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Το ζήτημα του νέου αεροδρομίου στην Πάρο, αναδεικνύ-
εται, αυτή τη φορά με ιδιαίτερη ένταση από τους δύο συλ-
λόγους των ξενοδόχων, καθώς οι δυσκολίες της φετινής 
σαιζόν στον κλάδο τους, καταδεικνύουν την αναγκαιότητά 
του. Ένα έργο ζωτικής σημασίας για την τουριστική οικονο-
μία του νησιού έχει βαλτώσει. Οι εκπρόσωποι των δύο συλ-
λόγων δηλώνουν ότι ξεκινούν προσπάθειες προς κάθε κα-
τεύθυνση, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες ωρίμανσής 
του και να ενταχθεί έτσι σε κάποιο πρόγραμμα για να υλο-
ποιηθεί. Οι δύο Σύλλογοι, που βρίσκονται σε πορεία ενο-
ποίησης, μετά την απάντηση στις 26/6/09 από το υπουρ-
γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, που ουσιαστικά τους 
παραπέμπει στην Περιφέρεια, ανέλαβαν δράση. 

Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Πάρου «Ξένιος Ζευς», απευθύ-
νεται με έγγραφό του (30/7/09) προς το Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Χ. Κόκκινο στο οποίο αναφέρεται: «Κύ-
ριε Γενικέ, σε συνέχεια της συνάντησής μας στην Πάρο και τη 
συζήτηση για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου αε-
ροδρομίου, κατά την οποία μας αναφέρατε ότι αναμένετε οδη-
γίες από τα αρμόδια υπουργεία για να εντάξετε την κατασκευή 

του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013, σας στέλνουμε συνημμένα 
την επιστολή που λάβαμε από το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών με αρ. Πρωτ. δ7/α/24444/2807, το οποίο μας 
παραπέμπει στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την ένταξη του έρ-
γου στο ΕΣΠΑ.                                                           συνέχεια στη σελ. 4

Νέο αεροδρόμιο Πάρου
Να ξεκινήσει η διαδικασία 
ωρίμανσης τώρα!

Σε πολλά σημεία σε παραλίες της Πάρου έχουν σημειωθεί κατακρημνίσεις, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να «αχρηστεύονται» 
ολόκληρα κομμάτια του αιγιαλού, αφού δεν μπορούν οι λουόμενοι να περάσουν ή να καθίσουν από τους λόφους των χωμάτων ή των βράχων. 
Ένα τέτοιο κομμάτι, είναι στον Αμπελά, ένα δεύτερο στα Γερμανικά, όπου έχει γκρεμιστεί ο τοίχος και ένα κομμάτι, είναι στο Δρυό, που είναι 
και το σοβαρότερο, καθώς έχει κοπεί ο δρόμος, ενώ ένα σπίτι βρίσκεται στον αέρα.                                                                              συνέχεια στις σελ. 6-7

Οι κατακρημνίσεις καταστρέφουν πολλές παραλίες στην Πάρο
Μετ’ εμποδίων η αποκατάσταση

Η γιορτή της Παναγίας
Με όλες τις τιμές θα γιορταστεί και φέ-

τος η γιορτή της Παναγίας το Δεκαπε-
νταύγουστο στην Πάρο, με επίκεντρο 
την Εκατονταπυλιανή. Το πρωί θα τελε-
στεί Αρχιερατική λειτουργία και θα ακο-
λουθήσει η λιτανεία της Ιερής εικόνας της 
Παναγίας, με τη συνοδεία αγήματος του 
λιμενικού Σώματος και μουσική από την 
μπάντα του Δήμου.

Η «Φωνή της Πάρου», δεν θα 
εκδοθεί για δύο εβδομάδες λόγω 

των θερινών διακοπών των συντε-
λεστών της.  Επιστρέφει ανανεω-

μένη στις 2 Σεπτεμβρίου.

Ανακοίνωση από την Περιφέ-
ρεια για ένταξη έργων σε κοι-
νοτικά προγράμματα
Ευκαιρίες δίνονται, 
«ωριμότητα» δεν 
υπάρχει                      σελ. 9
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Την   θα βρεΙΤε:

Στην Παροικία: Σημεία διανομής εφημερί-
δων: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερει-
ακός), Μπιζά Ελένη (Εκατονταπυλιανή), 
Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ Ατλά-
ντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
εία: Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο 
ταξιδιών Πώλος Τουρς, εταιρείες ταχυμετα-
φορών Γενική, ACS, Avant Travel, Wind, 
Μ/Μ Ζούμ, View cafe, Οπωροπωλείο Αλι-
πράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφο-
ρία), Γιάννης Ρούσσος AUDIOPHILE, βι-
βλιοπωλείο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ. 
Άγιοι Απόστολοι: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο, 
Φούρνος Ραγκούση
Νάουσα: Σημεία διανομής εφημερί-
δων: Σαραντινού Μαργαρίτα, Π. Σκα-
λιστή, Σ/Μ Ευρωαγορά, Κατσίμπαρος, 
Σπυριδούλα. Αρτοποιεία: Μαργαρίτη,  
Μπατίστα, Τσουνάκη, Smart computers Φί-
λιππος Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο. ERKYNA TRAVEL(νέο)
Υστέρνι: Ξυλόφουρνος
Πρόδρομος: Αρτοποιείο η Παράδοση
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
Μάρμαρα: Φούρνος Χ. Ζουμή,
Μάρπησσα: βιβλιοπωλείο ΚΑΛΗΜΕΡΑ,  
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
Λογαράς: Σ/Μ Μελανίτης
Δρυός: Σ/Μ Ανουσάκης, μινι Μάρκετ 
Στέλιος 
Αλυκή: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη 
Χανιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
Αγκαιριά: Παραδοσιακός Φούρνος
Σωτήρες: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
Κώστος: Καφενεία Α. Μπάλιου,   
Τάσου Ρούσσου
Λεύκες: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
Αντίπαρος: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε τη  

καλέστε μας στο 22840 53555 
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Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τ.μ.ήμα - Διαφημίσεις:
Ελισάβετ Κατροδαύλη-Ραγκούση
Τηλ.:: : 22840 53555 – FAX 22840 53055
www. fonitisparou. gr • e-mail: info@fonitisparou. gr
Ταχ. διεύθυνση: Άγιοι Απόστολοι - Νάουσα Πάρου Τ. Κ. 84401
Κωδικός Εντύπου 3233 - Μέλος της ΣΙΕΠΤ
Παραγωγή, εκτύπωση:

αι
ρε

τι
κά

Τιμή στους εθελοντές
Αφιερωμένη στους εθελοντές ήταν η 

εκδήλωση που οργάνωσαν το φετινό κα-
λοκαίρι οι «Φίλοι της Πάρου». Τιμήθη-
καν ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, 
οι εθελοντές της φροντίδας των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑΕ), η Ομά-
δα Διάσωσης,  ο Φιλοζωικός Σύλλογος  
«PAWS» και η Αλκυόνη.

Επαινέσαμε συχνά τις πρωτοβουλίες 
της οργάνωσης «Οι Φίλοι της Πάρου» 
και άλλες παρόμοιες, για το λόγο ότι δί-
νουν παραδείγματα θετικής προσέγγι-
σης στη ζωή των ανθρώπων του νησιού 
και  παρέχουν στήριγμα και ενθάρρυν-
ση. Έχει διαμορφωθεί μια τέτοια κατά-
σταση στην πολιτική, ώστε περισσεύει  ο 
κριτικός και επικριτικός λόγος τόσο, που 
η συνεχής αρνητική προσέγγιση έγινε 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς 
μας. Η αναγνώριση, ο θετικός λόγος, η 
ενθάρρυνση, σπάνια εμφανίζονται Εκτός 
απ’ αυτά όμως, σημασία έχει και η άσκη-
ση να προσανατολιζόμαστε στη θετική 
πλευρά των πραγμάτων, να προσγειωνό-
μαστε στα δεδομένα της ζωής. Τους άλ-
λους τους κρίνουμε με μέτρα αγγέλων, 
αξιώνοντες ωστόσο άλλα μέτρα για τους 
εαυτούς μας, παρά το ευαγγελικό «εν ω 
μέτρω μετρείτε αντιμετρηθήσεται υμίν». 

Σε στιγμές που περισσεύουν η αντιπα-
λότητα, η εριστική διάθεση  για τα πά-
ντα, ο θετικός τροπισμός ανοίγει δρό-
μο προς τη συγγένεια των ανθρώπων, τη 

συνοχή και την αλληλεγγύη. 

Καλοκαίρι και νόημα του 
ανέλπιστου

«Η ζωή καταβάλλει τον οβολό 
του φύλλου της ελιάς και στη νύ-
χτα μέσα των αφρόνων μ’ ένα μι-
κρό τριζόνι κατακυρώνει πάλι το 
νόημα του ανέλπιστου». Ποιοι 
είναι άραγε οι άφρονες και ποιο 
το ανέλπιστο κατά τον Ελύτη; 
Μέσα στη θέρμη του ανίκητου 
ήλιου το τρίγωνο του καλοκαι-
ριού (Βέγας, Αλτάϊρ και Ντε-
νέμπ), οι τρεις βοριάδες (μαϊ-
στρος, τραμοντάνα, γραίγος) 
και οι τρεις μοίρες (Άτροπος, 
Κλωθώ και Λάχεσις) κλώθουν 
τη ζωή μας και μας κατευθύ-
νουν σε ανεξερεύνητους πολι-
κούς. Μέσα απ’ αυτό τα ταξί-
δι μπορεί να μην είναι μόνο τα 
τριζόνια της νύχτας ή τα τζι-
τζίκια της μέρας, αλλά η άγκυ-
ρα και η σειρήνα των ατέλειω-
των πλοίων, οι μυριάδες φωνές 
της αδάμαστης θάλασσας κατά 
τη διάθεση τόπων και αλλοπρό-
σαλλων  ανέμων ή οι καμπάνες 
μακρινού εορτάζοντος ξωκκλη-
σιού. Μπορεί  ακόμα να είναι 
η οσμή του κάτασπρου κρίνου 

της θάλασσας με την εξαπέταλη φούστα, 
τα φύκια με τη μυρωδιά του ιώδιου ή το 
ξεραμένο χόρτο, το χρώμα του γαλανά-
γκαθου και η πορφύρα των δειλινών. Το 
καλοκαίρι με τα θήτα και τα ρο του κρα-
τά χρυσό δρεπάνι  ιερέα δρυίδη και τρυγά 
σταφύλια και σύκα για μια ακριβή γεύση 
νησιωτικού χώματος. Από εκεί μπορεί να 
είναι η φωνή του αγγέλου για το αξόδευ-
το της ζωής μας για ό, τι δεν τολμήσα-
με να εξαργυρώσουμε καθώς μας πήρε η 
ζάλη άλλων πιο φθαρτών πραγμάτων. 

Εργατικός μεσαίωνας;
Για «εργατικό μεσαίωνα» μιλά σε ανα-

κοίνωσή του το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ιδι-
ωτικών Υπαλλήλων Πάρου-Αντιπάρου. 
Δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, πολι-
τισμού και ανθρωπιάς, αλλά και σεβα-
σμού κανόνων και αρχών της δημοκρατί-
ας. Η δημοκρατία δεν είναι πολιτικό παι-
χνίδι, αλλά ευρύτερο θέμα σχέσεων των 
ανθρώπων, στάση ζωής. Τόσο οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι με τον αγώνα τους, όσο και 
οι εργοδότες, αλλά και η αυτοδιοίκηση 
και οι υπηρεσίες χρεώνονται την τήρη-
ση των κανόνων μιας δικαιότερης κατά-
στασης στο χώρο της εργασίας. 

Χρίστος Γεωργούσης

«Τσαμπουκάς» το βράδυ της περασμένης 
Παρασκευής στο Κέντρο Υγείας
Ασύλληπτοι οι νεαροί δράστες

Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες του «θερμού» επεισοδίου την περασμένη 
Παρασκευή το βράδυ, στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Πρόκειται για 3 αγόρια και δύο 
κορίτσια που επισκέφθηκαν το Κ.Υ. γιατί είχε χτυπήσει ελαφρά η μία από τις δύο 
κοπέλες. Οι γιατροί που εφημέρευαν τους ζήτησαν να περιμένουν γιατί ασχολού-
νταν με άλλο πιο σοβαρό περιστατικό. Οι νεαροί θεώρησαν ότι τους αγνοούν και 
επιτέθηκαν στην αγροτική γιατρό δίνοντάς της ένα χαστούκι, ενώ έσκισαν το πα-
ντελόνι και τραυμάτισαν ελαφρά στο πόδι, τον θυρωρό του Κέντρου Υγείας, που 
προσπάθησε να τους εμποδίσει, γιατί είχαν αγριέψει…Ειδοποιηθήκαν αμέσως, η 
αστυνομία και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Γ. Μπιζάς, που έσπευσαν επι-
τόπου, αλλά οι δράστες μόλις το κατάλαβαν ότι κλήθηκε η αστυνομία, εξαφανίστη-
καν. Αυτόπτες μάρτυρες, είπαν πως οι νεαροί έφυγαν με ένα κόκκινο αυτοκίνητο. 
Οι έρευνες όμως που έγιναν σε όλο το νησί και κυρίως σε χώρους που συχνάζει νε-
ολαία, στέφθηκαν με αποτυχία. 

Θανατηφόρο
τροχαίο
στην Αλυκή

Θανατηφόρο τροχαίο έγινε νωρίς το 
πρωί της περασμένης Κυριακής στο δρό-
μο προς Αλυκή, κοντά στο αεροδρόμιο. 
Τη ζωή του έχασε ένας 80χρονος από την 
Αλυκή, ο οποίος στην προσπάθειά του 
να στρίψει με το μηχανάκι για να περά-
σει σε κάθετο αγροτικό δρόμο, μπήκε στο 
αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετω-
πικά με διερχόμενο ταξί, Παριανού επαγ-
γελματία ηλικίας 56 ετών. Η σύγκρου-
ση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί θανάσιμα ο 80χρονος, ενώ 
ο οδηγός του ταξί τραυματίστηκε πολύ 
ελαφρά. Το όχημά του όμως υπέστη σο-
βαρές ζημιές, γιατί στην προσπάθειά του 
ο οδηγός ν’ αποφύγει το μηχανάκι, ξέφυ-
γε από το οδόστρωμα και έπεσε μέσα στα 
χωράφια. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη 
και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογρα-
φία. Προανάκριση για το δυστύχημα, δι-
ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.

Άμεση ανταπό-
κριση από τη 
ΔΕΥΑΠ

Κάτοικος της περιοχής του Αμπελά, ένοιω-
σε την ανάγκη να ευχαριστήσει τη ΔΕΥΑΠ, 
γιατί όπως αναφέρει σε επιστολή της προς τη 
ΦτΠ, η υπηρεσία άλλαξε αμέσως μετά από 
τηλεφώνημά της, την κοινόχρηστη βρύση 
στο λιμανάκι του Αμπελά.  

Η αναγνώστρια επισημαίνει ένα ακόμη 
πρόβλημα, που θα πρέπει να αποκατασταθεί. 
Πλάι στο πλακόστρωτο δρομάκι που κατε-
βαίνει στο κέντρο της Νάουσας, υπάρχει ένα 
οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια. Η ίδια σχολιά-
ζει: «Εξαιρετικό το θέαμα για ντόπιους και 
τουρίστες περιπατητές, δεν συμφωνείτε;».

 Οι φωτογραφίες για του λόγου το αληθές.
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ΛΕΥΚΕΣ: ΤΤΤΤ “ΤΤΤΤΤΤ”. ΔΡΥΟΣ: «ΤΤ ΠΤΤΤΤΤΤΤ ΤΤΤ ΤΤΤΤΤΤ».

Το ζήτημα της γρίπης των χοίρων ή 
της νέας γρίπης, έχει προκαλέσει ένα εί-
δους συναγερμό και στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου, όπου όπως γράψαμε και σε 
προηγούμενο φύλλο της ΦτΠ, έχουν λη-
φθεί ορισμένα μέτρα με βάση τις οδηγί-
ες από το Υπουργείο Υγείας. Εκείνο που 
προκάλεσε όμως, είναι οι υπερβολές που 
ακούγονται σε δελτία ειδήσεων και κυρί-
ως από την ΕΡΤ, που αφορούν και στην 
Πάρο και δημιουργούν προβληματισμό, 
ακόμη και πανικό σε ντόπιους, αλλά και 
σε επισκέπτες. 

