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Τετάρτη
1 Οκτωβρίου ´08

Έτος: 63ο
Νεα περίοδος

Φύ;ο: 30

350.000 ευρώ πληρώνουμε για τη μελέτη ενώ...

Το κοιμητήριο μπλοκάρει
την καταλληλότητα Να αναλάβει τις ευθύνες της

η Νομαρχία

Να κατεδαφιστεί
το «έκτρωμα»

Το θέμα που είχε πρωτοσέλιδο στο προ-
ηγούμενο φύλλο της, η ΦτΠ, για το τεράστιο
παράνομο κτίσμα πάνω στην αποξηραμένη
λίμνη στο Πίσω Λιβάδι, συνεχίστηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα στο ραδιοφωνικό σταθμό
ΗΧΩ FM.
Το κτίσμα παραμένει γιαπί, αφού οι εργα-
σίες, παρά τις προσπάθειες των ιδιοκτητών
δεν μπορούν να συνεχιστούν πριν ξεκαθαρί-
σει το τοπίο. Για να ξεκαθαρίσει όμως, θα
πρέπει να τελεσιδικήσει η υπόθεση στα δικα-
στήρια. Ήδη στις 31 Ιουλίου, η επιτροπή αυ-
θαιρέτων της Πολεοδομίας της Νάξου,
απέρριψε με απόφασή της τις εφέσεις για τα
πρόστιμα που είχαν κάνει οι ιδιοκτήτες και
όπως ανέφερε στον ΗΧΩ FM, ο δημοσιο-
γράφος Τάσος Τέλογλου, «το πρόβλημα
είναι, από κει και πέρα τι θα γίνει. Η τάφρος
για την απορροή των ομβρίων υδάτων δεν
είναι λύση. Οι ιδιοκτήτες δεν είναι διατεθει-
μένοι να κάνουν τροποποιήσεις και να πά-
ρουν πίσω τις παρανομίες που έχουν κάνει
και το ΣτΕ με απόφασή του, δίνει το δι-
καίωμα σε ιδιώτες να προβούν σε ιδιωτική
κατεδάφιση, όταν οι συνθήκες εξ αιτίας του
κτίσματος είναι επικίνδυνες και το κτίσμα
έχει χαρακτηριστεί αυθαίρετο».

Συνέχεια στη σελ. 4Λειτουργούν από σήμερα 1 Οκτωβρίου τα νέα σφαγεία στο Μαράθι Σελ. 3

Σε μείζον ζήτημα εξελίσσεται η ανέγερση
νέου Γυμνασίου στην Παροικιά, μετά και
τη δήλωση του υπουργού Παιδείας Ευρι-
πίδη Στυλιανίδη, για «καθαρά» οικό-
πεδα.
Το οικόπεδο που προτείνεται για την ανέ-
γερση του σχολείου δεν είναι «καθαρό»
καθώς γειτνιάζει με το νεκροταφείο και με
βάση το Π.Δ. 1128/1980, θα πρέπει να
υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 50 μέ-
τρων.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 29 του Ν
2508/1997 αναφέρεται: «γ. Η κατά το
Π.Δ. 1128/1980 απόσταση των 250 μέ-
τρων δύναται να μειωθεί μέχρι 50 μέτρα,
με την προϋπόθεση ότι μεταξύ του προς
επέκταση σχεδίου πόλεως και του κοιμη-
τηρίου υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι ή
χώροι πρασίνου και επιπλέον δεν προκύ-
πτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του
υπόγειου υδροφόρου στρώματος, αποδει-
κνυομένου από υδρογεωτεχνική μελέτη,
που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρε-
σία του υπουργείου Υγείας και Πρό-
νοιας».

Συνέχεια στη σελ. 5
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Παράδειγμα προς μίμηση…
Η κίνηση της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας να παραχω-
ρήσει δωρεάν έκταση για την ανέγερση του νέου Νο-
σοκομείου της Πάρου ,έρχεται σαν ελπίδα πίστης μετά
από όσα διαβάζουμε και ακούμε τελευταία.
Όλοι εμείς στο νησί πρέπει να αναγνωρίσουμε και να
ευχαριστήσουμε δημόσια τον ηγούμενο κ. κ. Χ. ΠΗΧΟ
για την χειρονομία αυτή , η οποία καταδεικνύει περί-
τρανα ότι όταν υπάρχει πίστη, δικαιοσύνη, εντιμότητα
και καλή θέληση τότε, μπορεί να υπάρξει άριστη συ-
νεργασία κράτους - εκκλησίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που εκκλησιαστική περιουσία
ή περιουσία των μονών, παραχωρείται στο νησί για κοι-
νωφελή έργα.
Και ίσως είναι από τις λίγες περιπτώσεις που στο νησί
μας ,η περιουσία των μονών, χρησιμοποιείται μόνο για
καλλιέργεια και όχι για εμπόριο.
Και μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι ευτυχώς που οι μονές
έχουν τέτοιες περιουσίες στο νησί και έτσι υπάρχουν και

εκατοντάδες στρέμματα ελεύθερης γης.
Για φανταστείτε τι θα γινόταν εάν αυτά
είχαν περιέλθει σε ιδιώτες;
Όσο και αν φαίνεται παράξενο, η ανακοί-
νωση για την κατασκευή του νέου νοσοκο-
μείου, κάποιους έχει ιδιαίτερα ενοχλήσει.
Άλλους για πολιτικούς λόγους, άλλους για
μικροκομματικούς και άλλους για συμφε-
ροντο-λογικούς.
Κάποιοι ήταν αντίθετοι με την κατασκευή
και φρόντιζαν με κάθε τρόπο να προβάλουν
δυσκολίες π. χ. απόσταση ,καταλληλότητα
οικοπέδου, ταλαιπωρία ασφαλισμένων κ.λπ.
Ένα πρέπει να καταλάβουν όλοι. Το Νοσο-
κομείο είναι το μεγαλύτερο έργο που θα

γίνει ποτέ στην Πάρο και όποιος στραφεί εναντίον του,
θα βρει απέναντι του όλο τον Παριανό λαό και να γνω-
ρίζουν ότι τίποτα δεν μένει κρυφό, όλα θα δουν το φως
της δημοσιότητας όταν έλθει η ώρα.

Κούνια που σας κούναγε
Δεν λέμε καλό το τένις, ευγενές άθλημα και χρήσιμο σε
μια κοινωνία και συγχαρητήρια σε αυτούς που ασχο-
λούνται για την διατήρησή του στο νησί.
Τα πράγματα όμως όλα έχουν μία ιεράρχηση και προ-
τεραιότητα. Δεν μπορούμε να προωθούμε την κατα-
σκευή γηπέδων ,σε ένα χώρο που μπορεί να γίνουν
σχολεία.
Και αν κάποιος ρωτήσει “μα ο χώρος δεν είναι του
Δήμου, είναι του Υπουργείου Γεωργίας” τότε η απάν-
τηση είναι η ίδια:
“Ότι διαδικασία χρειάζεται για να παραχωρηθεί ο
χώρος για γήπεδα τένις, η ίδια χρειάζεται και για σχο-
λεία’’, διότι το Υπουργείο Γεωργίας απαγορεύει και τις
δύο δραστηριότητες και πρέπει να παρθεί απόφαση.
Επομένως όλα είναι θέματα προτεραιοτήτων και απ’ ότι
φαίνεται η Πάρος έχει ανάγκη από “τένις” αφού το
επαρχείο έχει λύσει το κτιριακό των σχολείων.
Ε ρε κούνια που σας κούναγε εκεί στον πλάτανο.

Νέο ραδιόφωνο…
Μαθαίνουμε ότι σε λίγο καιρό ένα νέο ραδιόφωνο ή
μάλλον ένα παλιό με νέο μανδύα θα λειτουργήσει στην
Πάρο και η ονομασία του θα είναι “ΠΛΑΤΑΝΟΣ
FM’’.

Όλα εδώ πληρώνονται!
Εξώδικα ,πολλά εξώδικα πέφτουν στο νησί, επιχειρη-
ματίες με ξένα κόλλυβα και Δημοτικές οικονομικές ενέ-
σεις προσπαθούν να επιβιώσουν και να γίνουν
“ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ’’ της ΠΑΡΟΥ. Τα χρέη όμως
τους κυνηγούν.
Τρία πράγματα πληρώνονται στη ζωή “τα πάθη, τα
λάθη και τα κέφια “και εσείς αγαπητοί τα έχετε και τα
τρία.

Παρίων Λίθος
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Έντονες είναι οι αντιδράσεις του Συνδέσμου των Του-
ριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), στις
προθέσεις του υπουργείου Μεταφορών να προωθήσει
νομοθετική ρύθμιση με την οποία εκχωρείται μέρος
του έργου των τουριστικών γραφείων στα ΚΤΕΛ. 
Το θέμα βέβαια, έχει «παγώσει» προσωρινά, λόγω
των αντιδράσεων και από μέλη της Κυβέρνησης και
από την αντιπολίτευση. Μάλιστα ο βουλευτής της
Ν.Δ. κ. Μπαντουβάς, έστειλε επιστολή στον κ. Χα-
τζηδάκη στην οποία διατυπώνει την αντίθεσή του σ’
αυτή την προοπτική. 
Εν τω μεταξύ, μέλη του ΗΑΤΤΑ, και άλλοι φορείς του
τουρισμού, μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια ημέρα

τουρισμού κατά την οποία είχαν προγραμματίσει και
απεργία, συναντήθηκαν με τον υπουργό Μεταφορών,
ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα επανεξετάσει το θέμα. 
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει στη ΦτΠ, η αντιπρό-
εδρος του ΗΑΤΤΑ Αργυρώ Φίλη, υπάρχει αντίφαση,
γιατί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η ένταξη
μέρους του έργου των τουριστικών γραφείων στα
ΚΤΕΛ. 
Με αντικείμενο τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα,
θα συνεδριάσει στις 8 Οκτωβρίου ο ΗΑΤΤΑ, ο
οποίος εκτιμά, ότι το υπουργείο θα πάρει πίσω την επί-
μαχη ρύθμιση. 

