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Tο «Νήσος Μύκονος» στην Πάρο, αναμένεται και το «Αδαμάντιος Κοραής»

Ενισχύεται ο ανταγωνισμός
Το πλοίο “Νήσος Μύκονος” από τον Νοέμ-
βριο στην Πάρο, ενώ κατά πάσα πιθανότητα
μετά τις γιορτές, δρομολογείται και το “Αδα-
μάντιος Κοράης” της Ανώνυμης Ακτοπλοϊκής
Εταιρείας Ζακύνθου.
Ένα ακόμη πλοίο, το “Νήσος Μύκονος” της
Hellenic Seaways δρομολογείται από την 1η
Νοεμβρίου από Πειραιά για Πάρο- Νάξο- Σάμο
– Ικαρία, μετά από την έγκριση του Συμβουλίου
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), που συνε-
δρίασε στις 22 Οκτωβρίου. Ένα δεύτερο πλοίο
της ίδιας εταιρίας το “Νήσος Χίος”, θα εκτελεί
το δρομολόγιο Πειραιά-Σύρο-Τήνο-Μύκονο-
Χίο-Μυτιλήνη. Τα δύο πλοία που δρομολογή-
θηκαν στις Κυκλάδες πυροδοτούν τον
ανταγωνισμό, αφού δυναμώνει ακόμη περισσό-
τερο η παρουσία του στόλου της Hellenic στο
κυκλαδικό νησιωτικό σύμπλεγμα.
Κατά τη συνεδρίαση του ΣΑΣ υπήρξε αντιπα-
ράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των δύο εται-
ρειών που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες.
Η πλευρά της Blue Star Ferries, μέσω του εκ-
προσώπου της, Διονύση Θεοδωράτου επεσή-
μανε ότι η εταιρεία δεν έχει καμία αντίρρηση για
τη δρομολόγηση πλοίων, αλλά επεσήμανε ότι θέ-
λουν να τηρηθούν οι κανόνες τους ΣΑΣ σύμ-
φωνα με τους οποίους δεν πρέπει να
παρεμποδίζονται τα ήδη δρομολογημένα πλοία
που έχουν αποδοχή δήλωσης τακτικής δρομο-
λόγησης.
Και τα δύο πλοία της HSW, σύμφωνα με την
Blue Star πέφτουν πάνω στα πλοία της σε αφιξο-
αναχωρήσεις με ταυτόχρονες ώρες.

Συνέχεια στη σελ. 4

Μεγάλη
συγκέντρωση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ το περασμένο
Σάββατο στην Αντίπαρο, που έγινε στην
πλατεία του νησιού, με ομιλητές τους
βουλευτές, Π. Ρήγα και Ντίνο Ρόβλια. Παρά
το κρύο, περίπου 200 άτομα ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα της Τοπικής Οργάνωσης Πάρου
- Αντιπάρου, άκουσαν και χειροκρότησαν
τους ομιλητές, προσυπογράφοντας με τον
τρόπο αυτό τα λεγόμενά τους, ενώ με την
παρουσία τους ακύρωσαν την προσπάθεια
όσων επιχείρησαν να δυσκολέψουν την
εκδήλωση.
Πρώτος πήρε το λόγο ο βουλευτής Κυκλάδων
Π. Ρήγας, ο οποίος αναφέρθηκε στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρειά
μας. Καυτηρίασε την πολιτική που ακολουθεί
η Νέα Δημοκρατία και τόνισε ότι αδυνατεί η
Κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Για το κόμμα του
είπε, ότι είναι συμπαγές όσο ποτέ ά�οτε και
τόνισε ότι εμπνέει ελπίδα και σιγουριά.

