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Ένα ατύχημα από «αμέλεια» συνέβη την περα-
σμένη εβδομάδα στην περιοχή του Μώλου, στην
παραλία και οι ανευθυνοϋπεύθυνοι «νίπτουν τας
χείρας» ως Πόντιοι Πιλάτοι και ας μολύνεται μία
από τις ωραιότερες θάλασσες του νησιού.
Το ατύχημα συνέβη στο αντλιοστάσιο λυμάτων
στο Μώλο, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να γίνει
υπερχείλιση και να γεμίσει η περιοχή λύματα, που
κατηφόρισαν στο λόφο, έφτασαν και πέρασαν το
δρόμο και κατέληξαν στην αμμουδιά, όπου και
απορροφήθηκαν. Η άσχημη μυρωδιά είναι έντονη
στα σημεία όπου έχουν βαλτώσει τα λύματα, ο
υδροφόρος ορίζοντας μολύνεται, ενώ η εικόνα
είναι αποκρουστική.
Η ΔΕΥΑΠ και ο Δήμος, δηλώνουν ότι δεν έχουν
παραλάβει ακόμη το έργο και «στρίβουν δια του
αρραβώνος», όταν θα έπρεπε να είχαν προβεί σε
όλες τις ενέργειες - πιέσεις προς την ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Ε. ώστε να μην επιτρέψουν την ύπαρξη μιας
ωρολογιακής βόμβας κατά του περιβάλλοντος
του νησιού μας, ενώ η ανάδοχος εταιρία «ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ Α.Ε.», μασάει τα λόγια της και περιμένει λέει
ενημέρωση για να αποφανθεί…
Η ΦτΠ απευθύνθηκε στην ΔΕΥΑΠ, που είναι η
αρμόδια υπηρεσία. Όμως η απάντηση ήταν ότι το
έργο είναι υπό δοκιμή με ευθύνη της αναδόχου
εταιρίας, της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε., η οποία είναι υπο-
χρεωμένη, για 12 μήνες να λειτουργήσει το σύ-
στημα και στη συνέχεια θα γίνει η παραλαβή από
το Δήμο και την ΔΕΥΑΠ, η οποία προς το παρόν

συμβάλει επικουρικά ώστε να μην δημιουργείται
δυσλειτουργία.
Εποπτεύει με λίγα λόγια, συμπληρωματικά η
ΔΕΥΑΠ, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Στ.
Φραγκούλη, έχει επισημάνει, τόσο στη Δημοτική
αρχή όσο και στην ανάδοχο εταιρία, τα τεχνικά
προβλήματα του έργου, τη μελέτη του οποίου δεν

έχει στην κατοχή της και συνεπώς αυτό που μπο-
ρεί να πράξει, είναι βελτιωτικές παρεμβάσεις.
Όπως είπε ο κ. Φραγκούλης, είχανε κολλήσει τα
φλοτέρ και δεν έδωσαν εντολή να ξεκινήσουν οι
αντλίες, με αποτέλεσμα να γίνει υπερχείλιση των
λυμάτων και δημιουργηθεί «μικρή ρύπανση».
Συνέχεια στη σελ. 4

Ενώ ρυπαίνεται ο Μώλος από τα λύματα

Όλοι δηλώνουν ανεύθυνοι…

“Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα” Άρθρο του δημοσιογράφου Γ. Παππού Σελ. 7

Πετυχημένη η παρουσία
της Πάρου στη PHILOXENIA

Ένα από τα
καλύτερα
περίπτερα

Ιδιαίτερα επιτυχημένη θεωρείται η παρουσία
της Πάρου στην 24η ετήσια έκθεση τουρι-
σμού PHILOXENIA, που έγινε στη Θεσ-
σαλονίκη την περασμένη εβδομάδα, στο
εκθεσιακό κέντρο HELEXPO από 30/10-
02/11.
Το περίπτερο του νησιού, κυρίως το Σαββα-
τοκύριακο δέχτηκε πολλούς επισκέπτες και η
προβολή των προϊόντων του νησιού, ήταν
ιδιαίτερα σημαντική.
Η κ. Μαρία Τριβιζά, εκπρόσωπος της επι-
τροπής τουρισμού του Δήμου, ανέφερε στη
ΦτΠ, ότι φέτος υπήρχαν πάρα πολλά προ-
ϊόντα και ήταν σημαντικό το γεγονός ότι για
πρώτη φορά, συμμετείχε και ο Εμπορικός
Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, ο οποίος πα-
ρακίνησε τα μέλη του να στείλουν προϊόντα
τους. Έτσι υπήρχε πληθώρα και παραδοσια-
κών προϊόντων, αλλά και κερασμάτων, που
προσφέρονταν στους επισκέπτες. Ήταν,
είπε, ένα πολύ πλούσιο περίπτερο και διαπί-
στωσε ότι οι «Μακεδόνες αγαπούν πολύ το
νησί, καθώς έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον».

Συνέχεια στη σελ. 5

Ο ποταμός των λυμάτων κατευθύνεται προς τη θάλασσα
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Μηδέν εις
το πηλίκον!

Μόλις την Παρασκευή έφθασαν στην Θεσ-
σαλονίκη τα διαφημιστικά έντυπα της κοινό-
τητας Αντιπάρου και τοποθετήθηκαν στο
Περίπτερο της Περιφέρειας. Για την ακρί-
βεια …πετάχτηκαν σε κάποιο κιβώτιο και αν
δεν βρισκόταν κάποιος από την Πάρο που με-
τέχει στην έκθεση, εκεί θα μέναν…
Αρνητική πάντως εντύπωση έκανε η απουσία
του περιπτέρου της Αντιπάρου φέτος από
την έκθεση, καθώς και ο περιορισμένος αριθ-
μός των διαφημιστικών της φυλλαδίων, μόλις
και μετά βίας 200 κομμάτια.

Νέο πλοίο
νέες τιμές

Ελαφρά διαφοροποιημένες είναι οι τιμές του
«Νήσος Μύκονος» σε σχέση με τα πλοία της
Blue Star.
Συγκεκριμένα το εισιτήριο στην οικονομική
θέση κοστίσει 31€ έναντι 29€ της Blue Star,
στην αριθμημένη 35,5€ έναντι 33 € και στην
αριθμημένη Ά που υπάρχει στο Ν.Μύκονος
43€ έναντι 40€ που κοστίζει στο σαλόνι Ά της
Blue Star.

«Θύμα» της
ενδοκυκλαδικής

ο «Σουρής»
«Θύμα» της ολιγοήμερης διακοπής της εν-
δοκυκλαδικής συγκοινωνίας έπεσε και ο Νη-
ρέας, που αναγκάστηκε να αναβάλει την
παράσταση της θεατρικής ομάδας της Σύρου
«Σουρής».
Επειδή σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της
«ΝΕΛ», τα δρομολόγια αυτά θα συνεχι-
στούν με το «Αίολος Κεντέρης», ύστερα από
«προσωρινή απευθείας ανάθεση, μέχρι την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού», η παρά-
σταση προγραμματίζεται για τις 15/11.

Δ.Μ.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Δύο μήνες μετά η
ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο μήνες μετά από την προγραμματι-
σμένη ημερομηνία θα εφαρμοστεί το πρό-
γραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στο οποίο
μετέχει και ο Δήμος Πάρου.
Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), η
οποία με έγγραφό της, ενημέρωσε όλους
τους Δήμους που έχουν δηλώσει συμμε-
τοχή, ότι το πρόγραμμα μετατίθεται από
την 1η Νοεμβρίου του 2008 για την 1η Ια-
νουαρίου του 2009 και έτσι η λήξη του με-
τατίθεται στην 1η Μαρτίου 2010.
Αιτία της μετάθεσης της ημερομηνίας του
προγράμματος, σύμφωνα με την ΤΕΔΚ,
είναι η μη έγκαιρη κατάθεση των συμβά-
σεων από ορισμένους Δήμους της χώρας,
αλλά και η αδυναμία ετοιμότητας από ορι-
σμένα ΚΤΕΛ. Κατά συνέπεια δεν θα πραγ-
ματοποιηθούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» που είχαν ανακοινωθεί για
το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του
2008. 
Η ταμειακή ροή για το πρόγραμμα άρχισε
με την καταβολή της συμμετοχής του
Υπουργείου Μεταφορών, ύψους 8 εκατομ-
μυρίων ευρώ.
Υπενθυμίζεται, ότι τα δρομολόγια είναι
δωρεάν για όλους τους πολίτες.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν όλες οι αδελ-
φοποιημένες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού, που συναντήθηκαν 2 με 5 Οκτωβρίου στη
Νάουσα της Ημαθίας, στην οποία συμμετείχε και
αντιπροσωπεία από την Πάρο, καθώς μία από τις
αδελφοποιημένες πόλεις είναι και η Νάουσα. Ση-
μαντικότερη των προτάσεων που αναφέρεται στο
μνημόνιο, την οποία υπέβαλε η αντιπροσωπεία
της Πάρου και ανταποκρίθηκε σ’ αυτήν η αντι-
προσωπεία της Γαλλικής πόλης, είναι η συμφωνία
να υπάρξει ένας κωδικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνία των
Πολιτών», για την οικονομική ενίσχυση των

αδελφοποιημένων πόλεων. Πρόταση, που θα προ-
ωθηθεί μέσω της Γαλλικής Προεδρίας. 
Η συνάντηση, η οποία θεωρείται επιτυχημένη,
αναμένεται να γίνει του χρόνου στη Γαλλία. 
Η αντιπροσωπεία της Πάρου, που αποτελείτο,
από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αντ. Αρκά, την πρόεδρο του Τ.Σ. Νάουσας
Μαρία Τριπολιτσιώτη, τον αντιδήμαρχο Στ. Γα-
βαλά, τον εκπρόσωπο της τουριστικής επιτροπής
του Δήμου Πάρου Μ. Ραγκούση και τον εκπρό-
σωπο της επιτροπής αδελφοποίησης Ηρ. Χατζό-
πουλο, ενημέρωσε την περασμένη Πέμπτη, για τη
συνάντηση και τα αποτελέσματά της, το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αποζημίωση καταστηματαρχών
Με δικαστική απόφαση ο Δήμος Πάρου υποχρε-
ούται να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες δύο κατα-
στημάτων στην Παροικιά, που είχαν υποστεί
σοβαρές υλικές ζημιές από τις πλημμύρες του
2003.
Το δικαστήριο έκρινε ότι έχει ευθύνες ο Δήμος,
καθώς δεν είχε αποφραχθεί το καπάκι του αγω-
γού όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να
εισέλθουν στα γειτονικά καταστήματα. 
Η δικαστική απόφαση συζητήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, έγινε αποδεκτή και αποφασίστηκε
ομόφωνα να προχωρήσει το θέμα της αποζημίω-
σης των πληγέντων επαγγελματιών.