Έντονες αντιδράσεις στις προθέσεις του υπουργείου Μεταφορών
για ένταξη μέρος του έργου των τουριστικών γραφείων στα ΚΤΕΛ

Δέσμευση Χατζηδάκη να επανεξετάσει το θέμα

“Η λαγνεία της πρωτιάς”
Διάβασα στὸ τελευταῖο φύλλο «Τὰ Νέα τῆς Πάρου» δημοσίευμα ὑπὸ τὸν τίτλον «Οι τίτλοι
καθυστερούν» καὶ λυπήθηκα γιὰ τὴν προχειρότητα τῆς δημοσιογραφικῆς πέννας τοῦ γρά-
φοντος. Βέβαια ἡ λαγνεία τῆς πρωτιᾶς μιᾶς εἰδήσεως εἶναι ἰσχυρὸ κίνητρο γιὰ ἕνα δημοσιο-
γράφο. Ἡ διασταύρωσι ὅμως τῆς εἰδήσεως δημιουργεῖ σταθερὸ ἔδαφος καὶ προσδίδει ὑψηλὸ
κῦρος σὲ μιὰ ἐφημερίδα.
Ἡ ἱερὰ Μονὴ Λογγοβάρδας ἔχει καταρτίσει ἀπὸ τὸ 1970 τὸ Κτηματολόγιό της, τὸ ὁποῖο εἶναι
ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὸν τότε μητροπολίτη Παροναξίας κυρὸ Ἐπιφάνιο. Ἔκτοτε ὅλες οἱ δικαιο-
πραξίες λαμβάνουν χώραν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, τοῦ Κτηματολογίου. Στὶς σελίδες
τοῦ Κτηματολογίου ὑπάρχει καὶ αὐτὸ ποὺ δώρισε ἡ Μονὴ γιὰ τὴν ἀνέγερσι νοσοκομείου.
Στὴ σελίδα λοιπὸν 58 τοῦ κτηματολογίου καἰ εἰς τὴν θέσιν πῶς ἀπεκτήθη τὸ ἀκίνητον σημει-
ώνεται: παρεχωρήθη διὰ Β.Δ/τος τὸ ἔτος1838. Καὶ ὑπογράφουν οἱ τρεῖς ἀείμνηστοι γερον-

τάδες, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος, Ἱερόθεος
Παραμάνης καὶ Δαμιανὸς Κωστόπουλος.
Καὶ κάτι γενικώτερο· Ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ
1970 ἡ ἱερὰ Μονὴ τῆς Λογγοβάρδας ἔχει Κτη-
ματολόγιο. Πόσες ἄραγε ἄλλες ἱερὲς Μονὲς
διαθέτουν κτηματολόγιο; Μήπως ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει Κτηματο-
λόγιο; Εὐτυχῶς ὄχι! Διότι ἐὰν εἶχε, τὸ ἔτος
1987 θὰ εἶχε περάσει ἡ περιουσία της στὸ ἁρπα-
κτικὸ Κράτος, κάτι ποὺ τὸ ἀπέτρεψαν οἱ ἀγῶνες
τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Ἐν κατακλεῖδι θὰ ἤθελα νὰ συστήσω στὸν κύριο
ποὺ ἔγραψε στὰ «Νέα τῆς Πάρου» τὸ ὑπ᾽ ὄψιν
δημοσίευμα, ποὺ παραπληροφορεῖ, ὅτι ἡ πρω-
τιὰ μιᾶς εἰδήσεως δὲν εἶναι αὐτοσκοπός.  Συγ-
κρατεῖ ἀκόμη ἡ σκέψις μου κάτι ποὺ συνέβη στὴ
μακρινὴ Ἰαπωνία τὴ δεκαετία τοῦ ᾽60. Ἕνας
φωτορεπόρτερ, ποὺ ἐκάλυπτε τὸ φωτορεπορτὰζ
μιᾶς μεγάλης ἐφημερίδος τῆς χώρας ἐκείνης, κι-

νούμενος ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ τῆς χώρας συνάντησε τροχαῖο ἀτύχημα μὲ φρικιαστικὲς λε-
πτομέρειες. Τὶς φωτογράφισε καὶ ἔτρεξε στὸ ἐργαστήριό του νὰ τὶς ἐμφανίση καὶ νὰ τὶς
παραδώση γιὰ νὰ ἔχη τὴν πρωτιά. Ὅταν ὅμως τὶς ἐμφάνισε τρελλάθηκε ἀπὸ τὸν πόνο ποὺ δο-
κίμασε, διότι στὸ τροχαῖο ἐκεῖνο τὸ κορυφαῖο θῦμα ἦταν ὁ γυιός του, ποὺ θὰ ἤθελε ὁπωσδή-
ποτε τὴ βοήθειά του. Ἐκεῖνος ὅμως νικήθηκε ἀπὸ τὴν πρωτιὰ τῆς εἰδήσεως καὶ ἄφησε τὸ παιδί
του αἱμόφυρτο στὸ δρόμο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ πόνος του δὲν βρῆκε βάλσαμο.

Ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμ. Χρυσόστομος

Και η Πάρος στη συνάντηση
αδελφοποιημένων πόλεων στη Νάουσα Ημαθίας

Στη συνάντηση των Ευρωπαίων πολιτών των αδελφοποιημένων πόλεων, που θα γίνει στη Νά-
ουσα Ημαθίας από 2 έως 5 Οκτωβρίου, θα συμμετέχει και εξαμελής επιτροπή από την Πάρο. 
Θέματα συζήτησης της συνάντησης: Η δικτύωση των αδελφοποιημένων πόλεων, ανταλλαγές
νέων, εμπορικές ή άλλες συναλλαγές, ενώ δεκτές θα γίνουν και οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις των
φιλοξενουμένων.
Θα υπάρξει επίσης, έκθεση παραδοσιακών προϊόντων του κάθε τόπου και προβολή βίντεο από
κάθε πόλη. 
Στην επιτροπή της Πάρου μετέχουν: Αντ. Αρκάς πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Στ. Γαβα-
λάς αντιδήμαρχος, Μ. Ραγκούσης εκπρόσωπος τουριστικής επιτροπής του Δήμου Πάρου, Σπ.
Καλακώνας δημοτικός σύμβουλος, Μαρία Τριπολιτσιώτη Πρόεδρος Τ.Σ. Δημοτικού Διαμερί-
σματος Νάουσας, Ηρ. Χατζόπουλος εκπρόσωπος επιτροπής αδελφοποίησης.

Η κ. Αργυρώ Φίλη
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Πάλι στο μήνα τα ραντεβού
Πως και τι περιμέναμε το μικροβιολόγο στο Κέντρο
Υγείας, να λειτουργήσει επιτέλους και το μικροβιολογικό,
αλλά «άνθρακας ο θησαυρός». Ο μικροβιολόγος ήρθε,
αλλά έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές. Κλείνονται ραντεβού
για ένα τουλάχιστον μήνα μετά και το πρόβλημα όσο θα
περνά ο καιρός θα εντείνεται. Αν σκεφτεί κανείς, ότι είχε
επιτευχθεί, οι εξετάσεις να γίνονται μέσα σε τρεις ή
τέσσερις ημέρες το πολύ, είναι λυπηρό να ξαναγυρίζουμε
στα παλιά, γι’ αυτό και εκφράζονται πολλά παράπονα από
πολίτες του νησιού. Είπαμε να λύνονται ένα – ένα τα
προβλήματα του Κέντρου Υγείας, όχι στα ήδη υπάρχοντα
να προστίθενται και άλλα.

Παραίτηση Αρκουλή
Την παραίτησή του υπέβαλε ο αναπληρωτής Δ/ντής του
Κέντρου Υγείας Ν. Αρκουλής, ενώ ήδη έχει μετατεθεί σε
νοσοκομείο της Αθήνας ο Δ/ντής του Κέντρου Δ. Ξάνθης,
με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Οι λόγοι για τους
οποίους παραιτήθηκε ο κ. Αρκουλής, δεν έχουν γίνει
γνωστοί, η παραίτησή του όμως δόθηκε στη Διοικούσα
επιτροπή και διαβιβάστηκε στο Διοικητή του Νοσοκομείου
Σύρου Χ. Πλατή, από τον οποίο ζητήθηκε να έρθει στην
Πάρο, ώστε να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα.

Ένα έργο χρωστάει στον Κώστο ο Δήμος
Μελλοντικά, αλλά θα γίνει το έργο στον Κώστο για το
οποίο έχει δεσμευτεί ο Δήμος Πάρου και αφορά το δίκτυο
αποχέτευσης του νέου οικισμού στην περιοχή και τη
σύνδεσή του με το βιολογικό καθαρισμό. Είχε εκφραστεί
ως αίτημα από το Τοπικό Συμβούλιο του Κώστου και είχε
γίνει αποδεκτό. Σύμφωνα όμως με το Δήμαρχο κ.
Βλαχογιάννη, το 2007 δεν επέτρεψαν την κατασκευή του
τα οικονομικά της ΔΕΥΑΠ. Αυτό, είπε ο Δήμαρχος, δεν
σημαίνει ότι σταμάτησε το έργο. Άλλωστε, έχει γίνει η
μελέτη, σύμφωνα με την οποία, ο προϋπολογισμός του δεν
ξεπερνάει τις 30.000.

Μ. Δουλγ.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Ξεκίνησε από σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, η λειτουργία των νέων
υπερσύγχρονων Σφαγείων στο Μαράθι. Έχει εκδοθεί η άδεια λειτουρ-
γίας τους, έχουν ολοκληρωθεί και ορισμένα μικροέργα, όπως για παρά-
δειγμα, η τοποθέτηση του καταγραφικού θερμοκρασίας στον κλίβανο
και το όνειρο ετών γίνεται πλέον πραγματικότητα. 
Στα νέα σφαγεία μεταφέρεται το προσωπικό των παλαιών σφαγείων,
αλλά στο επόμενο δημοτικό Συμβούλιο στις 7 Οκτωβρίου, θα ψηφιστεί
ο νέος κανονισμός λειτουργίας των νέων σφαγείων και θα ανατεθεί ένα
μέρος της σε εργολάβο, δηλαδή, οι εκδοροσφαγείς, η καθαριότητα του
χώρου και η συλλογή των εντοσθίων και άλλων υπολειμμάτων θα γίνε-
ται από ιδιωτική εταιρία. 
Τα νέα Σφαγεία βρίσκονται εκτός κατοικημένης περιοχής, είναι υπερ-
σύγχρονα και έτσι διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον,
αφού δεν θα διασκορπίζονται υπολείμματα των ζώων από τη σφαγή, ενώ
με τον κανονισμό λειτουργίας που θα συντάξει ο Δήμος, θα αξιοποιούν-
ται και τα μεγαλύτερης ηλικίας βοοειδή και αιγοπρόβατα.
Έως σήμερα, σφαγιάζονταν βοοειδή έως 30 μηνών και αιγοπρόβατα έως
18 μηνών, καθώς λόγω  της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας δεν ήταν
αυτό εφικτό να γίνει στα παλαιά σφαγεία. Τώρα, υπάρχει η δυνατότητα,
να σφαγιάζονται τα μεγαλύτερα ζώα, να φυλάσσονται στα ψυγεία έως
ότου εξεταστεί σε εργαστήρια των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης το

δείγμα που θα έχει σταλεί και εφόσον τα αποτελέσματα των αναλύσεων,
είναι αρνητικά, να διατίθεται το κρέας προς κατανάλωση. 
Επίσης για την αποφυγή της ταλαιπωρίας, τόσο των κτηνοτρόφων, όσο
και των εργαζομένων στα νέα σφαγεία, θα προσδιοριστεί ημέρα σφαγής.

Ευρωπαϊκών προδιαγραφών
Τα νέα σφαγεία έχουν κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές που τίθενται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τριών γραμμών, για βοοειδή, αιγο-
πρόβατα και χοιρινά. Υπάρχουν χώροι φιλοξενίας των ζώων και έχει προ-
βλεφθεί να σφάζονται ανά ημέρα, 5 βοοειδή, 20 χοίροι και 40
αιγοπρόβατα, αριθμός που θα αυξάνεται τις ημέρες των εορτών (Χρι-
στούγεννα-Πάσχα). Όλα τα υπολείμματα των ζώων θα διοχετεύονται σε
ειδικούς χώρους και θα καταστρέφονται , ενώ τα υλικά υψηλού κινδύ-
νου θα καίγονται στον κλίβανο. Τα υγρά λύματα θα διοχετεύονται στο
βιολογικό καθαρισμό που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός από
το αίμα το οποίο θα απορροφάται από μοτέρ, θα πηγαίνει σε δεξαμενή και
από εκεί σε ειδικό χώρο στον ΧΥΤΑ.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι θα υπάρχει κτηνίατρος που θα
ελέγχει όλα τα κρέατα. 
Είναι ένα έργο υψηλών προδιαγραφών, η λειτουργία του οποίου δια-
σφαλίζει, ποιότητα, προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας.