Συνέχεια στη σελ. 5

28η Οκτωβρίου 2008

Το “ΟΧΙ” των Ε|ήνων
Με σεβασμό στους αγωνιστές του ‘40, η Πάρος γιόρτασε
την επέτειο της Εθνικής Επετείου, με μαθητικές παρελάσεις,
ομιλίες στα σχολεία για το έπος και διάφορες ά`ες εκδηλώ-
σεις. Οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα, ενώ σε σπίτια, κα-
ταστήματα και δημόσια κτίρια κυμάτιζε η ε`ηνική σημαία.
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Ποιος έσβησε
τα φώτα;

Εντάξει, μέρα ήτανε. Όμως ο εργολάβος που
ολοκληρώνει τη Μαρίνα στη Νάουσα, μια δο-
κιμή ήθελε να κάνει και άναψε όλα τα φώτα.
Πετάχτηκε ο άνθρωπος σε μία δουλειά και
όταν επέστρεψε τα βρήκε σβηστά. Ανησύ-
χησε, γιατί συμπέρανε ότι κάτι δεν πάει καλά
και έτρεξε στους εργάτες, και ρώτησε με αγω-
νία τι έγινε. Α, του λένε. Ήρθε μία κυρία,
μπήκε μέσα, δεν είπε τίποτα, απλά κατέβασε
το διακόπτη. Σίγουρα η κυρία που έσβησε τα
φώτα, δεν είχε κακό σκοπό, για οικονομία το
έκανε. Δεν ρωτούσε όμως πρώτα…

Που είναι
ο φάκελος ωέο…

Συνέβη πριν από μερικά χρόνια, αλλά είναι
αξιοσημείωτο το γεγονός. Εργαζόμενος πήγε
στο ΙΚΑ προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά
με την ασφάλισή του. Πρόθυμη η υπάλληλος
σκίστηκε να τον εξυπηρετήσει, όμως δεν έβρι-
σκε το φάκελό του. Έφυγε άπραγος και προ-
βληματισμένος. Με τα πολλά ο φάκελος
βρέθηκε. Καθόταν επάνω η υπάλληλος…

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά
Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έναρξη των
εργασιών στο οικόπεδο που παραχώρησε η Ιερά Μονή Λογγοβάρδας
για την ανέγερση του μικρού Νοσοκομείου. Και αυτό γιατί σύμφωνα
με τις πληροφορίες ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος, ο οποίος
ασχολείται προσωπικά με το ζήτημα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον
Αρχιεπίσκοπο προκειμένου να πληροφορηθεί εάν έχει προχωρήσει

και το τυπικό μέρος της παραχώρησης. Η πληροφορία είναι, ότι το
θέμα έχει περάσει από τη Νομική Επιτροπή της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου και στις 17 Νοεμβρίου θα υπογράψει την παραχώρηση ο Αρ-
χιεπίσκοπος. Αμέσως μετά την υπογραφή, ο κ. Αβραμόπουλος έχει
δώσει εντολή στη ΔΕΠΑΝΟΜ να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την
έναρξη των εργασιών. 

Προχωράει η υπόθεση Μικρό Νοσοκομείο

Οι κάτοικοι της περιοχής Κακάπετρας είχαν αγα-
νακτήσει, γιατί δεν γινόταν ο δρόμος που θα τους
συνδέσει με τον Περιφερειακό Παρικιάς. Είχαν
αποφασίσει λοιπόν να αντιδράσουν με έναν πρω-
τότυπο τρόπο, μήπως και πείσουν τους αρμόδιους.

Με μία ανακοίνωσή τους, καλούσαν όλους τους
κατοίκους της περιοχής, αλλά και τις τοπικές
αρχές σε …εγκαίνια του ανύπαρκτου δρόμου,
είχαν αποφασίσει μάλιστα να κόψουν και κορδέλα
στο κακοτράχαλο μονοπάτι. Τελικά αναβλήθηκε
η διαμαρτυρία, γιατί η ΦτΠ που απευθύνθηκε
στο Δήμο, πληροφορήθηκε ότι με την 377/2008
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα τσιμεν-
τοστρωθούν δύο δρόμοι σε περιοχές της Πάρου,
ο ένας εκ των οποίων είναι στην περιοχή τους. 
Συγκεκριμένα, προκηρύχτηκε ανοιχτός διαγωνι-

σμός και καθορίστηκαν οι όροι για την εκτέλεση
του έργου τσιμεντοστρώσεις, προϋπολογισμού
75.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου στις 11 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10 το πρωί. Οι δρόμοι που θα τσιμεντο-
στρωθούν είναι: Πίσω από το γιοφύρι της Χαρί-
κλειας προς Κακάπετρα και στον Πρόδρομο, ο
δρόμος που ανεβαίνει προς το νηπιαγωγείο.
Όπως μας είπε η αντιδήμαρχος Μαρουσώ Φραγ-
κούλη, εφόσον πάει καλά ο διαγωνισμός, την επο-
μένη κιόλας θα ξεκινήσουν τα έργα. 

