματα που
αφορούν σε σχολεία του νησιού, την καθαριότητα, την ανακύκλώση και την δενδροφύ-
τευση. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε και συμμετείχε το 5μελές του Δ.Σ. στα ανοιχτά διή-
μερα της Γ.Γ. Νέας Γενιάς με θέμα την ενδυνάμωση των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, που
έγινε στις 30 και 31 Αυγούστου στη Ρόδο.
Παράλληλα, υποβάλει πέντε αιτήματα προς το Δήμο Πάρου: για τον εξωτερικό ηλεκτρο-
φωτισμό στη σχολική μονάδα του Λυκείου της Παροικιάς
για την καθαριότητα των πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία
του νησιού
για την καθαριότητα και ανάπλαση του οικοπέδου δίπλα στο Αγροκήπιο και μελλοντική
δημιουργία Δημοτικού Πάρκου
για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία του νησιού.
Ακόμη υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ιστοσελίδας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
Δήμου Πάρου
και πρόταση για συνάντηση με τους νεοκλεγέντες των 15μελών των μαθητών όλων των
σχολικών μονάδων για την καταγραφή των προβλημάτων τους την τρέχουσα σχολική χρο-
νιά. 

Ριζικές αλλαγές στην Παιδεία πρότεινε, ο
πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας
Θάνος Βερέμης. 
Συγκεκριμένα, προτείνει ένα επιπλέον έτος
στο τέλος του Λυκείου, το οποίο χαρακτηρί-
ζει ως “εθνικό φροντιστήριο για την εισα-
γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”, και ένα
λιγότερο στο Δημοτικό Σχολείο. 
Προτείνει επίσης τη δημιουργία Εθνικού
Κέντρου Εξετάσεων, το οποίο θα έχει την ευ-

θύνη διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετά-
σεων στα Πανεπιστήμια. 
Όπως μάλιστα δήλωσε στον Σκάι ο κ. Βερέ-
μης, το υπουργείο Παιδείας βλέπει θετικά τις
προτάσεις του. Προσθέτοντας μία τάξη στο
λύκειο, ανέφερε, αποδεσμεύουμε το λύκειο
από τον σημερινό του παροπλισμό και το
βγάζουμε από τη δουλεία των εξετάσεων. 

Αρ. Βαρριάς: «Ανάγκη
αποδέσμευσης του Λυκείου» 
Ο Προϊστάμενος του 5ου γραφείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, Αρ.
Βαρριάς, δεν θέλησε να σχολιάσει την πρό-
ταση Βερέμη, με αφορμή όμως αυτήν, ανέ-
φερε στη ΦτΠ: «Θεωρώ ότι είναι ανάγκη να
αποδεσμευτεί το Λύκειο από την εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από κει και
πέρα, σχεδιασμοί γίνονται άπειροι, υπεύθυ-

νοι ή ανεύθυνοι, αλλά αν θα λειτουργήσουν ή
θα χαθούν όπως χάθηκαν τόσες άλλες, είναι
νωρίς για να το κρίνουμε. Πάντως ότι υπάρ-
χει ανάγκη, όντως το Λύκειο να αποκτήσει
αυτοτέλεια, είναι μία πραγματικότητα. Και
αυτό, γιατί το Λύκειο τις τελευταίες δεκαετίες
έχει γίνει προπαρασκευαστικό για τις εξετά-
σεις. Αυτό είναι κακό, γιατί προσανατολίζει
τα παιδιά προς τις εξετάσεις, δημιουργεί αξιο-
λογήσεις των μαθημάτων με κριτήριο τις Πα-
νελλαδικές και όχι την αξία τους ως μάθημα
για τη ζωή, δημιουργεί προβλήματα ακόμη
και στην ανθρωπιστική προσέγγιση. Τα παι-
διά βλέπουν πια τη γνώση ως προϊόν χρήσιμο
για κάποιες εξετάσεις. Δηλαδή, η γνώση
χάνει την αξία της αυτή καθ’ αυτή και γίνεται
χρηστικό αντικείμενο. Αυτή η πρόταση είναι
μια από τις απόπειρες, προς αυτή την κατεύ-
θυνση».

Πρόταση του προέδρου του ΕΣΠ Θάνου Βερέμη για αλλαγές στην Παιδεία

Μία επιπλέον τάξη στο Λύκειο,
μία λιγότερη στο Δημοτικό



3Φωνή της ΠάρουΤετάρτη 13 Αυγούστου ‘08

Συνέχεια από τη σελ. 1
Στο φάκελο που συγκροτείται περιλαμβά-
νονται αντίστοιχες πρακτικές που ισχύουν
από το 1976 στην Κορσική, αλλά και στην
Ισπανία και στις Σκανδιναβικές χώρες.  Μο-
ναδικό πρόβλημα ίσως αποτελέσουν οι αντι-
δράσεις κάποιων πλοιοκτητών, καθώς με την
εξάλειψη των προκηρύξεων για τις άγονες
γραμμές δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα
για ...λαδώματα και μίζες, μεταξύ υπηρεσια-
κών και κυβερνητικών παραγόντων και εφο-
πλιστών, παρατήρησε ο κ. Αλιφέρης.
- Βρήκαμε ανταπόκριση από τον διευθυντή
της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Πολιτικής τον
κ. Ανερ, οταν  του παρουσιάσαμε τα επιχει-
ρήματά μας στις 22 Ιουλίου.  Βρήκαμε κατα-
νόηση, αναγνωρίστηκε το δίκιο του
αιτήματος, γιατί δεν αφορά μόνον τις χιλιά-
δες των Ελλήνων που διακινούνται στα ελλη-
νικά νησιά, αλλά και τα εκατομμύρια των
Ευρωπαίων που μας επισκέπτονται.

Μεταφορικό
ισοδύναμο
Ο δήμαρχος της Τήλου, ο κ. Τάσος Αλιφέ-
ρης, αναφέρεται στη φιλοσοφία του ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ και του
Σουηδικού μοντέλου μεταφοράς επιβατών με
τα πλοία, για το οποίο βρέθηκε μόνος και
χωρίς τη συνδρομή της Ελληνικής Πολιτείας
να δίνει τη μάχη ώστε η πρόσβαση όλων των
πολιτών στα νησιά, μικρότερα ή μεγαλύτερα,
κοντινότερα ή πιο μακρινά, να γίνεται με τους
ίδιους απλούς προσβάσιμους όρους που

ισχύουν για τα στεριανά μέσα μαζικής μετα-
φοράς.

Θετικό το μέτρο
λένε Σακέλης, Γαλανάκης
Ως ιδιαίτερα αξιόλογο δήμαρχο, χαρακτή-
ρισε τον κ. Αλιφέρη ο διευθύνων σύμβουλος
της ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ   Μιχάλης Σακέλης, ση-
μειώνοντας ότι κατ’ αρχήν βλέπει το θέμα θε-
τικά.  Πρόσθεσε όμως ότι θα πρέπει να γίνουν
μελέτες για τις επιβαρύνσεις και τα κόστη λει-
τουργίας τόσο των χερσαίων μέσων μαζικής
μεταφοράς  όσο και των αερομεταφορών ενώ
επεσήμανε για πολλοστή φορά το γεγονός
ότι οι φόροι που επιβαρύνουν το ακτοπλοϊκό

εισιτήριο ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώ-
σεις το 37%.
Ανάλογη ήταν και η θέση του κ. Μανώλης
Γαλανάκης της ΑΝΕΚ.
- Ένα λεωφορείο για να αντικατασταθεί επι-
δοτείται με το 50% του κόστους.  Ένα πλοίο
για να αντικατασταθεί με τι επιδοτείται;
Αυτόν τον προβληματισμο έθεσε ο κ. Γαλα-
νάκης, και με δεδομένο ότι το μοντέλο αυτό -
όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε – λειτουργεί
ήδη για τη Κορσική των 57.000 κατοίκων
(π.χ. Σάμος) αλλά και για την Ισπανία και τις
Σκανδιναβικές χώρες, γιατί να μη λειτουρ-
γήσει και στην Ελλάδα.