Σε αντίδραση των όσων λέγονται, ο 
δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του 
Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων 
Πάρου – Αντιπάρου Κ. Μπιζάς, έστει-
λε στις 6 Αυγούστου επιστολή προς το 
τμήμα ειδήσεων της ΕΡΤ και εφιστά την 
προσοχή. Συγκεκριμένα, στην επιστο-
λή αναφέρεται: «Σας παρακαλώ να εί-
στε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα δελτία ει-
δήσεων σας, σχετικά με την νέα γρίπη, δι-
ότι δημιουργείται πανικός στους επισκέ-
πτες του νησιού μας, εκτός και εάν γίνε-
ται εσκεμμένα αυτή η συκοφαντική δυ-
σφήμιση για την Πάρο....Οι επιχειρη-
ματίες του νησιού είναι θυμωμένοι και 
αγανακτισμένοι με τη συμπεριφορά της 

ΕΡΤ. Η απάντηση ήταν άμεση και σ’ αυ-
τήν αναφέρεται:

«Αγαπητέ κύριε, λάβαμε το μήνυμά 
σας και σας ενημερώνουμε ότι μεταφέ-
ραμε την παρατήρησή σας στο αρμόδιο 
τμήμα της ΕΡΤ. Σας ευχαριστούμε που 
επικοινωνήσατε μαζί μας».

Με εκτίμηση, Κ.Ε.Ε.Π.
Ερώτηση στη Βουλή

Στις 4 Αυγούστου, η βουλευτής του Ν. 
Κυκλάδων κα Άρια Μανούσου – Μπινο-
πούλου, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση, 
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Δ. Αβραμόπουλο, με 
θέμα την αντιμετώπιση της Πανδημίας 
Γρίπης στον ευαίσθητο νησιωτικό χώρο 
και την ανάγκη μόνιμης διάθεσης ελικο-
πτέρου στις Κυκλάδες.

Η κ. Μπινοπούλου, αφού αναφέρεται 
στα προβλήματα και στις ιδιαιτερότητες 
των νησιών, ρωτά τον υπουργό:

Α) Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Αντι-
μετώπισης Πανδημίας Γρίπης, έχουν λη-
φθεί υπόψη τα προβλήματα που θα προ-
κύψουν από τις ιδιαιτερότητες των μι-
κρών νησιών και ποια ειδικά μέτρα έχουν 
προβλεφθεί;

Β) Προτίθεστε να διαθέσετε επί μονί-
μου βάσεως ελικόπτερο, στο Νοσοκομείο 
Σύρου, για τις ανάγκες των Κυκλάδων;

Ερώτηση Λαφαζάνη για την προ-
στασία ξενοδοχοϋπαλλήλων  

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγεί-
ας και Τουριστικής Ανάπτυξης, κατέθε-
σε και ο βουλευτής του Συνασπισμού Π. 
Λαφαζάνης, με θέμα: «Ανάγκη λήψης 
άμεσων μέτρων για την προστασία των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων από τη νέα γρίπη».

Συγκεκριμένα ερωτώνται οι Υπουργοί:
1. Σκοπεύουν να μελετήσουν άμεσα το 

θέμα και να προτείνουν τάχιστα συγκε-
κριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα για την 
προστασία των ξενοδοχοϋπαλλήλων από 
τη νέα γρίπη; 

2. Ειδικότερα, σκοπεύουν να μελετή-
σουν και να προτείνουν τάχιστα μέτρα 
ιδιαίτερα για τους μεγάλους ξενοδοχεια-
κούς προορισμούς σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη και σε όλη τη χώρα;

3. Έχουν φροντίσει να ενισχυθούν 
με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό οι 
τουριστικοί προορισμοί της χώρας και 
ιδιαίτερα εκείνοι – όπως πολλά νησιά 
– που εδώ και χρόνια υποφέρουν από 
υποστελέχωση των ιατρικών τους κέ-
ντρων; 
«Προστατεύστε τους εαυτούς σας 
και τους άλλους»

Στο Κέντρο Υγείας Πάρου, εκτός από 
τις οδηγίες σε γιατρούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό και τα άλλα μέτρα που έχουν 
ληφθεί, έχουν αναρτηθεί και αφίσες με 
οδηγίες προς τους ασθενείς.

Με τίτλο, μη διασπείρετε τα μικρόβια 
επισημαίνεται:

• Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας 
με χαρτομάντηλο όταν βήχετε ή 
φταρνίζεστε

• Πετάξτε αμέσως το χαρτομάντηλο 
στο καλάθι των απορριμμάτων 

• Δεν έχετε χαρτομάντηλο; Φταρνι-
στείτε στον αγκώνα και όχι στα χέ-
ρια σας

• Μην αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και 
το στόμα σας

• Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι 
και νερό ή χρησιμοποιείστε αλκοο-
λούχο αντισηπτικό διάλυμα

• Μείνετε σε απόσταση από τους άλ-
λους ώστε να μη μεταδώσετε τη 
νόσο

• Ενημερώστε το προσωπικό (Κέ-
ντρου Υγείας), για τα συμπτώμα-
τά σας.

• Φορέστε μάσκα.

Σε επιφυλακή για τη νέα γρίπη
« Όχι» στις υπερβολές!
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συνέχεια από σελ. 1
»Επειδή όλοι οι φορείς, επαγγελματί-

ες και ο λαός της Πάρου επιθυμούν όλο 
το προς διάθεσιν ποσό για την Πάρο 
από το ΕΣΠΑ να διατεθεί για την κα-
τασκευή του αεροδρομίου, παρακαλού-
με να μας ορίσετε νέα συνάντηση για να 
συζητήσουμε το θέμα. Επιθυμούμε δε, 
να σας γνωρίσουμε και πάλι, ότι τα ξε-
νοδοχεία της Πάρου, υφίστανται σημα-
ντική κάμψη στις πωλήσεις τους κυρίως 
λόγω του αεροδρομίου και να τονίσου-
με ότι ποιοτικός τουρισμός χωρίς αερο-
δρόμιο δεν είναι εφικτός». 

Λίγες ημέρες πριν, στις 28/7/09, η 
Περιφέρεια και συγκεκριμένα ο Γ.Γ. Χ. 
Κόκκινος, είχε στείλει έγγραφο προς 
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών μαζί με επιστολή του Συλλό-
γου «Ξένιος Ζευς», και ζητούσε να 
εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδό-
τησης του έργου από το ΕΠ Ενίσχυση 
Προσπελασιμότητας στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς όπως ανα-
φέρει στο έγγραφο, δεν υπάρχει δυνα-
τότητα χρηματοδότησής του, από το 

ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-
2013.

Το έγγραφο του Υπουργείου
Στο έγγραφο απάντηση του υπουρ-

γείου Μεταφορών προς τους Ξενοδό-
χους, επισημαίνεται ότι για να είναι δυ-
νατή η κατασκευή των εγκαταστάσεων 
του νέου αεροδρομίου, απαιτούνται οι 
ενέργειες:

Επικαιροποίηση της υπάρχουσας τε-
χνικής μελέτης του πεδίου ελιγμών για 
μήκος διαδρόμου 1.400 μ. και εκπόνη-
ση τεχνικής μελέτης για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του νέου αεροδρομίου. 

Κατά την εκτίμηση δε του υπουργεί-
ου, η εκπόνηση των μελετών και η κα-
τασκευή των νέων εγκαταστάσεων του 
αεροδρομίου, θα απαιτήσει χρονικό δι-
άστημα περίπου 4 ετών από τότε που 
θα αποφασιστεί η υλοποίηση των έρ-
γων. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι «η χρημα-
τοδότηση των μελετών καθώς και τους 
έργου κατασκευής των εγκαταστάσεων 
του νέου αεροδρομίου δεν έχει αξασφα-
λιστεί, δεδομένου ότι οι οικονομικοί 
πόροι της υπηρεσίας, από το Τέλος Εκ-

συγχρονισμού και Ανάπτυξης 
Αεροδρομίων είναι άκρως πε-
ριορισμένοι και θα διατεθούν 
για τη συντήρηση, βελτίω-
ση και επέκταση των εγκατα-
στάσεων των υπαρχόντων αε-
ροδρομίων. Επιπλέον, έχουν 
εξαντληθεί οι άμεσης προ-
τεραιότητας προτάσεις της 
Υπηρεσίας για ένταξη έργων 

στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
2007-2013, που αφορούν έργα ανα-
βαθμίσεων στα μεγάλα αεροδρόμια της 
χώρας από τα οποία διέρχεται το 80% 
της επιβατικής κίνησης, καθώς και προ-
μήθειες συστημάτων αεροναυτιλίας και 
ασφάλειας των μεταφορών». 

Κατόπιν αυτών των εξηγήσεων, το 
υπουργείο παραπέμπει στην Περιφέ-
ρεια για ένταξη του έργου στο Περιφε-
ρειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Ξένι-
ος Ζευς», Τ. Αμπατζής, αναφέρει ότι 
το ζήτημα του αεροδρομίου δεν έχει ξε-
καθαρίσει. «Προσπαθούμε οι δύο σύλ-
λογοι να προωθήσουμε κάποιες διαδι-
κασίες και κατ’ αρχήν να μάθουμε τι 
ακριβώς γίνεται, γιατί δεν είχαμε ακρι-
βή πληροφόρηση. Απευθυνόμαστε σε 
υπουργεία, στην Περιφέρεια και δυ-
στυχώς από όσα μαθαίνουμε εξάγεται 
το συμπέρασμα ότι το έργο είναι στον 
«αέρα», παρά τα όσα ακούγονται κατά 

καιρούς. Ο τέως υπουργός κ. Χατζη-
δάκης είχε πει ότι προωθήθηκε η με-
λέτη και εξετάζονταν τρόποι χρηματο-
δότησης. Τώρα μετά από δύο χρόνια η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μας 
λέει, ότι έχει γίνει μελέτη πεδίου κίνη-
σης (αεροδιάδρομος) και όχι των κτιρί-
ων. Γι’ αυτό, αποφασίσαμε οι δύο σύλ-
λογοι από κοινού, να προχωρήσουμε το 
ζήτημα.

Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο 
από όσα ήδη γνωρίζουμε, το ζήτημα 
αυτό είναι στάσιμο, δήλωσε και ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης. 

Νέο αεροδρόμιο Πάρου

Να ξεκινήσει η διαδικασία
ωρίμανσης τώρα!

Παραίτηση Γ. Μπιζά
Ενώ η διαδικασία ενοποίησης προ-

χωρά, αναμένεται η έγκρισή της από 
το Πρωτοδικείο, υπήρξε παραίτηση 
από το Δ.Σ. του  Συλλόγου «Άγιος 
Αρσένιος», του κ. Γ. Μπιζά. 

Ο ίδιος δηλώνει με νόημα στη ΦτΠ: 
«Εγώ εκείνο που θέλω, είναι τα ξενο-
δοχεία της Πάρου ν’ ανήκουν σε έναν 
Σύλλογο. Παραιτήθηκα από το Δ.Σ. 
του Συλλόγου, θέλω όμως την ενοποί-
ηση και ας μην είμαι μέσα. Δεν ψάχνω 
καμία σφραγίδα και κανένα τίτλο. Αν 
άλλοι ψάχνουν να τους βρούνε, ας ψά-
ξουν κάπου αλλού. Κι αν κάποιος έκα-
νε λάθος, είναι άνθρωπος και μπορεί 
να το διορθώσει, αλλά δεν μπορεί να 
διαλύει μια προσπάθεια». 

Στην πρωτοβουλία των δύο συλλό-
γων να προχωρήσουν το ζήτημα του 
νέου αεροδρομίου στην Πάρο, αναφέ-
ρεται ο πρόεδρος του συλλόγου Ξενο-
δόχων «Άγιος Αρσένιος» Β. Καρπο-
δίνης. Δηλώνει πως αν δεν γίνει αερο-
δρόμιο, θα «πεινάσουμε» τουριστι-
κά και αυτό διαφαίνεται από τη φετινή 
σαιζόν. 
Πόσα χρόνια ασχολείστε με την υπόθε-
ση της κατασκευής του νέου αεροδρο-
μίου στην Πάρο και γιατί δεν έγινε επέ-
κταση του υπάρχοντος, ώστε να αξιο-
ποιηθούν γη και εγκαταστάσεις;

Από το 1992-1993 με τον τότε 
υπουργό Αιγαίου Γ. Μησαϊλίδη, που 
ενδιαφέρθηκε και έλαβα μία απάντη-
ση (την οποία κρατώ στο φάκελό μου 
για το αεροδρόμιο και είναι μεγάλος) 
από τον τότε Διοικητή Πολ. Αεροπο-
ρίας, ότι δεν προβλέπεται να γίνει νέο 
αεροδρόμιο στην Πάρο και ότι αν γί-
νει θα στοιχίσει περίπου δέκα δισεκα-
τομμύρια δραχμές. Έκτοτε με πάρα 
πολλές προσπάθειες και δαπάνες, έγινε 
πολύ σοβαρή δουλειά. Αργότερα βοή-
θησαν σημαντικά, καταλυτικά θα έλε-
γα, η πρώην Υπουργός Αιγαίου  Ελι-
σάβετ Παπαζώη και ο τότε Δήμαρχος 
Κ. Αργουζής. 

Όσο για την επέκταση, σας απαντώ 
τεχνικά χαρακτηριστικά:

1) Ο υπάρχων διάδρομος έχει κλίση 
μεγάλη που επιτρέπεται δια τα ελικο-
φόρα αεροπλάνα μόνο. Στα μη ελικο-

φόρα η κλίση πρέπει να είναι μικρότερη 
για 1400 μέτρα διάδρομο. Θα είχαμε 
μία διαφορά ύψους λόγω αλλαγής της 
κλίσεώς του γύρω στα 20 μέτρα που θα 
εμοιράζετο  σε εκσκαφές  και επιχωμα-
τώσεις .

2) Ο ευρισκόμενος λόφος βορειοδυ-
τικά του διαδρόμου έπρεπε  να μειωθεί 
ως προς το ύψος του σημαντικά.

3) Το αναγκαίο πεδίο ελιγμού του 
αεροπλάνου δεν θα ήτο επαρκές διότι 
υπάρχει και ο λόφος ανατολικά του οι-
κισμού Σωτήρες.

4) Δεν θα μπορέσει να εγκριθεί πε-
ριβαλλοντική μελέτη με αυτά τα έργα 
εκεί.

5) Θα είχαμε πολύ υψηλότερο κό-
στος.

Αντιθέτως η επιλεγείσα και απαλλο-
τριωθείσα περιοχή εθεωρήθη η ιδα-
νικότερη, διότι έχει ισοζύγιο εκσκα-
φών και επιχωματώσεων με λογικούς 
όγκους.

Ακόμη επειδή δεσμεύτηκε  έγκαιρα η 
περιοχή από την Υπηρ. Πολ. Αεροπο-
ρίας και δεν εδίδοντο άδειες οικοδομής 
εκεί, το αποτέλεσμα ήταν να μην έχου-
με πρόσθετες αποζημιώσεις και κοινω-
νική αναταραχή.
Τι πληροφορίες έχετε τώρα για την εξέ-
λιξη αυτής της υπόθεσης;

Κοιμάται! Δεν γίνεται τίποτα επί σει-
ρά ετών! Την απάντηση ωστόσο τη δί-
νει το από 26/6/09 έγγραφο της Υπη-
ρεσίας Πολ. Αεροπορίας. Σ’ αυτό ανα-

φέρεται μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει εξα-
σφαλισθεί η χρηματοδότηση των μελε-
τών κτηριακών εγκαταστάσεων και κα-
τασκευής έργων. Πρέπει να αναφερ-
θούν τα εξής απλά. Αν δεν χρηματο-
δοτηθούν οι μελέτες, δεν γίνουν, δεν 
εγκριθούν, δεν γίνει ο προϋπολογι-
σμός του έργου, δεν γίνει επικαιροποί-
ηση της μελέτης του πεδίου ελιγμών 
δεν είναι το έργο ώριμο και ουδείς μπο-
ρεί να το εντάξει σε πρόγραμμα κατα-
σκευής του. 
Γνωρίζετε ότι έχουν γίνει συζητήσεις 
με τον Περιφερειάρχη για να το εντά-
ξει στο Ε.Π. Κρήτης  και Νήσων 2007-
2013, τι πληροφορίες έχετε;

Ναι. Υπάρχει το από 28/7/09 έγ-
γραφο του Γενικού  Γραμματέα της 
Περιφέρειας προς το Υπουργείο Με-
ταφορών με κοινοποίηση και στο Υπ. 
Οικονομίας και ΥΠΕΧΩΔΕ με το 
οποίο δηλώνει ότι δεν υπάρχει δυνατό-
τητα να ενταχθεί στο Ε.Π. Κρήτης  και 
Νήσων 2007-2013! Αντιλαμβάνεσθε 
ότι το θέμα μας είναι να χρηματοδοτη-
θούν οι μελέτες των κτηριακών έργων. 
Είναι μικρή η δαπάνη και όλα τα άλλα 
είναι επόμενα και αφού το έργο ωριμά-
σει. Εζητήθη λοιπόν από τον Περιφε-
ρειάρχη να βρει άμεσα τρόπο για αυτή 
τη χρηματοδότηση στη συνάντηση μας 
στη 2/8/09 στην Πάρο. Υποσχέθη-
κε να ερευνήσει αμέσως τη δυνατότητα 
αυτή. Έτσι θα ξεκολλήσει το έργο.