Λειτουργούν από σήμερα τα νέα υπερσύγχρονα σφαγεία στο Μαράθι

Διασφαλίζεται η δημόσια υγεία

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση ως συνήθως,
η Κοινοτική Αρχή Αντιπάρου ανακαλύπτει
την ανακύκλωση. Μετά από πιέσεις ετών από
πολίτες, φορείς του συνδυασμού μας,
του ΥΠΕΧΩΔΕ, και της ευρωπαϊκής πραγ-
ματικότητας προχωρεί στην εφαρμογή του
προγράμματος Διαλογή στην πηγή-Ανακύ-
κλωση με την ουσιαστική βοήθεια του πα-
ραρτήματος Αντιπάρου της Εταιρείας
Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς.
ΤΟ ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
Και καλούμε όλους τους πολίτες της Αντιπά-

ρου να συμμετέχουν μαζικά, βοηθώντας έτσι
ουσιαστικά το περιβάλλον και την αειφόρο
ανάπτυξη. Ελπίζουμε σύντομα να αρχίσει η
μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ
Πάρου-Αντιπάρου και η αποκατάσταση του
ΧΑΔΑ “χωματερής” καθώς επίσης και η ευαι-
σθητοποίηση  των κατοίκων και των δυο νη-
σιών στο άλλο μεγάλο βοηθό της σωστής
διαχείρισης των απορριμμάτων την κομπο-
στοποίηση

Για το συνδυασμό
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Γιάννης Λεβεντακης

Ανακύκλωση και στην Αντίπαρο
Επικρίσεις από την αντιπολίτευση
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Γι’ αυτό, πρόσθεσε ο κ. Τέλογλου, «όταν τελεσι-
δικήσει  η υπόθεση θα βρεθούμε μπροστά σε δίλ-
λημα. Η Εισαγγελέας Σύρου έχει ξεκινήσει την
έρευνα. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη λύση από το να
πειστούν οι ιδιοκτήτες και να τροποποιήσουν τα
υφιστάμενα σχέδιά τους, με όποιο κόστος έχει
αυτό, σε μία λύση που να είναι αποδεκτή για το
περιβάλλον του Πίσω Λιβαδιού. Εάν δεν το κά-
νουν, δεν υπάρχει άλλη λύση από την κατεδά-
φιση». Με την άποψη αυτή, συμφώνησε και ο
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος ανέφερε
στον ΗΧΩ, πως «αν δεν κατεδαφιστεί θα υπάρ-
χει ένα έκτρωμα», αλλά αυτό είναι δουλειά της
Νομαρχίας.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο, με το θέμα αυτό ασχο-
λήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα
25 πολιτών, κυρίως για την απορροή των ομβρίων
υδάτων. Μάλιστα η τεχνική υπηρεσία του Δήμου
είχε κάνει αυτοψία και με έγγραφό της προς τους
ιδιοκτήτες, ζήτησε να εκπονηθεί υδρολογική με-
λέτη. Εν τω μεταξύ, η Πολεοδομία έκανε αυτοψία,

διαπίστωσε και άλλες οικοδομικές παραβάσεις, με
αποτέλεσμα να κριθεί το κτίριο σε μεγάλο βαθμό
παράνομο και να επιβληθούν πρόστιμα αυθαίρε-
της κατασκευής και διατήρησης. 
Ο κ. Βλαχογιάννης, είπε επίσης, πως ότι γίνει από
δω και πέρα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το

νόμο και σε ότι αφορά στην απορροή των υδάτων,
ανέφερε ότι γίνεται με ένα υπόγειο αγωγό που
περνάει μέσα από το πάρκινγκ, αν όμως αυξηθεί
το νερό, ενδεχομένως να χρειαστεί και δεύτερος
αγωγός. 
Ανέφερε επίσης, ότι ανάλογη περίπτωση με του

Πίσω Λιβαδιού, είναι σε εξέλιξη στα Λιβάδια
Παροικίας και κατά σύμπτωση είναι ο ίδιος
ιδιοκτήτης. Μάλιστα ο Δήμος, όταν πληροφο-
ρήθηκε ότι ρίχνονται μπάζα απευθύνθηκε στη
Νομαρχία και κατήγγειλε το γεγονός.

Πολεοδομικές
παραβάσεις
Οι ιδιοκτήτες, όπως ανέφερε και η ΦτΠ, έχουν ζη-
τήσει μετατροπή της άδειας για να κάνουν πεντά-
στερο ξενοδοχείο. Αυτό προϋποθέτει όμως την
ύπαρξη δρόμου τουλάχιστον 6 μέτρων, ο οποίος
δεν υφίσταται. 
Σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ, αν δεν υπάρχει
δρόμος δεν μπορεί να ανεγερθεί καμία οικοδομή.
Όπως είπε ο κ. Τέλογλου, η αναδρομική ισχύ
αυτής της απόφασης θα δημιουργήσει πολλά προ-
βλήματα και στην Πάρο, διότι έχει γίνει ένα είδος
ιδιωτικής πολεοδόμησης με αυτού του είδους τις
παραχωρήσεις. Και είναι πολλές οι ιδιοκτησίες
που δεν έχουν πρόσωπο σε δρόμο, κάτι με το
οποίο συμφώνησε και ο Δήμαρχος. 

Να αναλάβει τις ευθύνες της η Νομαρχία

«Να κατεδαφιστεί το «έκτρωμα»

Με τίτλο «Αγανάκτηση και οργή απελπισμένων γονιών», οι γονείς
που τα παιδιά τους αποκλείστηκαν από τους δημοτικούς βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, λόγω των νέων δεδομένων με την εμπλοκή της
Εργατικής Εστίας, διατυπώνουν τα παράπονά τους, υπογραμμίζουν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη φύλαξη των παιδιών τους
και εκφράζουν «αγανάκτηση και οργή», ζητώντας παράλληλα λύση
ώστε να μπορέσουν να εργαστούν απρόσκοπτα. 
Η επιστολή των γονιών έχει ως εξής: 
«Ο βρεφονηπιακός σταθμός ‘’Τα Μελισσάκια’’ ξεκίνησε να λει-
τουργεί τον Ιανουάριο του 2003 στην Παροικιά της Πάρου. Ανή-
κει στις δομές, που ιδρύθηκαν με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάλυπτε και τα έξοδα λειτουργίας του
μέχρι τον Αύγουστο του 2008. Εξυπηρετούσε 45 παιδάκια, όπου κά-
ποιες χρονιές έφτανε και στα 60 κάθε χρόνο και είναι ο δεύτερος βρε-
φονηπιακός σταθμός που υπάρχει στις Κυκλάδες. Μετά τη λήξη της
περιόδου χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σταθμός
ανήκει στις αρμοδιότητες του Δήμου, όπως και όλες οι αντίστοιχες
δομές σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Δήμος Πάρου επέλεξε μια
νέα χρηματοδότηση από την Εργατική Εστία, η οποία απορρίπτει
παιδιά δημοσίων υπαλλήλων αλλά και γονιών με όριο εκκαθαριστι-
κού τις 25.000 ευρώ για ένα παιδί και 26.000 ευρώ για δύο παιδιά.
Μετά από αιτήσεις που έγιναν προς την Εργατική Εστία (περίπου
85), αυτή επέλεξε για τη φετινή χρονιά, προς το παρόν μόνο 16 παι-
διά και θα επιλέξει τα υπόλοιπα 29 (ευελπιστούν) αρχές Νοέμβρη.
»Είμαστε βέβαιοι ότι οι περισσότεροι αντιλαμβάνεστε τα οφέλη που
αποκομίζει ένα παιδί όταν συναναστρέφεται με παιδάκια της ηλικίας
του και πόσα νέα πράγματα μαθαίνει μέσα από τις πολύ εποικοδο-
μητικές ώρες που περνάει σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Δε ζητάμε
ένα παιδότοπο ή ένα χώρο ‘πάρκινγκ’ για τα παιδιά μας τις ώρες ερ-
γασίας μας, αλλά ένα χώρο μάθησης!

»Αυτή τη στιγμή λοιπόν, υπολειτουργεί ένας σταθμός δυναμικότη-
τας 45 παιδιών και ταυτόχρονα οι γονείς είναι αναγκασμένοι να ανα-
ζητούν λύσεις για τα παιδιά τους. Πολλοί αναγκάζονται να τα έχουν
μαζί στο χώρο εργασίας, άλλοι να έχουν στραφεί στη λύση του παπ-
πού και της γιαγιάς, άλλοι σε παιδότοπους, άλλοι σε σκέψεις ακόμα
και να σταματήσουν τη δουλειά τους για να κρατήσουν τα παιδιά
τους στο σπίτι καθώς δεν αντέχεται οικονομικά να προσλάβεις κά-
ποιον άνθρωπο για να τα φροντίσει. Πώς να επέλθει κοινωνική ευη-
μερία όταν προκύπτουν τόσα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα;
»Πέραν αυτών, η μια βρεφοκόμος σταμάτησε την εργασία της
καθώς η μειωμένη δυναμικότητα του σταθμού δεν απαιτούσε άλλα
άτομα και παραμένει άγνωστη και η τύχη του υπόλοιπου προσωπι-
κού, σε περίπτωση που παραμείνει σε τόσο χαμηλά επίπεδα ο αριθ-
μός των παιδιών. Όλα αυτά σε μια περίοδο που η ανεργία μαστίζει
την κοινωνία μας.
»Εφόσον λοιπόν ο κρατικός μηχανισμός αποδείχθηκε άκαρπος, ο
Δήμος Πάρου τι κάνει για να προστατεύσει τους πολίτες του; Ποια
ήταν η πρόβλεψη του Δήμου της Πάρου τα προηγούμενα χρόνια
(κατά τη διάρκεια που υπήρχε η χρηματοδότηση της Ε.Ε) ώστε τε-
λειώνοντας το πρόγραμμα να μπορέσει να εξασφαλίσει της ολοένα
και αυξανόμενες ανάγκες αυτής της ηλικίας;
Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους σημερινούς γονιούς. Πολλοί από
εμάς είτε βρεθήκαμε είτε θα βρεθούμε σε παρόμοια θέση. Το πρό-
βλημα θα διαιωνίζεται και δε θα λυθεί με ημίμετρα. Πολλοί νέοι άν-
θρωποι αποφασίσαμε να αφήσουμε, την κατά γενική ομολογία
ευκολότερη και πιο άνετη ζωή της πρωτεύουσας και να έρθουμε να
μείνουμε μόνιμα στην επαρχία βοηθώντας την ανάκαμψή της και ελ-
πίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο για μας, τα παιδιά μας αλλά και την
τοπική κοινωνία. Δυστυχώς, σε αυτήν την προσπάθειά μας δε βρί-
σκουμε αρωγό ούτε την Πολιτεία ούτε τις τοπικές αρχές».