Θεοδοσία Κοντζόγλου

Μόνον 15 Ευρώ το ακριβότερο ακτοπλοϊκό εισιτήριο

Όνειρο... Ελληνικών θαλασσών
Τα νησιά φονεύονται

και φονεύουν
Ο φόνος στη Σαντορίνη, ο φόνος στη Μύ-
κονο, η ληστεία στην Πάρο, οι απίστευτες
εξαλλοσύνες σε άλλα νησιά, δείχνουν ότι ολο-
ένα και καταντούμε γήπεδο, αρένα, απέραντο
μπαρ, όπου καλούνται να εκτονωθούν οι κα-
ταπιεσμένοι της Ευρώπης. Οι κάτοικοι οι ίδιοι
θα πρέπει να αντιδράσουν.  Μας εκπλήσσει
κάθε φορά μια κατάσταση, γιατί είμαστε η
χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων, κατά τον
Γραμματικάκη. Δημιουργούμε τις βάσεις και
τις προϋποθέσεις για να ανθίσει το κακό και
μετά διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας. Θα έρ-
θουμε πάλι στις υπηρεσίες. Η προδοσία έρχε-
ται απ’ αυτούς ακριβώς, που ορκίζονται ότι θα
μας προστατεύουν! Η παράβαση καθήκοντος
είναι καθημερινή πραγματικότητα. 
Πολιτικές ανοχής, ενθάρρυνσης και στήριξης
των φαινομένων διαφθοράς ξεκινούν από
πάνω, αλλά ενισχύονται από την ασυδοσία και
την παράβαση καθήκοντος των υπηρεσιών. Η
ανευθυνότητα, η ανικανότητα, η ευτελής ιδιο-
τέλεια στην οποία περιήλθε η πολιτική, έχουν
δώσει κακούς καρπούς. Κεντρική εξουσία και
τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε μια αμφί-
δρομη σχέση επηρεασμού. Η μία ενισχύει και
ενθαρρύνει την άλλη. Και οι δυο μεγεθύνονται
από την παραίτηση, την ιδιώτευση και την
αδιαφορία των πολιτών. Έτσι η μόνιμη ασυ-
δοσία στα νησιά έγινε νόμος και καθημερινή
στάση ζωής, και με τις ευλογίες των πολιτών
που αποσύρθηκαν και επαναπαύτηκαν. Αν δεν
θέλουμε ληστείες, φόνους και υστερίες καθη-
μερινής τρέλας, γίνεται φανερό ότι πρέπει να
αντιδράσουμε. Καιρός να αντιδράσει και η δι-
καιοσύνη, που βρίσκεται σε μόνιμες διακοπές
ή κοιμάται. Αυτή που δεν αλώθηκε ακόμα απ’
την εξουσία.                       Χρίστος Γεωργούσης
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Συνέχεια από τη σελ. 1
“ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
«NATURA 2000» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ, Η ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΑ-
ΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”.
Οι πινακίδες τοποθετήθηκαν την 1η Αυγού-
στου, όμως στις 5 του μήνα διαπιστώ-θηκε ότι
οι πινακίδες του Μώλου είχαν καταστραφεί με
τη χρήση διαβρωτικού υλικού.
Ο σύλλογος θέτει το ερώτημα: «έχουν δι-
καίωμα ορισμένοι να επιδιώκουν να θυσιάσουν
το δημόσιο συμφέρον, όπως είναι η διατήρηση
του περιβάλλοντος, στο βωμό των προσωπι-
κών τους συμφερόντων;» και προσθέτει:
«Πρόκειται κατά σύμπτωση για τους ίδιους
που ευελπιστούν να αποκομίσουν οφέλη από
την πώληση οικοπέδων στον υγροβιότοπο του
Μώλου και στους γύρω λόφους», σημειώνον-
τας ότι «οι ιδιοκτήτες νόμιμων οικοπέδων  συ-
νεχίζουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα δόμησης
που είχαν και πριν την κήρυξη της περιοχής
ως «NATURA 2000».

Αντιδράσεις και παραίτηση
Η εμφάνιση των πινακίδων προκάλεσε τις αν-
τιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, οι
οποίοι απευθύνθηκαν στον πρόεδρο του τοπι-
κού διαμερίσματος Στρ. Χριστόφορο και του
ζητούσαν εξηγήσεις, επιρρίπτοντάς του ταυ-
τόχρονα ευθύνες, γιατί η τοποθέτηση έγινε εν
αγνοία του. Ο πρόεδρος ένοιωσε θιγμένος και
με τη σειρά του ζήτησε εξηγήσεις από το Δήμο
Πάρου, υποβάλλοντας και την παραίτησή του.
Στη ΦτΠ δήλωσε: «Έχουν τοποθετηθεί κά-
ποιες πινακίδες για τις οποίες εγώ ως πρό-
εδρος του Τοπικού Διαμερίσματος, δεν είχα
ενημερωθεί. Αντιδρούν οι κάτοικοι και μάλι-
στα δικαιολογημένα. Όταν τοποθετούνται
στην περιοχή τους κάποιες πινακίδες, ο πρώ-
τος που θα έπρεπε να το γνωρίζει, είναι η το-
πική αρχή. Τώρα μου ζητούν το λόγο και εγώ
δεν έχω απάντηση. Έχω δηλώσει γραπτώς στο
Δήμο την παραίτησή μου, γιατί περισσότερα
από 100 άτομα μου ζητούν διευκρινήσεις θε-
ωρώντας ότι θίγονται, αφού έχουν χωράφια
και κάποιοι αποφάσισαν ότι η περιοχή είναι
προστατευόμενη, χωρίς να λογαριάσουν κα-
νένα. Αυτοί βέβαια, έχουν κάνει τη δουλειά
τους, έχτισαν τα σπίτια τους και τώρα τρέχουν
στις πολεοδομίες για τους άλλους, με μηνύσεις
και καταγγελίες για όποια οικοδομή ξεκινάει.
Τώρα έμαθα ότι τις έβαψαν τις πινακίδες. Δεν
γνωρίζω ποιος το έκανε και δεν το εγκρίνω,
γιατί εγώ ότι γίνεται θέλω να είναι με βάση το

νόμο. Ως πρόεδρος ενημέρωσα το Δήμο για
τις αντιδράσεις των κατοίκων και τον αντιδή-
μαρχο Στ. Γαβαλά και περιμένω τις εξελίξεις.
Εάν δεν μου τις δώσουν, εγώ θα επιμείνω στην
παραίτησή μου».

Κανένας περιορισμός
στη δόμηση λόγω NATURA
Οι περιοχές του Μώλου και της Σάντα Μα-
ρίας, έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες
και έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA
από το 2003. Εκείνο που ίσως δεν έχει γίνει

κατανοητό, είναι πως δεν υπάρχει περιορι-
σμός στη δόμηση και πως το καθεστώς στον
τομέα αυτό, παραμένει ως έχει.
Η ΦτΠ απευθύνθηκε στον κ. Γ. Κουζούμη,
επιστημονικό συνεργάτη του Δημάρχου
Πάρου ο οποίος διευκρινίζει:
«Με βάση το νομικό πλαίσιο, όταν μία πε-
ριοχή κηρύσσεται NATURA από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, μετά από εισήγηση του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, άμεσα δεν υπάρχει καμία απα-
γόρευση. Πρέπει όμως από το υπουργείο 
να εκπονηθεί μία ειδική 

περιβαλλοντική μελέτη για όλες τις
προστατευμένες περιοχές, που καταδεικνύει
ποιες περιοχές πρέπει να προστατευτούν από-
λυτα και ποιες πρέπει να είναι ελεγχόμενες.
Στην Ελλάδα τέτοιες μελέτες δεν έχουν γίνει
ποτέ. Τώρα εκπονούνται για τους μεγάλους
Εθνικούς Δρυμούς. Άρα, εφόσον δεν υπάρ-
χουν αυτές οι μελέτες, δεν υπάρχει περιορι-
σμός στη δόμηση. Βέβαια, με το καινούριο
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πάρου προ-
τείνεται να υπάρξει ένας περιορισμός στη δό-
μηση στις συγκεκριμένες περιοχές.
»Συγκεκριμένα, από τους μελετητές είχε
προταθεί, οι περιοχές αυτές να είναι αδόμη-
τες, ενώ ο Δήμος προτείνει την ανέγερση κτί-
σματος 100 τετραγωνικών ανά ιδιοκτησία,
ανεξάρτητα με τα στρέμματα. Αυτή τη στιγμή
όμως, καμία από αυτές τις προτάσεις δεν έχει
ακόμη θεσμοθετηθεί και άρα δεν υπάρχει πε-
ριορισμός. Μπορούν να εκδοθούν άδειες και
να ανεγερθούν κτίσματα με βάση τα ισχύοντα
για τις εκτός σχεδίου περιοχές.
»Προφανώς ο κόσμος δεν έχει καταλάβει,
πως όταν μία περιοχή χαρακτηρίζεται ΝA-
TURA δεν σημαίνει ταυτόχρονα, περιορι-
σμός στη δόμηση. Όμως στην περιοχή
υπάρχουν άλλα προβλήματα σε ότι αφορά
στη δόμηση, που είναι ανεξάρτητα από το χα-
ρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευό-
μενη. Υπάρχει νομοθεσία από το 2004 που
λέει ότι για να μπορέσεις να κατατμήσεις
έκταση εκτός σχεδίου, πρέπει να έχεις πρό-
σωπο σε αγροτικό ή σε κοινόχρηστο δρόμο.
Και επειδή δεν υπάρχουν δρόμοι και επειδή
απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων σε εκτός
σχεδίου περιοχές, δεν υπάρχει δυνατότητα
δόμησης».