Γιατί λέτε ότι θα ξεκολλήσει;
Απλούστατα, διότι από την καταβο-

λή της αποζημιώσεως δια την απόκτη-
ση της εκτάσεως για το νέο αεροδρό-
μιο, ουδεμία αρχή της Πάρου ή άλλη 
έχει κάνει κάτι. Ανταλλάσσονται κά-
ποια έγγραφα τα οποία δεν έχουν καμία 
τύχη και αντιλαμβάνεστε υποθέτω που 
αναφέρομαι. Διαφαίνονται υποσχέσεις. 
Δεν υπάρχει όμως η πολιτική βούληση 
να γίνει το έργο. Αν υπάρχει, εδώ είμα-
στε. Να την δούμε στην πράξη.

Συνεπώς εμείς οι κάτοικοι, οι έμπο-
ροι, οι ξενοδόχοι, οι έχοντες τουριστι-
κά καταλύματα, πρέπει να αντιληφθού-
με ότι κανείς δεν θα κάνει τίποτα για το 
νέο αεροδρόμιο. Γι’ αυτό, πρέπει άμε-
σα να ασκήσουμε πιέσεις, να πάρου-
με πρωτοβουλίες, να ξεκαθαρίσουμε, 
ότι χωρίς το αεροδρόμιο τουριστικά θα 
πεινάσουμε. Ο τουρισμός δεν μπορεί 
να γίνει καλύτερος, χειρότερος ναι. Το 
κόστος επίσκεψης στο νησί είναι πολύ 
μεγάλο και σε χρήμα και σε χρόνο. Πι-
στεύω ότι μετά το Σεπτέμβριο θα αρχί-
σουν οι ενέργειες πίεσης. 
Πως είναι τουριστικά η φετινή χρονιά;

Το ζείτε! Έχει αρχίσει η πείνα. Πα-
ζάρι για την τιμή του καταλύματος πα-
ντού. Ο τζίρος έχει πέσει πολύ χαμηλά. 
Η απάντηση είναι μία, η ανάγκη είναι 
μία: Άμεσα το νέο αεροδρόμιο. Ο Περι-
φερειάρχης παρακαλείται να βρει άμε-
σα τρόπο να χρηματοδοτηθούν οι μελέ-
τες. Είναι μικρό το ποσόν. Όλα τα άλλα 
είναι απλή ανταλλαγή εγγράφων και 
χάσιμο και άλλου χρόνου. Εδώ πρέπει 
να τελειώνουμε.

Βασίλης Καρποδίνης, πολιτικός μηχανικός
και πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου «Άγιος Αρσένιος»

Τουρισμός και αεροδρόμιο πάνε πακέτο
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Πολλά και σημαντικά τα μνημεία σε Πάρο και Αντίπαρο

Αφημένα στην τύχη τους…
Πολλά και αξιόλογα είναι τα αρχαία 

μνημεία τόσο στην Πάρο όσο και στην 
Αντίπαρο, ιδαίτερο όμως φαίνεται να εί-
ναι και το ενδιαφέρον του κόσμου γι’ 
αυτά. Στη διάλεξη που έγινε το περα-
σμένο Σάββατο στα Μάρμαρα Πάρου, 
στην αυλή του Γυμνασίου, από τον αρ-
χαιολόγο Γ. Κουράγιο, η συμμετοχή 
ήταν αρκετά μεγάλη. Πολύς κόσμος, 
διαφόρων ηλικιών, παρακολούθησαν με 
προσοχή την ομιλία του κ. Κουράγιου 
και είδαν το βίντεο που προβάλλονταν 
με τις αρχαιότητες στα δύο νησιά.

Ο αρχαιολόγος ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους για τις ανασκαφές και τον 
πλούτο σε μνημεία, αναφέρθηκε στο μουσείο της Πάρου, που όπως είπε είναι ένα 
από τα καλύτερα παγκοσμίως, αλλά και στην εγκατάλειψή τους από τους αρμό-
διους. 

Να σημειωθεί, ότι με αφορμή το δημοσίευμα της ΦτΠ για το Δεσποτικό και 
την καταστροφή που υφίσταται λόγω της εγκατάλειψής του, η εφημερίδα προ-
σπάθησε επίμονα να επικοινωνήσει με τη Διευθύντρια κλασικών αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων την κ. Μαρθάρη, η οποία απόφυγε να βγει στο τηλέφωνο, με διάφορα 
προσχήματα κάθε φορά, που μας μετέφεραν οι συνεργάτες της. Τα γνωστά δηλα-
δή, ότι μιλάει στην άλλη γραμμή, ότι είναι σε σύσκεψη, ότι απουσιάζει…

Να σημειωθεί επίσης, ότι η κ. Μαρθάρη, έχει να επισκεφθεί την Πάρο και τις 
αρχαιότητές της περίπου 5 χρόνια. 

Του Σταμάτη Μαύρου

Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στην Άνδρο για να συμμετάσχω σε 
στιγμές χαράς αγαπημένων φίλων, καθώς και σε όμορφες εκδηλώ-
σεις τοπικών συλλόγων. Παράλληλα, ενημερώθηκα για την πρόοδο 
της προετοιμασίας της εκδήλωσης, που θα κάνουμε εκεί ως Ελληνικά 
Ταχυδρομεία στις 22 Αυγούστου για την έκδοση γραμματόσημου με 
θέμα τον πασίγνωστο φάρο του νησιού, το φάρο Τουρλίτη. Αυτή είναι 
η πρώτη μιας σειράς, με θέμα γνωστούς παραδοσιακούς φάρους ελλη-
νικών νησιών, κυρίως κυκλαδικών, για τις οποίες είμαι ιδιαίτερα υπε-

ρήφανος ως Κυκλαδίτης και ως Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ. Συγκε-
κριμένα, μετά την Άνδρο ακολουθεί η αντίστοιχη έκδοση γραμματόσημου 
για το φάρο της Πάρου και εν συνεχεία για το φάρο της Σύρου.

Το γεγονός αυτό έφερε ξανά στο μυαλό μου τη σκέψη ότι πίσω από αυτό το 
πολύτιμο και αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτιλίας μας, τους φάρους, υπάρ-
χει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: υπάρχουν οι άνθρωποι, που μαζί με τις οικο-
γένειές τους έστεκαν για χρόνια άγρυπνοι φύλακες των φάρων προκειμένου 
τα καράβια με τους ναυτικούς μας να πλέουν άφοβα στα νησιά μας. Αυτοί οι 
άνθρωποι έδεσαν την προσωπική τους ζωή και ιστορία με αυτήν των φάρων 
και των ναυτικών. 

Αυτό και μόνο θα αρκούσε σε πολλούς για να πουν, ότι οι άοκνοι αυτοί ερ-
γάτες της ναυτιλίας ξεχωρίζουν. Προσωπικά, νιώθω και κάτι ακόμη. Νιώθω 
ότι εδώ κρύβεται κάτι απείρως πιο σπουδαίο: οι φύλακες είναι ένα αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα μιας μεγάλης κατηγορίας συμπολιτών μας, οι οποίοι προ-
σπαθούν να επιτελέσουν τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί, όχι απλώς για οι-
κονομικούς λόγους, αλλά επειδή διακρίνονται από μια υψηλή αίσθηση καθή-
κοντος. 

Αναμφισβήτητα, κάθε εργαζόμενος θα ήθελε, οι υπηρεσίες που παρέχει, να 
συνδέονται άμεσα και ευθέως με αντίστοιχες οικονομικές απολαβές. Χωρίς 
αμφιβολία, ο κάθε πολίτης θα αποκόμιζε με μεγαλύτερη σαφήνεια και καθα-
ρότητα την αίσθηση ότι ζει, αναπτύσσεται και δουλεύει σε κράτος δικαίου, 
εάν πραγματικά απολάμβανε τα αντίστοιχα με αυτά που προσφέρει. Δυστυ-
χώς, αυτό για διάφορους λόγους δεν συμβαίνει, τουλάχιστον όχι για όλους 
τους πολίτες… Και ακριβώς εδώ που κάποιος θα πίστευε ότι πλέον το έδα-
φος είναι πρόσφορο και εύφορο για την πλήρη επικράτηση της τάσης της 
εποχής μας, αυτήν του ωχαδερφισμού, της φιλαυτίας και του υλισμού, έρχο-
νται τα φωτεινά –σαν φάρος- παραδείγματα απλών ανθρώπων, οι οποίοι, πα-
ρότι γνωρίζουν ότι ποτέ δεν θα πληρωθούν, όπως θα τους άξιζε γι’ αυτά που 
κάνουν, συνεχίζουν και προσφέρουν με αυταπάρνηση και σιδερένια θέληση. 
Έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του καθήκοντος, όχι σαν επαγγελματική 
υποχρέωση επιβαλλόμενη από κάποια ανώτερη ιεραρχία, αλλά σαν μία αντί-
ληψη υψηλής προσφοράς -στο μέτρο του δυνατού- στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο. Δεν τους υποχρεώνει κανείς να κάνουν αυτά που κάνουν με τον τρό-
πο που τα κάνουν, επιλέγουν όμως μόνοι τους να υπερβούν τα όρια, να δώ-
σουν με φιλότιμο και θάρρος το κάτι παραπάνω από την ψυχή και τις δυνά-
μεις τους. Είναι, δίχως άλλο, εκείνοι οι συμπολίτες μας που έχουν τη θέλη-
ση και τον τρόπο να αναδείξουν εκ νέου τις ανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά. 

Αυτούς τους ανθρώπους ένιωθα πάντοτε την ανάγκη και την υποχρέωση 
να τους στηρίξω, να τους βοηθήσω, να τους ανοίξω το δρόμο για να προσφέ-
ρουν και στους υπόλοιπους. Δεν μπορώ, λοιπόν, να μην ομολογήσω ότι για 
μένα ένα από τα βασικά μηνύματα των εκδηλώσεων για τους φάρους, είναι 
ακριβώς η απότιση φόρου τιμής σε αυτούς τους ακούραστους και φιλότιμους 

Έλληνες, σε αυτούς που με τη συμπεριφορά τους αποτελούν παράδειγμα προς μί-
μηση για όλους εμάς. 

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος
ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος Βουλευτής  Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων.  
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συνέχεια από σελ. 1
Εκεί οι κάτοικοι, επειδή το πρόβλημα 

παρουσιάστηκε από το 1999, έχουν ξε-
σηκωθεί. Έβαλαν μαύρες σημαίες στο 
«αιωρούμενο» σπίτι και παράλληλα 
έχουν καλέσει τα τηλεοπτικά κανάλια, 
(ήρθε ήδη συνεργείο του ΑΝΤΕΝΑ), 
για να κάνουν γνωστό στο πανελλήνιο το 
θέμα, μήπως και συγκινηθούν οι αρμόδι-
οι φορείς. 

Στο ζήτημα «αρμόδιοι» βέβαια, το 
θέμα περιπλέκεται. Δεν υπάρχει χαρα-
κτηρισμός χερσαίων ζωνών, ώστε να γί-
νει σαφές αν είναι υπόθεση του Δήμου ή 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Θε-
ωρείται αιγιαλός, άρα εμπλέκεται και η 
κτηματική υπηρεσία, καθώς και υπουρ-
γεία, που θα πρέπει να δώσουν την έγκρι-
σή τους – διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβό-
ρα - ώστε Δήμος ή Δ.Λ.Τ. να προχωρή-
σουν στην αποκατάσταση. 

Μακρύς ο δρόμος…
Για την κατακρήμνιση στον Δρυό, το 

σπίτι στον «αέρα» από τα κύματα που 
κατατρώνε  το χώμα και το μονοπάτι που 
έφτανε ως το Πυργάκι και κατέρρευσε, 
είχε ασχοληθεί η ΦτΠ αμέσως μετά τη 
σύσταση του νέου Δ.Σ. του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου και επικοινώνησε με 
τη νέα πρόεδρο Βάσω Σκαραμαγκά. Το 
πρόβλημα το γνώριζε η πρόεδρος και μά-
λιστα λίγες ημέρες αργότερα είχε επισκε-
φθεί την περιοχή και είδε από κοντά την 
καταστροφή.

Από τότε έως και τον περασμένο Απρί-
λιο, δεν έγινε καμία κίνηση. Στις 3 Απρι-
λίου όμως το έργο είχε ενταχθεί στο Τε-
χνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου: «Αντιμετώπιση κατακρη-
μνίσεων περιοχής αλιευτικού καταφυγί-
ου Δρυού, με 100.000 προϋπολογισμό.

Με την ακύρωση όμως του πρώτου τε-
χνικού προγράμματος και τη διαμόρφω-
ση νέου, το έργο αυτό έμεινε εκτός, για-
τί κρίθηκε κατά την πλειοψηφία, ότι το 
έργο δεν είναι αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ., 
γιατί δεν είναι στη χερσαία ζώνη. Κάτι 
ανάλογο αποφασίστηκε και για την αντι-
στήριξη στον όρμο του Αμπελά στην πε-
ριοχή Θαλάμι, γιατί είναι μακριά από το 
αλιευτικό καταφύγιο.

Οι κάτοικοι όμως του Δρυού, των οποί-
ων η ελπίδα αναπτερώθηκε όταν πια το 
Δ.Λ.Τ. άρχισε να επαναλειτουργεί με νέο 
σχήμα, βλέπουν ότι ενάμιση χρόνο τώρα 
δεν γίνεται τίποτα. Αρχίζουν πλέον και 
αντιδρούν. Τοποθέτησαν μαύρες σημαίες 
στο μετέωρο σπίτι, θέαμα αποκρουστικό 
για ντόπιους και ξένους και μίλησαν για 
το θέμα αυτό, σε συνεργείο του ΑΝΤΕ-

ΝΑ, που επισκέφθηκε την περιοχή μετά 
από έκκληση των κατοίκων, το περασμέ-
νο Σάββατο. Στην κάμερα μίλησαν ο Δή-
μαρχος και η πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. 

Το συμπέρασμα από τα λεγόμενά τους, 
είναι ότι ο δρόμος για την αποκατάστα-
ση είναι πολύ μακρύς. Η κ. Σκαραμαγκά 
ανέφερε: «Υπάρχει μία μελέτη που θέλει 
επικαιροποίηση και επιπλέον το έργο δεν 
είναι ενταγμένο στο Τεχνικό μας πρό-
γραμμα. Μπορεί ωστόσο, να γίνει τροπο-
ποίηση του Τεχνικού Προγράμματος το 
Φθινόπωρο, και να επανενταχθεί. Αλλά, 
λόγω μη καθορισμού χερσαίας ζώνης, με 
βάση το νόμο απαιτούνται περισσότερες 
άδειες όμως το έργο, έστω και έτσι, μπο-
ρεί να γίνει. Δηλαδή, απαιτείται πρώ-
τα άδεια για την παραχώρηση του έρ-
γου από την Κτηματική Υπηρεσία επει-
δή είναι αιγιαλός και επικαιροποίηση της 
υπάρχουσας μελέτης και αυτό μπορούμε 
να το κάνουμε μέσα στο χρόνο. 

Για το ίδιο θέμα ο Δήμαρχος Χρ. Βλα-
χογιάννης ανέφερε: 

Είχε γίνει μια επέκταση στο μόλο στο 
αλιευτικό καταφύγιο και πιο πέρα από το 
σπίτι που είναι έτοιμο να πέσει, υπήρχε 
άλλη μία κατακρήμνιση κάτω από ένα ξε-
νοδοχείο. Εκεί, έγινε ένα έργο με μπετόν, 

χωρίς μελέτες και άδειες, με 
αποτέλεσμα να  δημιουρ-
γηθούν ακτομηχανικά προ-
βλήματα. Γιατί όταν πέφτει 
μπετόν χωρίς να τοποθε-
τούνται ογκόλιθοι και από 
τις δύο πλευρές, παρουσι-
άζονται προβλήματα κατα-
κρήμνισης. Η μελέτη υπάρ-
χει από το 2005, που πρέπει 
να την προχωρήσει το νέο 
Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ, το οποίο 
έχει υποβάλει αίτημα στην 
Περιφέρεια και στα αρμό-
δια υπουργεία, προκειμέ-
νου να του γνωστοποιηθεί, 
αν το συγκεκριμένο έργο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητά 
του. Περιμένουμε την απά-
ντηση και ανάλογα θα πρά-
ξουμε. Δηλαδή, αν δεν είναι 
αρμόδιο το Δ.Λ.Τ. θα δούμε 
τι μπορούμε να κάνουμε ως 
Δήμος. 

Κατακρήμνιση και στα 
Γερμανικά

Από το 1834 βρίσκεται 
στην περιοχή των Γερμα-
νικών το μνημείο των Γάλ-
λων, που στήθηκε στη μνή-
μη των θυμάτων από ναυά-
γιο στην περιοχή μιας γαλ-

λικής φρεγάτας. Σήμερα βρίσκεται κυρι-
ολεκτικά στον «αέρα» καθώς από τα κύ-
ματα έχουν φαγωθεί τα υποστυλώματά 
του. Επίσης, έχει φαγωθεί και σε ορισμέ-
να σημεία δεν υπάρχει το μονοπάτι από 
τα παλαιά δημοτικά σφαγεία έως και πε-
ρίπου 100 μέτρα μετά το εκκλησάκι του 
Αγίου Νικολάου. Πριν από λίγες ημέρες, 
γκρεμίστηκε και ο τοίχος που αγκάλιαζε 
και προφύλασσε την ακτή. 