Κοινωνικό πρόβλημα
Το πρόβλημα επισημαίνει με ανακοίνωσή της και η Δημοτική
Αγωνιστική Συνεργασία: 
«Τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την
αδυναμία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του
Δήμου μας, να ικανοποιήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες. Εργα-
ζόμενοι γονείς και ζευγάρια βρίσκονται σε αδιέξοδο αφού πρέ-
πει να πάνε  στο μεροκάματο και δεν έχουν που να αφήσουν τα
παιδιά τους.
»Η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που μετέφερε
τους παιδικούς σταθμούς στους Δήμους χωρίς τα απαιτούμενα
κονδύλια, συνεχίζεται σήμερα από την πολιτική της κυβέρνη-
σης  της Ν.Δ. συνολικά στην προσχολική αγωγή.
Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κυβερνητικής  αντι-
κοινωνικής πολιτικής, αρκεί να σκεφτεί ότι δεν θεωρούνται  ως
«ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες οι άνεργες μητέρες, οι πολύτε-
κνες, οι Δημόσιοι υπάλληλοι, άνδρες χήροι ή με επιμέλεια παι-
διών. Όλοι αυτοί και άλλοι πολλοί κατά την κυβέρνηση έχουν
λύσει τα προβλήματα με το μεγάλωμα  των  παιδιών  τους.
Έτσι δεκάδες γονείς και στην Πάρο, οδηγούνται στην αναζή-
τηση λύσεων που πρόχειρα, ευκαιριακά και με επισφαλή τρόπο
θα λύνουν το πρόβλημα τους είτε έχουν είτε δεν έχουν την οι-
κονομική δυνατότητα. Βέβαια αυτή η πραγματικότητα ανοί-
γει την όρεξη του κάθε ιδιώτη να αναλαμβάνει έναντι αδρών
αμοιβών το έλλειμμα του κράτους πρόνοιας…
Δυστυχώς  η Δημοτική αρχή έχει επιλέξει το ρόλο του παθητι-
κού θεατή και του συνοδοιπόρου  αυτής της κατάστασης που η
εικόνα της  συμπληρώνεται από τις λειψές υποδομές, την επι-
βολή τροφείων και την έλλειψη προσωπικού. 
Η κινητοποίηση, η διαμαρτυρία, η δυναμική διεκδίκηση είναι
το μόνο όπλο που έχουν στα χέρια τους, οι εργαζόμενοι γονείς
απέναντι στη κάθε μορφής εξουσία για την ανατροπή αυτής
της πολιτικής».

Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία

Αγανάκτηση και οργή απελπισμένων γονιών 
Τι θα γίνει με τους βρεφονηπιακούς;
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Επίσης, με βάση την υπουργική απόφαση για τον
καθορισμό κριτηρίων καταλληλότητας και επιλο-
γής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων Διδακτη-
ρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη από-
σταση των σχολείων από σταθμούς κεραιών, υπο-
σταθμούς υψηλής τάσης, αποθήκες επικίνδυνων
εμπορευμάτων, μπαρ, νεκροταφεία κλπ.
Το δεύτερο πρόβλημα είναι το μικρό μέγεθος του
οικοπέδου, το οποίο είναι περίπου 4,5 στρέμματα,
αλλά το 1,5 εξ αυτών είναι αρχαιολογικός χώρος.

Είναι και αρχαιολογικός χώρος
Το συγκεκριμένο οικόπεδο «λιβανίζεται» από το
2007 για την ανέγερση σχολείου. Στις 2/10/2007,
συνεδρίασε στο Επαρχείο Πάρου, η επιτροπή που
συγκροτήθηκε με απόφαση της Περιφερειακής
Δ/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης Ν. Αιγαίου με αντικεί-
μενο την εξέταση καταλληλότητας του οικοπέδου
στη θέση «Καστροβούνι». Η Επιτροπή αφού
έλαβε υπ’ όψη της όλα τα στοιχεία και διατάξεις
νόμων, έκρινε ομόφωνα «την αναγκαιότητα ανέ-
γερσης διδακτηρίου για τη στέγαση του 2ου Γυ-
μνασίου Παροικιάς Πάρου». Ως προς την
καταλληλότητα όμως του προτεινόμενου οικοπέ-
δου, τα μέλη της επιτροπής έκριναν κατά πλειοψη-
φία: 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μ. Φακορέλλης, εξέ-
φρασε επιφυλάξεις για την καταλληλότητα του οι-
κοπέδου εξαιτίας της γειτνίασής του με το
κοιμητήριο και θεώρησε ότι θα πρέπει να επισπευ-

σθούν οι διαδικασίες μεταφοράς του νεκροταφείου,
ώστε αυτή να έχει ολοκληρωθεί με την αποπερά-
τωση του διδακτηρίου. Με την τοποθέτηση Φακο-
ρέλλη συμφώνησαν τα μέλη της επιτροπής, Χρ.
Βλαχογιάννης, Ν. Αρκουλής και Αργυρώ Ντούση. 
Επίσης, ο εκπροσώπος του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων (ΟΣΚ), Αν. Σταθόπουλος, δε συμφώνησε
με την καταλληλότητα του χώρου εκτός και αν απο-
μακρυνθεί το νεκροταφεό. Το πότε θα απομακρυν-
θεί ωστόσο το κοιμητήριο, είναι εύκολο κανείς να
προβλέψει, ότι αυτό θα γίνει στο απώτερο μέλλον,
αφού συνεχίζονται ακόμη οι ταφές, αλλά και να
σταματήσουν θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρό-
νια για τη μεταφορά του. 

Το σχολείο πρέπει να γίνει
Άρα υπάρχει πρόβλημα, το οποίο δεν φαίνεται να
αποδέχεται η Έπαρχος κ. Πρωτολάτη, η οποία επι-
μένει στην ανέγερση του Γυμνασίου στο συγκεκρι-
μένο οικόπεδο. Αντέδρασε μάλιστα έντονα στο
πρόσφατο νομαρχιακό συμβούλιο, όταν εκτός ημε-
ρησίας διατάξεως συζητήθηκε το θέμα για την κα-
ταλληλότητα του οικοπέδου και ετέθησαν από τους
νομαρχιακούς συμβούλους κ.κ. Συρμαλένιο και
Αθυμαρίτη, τα προβλήματα. 
Όπως ανέφερε η κ. Πρωτολάτη στη ΦτΠ, υπάρχει
τρόπος να ξεπεραστεί το εμπόδιο. Το έργο θα το
αναλάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ήδη έχει
ανατεθεί η μελέτη και έχει εξασφαλιστεί χρηματο-
δότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 350.000 ευρώ
και στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η ένταξη του έργου
στο ΕΣΠΑ και εφόσον αυτό επιτευχθεί θα γίνει
διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου.

Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης δεν είναι και τόσο αισιόδοξος. Εκτιμά ότι
υπάρχει ζήτημα, το οποίο μπορεί να επιλυθεί
εφ΄σον συμφωνήσει η τοπική κοινωνία. Γιατί σύμ-
φωνα και με τα λεγόμενα του υπουργού Παιδείας,
εάν η τοπική κοινωνία συμφωνήσει στην ανέγερση
του σχολείου στο οικόπεδο δίπλα στο νεκροταφείο,
μπορεί το έργο να προχωρήσει. 
Ο κ. Βλαχογιάννης, ο οποίος δεν αποκλείει το εν-
δεχόμενο ενστάσεων, ανέφερε ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο παραχώρησε αυτό το οικόπεδο, γιατί
δεν υπάρχει άλλο. Σε ότι αφορά στο Αγροκήπιο,
ένας χώρος, ο πλέον κατάλληλος για σχολική μο-
νάδα, σύμφωνα με το Δήμαρχο, έχει υποβληθεί αί-
τημα στο υπουργείο Γεωργίας στο οποίο ανήκει, να
παραχωρηθεί στο Δήμο, δεν δόθηκε όμως ακόμη
καμία απάντηση. 
Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που το οικόπεδο κρι-
θεί ακατάλληλο, η μελέτη θα πάει «άπατη», τα
χρήματα όμως θα έχουν δοθεί…
Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ο Νομάρχης Κυκλά-
δων κ. Δ. Μπάιλας, επανέλαβε την πρόταση που
είχε κάνει και στη σύσκεψη με τον υπουργό Παι-
δείας, να πουληθεί το υπάρχον οικόπεδο, να αγο-
ραστεί άλλο στα όρια του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ και να
ανεγερθεί εκεί το σχολείο. Ο Δήμαρχος κ. Βαλα-
χογιάννης και η Έπαρχος κ. Πρωτολάτη, εξέφρα-
σαν τις αμφιβολίες τους και δήλωσαν ότι θα
επανεξετάσουν το θέμα. Έτσι, ο κ. Μπάιλας πρό-
τεινε να συζητηθεί το θέμα αυτό, στο επόμενο Νο-
μαρχιακό Συμβούλιο που θα γίνει στην Κίμωλο
στις 4 Οκτωβρίου και ίσως τότε ληφθεί οριστική
απόφαση.

350.000 ευρώ πληρώνουμε για τη μελέτη ενώ...

Το κοιμητήριο μπλοκάρει
την καταλληλότητα

Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων 2ου

Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς

«Δώστε
άμεσα λύση»

Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο και την
Έπαρχο Πάρου έστειλαν οι γονείς των μαθη-
τών του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς,
οι οποίοι αναφέρονται στο πρόβλημα με τις
προκάτ αίθουσες και τη μετατροπή σε λίμνη
του αύλειου χώρου με την πρώτη βροχή και
επιρρίπτουν ευθύνες σε Δήμο και Επαρχείο,
γιατί δεν έχουν υποβάλει «ξεκάθαρη πρό-
ταση προς τους αρμόδιους φορείς, ώστε να
λυθεί το ζήτημα.
Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητή κυρία
Έπαρχε, 
στη  συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ.
Στυλιανίδη στις 12 Σεπτεμβρίου 2008  ακού-
σαμε από εσάς να απαριθμείτε τις τεράστιες
ελλείψεις που έχουν τα σχολεία της Πάρου,
οι οποίες πραγματικά είναι σημαντικές. Μετά
λύπης μας επίσης ακούσαμε από το στόμα του
Υπουργού Παιδείας ότι μέχρι σήμερα δεν
έχει καμία ξεκάθαρη πρόταση από τους αρ-
μόδιους φορείς, δηλαδή εσάς, για τη δημι-
ουργία νέου σχολείου ή την προσθήκη νέων
αιθουσών σε υπάρχον σχολείο της Πάρου,
ώστε να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας
στην επίλυση του προβλήματος. Σύμφωνα
πάντα με τα λεγόμενα του κ. Στυλιανίδη πρέ-
πει η τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού
να φέρει καθαρή πρόταση για να την χρημα-
τοδοτήσει, διαφορετικά, μετά το πέρας των 3
χρόνων  το Υπουργείο Παιδείας δεν θα είναι
σε θέση να υλοποιήσει κανένα αίτημα. 
Το στεγαστικό πρόβλημα του 2ου Δημοτι-
κού Σχολείου Παροικίας Πάρου δεν ξεκινά
από το 2003, αλλά από το 1995, όταν οι γο-
νείς με δικά τους χρήματα και εργασία κατα-
σκεύασαν δύο αυθαίρετες αίθουσες. Τα
χρόνια πέρασαν, τα παιδιά αυξήθηκαν και η
τοπική αυτοδιοίκηση αδιαφορούσε πάντα.
Χάθηκαν πάρα πολλά χρόνια χωρίς κανένα
έργο και το στεγαστικό πρόβλημα διογκώ-
θηκε». 
Οι γονείς επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια, γιατί οι προκάτ αίθουσες
είναι ακατάλληλες, ενώ ιατρικές γνωματεύ-
σεις αποδεικνύουν ότι προκαλούνται προ-
βλήματα υγείας στα παιδιά και καλούν
Δήμαρχο και Έπαρχο να δουν «με την πρέ-
πουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα
προβλήματα αυτά χωρίς να περιπλέκεστε σε
ανούσιες προτάσεις και προσωρινές λύσεις»
και ζητούν άμεση απάντηση. 