Άγνωστοι κατέστρεψαν τις πινακίδες στο Μώλο - Παρέμβαση εισαγγελέα ζητεί ο «Άγιος Νικόλαος»

Πλωτά ασθενοφόρα για την εξυπηρέτηση
των νησιών του Αιγαίου

Στον προγραμματισμό του υπουργείου Υγείας βρίσκεται και η υπόθεση της αγοράς
4 πλωτών ασθενοφόρων παντός καιρού που θα λύσουν, σε μεγάλο βαθμό το πρό-
βλημα των διακομιδών στο Αιγαίο.
Τα δυο προβλέπεται να σταθμεύουν στις Κυκλάδες, το ένα στα Δωδεκάνησα και το

άλλο βορειότερα. Οι διακομιδές θα γίνονται με ευθύνη του υπουργείου Υγείας, υπο
τον συντονισμό του ΕΚΑΒ και με την βοήθεια του Λιμενικού Σώματος.
Έχουν εντοπιστεί ήδη ναυπηγεία που μπορούν να κατασκευάσουν τα κατάλληλα
σκάφη και από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν κατοίκους
αλλά και επισκέπτες των νησιών μας.
Στις προθέσεις του υπουργείου είναι και η ενίσχυση του υγειονομικού αεροσκάφους
του Βελεντζείου ιδρύματος, ενώ διερευνάται και η δυνατότητά του να εξυπηρετεί και
γειτονικά νησιά ή περιστατικά που θα έρχονται στην Πάρο με τα πλωτά ασθενοφόρα.

Δ. Μ.

Ποιους ενοχλεί το NATURA;
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Η δικαιοσύνη καλείται να αποφανθεί για το
θέμα που προέκυψε με την επιστολή του κ. Ν.
Μαρινάκη, με τίτλο «ένα σύντομο ανέκ-
δοτο», στην οποία ασκεί έντονη και σκληρή
κριτική στην ΔΕΥΔΑΠ και στον πρόεδρο
της Στ. Φραγκούλη. Η απόφαση του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑΠ είναι να κατατεθεί μηνυτήρια
αναφορά στον Εισαγγελέα πλημμελειοδικών
Σύρου για την επιστολή του κ. Μαρινάκη,
την οποία θεωρεί «ψευδή, ανυπόστατη και
επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία». 
Η επιστολή Μαρινάκη, προκάλεσε την έν-
τονη αντίδραση τόσο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ
όσο και του προέδρου της επιχείρησης και
αποφασίστηκε η σύγκληση του Δ.Σ. προκει-
μένου να αποφασιστεί ο τρόπος αντίδρασης.
Η εισήγησή μου, αναφέρει στη ΦτΠ ο κ.
Φραγκούλης, ανατρέπει όλα όσα λέει ο κ.
Μαρινάκης και βεβαίως για το ευαίσθητο ση-
μείο που αφορά στη μόλυνση όπως λέει, του
νερού που πηγαίνει στη Νάουσα, είναι εκτε-
ταμένη με στοιχεία που αφορούν αναλύσεις
νερού από το 2005 έως το 2008.
Στην εισήγησή του ο κ. Φραγκούλης αναφέ-
ρει πως είναι καλοδεχούμενη η κριτική όταν
γίνεται στο πλαίσιο της δημοκρατίας, όταν
όμως ξεφεύγει από τα όρια, τότε είναι επικίν-
δυνη για όλους. Παράλληλα, θέτει ένα ερώ-
τημα: «Γιατί ο κ. Μαρινάκης, για τόσο
σοβαρά θέματα δεν ζήτησε απαντήσεις από
την υπηρεσία παρά κατ’ ευθείαν καταγγέλλει
με ασύστολα και επικίνδυνα ψεύδη, όταν αυτό
τον καιρό η ΔΕΥΑΠ βρίσκεται σε εντατι-
κούς ρυθμούς για να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα με το νερό σε όλο το νησί».
Στη συνέχεια ο κ. Φραγκούλης απαντά σε
όλα τα σημεία για τα οποία καταγγέλλονται ο
ίδιος και η επιχείρηση ύδρευσης, ξεκινώντας
από το πρόβλημα με τη διακοπή νερού στο
Άσπρο Χωριό.
Αναφέρει συγκεκριμένα, «το συγκεκριμένο
περιστατικό συνέβη στις 23/7 και περί ώρα
11:15, υπέστη σοβαρή μηχανική βλάβη το
μοτέρ άντλησης (2 έχει το αντλιοστάσιο Κα-
βουροπόταμου) και έγινε μεγάλη προσπά-
θεια άμεσης αποκατάστασης, παρόντος και
του νέου Γενικού Διευθυντού της Επιχείρη-
σης. Δυστυχώς η ζημιά ήταν μεγάλη και αμέ-
σως κινήθηκε η διαδικασία αναπλήρωσης, η
οποία έγινε και δόθηκε νερό τις πρωινές ώρες
στις 24/7. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι
ο κ. Μαρινάκης θα μπορούσε να μην έχει εξε-
γερθεί, αφού έχει δεξαμενή όμβριων που προ-
φανώς χρησιμοποιείται και για το νερό της
Δ.Ε.Υ.Α.Π. Όμως θεώρησε σκόπιμο να ανα-
δείξει το θέμα αμέσως και να συμπεριλάβει
και άλλες ψευδείς και επικίνδυνες ειδήσεις».
Για τις πολύωρες ή πολυήμερες διακοπές
νερού το 2007 και το 2008, αναφέρει ότι

υπήρξε «ρήξη σωληνώσεων» ή άλλες ζημιές
στις σωληνώσεις που αποκαταστάθηκαν μέσα
σε λίγες ώρες, ενώ για τη μειωμένη πίεση και
το χώμα που διέρχεται μέσω των σωληνώ-
σεων μετά από κάθε ζημιά, είναι κάτι που δεν
μπορεί να αποτραπεί. 
Σε ότι αφορά στο έργο ύδρευσης που πρό-
σφατα έγινε στη Νάουσα, και σύμφωνα με
τον κ. Μαρινάκη, μεταφέρει μολυσμένο νερό
από τα λύματα των Λευκών, ο κ. Φραγκού-
λης αναφέρθηκε στα στοιχεία που αποδει-
κνύουν το αντίθετο και τα οποία θα
χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο. Πρόκειται
για αποτελέσματα συνεχών αναλύσεων για
όλες τις περιοχές του νησιού.
Κατόπιν όλων αυτών, το Δ.Σ. αποφάσισε
κατά πλειοψηφία την κατάθεση μηνυτήριας
αναφοράς κατά του κ. Μαρινάκη «για συκο-
φαντική δυσφήμιση μέσω των Μ.Μ.Ε. και
για διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και επι-
κίνδυνων ειδήσεων για τη δημόσια υγεία που
προσβάλουν το κύρος και την αξιοπιστία της
Δημοτικής Επιχείρησης. Στην περίπτωση
όμως που ο κ. Μαρινάκης ανασκευάσει πλή-
ρως το δημοσίευμα και ζητήσει δημόσια συ-
γνώμη με ανακοίνωσή του στα Μ.Μ.Ε. και
στην υπηρεσία, πριν από την κατάθεση της
μηνυτήριας αναφοράς, το θέμα θα επανεξε-
ταστεί από το Δ.Σ. της Επιχείρησης».  
Στην απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ μει-
οψήφησε ο κ. Π. Κουτσουράκης, ο οποίος
συμφώνησε με το σύνολο της εισήγησης του
κ. Προέδρου, διαφώνησε όμως με την κατά-
θεση μηνυτήριας αναφοράς κατά του κ. Μα-

ρινάκη γιατί θεώρησε ότι με αυτό τον τρόπο
δίνονται μεγάλες διαστάσεις στο θέμα, ενώ
στην ουσία η Δ.Ε.Υ.Α.Π. δεν είναι ένοχη για
κάτι και επομένως δεν χρειάζεται να αποδεί-
ξει κάτι. 
Επίσης, οι κ.κ. Κ. Χασούρης και Μ. Φραγ-
κούλη μειοψήφησαν σχετικά με την επανεξέ-
ταση του θέματος σε περίπτωση που ο κ.
Μαρινάκης ανακαλέσει και αποσύρει τις κα-
τηγορίες του και υποστήριξαν ότι πρέπει να
κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά σε κάθε περί-
πτωση.
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ συνήλθε και αποφάσισε
στις 5 Αυγούστου. Ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος

δεν έγινε γνωστό αν πληροφορήθηκε ότι η
ΔΕΥΑΠ στέφεται δικαστικά εναντίον του,
επέστρεψε από διακοπές στην Πάρο στις 7
Αυγούστου και με νέα επιστολή του απαντά
σε όσα ειπώθηκαν ή γράφτηκαν σχετικά με
τις καταγγελίες του. Στην απάντηση διακρί-
νεται ένα «μάζεμα» των όσων καταγγέλλει
σε ότι αφορά στη μόλυνση των νερών από τα
λύματα.