Οι κάτοικοι εδώ και χρόνια ζητούν 
λύση στο πρόβλημα, και ζητούσαν απο-
κατάσταση. Στις 20 Αυγούστου του 
2008 είχαν στείλει επιστολή προς το Δή-
μαρχο στην οποία αναφέρουν:

«Η αίτησή μας αφορά το κομμάτι της 
ακτής από τα παλαιά σφαγεία έως και 
100 μέτρα πέραν του ναΐσκου του Αγίου 
Νικολάου και αναφέρεται σε ζημιές που 
προκλήθηκαν στην ακτή, από τις πλημ-
μύρες του 2003 και από τη συνεχιζόμε-
νη, σε καθημερινή βάση, καταστροφή 
που προκαλεί το τσουνάμι που χτυπάει 
την ακτή κάθε φορά που τα πλοία μπαί-
νουν στο λιμάνι με υψηλή ταχύτητα. Τα 
αποτελέσματα είναι τραγικά και δυστυ-
χώς μη αναστρέψιμα.

Το μνημείο των Γάλλων, είναι κυριολε-
κτικά στον αέρα και κινδυνεύει να γκρε-
μιστεί παρασύροντας και κάποιο ανυπο-
ψίαστο επισκέπτη από τις δεκάδες που το 
επισκέπτονται καθημερινά.

Το μονοπάτι, που εξυπηρετούσε τους 
εκατοντάδες περιπατητές, έχει σχεδόν 
εξαφανιστεί και όποιος τολμάει να περά-
σει διακινδυνεύει τη ζωή του. Θα γνωρί-
ζετε ασφαλώς ότι υπάρχει ήδη ένα θύμα, 
μια αθώα κοπελίτσα που έχασε τη ζωή 
της μπροστά στα μάτια των φίλων της. 

Τα τοιχία αντιστήριξης που είχαν κατα-
σκευαστεί το 1960 και άντεξαν για τόσα 
χρόνια, δεν μπόρεσαν ν’ αντισταθούν στο 
καθημερινό τσουνάμι, υποχώρησαν και η 
θάλασσα χωρίς εμπόδιο πλέον προχωρά-
ει και διαβρώνει τα χώματα.

»Κύριοι, το κομμάτι αυτό της Παροι-
κιάς είναι από τα ωραιότερα και το πλέ-
ον παραμελημένο. Θα μας έπαιρνε πολ-
λές σελίδες να αναπτύξουμε αναλυτι-
κά τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις 

Οι κατακρημνίσεις καταστρέφουν πολλές παραλίες στην Πάρο

Μετ’ εμποδίων η αποκατάσταση
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τους, προς το παρόν όμως ζητάμε να δεί-
ξετε ενδιαφέρον και είμαστε στη διάθεσή 
σας για μια διεξοδική συζήτηση για διευ-
θέτηση του προβλήματος». 

Την επιστολή υπογράφουν 24 κάτοι-
κοι της περιοχής, τα ονόματα των οποίων 
είναι στη διάθεση της εφημερίδας. Όλο 
αυτό το διάστημα δεν κουνήθηκε φύλλο. 

Τα προβλήματα παρέμειναν, ώσπου πριν 
από λίγες ημέρες, γκρεμίστηκε ο τοίχος 
τον οποίο «έτρωγε» η θάλασσα, όπως 
αναφέρουν στην επιστολή τους οι κάτοι-
κοι. 

Και επιτέλους, ο Δήμος και συγκε-
κριμένα η Αντιδήμαρχος Άννα Κάγκα-
νη, έστειλε επιστολή στις 24 Ιουνίου 
προς την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλά-
δων, με την οποία ζητεί έγκριση για την 
«αποκατάσταση κατακρημνίσεων τοί-
χων αντιστήριξης στη θέση Γερμανικά 
της Παροικιάς Πάρου». 

Όπως είπε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης, στον οποίο απευθύνθηκε η 
ΦτΠ, «ο αιγιαλός εμπίπτει στην αρ-
μοδιότητα της Κτηματικής υπηρεσίας. 
Στείλαμε το έγγραφο και περιμένουμε 
απάντηση για την έγκριση των εργασι-
ών».

η 
γν

ώ
μη

 μ
ου

Η Νέα Δημοκρατία με προ-
εκλογικό χαλί προσπαθεί να 
καλύψει το χάλι της.

 Του Π. Ρήγα Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ

Δεν συμφωνώ με όσους ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε το μήνυμα 
της ήττας των ευρωεκλογών. Αυτό που συζητείται είναι ο τρόπος που το ερμή-
νευσε και κυρίως η πολιτική της αντίδραση προκειμένου να αποφύγει μια νέα 
πολύ πιο επώδυνη και ολοκληρωτική ήττα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλο-
γές. « Ο λαός θέλει να συνεχίσουμε το έργο μας με πολύ πιο γρήγορους ρυθ-

μούς γι αυτό και μας προειδοποίησε με την «ακίνδυνη» ψήφο των 
ευρωεκλογών». Αυτή είναι η εξήγηση που δίνουν πρωθυπουργός, 
κυβέρνηση και «γαλάζια» στελέχη στο εκλογικό στραπάτσο της 
Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. 

Με απλά λόγια αν η κυβέρνηση «ανοίξει τα γκάζια» το πρόβλημα 
λύθηκε και ο λαός θα την εμπιστευτεί και πάλι.

Το ενδεχόμενο να διαφωνεί ο λαός με την πολιτική που ασκεί η κυ-
βέρνηση, να απορρίπτει το ύφος και το ήθος της «γαλάζιας» εξου-
σίας ή να τους έχει πάρει είδηση ότι μας δουλεύουν και να μην θέλει 
πλέον να τους βλέπει ούτε ζωγραφιστούς, δεν φαίνεται να απασχολεί 
σοβαρά τον κ. Καραμανλή και την κυβέρνησή του.

Συνεχίζει λοιπόν την ίδια μοιραία και καταστροφική για τη χώρα 
και το λαό πολιτική. Μια πολιτική κοινωνικά άδικη, αντιαναπτυξια-
κή, που αυξάνει τα ελλείμματα και την ανεργία μειώνοντας τις δημό-
σιες επενδύσεις και τις κοινωνικές δαπάνες. Αυξάνει υπέρογκα το δη-
μόσιο χρέος για να χρηματοδοτήσει την σπατάλη. Έχει εκτροχιάσει 
τα δημόσια οικονομικά και φορολογεί ακόμη και τον αέρα που ανα-
πνέουμε για να καλύψει - εις μάτην όμως – την μαύρη τρύπα του προ-
ϋπολογισμού.

Η ίδια πάντα αδέξια δεξιά πολιτική.
Δίχως όραμα, δίχως πρόγραμμα, δίχως σχέδιο, εξυπηρετεί διαχρο-

νικά τα συμφέροντα των λίγων οικονομικά ισχυρών.
Και προκύπτει εύλογα το ερώτημα:
Ελπίζει η Νέα Δημοκρατία ότι θα κερδίσει τις εκλογές; 
Όχι βέβαια. Πλάι σε αυτή την πολιτική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 

το σχέδιο παραπλάνησης, εξαπάτησης και εκμαυλισμού του εκλογι-
κού σώματος εν όψει των εκλογών που από ότι φαίνεται θα προκηρυ-
χτούν αιφνιδιαστικά  από τον « θεσμικό» κ. Καραμανλή. 

Εν μέσω θέρους ο κ. πρωθυπουργός εκδηλώνει μια πρωτόγνωρη 
- για τον ίδιο – ανούσια κινητικότητα με σκοπό τον εντυπωσιασμό. 

Χιλιάδες αδιαφανείς εποχικές προσλήψεις ανακοινώνονται σε όλο τον ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα. Ακατάσχετη παροχολογία και άπειρες ρουσφετολογικές δι-
ευθετήσεις νομοθετούνται με πρωτοφανή ταχύτητα από τα θερινά τμήματα της 
Βουλής.

Είναι φανερό πλέον ότι ο κ. Καραμανλής στρώνει το χαλί των εκλογών. Συ-
νταγή δοκιμασμένη αλλά και το αποτέλεσμα προβλέψιμο. Ο Γεώργιος Ράλ-
λης το 1981 εφάρμοσε το ίδιο σχέδιο με αποτέλεσμα την σαρωτική νίκη του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.  Η ίδια τύχη περιμένει και σήμερα την Νέα Δημοκρατία. 

Ο λαός μας έχει πάρει τις αποφάσεις του. Στις εκλογές που πλησιάζουν θα βά-
λει με την ψήφο του τέλος στην φαύλη διακυβέρνηση της δεξιάς.

Ο δρόμος για την αλλαγή έχει ήδη ανοίξει. Η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλ-
λον έχει ήδη γεννηθεί.
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Ταξίδι στα Δωδεκάνησα η Ομάδα Διάσωσης

Επαφή με την παραμεθόριο
Ταξίδι στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε το RESCUE 2 με τετραμελές πλήρωμα 

(Μπαρμπαρίγος Γιώργος, Καλαλές Στέλιος, Αγγελοπούλου Σοφία, Δευτερίγος Γιάν-
νης) από 15 έως και 20 Ιουλίου.  Σκοπός του ταξιδιού ήταν η επαφή μας με τα νησιά 
της παραμεθορίου.Τα νησιά που επισκέφτηκαν τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων ήταν το 
Αγαθονήσι, οι Αρκιοί, η Πάτμος, η Λέρος και η Κως.

Στο Αγαθονήσι πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόε-
δρο της κοινότητας Ευάγγελο Κόττορο, στον οποίο προσφέρθηκε αναμνηστικό δώρο 
από το  Δήμο Πάρου. 

Τα μέλη της ΕΟΔ ενημερώθηκαν για  τα προβλήματα του μικρού και ξεχασμένου 
νησιού, έδωσαν υπόσχεση ότι θα οργανώσουν νέα επίσκεψη των Παραρτημάτων της 
ΕΟΔ των νησιών του Αιγαίου και αναχώρησαν με ανάμικτα συναισθήματα για τους 
Αρκιούς, όπου έκαναν μια μικρή στάση.

Στην Πάτμο επισκέφτηκαν το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και την Μονή του Ευαγ-
γελιστή Ιωάννη. Στη Λέρο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη 
του Συλλόγου Φουσκωτών Σκαφών του νησιού (συμμετέχουν στο Μνημόνιο Συνερ-
γασίας του ΥΕΝ). Η Κως ήταν ο προτελευταίος σταθμός του ταξιδιού, όπου πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση με τα μέλη του τοπικού Παραρτήματος της ΕΟΔ.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου, μετά από 4ωρο ταξίδι, με κακές καιρικές συνθήκες, το 
RESCUE 2 και το πλήρωμά του έφτασαν στον Όρμο Μαραθόκαμπου στη Σάμο και 
έγιναν συναντήσεις με μέλη του τοπικού Παραρτήματος  της ΕΟΔ. 

Να σημειωθεί, ότι το RESCUE 2 κλήθηκε να συμμετάσχει, σαν σκάφος συνοδείας 
και ασφάλειας, στον διάπλου Αλικαρνασσού – Κω, που θα πραγματοποιήσει 15χρο-
νη Τουρκάλα το Σεπτέμβρη. 

Μοτοσικλετικός Όμιλος Πάρου 
Ανακοίνωση
 
Ο Μ.Ο.Π. ανακοινώνει ότι την Κυριακή 23/08/09 διεξάγεται αγώνας super-cross 

στη Σύρο με πανελλήνιες συμμετοχές. Ο Μ.Ο.Π. θα συμμετάσχει με δυο οδηγούς, 
τους αθλητές ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΦΝΑΙΟ  και ΧΡΗΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ. Καλούμε  όλα τα 
μέλη και τους φίλους της μοτοσικλέτας  να στηρίξουμε και να εμψυχώσουμε την προ-
σπάθεια των αθλητών μας. Θα πραγματοποιηθεί  εκδρομή για το σκοπό αυτό στις 
23/08/09 με αυθημερόν επιστροφή. Τηλ. για πληροφορίες: 6977319543.          

Ανακοίνωση
Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του Δημοτικού Δια-

μερίσματος Νάουσας, εν όψει της εορτής του 15Αύγουστου και των Εννιάμερων της 
Παναγίας, να φροντίσουν για τον ευπρεπισμό, τον καθαρισμό και το άσπρισμα των 
αυλών τους. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Νάουσας, προσπαθεί και φροντίζει για την 
καθαριότητα του χωριού με τον υπάρχοντα αριθμό προσωπικού καθαριότητας, που 
όπως όλοι γνωρίζουμε δεν επαρκεί. Ο ευπρεπισμός του τόπου μας, είναι ευθύνη και 
μέλημα όλων μας. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.

Για το Δ/Δ Νάουσας
Η πρόεδρος, Μαρία Τσουνάκη

Η ΓΣΕΕ για το
Δεκαπενταύγουστο

Προσαύξηση
75% για όσους
εργαστούν

Προσαύξηση 75% προβλέπεται για 
όσους εργαστούν στις 15 Αυγούστου, 
όπως αναφέρει το Κέντρο Πληροφόρη-
σης της ΓΣΕΕ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κέ-
ντρου Πληροφόρησης, οι μισθωτοί που 
θα απασχοληθούν δικαιούνται να λά-
βουν, οι μεν ημερομίσθιοι το συνηθισμέ-
νο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% 
που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομί-
σθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, 

ενώ οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό τόσα 
ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και 
προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό 
τους. 

Οι μισθωτοί που δεν θα απασχοληθούν 
στις 15 Αυγούστου δικαιούνται το συνή-
θως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμέ-
νη ημέρα ημερομίσθιό τους ή τον μισθό 
τους, αν πρόκειται για ημερομίσθιους και 
αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό αντίστοι-
χα. 

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι δεν τίθεται 
θέμα μετάθεσης της γιορτής, ενώ το ημε-
ρομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαι-
ούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε 
άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν την ημέ-
ρα αυτή στις εργάσιμες της άδειας.

Τέλος, δεν δικαιούνται κανένα ημερο-
μίσθιο οι μισθωτοί που θα απέχουν από 
την εργασία τους για τους δικούς τους 
λόγους, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμι-
μα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.



9Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009

Ανακοίνωση για την υποβολή προτά-
σεων από Δήμους, Κοινότητες και Δημο-
τικά Λιμενικά Ταμεία, εξέδωσε η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου, για την ένταξη σε 
Κοινοτικά Προγράμματα.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας 
της Περιφέρειας κ. Χαράλαμπος Κόκκι-
νος ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκαν από 
την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας 2 προσκλήσεις για υποβο-
λή προτάσεων προς ένταξη στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 και το Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη.

Η πρώτη πρόσκληση που αφορά σε 
λιμενικά έργα απευθύνεται στο Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, 
τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα 
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία των Κυκλά-
δων και της Δωδεκανήσου. Το ύψος της 
διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται 
σε 12,5 εκ. € και οι προτάσεις που θα υπο-
βληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

- Χερσαίες εγκαταστάσεις για την εξυ-
πηρέτηση των επιβατών

- Έργα που θα εξασφαλίζουν την πρόσ-
δεση και την ασφάλεια των πλοίων (κρη-
πιδώματα, προβλήτες, μώλοι κλπ)

- Αλιευτικές εγκαταστάσεις εξυπηρέ-
τησης αλιευτικών σκαφών και αλιέων

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων 
στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας, που θα πρέπει να γίνεται 
με τα τυποποιημένα έντυπα που υπάρ-
χουν στην ιστοσελίδα www.notioaigaio.

gr, ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου. Η αξιολόγη-
ση των προτάσεων θα γίνει με τη μέθοδο 
της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή βάσει 
της σειράς υποβολής τους, μέχρι να εξα-
ντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Η δεύτερη πρόσκληση που αφορά σε 
έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
απευθύνεται στις υπηρεσίες της Περιφέ-

ρειας, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης Α’ και Β’ βαθμού των Κυκλά-
δων και της Δωδεκανήσου, καθώς και 
στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων των δύο νομών. Το ύψος της δια-
θέσιμης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 
25 εκ. € και οι προτάσεις που θα υποβλη-
θούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

- Κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Τα-
φής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και Xώ-

ρων Yγειονομικής Tαφής Yπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ)

- Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

- Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανε-
ξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 
(ΧΑΔΑ)

- Μονάδες επεξεργασίας και ασφαλούς 

διάθεσης ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξερ-
γασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει με 
τον ίδιο τρόπο και η σχετική προθεσμία 
ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου. Στην πρόσκλη-
ση αυτή προβλέπεται η χρήση της μεθό-
δου της συγκριτικής αξιολόγησης, δηλα-
δή οι προτάσεις θα αξιολογούνται περι-
οδικά (ανά τρίμηνο) και θα επιλέγονται 
εκείνες που θα συγκεντρώσουν την υψη-
λότερη βαθμολογία, μέχρι να εξαντλη-
θούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, από το Ταμείο Συνοχής και από πό-
ρους του ελληνικού δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν επίσης δημο-
σιευτεί και παραμένουν ανοιχτές προ-
σκλήσεις για υποβολή προτάσεων: για 
έργα υποδομών εκπαίδευσης (30 εκ. €), 
υποδομών υγείας (7,2 εκ. €) και για περι-
φερειακές και τοπικές οδούς (5,8 εκ. €).