Αναβολή θέματος
Αναβλήθηκε για το επόμενο Δημοτικό Συμβού-

λιο, το θέμα: «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και λήψη αποφάσεων επί των ενεργειών
και προτάσεων της επιτροπής για τη δημιουργία
του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πάρκου
στον Αη Γιάννη Δέτη Δ.Δ. Νάουσας Δήμου
Πάρου». 
Σύμφωνα με την επιτροπή που έχει συσταθεί, θα
γίνει η ενημέρωση του Δ.Σ. για τις έως τώρα ενέρ-
γειες της επιτροπής, για την πρωτοβουλία δεν-
δροφύτευσης της περιοχής, που προτείνεται να
ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβρη σε συνεργασία με τα
σχολεία και για το θέμα της μίσθωσης του ανα-
ψυκτηρίου που θεωρείται ζήτημα καθοριστικής
σημασίας για τη δημιουργία του πάρκου. 
Όμως μετά την απουσία αρκετών δημοτικών συμ-
βούλων, ορισμένοι εκ των οποίων μετέχουν και
στην επιτροπή και μετά από τηλεφωνική επικοι-
νωνία με την κ. Παπαζώη, πρόεδρο της Επιτρο-
πής, ζητήθηκε η αναβολή ενόψει νέων δεδομένων
που θα καταθέσει εγγράφως η κ. Παπαζώη στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

Ομόφωνη απόφαση
για συνέχιση της λειτουργίας
των λατομείων μαρμάρου
Ομόφωνα αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο η επικαιροποίηση γνωμοδοτήσεων υπηρε-
σιών για την παράταση άδειας εκμετάλλευσης
λατομείου μαρμάρων Αφοί Ρήγα Α.Ε.Β.Ε., υπό
την προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι για την
προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/10/2008
Ενημέρωση για τη συνάντηση των αδελφοποιημένων πόλεων

Υπεγράφη Μνημόνιο συνεργασίας

Σε προανάκριση κλήθηκαν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, από την Πταισματοδίκη
του νησιού, κατόπιν μήνυσης του δικηγόρου Σπ. Λάβδα, για το θέμα του «Μοναστηριού» στην Νά-
ουσα. Η κλήση ήταν για τις 3 Νοεμβρίου, όμως αποφασίστηκε να κατατεθεί ένα κοινό υπόμνημα στην
πταισματοδίκη, που συνέταξε ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Ο κ. Λάβδας είχε μηνύσει το Δ.Σ. για «απιστία και παράβαση καθήκοντος», εκτιμώντας ότι έφεραν
ευθύνη για την κατάσταση στο «Μοναστήρι». 
Στη ΦτΠ, φύλλο 2 Ιουλίου, ο κ. Λάβδας είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους κατέθεσε τη μή-
νυση. Όπως είχε πει, «ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παραχώρηση του χώρου του «Μοναστηριού»
στον Νηρέα, δεν ήταν νομότυπος γι’ αυτό και απορρίφθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από
την Περιφέρεια, κατά της οποίας κατέθεσαν ένσταση». Είπε επίσης, ότι εκχωρούν μία περιουσία που
δεν είναι δική τους, αλλά όλων των πολιτών και έκανε έναν υπολογισμό των χρημάτων που χάθηκαν τα
τελευταία χρόνια από τη μη αξιοποίησή του, που όπως είπε, «χάνονται και αυτό είναι σοβαρό». 
Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης, εξέφρασε την άποψη: «ένα Δημοτικό Συμβούλιο δι-

καιούται να αποφασίζει ότι κατά τη γνώμη του νο-
μίζει πως είναι για το καλό του τόπου και εδώ
είμαστε για να καταθέσουμε». 

Επίσης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αντ. Αρκάς για το
ίδιο θέμα ανέφερε, πως σύμφωνα και με το Νομικό
Σύμβουλο του Δήμου, η απόφαση για την παρα-
χώρηση του χώρου του «Μοναστηριού» στον
Νηρέα, ήταν σύννομη και υπηρετούσε και το κοινό
συμφέρον, αλλά και την προοπτική του μέλλοντος
της Πάρου». 

Σε προανάκριση σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου

Για το θέμα του «Μοναστηριού»
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Ενώ ρυπαίνεται ο Μώλος από τα λύματα

Όλοι δηλώνουν
ανεύθυνοι…

Στο εργοστάσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών
στον Ασπρόπυργο εκπρόσωποι του Δήμου Πάρου

Δέχεται όλα τα
ανακυκλώσιμα του νησιού

Το εργοστάσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών της εταιρείας Γενική Ανακυκλώσεως Α.Ε.
στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, επισκέφθηκαν στις
17 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων Πάρου - Αντιπάρου
Γ. Καρατζάς και ο περιβαλλοντολόγος του Δήμου Πάρου Γ. Δρακουλάκος. 
Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο (και όχι σε κάποια χωματερή, όπως εύλογα ρωτούσαν
αρκετοί πολίτες του νησιού), μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά, που συλλέγονται
στην Πάρο και στην Αντίπαρο. 
Στο εργοστάσιο ξεναγήθηκαν από τον κ. Ι. Καπνιά, στέλεχος της εταιρείας και υπεύθυνο
ανάπτυξης στο τομέα των νησιών και στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας Δ. Λαζόπουλο και τον υπεύθυνο του εργοστασίου Λ. Σιγανό, με
τους οποίους συζήτησαν θέματα που αφορούσαν στα προβλήματα, αλλά και στην εφαρ-
μογή της ανακύκλωσης στην Πάρο. 
Σύμφωνα με τον κ. Καπνιά, η Πάρος είναι πρώτη και καλύτερη στην ανακύκλωση σε
σχέση με άλλους Δήμους. Μάλιστα εκτιμά, ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών θα
επιτευχθεί με συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες καμπάνιες, ειδικότερα τώρα που θα
ξεκινήσει και η περισυλλογή του χαρτιού.

Καινούριο και σύγχρονο
Το εργοστάσιο είναι πρόσφατα κατασκευασμένο σε έκταση 40 στρεμμάτων και ξεκίνησε
τη λειτουργία του στις αρχές του 2008, αποτελώντας το νεότερο υπερσύγχρονο εργο-
στάσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Διαθέτει εγκαταστάσεις διαλογής, δεματοποίησης
τυποποίησης και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανολογικό εξοπλισμό τε-
λευταίας τεχνολογίας.  Η Γενική Ανακυκλώσεως
Α.Ε. δραστηριοποιείται στη διαχείριση (συλ-
λογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση)
στερεών αποβλήτων και στη διαχείριση και αξιο-
ποίηση ανακυκλώσιμων υλικών από το 1995. Η
εταιρεία έχει σύμβαση με την Ε.Ε.Α.Α. για να δέ-
χεται όλα σχεδόν τα ανακυκλώσιμα υλικά του
Νομού Αττικής και των γύρων περιοχών, καθώς
και των νησιών του Αιγαίου συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Πάρου. 

Επεξεργασία και εξαγωγή
Στον συγκεκριμένο τομέα, η Γενική Ανακυκλώσεως, αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία
συλλογής και επεξεργασίας (δεματοποίησης) παλαιού χάρτου και λοιπών ανακυκλώσι-
μων υλικών στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη,
με δυναμικότητα επεξεργασίας πλέον των 500 τόνων ημερησίως. Τα ανακυκλώσιμα
υλικά αφού διαχωριστούν σε είδη (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, μεταλλικό scrap)
και δεματοποιηθούν εξάγονται σε διάφορες χώρες για αξιοποίησή τους ως πρώτη ύλη. Εν-
δεικτικά μερικές από τις χώρες που εισάγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι η Βουλγα-
ρία, η Τουρκία, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν, το Βιετνάμ και το Χονγκ Κόνγκ.

Αναβάθμιση των ΧΥΤΑ
Μετά την επίσκεψη στο εργοστάσιο Ανακύκλωσης οι κ. Καρατζάς και Δρακουλάκος επι-
σκέφθηκαν την 1η Διεθνή Έκθεση ENVICITY 2008 Τεχνολογίες Περιβάλλοντος - Δια-
χείριση Αστικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Helexpo Palace στο Μαρούσι από τις
16 έως τις 19 Οκτωβρίου. Η έκθεση απευθυνόταν στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, του Δημοσίου καθώς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και είχε ως αντικείμενο, τις
τεχνολογίες περιβάλλοντος, τη διαχείριση και τον αστικό εξοπλισμό των σύγχρονων,
βιώσιμων πόλεων και οικισμών.
Εκεί είχαν μια σειρά από συναντήσεις και συζητήσεις και ενημερώθηκαν γύρω από τα
θέματα της σύγχρονης διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων, την ανα-
κύκλωση, αλλά και τις μελέτες, εγκαταστάσεις και κατασκευές περιβαλλοντικών έργων,
τις οποίες οι δήμοι θα πρέπει να δρομολογήσουν για να μετατρέψουν τους ΧΥΤΑ σε
ΧΥΤΥ, βάση των κανόνων της Ε.Ε. 

Συνέχεια από τη σελ. 1
Είπε επίσης, ότι η ΔΕΥΑΠ αποκατάστησε αμέσως τη
βλάβη, έχει όμως ήδη συντάξει τεχνική έκθεση που θα
σταλεί στο Δήμο και στην ΕΓΝΑΤΙΑ, δεδομένου ότι
δεν καλύπτεται η υπηρεσία από τη λειτουργία των αντ-
λιοστασίων σε ότι αφορά στην ασφάλεια και στην εύ-
ρυθμη λειτουργία τους.
Ο ανάδοχος του έργου βέβαια, βρίσκεται στην Αθήνα
και όπως είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Φραγκού-
λης, «έχει αφήσει τα αντλιοστάσια να λειτουργούν
στον αυτόματο. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο, που να
παρακολουθεί τη λειτουργία τους έως ότου παραδοθεί
το έργο στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΠ». 
Σε ότι αφορά στο συναγερμό που έχει εγκαταστήσει η
ΔΕΥΑΠ σε όλα τα αντλιοστάσια λυμάτων, που ενερ-
γοποιείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστή-
ματος, ο κ. Φραγκούλης κατήγγειλε, ότι δυστυχώς
κάτοικοι της περιοχής δεν το δέχονται και όταν κάποια
στιγμή ο συναγερμός άρχισε να χτυπά λόγω προβλή-
ματος, άγνωστοι έσπασαν τα αλάρμ.
Ο κ. Φραγκούλης πάντως, είναι διατεθειμένος, εάν δεν
γίνουν οι βελτιώσεις που πρέπει, να μην παραλάβει το
έργο.
Η ΦτΠ μίλησε και με τον Δ/ντή της ΔΕΥΑΠ Γ. Ξα-
γοράρη, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν γίνει από την επι-
χείρηση αρκετές παρατηρήσεις πάνω στο έργο, οι
οποίες ούτε κατά το ήμισι δεν έχουν αποκατασταθεί. 
Σε ερώτηση εάν υπάρχουν ατέλειες, απάντησε:
«Και βέβαια υπάρχουν ατέλειες, όμως η ΕΓΝΑΤΙΑ
δηλώνει ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του έργου. Μέρος των προβλημάτων ήταν και αυτό
που προκάλεσε τη βλάβη. Το διορθώσαμε, αλλά δεν
είναι οριστικό. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγ-
ματα που θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί από την αρχή.

Τώρα να πάμε ως ΔΕΥΑΠ και να αποκαταστήσουμε
κάποιες βλάβες, δεν λύνεται το ζήτημα, μπαλώματα
είναι. 
»Ως ΔΕΥΑΠ, μιλήσαμε με τους ηλεκτρολόγους, εί-
δαμε δυο τρία πράγματα, θα γίνει και πάλι συζήτηση
επί τους θέματος, από κει και πέρα, όταν παραλάβουμε
οριστικά το έργο και θα έχουμε την ευθύνη, θα προ-
σπαθήσουμε να τελειώσουμε τις εκκρεμότητες».
«Το γνωρίζουμε, είχε βραχυκυκλώσει το φλοτέρ, πε-
ριμένουμε να μας στείλουν έγγραφο από τη ΔΕΥΑΠ
για να έχουμε πλήρη εικόνα», ήταν η απάντηση του
υπευθύνου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. Μ. Βουρνέλη.
Είπε επίσης, ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία και πλη-
ροφορήθηκε πως έγινε επιδιόρθωση της βλάβης από
τη ΔΕΥΑΠ. 
Σε ερώτηση για τις ατέλειες που έχει το έργο, αφού δεν
έγινε όπως έπρεπε από την αρχή, απάντησε: 
«Όχι, βάση της μελέτης, έχουν γίνει όλα σωστά. Τώρα
γιατί έγινε αυτό, πρέπει να το εξετάσουμε».

Τα λύματα λίγο πριν από τη θάλασσα
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Πετυχημένη η παρουσία της Πάρου στη PFILOXENIA

Ένα από τα καλύτερα περίπτερα
Συνέχεια από τη σελ. 1

Σύμφωνα με την κ. Τριβυζά, σημαντική ήταν η
παρουσία των σπουδαστών του ΙΕΚ Πάρου, οι
οποίοι βοήθησαν σημαντικά, αλλά παράλληλα
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις
για τις επιλογές των διακοπών, τι επιθυμούν, εάν
θα επισκεφθούν την Πάρο κ.λπ.  Όσοι απαντού-
σαν στο ερωτηματολόγιο, έπαιρναν δώρο ένα
μικρό μπουκάλι κρασί, προσφορά του Μ. Μω-
ραίτη.
Οι σπουδαστές θα επεξεργαστούν τα αποτελέ-
σματα και θα τα παραδώσουν στην επιτροπή του-
ρισμού του Δήμου, για να εξαχθούν συμπεράσμα-
τα, που θα ληφθούν υπόψη για τις επόμενες κινή-
σεις μας. 
Η προβολή του νησιού, έγινε και μέσα από τα έν-
τυπα του Δήμου, αλλά και των συλλόγων που βρι-
σκόταν στο περίπτερο των 9 τετραγωνικών, το
οποίο είχε διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε όλα τα
προϊόντα να είναι σε εμφανή σημεία πάνω σε
ράφια.
Στο περίπτερο της Πάρου, εκτός από την κ. Τρι-
βυζά, ήταν η Αντιδήμαρχος Άννα Κάγκανη, ο Γ.
Ρακγούσης, εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου των Νέων, ο Κ. Μπιζάς πρόεδρος του
Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων «Μαντώ
Μαυρογένους», Ο Σπ. Φωκιανός από το Σύλ-
λογο «Ξένιος Ζευς» και η κ. Πάτι Τσαντουλή, ο
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Απ. Αλι-
πράντης και ο επιχειρηματίας Π. Χαμηλοθώρης. 
Από το περίπτερο της Πάρου, Πέρασαν: Ο
υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Άρης Σπη-
λιωτόπουλος, ο Περιφερειάρχης Χ. Κόκκινος και
ο Νομάρχης Κυκλάδων Δ. Μπαϊλας.
Πετυχημένη χαρακτήρισε την παρουσία της
Πάρου στην έκθεση και ο πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Απ. Αλιπράντης, σημείωσε
ωστόσο, πως αν συνεχιστεί ο θεσμός, θα πρέπει να

υπάρξει αναβάθμιση, αλλά και βοήθεια
από άλλους φορείς και συλλόγους. Ο κ.
Αλιπράντης ευχαρίστησε το Δήμο για
τη φιλοξενία του συλλόγου στο περί-
πτερό του.