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων

Επικίνδυνος στη θάλασσα
…νόστιμος στην ξηρά

«Συνελήφθη»
καρχαρίας
στην Αλυκή
Μία έκπληξη περίμενε την περασμένη εβδομάδα τον ψαρά Αντώνη Σκιαδά. Όταν πήγε το πρωί να ση-
κώσει τα δίχτυα του, είδε πως είχε πιάσει, εκτός των άλλων αλιευμάτων και έναν καρχαρία περίπου 1,5
μέτρου και 80 κιλών. Ο κ. Σκιαδάς είχε ρίξει τα δίχτυα στη θαλάσσια περιοχή Δρυονήσι, όπου ο μι-
κρός καρχαρίας, προφανώς πλησίασε για να φάει τα ψάρια που ήδη είχαν πιαστεί, αλλά την πάτησε…
Το συγκεκριμένο είδος καρχαρία, δεν χαρακτηρίζεται για την επιθετικότητά του στον άνθρωπο, είναι
όμως ένας νοστιμότατος μεζές, που έγινε ανάρπαστος.
Ότι έχει απομείνει από το άτυχο θηλαστικό της θάλασσας, το κεφάλι του δηλαδή, βρίσκεται μέσα σε
γυάλα στο εστιατόριο «Απόπλους» στην Αλυκή. 

Η Τοπική Επιτροπή
της Ν.Δ. Πάρου - Αντιπάρου

προχωρά δυναμικά
στους στόχους της

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Πάρου –
Αντιπάρου της Ν.Δ. απα�αγμένη από
μικρότητες και ποικίλες διαδόσεις παραπλη-
ροφόρησης προχωρά στους στόχους της
δυναμικά και αμετάκλητα.
Οι συμπολίτες μας της Πάρου και Αντιπάρου
γνωρίζουν πως για να λυθούν προβλήματα
χρειάζονται στόχοι και δουλειά με την
παραγωγική συμμετοχή όλων των εμπλε-
κομένων παραγόντων με προτάσεις ουσίας.
Δεκτικοί της εμπιστοσύνης σας, είμαστε
κοντά σας χωρίς διακρίσεις και χρώματα για
ένα καλύτερο μέ�ον της κοινωνίας και των
παιδιών μας.

Από το γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων της Δημοτικής Τοπικής

Οργάνωσης της Ν.Δ. Πάρου – Αντιπάρου.

Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων

Γεν. Λυκείου Νάουσας
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
Γεν. Λυκείου  Νάουσας συγχαίρει τους
μαθητές που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση
και τους
εύχεται καλές
σπουδές και
καλή
σταδιοδρομία!
Με το πολύ
υψηλό
ποσοστό
επιτυχίας τους
μας έκαναν
όλους υπερήφανους και χαρούμενους!!
Επίσης με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, ο σύλλογος εύχεται στους μαθητές,
στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς  καλή
και δημιουργική σχολική χρονιά.

Για το ΔΣ
Η πρόεδρος

Ζ. Τσιγώνια – Κωβαίου
Η γραμματέας

Μ. Κονταράτου
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Την ικανοποίησή του για το θέμα της επιστροφής
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, των 13
στρεμμάτων του Αγροκηπίου στο Δήμο Πάρου,
εκφράζει με ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Παρίων
Χρ. Βλαχογιάννης και παρά�ηλα ευχαριστεί τους
δύο βουλευτές Κυκλάδων, Ιωάννη Βρούτση και
Άρια Μανούσου - Μπινοπούλου, για το
ενδιαφέρον που έδειξαν και με τις προσπάθειές
τους βοήθησαν στο να επιτευχθεί ο κοινός στόχος.
Ευχαριστεί επίσης, όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους και ιδιαίτερα τον κ. Π.
Κουτσουράκη, «ο οποίος  ασχολήθηκε  επιμελώς
με  αυτό το ζήτημα».    
«Όπως σε κάθε περίπτωση», τονίζει ο κ.
Βλαχογιάννης, «έτσι και τώρα, αποδεικνύεται ότι
με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε πο�ά για
το καλό του νησιού μας».
Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα 7 στρέμματα, ο
Δήμαρχος επισημαίνει: «Το δημοτικό
Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο, θα αποφασίσει
για τη μελλοντική τους χρήση (των 13ων
στρεμμάτων) και θα συνεχίσει την προσπάθειά
του για την παραχώρηση της χρήσης και των
υπολοίπων περίπου 7 στρεμμάτων».