Προσπάθειες για ένταξη έργων 
στην Πάρο

Από το Δήμο Πάρου, το Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο και τη ΔΕΥΑΠ, καταβάλ-
λονται προσπάθειες για την ένταξη όσων 
έργων είναι σε στάδιο ωρίμανσης. Δηλα-
δή υπάρχουν κάποιες μελέτες, που άλλες 
πρέπει να συμπληρωθούν και άλλες να 

επικυροποιηθούν, για να προχωρήσει η 
ένταξή τους. 

Η πρόεδρος του Δ.Λ.Τ., Βάσω Σκα-
ραμαγκά, επιδιώκει την ένταξη στο πρό-
γραμμα των στεγάστρων στο λιμάνι της 
Παροικιάς, δηλώνει όμως, πως αν υπήρ-
χε μηχανικός στον οργανισμό, θα μπο-
ρούσαν να ενταχθούν πολύ περισσότε-
ρα έργα. Τονίζει μάλιστα χαρακτηριστι-
κά: «Αν είχαμε έναν μηχανικό, θα είχαμε 
κάνει παπάδες». Γι’ αυτό και καιροφυλα-
κτεί στην κυριολεξία, την προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, για να προχωρήσει αυτό το ζήτη-
μα της πρόσληψης στο Δ.Λ.Τ. ενός του-
λάχιστον μηχανικού. 

Το μόνο από τα έργα που μπορεί να 
ενταχθεί, είναι τα κιόσκια στο λιμάνι, κα-
θώς και το έργο για την «αποκατάσταση 
ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης απορριμ-
μάτων», για το οποίο υπάρχουν μελέτες, 
δηλώνει ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννης. 

Σε ότι αφορά στη ΔΕΥΑΠ και σύμφω-
να με τον πρόεδρό της Στ. Φραγκούλη, 
μπορεί να ενταχθεί το έργο για τις «Μο-
νάδες επεξεργασίας και ασφαλούς διάθε-
σης ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασί-
ας Λυμάτων (ΕΕΛ)», για το οποίο, όπως 
αναφέρει, έχει γίνει η πρώτη μελέτη και 
έχει υποβληθεί αρμοδίως για να ελεγχθεί 
εάν χρειάζεται συμπληρωματική μελέτη, 
για να προχωρήσει η διαδικασία. 

Εκτός το Εμπορικό λιμάνι
Δυστυχώς, το εμπορικό λιμάνι, όχι 

απλώς δεν είναι «ώριμο», αλλά ακόμη 
δεν έχει ούτε χωροθετηθεί. Όπως ανέ-
φερε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, πε-
ριμένουμε από το Γ.Γ. του υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βλάχο, να συ-
γκροτήσει, όπως έχει αποφασιστεί, την 
Επιτροπή, η οποία θα έρθει στην Πάρο 
για να εξετάσει τις εναλλακτικές προτά-
σεις για τη χωροθέτησή του και να κάνει 
την τελική επιλογή, ώστε να προχωρή-
σει η μελέτη». Το έργο έχει προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
με περίπου 400 χιλιάδες ευρώ για τη με-
λέτη, αλλά σύμφωνα με το Δήμαρχο, ο κ. 
Βλάχος δεν έχει ακόμη μεριμνήσει για τη 
σύσταση της Επιτροπής. 

Έτσι, το Εμπορικό λιμάνι για το οποίο, 
ο υφυπουργός του ΥΕΝ Π. Καμμένος, 
είχε προτείνει να εξευρεθεί ο χώρος, ώστε 
να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικα-
σίες η υλοποίησή του, είναι ακόμη στον 
«αέρα». 

Ανακοίνωση από την Περιφέρεια για ένταξη έργων σε κοινοτικά προγράμματα

Ευκαιρίες δίνονται, «ωριμότητα» δεν υπάρχει



10 Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πωλείται Nissan Sunny 1400cc, σε υπεράριστη 
κατάσταση, πολλά έξτρα. 6939114855
Toyota Corolla 1.4 μοντέλο 2002, 5θυρο, ατρακάριστο 
σε γκαράζ, τιμή 6000€. 6977972226
Renault Megane 1.6 μοντέλο 2003, 5θυρο, χρώμα μπλε, 
ατρακάριστο, τιμή 8000€. 6938002983
Πωλούνται από αγροικία παραδοσιακά παλαιά έπιπλα σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 694 5131056
Πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους οι κουζίνες & τα 
κουφώματα της έκθεσης λόγω ανακαίνισης. Αντιπροσω-
πεία Sylor, Λεύκες, Πάρος. Τηλ.: 22840 42078
Πωλείται Land Rover τζιπ σειρά 3, 2250cc. Επαγγελμα-
τικό, πρώτο χέρι με 120.000€. Τηλ.: 694 5131056
Πωλείται ψητοπωλείο – σουλατζίδικο, εν ενεργεία, 
πλήρως εξοπλισμένο, στην παραλία της Παροικίας. Τηλ.: 
6973438183
Καρότσι παιδικό Peg Perego διπλό που γίνεται μονό 
με πόρτ μπεμπέ, καινούργιο, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6972072637
Πωλούνται τέσσερα τεμάχια σύνθετο, ένα γραφείο, δύο 
καρέκλες και ένα τραπεζάκι τηλ.:εφώνου. Όλα 600€. 
Τηλ.:22840-22633 (8-11μμ)
Πωλείται μηχανή εξωλέμβια MERCURY(XR10) HP 
σε άριστη κατάσταση λίγες, ώρες λειτουργίας σε χρήση 
αυτή τη στιγμή. Τιμή 800€. Τηλ.:22840 61640, 22840 
61374.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πωλούνται διαμερίσματα καινούρια 85 τ.μ., 80 τ.μ., 76 
τ.μ. & 60 τ.μ. στον Κορυδαλλό και 2 μαγαζιά 50 τ.μ. σε 
Νεάπολη και Κορυδαλλό. Κατασκευαστική εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 6937394436   
Πάρος (Αλυκή), πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι, 4 
υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, κήπος 810τ.μ., 
πισίνα. 460.000 €. Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 6932285768
Πάρος (Αγκαιριά), οικία 113τ.μ., πετρόκτιστη με 
την ποιο ωραία θέα του νησιού για απαιτητικούς. 
Μεγάλες βεράντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτεμένος, 
γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.

paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768. 
Πάρος (Έλητας), οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατο-
κάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, 
καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ.: 6932285768.
Πάρος (Παροικία, Κακάπετρα), καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768
Πάρος (Καλαμαύκα), καινούρια πετρόχτιστη οικία 
45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 85.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768
Πάρος (Καμπί), οικία 95, 3τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 
2.000τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 185.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768
Πάρος (Καμπί), οικία 50τ.μ. περίπου, πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 95.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768
Πάρος (Καμπί), οικία 65τ.μ. ημιτελής (στα μπετά), με 
κτήμα 1.350τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 100.000€ Ή αποπερατομένο 145.000€. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ.: 6932285768
Πάρος (Κάμπος Βουτάκου), οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ.: 
6932285768
Άσπρο Χωριό, διαμέρισμα αμφιθεατρικό 70τ.μ. 1ο 
ορόφου με καλοριφέρ, πισίνα και bbq, επίσης διαμέρισμα 
60τ.μ. 2Υ/Δ, τζάκι, πισίνα, απεριόριστη θέα θάλασσα. 
Ακίνητα Πάρου. Τηλ.: 22840 22070, 210 8087501 Κιν. 
6972700100 
Άσπρο Χωριό, διαμέρισμα 1ου 70τ.μ. 2Υ/Δ master, 
WC σαλόνι με τζάκι, θέρμανση καλοριφέρ, πισίνα, bbq, 
θέα θάλασσα. Ακίνητα Πάρου. Τηλ.: 22840 22070, 210 
8087501 Κιν. 6972700100
Λεύκες, πωλείται παλιά κατοικία εντός οικισμού 73μ2 
σε οικόπεδο 400μ2. απεριόριστη θέα, πρόσβαση με 
αυτοκίνητο. Τηλ.:22840 42423, 6971962021.
Πάρος Παροικία, πετρόκτιστη επιπλωμένη κατοικία 
85τ.μ. σε οικόπεδο ενός στρέμματος, 2 υ/δ, 2 μπάνια, 
αποθήκη, τζάκι, ηλιακός θερμοσίφωνας, δορυφορική, 
πέργκολες & κήπος με δέντρα, θέα στο λιμάνι 
της Παροικίας, τιμή ευκαιρίας Aspis Real Estate 
Τηλ.:2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ04-32
Πάρος Γλυφά, νεόδμητη μονοκατοικία 176τ.μ. σε 
οικόπεδο 4.200τ.μ., 3 υ/δ, 3 μπάνια, τζάκι, BBQ, 

αυτόνομη θέρμανση, δεξαμενή 50 κυβικών, βιολογικός 
καθαρισμός, βεράντες με θέα Νάξο & Ηρακλειά, 200μ 
από θάλασσα & ιδιωτική παραλία, θέση parking Aspis 
Real Estate Τηλ.:2284024007 www.Aspis-RealEstate.
gr. Κωδικός: ΠΠ01-153
Πάρος Χρυσή Ακτή, νεόδμητη μεζονέτα 107τ.μ. τριών 
επιπέδων σε συγκρότημα κατοικιών με πισίνα, 3 υ/δ (ένα 
σε κάθε επίπεδο), πολύ καλή κατασκευή, απόσταση με 
τα πόδια από παραλία, τιμή 240.000€ Aspis Real Estate 
Τηλ.:2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ02-94
Πάρος Παροικία, νεόδμητη γωνιακή κατοικία 75τ.μ. σε 
συγκρότημα κατοικιών με κήπο ενός στρέμματος, 2 υ/δ, 
μπάνιο, εκπληκτική θέα ηλιοβασίλεμα, τιμή 210.000€ 
Aspis Real Estate Τηλ.:2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-89

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Πάρος (Νάουσα), θέση Ανάληψη, οικόπεδο οικοδομήσι-
μο 300τ.μ., με άδεια για 50τ.μ. + 50τ.μ. υπόγειο. 65.000€, 
έτερον χωρίς άδεια 45.000€ www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768
Λεύκες μοναδικό αμφιθεατρικό οικόπεδο εντός οικισμού 
900τ.μ. με θέα θάλασσα και η Νάξος. Ακίνητα Πάρου. 
Τηλ.: 22840 22070, 210 8087501 Κιν. 6972700100
Νότια Πούντα, εκπληκτικό οικόπεδο 5.734τ.μ. 
εφαπτόμενο στη θάλασσα, επίσης άλλο οικόπεδο 7.000τ.μ. 
2ο από τη θάλασσα. Ακίνητα Πάρου. Τηλ.: 22840 22070, 
210 8087501 Κιν. 6972700100
Υστέρνι (έναντι Ξυλόφουρνου) προς Νάξο οικόπεδο 
7.500 στρεμμάτων με 2 ημιτελής οικοδομές 254τ.μ. 
Τηλ.:22840 43491, 6932520676.
Πωλείται κτήμα στο Καμπί Αγκαιριάς 10. 600τ.μ., 
πανοραμική θέα στην Αντίπαρο. Τηλ.:6934040558.
Πάρος, παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.033τ.μ. εντός σχεδίου, 
τιμή 300.000€ Aspis Real Estate Τηλ.: 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-41
Πάρος Πούντα, οικόπεδο 4 στρεμμάτων, 200μ από 
παραλία σε ήσυχο σημείο & ωραία θέα Αντίπαρο, τιμή 
160.000€ Aspis Real Estate Τηλ.: 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-47
Πάρος Λωλαντώνης 250μ από την ομώνυμη παραλία, 
αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων με ωραία θέα, τιμή 250.000€ 
Aspis Real Estate Τηλ.: 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-114
Πάρος Μώλος, οικόπεδο 4.000τ.μ., 100μ από τη 
θάλασσα, μοναδική ευκαιρία, τιμή 150.000€ Aspis Real 
Estate Τηλ.: 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ04-17
Αντίπαρος, αμφιθεατρικό οικόπεδο 8 στρεμμάτων, πολύ 
καλή & ανεμπόδιστη θέα, τιμή 300.000€ Aspis Real 
Estate Τηλ.: 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ02-43

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο σε άριστη κατάσταση 
στην Αλυκή 45τ.μ., δίπλα στη θάλασσα. Τηλ.: 22840 
24983 – 6949306161.
Αλυκή, ενοικιάζεται οικία 70τ.μ. καινούργια 
πετρόκτιστη, μεγάλη κουζίνα, 2 δωμάτια, μεγάλες 
βεράντες, καταπράσινος κήπος 138τ.μ. πολύ κοντα στη 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 22840 91869, 210 8958111.
Αθήνα, Βούλα, διαμέρισμα 120τ.μ. στο 2ο όροφο 
10ετίας μεγάλο σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια με δρύινα 
δάπεδα επιλεγμένα υλικά κατασκευής, μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση και τζάκι. Τηλ.: 210 5447253. 
Αθήνα, ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι (πλησίον ΑΣΟΕ) 
κατάλληλο και για φοιτητές. Τηλ.: 6944250060.

Ενοικιάζεται δυάρι 45τ.μ. στην Αλυκή της Πάρου, 100 
μέτρα από την θάλασσα επιπλωμένο με Α/C, TV, ψυγείο 
κλπ. Τηλ.: 22840 24983, 22840 91542, 6947669425.
Κολυμπήθρες, ενοικιάζονται επιπλωμένα διαμερίσματα 
μονόχωρα και δίχωρα κοντά στην πεντακάθαρη θάλασσα. 
Κιν. 694 7424831, 697 4304100
Πάρος Παροικία, ξενοδοχειακή επιχείρηση 500τ.μ. 
σε μοναδικό σημείο με πισίνα, απίθανο ηλιοβασίλεμα, 
πανοραμική θέα της Παροικίας, ενοικιάζεται ή πωλείται 
Aspis Real Estate Τηλ.: 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-95
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, σε όροφο, στον 
κεντρικό δρόμο Αντιπάρου. Τηλ.: 697 6851022, 22840 
61454
Ενοικιάζονται γραφεία και καταστήματα στην 
διασταύρωση Παροικίας – Νάουσας πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Τηλ.:22840 23830, 22840 25292.
Ενοικιάζονται διαμερίσματα περιοχή Δρυός με παρκινγκ 
και κήπο 35τ.μ. Τηλ.:22840 41024, 6977851991.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

Σπίτι με δύο υπνοδωμάτια και καλοριφέρ, παρκινγκ, για 
μόνιμη εγκατάσταση στη Νάουσα, 6979390856

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Άμεσα και οικονομικά στον χώρο σας επισκευές – ανα-
βαθμίσεις Η/Υ, εκμάθηση και εγκατάσταση προγραμ-
μάτων, εγκαταστάσεις περιφερειακών και ασύρματων 
δικτύων, συναρμολόγηση Η/Υ με υλικά κατ’ επιλογή.  
Τηλ.: 694 6205503
Άμεσες υδραυλικές επισκευές από έμπειρα υδραυλικό. 
Τηλ.: 6972144169

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

Ζητείται γραφίστας/ρια για κατάστημα επιγραφών στην 
Παροικία. Τηλ.: 22840 21906, 693 7411195
Ζητείται υπάλληλος- πωλητής από το κατάστημα ΥΔΡΩ. 
Τηλ.: επικοινωνίας 6944919529 
Το ξενοδοχείο «Poseidon» στην Χρυσή Ακτή ζητά 
barman με γνώσεις αγγλικών. Τηλ.: 22840 42650
Το ξενοδοχείο «Poseidon» στην Χρυσή Ακτή ζητά ευ-
παρουσίαστη κοπέλα για την θέση υποδοχής στο Spa. 
Επιθυμητή γνώση μανικιούρ – πεντικιούρ. Τηλ.: 22840 
42650
Ζητείται βοηθός λογιστή, μόνιμος κάτοικος Πάρου, για 
πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο, Παροικία. 
Τηλ.: 6972020905, 6972016151.
Ζητείται κυρία κατά προτίμηση Ελληνίδα, για φύλαξη 
τέκνου ηλικίας ενός έτους για όλο τον χρόνο, στην περιοχή 
Κακάπετρα. Σε περίπτωση δυσκολίας αναλαμβάνω την 
μετακίνηση. Τηλ.: 6972086967.
Ζητείται κυρία ή κοπέλα για φύλαξη παιδιού στο Άσπρο 
Χωριό. Τηλ.: 6977783113.
Ζητείται κοπέλα για γραμματειακή 4ωρη απασχόληση. 
Τηλ.: 6946469060. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις):
ΔΩΡΕΑΝ οι 2 πρώτες δημοσιεύσεις

1. Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες............................... 5€
2. Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Μεσίτες............................. 3€
3. Απλή αγγελία με πλαίσιο..................................................... 10€
4. Αγγελία με φωτογραφία και 15 λέξεις..............................15€
5. Άνω των 15 λέξεων.......................................... 0,25€ ανά λέξη

Η ψυχίατρος Έλενα Τσιόλκα θα βρίσκεται 
στην Παροικιά της Πάρου στις 18,19 και 20 
Αυγούστου. Θα δέχεται με ραντεβού στο ια-
τρείο του κ. Δημάκη. Τηλ.: 694.600.77.34 

και για ραντεβού 22840  22429
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Ανάδειξη των αρχαίων
Κύριε Διευθυντά,
Σχετικά με το δημοσίευμά σας στο φύλλο 71 της εφημερίδας «Φωνή 

της Πάρου» , Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009, για τα αρχαία στην Πάρο - 
Αντίπαρο με επιστολές του κ. Δημάρχου και άλλων δημοσίων προσώπων 
και ιδιωτών θα παρακαλούσα να δημοσιεύσετε και τα εξής σχετικά, πι-
στεύοντας ότι θα τύχουν κάποιας προσοχής.