Στη νέα επιστολή αναφέρεται:

Πάρος  7-8-2008
«Γυρίζοντας από τις ολιγοήμερες διακοπές

μου πληροφορήθηκα ότι ειπώθηκαν και  γρά-
φτηκαν πολλά για μένα και τις διαμαρτυρίες
μου σε σχέση με προβλήματα  που αντιμετω-
πίζω με την ύδρευση ως πολίτης . Δυστυχώς
η όλη συζήτηση ξέφυγε από την ουσία και
πήγε σε άλλα θέματα. Παρατηρώ ότι είναι
αναγκαίο να διευκρινίσω ένα συγκεκριμένο
σημείο. Η αναφορά στην πιθανότητα ρύπαν-
σης στο μέλλον  του  υδροφόρου ορίζοντα
από τα λύματα του Λευκιανού ρέματος έδω-
σαν την αφορμή παρεξήγησης.  Από τη σχε-
τική βιβλιογραφία  διαβάζουμε: «Τα
υπόγεια νερά κινούνται με πολύ μικρή ταχύ-
τητα , συνήθως μερικά εκατοστά του μέτρου
το χρόνο. Τα οργανικά χημικά που τα ρυπαί-
νουν κινούνται κι αυτά πολύ αργά. Έτσι μπο-
ρούν να περάσουν πολλά χρόνια μέχρις ότου
τα δηλητηριασμένα νερά μιας περιοχής επη-
ρεάσουν τα νερά μιας άλλης». (Γιάννης
Φίλης «Η τελευταία πνοή του πλανήτη γη»
εκδόσεις Μπουκουμάνης)
»Να μένουμε στον πυρήνα και την ουσία των
γραφομένων με τα οποία μπορεί να γίνει διά-
λογος για τα προβλήματα . Αυτός ήταν και ο
στόχος και όχι η δημοσιότητα ως αυτοσκο-
πός».

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η ΔΕΥΑΠ
για τις καταγγελίες Μαρινάκη

Ποια είναι
η αλήθεια;
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Εορταστικές εκδηλώσεις για τον Δεκα-
πεντάυγουστο διοργανώνει η Διοικόυσα
Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος
Εκατονταπυλιανής υπό την αιγίδα της
Μητρόπολης Παροναξίας.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 7 το πρωί,
όρθρος και Θεία Λειτουργία και το από-
γευμα στις 7.30 μ.μ. Εσπερινός – η τε-
λευταία Μεγάλη Παράκληση 
Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 7 το πρωί,
όρθρος και Θεία Λειτουργία, στις 8.00
το βράδυ Μέγας Πανηγυρικός Αρχιε-
ρατικός Εσπερινός, Λιτή περιφορά Επι-
ταφίου Υπ. Θεοτόκου στον περίβολο
του Ι. Ναού, στις 11 το βράδι Παρά-
κληση και στις 12.00 Όρθρος και νυ-
χτερινή Θεία Λειτουργία
Την Παρασκευή, 15 Αυγούστου, στις 7
το πρωί Ακολουθία του Όρθρου, στις
08.30 Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο, στις 18.30 Πανηγυρικός Αρ-
χιερατικός Εσπερινός – Εγκώμια της
Υπεραγίας Θεοτόκου και στις 19.30 Λι-

τάνευση της Ιεράς και Θαυματουργού
Εικόνος και του Επιταφίου της Πανα-
γίας.
Στις εκδηλώσεις έχουν προσκληθεί, ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυ-
πουργός, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
υπουργοί, οι βουλευτές Κυκλάδων, εκ-
πρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των

Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού
Σώματος, ο Δήμαρχος Παρίων, η Έπαρ-
χος, και άλλοι εκπρόσωποι των τοπικών
αρχών.
Τιμές θα αποδώσουν, πολεμικό πλοίο,
άγημα ναυτών του Πολεμικού Ναυτι-
κού και οι φιλαρμονικές του Λιμενικού
Σώματος και του Δήμου Πάρου.

Έκθεση Ζωγραφικής
στην Αγκαιριά

«Ελληνικό φως»
Πίνακες ζωγραφικής στην Gallery Ανεμόμυ-
λος στην Αγκαιριά, εκθέτει αυτή την περίοδο
η Κατερίνα Κοκκόλη – Πενθερουδάκη η
οποία τα τελευταία χρόνια μαζί με το σύζυγό
της, ζουν για μεγάλο διάστημα στην Πάρο.
Τα έργα απεικονίζουν τοπία της Πάρου, αλλά
και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Τα εγκαίνια
της έκθεσης έγιναν την περασμένη Κυριακή
και η διάρκειά της θα είναι έως τις 31 Αυγού-
στου.

Στις 16 Αυγούστου
ο χορός του «ΥΡΙΑ»

στις Λεύκες
Τον ετήσιο χορό του θα πραγματοποιήσει το
Σάββατο, 16 Αυγούστου, ο Σύλλογος των
Λευκών ΥΡΙΑ, στο χώρο δίπλα στο Κοινο-
τικό κατάστημα.
Τα μέλη του Συλλόγου υπόσχονται μία ευχά-
ριστη βραδιά με νησιώτικους και άλλους χο-
ρούς και τραγούδια, νόστιμους μεζέδες και
άφθονο κρασί, προσφορά του ΥΡΙΑ.  
Η τιμή του εισιτηρίου, είναι 20 ευρώ.

Βραδιά Rock
στην Αλυκή

O Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς ορ-
γανώνει βραδιά Pop-Rock  υπό το φως
του φεγγαριού στις 17 Αυγούστου και
ωρα 10μμ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη
για το κοινό.

Η εκδήλωση θα γίνει στην παραλία
«Πίσω Αλυκή» με τη μουσική ομάδα «Εν
πλω».

ΔΙΕΥΚΡΊΝΙΣΗ
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ delaParo και η
violinsproductions, καθιστούν σαφές ότι,
η διοργάνωση και η εκτέλεση του, εν εξελί-
ξει, προγράμματος των καλοκαιρινών πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, ανήκει στο δήμο
Πάρου και την Δ.ΕΠ.Α.Π, ενώ η μουσική
ομάδα delaParo, εχει την κα}ιτεχνική επι-
μέλεια του προγράμματος, και η  violin-
sproductions έχει αναλάβει την τεχνική
υποστηριξη -ηχητική και φωτιστική κά-
λυψη.                                       Σπύρος Μπάλιος

Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής

Εορταστικές εκδηλώσεις
για το Δεκαπενταύγουστο 
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Ποιός έκανε τη διαρροή;
Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν τα «βασιλικά» λύματα. Όλοι μέσα στο Δουκάτο ψά-
χνουν για τη διαρροή και τον πληροφοριοδότη. Πολλοί λοξοκοιτάζουν προς Καμάρες
μεριά (;) πιστεύοντας ότι μ’ αυτό τον τρόπο καθάρισε ο Στέλιος. Τους πληροφορούμε να
κοιτάξουν λίγο πιο στο εσωτερικό των γραφείων μήπως έχουν παραμείνει ξεχασμένα μι-
κρόφωνα από άλλες εποχές.

Ένα πάρκινγκ όλη η Πάρος
Σε απέραντο χώρο στάθμευσης, έχει μετατραπεί όλο το νησί. Χιλιάδες αυτοκίνητα σε
όλα τα χωριά έχουν κατακλύσει και την τελευταία σπιθαμή γης, καταντώντας απα-
γορευτική τη διέλευση των πεζών. Καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα ξεφορτώνο-
πνται από τα πλοία δημιουργώντας ένα ατέλειωτο μποτιλιάρισμα σε όλη την
Παροικιά και προκαλώντας την αγανάκτηση των οδηγών και των ντόπιων κατοί-
κων. Τελικά δεν έχουμε σκεφθεί, ούτε έχουμε αποφασίσει. Μια τέτοια Πάρο θέλουμε,
για μια τέτοια Πάρο αγωνιούμε, για μια Πάρο 40 ημερών οικονομικής δραστηριό-
τητας και 320 ημερών μαρασμού και ακάλυπτων επιταγών; Και οι αρμόδιοι τι κά-
νουν, τι προτείνουν, τι έχουν οραματιστεί; Τίποτα, απλώς προεδρεύουν!