πποολλιιττιισσμμόόςς
6 Τετάρτη 1 Οκτωβρίου ‘08Φωνή της Πάρου

Θέματα του Δήμου
Ο συγκεντρωτισμός του «Καποδίστρια», η στροφή προς μια
κλειστή πολιτική και η απροθυμία συμμετοχής, έχουν καταστή-
σει δύσκολο το έργο της αυτοδιοίκησης. Έπρεπε να εκλέγονται
περισσότεροι σύμβουλοι και να υπάρχουν κίνητρα για τη συμ-
μετοχή στα κοινά. Μόνη η ιδεολογία και η φιλοδοξία δεν αρ-
κούν. Το κενό της απουσίας προσώπων γίνεται προσπάθεια να
καλυφθεί με τις επιτροπές, αλλά οι επιτροπές συγκροτούνται
για να μην δουλεύουν. Εγγράφονται στα θετικά του Δήμου η
πρόοδος της ανακύκλωσης και η εξεύρεση πολλών χώρων στάθ-
μευσης στην Παροικιά και αλλού. Στα αρνητικά ότι δεν έχουν
πειστεί οι συμπατριώτες μας να μην πηγαίνουν στο καφενείο
παρέα με το αυτοκίνητο. 

Ας ασχοληθούμε και πάλι με μερικά τρέχοντα.
Λείπει το δελτίο τύπου του Δήμου που θα δίνει μια
υπεύθυνη ενημέρωση κάθε εβδομάδα για τα διά-
φορα θέματα. Μας χρειάζεται ή δημοτικό ραδιό-
φωνο για την ενημέρωση ή συνεργασία με τα
ιδιωτικά ραδιόφωνα μια συγκεκριμένη ώρα κάθε
δυο μέρες τη βδομάδα, όπου θα έχουμε ενημέρωση
και απάντηση σε ερωτήσεις. 
Τα αρχεία όλα που βρίσκονται εκτεθειμένα στις πα-
λιές κοινότητες πρέπει να συγκεντρωθούν και να
αρχίσουν να κωδικοποιούνται.
Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός με τα συμβού-
λια των κοινοτήτων και μια ετήσια τουλάχιστον συ-
νάντηση για την ανταλλαγή απόψεων. Αυτό θα
πρέπει να το ζητούν και τα ίδια τα τοπικά συμβού-
λια και να μην καταδέχονται να ζουν στο περιθώριο
των εξελίξεων. Η δυναμική των λαϊκών συνελεύ-

σεων δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να εγκαταλειφθεί. Η συζή-
τηση με τους πολίτες ανοίγει πάντα δρόμους.
Για τα θέματα του πολιτισμού ίσως χρειάζεται αλλαγή του κα-
ταστατικού της ΔΕΠΑ ή ένα νέο όργανο. Θα επαναλάβουμε κι
εδώ ότι ο δήμος θα πρέπει να συντονίζει τις πολλές ιδιωτικές
προσπάθειες και πρωτοβουλίες και να μην παράγει λογική ενός
ακόμα συλλόγου.
Εκκρεμεί η λειτουργία δεύτερου Κοιμητηρίου και η μεταφορά
του παρόντος, ώστε να εξελιχθεί αυτός ο χώρος.
Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα οικήματα των εγκατα-
λειμμένων σχολείων και ίσως είναι δυνατόν να ανταλλαγούν με
άλλους χώρους και να εξευρεθούν εκτάσεις για τα σχολεία. Ο
χώρος του Αγροκηπίου να περιέλθει ξανά στο Δήμο, έστω και με
αγώνες.
Νέο ενδιαφέρον απαιτείται για το Πολιτιστικό κέντρο που έχει
βαλτώσει. Μια άλλη λογική ζητείται για τον Ξενώνα των Λευ-
κών. Μια δυναμικότερη προσέγγιση είναι δυνατή στα προβλή-
ματα της τρίτης ηλικίας.
Τόσο ο περιφερειακός στην Παροικιά, όσο και ο δρόμος προς τα
Λιβάδια πρέπει να διαμορφωθούν, ώστε να μην είναι τόσο επι-
κίνδυνοι. Για τα Λιβάδια εκκρεμεί ο κάθετος δρόμος, τον οποίο
δεν πρέπει να ξεχάσουμε και για τον περιφερειακό ο δεύτερος
περιφερειακός, που δεν πρέπει να γίνει με τα λάθη του παλιού.
Για τα θέματα του περιβάλλοντος να συνεχίσουν οι έρευνες για
τα υπόγεια αποθέματα του νερού και καλό είναι  να μην σταμα-
τήσουμε ν’ απευθυνόμαστε στον πολίτη για οικονομία. Έστω
και ανεπίσημα πρέπει να καταγραφούν θαμνότοποι, υγρότοποι
και χείμαρροι, πριν γίνουν όλα οικόπεδα. Με πίεση στις αρμό-
διες υπηρεσίες να επισπευτεί η χάραξη αιγιαλού και παραλίας
σ’ όλο το νησί.
Για τον παραλιακό δρόμο της Παροικιάς ζητούνται καινούριες
εμπνευσμένες ιδέες. 

Χρίστος Γεωργούσης
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Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε δεν λησμονήσαμε
Η  ζεστή μικρασιάτικη αγκαλιά της Νέας Ιωνίας Μα-
γνησίας άνοιξε για να υποδεχτεί την Χορωδία Νάουσας
και το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα που ταξίδεψαν
εκεί από τις 19 έως τις  21 Σεπτεμβρίου.
Ήταν η ανταπόδοση της φιλοξενίας που είχε πραγμα-
τοποιήσει  ο Π.Σ. «Ατλαντίς» Άσπρου Χωριού Πάρου
στο Σύλλογο Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας το
«Εγγλεζονήσι» πέρσι τέτοια εποχή.
Η Παριανή αποστολή κατέλυσε στις Ολυμπιακές εγ-
καταστάσεις του Πανθεσσαλικού Σταδίου, ενώ τις εκ-
δηλώσεις οργάνωσαν ο τοπικός Δήμος και οι
Εγγλεζονησιώτες. 
Να θυμίσουμε ότι το Εγγλεζονήσι είναι ένα μικρό νησί στον κόλπο
της Σμύρνης που είχε τέσσερα χωριά και πέντε χιλιάδες κατοίκους.
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή ήλθαν με τα καϊκια τους στη
Μαγνησία και τη Δραπετσώνα, ενώ σήμερα το νησί δεν είναι προ-
σβάσιμο μια και έχει μετατραπεί ολόκληρο σε στρατιωτική βάση.
Το κλίμα ήταν πολύ θερμό και ιδιαίτερα συγκινητικό. Οι μνήμες
των αλλοτινών πατρίδων πλημμύριζαν τις ψυχές όλης της αποστο-
λής της Πάρου. Η Χορωδία τραγουδούσε, το Χορευτικό χόρευε ,
τραγούδια αγαπημένα Μικρασιάτικα και Παριανά. Οι μουσικοί
του Συλλόγου συνόδευαν την εκδήλωση που έγινε το βράδυ του
Σαββάτου , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας,
μπροστά σε πολύ κόσμο. Η εκπροσώπηση των Μικρασιατών της
Πάρου, οι περισσότεροι ζουν στον  Άσπρο Χωριό, έγινε με τον κα-
λύτερο τρόπο , δείχνοντας πως μέσα από τον Σύλλογο «Ατλαντίς»
και το «Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας» οι Μικρα-
σιάτες του νησιού μας διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της μνήμης.
Όλοι οι θεατές αλλά και τα άλλα συμμετέχοντα μικρασιατικά συγ-
κροτήματα, έδωσαν συγχαρητήρια στην αποστολή της Πάρου για
την αυθεντικότητα της δουλειάς της και ιδιαίτερα στην μουσικό
κυρία Θεοφίλου για την εξαιρετική εργασία της στην Χορωδία Νά-
ουσας. 
Έγιναν επισκέψεις-ξεναγήσεις στο «σπίτι του Μικρασιάτη-Εγ-
γλεζονησιώτη», στα προσφυγικά σοκάκια, όπως και στον ιερό ναό
Παναγίας Ευαγγελίστριας, πολιούχο της Νέας Ιωνίας, του οποίου

ο γυναικωνίτης είναι ουσιαστικά ένα μουσείο με ιερά άμφια, εκ-
κλησιαστικά σκεύη και σπάνιες εικόνες που έφεραν οι πρόσφυγες
από την Ιωνία στις νέες πατρίδες. Επίσης έγινε επίσκεψη στη πα-
ραλία, το Αρχαιολογικό Μουσείο και τα …τσιπουράδικα του
Βόλου όπως και στο γραφικό πηλιορείτικο χωριό Μηλιές. Στις Μη-
λιές μικροί και μεγάλοι εντυπωσιάστηκαν από τα στοιχεία αρχιτε-
κτονικής και ηχητικής της εκκλησίας των Ταξιαρχών, όπως από το
Λαογραφικό Μουσείο και την περίφημη Βιβλιοθήκη των Μηλεών
με τα πρωτότυπα έργα των διδασκάλων του Γένους, Δανιήλ Φι-
λιππίδη, Άνθιμου Γαζή και Γ. Κωνσταντά. Η επίσκεψη ολοκληρώ-
θηκε με κοινό μικρασιάτικο γλέντι στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
Οι Παριανοί επέστρεψαν στην Πάρο, συγκινημένοι από την μι-
κρασιατική πόλη της Νέας Ιωνίας  Μαγνησίας των 40.000 κατοί-
κων, αλλά και από την εξαιρετική φιλοξενία των εγγλεζονησιωτών
με επικεφαλής την πρόεδρο του Συλλόγου κα Ουρανία Σταματιά-
δου.