Θα ήθελα κατ' αρχήν να συγχαρώ τον κ. Δήμαρχο για το αμέριστο εν-
διαφέρον του ως προς την τύχη των αρχαίων του τόπου στον οποίο ζει 
και για το καλύτερο μέλλον του οποίου μοχθεί. Και νομίζω ότι τώρα πλέ-
ον είναι η ευκαιρία να βρεθεί λίγος χρόνος για μια μικρή σύντομη επιτό-
πια πρώτη συνάντηση υπεύθυνων μελών της Δημοτικής Αρχής και της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων, στο τοπικό σημαντικότατο μνημείο της Παροι-
κιάς, το αρχαίο νεκροταφείο στο Βίτζι, που ανασκάφηκε υπό την Διεύ-
θυνσή μου από το 1982 ως το 2003 και το οποίο πρέπει να αναδειχθεί 
όπως αρμόζει σε ένα τόσο σπουδαίο μνημείο.

Όπως ήδη έχω αναφέρει σε αλλεπάλληλα έγγραφά μου κυρίως προς τον 
Δήμο της Πάρου, από το 2004 και εξής, ο χώρος - που συνήθως αποψι-
λώνεται και καθαρίζεται σε μόνιμη βάση ανά σχεδόν 3μηνο με 4μηνο - 
χρειάζεται μια οριστική διαμόρφωση και συντήρηση με μερική στέγαση 
του για να γίνει ένα επιτόπιο Μουσείο, όπως αυτό στη Χώρα της Νάξου, 
στην Μητρόπολη, στο οποίο βοήθησε ιδιαίτερα ο τότε Δήμαρχος Νάξου 
και σήμερα αποτελεί ένα από τους κύριους επισκέψιμους, και με μεγάλη 
κίνηση, αρχαιολογικούς χώρους της Νάξου. Και εδώ όμως φαίνεται όπως 
πληροφορηθήκαμε στα εγκαίνια του Μουσείου Νικολάου Περαντινού 
στην Μάρπησσα, ότι με παρόμοιες ενέργειες ο Δήμος Παρίων ενήργησε 
και μπήκε στο Γ' ΚΠΣ η επέκτασή του Μουσείου και απέκτησε ο τόπος 
ένα σημαντικό πολιτιστικό έργο.

Άραγε οι αρχαίοι πρόγονοι δεν δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους 
σύγχρονους φίλους και θαυμαστές της των Παρίων τέχνης;

Το αρχαίο νεκροταφείο της Πάρου θεωρείται διεθνώς από τους ξένους 
μελετητές ως μεγάλης σημασίας μνημείο και μου είναι αδιανόητο να μην 
ενδιαφέρονται οι ντόπιοι για την ανάδειξή του ώστε να αποτελέσει κέ-
ντρο έλξης όχι μόνον επιστημόνων αλλά και τουριστών που θα αποφέ-
ρει και οικονομικά οφέλη στον τόπο. Η ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων  έχει προτείνει το νεκροταφείο να περιληφθεί 
στα Ευρωπαϊκά προγράμματα, όμως χρειάζεται ενδιαφέρον και πίεση και  
από τους τοπικούς παράγοντες για να γίνει καταρχάς δεκτή η πρόταση.

Ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει κάποια ενέργεια.
Με εκτίμηση

Δρ. Φωτεινή Ζαφειροπούλου
Επίτιμη Έφορος των  αρχαιοτήτων
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Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων

Προς Ο.Τ.Α Ν. Κυκλάδων

Θέμα: «Εποχικές μισθώσεις»
Σχετ.: υπ’ αρ. 7925/3660/15-7-09 έγγραφο ΚΕΔ

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ενημέρωση των επιχειρηματιών που 
ενδιαφέρονται για εποχικές μισθώσεις δημοσίων κτημάτων, ώστε να μας διαβιβάσουν τις αιτήσεις τους, το αργό-
τερο μέχρι 31-10-09.

Οι εποχικές μισθώσεις θα είναι τριετής με δημοπρασία και ως τις 31-12-09 θα έχουν λήξει όλες οι δημοπρασί-
ες για την τριετία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Κτηματική Υπηρεσία Κυκλά-
δων, Μ. Γούναρη: 22810 80797, 81054 φαξ: 22810 83506.

Κανονικά θα ανοίξουν 
από την 1η Σεπτεμβρί-
ου οι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί 

Αναμένεται 
απόφαση για 
τα σχολεία

Περί τα μέσα Αυγούστου αναμένεται η 
εισήγηση του Εθνικού και Επιστημονι-
κού Επιχειρησιακού Συμβουλίου για την 
Αντιμετώπιση του ιού της νέας γρίπης, 
σχετικά με το άνοιγμα ή μη των σχολείων 
από τη νέα σχολική χρονιά.

Το Εθνικό Συμβούλιο αποφάσισε ομό-
φωνα να εισηγηθεί στον υπουργό Υγεί-
ας το κανονικό άνοιγμα των βρεφονηπι-
ακών σταθμών από την 1η Σεπτεμβρίου, 
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της εφημε-
ρίδα «Το Βήμα», το πιθανότερο είναι να 
μην αποφασιστεί το προληπτικό κλείσιμο 
των σχολείων.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση της ερχό-
μενης εβδομάδας αναμένεται και η εισή-
γηση των επιστημόνων του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ομά-
δες του πληθυσμού 
οι οποίες πρέπει να 
λάβουν κατά προτε-
ραιότητα το εμβόλιο.

Σε ό,τι αφορά τα 
αντι-ιικά φάρμακα, 
το υπουργείο Υγείας 
έκανε δεκτή την ει-
σήγηση του Εθνικού 
Συμβουλίου να αρχί-
σουν να διατίθενται 
και πάλι από τα φαρ-
μακεία, προκειμένου 
να αποσυμφορηθούν 
τα δημόσια νοσοκο-
μεία.

Αναμένεται στα-
διακά από την ερ-
χόμενη εβδομά-
δα 215.000 κουτιά 
αντι-ιικών σκευα-
σμάτων να γεμίσουν 
τα ράφια των φαρμα-
κείων. Σύμφωνα με 
τον ΕΟΦ, η χορήγη-
ση θα γίνεται με αιτι-
ολογημένη ιατρική 
γνωμάτευση, συνο-
δευόμενη από ειδική 
συνταγή. 

Οn line σύνδεση 
κατά της φοροδια-
φυγής

Mε στόχο να σταματήσει η μάστιγα 
της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, 
το κόστος της οποίας είναι υψηλότατο 
για τα δημοσιονομικά, το ΥΠΟΙΟ, ανα-
κοίνωσε τη Δευτέρα την on line σύνδε-
ση των ταμειακών μηχανών και των μη-
χανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των 
επιχειρήσεων της χώρας με τη Γ.Γ. Πλη-
ροφορικών Συστημάτων. Όπως ανακοί-
νωσε το υπουργείο, θα πραγματοποιη-
θεί δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για 
την ανάθεση της υπηρεσίας της on line 
προαναφερόμενης σύνδεσης. Η διαδικα-
σία θα διεξαχθεί σε δύο στάδια: στο πρώ-
το θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υπο-
βάλουν τις προτάσεις τους για να υλοποι-
ηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, και στο 
δεύτερο θα κληθούν να υποβάλουν την 
τελική προσφορά τους οι ενδιαφερόμε-
νοι βάσει της λύσης ή των λύσεων που 
θα έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα 
αρχή.  Ήδη εκπονείται το σχέδιο της σχε-
τικής προκήρυξης το οποίο υπολογίζεται 
ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο 
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2009. 
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Έπειτα από τις 2 πρόσφατες ανακοινώσεις 
που δημοσιεύσατε και που αφορούσαν την 
φιλοζωική Πάρου PAWS, είναι ανάγκη για 
μια καλύτερη κατανόηση της πραγματικότη-
τας, να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα.

Όσον αφορά την ανακοίνωση όπου εκφρά-
ζεται η άποψη της μειοψηφίας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο  να λέει ότι «ο Σύλλογος δεν λει-
τουργεί σωστά καθώς κυκλοφορούν στο νησί 
πολλά αδέσποτα», αγνοεί ολοκληρωτικά την 
πραγματικότητα, αφού σχεδόν κάθε ανεπι-
θύμητος σκύλος που εμφανίζεται τα τελευ-
ταία χρόνια, περισυλλέγεται από την PAWS 
και εντάσσεται στο πρόγραμμα επαναστεγά-
σεών της. Είναι άδικο εκ μέρους των δημοτι-
κών συμβούλων, που δεν έχουν κάνει τίποτα 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων που 
προβλέπει ο νόμος για τα ζώα συντροφιάς 
και που είναι υποχρέωση των Δήμων, να λένε 
σε μια ομάδα εθελοντών ότι δεν κάνουν καλά 
τη δουλειά τους, ακόμα περισσότερο όταν 
έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Σε ότι αφόρα το άρθρο σας με τίτλο «Η 
φιλοζωική και ο ρόλος της» και που ξεκινά-
ει με: «Πολλοί είναι οι πολίτες της Πάρου, 
που απευθύνονται στη Φιλοζωική 
Εταιρία και ζητούν συνδρομή για 
την αντιμετώπιση των αδέσποτων 
ζώων, αλλά δεν βρίσκουν όλοι την 
απαραίτητη ανταπόκριση», πρέ-
πει να σας πω ότι είμαι αρκετά σί-
γουρος ότι τα τυχόν παράπονα που 
σας έφτασαν πρέπει να προέρχονται 
από συμπολίτες μας που έλπιζαν ότι 
η φιλοζωική θα μπορούσε να επα-
ναστεγάσει και γάτες. Το λέω αυτό, 
γιατί λαμβάνουμε πολλές παρακλή-
σεις τέτοιου είδους και δυστυχώς 
έχουμε ελάχιστα να προτείνουμε 
για τέτοιες περιπτώσεις.

Θα πρέπει, επίσης να σημειωθεί, ότι ένας 
σύλλογος εθελοντών μπορεί να δεχτεί παρά-
πονα  από τα μέλη του, αλλά όχι από κάθε πο-
λίτη που νομίζει ότι δεν εξυπηρετήθηκε. Η 
φιλοζωική δεν είναι δημόσια υπηρεσία και 
απολογείται μόνο στη γενική συνέλευσή της.

Ενδεχομένως να χρειαστεί να δημοσιοποι-
ήσουμε καλύτερα τι μπορεί και τι δεν μπορεί 
να κάνει η φιλοζωική, για να μην γίνονται τέ-
τοιες παρανοήσεις. 

Σε ότι αφορά στις γάτες, η φιλοζωική κατά 
καιρούς εφαρμόζει προγράμματα στειρώσε-
ων σε γειτονιές, όταν έχει καταφέρει να συ-
γκεντρώσει σχετικό προϋπολογισμό. Αλλά 
αυτά τα προγράμματα απαιτούν πάντα την 
έμπρακτη συμμετοχή του κόσμου για να με-
ταφερθούν τα ζώα στον κτηνίατρο και για να 
τους προσφερθεί μεταχειρουργική φροντί-
δα. Επίσης κάθε οικονομική συμβολή, όταν 
είναι εφικτή,  είναι καλοδεχούμενη αφού θα 
επιτρέψει την επέκταση του προγράμματος. 

Θέλω να υπογραμμίσω ότι το πρόβλημα 
της μέριμνας των ζώων δημιουργείται από 
την κοινωνία και δεν μπορεί να έχει λύση χω-
ρίς τη συμβολή της.

Η απειλή για το νέο
νοσοκομείο εξαλήφθηκε

Οι προσπάθειες 
συνεχίζονται...

Το θέμα ανέγερσης του νοσοκομείου 
της Πάρου, εκτός από τις Αθηναϊκές εφη-
μερίδες, αναδεικνύεται και μέσα από τα 
τηλεοπτικά κανάλια. 

Την περασμένη Δευτέρα, μίλησαν γι’ 
αυτό σε δημοσιογράφους του STAR, ο 
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και ο Δ. 
Μέξης μέλος της Πρωτοβουλίας Πολι-
τών για το νοσοκομείο Πάρου – Αντιπά-
ρου. 

Ο κ. Βλαχογιάννης, επανέλαβε την 
βούληση τόσο του Δήμου όσο και των 
Παριανών, το έργο αυτό να πάρει σάρ-
κα και οστά. Στο πλαίσιο αυτής της βού-
λησης σύσσωμο το Δημοτικό Συμβού-
λιο, ζήτησε και επέτυχαν τη δημόσια δή-

λωση ιδιώτη, ότι δεν θα προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως είχε 
δηλώσει, γεγονός που θα ματαίωνε την 
υλοποίηση του έργου. Υπογράμμισε επί-
σης, την αναγκαιότητα της δημιουργί-
ας του νοσοκομείου και δεσμεύτηκε, όχι 
μόνο για την προστασία του εγχειρήμα-
τος, αλλά και για τη συνέχιση των προ-
σπαθειών, ώστε να στελεχωθεί και να λει-
τουργήσει σωστά. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώ-
σεις του κ. Μέξη, ο οποίος ανέφερε επι-
πλέον, ότι η Επιτροπή Πρωτοβουλίας θα 
εξακολουθεί να υφίσταται, έως το πέρας 
όλων των διαδικασιών, που θα εγγυώνται 
την ανέγερση και λειτουργία του νοσο-
κομείου Πάρου – Αντιπάρου. 

Ο κ. Μέξης, κάλεσε τους συντοπίτες 
μας, να παραμένουν σε εγρήγορση και να 
δηλώνουν παρών, όποτε παραστεί ανά-
γκη, όπως έπραξαν και στη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορού-
σε στο ζήτημα αυτό.

Επιστολή του Νικόλα Στεφάνου,
Προέδρου ΔΣ PAWS

Η Φιλοζωική Πάρου δεν είναι δημόσια υπηρεσία

Αναγγελία γάμου
Ο Θεόδωρος Ρούσσος του Ευστράτιου, που γεννήθηκε στη Χάιφα του Ισραήλ και κατοικεί 

στην Αντίπαρο και η Σουζάνα Πιλαρίκοβα του Ιγκόρ που γεννήθηκε στην Τρνάβα της Σλο-
βεκίας και κατοικεί στην Αντίπαρο πρόκειται να παντρευτούν στις 5 Σεπτεμβρίου στην Αντί-
παρο.
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Στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των 
μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, 
αναφέρεται με δηλώσεις του ο Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Χ. Κ όκκινος. 
Όπως τονίζει, το συνολικό ύψος είναι 
600 εκατ. ευρώ και το ποσοστό ενίσχυ-
σης για τους νησιώτες, ανέρχεται σε 65%.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόκκινος, μετά την 
ανακοίνωση από τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη 
Χατζηγάκη του προγράμματος ενίσχυ-
σης των μικρομεσαίων αγροτικών επιχει-
ρήσεων ύψους 600 εκ. €, δήλωσε ότι: «η 
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της κυ-
βερνητικής πολιτικής και των εθνικών 
επιλογών σε κρίσιμους για την οικονο-
μία τομείς, όπως είναι ο αγροτικός το-
μέας, προχωρά σε νέες ενισχύσεις, καλύ-
πτοντας ένα ευρύ φάσμα της γεωργίας 
και κτηνοτροφίας,. ύψους 600 και πλέον 
εκ. €.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδυ-
ναμώνει την ανταγωνιστικότητα και την 
ποιότητα των αγροτικών προϊόντων μας 
στοχεύοντας στην περαιτέρω στήριξη 
των μικρομεσαίων επενδύσεων για σύγ-
χρονες και δυναμικές καλλιέργειες στον 
αγροτικό χώρο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υλο-
ποιώντας το κυβερνητικό έργο, με αί-
σθημα ευθύνης, θα συνεχίσει να στηρίζει 
την ανάπτυξη της Περιφέρειας, με εθνι-
κά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα και μέτρα, τα οποία δημιουργούν 
τις συνθήκες και παρέχουν τη δυνατό-
τητα της ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
ανάπτυξης της υπαίθρου.  Με την έντα-
ξη νέων έργων και δράσεων συνεχίζου-
με την προσπάθεια μας για τη συγκρά-
τηση του αγροτικού πληθυσμού στην πε-
ριφέρεια, την προσέλκυση νέων αγροτών 
και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων 
υψηλής ποιότητας με συγκριτικό πλεονέ-
κτημα».