Απόφαση κόλαφος
Κόλαφος η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 52 της Περιφέρειας σε σχέση με την υπό-
θεση του Αγίου Ιωάννη Δέτη και τον ΝΗΡΕΑ. Η Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει Εφέ-
της και όχι πολιτικό πρόσωπο, δικαίωσε ομόφωνα την Περιφέρεια και έκρινε παράνομη
την παραχώρηση. Και τώρα τι γίνεται; Το μάρμαρο ποιος θα το πληρώσει; Τη συγνώμη
ποιος θα τη ζητήσει από όλους τους επαγγελματίες της Νάουσας; Εάν κάποιοι είχαν λίγο
φιλότιμο θα είχαν καταλάβει τις λανθασμένες ενέργειές τους και θα είχαν παραιτηθεί και
αυτό ίσως θα ήταν η καλύτερη προσφορά τους σ’ αυτό τον τόπο, ώστε τουλάχιστον να
μην ξανακάνουν τέτοιες καταστρεπτικές ενέργειες. Εσείς κ. Δήμαρχε θα πάρετε «κεφά-
λια» για τις λανθασμένες εισηγήσεις και για τη σύνταξη της απόφασης ή απλώς προ-
εδρεύετε;

Πήραν πίσω τις «γαλάζιες σημαίες»
Έγινε και αυτό; Το υπουργείο Τουρισμού αφαίρεσε από την Πάρο τέσσερις γαλάζιες
σημαίες από ισάριθμες παραλίες του νησιού. Τα Τσαρδάκια, Χρυσή Ακτή και Λογα-
ράς, στερούνται πλέον «γαλάζιας σημαίας» εξαιτίας της αδιαφορίας των τοπικών
αρχών. Κύριες αιτίες, η καθαριότητα και η έλλειψη ναυαγοσώστη. Κύριος υπεύθυνος
ο Δήμος Πάρου. Γιατί κύριοι; Αυτά είναι τα θέματα «σπρώχνουν», εσείς όμως εί-
σαστε απλοί θεατές. Γιατί κ. Δήμαρχε; Μήπως θα πρέπει να πονέσουν τα δάχτυλά
σας από τα τραβήγματα αυτιών;

«Φουσκωτοί» στη Νάουσα
Άλλος νόμος ισχύει στην Παροικιά, άλλος στη Νάουσα. Τα καταστήματα στην Παροικιά
κλείνουν τη μουσική στις τρεις το πρωί, ενώ στη Νάουσα στις έξι το πρωί. Το αποτέλεσμα;
Όλος ο κόσμος οδεύει για διασκέδαση προς Νάουσα μεριά και καλά κάνει. Γιατί όμως
δύο μέτρα και δύο σταθμά; Άλλη πολιτεία η Νάουσα ή ο εκεί υπεύθυνος της Αστυνομίας
εφαρμόζει «δική του» πολιτική; Κάποιος πρέπει να του πει ότι η δουλειά του δεν είναι να
παρκάρει αυτοκίνητα υπουργών, αλλά καθημερινή και «ένστολη» παρουσία της αστυ-
νομίας, γιατί μόνο έτσι ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής. Και κάτι ακόμη. Οι ουρές στα νυ-
χτερινά μαγαζιά εξακολουθούν να υπάρχουν, μάλιστα τελευταία εμφανίστηκαν και
«φουσκωτοί». Μήπως θα πρέπει να επέμβει Εισαγγελέας;

Παρίων Λίθος

εενν  σσυυννττοομμίίαα
Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου

Συνεχίζονται οι χορευτικές παραστάσεις
Συνεχίζει και το καλοκαίρι τις χορευτικές του
παραστάσεις ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας
Πάρου. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 29 Ιου-
λίου οκταμελής ομάδα χορευτών του Ομίλου
συμμετείχε στο Φεστιβάλ Μουσικής Πάρου,
που έγινε στον Αγ. Ιωάννη Δέτη στη Νά-
ουσα, πλαισιώνοντας τα Χάλκινα της Γουμέ-
νισσας. Οι χορευτές με τη μουσική συνοδεία
της μπάντας χόρεψαν κεφάτους χορούς από
τη Μακεδονία, δίνοντας μια ξεχωριστή νότα
στην εκδήλωση και αποσπώντας το θερμό
χειροκρότημα του κοινού.
Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2008 στις 9 μ.μ.
ο ΧΟΝ θα πραγματοποιήσει την τρίτη και
τελευταία χορευτική παράστασή του στο
προαύλιο του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου,
στη Νάουσα. Σε αυτήν θα συμμετέχουν χο-
ρευτές από όλες τις ομάδες του συλλόγου.
Τέλος, ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας
Πάρου θα ολοκληρώσει τον κύκλο των καλο-
καιρινών του εκδηλώσεων γιορτάζοντας τα
είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του με την
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Η εκδήλωση
έχει τον τίτλο Από τη «Σμύρνη» στο
«Δάκρυ στο γυαλί» και αποτελεί μια δια-
δρομή της Ελληνικής μουσικής από το 1900
έως σήμερα με ενότητες όπως τα αστικά και
λαϊκά τραγούδια της Πόλης και της Σμύρνης,
δημώδη τραγούδια, ρεμπέτικο στη νεότερη
Ελλάδα, με παράλληλη αναφορά στη δισκο-
γραφία της εν λόγω ορχήστρας. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σε-
πτεμβρίου στις 9 μ.μ. στον κήπο της Παντά-
νασσας, στη Νάουσα, και η είσοδος θα είναι
ελεύθερη. Συνδιοργανωτές είναι η Νομαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και το Επαρ-
χείο Πάρου - Αντιπάρου. 

Λίγα λόγια για
την ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ
Η ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, με
έδρα τη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, είναι η ανα-
βίωση ενός τύπου ορχήστρας που έδρασε έν-
τονα στα τέλη του 19ου αιώνα και στο πρώτο
τέταρτο του 20ου, διαδόθηκε στην Κων-
σταντινούπολη και στη Σμύρνη ενώ σταμά-
τησε να υπάρχει λίγο μετά την καταστροφή
της.
Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη ορχήστρα
για τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα που δεν
αρκείται στην μίμηση των προτύπων της
αλλά αφομοιώνοντας νέα στοιχεία, δημιουρ-
γεί και προτείνει νέες μουσικές φόρμες με
σκοπό την προσέλκυση ολοένα και περισσό-
τερων νέων στην γνήσια Ελληνική μουσική,
στόχος που μετά από σκληρή δουλειά επε-
τεύχθη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι μ’
αυτή την ορχήστρα συμπράττουν οι καλύτε-
ροι Έλληνες μουσικοί και τραγουδιστές εμ-
πλουτίζοντας το ρεπερτόριό της με
τραγούδια που είναι δικές τους επιτυχίες και
είναι σχετικά με το θέμα και την αισθητική
της: Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Πανα-
γιώτης Λάλεζας, Αρετή Κετιμέ, Μαρία Φα-
ραντούρη, Γιώτα Νέγκα, Παντελής
Θαλασσινός, Ελένη Βιτάλη, Αγάθωνας,
Μαριώ, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Αν-
δρεάτος, Χρήστος Τσιαμούλης, Χρόνης Αη-
δονίδης, Σοφία Παπάζογλου κ.α.