Απουσίαζε η Αντίπαρος
Λυπηρό ήταν το γεγονός, ότι για πρώτη
φορά φέτος, δεν συμμετείχε η Αντίπα-
ρος. Μόνο περίπου 200 έντυπα υπήρ-
χαν στο χώρο, τα οποία έφτασαν
καθυστερημένα, μόλις την περασμένη
Παρασκευή. 
Μας αφήσανε χωρίς περίπτερο φέτος
(HELEXPO και Περιφέρεια), δήλωσε
στη ΦτΠ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα
αυτό, η Πρόεδρος της Κοινότητας Αν-
τιπάρου Βαρβάρα Μανέτα. Μάλιστα εξέφρασε
την απορία της, γιατί όπως είπε, πρόβαλαν ως δι-
καιολογία ότι η ίδια με έγγραφό της δήλωνε πως
δεν θα πάρει μέρος. Τελικά αποδείχτηκε ότι είχε
γίνει λάθος και μόλις το πληροφορήθηκα επικοι-
νώνησα με εκπροσώπους της HELEXPO, αλλά
ήταν ήδη αργά. Έτσι, στείλαμε στην έκθεση έν-
τυπα και τρεις ανθρώπους από την κοινότητα για
να τα προβάλουν. 

ERKYNA Travel 
Το τουριστικό γραφείο ERKYNA Travel έδωσε
το παρόν για 11η συνεχόμενη χρονιά στη διεθνή
τουριστική έκθεση “Philoxenia” με στόχο την
ενημέρωση των συνεργατών στα νέα προγράμ-
ματα και σχέδια για το τουρισμό στη Πάρο. Την
έκθεση εγκαινίασε ο υπουργός Τουρισμού Άρης
Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια επισκέ-
φθηκε το περίπτερο της ERKYNA Travel και είχε
την πρώτη συνάντηση σε θεσμικό επίπεδο με την
νεοεκλεχθείσα πρόεδρο του HATTA κ. Αργυρώ

Φίλη Πετροπούλου. Η έκθεση ξεχώρισε για τις
παράλληλες εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων πραγ-
ματοποιήθηκε το 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Του-
ρισμού με έμφαση στην ποιότητα του τουρισμού
& τις προοπτικές ανάπτυξης.
Βασικό χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης
ήταν το ιδιαίτερα δυναμικό πρόγραμμα των “Ho-
sted Buyers” και “Hosted Media”, δηλαδή των
επιλεγμένων τουριστικών επαγγελματιών και του-
ριστικών συντακτών από το εξωτερικό. Συγκε-
κριμένα παραβρέθηκαν 90 επιλεγμένοι
επαγγελματίες – αγοραστές από 15 χώρες και 40
εξειδικευμένοι τουριστικοί συντάκτες από 20
χώρες.
Έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση θεματικών
μορφών τουρισμού από το ERKYNA Travel
όπως:
α) Παρουσίαση καταλυμάτων με υψηλή ποι-
ότητα
β) Προτάσεις για διοργανώσεις γάμων και εκ-
δηλώσεων

γ) Παρουσίαση δυνατότητας για
εξυπηρέτηση κρουαζιεροπλοίων
στη Πάρο 
δ) Προβολή των δυνατοτήτων
του νησιού για ανάπτυξη περιπα-
τητικού, θαλάσσιου τουρισμού,
αθλητικού τουρισμού κ.α.
Στο περίπτερο υπήρχαν έντυπα με
τα νέα δρομολόγια του 2009 της
Blue Star Ferries, εταιρεία που
πρακτορεύει στην Πάρο το γρα-
φείο του κ. Πετρόπουλου, καθώς
και το πρόγραμμα Hotel & Ferry.
Επίσης οι καλεσμένοι είχαν την ευ-
καιρία να γευθούν παραδοσιακά
εδέσματα από την αρτοποιεία
ΝΙΚΟΥ ΡΑΓΚΟΥΣΗ και να δο-

κιμάσουν τα βραβευμένα κρασιά της οινοποιείας
Μανώλη ΜΩΡΑΙΤΗ. Ο κ. Πετρόπουλος και η κ.
Φίλλη, ανέφεραν πως «σε μια περίοδο διεθνούς
ύφεσης που είναι δύσκολο να κάνει κάποιος ασφα-
λείς προβλέψεις η διαρκής προβολή του χώρου
μας με τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν καθώς
και η επιθετική πολιτική στην παρουσίαση του νη-
σιού μας θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί  ο έντο-
νος ανταγωνισμός».

Πρώτη γνωριμία
Την πρώτη της συνάντηση με τον υπουργό Του-
ριστικής Ανάπτυξης Άρη Σπηλιωτόπουλο, είχε η
πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ Αργυρώ Φίλη. Όπως είπε
η ίδια, η συνάντηση με τον υπουργό δεν είχε ως
θέμα συζήτησης τα προβλήματα που αφορούν τον
κλάδο, γιατί ήταν εθιμοτυπική. Δεσμεύτηκε πάν-
τως, να συνεχιστεί η συνεργασία και με τη νέα δι-
οίκηση του Συνδέσμου και ορίστηκε ραντεβού,
μετά την έκθεση στο Λονδίνο που ξεκινά σήμερα
Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή.
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Στη μνήμη του λογοτέχνη
Γιάγκου Αργυρόπουλου

Το Αργυροπούλειο
βραβείο στο

Λύκειο Πάρου
Έκλεισαν φέτος 40 χρόνια από τότε που
έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Πάριος και
λάτρης της ιδιαίτερης πατρίδας του, ο λο-
γοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής
και κορυφαίος ερνηνευτής του ελληνικού
ποιητικού λόγου, ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ. Το ετήσιο έπαθλο, συνοδευό-
μενο από χρηματικό βραβείο 500 ευρώ στη
μνήμη του, χορηγήθηκε και φέτος από την
οικογένεια Αργυρόπουλου στο μαθητή ΜΙ-
ΧΑΗΛ  ΡΟΥΣΣΟ του Ηλία, που σπουδά-
ζει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της
Αθήνας. Η επιλογή του μαθητή, έγινε με
απόφαση του συμβουλίου των καθηγητών
υπό τον Λυκειάρχη Ηλία Γουρδούκη.
Ως τελειόφοιτος του 2008 τιμάται για την
επίδοσή του (16,9 ο βαθμός του), το ήθος
και την χρηστότητα, σύμφωνα και με την
αρχική καθιέρωση του βραβείου από το
υπουργείο Παιδείας. Η οικογένεια Αργυ-
ροπούλου συγχαίρει το μαθητή, την οικο-
γένειά του και τους «διακεκριμένους
δασκάλους του στο σχολείο που τον ανέ-
δειξε». Επίσης στη μνήμη του ΓΙΑΓΚΟΥ
και της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, από το θάνατο της οποίας έχουν πε-
ράσει 24 χρόνια, η οικογένεια
Αργυροπούλου έστειλε 1000 ευρώ υπέρ
του Δήμου Πάρου, και 1000 ευρώ υπέρ του
Γενικού Λυκείου Πάρου και 1.000 ευρώ
υπέρ του Ιερού Προσκυνήματος της Πανα-
γίας Εκατονταπυλιανής.

Ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 
Η συνεχιζόμενη  πρωτόγνωρη και αδικαιολόγητη αδιαφορία και ολιγωρία των υπευθύνων όχι μόνο να καλύ-
ψουν την θέση του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, που λείπει από την αρχή της χρονιάς στο σχολείο μας, αλλά
να καταδεχθούν να απαντήσουν περί του πρακτέου στα τόσα έγγραφα, που έχουμε αποστείλει  μας βάζει σε
σκέψεις. Μήπως τελικά πρέπει να αποταθούμε σε άλλο φορέα για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού που λεί-
πει;
Τα προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη αυτή είναι σημαντικά τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου,
όσο και στην ολόπλευρη ψυχοσωματική υγεία και ισορροπία του χαρακτήρα των μαθητών. 
Ζητάμε την άμεση τοποθέτηση καθηγητή Φυσικής Αγωγής πριν σωρευτούν προβλήματα εκπαιδευτικής, ψυ-
χολογικής  και παιδαγωγικής μορφής , η επίλυση των οποίων με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται δυσκο-
λότερη. Ο  Διευθυντής, Ηρακλής Ι. Χατζόπουλος

Στο πλαίσιο του πανκυκλαδικού μαθητι-
κού  διαγωνισμού φωτογραφίας, ζωγρα-
φικής και λογοτεχνίας που διοργάνωσε
το 2008  η ναυτιλιακή εταιρεία Blue Star
βραβεύτηκε μια μαθήτρια του Λυκείου
Νάουσας.
Στο πλαίσιο της πολύ απλής διαδικασίας
για την  βράβευση της μαθήτριας, βρέ-
θηκαν για λίγη ώρα στο σχολείο, ο εμπο-
ρικός διευθυντής της εταιρείας κ. Δ.
Θεοδωράτος και η υπεύθυνη του τμήμα-
τος μάρκετινγκ κ. Χ. Γρηγορά, καθώς
και οι κεντρικοί πράκτορες της στην
Πάρο κύριοι Πετρόπουλος και Μπιζας.
Εκεί τέθηκε και το ζήτημα από τον λυ-
κειάρχη κ.Δ. Λάζο της κάλυψης από την
Blue Star Ferries των μετακινήσεων των
μαθητών που θα πετύχαιναν με το τέλος
της χρονιάς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, κάτι που
έγινε αποδεκτό αμέσως από την εταιρεία
που  είχε προσφέρει κάτι ανάλογο και
στην Μήλο, που στο Λύκειο της είχε
βραβευθεί μαθητής την χρονιά που πέ-
ρασε.
Έτσι οι 22 επιτυχόντες του Λυκείου της
Νάουσας πήραν φέτος 9 εισιτήρια προς
Πειραιά και 9 προς Πάρο, ανοιχτής ημε-
ρομηνίας που ισχύουν για τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς.

Βράβευση μαθήτριας του Λυκείου της Νάουσας

Κοινωνική προσφορά της Blue Star

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε το προσωπικό του Κ.Υ.Πάρου και ιδιαίτερα τον ιατρό κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΣΤΕΦΑΝΟ,  όπως επίσης το πλήρωμα του Υγειονομικού Αε-
ροσκάφους με το οποίο έγινε η μεταφορά του πατέρα μου στη Σύρο λόγω εκτάκτου σοβαρού προβλήματος υγείας την 28/10/2008. Τέλος ευχαριστούμε
το προσωπικό του Νοσοκομείου Σύρου και ιδιαίτερα τον ιατρό κ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΗ για την φροντίδα προς τον πατέρα μου.