Οι προσπάθειες συνεχίζονται
Η βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Άρια
Μανούσου-Μπινοπούλου, η οποία ασχολείται
με θέμα από τη στιγμή που υποβλήθηκε το
αίτημα του Δήμου στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, καταθέτοντας, εκτός των άλλων και
ερώτηση προς τον υπουργό, εξακολουθεί τις
προσπάθειές της για την παραχώρηση και των
υπολοίπων 7 στρεμμάτων. 
Όπως τονίζει, «αναφορικά με το υπόλοιπο

τμήμα του Αγροκηπίου έκτασης 7.524 τ.μ. το
οποίο ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από
αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου
1939, ο Υπουργός απάντησε «ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3147/2003
μπορεί να παραχωρηθεί στο Δήμο Πάρου μετά
από σχετικό αίτημα του». Σύμφωνα όμως με
τον Υπουργό, για να γίνει αυτό θα πρέπει να
καθορισθεί υποχρεωτικά ο σκοπός της
παραχώρησης. 
Η κ.  Μανούσου, το θέμα αυτό το είχε
επισημάνει από την πρώτη στιγμή, τόσο σε
προφορική επικοινωνία όσο και με επιστολή της
προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο
Πάρου και τους είχε ζητήσει να πάρουν

απόφαση και να προωθήσουν σχετικό έγγραφο
προς το Υπουργείο, για να μην υπάρξει και άλλη
καθυστέρηση. 
Μέχρι σήμερα, σημειώνει, δεν έγινε καμία
κίνηση και γι’ αυτό με τη δήλωσή της, ζητεί να
πάρουν απόφαση και να καθορίσουν τη χρήση. 
Η βουλευτής σε δελτίου Τύπου που εξέδωσε,
διευκρινίζει, πως «εξασφάλισε τη διαβεβαίωση
του Υπουργού ότι συμφωνεί να παραχωρηθεί
αμέσως, η έκταση των 7,5 στρεμμάτων για
σχολείο, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν. 3147/03».
Όπως αναφέρεται στην απάντηση της ερώτησης
αλλά και προφορικά, ο Υπουργός διαβεβαίωσε
τη Βουλευτή: «Όσον αφορά το αίτημά σας για
σχολείο, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε

αντίρρηση, δεδομένου ότι ο σκοπός αυτός, είναι
κοινωφελής».
Η κ. Μανούσου, επαναλαμβάνει, ότι «μέλημα
όλων  μας, είναι να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς
συνθήκες μάθησης για όλους τους μαθητές μας.
Θα πρέπει λοιπόν το θέμα της στέγασης του
σχολείου της Πάρου να τελειώσει το
συντομότερο δυνατόν και για αυτό αμέσως  οι
αρμόδιοι θα πρέπει να αποφασίσουν τον χώρο
ανέγερσης. Τώρα έχουν δύο επιλογές. Θα
πρέπει ή να προβούν σε άμεση αγορά του
οικοπέδου των 16 στρεμμάτων έναντι 600.000 €
που έχει προταθεί ή να επιλέξουν την έκταση
του αγροκηπίου. Η επιλογή οποιασδήποτε από
τις δύο λύσεις, θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να
μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις». 