Υπενθυμίζεται, ότι το εν λόγω πολύ 
σημαντικό πρόγραμμα συγχρηματοδο-
τείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος αγροτικής ανάπτυξης «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής 2007-2013».  Οι επενδύ-
σεις αυτές ενισχύονται μέχρι του 50% του 
συνολικού επιλέξιμου κόστους της επέν-
δυσης, ενώ για όλα τα νησιά του Αιγαί-

ου, (πλην Εύβοιας και Κρήτης) το ποσο-
στό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι 65%.  Ο 
επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσε-
ων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 χιλιά-
δες ευρώ έως 15 εκατομμύρια ευρώ κατά 
την υποβολή της αίτησης.  Ιδιαίτερη προ-
τεραιότητα θα δοθεί στις πυρόπληκτες 
περιοχές όσο και στις περιοχές που επλή-
γησαν, από την αναθεώρηση της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής με πριμοδότηση 
της βαθμολογίας τους.

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θα ενι-
σχυθούν οι τομείς: κρέας, γάλα, αυγά – 
πουλερικά, μέλι, σηροτροφία και άλλα 
είδη δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οί-
νος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτρο-
φές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, 
φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Αιτήσεις για τις επενδύσεις και ενισχύ-
σεις αυτές μπορούν να υποβάλλουν Ατο-
μικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες κάθε μορ-
φής δηλ. Ν.Π.Ι.Δ. (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθ-
μίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δη-
μοτικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ανε-
ξαρτήτου μεγέθους της περιοχής των νή-
σων Αιγαίου Πελάγους και επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 750 
υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μέ-
χρι 200 εκ. ευρώ.  Ημερομηνία έναρξης 
κατάθεσης φακέλων ορίζεται η 25η Αυ-
γούστου 2009 και ημερομηνία λήξης η 
ημερομηνία εξάντλησης των διαθέσιμων 
πιστώσεων του μέτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-
θεύονται τις αιτήσεις – μελέτες υποβολής 
προτάσεων από τις 10 Αυγούστου 2009 
από την Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ 
– Τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων που βρίσκεται στην 
οδό Αχαρνών αρ. 5 καθώς και από τις οι-
κείες Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Δ/
νσεις Αγροτικής (Γεωργικής) Ανάπτυ-
ξης.

Ήδη υπεγράφη η σχετική κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την 
οποία το προβλεπόμενο ύψος δέσμευσης 
δημόσιας δαπάνης για την κάλυψη των 
αιτήσεων ενίσχυσης της κατηγορίας αυ-
της ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 
ευρώ.

Π. Ρήγας, Βουλευτής 
Ν. Κυκλάδων, ΠΑΣΟΚ

«Γαλάζια»
καλοκαιρινά
παραμύθια 

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η 
παροχολογία, η υποσχεσιολογία και η τα-
κτική του «κατόπιν ενεργειών μου» από 
τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις 
Κυκλάδες. Όσα δεν ρύθμισαν στα πεντέ-
μισι χρόνια της νεοδημοκρατικής διακυ-
βέρνησης θα τα τακτοποιήσουν τώρα. 
Όλα τα έργα που «κόλλησαν» ή δεν ξε-
κίνησαν τα πεντέμισι προηγούμενα χρό-
νια θα υλοποιηθούν όλα τώρα.

Είναι φανερό πλέον ότι με την δημο-
σκοπική κατάρρευση της κυβέρνησης να 
συνεχίζεται και την επερχόμενη εκλογι-
κή της ήττα να διαγράφεται οδυνηρή και 
σίγουρη, οι νεοδημοκράτες βουλευτές 
και τα κάθε λογής κυβερνητικά στελέχη 
αγωνίζονται με κάθε μέσον για την προ-
σωπική πολιτική τους επιβίωση.

Έτσι, από δελτία τύπου γαλάζιου βου-
λευτή πληροφορούνται οι Τηνιακοί για 
τη χρηματοδότηση, μέσω του προγράμ-
ματος «Θησέας 2», της κατασκευής 
νέου ελαιοτριβείου, οι Τζιώτες για την 
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 
του Δήμου, οι Σικινιώτες κάτι αντίστοι-
χο και έπεται συνέχεια.

Το Δελτίο Τύπου εξεδόθη στις 9 Ιουλί-
ου και η κυβερνητική επιτροπή συζήτη-
σε και ενέκρινε το πρόγραμμα «Θησέ-
ας 2» της περιόδου 2010-2015 στις 29 
Ιουλίου. Σε ερώτηση που έθεσα προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο 
μέσα στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκη-
σης της Βουλής κατά την διάρκεια συζή-
τησης σχεδίου νόμου αρμοδιότητας του 
εν λόγω υπουργού σχετικά με το πρό-
γραμμα «Θησέας 2», η απάντησή του  
ήταν απολύτως σαφής και προκύπτει από 
τα πρακτικά: « Εγκρίθηκε το συνολικό 
ποσόν του προγράμματος και οι άξονες 
δράσης καθώς και οι στόχοι που υπηρετεί 
το εν λόγω πρόγραμμα» είπε ο κ. Παυλό-
πουλος. Στην συνέχεια ήταν κατηγορη-
ματικός: « Όχι, δεν υπάρχει καμιά έγκρι-
ση σε επίπεδο έργων. Είναι πολύ νωρίς».

Αυτά είπε ο Υπουργός στη Βουλή μη 
γνωρίζοντας προφανώς ότι οι συνάδελ-
φοι του βουλευτές στις Κυκλάδες έχουν 
ήδη μοιράσει τα χρήματα του προγράμ-
ματος «Θησέας 2» επικαλούμενοι προ-
φορικές δεσμεύσεις του Υφυπουργού 
Εσωτερικών!

Η συνεχιζόμενη καταρράκωση του κύ-
ρους των θεσμών από τα «γαλάζια» στε-
λέχη είναι προφανής και πρωτοφανής. Η 
αυτοδιοίκηση και οι κάτοικοι των νησιών 
μας αισθάνονται ότι εκλαμβάνονται από 
τους κυβερνώντες ως αφελείς ιθαγενείς 
που πάνε  να τους δελεάσουν με δωράκια 
και χάντρες.

Για το λόγο αυτό απαιτούν το πρόγραμ-
μα «Θησέας 2» να καταρτιστεί με τη δι-
αδικασία του Δημοκρατικού Προγραμ-
ματισμού και τα έργα που θα χρηματοδο-
τηθούν να επιλεγούν με βάση τις προτά-
σεις  των συλλογικών οργάνων της αυτο-
διοίκησης.

Διεκδικούν επίσης την ενίσχυση των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
την απλούστευση των διαδικασιών έτσι 
ώστε να υλοποιηθούν τα έργα του προ-
γράμματος και να αποφευχθεί η απώλεια 
πολύτιμων πόρων.

Τα παραπάνω ελάχιστα ενδιαφέρουν τα  
«γαλάζια» στελέχη που συνεχίζουν να 
κινούνται στην λογική της υποσχεσιολο-
γίας και της προσωπικής προβολής.

Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοι-
νοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) παραμένει τραγικά 
υποστελεχωμένη. Το ίδιο συμβαίνει με 
την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας, την 
Δ/ση Δασών κλπ.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχω-
ρά στην πρόσληψη 16 αποφοίτων λυκεί-
ου για την κάλυψη θέσεων γραμματέως 
διοικητικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, χωρίς να συγκινείται και να αντι-
δρά κάποιος από τους πολυπράγμονες 
«γαλάζιους» παράγοντες.

Σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση 
πρέπει να μπει άμεσα τέλος.

Ο ευτελισμός των θεσμών δεν μπορεί 
να συνεχιστεί.

Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί το ταχύ-
τερο δυνατόν από το φαύλο μοντέλο της 
νεοδημοκρατικής διακυβέρνησης.

Μόνο η προσφυγή στην λαϊκή ετυμη-
γορία μπορεί να βγάλει τη χώρα από το 
τραγικό αδιέξοδο που την έχει οδηγήσει 
η αποτυχημένη και καταστροφική πολι-
τική της κυβέρνησης Καραμανλή. 

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης
μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων

Έως 65% για τα νησιά του Αιγαίου
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Ηταν πράγματι μεγάλη πρόκληση 
για το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα 
«Νάουσα Πάρου» να δεχτεί πρόσκληση 
εκπροσώπησης της Ελλάδας σ’ ένα από 
τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ του κόσμου, 
όπως αυτό του Waynesville της Βόρειας 
Καρολίνας στο πλαίσιο του C.I.O.F.F.- 
UNESCO- STATUS B, του οποίου ο 
Σύλλογος είναι μέλος. Μετά από πολύμη-
νη προετοιμασία σε επίπεδο χορού, μου-
σικής, προβολής της Πάρου, κοστουμιών 
και διαδικασιών ταξιδίου, έφτασε η ώρα 
της αναχώρησης. Το ταξίδι έγινε από 14 
έως 28 Ιουλίου. Ο βασικός στόχος ήταν η 
δυνατή εκπροσώπηση της χώρας και της 

Πάρου στην παγκόσμια  συνάντηση. 
Δέκα χώρες εκπροσωπούνταν στην 

Παγκόσμια αυτή πολιτιστική Συνάντη-
ση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σκωτία, η 
Ολλανδία, η Ρουμανία, η Σερβία, το Με-
ξικό, το Τόγκο, το Μεξικό, το Ισραήλ και 
η Ελλάδα.  Οι παραστάσεις έγιναν σε 
κλειστούς κυρίως χώρους σε καταπλη-
κτικά Πανεπιστήμια της περιοχής, κολ-
λέγια, πάρκα και άλλους πανέμορφους 
χώρους. 

Το Παριανό συγκρότημα έδωσε πολλές 
παραστάσεις. Συμμετείχε επίσης σε δύο 
παρελάσεις, όπως και στην Ημέρα των 
Εθνών με ειδικό περίπτερο προβολής. 
Επίσης διοργάνωσε μια Ελληνική βρα-
διά με τραγούδια, παιχνίδια και μάθημα 
χορού στους άλλες χώρες. Η διακόσμη-
ση του χώρου με στοιχεία και κατασκευές 

από την Ελλάδα και την Πάρο εντυπωσί-
ασε όλους τους συμμετέχοντες.

Η Πάρος στη Διεθνή Ορχήστρα
Η Οργανωτική Επιτροπή δημιούργη-

σε μια Διεθνή Ορχήστρα με μουσικούς 
από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η πο-
λυμελής αυτή Ορχήστρα είχε και τα πα-
ριανά της μέλη, Φένια Θεοφίλου, στην 
κιθάρα, Παναγιώτη Μενέγο στο λαού-
το, Παναγιώτη Τσουνάκη στο τουμπε-
λέκι, Μαρουσώ Μενέγου στο βιολί και 
Ελένη Τσουνάκη και Αγγελική Γεωργού-
λη στο τραγούδι. Οι Έλληνες μουσικοί 
προσαρμόστηκαν γρήγορα στο πνεύμα 

και το ύφος της Ορχήστρας και αποτέλε-
σαν βασικά μέλη της σε όλες τις παρου-
σίες της σε χαρακτηριστικές στιγμές των 
εκδηλώσεων. 

Κοντά στον Ελληνισμό 
της Β. Καρολίνας

Άκρως συγκινητικές ήταν οι εντυπώ-
σεις από τις συναντήσεις και τη συμπα-
ράσταση των Ελλήνων της Βόρειας Κα-
ρολίνας στο Παριανό συγκρότημα. Η 
Ελληνική Κοινότητα του Άσβιλ, της με-
γαλύτερης πόλης της περιοχής, από την 
στιγμή που ενημερώθηκε σχετικά, έκανε 
τα πάντα για να ευχαριστήσει τους «πα-
τριώτες» από την Ελλάδα. Στην κυρια-
κάτικη λειτουργία του ναού της Αγίας 
Τριάδας, ο Σύλλογος παραβρέθηκε με τις 
φορεσιές  και την ελληνική σημαία σκορ-

πώντας ρίγη συγκίνησης στους ομογε-
νείς. Ο ιερέας έκανε ειδική αναφορά και 
καλωσόρισμα, ενώ μετά το τέλος της λει-
τουργίας η Κοινότητα, με επικεφαλής 
τον επίτροπο Ανδρέα Καλλιάνο παρέθε-
σε πλούσιο γεύμα στον Σύλλογο και στο 
πολυπληθές εκκλησίασμα στο Ελληνι-
κό Πνευματικό Κέντρο. Μετά το γεύμα 
το συγκρότημα της Νάουσας παρουσία-
σε χορούς της πατρίδας μας με ζωντανή 
μουσική. 

Η προβολή της Πάρου
Η προβολή του ελληνικού συγκροτή-

ματος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε 

σχέση με άλλες συμμετοχές σε εκδηλώ-
σεις στο εξωτερικό. Από την πρώτη κιό-
λας μέρα κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο 
εκατοντάδες φωτογραφίες, σχόλια και 
βίντεο για την απόδοση των Ελλήνων. 
Παράλληλα οι τοπικές εφημερίδες είχαν 
φωτογραφίες και αφιερώματα, όπως και 
τα τοπικά κανάλια στα πολιτιστικά δελ-
τία τους. Αμέσως μετά τις πρώτες μέρες 
πολλοί άνθρωποι ερχόμενοι από μακρινές 
αποστάσεις, ακόμα κι από άλλες πολιτείες 
όπως την Τζώρτζια και το Τενεσσή, δή-
λωναν ότι είδαν το Παριανό συγκρότημα 
στην τηλεόραση και αποφάσισαν να το 
δουν στη συνέχεια και από κοντά.

Σε κάθε αναφορά στο Σύλλογο, ειδι-
κά στην τηλεόραση, αλλά και στις εκ-
δηλώσεις, γινόταν και παράλληλη ανα-

φορά στην Πάρο, στα γεωγραφικά της 
στοιχεία, τα αξιοθέατα και τις υποδομές 
της. Έξω από κάθε Πανεπιστήμιο ή άλλο 
χώρο εκδηλώσεων υπήρχε πάντα το ελ-
ληνικό περίπτερο, οργανωμένο από τον 
Σύλλογο με ένα laptop να προβάλλει συ-
νεχώς τις ομορφιές της Πάρου μέσα από 
τις εξαιρετικές φωτογραφίες του κυρί-
ου Στ. Νιφλή. Την ημέρα των Εθνών, 25 
Ιουλίου, η Ελλάδα και η Πάρος είχαν το 
δικό τους περίπτερο προβολής στον κε-
ντρικό δρόμο της πόλης για μιαν ολόκλη-
ρη ημέρα, όπου τα παριανά παιδιά με άνε-
ση στα αγγλική γλώσσα, προέβαλαν συ-

νεχώς την Πάρο στους χιλιάδες επισκέ-
πτες που είχαν συγκεντρωθεί από διάφο-
ρες πολιτείες της Αμερικής. Το ελληνι-
κό περίπτερο άφησε μοναδικές εντυπώ-
σεις μια και ήταν διακοσμημένο με μερά-
κι, αλλά και με έντυπο και άλλο υλικό που 
προήλθε από τον Ε.Ο.Τ. αλλά και άλλους 
φορείς και φίλους του Συλλόγου από την 
Πάρο. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που φωτο-
γράφιζαν το περίπτερο με τα αγόρια και 
τα κορίτσια της Πάρου που φορούσαν τις 
φορεσιές του νησιού ή έπαιζαν μουσική.  
Παράλληλα υπήρχε φροντίδα έτσι ώστε 
οι αφίσες της Πάρου, τα κυκλαδικά ει-
δώλια και οι αφίσες του Συλλόγου να κο-
σμούν στο εξής τους διαδρόμους και τα 
γραφεία του μεγάλου φεστιβάλ.

πολιτισμός
Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου»
Από την Πάρο στη Β. Καρολίνα και στη Νέα Υόρκη



15Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009

2ο Φεστιβάλ Μουσικής 
Πάρου στο Δημοτικό 
Γήπεδο Παροικιάς
«Απαγορευμένο» 
από την Άννα Βίσση 
και «Χέρια ψηλά» 
από τον Χατζηγιάννη

Η Άννα Βίσση με το «απαγορευμένο» 
της και όχι μόνο θα μας κρατήσει συντρο-
φιά σήμερα 12 Αυγούστου στο γήπεδο 
της Παροικιάς. Το Φεστιβάλ θα κλείσει 
στις 17 του μήνα με τον Μ. Χατζηγιάννη 
ο οποίος θα μας απογειώσει με τις γνω-
στές μεγάλες επιτυχίες του.  Η ώρα έναρ-
ξης των δύο συναυλιών είναι στις 21:30 
και η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ.