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ
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Σε κατάσταση συναγερμού η Κυβέρνηση

Τώρα αρχίζουν
τα δύσκολα

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η ελληνική Κυβέρνηση, αναζη-
τώντας τα κατάλληλα μέτρα που θα βοηθήσουν στην απορρόφηση των
κραδασμών της κρίσης που βρίσκεται προ και των ελληνικών πυλών.
Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επικαλούμενοι επίσημα στοιχεία,
υποστηρίζουν ότι η κρίση έχει ήδη διαβεί το κατώφλι μας και απειλεί να
διογκώσει τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα οποία άρχισαν
να φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού εδώ και μήνες. 
Το πρώτο «θύμα» δεν είναι άλλο από την οικοδομή, αφού εδώ και ενά-
μισι χρόνο, κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, αφού η τρελή οικο-
δόμηση του 2005 και οι μανιώδεις αγοραπωλησίες της διετίας 2003-
2005, έδωσαν τη θέση τους στον κορεσμό και στον προβληματισμό για
τη συνέχεια. Το ανησυχητικό είναι ότι πέρα από τους ενδογενείς παρά-
γοντες- προσφορά κατοικιών δυσανάλογη με τη ζήτηση, σταθερά υψη-
λές τιμές, αύξηση του κόστους χρήματος- ήρθε η χρηματοπιστωτική
κρίση να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Ήδη, η αύξηση των επιτοκίων χα-
ρακτηρίζεται απαγορευτική για τη σύναψη στεγαστικού δανείου αυτή
τη περίοδο και ένας από τους στόχους του κυβερνητικού σχεδίου για τη
τόνωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος με «ενέσεις» ρευστότη-
τας έως 28 δις ευρώ, είναι να διοχετευτεί φτηνότερο χρήμα στην αγορά. 
Σε κάμψη βρίσκεται και ο τζίρος του λιανικού εμπορίου, αποτυπώνον-
τας τη κάμψη της ζήτησης, η οποία είναι απόρροια της απώλειας της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, μετά και το πληθωριστικό σοκ
του τελευταίου χρόνου. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφουν πτώση του καθαρού τζίρου έως
και 25% σε βασικούς κλάδους, όπως αυτός της ένδυσης αλλά και του οι-
κιακού εξοπλισμού, ενώ ο δείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών δεν
αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τους επόμενους μήνες, αφού είναι στα-
θερά πτωτικός. 
Αν συνυπολογίσει, δε, κανείς την προϋπολογισμένη μείωση και των δη-
μοσίων δαπανών για το 2009, τότε το… κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό,
αφού πολύ απλά η «πίεση» επεκτείνεται από τον τομέα των κατα-
σκευών, έως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις υπηρεσίες, στοι-
χείο που ενισχύει την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι η αύξηση των
ποσοστών της ανεργίας, είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που θα κλη-
θεί να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση μέσα στο 2009…

Γιώργος Παππούς

Τη διαφωνία τους με το νέο καθεστώς
των εφημεριών του ιατρικού προσωπι-
κού, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι
γιατροί του Κέντρου Υγείας Πάρου, επι-
σημαίνοντας ότι «δημιουργεί αντικειμε-
νικά σοβαρότατα πρόβλημα στην
εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. για τον
Νοέμβριο». 
Όπως αναφέρουν, «με ανώτερο επιτρε-
πτό όριο δύο εφημεριών το μήνα για τους
γιατρούς με ειδικότητα και τεσσάρων
εφημεριών για τους αγροτικούς για-
τρούς, το Κ.Υ. Πάρου, μόλις και μετά

βίας μπορεί να λειτουργεί τις δέκα πρώ-
τες μέρες του μήνα. Τις υπόλοιπες είκοσι
ημέρες, μετά τη λήξη του ωραρίου εργα-
σίας, το Κέντρο Υγείας ουσιαστικά παύει
να λειτουργεί».
Οι γιατροί τονίζουν, ότι το πρόβλημα
είναι γνωστό από καιρό στο Υπουργείο
Υγείας, η ηγεσία του οποίου έχει εγκαί-
ρως ενημερωθεί για το αδιέξοδο που δη-
μιουργείται, όμως δεν έχει μεριμνήσει για
την εξεύρεση λύσης. Το αποτέλεσμα
είναι, στο εξής τα πάσης φύσεως ιατρικά
περιστατικά που θα προκύπτουν σε

χρόνο εκτός του προβλεπόμενου ωρα-
ρίου λειτουργίας του Κ.Υ, να μην μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν από τους
ειδικευόμενους γιατρούς, εφόσον θα
έχουν εξαντλήσει τις δύο εφημερίες το
μήνα.  Το πρόβλημα, επισημαίνουν οι
γιατροί, «είναι τεράστιο, αφού έχει να
κάνει με την υγεία και τη ζωή και τη ζωή
των πολιτών του νησιού» και επιρρί-
πτουν την ευθύνη στο Υπουργείο
Υγείας, «που οφείλει, αναλογιζόμενο και
την ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου,
να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα».

Το νέο καθεστώς των εφημεριών τροχοπέδη
στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας

Έντονη διαμαρτυρία
των γιατρών

Με παρέμβαση της Κομισιόν
Φθηνότερες από 1η Ιανουαρίου οι κλήσεις προς κινητά

Φθηνότερα θα κοστίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 οι τηλεφωνικές κλήσεις προς κινητά τη-
λέφωνα, καθώς με απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μειώνονται τα Τέλη Τερματισμού
Κλήσεων σε Κινητά Δίκτυα. 
Η σχετική απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) προβλέπει ότι τα τέλη τερματισμού θα συνεχίζουν να μειώνονται μέχρι την 1η Ια-
νουαρίου 2011, με τελική τιμή στόχο, τα 0,0495 ευρώ για όλες τις εταιρείες, από περίπου 0,10
ευρώ σήμερα (μείωση περίπου 52%).
Το τέλος τερματισμού σε δίκτυα κινητής είναι η χρέωση χονδρικής που επιβάλει κάθε πάρο-
χος κινητής τηλεφωνίας για να δρομολογήσει σε πελάτες του κλήσεις από δίκτυα άλλων πα-
ρόχων. 
Όταν ένας συνδρομητής καλεί κινητό τηλέφωνο άλλης εταιρείας, ο πάροχός του χρεώνεται το
τέλος τερματισμού και μετακυλύει αυτό το κόστος, στο συνδρομητή.
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Ένα αρκετά σημαντικό ποσό διατίθεται για τα
νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο θα χρη-
ματοδοτηθούν μεγάλα έργα στην Περιφέρεια. 
Η ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό Οικονο-
μίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη και τον
Υφυπουργό Γ. Παπαθανασίου κατά τη συνάν-
τησή τους, την περασμένη Δευτέρα με τους Γενι-
κούς Γραμματείς των Περιφερειών Στερεάς
Ελλάδας Θ. Σκορδά και Νοτίου Αιγαίου Χ. Κόκ-
κινο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Επενδύ-
σεων και Ανάπτυξης Π. Δρόσου. 
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η χρηματοδό-
τηση επενδύσεων μεγάλων έργων υποδομών στις
δύο αυτές Περιφέρειες, οι οποίες είναι Περιφέ-
ρειες Στόχου 2 (Περιφέρειες, στις οποίες το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ ήταν το 2005 μεγαλύτερο από το
75% του μέσου όρου στην Ε.Ε. των «15»).
Εγκρίθηκε η δημιουργία Ειδικού Προγράμματος
Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Περι-
φερειών Στόχου 2. Το Πρόγραμμα αυτό χρημα-
τοδοτείται από εθνικούς πόρους συνολικού
ύψους 400 εκατ. ευρώ, οι οποίοι κατανέμονται σε
150 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας και σε 250 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου.  Τα ποσά αυτά θα διατεθούν,
μέσω των Περιφερειών, έως το 2013 με διαδικα-
σίες αντίστοιχες του ΕΣΠΑ. 
Αφορούν στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υπο-
δομών και αναπτυξιακών δράσεων, επιπλέον
αυτών που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ. Οι Γε-
νικοί Γραμματείς των δύο αυτών Περιφερειών
ανέλαβαν να εξειδικεύσουν το Πρόγραμμα σε συ-
νεργασία με τους τοπικούς φορείς και να το υπο-
βάλλουν στο ΥΠ.ΟΙ.Ο

Ικανοποιημένος
ο Κόκκινος
Μετά το τέλος της συνάντησης ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χα-
ράλαμπος Κόκκινος τόνισε: 
«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το αποτέλε-
σμα της συνάντησης που αποδεικνύει το έμπρα-
κτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την
Ελληνική Περιφέρεια και ειδικά για το νησιωτικό
σύμπλεγμα των Κυκλάδων και της Δωδεκανή-
σου». 

Το αεροδρόμιο της Πάρου
Ενήμερος για τη διάθεση αυτού του ποσού στην
Περιφέρεια, ήταν ο βουλευτής Κυκλάδων Γ. Βρού-
τσης, ο οποίος είχε συναντηθεί νωρίτερα τη Δευ-
τέρα με τον κ. Αλογοσκούφη. Όπως είπε  στη ΦτΠ,
«αυτό αποτελεί ένα μεγάλο και σημαντικό γεγο-
νός για το νομό Κυκλάδων. Έτοιμο, ζεστό χρήμα,
από τον κρατικό προϋπολογισμό θα διατεθεί για
έργα ανάπτυξης, που προσωπικά ως βουλευτής,
προτείνω να γίνει ένα μεγάλο έργο σε κάθε νησί. Η
θέση μου είναι, ότι το μέτρο 5-11 που αφορά στα

μικρά νησιά των Κυκλάδων όπου υπάρχουν έτοι-
μες μελέτες και έργα υποδομής και σταμάτησαν, να
συνεχιστούν και να καλυφθούν από αυτά τα χρή-
ματα. Μέσα σ΄ αυτά τα έργα, μπορούμε τώρα να
δούμε κατάματα την κατασκευή του νέου αερο-
δρομίου της Πάρου. Πιστεύω ότι είναι ένα έργο
πρώτης προτεραιότητας για την ανάπτυξη του νη-
σιού και πρέπει να γίνει». Ο κ. Βρούτσης τόνισε,
πως ως βουλευτής, στο πλαίσιο των θεσμικών του
δυνατοτήτων θα προωθήσει αυτό το έργο, που θα
απογειώσει την Πάρο αναπτυξιακά. 

250 εκατ. Ευρώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Για μεγάλα έργα στα νησιά
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όόςς
Μουσικοχορευτικό
συγκρότημα
«Νάουσα Πάρου»

«Δημιουργικές
απασχολήσεις»

Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νά-
ουσα Πάρου» σας προτείνει  δημιουργικές
απασχολήσεις που θα κάνουν το χειμώνα σας
πιο ενδιαφέροντα.
ΧΟΡΩΔΙΑ
Ελάτε στην ΧΟΡΩΔΙΑ μας κάθε Τρίτη στις
7 μ.μ. που έχει παραδοσιακό, έντεχνο και
λαϊκό ρεπερτόριο, ζωντανή μουσική και αρ-
κετές εκδηλώσεις εντός και εκτός Πάρου.
Υπεύθυνη η καθηγήτρια Μουσικής κα
Φένια Θεοφίλου.
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Σας προσκαλούμε στο Χορευτικό τμήμα
Ενηλίκων κάθε Τρίτη στις 8:30μ.μ. (μετά
την Χορωδία) με χορούς και τραγούδια από
διάφορες περιοχές του Ελληνισμού. Υπεύ-
θυνη η καθηγήτρια Υπαπαντή Ρούσσου.
Αν ενδιαφέρεσθε για το θέατρο, δηλώστε το
στην κα Υπ. Ρούσσου (22840 52284) για
την Σκηνή Ενηλίκων ή την Παιδική Σκηνή.
Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν  και γίνονται
στην Αίθουσα του Συλλόγου στον περιφε-
ρειακό Νάουσας (κοντά στην κρεαταγορά
«Αλιπράντη»).