Φωνή της Πάρου
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Σημαντικά για το νησί έργα,
που έχουν ολοκληρωθεί, ορι-
σμένα παρουσιάζουν καθυστέ-
ρηση στη λειτουργία τους και
άλλα λειτουργούν, αλλά μετ’
εμποδίων. Τα σφαγεία, ένα
σύγχρονο έργο, που αναμενό-
ταν να λειτουργήσει μέσα στο
καλοκαίρι, «μπλοκάρει» στην
άδεια, η ανακύκλωση παρου-
σιάζει στασιμότητα, ο ΧΥΤΑ
λειτουργεί μεν, αλλά αν δεν λη-
φθούν μέτρα σε λίγο δεν θα
υπάρχει χώμα για την κάλυψη
των απορριμμάτων, ενώ το
θέμα του Μοναστηριού
…έκλεισε για φέτος. Από του χρόνου και θα
δούμε…
Για τα θέματα αυτά η ΦτΠ απευθύνθηκε στο
Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, ο οποίος αν και δεν
είχε ενημερωθεί, είχε απαντήσεις για όλα, γε-
γονός που καταδεικνύει ότι ασχολείται και προ-
σπαθεί να δώσει λύσεις.
Για τα σφαγεία, όπως είπε, «έχει κατατεθεί ο
φάκελος και είμαστε στην τελική ευθεία για να
εκδοθεί η άδεια λειτουργίας και πιστεύω ότι
αυτό θα γίνει σύντομα». 
Δεν έχει όμως τοποθετηθεί ακόμη ο κλίβανος,
που θεωρείται απαραίτητος για τη λειτουργία
των σφαγείων. Ο κ. Βλαχογιάννης ανέφερε:
«Ο κλίβανος δεν αποτελεί λόγο για να μην εκ-
δοθεί η άδεια. Έχει τοποθετηθεί, αλλά μας έχει
αποσταλεί μία καινούρια εγκύκλιος, σύμφωνα
με την οποία, σε κάθε κλίβανο θα πρέπει να το-
ποθετηθεί καταγραφικό θερμοκρασίας, διαφο-
ρετικά θα ανακαλείται η άδεια. Είναι η μόνη
έλλειψη, έχουμε πάρει όμως προσφορές και σύν-

τομα θα τελειώσει και αυτό το
θέμα. Επίσης πρέπει να γίνουν
κάποιες μικροδουλιές, να πέσει
δηλαδή μπετόν στο δάπεδο, να
τοποθετηθεί ένα κιόσκι για να
προστατεύει τους καυστήρες
και εφόσον ολοκληρώσουμε,
πιστεύω μέσα στον Οκτώβριο
να τεθούν τα σφαγεία σε λει-
τουργία». 
Σε ότι αφορά στο ΧΥΤΑ και
την επιχωμάτωση, ο Δήμαρχος
έφερε το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο της περασμένης
Δευτέρας, στο οποίο συζητή-
θηκε η έγκριση μελέτης για την

προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά στην προ-
μήθεια αδρανών υλικών για την ταφή των
απορριμμάτων του ΧΥΤΑ, σε τιμή που θα ορι-
στεί από αυτό. «Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο
ΧΥΤΑ και ειδικά τώρα στην πρώτη φάση, θα
πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα στην επιχωμά-
τωση», τόνισε ο κ. Βλαχογιάννης.
Για το θέμα της ανακύκλωσης, για την οποία
πολύς λόγος γίνεται, ο Δήμαρχος ευελπιστεί ότι
θα μπει στην τελική ευθεία μετά τον 15αύγου-
στο. «Έχουμε ετοιμάσει μία επιστολή την οποία
θα στείλουμε σε όλους τους πολίτες προκειμέ-
νου να ενημερωθούν και ευελπιστώ πως μετά το
15αύγουστο, θα ξεκινήσει η ανακύκλωση για
πλαστικό και γυαλί και στη συνέχεια, σταδιακά
θα εφαρμοστεί και για τα υπόλοιπα υλικά. Εί-
μαστε δηλαδή ένα βήμα πριν από το ξεκίνημα». 
Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα, που με τον
καιρό θα γίνεται εντονότερο, είναι αυτό της λει-
ψυδρίας. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, θα
πούμε το νερό νεράκι. Πρόσφατα εστάλη στο

Δήμο από τη βουλευτή Κυκλάδων της Ν.Δ,
Άρια Μπινοπούλου, επιστολή για τη διαχείριση
των υδάτινων πόρων, με συγκεκριμένες προτά-
σεις.
Ο Δήμαρχος είπε στη ΦτΠ: «Έχω λάβει την
επιστολή της κ. Μπινοπούλου και ήρθα αμέσως
σε επαφή (την Πέμπτη 7 Αυγούστου), με την
υπεύθυνη των προγραμμάτων του Παγκόσμιου
Οργανισμού για το νερό στη Μεσόγειο, ενώ
είχα συνάντηση και με την εκπρόσωπο της
COCA COLA και της Τρία Ε, που χρηματο-
δοτούν το πρόγραμμα και συζήτησα το θέμα
αυτό. Εμείς άμεσα θα υποβάλλουμε άμεσα αί-
τημα ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα επιλέ-
ξουμε ένα δημόσιο κτίριο, αυτό που έχει τη
μεγαλύτερη κατανάλωση νερού, για πότισμα
και για άλλες χρήσεις, ώστε να εφαρμόσουμε το
πιλοτικό πρόγραμμα με το συλεκτήρα βρόχινου
νερού. Είναι στόχος του Δήμου, να προχωρή-
σει σε έργα για την αξιοποίηση των νερών της

βροχής. Ήδη έχουν γίνει φράγματα βύθισης
του νερού στην Μάρπησσα και στην Νάουσα.
Πρόκειται για δύο προγράμματα, που εφάρ-
μοσε το Επαρχείο. Σκεπτόμαστε όμως, να δη-
μιουργήσουμε και νέα φράγματα για τον
εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. Γνωρί-
ζουμε ότι είμαστε περιοχή που ποτέ δεν είχαμε
το νερό εν αφθονία και προσπαθούμε να ευαι-
σθητοποιήσουμε και τους πολίτες, ώστε να κά-
νουν οικονομία με σωστή χρήση. Μία επίσης
λύση που εξετάζουμε, είναι η αφαλάτωση που
έχει εγκριθεί από το υπουργείο Εσωτερικών.
Προς το παρόν έχει μπλοκάρει το θέμα, γιατί οι
Εταιρίες που θα αναλάμβαναν τα έργα αφαλά-
τωσης, προσέφυγαν η μία κατά της άλλης στο
Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι προσφυγές συ-
ζητήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο την πε-
ρασμένη Πέμπτη και αναμένεται η απόφαση,
που θα μας απαγκιστρώσει και θα ξεκινήσουμε
τα έργα. Ο χώρος που έχει επιλεγεί για το έργο
της αφαλάτωσης, είναι ο Πέπονας στην Παροι-
κιά». 
Η τελευταία ερώτηση που θέσαμε στον κ. Βλα-
χογιάννη, αφορά την περιοχή του Μοναστη-
ριού, με αφορμή την απόρριψη της ένστασης
που είχε καταθέσει ο Δήμος κατά της απόφα-
σης της Περιφέρειας με την οποία είχε απορρι-
φθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να
λειτουργήσει ο χώρος από τον αθλητικό και πο-
λιτιστικό σύλλογο ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ.
Από δω και πέρα θα εξετάσει το Νομικό Συμ-
βούλιο για το τι μέλει γενέσθαι και στη συνέ-
χεια το Δ.Σ. θα αποφασίσει για τις περαιτέρω
κινήσεις του. Πάντως η υπόθεση Νηρέα, από
ότι φαίνεται έχει τελειώσει», απάντησε ο Δή-
μαρχος.

Καθυστερήσεις ή μετ’ εμποδίων λειτουργία σημαντικών έργων 

Πασχίζει ο Δήμος να ξεπεραστούν τα …εμπόδια
Απορρίφθηκε

η ένσταση του Δήμου
Πάρου κατά της

απόφασης της
Περιφέρειας, με την

οποία είχε απορριφθεί
η απόφαση του

Δημοτικού
Συμβουλίου να

λειτουργήσει ο χώρος
στο Μοναστηρι, από

τον ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
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Τα προβλήματα
πιέζουν