Η Μικρασία μας ενώνει …στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας     

Ταξίδι στις αναμνήσεις…

Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα
«Νάουσα Πάρου» ενημερώνει
ότι προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε μαθη-
τές αλλά και σε γονείς, στους τομείς: πα-
ραδοσιακού χορού, μουσικής θεάτρου,
Μουσικοκινητικής αγωγής, Θεατρικού
παιχνιδιού, Παιδικής Χορωδίας, Χορω-
δίας Ενηλίκων. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Οι ώρες των μαθημάτων είναι οι εξής:
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ /
Θ. ΠΑΙΧΝΙΔΙ/ Μ. ΑΓΩΓΗ:
Τμήματα Δημοτικού

Έναρξη: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και
κάθε Παρασκευή   
-Νηπιαγωγείο και Α΄ Δημοτικού: 5-6 μ.μ
-Β΄Δημοτικού: 6-7μ.μ
-Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού: 7-8μ.μ
-Ε΄ και Στ΄Δημοτικού: 8-9
Τμήματα Γυμνασίου-Λυκείου-Ενηλίκων
Έναρξη: Σάββατο  13 Σεπτεμβρίου
-Γυμνασίου: 4:15-5:15, 5:15-6:15
-Λυκείου: 6:15-7:15
-Ενηλίκων: οι ώρες θα καθοριστούν.
Β. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ:
Βιολί (παραδοσιακό, κλασικό), κιθάρα,

λαούτο, τουμπελέκι κ.α.: οι ενδιαφερόμε-
νοι ας επικοινωνήσουν τηλεφωνικά
Γ. ΧΟΡΩΔΙΑ:
- Παιδική Χορωδία: Σάββατο 10:30-
12:30 (Έναρξη, 13 Σεπτεμβρίου)
- Χορωδία Ενηλίκων: Τρίτη 19:00-20:30
(Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου) 
Δ. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
- Παιδική Σκηνή: οι ώρες θα καθοριστούν
- Σκηνή Ενηλίκων: οι ώρες θα καθορι-
στούν.
Για πληροφορίες τηλ. : 22840 52284,
(Υπαπαντή Ρούσσου).

«Η τύχη της Μαρούλας»
Η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλο-
χος» παρουσιάζει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου (σήμερα) και
ώρα 21:00 την θεατρική παράσταση «Η τύχη της Μαρού-
λας» του Δημήτρη Κορομηλά, σε σκηνοθεσία Γιάννη Τρι-
πολιτσιώτη και μουσική Βασίλη Ασπιώτη. 

Δωρεάν μαθήματα από το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου»
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Η θεατρική Ομάδα του ΑΜΕΣ
ΝΗΡΕΑΣ ταξιδεύει στη Μυτιλήνη
με τον «Ραμόν Νοβάρο», στο
πλαίσιο της 21ης συνάντησης των
Θεατρικών Ομάδων Αιγαίου.
Η παράσταση θα δοθεί στις 12
Οκτωβρίου το απόγευμα, στο Κι-
νηματοθέατρο «ΑΡΙΩΝ» πριν
από την τελετή λήξης της συνάντη-
σης. 
Η παράσταση θα δοθεί όμως και
στην Πάρο για όσους δεν την είδαν
ή για όσους θέλουν να την ξανα-
δούν, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου
στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του
ΝΗΡΕΑ στη Νάουσα.
Τα έσοδα από την παράσταση θα
διατεθούν για τις ανάγκες της ομά-
δας ποδοσφαίρου του Νηρέα.

Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS) 

Γιορτάζει την Ημέρα των Ζώων στις 4 Οκτωβρίου! 
Ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων (PAWS) γιορτάζει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με την ετήσια φιλανθρω-
πική εκδήλωση που θα στην Γκαλερί Αποθήκη, στο Κάστρο της Παροικίας, στις 19:30. Η προσφορά της αίθουσας είναι ευγενική χορηγία
του κ. Dirk Drijbooms.
Στην εκδήλωση θα προβληθούν εικόνες από ανεπιθύμητα ζώα της Πάρου, που έχουν βρει σπίτια με τις προσπάθειες της PAWS, θα υπάρ-
χει μπουφές με κρασί, και δημοπρασία με αντικείμενα αξίας που έχουν δωρηθεί από επιχειρήσεις και ανθρώπους του νησιού. Τα αντικείμενα
προς δημοπράτηση θα εκτείθενται 2 ημέρες πριν από την εκδήλωση. Το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ. 
Η PAWS θα ήθελε επίσης να πει ένα σπέσιαλ «ευχαριστώ» σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που θέλησαν να έχουν έναν κουμπαρά αυτό το
καλοκαίρι, και φυσικά, σε όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτούς. 
Λεπτομέρειες για τα χρήματα που μαζεύτηκαν φέτος από τους κουμπαράδες της PAWS μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της,
www.paws.gr . Ο σύλλογος, προσκαλεί όλους τους Παριανούς στην εκδήλωση και όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, εκτιμά πολύ τη βοήθεια
και τη γενναιοδωρία όλων. 

Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου
Πρόγραμμα μαθημάτων

περιόδου 2008 - 2009
Το πρόγραμμα μαθημάτων παραδοσιακών χορών

στο ΧΟΝ Πάρου διαμορφώνεται ως εξής:
Τρίτη:
20.00 - 21.00: Αρχάριοι ενήλικες
21.00 - 22.00: Προχωρημένοι ενήλικες
Τετάρτη:
18.00 - 19.30: Ομάδα παραστάσεων - γυναικείο
τμήμα
Παρασκευή:
17.00 - 18.00: Παιδιά προσχολικής ηλικίας
Σάββατο:
12.30 - 13.30: Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού
13.30 - 14.30: Μαθητές Δ’, Ε’ & ΣΤ Δημοτικού
17.00 - 18.30: Ομάδα παραστάσεων - εφηβικό τμήμα
18.30 - 19.30: Αρχάριοι ενήλικες
20.00 - 22.00! Ομάδα παραστάσεων - ενήλικες
Διδάσκουν ο Κώστας Φλάκας, χοροδιδάσκαλος του
Θεάτρου ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ και οι χοροδιδάσκαλοι
του Ομίλου Μαρουσώ Κονταράτου, και Παναγιώτης
Σπύρου (εκπαιδευτικός) . Για περισσότερες λεπτο-
μέρεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμεοι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλ - φαξ 22840 52971 ή στο email
info@paros-xon.gr. Τα μαθήματα είναι δωρεάν για
όλα τα μέλη του Ομίλου και γίνονται στην αίθουσα
του ΧΟΝ, στη Νάουσα, πάνω από το γυμνάσιο. Η
ετήσια συνδρομή μέλους παραμένει και φέτος στα 20
ευρώ.

Παρουσίαση πρακτικών
O Πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», ο Δήμος
Πάρου και το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και
Κυκλάδων σας προσκαλούν στην εκδήλωση παρου-
σίασης του τόμου των Πρακτικών του Β’ Διεθνούς
Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων «Ο
Αρχίλοχος και η εποχή του» που θα πραγματοποι-
ηθεί στην αίθουσα του συλλόγου το Σάββατο 4
Οκτωβρίου και ώρα 20:00.

Η Θεατρική Ομάδα του Νηρέα στη Μυτιλήνη 

Με τον «Ραμόν Νοβάρο»
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Πλανόδιος «έμπορος» είχε την ατυχή έμ-
πνευση προ ημερών να μπει στο κατάστημα
του προέδρου του εμπορικού συλλόγου κ. Α.
Αλιπράντη για να πουλήσει τα εμπορεύματα
του.
Μετά την αρχική του έκπληξη ο κ.Αλιπράν-
της, επιχείρησε με διάφορες δικαιολογίες να
κρατήσει απασχολημένο τον «έμπορο» ενώ,
παράλληλα ειδοποίησε την αστυνομία.
Η αστυνομία αργούσε να έρθει και έτσι  έγινε
τελικά αντιληπτός ο λόγος της «κωλυσιερ-
γίας» του κ.Αλιπράντη, που τελικά εξήγησε στον πλανόδιο ότι σαν
πρόεδρος του Ε.Σ. είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και περίμενε το
περιπολικό.
Για την ενεργειά του αυτή δέχθηκε απειλές από τον πλανόδιο, που
είπε συγκεκριμένα ότι θα φύγει, αλλά θα επιστρέψει με άλλους 10
για να του “σπάσουν” το μαγαζί.
Η αστυνομία τελικά ήρθε, αλλά και εκεί υπήρξε ασυνεννοησία σχε-

τικά με το τι έπρεπε να γίνει και μόνον κατόπιν πιέ-
σεων του Κ.Αλιπράντη ανελήφθησαν ενέργειες
κατά του πλανοδίου.
Για το γεγονός αυτό ο κ.Αλιπράντης δήλωσε στη
ΦτΠ.: «Πολλές φορές νοιώθουμε τραγικά μόνοι
στην υπόθεση αντιμετώπισης του παραεμπορίου.
Ο Δήμος είναι τα τελευταία δέκα χρόνια με 4 δη-
μοτικούς αστυνόμους ενώ έχουν πολλαπλασιαστεί
οι αρμοδιότητες που και ο «Καποδίστριας», αλλά
και η καθημερινότητα τον καλεί να αντιμετωπίσει.
Η αστυνομία, ασχολείται και αυτή με χίλια δυο που

πάντα θεωρούνται σοβαρότερα. Το θέμα είναι ότι ένα φορτηγό μπο-
ρεί να διασχίσει όλη την Ελλάδα και να πρέπει στην Πάρο να γίνει
ο τελικός έλεγχος. Και φυσικά εδώ δημιουργείται το πολύ μεγάλο
θέμα. Γιατί όλοι οι έλεγχοι, οι φόροι  και οι προσβολές κατά του εμ-
πορικού κόσμου; Από ποιους τροφοδοτείται το παραεμπόριο; Αυτοί
δεν μπορούν να εντοπιστούν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς;».

Δ. Μ.

Στο ναυάγιο του Σαμίνα, υπήρξαν άνθρωποι της
Πάρου που πάλεψαν και έσωσαν πάρα πολλούς
ναυαγούς. Όπως όμως αναφέρει σε επιστολή της
προς τον υπουργό Ναυτιλίας η βουλευτής Κυ-
κλάδων της Ν.Δ. Άρια Μπινοπούλου, «οχτώ χρό-
νια μετά οι «ήρωες» του ναυαγίου ΣΑΜΙΝΑ
αποκλείονται από τις προκηρύξεις πρόσληψης στο
λιμενικό σώμα… λόγω ορίου ηλικίας!» και ζητεί
να σταματήσει ο εμπαιγμός τους, καθώς μόνο ένα
από τα παιδιά αυτά που συμμετείχαν στην επιχεί-
ρηση διάσωσης προσελήφθη στο λιμενικό σώμα. 
Η προσπάθεια της κ. Μπινοπούλου ξεκίνησε το
2006 όταν με παρέμβασή της στη Βουλή ζήτησε
την εφαρμογή των ειδικών ρυθμίσεων του νόμου

2800/2000 και για τις περιπτώσεις όσων συμμε-
τείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού
σώματος. Ο νόμος προβλέπει την «κατ’ εξαί-
ρεση» και «καθ’ υπέρβαση» πρόσληψη στο πυ-
ροσβεστικό και αστυνομικό σώμα όσων μετείχαν
σε επιχειρήσεις διάσωσης μόνο των αντίστοιχων
σωμάτων. Από αυτήν την διάταξη νόμου απου-
σίαζε η πρόβλεψη για το λιμενικό σώμα. Η Βου-
λευτής Κυκλάδων ζήτησε την άρση της αδικίας
και εισηγήθηκε την εφαρμογή της ευεργετικής
διάταξης του νόμου και για όσους συμμετείχαν
στην επιχείρηση διάσωσης των ναυαγών του ΣΑ-
ΜΙΝΑ. Η Βουλευτής Κυκλάδων υποστήριξε την
πρότασή της και με ομιλία της στη Βουλή. 