Μια μεγάλη πρόκληση για το Μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νά-
ουσας ήταν η πρόσκληση του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Ν.
Δημητρίου» για τη συνδιοργάνωση μιας εκδήλωσης προσωπικής,
αλλά και συλλογικής μνήμης. 
Η Λουκία Αβραμίδου-Δημητρίου, από τα Ερυθραιώτικα Αλάτσατα
θα έκανε τη δική της «κατάθεση ψυχής», αναφερόμενη στην πορεία
της ζωής της από την Μικρασία στη νέα πατρίδα. Το Π.Ι. Σάμου,
ένα ίδρυμα με τεράστιο διεθνές έργο στους τομείς των επιστημονικών
συνεδρίων, ημερίδων, πολιτιστικών οργανώσεων, είχε τη δυνατό-
τητα να καλέσει χορευτές και μουσικούς από όλη την Ελλάδα και με
κάθε κόστος. Επέλεξε το Μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας,
με το μουσικό και χορευτικό του τμήμα. Το «βάρος»  αλλά και η με-
γάλη τιμή από την πρόσκληση ήταν προφανή. Ακολούθησε πολλή
δουλειά πάνω σε μουσικές και χορούς της μικρασιατικής πατρίδας,
δύσκολη και επίπονη. Το ταξίδι, κουραστικό και μεγάλο. Η «αντα-
μοιβή» το ίδιο μεγάλη.
Στο Π.Ι. Σάμου, οι άνθρωποί του, άνοιξαν την αγκαλιά τους   για να
υποδεχτούν τους μικρασιάτες και άλλους Παριανούς που πήγαν να
ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις δικές τους προσπάθειες, έτσι ώστε
να γίνει αυτή η μοναδική εκδήλωση. 
Η φιλοξενία έγινε στην «Ακτή Δόρυσσα» το υποδειγματικό αυτό
ξενοδοχείο-χωριό  στο Πυθαγόρειο της Σάμου. 
Η  εκδήλωση έγινε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στην Αίθουσα-Συ-
νεδριακό κέντρο «Σίβυλλα» και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου. Πε-
ριλάμβανε  την συγκλονιστική αφήγηση της Μικρασιάτισσας
Λουκίας Αβραμίδου-Δημητρίου, πλήθος εικόνων της μικρασιατικής
ζωής, λογοτεχνικά κείμενα σε επιμέλεια της  φιλολόγου Μ. Μένγκ,

μουσική και χορούς της Μικρασίας.
Μέσα από την αφήγηση ζωντάνεψε μια δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα
πορεία ζωής, ήθη έθιμα, ανθρώπινη ζεστασιά και πίστη για ένα κα-
λύτερο μέλλον.
Η Παριανή αποστολή έδειξε, με σεβασμό στην παράδοση της Μι-
κρασίας, όλη τη δουλειά που έκανε επί μήνες και στο τέλος, το πα-
ρατεταμένο χειροκρότημα τη δικαίωσε. Τα συγχαρητήρια από
επώνυμους και ανώνυμους πολίτες της Σάμου σε μουσικούς και χο-
ρευτές επιβράβευαν την σοβαρή προσέγγιση του θέματος.
Οι συντελεστές της μικρασιατικής  αυτής ήταν οι μουσικοί: Κυριακή
Σπανού και Άννα Ρούσσου τραγούδι, Φ. Θεοφίλου , κιθάρα, Μ. Με-
νέγου βιολί, Π. Μενέγος λαούτο, Π. Τσουνάκης , τουμπελέκι και
ομάδα χορευτών.

Το Μουσικοχορευτικό στην Σάμο

«Kατάθεση ψυχής» για
μια αλλοτινή πατρίδα…

Ο Χορευτικός όμιλος Νάουσας
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον κορυφαίο αυτό συναυλιακό χώρο, θα έχει την τιμή να εμφα-
νιστεί σύντομα ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου. Με τετραμελή ομάδα του θα συμμετάσχει
στη συναυλία της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με τίτλο «Μουσική και τραγούδια από
και για την καθ’ ημάς Ανατολή», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008 στην
Αίθουσα Τριάντη στις 9.00 το βράδι, στο πλαίσιο της έναρξης του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Γαστρεντερολογίας. 
Με την Εστουδιαντίνα θα συμπράξουν οι ερμηνευτές Μανώλης Μητσιάς, Παντελής Θαλασσινός,
Θοδωρής Μέρμηγκας και Ασπασία Στρατηγού. Οι χορευτές του ΧΟΝ θα χορέψουν στο πρώτο
μέρος της εκδήλωσης παραδοσιακούς μικρασιάτικους χορούς. Η είσοδος θα είναι ανοικτή και στο
κοινό που θέλει να παρακολουθήσει. Εισιτήρια πωλούνται από τα ταμεία του Μεγάρου.

Από την επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια του ΧΟΝ, που έγινε τον περασμένο
Σεπτέμβρη στη Νάουσα

«Η τύχη της Μαρούλας»
Η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» παρουσίασε την Κυριακή 2 Νοεμ-
βρίου, τη θεατρική παράσταση «Η τύχη της Μαρούλας» του Δημήτρη Κορομηλά, σε σκηνοθε-
σία Γιάννη Τριπολιτσιώτη και μουσική Βασίλη Ασπιώτη, στην αίθουσα της Αγροτολέσχης  στην
Μάρπησσα.
Η παράσταση θα επαναληφθεί και την Κυριακή 09 Νοεμβρίου στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα
«Καλουδά» στην Αντίπαρο. 

2η έκδοση
«Το περιβόλι με τις μπανανιές,

στη φλόγα της Πάρου»
«Το περιβόλι με τις μπανανιές, στη φλόγα
της Πάρου», είναι το βιβλίο της δημοσιο-
γράφου Κατερίνας Πατέλη, που εκδόθηκε
για 2η φορά και πωλείται στο βιβλιοπωλείο
του Μ. Μπιζά στην Παροικιά. 
Το βιβλίο πραγματεύεται μια αληθινή ιστο-
ρία με πραγματικά ονόματα και 270 φωτο-
γραφίες. 
Στον πρόλογο του βιβλίου αναφέρεται:
«Είναι μαρτυρία ψυχής και ζωής. Σαν τη
στιγμή που ανοίγεις ένα σεντούκι, όλα
βγαίνουν έξω και απορείς: μα εγώ τα
έζησα όλα αυτά;». 
Το βιβλίο ιστορεί «έργα και ημέρες»
ανθρώπων που έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στην τύχη της Πάρου. Μιλά για
πρόσωπα, που επηρέασαν την τελευταία

εικοσαετία την πολιτική και ευρύτερη ζωή
του τόπου, της Αθήνας και του νησιού μας.
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Δεν μας προκάλεσε αισιοδοξία η μικρή προθυμία και η ελάχιστη
συμμετοχή των νέων του νησιού στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων.
Είναι λοιπόν ώρα να ξανακάνουμε τους λογαριασμούς μας. Αν
ένας θεσμός ανοίγει παράθυρα ελπίδας, εμείς πρέπει με τη συμ-
μετοχή μας να ανοίγουμε πόρτες και ευρύτερους διαδρόμους. Να
διευρύνουμε πάντα τους χώρους ελευθερίας. Να μην καταλήγουμε
με προφάσεις στην άρνηση. Το αξίωμα είναι: Ό,τι κάνει ο άλλος,
οδηγεί σε κακό. Εμείς είμαστε οι καλοί, οι απέναντι είναι παντού
και πάντα λάθος. Καιρός να αλλάξουμε στάση, γιατί αλλιώς ανα-
παράγουμε αυτή τη μόνιμη στάση αντιπαλότητας, που δεν οδηγεί
πουθενά. Οι πολιτικές παρατάξεις έπρεπε να ενθαρρύνουν αυτή
τη συμμετοχή και η ευθύνη πέφτει περισσότερο στους μεγάλους.
Αν είμαστε οι καλοί, οφείλουμε να αξιοποιούμε όλες τις δυνατό-
τητες που δίνονται για το καλό. Και το καλό σ΄αυτή την περί-

πτωση είναι η συμμετοχή και η άσκηση στην κοινή
ευθύνη των νέων πολιτών. Να βρούμε τρόπους  να
ενθαρρύνουμε αυτή τη συμμετοχή, να μοιράσουμε
κοινές υποχρεώσεις και ευθύνες και να πάμε από τον
ιδιώτη, που φροντίζει τα δικά του και μόνο, στον πο-
λίτη που ενδιαφέρεται για την τύχη των συνανθρώ-
πων και του τόπου του. Τα αδιέξοδα έγιναν
συνήθεια και δεν μας ενοχλούν. Δεν μας ενοχλεί ότι
σήμερα όλοι είναι απορροφημένοι στα δικά τους.
Θα λέγαμε μάλλον ότι αυτός ο τύπος ανθρώπου
προωθείται. Ο εφησυχασμένος και αδιάφορος. Η
τηλεόραση και η τρέχουσα πολιτική αυτό επιδιώ-
κουν. Εδώ είναι που θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση
της αυτοδιοίκησης, έστω και μόνο από αυτοσυντή-
ρηση. 
Είχαμε προτείνει να γίνεται κάθε χρόνο μια συνάν-

τηση ενός είδους Βουλής των Εφήβων, αλλά αυτό δεν προχώρησε,
όπως και πολλά άλλα. Επανερχόμαστε και προτείνουμε:
α) Μια συνάντηση κάθε χρόνο του Δημοτικού Συμβουλίου με όλα
τα σχολικά συμβούλια με θέμα προτάσεις για την προώθηση ζη-
τημάτων της νεολαίας. Αυτό μπορεί να εξελιχτεί σε θεσμό. Κα-
λούνται να βοηθήσουν οι γονείς, οι δάσκαλοι με τις οργανώσεις
τους και το ήδη υπάρχον Συμβούλιο Νέων.
Β) Μια συνάντηση κάθε χρόνο των μαθητών κάθε σχολείου με
ένα εκπρόσωπο του Δήμου με θέμα συλλογή προτάσεων, για τρέ-
χοντα θέματα του σχολείου και των χωριών τους. Εδώ επίσης μπο-
ρεί να βοηθήσουν οι δάσκαλοι.
Είναι γνωστό ότι οι μαθητικές κοινότητες έχουν αφεθεί στην τύχη
τους. Γίνονται μόνο οι εκλογές. Συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης
δεν υπάρχει. Θα πρέπει να ασκηθούν να συνεδριάζουν, να κάνουν
διάλογο, να παραθέτουν τις απόψεις τους και να συνεργάζονται.
Το σχολείο παραπήγε στα μαθήματα και ξεχάσαμε τι μας οδήγησε
στη δικτατορία και τα δεινά της. Το Πολυτεχνείο έγινε γιορτή και
λόγια. Σε κάποιες πόλεις πρωτοπόροι δήμαρχοι καλούσαν τα παι-
διά ακόμα και του δημοτικού κι έπαιρναν τις απόψεις τους για ορι-
σμένα θέματα. Στην Πάρο, που τολμήσαμε κάποιες καινοτομίες,
μπορούμε να συνεχίσουμε με στόχο πάντοτε τη γενικότερη δημο-
κρατική καλλιέργεια και υπευθυνότητα.
Υπάρχουν και άλλες καλύτερες προτάσεις. Η συμμετοχή των Πα-
ριανών στα χρόνια 1975-1985 έδωσε κάποιους πολιτικούς καρ-
πούς, κυρίως όμως έδωσε άνθιση στον νησιωτικό πολιτισμό με
αποτέλεσμα το νησί να έχει μια μοναδική πολιτιστική εξέλιξη στις
Κυκλάδες. 

Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάάΔεν έτυχε, πέτυχε! Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

«Αρχίλοχος» ξεκίνησε τις κινηματογραφικές
βραδιές κατ’ εξαίρεση το ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Νοεμ-
βρίου, με την ταινία ΜΑΜΑ ΜΙΑ, την οποία
συνόδευσε με μπουφέ που προσέφερε ποτά, με-
ταξύ των οποίων και το βερμούτ της εποχής
του Μάμα μία, μπατόν σαλέ και καλή διάθεση. 
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πέρα από την
αναμενόμενη. Μικροί και μεγάλοι προσήλθαν
στον Αρχίλοχο και μπορεί να μην ακολούθη-
σαν την προτροπή για γιακάδες, καμπάνες και
τακούνες, είχαν όμως ήδη μεταφερθεί στην
εποχή του ροκ και αν μη τι άλλο, απόλαυσαν
τη μουσική και τα χορευτικά των πρωταγωνι-
στών. 
Μετά το τέλος της ταινίας έδωσαν «ρέστα»
με δικές τους χορευτικές φιγούρες και η λέξη
«ξεφάντωμα» είναι λίγη για να περιγράψει το
τι επακολούθησε στην αίθουσα του Αρχιλό-
χου, του Συλλόγου που ξέρει καλά να διαμορ-
φώνει καταστάσεις, να στήνει πετυχημένες
εκδηλώσεις και να ξεσηκώνει τους πάντες. 
Η έκπληξη της βραδιάς, ήταν για την πρόεδρο
του Συλλόγου, κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου, που
είχε τα γενέθλιά της. 
Οι «συναγωνιστές» της στο σύλλογο και οι
φίλοι της, έφεραν μία τούρτα έξι μέτρα στην
οποία έγραφε: «Τι 30, τι 40 τι 50!». Και η
πρόεδρος προφανώς διάλεξε και πήρε όποια
ηλικία ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή της. 
Το πάρτυ του Μάμα Μία και των γενεθλίων
κράτησε ως αργά το βράδυ και όλοι έφυγαν
ευχαριστημένοι, με το αίτημα να επαναληφθεί
η όμορφη βραδιά. 