Ικανοποίηση στο Δήμο Πάρου από την επιστροφή του Αγροκηπίου - Χρ. Βλαχογιάννης:

«Το πέτυχε η συνεργασία»
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Η Blue Star υποστηρίζει ότι οι ακτοπλοϊ-
κές επιχειρήσεις υποχρεώνονται να υπο-
βάλουν δρομολόγια για έγκριση εννέα
μήνες πριν από την έναρξη του δρομολο-
γιακού έτους. Άρα αφού η HSW δεν είχε
υποβάλλει τα συγκεκριμένα δρομολόγια
μέχρι τέλος Μαρτίου, δεν έχει δικαίωμα
να το κάνει τώρα. 
Εν τω μεταξύ με επιστολή του προς το
Συμβούλιο, και το υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, ο διευθύνων σύμβουλος της
Blue Star , Μιχάλης Σακέλλης, ζητούσε
εμμέσως πλην σαφώς, να μην εγκριθούν
τα δρομολόγια που κατέθεσε η HSW για
τα ε/γ-ο/γ Νήσος Χίος και Νήσος Μυ-
τιλήνη γιατί συμπίπτουν με της Blue Star. 
Στην επιστολή μεταξύ των άλλων αναφέ-
ρεται: «Η εταιρεία μας η οποία ήδη δρα-
στηριοποιείται στις γραμμές Ανατολικών
Κυκλάδων με την διαδικασία της τακτι-
κής δρομολόγησης όπως προβλέπεται
από τον ν. 2932/01, παρακαλεί όπως
κατά την εξέταση των αιτημάτων στην
συνεδρίαση της 22/10, εφαρμοσθούν οι
αρχές βάσει των οποίων συνήθως εξετά-
ζονται από την επιτροπή σας παρόμοια αι-
τήματα και οι οποίες συνίστανται :
»α. στην μη παρεμπόδιση των ήδη δρο-
μολογημένων με τακτική δρομολόγηση
πλοίων από τυχόν τροποποιήσεις δρομο-
λογίων άλλων πλοίων ή από αιτήσεις για
«έκτακτες» δρομολογήσεις, αρχή η οποία έως
τώρα εκφράζεται με έγκριση αναχώρησης των
πλοίων αυτών τουλάχιστον ½ ώρα μετά ή 1 ώρα
πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρη-
σης των ήδη δρομολογημένων πλοίων, και
»β. στην μη παρεμβολή εμποδίων στα ενδιάμεσα
λιμάνια για την κανονική και χωρίς προβλήματα
και καθυστερήσεις εκτέλεση των δρομολογίων
των ήδη δρομολογημένων πλοίων.
»Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία μας έχει επανει-

λημμένως εκφράσει την αντίθεσή της στο καθε-
στώς «άδειας» δρομολόγησης που προβλέπεται
από τον ν. 2932/01, το οποίο άλλωστε έχει απο-
δοκιμαστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
καθώς οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υποχρεώνονται
να υποβάλλουν για «έγκριση» τα δρομολόγια
τους 9 μήνες πριν από την έναρξη του νέου δρο-
μολογιακού έτους και 16 μήνες πριν την έναρξη
της θερινής περιόδου».
Από την πλευρά της η Hellenic SeaWays  μέσω
του εκπροσώπου της Βασίλη Κάτσαρη, υποστή-

ριξε ότι βάσει της νομοθεσίας στις 31
Μαρτίου ή θα έπρεπε να εγκρίνει όλα τα
δρομολόγια είτε να τα απορρίψει. Αφού
το ΣΑΣ στις 31 Μαρτίου έδωσε παρά-
ταση στην καταβολή δικαιολογητικών,
άρα μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις
για δρομολόγια οποτεδήποτε. 
Ωστόσο, δεν λύνεται ούτε με το Μύκο-
νος το πρόβλημα με τη μεταφορά των
φορτηγών, καθώς το πλοίο παίρνει φορ-
τηγά για τέσσερα νησιά, ενώ τα RO-RO
που είχαν δρομολογηθεί για το καλο-
καίρι, σταμάτησαν τα ταξίδια.