Ο ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ο περιφε-
ρειακός, ο δρόμος προς τα Λιβάδια, το
Κοιμητήριο, οι σχολικές αίθουσες, το Πο-
λιτιστικό Κέντρο και άλλα, αποτελούν
προβλήματα της πρωτεύουσας του νησιού,
που πιέζουν το σημερινό Δημοτικό Συμ-
βούλιο και θα πιέσουν και το μελλοντικό,
γι’ αυτό από τώρα πρέπει να συζητούνται
και να προετοιμάζονται λύσεις.
Ο παραλιακός δρόμος χρειάζεται επανα-
σχεδιασμό, ώστε να δοθεί η ακτή στους πε-
ριπατητές. Εδώ θα δοκιμαστούν τόσο οι
προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, όσο και
οι ικανότητες των σχεδιαστών. Ζητείται
φαντασία και ευστροφία, γιατί μέχρι σή-
μερα δεν έχει γίνει το καλύτερο. Ελπίζουμε
να βοηθήσει η εμπειρία των αρνητικών
πλευρών και να φτάσουμε σε αυτό που αξί-
ζει στην πόλη.
Στον περιφερειακό επιβάλλονται από το
φθινόπωρο άμεσα μέτρα, ώστε να σταμα-
τήσει να είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος.
Απαιτούνται καλή θέληση των όσων κατέ-
λαβαν τμήματα πεζοδρομίου, αλλαγή συμ-
περιφοράς των πολιτών που σταθμεύουν,
όπου βρουν και αποφασιστικότητα του
Δήμου. Σήμερα αριστερά και δεξιά υπάρ-
χουν σταθμευμένα αυτοκίνητα και στο εν-
διάμεσο κινούνται πεζοί και αυτοκίνητα
στην κόψη του ξυραφιού.
Ο δρόμος προς τα Λιβάδια έχει καταστεί
πολύ επικίνδυνος. Το τοιχίο μπορεί να χα-
μηλώσει και να διαπλατυνθεί, ώστε να δο-
θεί στους πεζούς και παράλληλα να
συνεχίσουν οι προσπάθειες για την κάθετη
προς την ακτή πρόσβαση, ώστε ο δρόμος
αυτός να γίνει πεζόδρομος.
Το Κοιμητήριο κάποια ώρα πρέπει να με-
ταφερθεί. Πρώτα θα εξευρεθεί ο νέος
χώρος, θα διαμορφωθεί και θα προετοιμα-
στεί κατάλληλα. Δεν εννοείται Κοιμητή-
ριο μέσα στην πόλη και δίπλα απ’ τα
σχολεία. Απορούμε πάντα για τη μεγάλη,
την αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση.
Για τις σχολικές αίθουσες Δήμος και
Επαρχείο πρέπει να κινηθούν ώστε να
δρομολογηθούν εξελίξεις, γιατί οι ανάγ-
κες είναι πιεστικές και δεν μας τιμά, να
στεγάζονται σχολεία σε προκατασκευα-
σμένες αίθουσες. 
Οι εργασίες για το Πολιτιστικό Κέντρο
σταμάτησαν. Ο Δήμος που συμμετέχει δια
του δημάρχου στην Εφορεία του Βελε-
ντζείου πρέπει να πιέσει, ώστε να υπάρξει
κάποια πρόοδος. Μετά την αγορά του αε-
ροπλάνου η Εφορεία του Ιδρύματος φαί-
νεται ότι σταμάτησε τις συνεδριάσεις. Η
απουσία Πολιτιστικού Κέντρου στην πρω-
τεύουσα του νησιού γίνεται εξαιρετικά εμ-
φανής με την τόσο πλούσια πολιτιστική
κίνηση που αναπτύσσεται στο νησί. 

ααιιρρεεττιικκάάααθθλληηττιισσμμόόςς

Με μεγάλη επιτυχία έγινε από 6 έως 10 Αυ-
γούστου το ετήσιο τουρνουά του πολύ δη-
μοφιλούς αθλήματος του  Beach Volley,
μπροστά στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Π.
στα Λιβάδια .
Συμμετείχαν 15 ομάδες  και ο έντονος συ-
ναγωνισμός τους συγκέντρωσε και πολ-
λούς θεατές. 
Νικητές ήσαν οι: Σανιώτης Σόλωνας και
Αριστόπουλος Αλέξανδρος, που πήραν κύ-
πελα , τα χρυσά μετάλλια και χρηματικό
έπαθλο,2οι οι Οικονομόπουλος Σταύρος
και Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος τα αρ-
γυρά μετάλλια και τρίτοι οι Βλαχάκης
Σταύρος και Καλαμπαλίκης Θησέας, που
πήραν και τα μπρούτζινα μετάλλια.

9ο Τουρνουά Beach Volley του Ν.Ο.Π.

Πλούσιο θέαμα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το 3ο τουρνουά
Beach Volley «Λογαράς 2008», την 1η, 2 και 3 Αυγούστου.
Το τουρνουά οργανώθηκε από τον Επαγγελματικό Σύλλογο Πίσω
Λιβαδιού και Λογαρά «Ο Θαλασσίτης», με τη συμπαράσταση του
Δήμου Πάρου, του Δ.Δ. Μάρπησσας και του Δημοτικού Οργανι-
σμού Νεολαίας και Άθλησης Πάρου Δ.Ο.Ν.Α.
Οι τελικοί αγώνες διεξήχθησαν την Κυριακή 3 Αυγούστου, καθώς
και η απονομή των βραβείων και των μεταλλίων στους νικητές, τα
οποία απένειμαν, ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο πρόδρος του
ΔΟΝΑ Φρ. Βελέντζας, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Π. Κουτσου-
ράκης και Κ. Κωβαίος, ο πρόεδρος του Δ.Δ. Μάρπησσας Αντ. Ραγ-
κούσης, τα μέλη του ΔΟΝΑ κ.κ. Τ. Αποστολόπουλος και Λ. Σκιαδάς
και η Πρόεδρος του Συλλόγου «Θαλασσίτης» κ. Μαρία Ψαρρά.
Μετάλλια δόθηκαν:
Κατηγορία ανδρών
1η θέση, χρυσό μετάλλιο: Αλ. Παρασκευόπουλος, Ν. Παπαμακάριος
2η θέση, ασημένιο μετάλλιο: Θ. Καζακίδης, Χρ. Κυνηγός 
Κατηγορία Παίδων 13 έως 17 ετών
1η θέση, χρυσό μετάλλιο: Μ. Κυνηγός και Ν. Κυνηγός

2η θέση, ασημένιο μετάλλιο: Γ. Αλιπράντης, Μ. Ζαχαράτος
Κατηγορία γυναικών 13 ετών και άνω
1η θέση, χρυσό μετάλλιο: Γιώτα Καψαχείλη, Άννα Αγαπητού, Ανα-
στασία Αγαπητού
2η θέση, ασημένιο μετάλλιο: Μαρία Δαφερώνα, Μαρτίνα Σαροκώ-
στα.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με μια μικρή δεξίωση, προσφορά
του συλλόγου στους παραβρισκόμενους και στους αθλητές.

Τουρνουά Beach Volley από το «Θαλασσίτη» 

Μεγάλη Αθλητική Γιορτή
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Ποιος μαζεύει
τα αδέσποτα;

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Αυγούστου
σκύλος ράτσας πίτ-μπουλ ο οποίος κατάφερε
να λυθεί έκανε επιδρομή στα Κακάπετρα. Όλο
το βράδυ έβγαλε όλη του τη λύσσα κατασπα-

ράσσοντας κουνέλια, ότι έβρι-
σκε γενικώς μπροστά του.
Μέχρι καρότσια και παιχνίδια
παιδιών ξέσκισε και κατέ-
στρεψε. Ο περί ου ο λόγος σκύ-
λος δεν απομακρύνθηκε από το
σπίτι ούτε το πρωί, προκαλών-
τας φόβο στους ιδιοκτήτες και
πανικό με ψυχολογικά προβλή-
ματα στα μικρά παιδιά ήλικίας 5
χρονών που έμεναν σπίτι και
είχαν ξυπνήσει από τα γαβγί-
σματα των σκύλων όλη νύχτα.
Χρειάστηκε η συνδρομή της
Αστυνομία για να βρεθεί κά-
ποιος και να μαζέψει το λυσσα-
σμένο σκυλί. Ήρθε κάποια
κυρία από τη φιλοζωική εται-
ρεία και τον περισυνέλλεξε και
όταν της είπαμε ότι την επόμενη
φορά αν ξανάρθει θα υπάρξει
σοβαρό πρόβλημα, απείλησε ότι
θα μας καταγγείλει στην Αστυ-
νομία. Και σαν να μην έφθανε
αυτό τηλεφώνησε οργισμένος

και ο υπεύθυνος της φιλοζωικής και ζήταγε
και τα ρέστα. Θα έπρεπε να ντρέπεται ο συγ-
κεκριμένος κύριος, διότι δεν υπολόγισε τον
φόβο και την ψυχική κατάσταση των ανθρώ-
πων και μιλούσε σε έντονο ύφος ζητώντας ευ-
θύνες. Βέβαια έλαβε την κατάλληλη απάντηση

και λίγα άκουσε. Δεν ξέρουμε αν βέβαια για
τη φιλοζωική, ζώα είναι μόνο οι σκύλοι και όχι
π.χ. τα κουνέλια. Δεν ξέρουμε εάν περισσό-
τερο αξίζει η ζωή ενός σκύλου από την ψυχική
γαλήνη ενός 5χρονου παιδιού που αντίκρισε
αυτό το θέαμα στις φωτογραφίες.
Αναρωτιέμαι τελικά, είναι ή δεν είναι υπεύθυ-
νος για την περισυλλογή των αδέσποτων και
λοιπών ο ΔΗΜΟΣ ? Εάν είναι γιατί δεν ενερ-
γεί παρά αφήνει μία εταιρεία να το κάνει αυτό?
Δεν γνωρίζω. Απλά, ρωτάω.
Και προσοχή.... ΕΓΩ ο ίδιος την επόμενη