Εκτίμηση των περισσοτέρων, ότι η ταινία, που δεν χαρακτηρί-
ζεται για το ενδιαφέρον περιεχόμενό της, «πάτησε» στο συ-
ναίσθημα και πέτυχε. 
Παρά την απλοϊκότητα όμως του σεναρίου και το γεγονός ότι
δεν μπορούσε κανείς να αντιληφθεί πως η ταινία γυρίστηκε

στην Σκόπελο, αφού «θάφτηκε» το νησί από τον σκηνοθέτη,
ήταν ένα ευχάριστο μιούζικαλ, ενώ «όλα τα λεφτά» ήταν η
Μέριλ Στριπ. 
Στις δύο Νοεμβρίου η ταινία ΜΑΜΑ ΜΙΑ προβλήθηκε από
το Νηρέα στην αίθουσά του στη Νάουσα, όπου επίσης η προ-
σέλευση ήταν αρκετά μεγάλη.

Mικροί – μεγάλοι στον Αρχίλοχο το περασμένο Σάββατο

ΜΑΜΑ ΜΙΑ, βερμούτ
και μπατόν σαλέ…

Συμμετοχή των νέων
και προτάσεις
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Ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ  Π. Ρήγας, σχετικά με τη χορήγηση
επιδόματος παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ. 
Ο κ. Ρήγας ρωτά τους υπουργούς: 
1. Γιατί οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπηρετούν στις Κυκλάδες εξαιρούνται μονίμως της χορήγησης του επιδόματος των 120 ευρώ μη-
νιαίως, τη στιγμή που το επίδομα αυτό χορηγείται στους υπολοίπους συναδέλφους τους, που υπηρετούν σε νομούς που είναι χαρακτηρισμένοι παραμεθό-
ριοι και προβληματικοί όπως και ο Νομός Κυκλάδων; 
2. Προτίθεστε και εάν ναι, πότε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία να προβλέπεται η χορήγηση του  επιδόματος των 120 ευρώ μηνιαίως
στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ του Νομού Κυκλάδων οι οποίοι μέχρι σήμερα αδικούνται κατάφωρα από την επιλεκτική χο-
ρήγηση του πιο πάνω επιδόματος ;

Ερώτηση Μπινοπούλου
στον υπουργό Οικονομίας
για τον ειδικό φόρο καυσίμων

Εκτός επιστροφής
αρκετοί αγρότες

των Κυκλάδων
Η Βουλευτής Κυκλάδων κ. Άρια Μανούσου – Μπινο-
πούλου, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονο-
μίας και Οικονομικών, σχετικά με το πρόβλημα που έχει
προκύψει, με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Καυσί-
μων Πετρελαίου εσωτερικής καύσης, το οποίο χρησιμο-
ποιούν οι αγρότες των Κυκλάδων, μετά την αλλαγή του
τρόπου διάθεσης του
πετρελαίου.
Σύμφωνα με την σχε-
τική Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση που
εκδόθηκε, δικαιούχοι
για την επιστροφή
Ε.Φ.Κ. είναι όσοι
προσδιορίζονται ως
γεωργοί με βάση τις
αιτήσεις τους για την
ενιαία ενίσχυση, όπως
είναι καταχωρημένοι
στην Κεντρική βάση
δεδομένων του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ.
Έτσι όμως πολλοί
πραγματικοί αγρότες
των Κυκλάδων, που
δεν είναι καταχωρη-
μένοι στα μητρώα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το λόγο ότι ποτέ
δεν ζήτησαν οικονομικές ενισχύσεις, δεν δικαιούνται επι-
στροφή του Ε.Φ.Κ., παρότι η ιδιότητά τους προκύπτει
με σαφήνεια από την περιουσία τους, την παραγωγή, τα
φορολογικά τους στοιχεία (Ε9, Ε1 και συνημμένη κα-
τάσταση) και τον ασφαλιστικό τους οργανισμό. Αρκε-
τοί μάλιστα πιστοποιούνται σε συστήματα διαχείρισης
ποιότητας στη σχετική παραγωγή.
Η Βουλευτής Κυκλάδων βρίσκεται σε συνεχή επικοινω-
νία με το Υπουργείο Οικονομικών, καταθέτοντας και
ερώτηση στη Βουλή, προκειμένου να συμπεριληφθεί και
αυτή η κατηγορία αγροτών στη λίστα των δικαιούχων
για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. 

Ερώτηση στη Βουλή για τη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών

Γιατί εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Κυκλάδων;

Την κατασκευή κλειστών Γυμναστηρίων σε Πάρο και Νάξο προωθεί ο Βρούτσης 

Με καλό μάτι βλέπει
την πρόταση το ΥΠΕΠΘ

Χειμερινή αιμοδοσία σε Νάουσα και Παροικία
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου προσκαλεί όλα τα μέλη του στη χειμερινή Αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί
από το συνεργείο αιμοληψίας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
14 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, 9.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 8.30 μ.μ. στο Αγροτικό Ιατρείο Νάουσας.
15 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο 8.30 π.μ. – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 8.30 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.
16 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, 9.00 π.μ. και 5.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Με θετικό μάτι βλέπει το υπουργείο Παιδείας,
την πρόταση Βρούτση για τους νέους των νη-
σιών μας. Συγκεκριμένα την κατασκευή δύο
κλειστών γυμναστηρίων στην ΠΑΡΟ και  την
ΝΑΞΟ ζητά ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Γιάν-
νης Βρούτσης, με επιστολή του προς τον
Υπουργό Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη και
τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Στην επι-
στολή του, ο κ. Βρούτσης, επισημαίνει τη με-
γάλη έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων στα
δύο αυτά νησιά των Κυκλάδων, τις οποίες χα-
ρακτηρίζει ως «έργα πνοής» για τους νέους
και προτείνει:
Την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στο
Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου – Μάρπησσας
Πάρου, με την αξιοποίηση του «Κληροδοτή-
ματος Παναγιώτης Κουτρέλης»,  ύψους
174.000 ευρώ και
Την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στο
σχολικό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑ.Λ στο Φι-
λότι  του Δήμου Δρυμαλίας Νάξου, του μεγα-
λύτερου και πιο ορεινού Δήμου των
Κυκλάδων,  ο οποίος δεν διαθέτει κλειστές
αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ο κ. Βρούτσης δηλώνει:
«Η κατασκευή των γυμναστηρίων θα δημι-
ουργήσει νέες δυνατότητες άθλησης για τη νε-
ολαία της Πάρου και της Νάξου. Είμαι
βέβαιος ότι αποτελεί πολιτική προτεραιότητα
τόσο για τον Υπουργό κ. Ευρ. Στυλιανίδη,

όσο και για την Κυβέρνηση του Κώστα Καρα-
μανλή να ενισχύσουν τις αθλητικές υποδομές,
κυρίως των νησιωτικών περιοχών. Πιστεύω
ότι ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων θα αν-
ταποκριθεί σ’ αυτό το δίκαιο αίτημα και θα δε-
σμεύσει τους αναγκαίους πόρους για την

άμεση υλοποίηση των δύο αυτών σημαντικών
έργων». 

Προώθηση αιτημάτων
Στο πλαίσιο προώθησης των αιτημάτων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των Κυκλαδι-
κών νησιών, ο κ. Βρούτσης πέτυχε την υλο-
ποίηση αιτήματος της Αντιπάρου που αφορά

στη δημιουργία πάρκιγκ στο νησί. Όπως ανέ-
φερε στη ΦτΠ, κατόπιν επαφών με την ηγεσία
του υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, έχουν διασφαλιστεί κονδύλια ύψους
30.000 για τη χρηματοδότηση αυτού του
έργου.  Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε την περα-
σμένη Κυριακή την Αντίπαρο και συναντή-
θηκε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τα
οποία συζήτησε για τις τρέχουσες πολιτικές
εξελίξεις, ανακοινώνοντας παράλληλα και το
καλό νέο για το πάρκιγκ, που όπως είπε, η εξέ-
λιξή του είναι πλέον θέμα της Κοινότητας του
νησιού. 

Ναι, υπό προϋποθέσεις
Επί τη ευκαιρία, ζητήθηκε η άποψη του βου-
λευτή, για την άρνηση της σχολικής επιτροπής
να παραχωρήσει την αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων για κομματική εκδήλωση.
«Καλό θα είναι να παραχωρούνται, εφόσον
δεν προσκρούουν σε δραστηριότητες που μπο-
ρεί να έχει τη συγκεκριμένη ημέρα το σχο-
λείο», εκτιμά ο βουλυτής και προσθέτει: «Θα
πρέπει ωστόσο, τα κόμματα να είναι προσε-
κτικά ώστε να μη γίνεται κατάχρηση (κάθε
τρεις και λίγο να ζητείται η αίθουσα από βου-
λευτές)», και εκτιμά ότι «θα πρέπει να παρα-
χωρούνται τέτοιου είδους χώροι, σε χρόνους
που να συνδυάζονται με προεκλογική πε-
ρίοδο». 
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Σύλλογος Γυναικών
Αντιπάρου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί η ετή-
σια τετραήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με ιστορική
και θρησκευτική σημασία. 
Εφέτος πραγματοποιήσαμε την εκδρομή τον
Οκτώβριο στα Μετέωρα (Καλαμπάκα), Μέ-
τσοβο, Ελάτη και στη Λίμνη Πλαστήρα.  Ο
καιρός  ήταν υπέροχος και αυτό μας βοήθησε
να περάσουμε ακόμη καλύτερα. Ευχαρι-
στούμε θερμά όσους συμμετείχαν και ελπί-
ζουμε του χρόνου να έχουμε ακόμη
μεγαλύτερη συμμετοχή.

Τι είχες
Γιάννη,
τι είχα

πάντα…
Το σκηνικό επαναλαμβάνεται στην Αντί-
παρο με πρωταγωνιστές, την αντιπολίτευση
που ζητεί ενημέρωση για τις κινήσεις της
Κοινότητας, καθώς το δικαιούται και την
πρόεδρο, η οποία με διάφορες προφάσεις
αρνείται να χορηγήσει τα σχετικά με το κάθε
αίτημα, έ�ραφα. 
Αυτή τη φορά ο επικεφαλής της μειοψηφίας
Γ. Λεβεντάκης ζήτησε έ�ραφα που αφορούν
στην αποχέτευση του νησιού. Συγκεκριμένα,
ζητούσε το έ�ραφο που έστειλε η Κοινότητα
προς τη Διαχειριστική υπηρεσία για το θέμα
της αποχέτευσης, που σύμφωνα με την
απάντηση της Διαχειριστικής δεν μπορούσε
να πραγματοποιηθεί το έργο από το Γ΄
ΚΠΣ, γιατί δεν είχε προηγηθεί δημοπρά-
τηση.  
Δημοσιεύουμε αυτούσια
την απάντηση της Κοινοτάρχου 
ΘΕΜΑ: Απάντηση στο με αριθ. Πρωτ.
3766/03-10-2008 έQραφο προς την
Κοινότητα Αντιπάρου.
Κύριε Λεβεντάκη
Στο παραπάνω Αίτημα το έQραφο που
ζητάτε είναι ένα προσωπικό έQραφο της
Προέδρου προς τον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας εσείς πως γνωρίζεται τον
αριθμό και την ημερομηνία του εQράφου;
Ποιος υπάRηλος βγάζει τα έQραφα στον
αέρα χωρίς την έγκριση της Προϊστάμενης
αρχής;

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΑΡΟΥΠΟΥ - ΜΑΝΕΤΑ

Την Κοινοτάρχη Αντιπάρου καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ενωση Μη-
χανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών
(Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ), για «απαράδεκτη αντιμετώπιση του Τοπογράφου Μη-
χανικού της Κοινότητας Αντιπάρου από την κ. Μανέτα».
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «αντισυνδικαλιστική και απαξιωτική
αντιμετώπιση μηχανικών, παρά τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του
νησιού», και επισημαίνεται, ότι η κ. Μανέτα «έχει κηρύξει έναν άδικο και
άνισο «πόλεμο» με τον μοναδικό μηχανικό της υπηρεσίας, τον κ. Θεο-
χάρη Τσολάκη, τον οποίο βομβαρδίζει με ευθύνες, ενώ ταυτόχρονα τον
επιπλήττει προφορικά, εγγράφως, αλλά και μέσω των ΜΜΕ για καθυστέ-
ρηση έργων, συχνά μάλιστα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, αναζη-
τώντας «ευθύνες» για την κατάσταση αυτή και δημιουργώντας
εντυπώσεις, καθώς αποκρύπτει μέρος της αλήθειας».
Αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωση, ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο, απο-
φάσισε κατά πλειοψηφία, πως θα πρέπει ο κ. Τσολάκης «να υπακούει την

πρόεδρο, να την σέβεται και να κάνει το καθήκον του όπου τον στέλνει η
υπηρεσία», ενώ «χρεώθηκε» με πειθαρχικό παράπτωμα, «επειδή τόλμησε
να κάνει έγγραφες παρατηρήσεις (40) σε μελέτη που είχε οριστεί επιβλέ-
πων». 
Οι μηχανικοί τονίζουν, ότι το 2005 είχε ζητηθεί από την Κοινοτάρχη Αν-
τιπάρου, να είναι «σύμμαχος στην προσπάθεια των ελάχιστων μηχανικών
που έμειναν στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Κυκλάδων» και σημει-
ώνουν ότι η «περίπτωση της Αντιπάρου είναι δυστυχώς μια λυπηρή εξαί-
ρεση που οφείλεται στην κ. Μανέτα. 
Γι’ αυτό, προειδοποιούν, ότι η πρακτική απαξίωσης και προσωπικής μεί-
ωσης των συναδέλφων τους, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από την πλευρά
τους, ως συνδικαλιστικό όργανο και καλούν τους βουλευτές, τον γ.γ. γραμ-
ματέα της Περιφέρειας, τον Νομάρχη, την ΤΕΔΚΚ, την ΕΜΔΥΔΑΣ και
το ΤΕΕ, να πάρουν θέση για τον τρόπο διοίκησης της Κοινότητας Αντι-
πάρου.