Οικο-λογικό φεστιβάλ στο Πάρκο                                

Ο Σαββόπουλος
κατεβάζει αυλαία

 Τα κλειδιά του οικο-λογικού φεστιβάλ παίρ-
νει ο Διονύσης Σαββόπουλος στις 29 Αυγούστου 
στο Θέατρο Καθολικού. Η εκδηλώση ξεκινά στις 
9.30 το βράδυ. Το εισιτήριο στοιχίζει 20 ευρώ. 
Στο χώρο της συναυλίας μπορείτε να μεταβείτε 
οδικώς ή με καΐκια από το λιμανάκι της Νάουσας. 

Εν τω μεταξύ, το Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. του 
Περιβαλλοντικού - Πολιτιστικού Πάρκου Πά-
ρου, ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η  συναυλία της Τάνιας Τσανακλίδου και της  Μάρ-
θας Φριντζήλα  που είχε προγραμματιστεί για τις 16 Αυγούστου στο θέατρο του Πάρ-
κου εξαιτίας αιφνίδιου κωλύματος των μουσικών  του σχήματος. Αναζητείται νέα κα-
τάλληλη ημερομηνία. Όσοι είχαν αγοράσει   πολλαπλό εισιτήριο για τις 4 συναυλί-
ες του Οικο-λογικού Φεστιβάλ,  μπορούν να εξαργυρώνουν το  αντίστοιχο αντίτιμο 
στον χώρο του Πάρκου. 

Ανακοίνωση
O Δήμος Πάρου και ο Εμπορικός Σύλ-

λογος Πάρου-Αντιπάρου έν όψει του λα-
μπρού εορτασμού στις 15 Αυγούστου, 
παρακαλεί τα μέλη του και όλα τα κατα-
στήματα,  στις περιοχές  από τις οποίες 
θα περάσει η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας 
της Παναγίας, να προβούν στις απαιτού-
μενες ενέργειες για τον ευπρεπισμό του 
χώρου έξω και πλησίον των καταστημά-
των τους (άσπρισμα, τήρηση κανόνων 
καθαριότητας κ.λ.π) και εφόσον αυτό εί-
ναι δυνατό, να τοποθετήσουν σημαίες.

Η ίδια έκκληση απευθύνεται και στους 
Ναουσαίους έν όψει του λαμπρού εορτα-
σμού της Παναγίας στη Νάουσα στις 23 
Αυγούστου.

Συναυλία ποπ-ροκ-λάτιν
Ο Πολιτιστικός  σύλλογος Αγκαιριάς 

σας προσκαλεί στη συναυλία που θα γίνει 
στην παραλία «Πίσω Αλυκή» την Τε-
τάρτη 19  Αυγούστου με το συγκρότη-
μα «εν πλώ». Συμμετέχει η ομάδα κρου-
στών Αγκαιριάς. Το πάρτυ δίπλα στο 
κύμα αρχίζει στις 10μ.μ. και η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη.

Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου 

2η Καλοκαιρινή παράσταση 

Τη δεύτερη παράστασή του με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια έδωσε ο Χο-
ρευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου την Κυριακή 2 Αυγούστου στο προαύλιο της Πα-
ναγίας στη Νάουσα. Χορευτές από τις ομάδες παραστάσεων παιδιών και ενηλίκων πα-
ρουσίασαν χορούς από τα Κύθηρα, τα μικρασιατικά παράλια και τις Κυκλάδες σε ένα 
πρόγραμμα που επιμελήθηκαν ο Παναγιώτης Σπύρου και η Μαρουσώ Κονταράτου. 

Μουσική έπαιξαν οι Μανώλης Δελέντας (βιολί) και Μανώλης Σιφναίος (λαούτο) 
και τραγούδησε η Αγγελική Σκιαδά. 

Ο κόσμος γέμισε το χώρο και υποστήριξε με τον ενθουσιασμό και με το χειροκρό-
τημά του τους χορευτές, με πολλούς από τους θεατές να χορεύουν με τα μέλη του χο-
ρευτικού μετά το πέρας της παράστασης. Ο ΧΟΝ ευχαριστεί τους συντελεστές και  
όσους τον τίμησαν με την παρουσία τους. Η επόμενη παράσταση στον ίδιο χώρο θα 
δοθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με αφιερώματα στη Μυτιλήνη και τα Δωδεκάνη-
σα.

Η τηλεόραση βλάπτει 
σοβαρά την υγεία των 
παιδιών

Ανεβάζει την
αρτηριακή πίεση

Οι γονείς δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά 
τους πάνω από δύο ώρες -το πολύ- μπροστά 
στην τηλεόραση 

Είναι γνωστό ότι οι πολλές ώρες τηλεόρα-
σης και τα πολλά βιντεοπαιχνίδια κάνουν γε-
νικά κακό στα παιδιά, όμως μια νέα αμερικα-
νική επιστημονική έρευνα διαπιστώνει μια ει-
δικότερη βλαβερή συνέπεια για την υγεία: 
αυξάνουν τον κίνδυνο των παιδιών να εμφα-
νίσουν αυξημένη αρτηριακή πίεση. Ο κίνδυ-
νος είναι υπαρκτός άσχετα αν το παιδί είναι 
παχύ ή λεπτό.

Η έρευνα έγινε από ερευνητές του πολιτει-
ακού πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν και δη-
μοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Archives 
of Pediatrics and Adolescent Medicine. 

Είναι η πρώτη φορά που μια έρευνα συσχε-
τίζει άμεσα αυτή τη συνήθεια των παιδιών 
(να κάθονται επί ώρες μπροστά από μια οθό-
νη βλέποντας ή παίζοντας παιχνίδια) με την 
άνοδο της πίεσης του αίματος. 

Οι επιστήμονες μελέτησαν παιδιά τριών 
έως οκτώ ετών επί μια εβδομάδα, με τη βοή-
θεια ειδικής συσκευής που προσδιόριζε πόσο 
κινητικά ήταν, σε συνδυασμό με πληροφορί-
ες που πήραν από τους γονείς σχετικά με τη 
συμπεριφορά και τις συνήθειες των παιδιών 
τους.

Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά έκαναν κα-
θιστική ζωή κατά μέσο όρο πέντε ώρες την 
μέρα και βρίσκονταν τουλάχιστον μιάμιση 
ώρα μπροστά από μια οθόνη. 

Ενώ το…καθισιό καθεαυτό δεν συσχετιζό-
ταν άμεσα με το επίπεδο της πίεσης, βρέθη-
κε άμεση σχέση της πίεσης με τις ώρες παρα-
κολούθησης τηλεόρασης. Άσχετα με το βά-
ρος του παιδιού, η πίεση του αίματος ήταν 
σημαντικά υψηλότερη σε εκείνα τα παιδιά 
που έβλεπαν τον περισσότερο χρόνο τηλεό-
ραση ή έπαιζαν τα περισσότερα βιντεοπαιχνί-
δια στην τηλεόραση, σε σχέση με όσα παιδιά 
σπαταλούσαν τον μικρότερο χρόνο μπροστά 
στην οθόνη της τηλεόρασης (λιγότερο από 
μισή ώρα τη μέρα).

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι γονείς 
δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους πάνω 
από δύο ώρες το πολύ μπροστά από μια τη-
λεόραση κάθε μέρα και αυτό πρέπει οπωσδή-
ποτε να συνδυάζεται με τουλάχιστον μια ώρα 
φυσικής άσκησης ημερησίως. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πέρα από 
την πίεση, η τηλεόραση έχει και άλλες «πα-
ρενέργειες», όπως ότι συνοδεύεται από αν-
θυγιεινή διατροφή (σνακ κλπ), αυξάνει το 
στρες και οδηγεί σε χειρότερο ύπνο κ.ά.
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Μία μονάδα υδροπονικής καλλιέργει-
ας, λειτουργεί από την Άνοιξη στα Τσου-
καλιά Πάρου. Ιδιοκτήτης είναι ο επιχει-
ρηματίας Χρήστος Λαζαράκης ο οποί-
ος απασχολεί στην επιχείρησή του 6 άτο-
μα ως μόνιμο προσωπικό, δύο γεωπό-
νους για την επίβλεψη των καλλιεργειών 
και εποχικά κάποια άτομα ως βοηθητικό 
προσωπικό. Τα προϊόντα παραγωγής, κυ-
ρίως αγγούρια και ντομάτες (από το Σε-
πτέμβριο και μανιτάρια), διοχετεύονται 
στην Παριανή αγορά. Είναι «καθαρά», 
όπως λέει ο ίδιος, προϊόντα, το κόστος 
παραγωγής τους ίσως είναι ελαφρώς αυ-
ξημένο, ισοσκελίζεται όμως η διαφορά σε 
σχέση με τον έμπορο, διότι δεν υπάρχουν 
τα μεταφορικά έξοδα από την Αθήνα. 

Τα προϊόντα εί-
ναι πιστοποιημέ-
να από το υπουρ-
γείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, χα-
ρακτηρίζονται δε 
«οικολογικά», 
γιατί ο τρόπος 
με τον οποίο καλ-
λιεργούνται (σε 
ελαφρόπετρα και 
νερό), δεν ρυπαί-
νει το περιβάλ-
λον, καθώς δεν 
αφήνει καθόλου 
υπολείμματα στο 

έδαφος ή στον αέρα, γίνεται εξοικονόμη-
ση νερού σε ποσοστό 50%, ενώ η γονιμο-
ποίηση των φυτών γίνεται με ειδικές μέ-
λισσες. 

Πρόκειται για μία πλήρη μονάδα πα-
ραγωγής κηπευτικών όλο το χρόνο, με 
σύστημα ψύξης – θέρμανσης, ανάλογα 
με την εποχή και όλη η λειτουργία και 
ο έλεγχος αυτής της μονάδας γίνεται με 
ηλεκτρονικό τρόπο. 

Τι είναι η υδροπονία
Η υδροπονική καλλιέργεια, είναι μία 

προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική καλ-
λιέργειας, με την οποία τα φυτά αναπτύσ-
σονται χωρίς τη χρησιμοποίηση εδάφους 
ή εδαφικών μιγμάτων. Η σωστή θρέψη 
των φυτών εξασφαλίζεται με κάποιο θρε-

πτικό διάλυμα που διαλύεται μέσα στο 
νερό και εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα 
ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που χρειά-
ζονται τα φυτά για την ανάπτυξή τους. Η 
υδροπονία επιτρέπει τον απόλυτο έλεγ-
χο της θρέψης των φυτών και όταν εφαρ-
μόζεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, 
με τον παράλληλο έλεγχο των συνθηκών 
του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, κα-
θιστά δυνατή την εντατικοποίηση και 
τον προγραμματισμό της καλλιέργειας. 

Μέγιστο πλεονέκτημα των υδροπονι-
κών καλλιεργειών, είναι η απαλλαγή από 
ασθένειες εδάφους και ζιζάνια. 

Η υδροπονία προσφέρει απόλυτο χημι-
κό έλεγχο του ριζικού περιβάλλοντος, με 
αποτέλεσμα να είναι τέλεια η θρέψη των 
φυτών χωρίς πλεονάσματα χημικών και 
λιπασμάτων. Έτσι, το προϊόν είναι ποιοτι-
κό για τον καταναλωτή με σεβασμό στο 
περιβάλλον. 

Με την υδροπονία εξαλείφονται οι 
ανάγκες για διάφορες τεχνικές όπως το 
όργωμα, η απολύμανση, η λίπανση, η ζι-
ζανοκτονία και η αμειψισπορά. Επίσης, 
προσφέρεται η δυνατότητα για επιτυχή 
καλλιέργεια, ακόμη και σε μη ευνοϊκές 
συνθήκες, όπως για παράδειγμα, σε περι-
οχές που δεν υπάρχει κατάλληλο έδαφος. 

Ευνοεί το κλίμα της Ελλάδας
Η Ελλάδα διαθέτει άριστες κλιματικές 

συνθήκες για την ανάπτυξη των θερμο-
κηπιακών υδροπονικών καλλιεργειών. Η 
ετήσια ηλιοφάνεια και θερμοκρασία βρί-

σκονται σε υψηλά επίπεδα, που επιτρέ-
πουν την εφαρμογή καλλιεργειών με πε-
ριορισμένες απαιτήσεις σε θέρμανση. Τε-
χνητός φωτισμός δεν είναι απαραίτητος 
στις ελληνικές συνθήκες, με εξαίρεση 
φυτά με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τα στοι-
χεία αυτά είναι σημαντικά, γιατί μπο-
ρούν να καταστήσουν την Ελλάδα αντα-
γωνιστική σε ποιότητα, ποσότητα και σε 
τιμή προϊόντων με άλλες χώρες, οι οποίες 
έχουν σήμερα το προβάδισμα λόγω σω-
στής διαχείρισης, ενώ υπολείπονται σε 
κλιματικές συνθήκες. 

Μονάδα υδροπονικής καλλιέργειας στα Τσουκαλιά Πάρου

Φιλο-περιβαλλοντική με ποιοτικά προϊόντα

 Πολιτικός ρατσισμός, «άστολος» μι-
σθοφόρος ή αφέλεια; Δεν μπορεί κανένας 
άλλος στην Επικράτεια να αρθρώσει λόγο 
αν δεν είναι «εκλεγμένος», λέει ο Σπύρος. 
Πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα ακούσου-
με απ’ ότι φαίνεται, πολλά τέτοια «κουλά». 
Μια καλή έκδοση με τα αποφθέγματα των 
«Σοφών», το καλύτερο προεκλογικό υλι-
κό.

 Μια και λέμε για εκλογές: Δέκα άδειες 
για γεωτρήσεις στην Πάρο ενέκρινε το Νο-
μαρχιακό Συμβούλιο μετά την αρνητική 
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και τη θετική πρόταση του Επαρχείου. 
Έχουμε και λέμε λοιπόν: 10 γεωτρήσεις επί 
30 ψήφους κατά μέσο όρο η κάθε μία, μας 
κάνει 300 ψηφαλάκια. Καλή μπίζνα. Ε! Και 
αν η Πάρος έχει γίνει σουρωτήρι; Και αν ο 

Δήμος γνωμοδότησε αρνητικά; Φωτιά και 
μπούρμπερη, που λέει ο λαός. Ψήφους να 
μαζεύουμε και... όλα καλά.

 Επειδή ο Γιάννης κέρδισε τις εκλογές 
δύο φορές με το υγειονομικό αεροσκάφος, 
στις επόμενες θα έχουμε υποψήφια με στολή 
του Ερυθρού Σταυρού, εθελόντρια στο νο-
σοκομείο που έκανε ο Αβραμόπουλος, αλλά 
κατόπιν …ενεργειών της, όπως μας διάβα-
σε στο Δημοτικό Συμβούλιο, από το προ-
σωπικό της ημερολόγιο. Είπαμε, ψήφους να 
μαζέψουμε και Ερίκος Ντυνάν θα γίνουμε! 

 
 Στο Star Channel μίλησαν ο Δήμαρ-

χος και ο Δ. Μέξης από την Επιτροπή 
Πρωτοβουλίας για το Νοσοκομείο. Και 
τώρα τι θα κάνουμε ρε Σπύρο, που μας κάθι-
σε αυτή η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας για 

το Νοσοκομείο» και δεν είναι και εκλεγμέ-
νη; Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Να τους 
ρίξουμε στην πυρά ή να τους κάνουμε πειρα-
ματόζωα στα εργαστήρια του Νοσοκομείου;

 Στις δώδεκα το μεσημέρι κάθε μέρα 
στη δουλειά, στις δώδεκα; Και παίρνεις δι-
πλό και τριπλό μισθό. Και εμείς οι αφελείς 
περιμένουμε να παραχθεί έργο!

 Αφού οι εκλεγμένοι όλων των βαθ-
μίδων δεν έχουν κάνει κάτι για να «ωρι-
μάσει» το νέο αεροδρόμιο, νομίζω μια νέα 
Επιτροπή Πρωτοβουλίας είναι απαραίτητη 
και γι’ αυτό το έργο. Τώρα, αν θα το μάθει ο 
Σπύρος δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά για το αε-
ροδρόμιο κάτι μπορεί ν’ αρχίσει να κινείται.

 Μηχανισμός παραπληροφόρησης έχει 
στηθεί για να συκοφαντήσει τους εμπόρους 
της Πάρου. Ανώνυμο τηλεφώνημα στη 
ΦτΠ, καταγγέλει: Το γιαούρτι «αγελαδί-
τσα» έχει σε μίνι μάρκετ στου Γκίγκα του-
λάχιστον διπλάσια τιμή από ότι στο Ατλά-
ντικ. Το ρεπορτάζ αγοράς όμως έδειξε ότι 
η διαφορά είναι μόνο δέκα λεπτά. Από ότι 
μας πληροφορούν, έχει παραγγελθεί και δη-
μοσκόπηση, που δείχνει ότι το 99,9% των 
καταναλωτών, θέλει τα πολυκαταστήματα. 
Όλα καλά, όλα ανθηρά.

 Το σύνθημα του ΚΚΕ «με το λαό ενά-
ντια στα μονοπώλια ή με τα μονοπώλια ενά-
ντια στο λαό;», θα ακουστεί πολλές φορές 
από το Σεπτέμβριο και μετά. 

ΝΡΛ