φορά που θα δω το παιδί μου σε τέτοιο άθλιο
ψυχολογικό χάλι ή κάποια τέτοια παρόμοια
κατάσταση, θα βρεθώ σε μεγάλο δίλημμα και
ίσως φτάσω στα άκρα και ας με πάνε φυλακή.
Φοβάμαι τα τετράποδα ζώα που σίγουρα
έχουν περισσότερο μυαλό από τα δίποδα.  
Εντάξει κύριε υπεύθυνε? Και αν δεν είστε υπο-
χρεωμένος να μαζεύετε σκύλους, να κάτσετε
σπίτι σας και να μην το κάνετε. Όχι να μας ζη-
τάτε να σας κάνουμε και μετάνοιες. Και αν δεν
είστε τότε υποχρεωμένοι εσείς, ποιος είναι? Ο
Δήμος? Γιατί αν είναι ο Δήμος και πάρουμε
παράδειγμα από το δρόμο που έχει τάξει να
φτιάξει στα Κακαπετρα, τότε σωθήκαμε. Το
λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί τότε η αστυνομία
κάλεσε εσάς για να τον μαζέψετε?
Γιατί πολύ απλά τότε θα μιλήσω ΕΓΩ. Μπρο-
στά στο φόβο να ξαναδώ τέτοια κατάσταση
και το παιδί μου τόσο χάλια να φοβάται να
βγει μέχρι και τώρα από το σπίτι, δεν θα υπο-
λογίσω τίποτα. Και το λάθος μου ήταν που δεν
το έκανα ήδη.

Σας ευχαριστώ πολύ.
Σ.Ν.Μ.

Κακάπετρα 

Ανακοίνωση - απάντηση
εξέδωσε και ο Σύλλογος

«Αγαπητέ κ. Σ.Ν.Μ. αντιλαμβάνομαι την τα-
ραχή που φαίνεται να έχεις βιώσει με την οι-
κογένεια σου, αλλά χρειάζεται να κάνεις μια
προσπάθεια για να κατανοήσεις ότι δεν είναι ο
σύλλογος μας που σου δημιούργησε το πρό-
βλημα αλλά αυτός που στο έλυσε! 
»Η εθελόντρια που έσπευσε μέσα σε 15
λεπτά, στις 8:30 το πρωί, να περισυλλέξει το
ζώο που σας τρομοκρατούσε, μάλλον έμεινε
έκπληκτη όταν εισέπραξε την οργή σας ενώ
περίμενε τουλάχιστον κάποια συμπαράσταση!

»Σημειωτέον ότι μέσα σε άλλα 15 λεπτά είχε
ήδη βρει τον ιδιοκτήτη του σκυλιού στον
οποίον επιστράφηκε και του έγινε σχετική
ενημέρωση περί των ευθυνών που συνεπάγε-
ται η ιδιοκτησία σκυλιού και ιδιαίτερα όταν ο
σκύλος είναι Pit-bull. Καλύτερο τρόπο διεκ-
περαίωσης του συμβάντος δεν θα μπορούσε
να υπάρξει! 
»Αξίζει να ληφθεί υπόψη, ότι στην Πάρο σχε-
δόν δεν υπάρχουν πια αδέσποτα σκυλιά, όχι
επειδή έχουν μάθει οι ιδιοκτήτες σκυλιών να
τα στειρώνουν, άλλα χάρη στην εξαιρετική
δράση του συλλόγου PAWS που έχει περι-
συλλέξει τα τελευταία χρόνια από το νησί μας
εκατοντάδες ανεπιθύμητα σκυλιά και γατιά
και τους έχει βρει στοργικές οικογένειες να τα
υιοθετήσουν, με πολύ κόπο από πολλούς αν-
θρώπους».

Με εκτίμηση 
Νικόλας Στεφάνου –

Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας
Ζώων Πάρου
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Ευχαριστήριο
Στα βήματα του Μακαριστού Ποι-
μενάρχη μας, κυρού Αμβροσίου Β’, ο
νέος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ.
Καλλίνικος, από την πρώτη στιγμή
που ανέλαβε  καθήκοντα, αγκάλιασε
με περισσή αγάπη τον Οίκο Ευγη-
ρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Πα-
ναγία Εκατονταπυλιανή», Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Κ.
Αγάπη που εκφράστηκε έμπρακτα με
τις συχνές επισκέψεις του σε αυτόν,
την επαφή με τους Φιλοξενούμενους
και τη δωρεά των 3.000 ευρώ προς
κάλυψη μέρους των λειτουργικών
αναγκών του. Οι Φιλοξενούμενοι
της Μονάδας αισθάνονται βαθιά
συγκίνηση και μεγάλη ευγνωμοσύνη
προς τον νέο τους Ποιμενάρχη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου
Ευγηρίας Ποιμαντικής  Μερίμνης
«Παναγία Εκατονταπυλιανη» Μο-
νάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων προ-
τίθεται να προσλάβει έναν
νοσηλευτή-νοσηλεύτρια για της
ανάγκες της Μονάδας.
Για το λόγω αυτό, καλεί κάθε ενδια-
φερόμενο να καταθέσει αίτηση στη
Γραμματεία του Γηροκομείου, μέχρι
τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2008 και
ώρες 9:00-14:00 (τηλ. επικ. 22840
24739). 

ΕΚ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Το «σκεπασμένο» χαντάκι

καραδοκεί το θύμα του
Στην πολύ όμορφη παραλία του Αγίου
Δημητρίου στην Νάουσα, υπάρχει το συγ-
κεκριμένο αυλάκι που θα δώσει διέξοδο
στα νερά της βροχής προς τη θάλασσα. Ο
ιδιοκτήτης παρακείμενης επιχείρησης έχει
επανειλημμένα ζητήσει και από το τοπικό
διαμέρισμα, αλλά και από το λιμενικό τα-
μείο να δοθεί μια ασφαλής λύση γιατί είναι
πάρα πολλοί εκείνοι, που κυρίως το βράδυ
σκοντάφτουν και όχι μόνο, στα σανίδια
που το καλύπτουν. Συμβούλια και δια-
βούλια έγιναν, παρενέβη και η κτηματική
υπηρεσία του δημοσίου διότι εκεί δεν έχει
χαραχτεί ακόμη ο αιγιαλός(;).
Προσεφέρθει ο ίδιος να τοποθετήσει σω-
λήνα από τσιμέντο μεγάλης διαμέτρου και
να καλύπτει με χαλίκια το σημείο και να
τα αφαιρεί όλα αυτά  τον χειμώνα, για να
αποτραπεί ο κίνδυνος πλημμύρας, όπως
του είπαν, αλλά . . . 

Ποιος ιθύνων νους σκέφτηκε και μέσα σε λίγες ώρες κατέστρεψε ένα μικρό αλσάκι στο ποτάμι στη Νάουσα;
Ποιος είναι ο φορέας που έδωσε την άδεια να κοπούν 35 δέντρα για να μετατραπεί η πράσινη γωνιά σε κρα-

νίου τόπου; Γιατί κανείς δεν αντέδρασε και ανεμπόδιστα οι λίγοι καταστρέφουν το περιβάλλον; 

«Όλα ανθυγιεινά»

Λερωθήκανε οι δρόμοι – όλοι μέσα στη ζωή
Σε κτυπούν κι’ ούτε συ|νώμη – η ψυχή σου και να βγει.

Βρώμικος και ο αέρας – όλα ανθυγιεινά
και το χάδι της μητέρας – λείπει σε πο}ά παιδιά.

Κίνδυνοι, φόβος και τρόμος – ξένος πληθυσμός πολύς
και ανύπαρκτος ο νόμος – δεν τον σέβεται κανείς. 

Αδικίες, διακρίσεις, - λίγοι τρώνε το ψωμί,
κι’ αν ζητήσει εξηγήσεις – ίσως πας και στη στενή.

Με ψευτιές και παραμύθια – μας ζαλίζουν το μυαλό,
αν τους πεις και την αλήθεια θα σε πάρουν για τρελό.

Πήραμε την κατηφόρα – όλοι ξεστρατίσαμε, 
πήρε τα καλά η μπόρα – τ’ άσχημα κρατήσαμε.

Έθιμα και παράδοση – όλα έχουν ξεχαστεί,
μοναχά τι θα τσεπώσεις – ο παράς κυριαρχεί.

Και τη μάνα μας ακόμα – δεν υπολογίζουμε,
με το βρωμερό μας στόμα – το Θεό μας βρίζουμε.

Το συμφέρον πάνω απ’ όλα – ντε μοντέ το λογικό,
να μας ρίξουνε και φόλα – θα τη φάμε για γλυκό.

Ά}αξε η κοινωνία – δράμα τα νεώτερα,
μόνο πίκρες κι’ αγωνία – γιάσας μη χειρότερα.

Λεύκες 2-8-2008
Κων/νος Δελαγραμμάτης 