Για αντισυνδικαλιστική και απαξιωτική συμπεριφορά
καταγγέλλουν οι μηχανικοί την Κοινοτάρχη Αντιπάρου

Καλούν τους αρμόδιους να πάρουν θέση 

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει
την αποτρόπαια πράξη θανάτωσης με κυνηγητική
καραμπίνα της φώκιας στη Μήλο, η Συν-Κυκλα-
δική πρωτοβουλία, που όπως ανακοινώθηκε από
το Δήμο, είναι η τρίτη στη σειρά μέσα στο 2008.
Σε ανακοίνωσή της τονίζει, ότι «η πράξη αυτή,
πέραν του ότι συντελεί στην εξαφάνιση του σπά-
νιου είδους Mοnachus monachus, αναδεικνύει
την απίστευτη βαρβαρότητα συναισθημάτων των
κατ΄ εξακολούθηση δολοφόνων, οι οποίοι, όποιοι
και αν είναι, νομίζουν ότι κάνουν μεγάλο κατόρ-
θωμα σκοτώνοντας εν κρυπτώ τα ανυπεράσπιστα
ζώα. Τη στιγμή λοιπόν που όλοι προβληματίζον-
ται (συμπεριλαμβανομένων και των ψαράδων),
για τη χρησιμότητα δημιουργίας θαλάσσιων πάρ-
κων προστασίας της θαλάσσιας πανίδας και χλω-
ρίδας, εξ αιτίας του κινδύνου εξαφάνισης τους,
κάποιοι θρασύδειλοι και ανέντιμοι «παλληκαρά-
δες» δολοφονούν τις ανυπεράσπιστες φώκιες.
Όποιοι  και αν είναι αυτοί, άξιος ο μισθός τους!
Έτσι κι΄ αλλιώς στη συνείδηση της κοινωνίας,
έχουν ήδη καταδικαστεί!

Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία

Θρασύδειλοι και ανέντιμοι «παλληκαράδες»
δολοφονούν ανυπεράσπιστες φώκιες

“Δ Ε Ν”
Δεν κάνει να κρυφοκοιτάς , να κρυφακούς τι λένε,
Και μη σε νοιάζει τα ψωμιά οι άλλοι αν τα καίνε.
Δεν πρέπει ψέματα να λες, να βλαστημάς , να βρί-
ζεις,
Και ύστερα μες στις εκκλησιές μπαίνεις και λιβα-
νίζεις.
Και δεν χρειάζεται να τρως, μετά αφού χορτάσεις,
Εφ΄όσον  είσαι και χοντρός γιατί μπορεί να σκά-
σεις.
Δεν πρέπει να μεθοκοπάς .να γίνεσαι γουρούνι,
Και να δουλεύει όταν πας στο σπίτι τι μπαστούνι.
Δεν πρέπει να είσαι βάρβαρος και το νταή να κά-
νεις,
Αλλά να είσαι λογικός και όχι κοτζαμάνης.
Δεν πάνε για περίπατο, αντί για να δουλέψουν
Αυτοί που έχουνε παιδιά και πρέπει να τα θρέ-
ψουν.
Δεν κάνουνε οι μουσμουλιές βύσσινα και κεράσια,
Ούτε αχλάδια οι συκιές και το παπά τα ράσα.

Δεν βγαίνουν μες στη θάλασσα βιόλες και παπα-
ρούνες
Ούτε από τα άγανα οι γυναικείες γούνες.
Δεν κάνουνε τον άνθρωπο τα πλούτη και ο παρά-
δες,
Ούτε γαϊδουρομούλαρα  γεννούν οι αγελάδες.
Δεν βλέπουμε πως η ζωή φεύγει και δεν γυρνάει;
Μόνο ο ένας προσπαθεί τον άλλονε να φάει.
Δεν κάνουμε προσπάθειες, βελτίωσης του βίου
Και να απομονώσουμε την κόπρο του Αυγείου.
Δεν είναι λίγα τα  στραβά σε αυτή την κοινωνία,
Και είναι μέσα στα πολλά και η σκυλομανία.
Εδώ υπάρχουν άνθρωποι – παιδάκια που πεινάνε
Και εμείς μπιφτέκια ψήνουμε οι σκύλοι για να
φάνε.
Δεν ξέρουμε τι θέλουμε ,ούτε και τι ζητάμε
Γι αυτό ποτέ δεν πρόκειται εμείς μπροστά να
πάμε.

Λεύκες  16/09/2008
Κων/νος Δελαγραμμάτης.

Εκδρομή στους Αγίους Τόπους 
Με πρωτοβουλία του πατρός Σπυρίδωνος Φωκιανού πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο προ-
σκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους.
Η συγκίνηση των προσκυνητών συμπατριωτών μας υπήρξε πολύ μεγάλη, αφού επισκέφτηκαν
περιοχές που είναι συνδεμένες με τα άγια των αγίων της πίστης μας. ΠοRοί εξ αυτών δήλωσαν
ότι ευχαρίστως θα επισκεφτούν και πάλι τα μέρη που γεννήθηκε ο Χριστός, που βαφτίστηκε, που
δίδαξε, που σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε χαρίζοντας σε όλους μας τη βεβαι-
ότητα μιας άRης αιώνιας ζωής, όπου κυρίαρχη θα είναι η αγάπη και όχι το μίσος. Στη φωτο-
γραφία ομάδα προσκυνητών έξω από την είσοδο του Παναγίου Τάφου.
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

Διεθνείς Διασυλλογικοί αγώνες

Διακρίθηκαν οι
αθλητές του ΝΟΠ

Με την τελετή λήξης ολοκληρώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2008 οι Διεθνείς Διασυλλογικοί αγώνες κύ-
πελλο «Δ. Βρακάς» που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου. Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες
υπήρξαν ακραίες τις δυο πρώτες ημέρες, οι αγώνες εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία χάρη
στην ικανότητα και ναυτοσύνη των αθλητών που συμμετείχαν. Την ικανοποίηση τους για την διοργάνωση
εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ι.Ο. κ. Απόστολος Παπαθανασίου καθώς και ο υπεύθυνος Γρα-
φείου Αθλη-τισμού της
Ε.Ι.Ο. και πρόεδρος της
επιτροπής αγώνων κ. Γιώρ-
γος Σκλαβούνος, που πα-
ρευρέ-θηκαν και στην
απονομή, μαζί με τον Δή-
μαρχο Πάρου κ. Χρήστο
Βλαχογιάννη, την Έπαρχο
Πάρου κ. Γρηγορία Πρω-
τολάτη και τον Λιμενάρχη
Πάρου κ. Ηλία Κουντρομι-
χάλη, που απηύθυναν σύν-
τομο χαιρετισμό, τις αντι-
δημάρχους κ. Μ. Φραγκούλη και Α. Κάγκανη, τον πρόεδρο του ΔΟΝΑ κ. Φ. Βελέντζα και τον προ-
ϊστάμενο Β’ βάθμιας εκπαίδευσης κ. Α. Βαρριά. Εξαιρετικά θετικά σχολίασε την διεξαγωγή του αγώνα ,
και το προπονητικό κάμπ που έγινε παράλληλα ο Γ.Γ. της ΕΙΟ κ. Α. Παπαθανασίου, ενώ εντυπωσιά-
στηκε και από το επίπεδο οργάνωσης του ΝΟΠ. «Ο ναυτικός όμιλος Πάρου» είναι ένα ακατέργαστο
διαμάντι και με την φροντίδα και βοήθεια  της ομοσπονδίας θα προχωρήσει παραπέρα. Εδώ υπάρχουν οι
δυνατότητες να γίνει το προπονητικό κέντρο των Κυκλάδων με την υποστήριξή μας. και εφόσον σαν βοη-
θήσουν  και οι τοπικοί άρχοντες , αν μου ζητήσετε και παγκόσμια διοργάνωση εγώ σάς την δίνω». 
Αγωνιστικά στην κατηγορία Optimist οι αθλητές του ΝΟΠ κυριάρχησαν και νέα ονόματα αρχίζουν και
εμφανίζονται στις υψηλές θέσεις της κατηγορίας , ενώ και στα Laser 4,7 στα κορίτσια η Σταυρούλα Θε-
οχάρη διακρίθηκε και εντός εδρας.

ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 

Μία νίκη και μία ήττα στο Μπάσκετ
Εκτός έδρας, στη Σαντορίνη αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου, η ομάδα
μπάσκετ Κορασίδων του Μαρπησσαϊκού. Το Σάββατο έπαιξε με τον Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟ Σαντο-
ρίνης και ηττήθηκε με σκορ 50-31. Την Κυριακή αντιμετώπισε τον Α.Σ. ΑΤΛΑΝΤΑΣ Σαντορί-
νης και κέρδισε εύκολα με σκορ 25-81.
Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Σαντορίνης – ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 50 – 31
Συμμετοχή και πόντοι: Μπαλόγλου Αννεζίνα 13, Ανουσάκη Άννα 7, Θεοδωράκη Μαρία 5, Κε-
φάλα Παναγιώτα 4, Μιχελή Χριστίνα, Σάτκα Άγκι, Λέκκα Ειρήνη 2.
Α.Σ. ΑΤΛΑΝΤΑΣ Σαντορίνης – ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 25 – 81
Συμμετοχή και πόντοι: Μπαλόγλου Αννεζίνα 33, Ανουσάκη Άννα 12, Θεοδωράκη Μαρία 18, Κε-
φάλα Παναγιώτα 4, Μιχελή Χριστίνα, Σάτκα Άγκι 1, Λέκκα Ειρήνη 13.
ΠΑΙΔΕΣ ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Στη Σάμο αγωνίστηκε η μικτή Κυκλάδων στους παίδες για το Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Νήσων
Αιγαίου. Ο Μαρπησσαϊκός εκπροσωπήθηκε από δύο αθλητές του, τον Ορέστη Κορτιάνο και τον
Παναγιώτη Χερουβείμ, οι οποίοι άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις και βοήθησαν την μικτή παί-
δων μνα καταλάβει τη δεύτερη θέση. 
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Στη μικτή των Κυκλάδων κορασίδων κλήθηκαν για προπονήσεις τρεις αθλήτριες του Μαρπησ-
σαϊκού, η Αννεζίνα Μπαλόγλου, Μαρία Θεοδωράκη και Ισαβέλλα Γκραντ. Οι αθλήτριες θα διεκ-
δικήσουν θέση στη 12άδα της Μικτής, που θα αγωνιστεί στις 14-15-16 Νοεμβρίου στο
Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου, που θα διεξαχθεί στη Χίο.