«Ο νόμος άλλαξε,
αλλά το πρόβλημα παραμένει»
Σύμφωνα με την κ. Μπινοπούλου «η κυβέρνηση
της ΝΔ απέδειξε την ευαισθησία της κάνοντας
πράξη την επιβεβλημένη τροποποίηση του
νόμου. Ήταν ένα μεγάλο βήμα για την αποκα-
τάσταση της αδικίας απέναντι στους διασώστες
του ναυαγίου ΣΑΜΙΝΑ, που όμως δεν ολοκλη-
ρώθηκε. Και τούτο διότι η τελική τροποποίηση
που ψηφίστηκε με το νόμο 3576/07 δεν προ-
έβλεπε την «καθ’ υπέρβαση και κατ’ εξαίρεση»
πρόσληψή τους, αλλά αντιθέτως εξαρτά την
πρόσληψή τους από το εάν και πότε θα γίνει η
σχετική προκήρυξη. Έτσι ο νόμος υπάγει αυτούς

τους ανθρώπους στους περιορισμούς που θέτει
μία προκήρυξη, όπως τα όρια ηλικίας και ειδική
ποσόστωση της τάξεως του 10% επί του συνόλου
των προσληφθέντων». 
Η «κοροϊδία μάλιστα είναι ακόμα μεγαλύτερη»
όπως λέει η κ. Άρια Μανούσου- Μπινοπούλου
αφού σε περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών
που βοήθησαν στη διάσωση υπερβαίνει το πο-
σοστό αυτό, προβλέπεται ότι η επιλογή θα γίνε-
ται με κριτήρια το βαθμό του απολυτηρίου!
Η κ. Άρια Μανούσου- Μπινοπούλου  χαρακτή-
ρισε το νόμο «εμπαιγμό στα νέα παιδιά που βοή-
θησαν με αυτοθυσία την τραγική εκείνη νύχτα
του 2000».

Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. Άρια Μανούσου – Μπινοπούλου

Χωρίς προϋποθέσεις η πρόσληψη στο Λιμενικό των διασωστών του Σαμίνα

Έπεσε στην περίπτωση!
Το παραεμπόριο καλά κρατεί Αστυνόμευση

και όχι μόνο
Μετά από ένα  τροχαίο που έγινε την Παρασκευή στον περι-
φερειακό, όπου ένα δίκυκλο με δυο επιβαίνοντες χτύπησε διερ-
χόμενο πεζό με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό και των
τριών, οι δυο από τους οποίους διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο
των Αθηνών, μήπως πρέπει κάτι να γίνει;
Χθες Κυριακή είδαμε αστυνομικό να κάνει ελέγχους σε διερ-
χόμενα δίκυκλα λίγο πιο κάτω από το σημείο του ατυχήματος.
Αρκεί όμως αυτό και πόσο θα διαρκέσει;
Δεν είναι απαραίτητο η Τροχαία να «παίρνει» κεφάλια. Αρκεί
να υπάρχει παρουσία για να γίνει συνείδηση σε ορισμένους, νε-
αρούς κυρίως, ότι οι δρόμοι δεν είναι  χώροι για να αναπτύσ-
σονται ιλιγγιώδεις ταχύτητες ή για να γίνονται επιδείξεις
οδηγικού ταλέντου.
Μήπως προσεγγίζοντάς τους νέους αυτούς οδηγούς φιλικά ,
όλοι τους βλέπουμε ποιοι είναι, θα υπήρχε ένα καλύτερο απο-
τέλεσμα;

Δ.Μ.
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Με το αριστερό μπήκε στο πρωτάθλημα της Δ’
Εθνικής κατηγορίας η ομάδα μας, καθώς ηττήθηκε
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απο την Καλ-
λονή Λέσβου με 0-1.
Η ομάδα μας ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, παρά την
απουσία 5 βασικών στελεχών της, βοηθούμενη απο
την μεγάλη παρουσία του φίλαθλου κόσμου της
Πάρου οι οποίοι ξέπέρασαν τους 400, παρά τον
βροχερό καιρό κατά την διάρκεια του αγώνα. Η
ομάδα μας είχε τον έλεγχο του αγώνα καθ’ όλη την
διάρκεια του όμως η ομάδα της Καλλονής ήταν
αυτή που κατάφερε να προηγηθεί στο 35’ με γκόλ
του Δούνια. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς
άλλη φάση.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες μας μπήκαν απο-
φασισμένοι να ανατρέψουν το αποτέλεσμα όμως η
ατυχία και ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν το
επέτρεψαν. Μεγαλύτερη ευκαιρία για την ομάδα
μας ήταν το χαμένο πέναλτι στο 75’ του Ζορμπαλά,
το οποίο απέκρουσε ο Πέτκαρης στην αριστερή
του γωνία. Το πέναλτι κέρδισε ο Γρίβας ύστερα
από όμορφο συνδυασμό. Η ομάδα μας συνέχισε να
πιέζει, χάνοντας κάποιες ευκαιρίες όμως το αποτέ-
λεσμα δεν άλλαξε.
Καλή η διαιτησία του Δριτσάκη και των βοηθών Βουτσά και Κοτζαμανίδη.
Την κίτρινη κάρτα του διαιτητή είδαν οι: Παντελαίος, Κρητικός, (Νηρέας)
Μαγκανάς και Σεραφίγγος (Καλλονή).
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΟΥΑΣ: Σκιαδάς, Τσάνης, Μητσόπουλος, Μαυρί-
δης, Παντελαίος (87’ Τσουκάνι), Ζορμπαλάς, Μποφάκος (69’ Κρητικός),
Μητρόπουλος, Γρίβας, Σταθόπουλος, Διαμαντής (84’ Κρίστο Νίνο).
ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Πετκάρης, Ριζούλης, Κριτσωτάκης, Βαλιός,
Μαγκανάς, Λουτραγώτης, Δουνιάς (77’ Τουμπακάρης), Καρτάλης (93’
Παπαδόπουλος), Σεραφίγγος (64’ Μελαχροινός), Χατζηκυριάκος, Γκιάτα.
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στον 8ο όμιλο της Δ’ Εθνικής έχουν ως
εξής:
ΑΜΕΣ NHΡΕΑΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗ: 0-1
ΑΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ: 2-2
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: 2-2
ΠΑΟ ΡΟΥΦ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 1-0
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: 0-0
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ: 0-0
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗ: 3-0

Επόμενη αγωνιστική (2η - 5/10/2008)
AIAΣ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ

ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΠΑΟ ΡΟΥΦ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΟ ΠΕΥΚΗ

Ποδόσφαιρο
Α’ κατηγορία Κυκλάδων
Πρεμιέρα και στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Κυκλάδων
είχαμε το Σαββατοκύριακο. Για τις ομάδες της Πάρου η πρεμιέρα δεν ήταν
και η καλύτερη. Νίκησε μόνο ο ΑΟ Πάρου στο γήπεδο της Παροικιάς 2-1
τον Αστέρα Τραγαίας Νάξου. Οι άλλες δυο ομάδες της Πάρου γνώρισαν
την ήττα. Ο Αστέρας Μαρμάρων με 2-1 από το Φιλώτι στο γήπεδό του και
ο Μαρπησσαϊκός με το βαρύ 8-0 από τον Πανναξιακό στη Νάξο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ: 2-1
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 2-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ: 1-2
Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ - Α.Ο. ΛΑΒΑ: 2-2
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ – ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ: 1-0
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ: 8-0

Επόμενη αγωνιστική (2η)
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ
Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ

Δεν ευνόησε η τύχη τον ΝΗΡΕΑ που έχασε 0-1 από την Καλλονή Μυτιλήνης

Δεν τα κατάφερε

Πρωταθλήτρια Ελλάδας 

Χρυσό για
τη Θεοχάρη 

Με την πρώτη νίκη της Σταυρούλας Θεοχάρη
και ακόμη  ένα  χρυσό μετάλλιο επιστρέφει από
την Θεσσαλονίκη η αποστολή, από δυο αθλή-
τριες, του Ναυτικού Ομίλου Πάρου που πήρε
μέρος στους αγώνες του Πανελλήνιου Πρω-
ταθλήματος Laser 4.7 που διεξήχθησαν από 24
έως 27 Σεπτεμβρίου 2008. Συνολικά 32 αθλή-
τριες από 19 ομίλους συμμετείχαν στην διορ-
γάνωση που έγινε με πολύ άστατο καιρό. 
Πολλά υποσχόμενη είναι και η 10η θέση που
κατέκτησε η Βαλεντίνη Σκούρτη στον μόλις
δεύτερο μήνα στην κατηγορία LASER.
Η Σταυρούλα από την αρχή του αγώνα πλα-
σαρίστηκε σε ψηλές θέσεις δείχνοντας από την
αρχή τις διαθέσεις της και μια «πρωτιά» της
εξασφάλισε την νίκη.
Ο προπονητής Άγγελος Λεμάνης που συνό-
δεψε την αποστολή δήλωσε: «είχαμε ακόμη
ένα χρυσό και μια πολλά υποσχόμενη εμφάνιση
.Η αγωνιστική πείρα και η συστηματική  δου-
λειά ανταμείβεται. Ο Ν.Ο.Π. σταθεροποιείται
σε ψηλές θέσεις».
Την απονομή έκανε η Υφυπουργός αθλητι-
σμού Ι. Ιωαννίδης. Παρόντες ήταν και ο πρό-
εδρος και αντιπρόεδρος της Ε.Ι.Ο.
Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί την  Ν.Ε. Blue Star Fer-
ries για τις μετακινήσεις αθλητών και υλικού. 

Μπάσκετ
Ξεκίνησε

το πρωτάθλημα
Ξεκίνησε το πρωτάθλημα μπάσκετ Κυκλάδων
για τις κορασίδες του Μαρπησσαϊκού. Το

Σάββατο 27 του μήνα, αν-
τιμετώπισε στη Σύρο την
ομάδα της Ερμούπολης και
ηττήθηκε με σκορ 72-32.
Για τον Μαρπησσαίκό
αγωνίστηκαν: Ελευθερία
Τριπολιτσιώτη, Ανεζίνα
Μπαλόγλου, Ισαβέλλα
Γκραντ, Μαρία Θεοδω-
ράκη, Παναγιώτα Κεφάλα,
Ιφιγένεια Καπαρού, Ει-
ρήνη Λέκα, Χριστίνα Μι-
χελή, Εντάλλα Μπίτση.
Επίσης το Σάββατο, στην
πρώτη προπόνηση της μι-
κτής παίδων που έγινε στο
κλειστό γυμναστήριο
Σύρου, συμμετείχαν τρεις
αθλητές του Μαρπησσαϊ-
κού: Ορέστης Κορτιάνος,
Μιχάλης Μπαρμπαρής και
Παναγιώτης Χερουβείμ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας
Πάρου, ιδιαιτέρως τον γιατρό κ. Παπαδάκη,
καθώς και τους χειριστές του υγειονομικού
αεροσκάφους του Βελεντζείου Ιδρύματος ,
για την φροντίδα και το βαθύ ανθρώπινο εν-
διαφέρον τους κατά την σύντομη νοσηλεία
του μακαριστού Σταύρου Δαφερέρα του Αν-
τωνίου.