Ο Δ. Πετρόπουλος στη “Φωνή”
Στη ΦτΠ μίλησε για τα νέα δρομολόγια
ο ναυτιλιακός πράκτορας, Δ. Πετρό-
πουλος. 
Όπως είπε, «τα δρομολόγια της Blue
Star είναι αυτά που γνωρίζουμε, Στα-
θερά δύο πλοία, στα οποία θα γίνουν οι
ετήσιες επιθεωρήσεις το Νοέμβριο και
το Δεκέμβριο, αλλά θα αντικαταστα-
θούν με το Blue Star ΙΘΑΚΗ, οπότε η
γραμμή θα παραμείνει με τα σταθερά
δρομολόγια, κάθε μέρα από τον Πειραιά
στις 7. 25 το πρωί για Πάρο και κάθε
απόγευμα στις 5.30. Τρίτη – Πέμπτη –
Κυριακή από Πειραιά μέσω Σύρου και
από Πάρο για Σύρο Τρίτη και Πέμπτη.
Το νήσος Μύκονος θα είναι καθημερινά
εκτός Τρίτης και Κυριακής 7 το από-

γευμα από Πειραιά για Πάρο – Νάξο Εύδηλο,
Καρλόβασι και Βαθύ και τα μεσημέρια θα περνάει
από την Πάρο στις 12.45 για Πειραιά και την Κυ-
ριακή στις 8.40 πάλι για Πειραιά». 
Στην ερώτηση εάν βρέθηκε η «Χρυσή τομή» σε
σχέση με τις αντιδράσεις απάντησε:
«Όχι δεν βρέθηκε η χρυσή τομή, απλά το υπουρ-
γείο αποφάσισε να δώσει τα συγκεκριμένα δρο-
μολόγια, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό. Από κει
και πέρα είναι θέμα της εμπορικής πολιτικής της

κάθε εταιρίας, για να κρατήσει την πελατεία της.
Για την Πάρο βέβαια, είναι πολύ θετικό, που άλλη
μία ώρα έρχεται να προστεθεί στις αφήξεις και τις
αναχωρήσεις από Πάρο για Πειραιά και αντί-
στροφα και μ’ αυτή τη λογική μόνο θετικά μπορεί
να το δει κανείς». 
Το εισιτήριο θα είναι ακριβότερο ή φθηνότερο
από αυτό της Blue Star;
«Δεν έχουμε ακόμη ανοιχτά πλάνα για να ξέ-
ρουμε την τιμή. Εάν όμως λάβουμε υπόψη μας τα
δρομολόγια της Hellenic SeaWays σε Μύκονο
και Σύρο, η τιμή του εισιτηρίου είναι κατάτι ακρι-
βότερη, έχει όμως περισσότερες αριθμημένες θέ-
σεις». 
Τα δρομολόγια του Μύκονος θα ξεκινήσουν 1η

Νοεμβρίου, θα γίνει όμως μέσα στο Νοέμβριο η
ετήσια επιθεώρηση στο πλοίο, που σημαίνει ότι θα
διακόψει για λίγο καιρό τα δρομολόγια και θα
επανέλθει πριν από τις γιορτές. 

«Αδαμάντιος Κοραής»
Ένα άλλο νέο, είναι η έγκριση δρομολογίων του
νέου πλοίου, που έχει φέρει η Ανώνυμη Ναυτι-
λιακή Εταιρία Ζακύνθου, το οποίο σήμερα μετα-
σκευάζεται στο Πέραμα και υπολογίζεται να είναι
έτοιμο σε περίπου 1μιση μήνα, οπότε και αναμέ-
νεται μετά τις γιορτές να ξεκινήσει τα δρομολό-
για. Αυτό έχει για τη χειμερινή περίοδο
δρομολόγια στις 4.45 από τον Πειραιά για Πάρο
– Νάξο και το βράδυ επιστροφή για Πειραιά. 
Το πρόβλημα όμως κ. Πετρόπουλε με την ενδο-
κυκλαδική συγκοινωνία λύνεται στο βαθμό που
θα έπρεπε;
«Γενικά πιστεύω ότι η Πάρος, σε συνδυασμό και
με τη νέα δρομολόγηση που γίνεται από την Blue
Star με το Blue Star1, που θα μπει στη γραμμή για
Πειραιά Σαντορίνη – Κω – Ρόδο, σε συνδυασμό
και με τη δρομολόγηση του Μύκονος, μπορεί να
γίνει ένας κόμβος και προς τα Δωδεκάνησα και
προς τη Χίο Μυτιλήνη Ικαρία και Σάμο, δεδομέ-
νου ότι τρεις φορές την εβδομάδα μπορείς πλέον
εύκολα να πας Σαντορίνη, με ανταπόκριση να συ-
νεχίσεις για Ρόδο και αντίστοιχα. Προβλέπεται
μάλιστα, αν εγκριθούν και κάποιες άγονες γραμ-
μές που έχει ζητήσει η Blue Star με το πλοίο Δια-
γόρας, να έχουμε και από αυτό προσεγγίσεις προς
τα Δωδεκάνησα και παράλληλα, περνώντας ένα
τέτοιο μεγάλο πλοίο από τη Σαντορίνη, ουσια-
στικά ελευθερώνει χώρο από τα πλοία που έρχον-
ται σε Πάρο - Νάξο γιατί είναι σάνα προστίθεται
ένα επιπλέον πλοίο στη γραμμή μας. 
»Σε ότι αφορά στις άγονες γραμμές, έχει γίνει
ήδη η κατάθεση των ενδιαφερομένων, έχουν εν-
διαφερθεί αρκετές εταιρίες και περιμένουμε τα
αποτελέσματα μέσα στο επόμενο τρίμηνο». 