Αποτελέσματα κλάσεων
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Βαθμολογία
Ομάδα Αγ. Βαθ. Σύνολο Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. ΠΑΟ Ρουφ ______6 __15____5-0-1 __17-5 __4-0-0 __14-1 __1-0-1 __3-4
2. Καλλονή ______6 __13____4-1-1 __7-2 __2-1-0 __4-0 __2-0-1 __3-2
3. Νέα Ιωνία ______6 __12____3-3-0 __11-6 __1-1-0 __4-3 __2-2-0 __7-3
4. Απόλλων Σμ. ____6 __12____3-3-0 __6-1 __1-1-0 __2-0 __2-2-0 __4-1
5. Άγιος Ιερόθεος __6 __11____3-2-1 __10-6 __2-0-1 __5-3 __1-2-0 __5-3
6. Θεμιστοκλής ____6 __10____3-1-2 __9-5 __2-1-0 __6-1 __1-0-2 __3-4
7. Ολυμπ. Λιοσίων __6 ____8 ____2-2-2 __7-7 __2-0-1 __4-2 __0-2-1 __3-5
8. Άγιοι Ανάργυροι __6 ____8 ____2-2-2 __8-10 __2-1-0 __7-4 __0-1-2 __1-6
9. Νηρέας ________6 ____7 ____2-1-3 __8-7 __2-0-1 __7-3 __0-1-2 __1-4
10. Βριλήσσια______6 ____5 ____1-2-3 __2-6 __1-1-2 __2-5 __0-1-1 __0-1
11. Αθηναϊκός ______6 ____5 ____1-2-3 __5-10 __0-2-1 __2-4 __1-0-2 __3-6
12. Άγιαξ Ταύρου____6 ____5 ____1-2-3 __4-13 __1-2-1 __4-4 __0-0-2 __0-9
13. Πεύκη ________6 ____3 ____1-0-5 __5-13 __1-0-1 __4-3 __0-0-4 __1-10
14. Δόξα Βύρωνα ____6 ____1 ____0-1-5 __5-13 __0-1-2 __1-5 __0-0-3 __4-8

Το… κακό του πρόσωπο παρουσίασε την περα-
σμένη Κυριακή στο Δημοτικό γήπεδο των Βρι-
λησσίων ο ΑΣ Νηρέας Νάουσας. Η ομάδα της
Πάρου, μακριά από τον καλό της εαυτό, γνώρισε
την ήττα με 1-0 από τα Βριλήσσια για την 6η αγω-
νιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της
Δ’ Εθνικής.
Η ομάδα του Νηρέα θα μπορούσε τουλάχιστον να
είχε πάρει το βαθμό της ισοπαλίας αν ευστοχούσε
από τη βούλα του πέναλτι ο Μοστράτος στο 37’.
Την εσχάτη των ποινών κέρδισε ο Ζορμπαλάς
όταν ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα των
γηπεδούχων Περτσά. Ο πορτιέρο των Βριλησ-
σίων όμως «ψάρεψε» τον Μοστράτο που εκτέ-
λεσε το πέναλτι κρατώντας το μηδέν για την
ομάδα του. Ο Νηρέας, που ήταν πολύ καλύτερος
στο πρώτο ημίχρονο, είχε ακόμα μια καλή ευκαι-
ρία στο 3’, αλλά ο Σιγάλας έδιωξε την μπάλα πριν
αυτή περάσει τη γραμμή σε πλάσε του Γρίβα.
Στο 42’ οι γηπεδούχοι με κεφαλιά του Παστού
έστειλαν τη μπάλα στο δεξί δοκάρι του Ντουγέ-
ρογλου.
Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 58’ με κοντινό
σουτ του Ταξίλη που εκμεταλλεύτηκε συνεχόμενα

λάθη των αμυντικών και ασθενή απόκρουση του
Ντουγέρουγλου.
Στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού ο Νηρέας
είχε τον έλεγχο πίεσε την αντίπαλη εστία αλλά δεν
δημιούργησε τη μεγάλη ευκαιρία για να φθάσει
στην ισοφάριση.
Καλή η διαιτησία του Μιχαηλίδη και των εποπτών
Κάντικαρ και Φλώτσιου του συνδέσμου Ευβοίας.
Βριλήσσια: Περτσάς, Παστός, Σιγάλας, Αρμυ-
ριώτης, Γκίκας, Φαρμάκης, Παπαβασιλείου, Απο-
στολόπουλος, Σωπιάδης (89’ Μαντούνας),
Ταξίδης (81’ Μάρκος), Σταυρακάκης (57’ Πε-
τρούης).
ΑΜΣ Νηρέας Νάουσας: Ντουγέρογλου, Καρα-
κώστας, Γιαννόπουλος (50’ Διαμαντής), Μητσό-
πουλος (69’ Τσουκάνι), Γρηγοριάδης, Τσάνη,
Σκαρακάκης, Μαυρίδης, Γρίβας (66’ Μητρό-
πουλος), Ζορμπαλάς, Μοστράτος.

Ήταν καλύτερος ο Νηρέας στα Βριλήσσια
αλλά έχασε με 1-0

Ακόμα δεν
το πιστεύουν

Μοιραίος ο Μοστράτος
που έχασε πέναλτι,
το δεύτερο για τον Νηρέα
στο πρωτάθλημα, στο 0-0

Επόμενη αγωνιστική - 7η

16/11, 15:00
Αγιος Ιερόθεος - Καλλονή
Αθηναϊκός - Αγιοι Ανάργυροι
Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟ Ρουφ
Νέα Ιωνία - Αγιαξ Ταύρου
Νηρέας - Θεμιστοκλής
Ολυμπιακός Λιοσίων - Δόξα Βύρωνα
Πεύκη - Βριλήσσια

Αποτελέσματα
6ης αγωνιστικής

ΠΑΟ Ρουφ - Πεύκη 4-1
Άγιαξ Ταύρου - Απόλλων Αθηνών 0-1
Άγιος Ιερόθεος - Νέα Ιωνία 0-2
Άγιοι Ανάργυροι - Ολυμπιακός Λιοσίων 3-1
Βριλήσσια - Νηρέας 1-0
Δόξα Βύρωνα - Θεμιστοκλής 1-3
Καλλονή - Αθηναϊκός 3-0

Δεν πανηγύρισαν κάποιο γκολ, όπως στο ματς με τη Δόξα Βύρωνα, οι παίκτες του Νηρέα



εενν  σσυυννττοομμίίαα

�Μέχρι τώρα ξέραμε από τη γνωστή τη-
λεοπτική διαφήμιση, ότι υπήρχαν μόνο

σαμπουάν “δύο σ’ ένα”. Τώρα μάθαμε ότι υπάρ-
χει και στεφάνι. Αυτό φάνηκε κατά την κατά-
θεση των στεφανιών την ημέρα της επετείου
της 28ης Οκτωβρίου, όταν το πλατανοκόριτσο
με την επιβλητική κορμοστασιά στάθηκε στητό
μπροστά από το ηρώο των πεσόντων και κατέ-
θεσε το στεφάνι εκ μέρους της τοπικής διακομ-
ματικής σύμπραξης. Η όλη παράσταση
μεταδόθηκε απ’ ευθείας από τον “πλατανο fm”,
ενώ καλύφθηκε και τηλεοπτικά -φωτογραφικά
από τον προσωπικό της οπερατερ-φωτορεπόρ-
τερ-δημοτικό σύμβουλο-πρόεδρο-επιχειρημα-
τία και ανώνυμο μπλοκερ... Τζορτζ
Καρατατζούμ.

�Πολλοί απόρησαν γιατί ο τοπικός Ντού-
τσε δεν κατέθεσε στεφάνι στην επέτειο.

Όλοι μας περιμέναμε να ακούσουμε τη βαριά
μπότα του να κτυπάει με δύναμη στο έδαφος, να
στεκεται προσοχή και να τείνει την δεξιά εμπρός
με τεντωμένη την παλάμη και να αποτείει φόρο

τιμής στους πεσόντες ήρωες που οι ομοϊδεάτες
του, τους σκότωσαν . Ας σκεφθούμε όλοι, ότι τότε
οι Έλληνες είχαν το θάρρος και πέταξαν τους φα-
σίστες στη θάλασσα, σήμερα εδώ στο νησί μας
τους έχουν αναγάγει ορισμένοι σε παράγοντες
της κοινωνικής  και πολιτικής μας ζωής και σε
προσωπικούς επικοινω- νιακούς μάνατζερ. Που
είσαι Μανώλη Γλεζο να δεις την κατάντια της
κολλητής σου.         

�Να ισχυρίζεται κάποιος, ότι ο άνθρωπος
που έχει διδάξει τα μισά σχεδόν παιδιά

της Πάρπου ,δεν ξέρει να διαβάζει έγγραφα, νο-
μίζω ότι είναι άδικο και κακόβουλο. Βέβαια στην
προσπάθεια στήριξης των φαντασμάτων του πα-
ρελθόντος και προώθησης των νοσταλγών τους,
όλα επιτρέπονται κατά την δική τους λογική και
πρακτική. Η συντονισμένη προσπάθεια  των συ-
νεργατων του ΠΛΑΤΑΝΟΣ FM  και του
ΝΤΟ[Υ]ΤΣΕ  VELLE, για μια ακόμη φορά ρί-
χνει τη μάσκα των πραγματικών εμπνευστών και
ηθικών αυτουργών αυτών των πρακτικών. Εμείς
αυτό που ευχόμαστε είναι καλό ταξίδι στις Βρυ-

ξέλλες και να μας χαιρετά τον ΠΛΑΤΑΝΟ.

�Μάθαμε ότι κάποιους ενόχλησαν κάποια
σχόλια μας  σχετικά με φαντάσματα του

παρελθόντος, τα οποία ο Ελληνικός  λαός
έστειλε στο σπίτι τους με το αλάνθαστο πολι-
τικό κριτήριο. Τώρα ορισμένοι προσπαθούν να
τα πλασάρουν σαν εισαγόμενους σωτήρες με
σύγχρονες και προοδευτικές αντιλήψεις και
προτάσεις. Τους πληροφορούμε λοιπόν, ότι
εδώ είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την
σχεδιαζόμενη επίθεση τους εναντίον μας και να
βγάλουμε ξανά στην επιφάνεια, για όσους
έχουν ασθενή μνήμη, τα έργα και της ημέρες
τους.  Όσο δε αφορά τα σενάρια που διοχε-
τεύουν τα τσιράκια τους για πιθανή κάθοδο
στις τοπικές εκλογές, αυτά να τα πουν στους
υπηκόους της Κούβας. Κεντρικό σύνθημα του
υπό πιθανή σύσταση συνδυασμού, σύμφωνα με
πληροφορίες μας θα είναι το “κάθε λιμάνι και
καημός κάθε νησί και σπίτι”. Αυτά προς το
παρόν για τις πρόσφατες απειλές.     

�Δεν λειτουργεί τελικά τίποτα σ’ αυτό το
νησί; δεν υπάρχουν αρχές, Δήμος, Επαρ-

χείο, Λιμεναρχείο (αυτό ασχολείται με τις εκλο-
γές). Αστυνομία (με τι ασχολείται;) Δ/νση
Υγείας;  Κάποιος τέλος πάντων που να επιληφθεί
αυτών των τραγικών περιστατικών που έχουν με-
τατρέψει το νησί μας σε έναν απέραντο βόθρο
στην κυριολεξία. Αναφέρομε στο νέο περιστατικό
βλάβης του αντλιοστασίου στο Μώλο, με συνέ-
πεια τα λύματα να βγουν στους δρόμους σαν υδά-
τινη λάβα και να ρυπάνουν μια ολόκληρη
παραλιακή περιοχή. Κανείς δεν το ανέφερε, όλοι
προσπάθησαν να το αποσιωπήσουν ή να το ρί-
ξουν στα μαλακά. Που είναι κύριοι και κυρίες οι
οικολογικές ευαισθησίες; Ποια επέμβαση έγινε
από κάποια αρμόδια αρχή ώστε να αναδειχθούν οι
υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για
τους μελλοντικούς ανεύθυνους; Τι πάει να πει ότι
το έργο δεν το έχουμε παραλάβει, καλύπτει αυτό
τις ευθύνες κάποιων αρμοδίων; Κύριε εισαγγελέα
μήπως πρέπει να ασχοληθείτε με αυτές τις υποθέ-
σεις που τελευταία είναι συχνές στο νησί μας;
Παρίων Λίθος
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Το περίπτερο της Πάρου
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Ο κ. Σπηλιωτόπουλος στο περίπτερο του ERKYNA
Η πρόεδρος και το ∆.Σ. του ΗΑΤΤΑ

µε τον υπουργό κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο

Ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης
στο περίπτερο της Πάρου