Η σύζυγος Ειρήνη και τα παιδιά του

Με μεγάλη επιτυχία, παρουσία διακοσίων φιλάθλων του τένις, που ενθάρρυναν τους αθλητές, τέλειωσε το περασμένο
Σάββατο, το Διεθνές πρωτάθλημα 10.000 δολαρίων στην Πάρο, στο οποίο συμμετείχαν 64 αθλητές από 29 χώρες και
από τις πέντε Ηπείρους.
Στον τελικό του διπλού αγωνίστηκαν οι Δημήτρης Κλεφτάκος με παρτενέρ τον γερμανό Dennis Bloemke απέναντι στο
ζευγάρι Colin Fleming(Βρετανός) και Colin OBrien (Ιρλανδός).Μετά από συναρπαστικό αγώνα που κράτησε 2 ώρες,
ο Έλληνας Δημητρης Κλεφτάκος και ο παρτενέρ του κέρδισαν με 2-0 σετ (6-3,6-4), ενθουσιάζοντας το κοινό.
Στον τελικό του μονού αγωνίστηκε ο Δημήτρης Κλεφτάκος με τον Ελβετό Mathieu Guenat. Νικητής «με τα νεύρα»
του Δημήτρη, αναδείχθηκε ο Ελβετός με 2-0 σετ(6-4,6-4), με τον 19χρονο Δημήτρη Κλεφτάκο να αποθεώνεται από
τους φιλάθλους και να κλέβει την παράσταση.
Το πρωτάθλημα έγινε παρουσία του Συριανού Αντιπροέδρου της ΕΦΟΑ κ. Σπύρου Μουζακίτη και στους τελικούς
παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ΕΦΟΑ κ. Σπύρος Ζαννιάς.
Όλες οι αρχές του νησιού παρακολούθησαν το πρωτάθλημα, με επικεφαλής την Έπαρχο του νησιού Γρηγορία Πρω-
τολάτη και τον Δήμαρχο της Πάρου Χρήστο Βλαχογιάννη. Παρόντες ήταν και η Αντιδήμαρχος Πάρου Άννα Κάγκανη
και ο Πρόεδρος του ΔΟΝΑ Πάρου Φραγκίσκος Βελέντζας ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λουϊζος Κοντος ο Δημοτι-
κός σύμβουλος Κώστας Μπιζάς και η πρόεδρος του Τ.Σ. Νάουσας Μαρία Τριπολιτσιώτη.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές τουρνουά τένις στην Πάρο

Αποθεώθηκε ο Κλεφτάκος

Μνημόσυνο για
τον Μακαριστό
Μητροπολίτη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 6 μηνών από την
ημέρα της εκδημίας  του Μακαριστού Μητρο-
πολίτου κυρού Αμβροσίου Β’, την  Πέμπτη 25
Σεπτεμβρίου, τελέστηκε στον Ι. Ναό του
Αγίου Αρσενίου (του Γηροκομείου) Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία Μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Του.  
Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου
προέστη ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ.
Καλλίνικος. Συλλειτούργησαν ο Γενικός Αρ-
χιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως π.
Κωνσταντίνος Κύλης, ο Αρχιερατικός Επί-
τροπος Πάρου Αντιπάρου π. Δημήτριος Κυ-
δωνιεύς και ο Διάκονος Θωμάς Κυδωνιεύς.
Συμμετείχαν ψάλλοντες ή συμπροσευχόμενοι
οι Ιερείς του νησιού. Παρέστη επίσης η αδελφή
του Μακαριστού, κυρία Φλώρα Καλοκαιρι-
νού-Στάμενα καθώς και άλλοι συγγενείς Του.
Το παρόν τέλος έδωσαν εθελοντές, φίλοι του
Γηροκομείου και αρκετοί συμπολίτες μας.

ΑΙΤΗΣΗ Πάρος 26-9-2008
Προς: Διεύθυνση Αγροτικής ανάπτυξης Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων
Κοιν.: Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου (Υπ’ όψιν Αντεισαγγελέως κας Στεφανί-
δου Ανδρομέδας), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Απο-
κέντρωσης, κ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γενικό Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης (κ. Λέανδρο Ρακιντζή), Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δη-
μόσιας Διοίκησης (Υπ΄ όψιν κας Βαθρακοκοίλη Στυλιανής), Συνήγορο του Πο-
λίτη (Υπ΄ όψιν κας Αποστόλου Μαρίας αρ. αναφ.: 7985/21-5-2007)

Σχετ.: 2530/18-9-2008 έγγραφό σας
Αξιότιμοι κύριοι.
Αρχικώς σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση απάντησή σας στο
αίτημά μας. 
Από την ανωτέρω απάντηση και πολύ περισσότερο από το
2663/26-2-2008 έγγραφο του Δήμου Πάρου προς την υπηρεσία
σας, γίνεται σαφές, ότι ο εν λόγω Δήμος όχι μόνο σας αποκρύπτει
την αλήθεια, αλλά ψεύδεται, παραπληροφορεί και παραπλανά, ισχυ-
ριζόμενος ότι: 
«ΘΑ προβεί σε διαπλάτυνση της οδού που οδηγεί στο Χ.Υ.Τ.Α.»
{…}.
Όπως σας είναι πλέον γνωστό, η εν λόγω οδός έχει καταπατηθεί αυ-
θαίρετα και παράνομα από το Δήμο, από τον Φεβρουάριο του
2006…
Το ότι η γνωμοδότηση σας, δεν επηρεάζει την “πορεία” της απαλ-
λοτριώσεως, μας είναι γνωστό και από τον κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων.
Την ανωτέρω συμπεριφορά του Δήμου την έχουμε αισθανθεί στο
“πετσί” μας κατ’ επανάληψη στα τρία (3) χρόνια εμπαιγμού, τον
οποίο έχουμε υποστεί.
Πιστεύαμε όμως ότι τον εμπαιγμό αυτό τον υφιστάμεθα μόνον
εμείς… 
Μετά τα ανωτέρω, τα οποία φρονούμε ότι δεν τιμούν το Δήμο
Πάρου,  η απορία μας εξακολουθεί να παραμένει. 
Εάν δηλαδή θεωρείται ότι όλα καλώς έχουν ή προτίθεσθε να επα-
νεξετάσετε την 1183/24-7-2008 απόφασή σας, όχι για λόγους ου-
σίας, αλλά για λόγους αρχών, δεοντολογίας, ηθικής και
εντιμότητας. 

Ευχαριστούντες εκ των προτέρων 
Οι αιτούντες

Καστανιά Μαργαρίτα, Παντελαίος Γεώργιος, Παντελαίος Νικόλαος
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Παπαδάκης Κων/νος

ΗΗ
  ΦΦ

ωωνν
ήή  

ττωω
νν  

αανν
ααγγ

ννωω
σσττ

ώώνν
“Πότε”

Πότε με το καλό θα ’ρθεις σαν το μικρό σπουρ-
γίτι
το σύννεφο της σιωπής να φύγει από το σπίτι;
Πότε, γιατί σε καρτερώ να κοιμηθούμε πάλι
όπως εκείνο τον καιρό στο ίδιο προσκεφάλι;
Πότε θα πάρω αγκαλιά το λατρευτό σου σώμα
και να χορτάσω τα φιλιά απ’ το γλυκό σου
στόμα;
Πότε θα σμίξουμε ξανά να σκάσουν οι εχθροί μας
που έφεραν τη συμφορά στην όμορφη ζωή μας;
Πότε θα σβήσει ο καημός βαθειά που μας πλη-
γώνει
και ο πικρός ο χωρισμός που τις καρδιές ματώ-
νει;
Πότε θα πάψουν το κακό οι άνθρωποι να κάνουν
και θα σκεφτούν πως από εδώ θα φύγουν , θα πε-
θάνουν;
Πότε θα λάμψει λίγο φως στη σκοτεινή ζωή μας
να γίνει  κόσμος πιο καλός ,γλυκό και το ψωμί
μας ;
Πότε θα συνηθίσουμε να λέμε την αλήθεια
και να παραμερίσουμε ψευτιές και παραμύθια;
Πότε θα σταματήσουμε εγωισμούς και λάθη
και όλοι να λησμονήσουμε τα μίση και τα πάθη;
Πότε θα εξαλείψει πια σ ’αυτή την κοινωνία
η αδικία ,η ψευτιά και η παρανομία;
Πότε πια θα μπορέσουνε τα μάτια μας να δούνε
Ότι μας κοροϊδεύουνε και όσοι μας κυβερνούνε;
Πότε από μπροστά μας πια θα βγάλουμε το
χράμι
σε όσους μας λένε ψέματα  να ρίξουμε κατράμι;
Πότε καιροί και άνθρωποι στον κόσμο πια θ’ αλ-
λάξουν;
Όταν  τα ελαττώματα που έχουν τα πετάξουν.

Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης
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Ο μητροπολίτης Παροναξίας και μεγάλος αριθμός ιερέων της Πάρου, χοροστάτησαν στο μνη-
μόσυνο που έγινε στο εκκλησάκι στις Κορακιές, στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στο
ναυάγιο του Σαμίνα. 
Λίγοι ήσαν παρόντες, κυρίως συγγενείς των αδικοχαμένων, που δεν ξεχνούν τα αγαπημένα τους
πρόσωπα, που έφυγαν έτσι αναπάντεχα από τη ζωή εκείνη την αποφράδα νύχτα.
Πολίτης, που ήταν παρόν στο μνημόσυνο εξέφρασε την πικρία του, γιατί όπως είπε, ο χρόνος
παραμονής στο εκκλησάκι ήταν πολύ λίγος, όλα έγιναν βιαστικά και ούτε ένα στεφάνι για τη
μνήμη αυτών των ανθρώπων δεν ρίχτηκε στη θάλασσα που τους πήρε…
Ενοχλήθηκε επίσης, από το γεγονός, ότι γύρω από το μικρό εκκλησάκι που χτίστηκε στη μνήμη
τους, υπάρχουν ακόμη τα υπολείμματα από τα υλικά, ξερόκλαδα, σπασμένα τούβλα, μάρμαρα
κλπ., γιατί κανείς δεν ευαισθητοποιήθηκε να καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο. Ίσως του χρό-
νου να είναι καλύτερες οι συνθήκες;

Ολοκληρώνονται σε λίγες
ημέρες τα έργα στο μόλο της

Νάουσας. Έργα που αφο-
ρούν την αποκατάσταση της

προβλήτας με το κλείσιμο
των σπηλαιώσεων που είχαν

δημιουργηθεί από τα με-
γάλα κύματα και τις προπέ-

λες των καικιών.
Το έργο επιβλέπει η ίδια η
Έπαρχος, Γρ. Πρωτολάτη.

Σεμνή τελετή
στο εκκλησάκι
στις Κορακιές 

Στη μνήμη των ανθρώπων
που χάθηκαν στο ναυάγιο

του Σαμίνα