Tο «Νήσος Μύκονος» στην Πάρο, αναμένεται και το «Αδαμάντιος Κοραής»

Ενισχύεται ο ανταγωνισμός

Δεν ξεκαθάρισε το τοπίο 
Σε σημαντικό κέντρο μετεπιβίβασης επιβατών αναδεικνύεται   πάλι το νησί μας μετά τα νέα δρομολόγια που ανακοινώθηκαν πρόσφατα .Είτε από την
Πάρο είτε από γειτονικά  νησιά μπορεί πλέον κανείς να κινηθεί προς κάθε νησί του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Αρνητική όμως είναι η εξέλιξη στο ζήτημα των «γραμμών δημοσίου συμφέροντος» σχετικά με την Κρήτη, αφού καμία εταιρεία δεν έδωσε προσφορά,
για τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Κυκλάδες-Κρήτη, γραμμή που όταν λειτουργούσε σταθερά και με καλό πλοίο έφερνε στην Πάρο σε ετήσια βάση
15.000 επισκέπτες.
Επειδή υπάρχουν δεμένα πολλά μεγάλα πλοία που θα μπορούσαν να καλύψουν τη γραμμή αυτή, ενώ σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και η μετα-
σκευή του «Αδαμάντιος Κοραής», υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει κάποια κίνηση μελλοντικά, για την κάλυψή της.
Με επιφύλαξη αντιμετωπίστηκε, από πολλούς στις Κυκλάδες, η κίνηση της ΝΕΛ, να προχωρήσει στην προσφορά  για κάλυψη των δυο ενδοκυκλαδι-
κών δρομολογίων με τα ταχύπλοα Αίολος Κεντέρης 1 και 2 τα οποία όμως θα κινούνται με συμβατικές ταχύτητες, για να έχουν και «συμβατικό» εισι-
τήριο.
Ένας λόγος γι αυτό είναι και ότι τα πλοία αυτά έχουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν σταθερή πλεύση με υψηλές ταχύτητες, κάτι
που μένει να δούμε αν θα γίνεται και στις χαμηλές ταχύτητες με τις οποίες θα κινούνται.
Ας ελπίσουμε ότι οι νέες χαμηλές τιμές των καυσίμων που δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις εκμετάλλευσης , θα φέρουν και άλλες αλλαγές στο
χώρο.                                                                                                                                                                                                                                                           Δ.Μ.
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο βουλευτής Καρδίτσας και μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Ντ.
Ρόβλιας, άσκησε σκληρή κριτική στην
Κυβέρνηση, αναφερόμενος και στα σκάνδαλα
και στην οικονομική πολιτική, ενώ εκτενή
αναφορά έκανε στο ζήτημα του Βατοπεδίου.  
Ο κ. Ρόβλιας τόνισε ότι «παίζονται πλέον οι
τελευταίες πράξεις του δράματος που ζει η
χώρα και ονομάζεται «κυβέρνηση Καρα-
μανλή».
Της κυβέρνησης που κατάφερε μέσα
σε λιγότερο από πέντε χρόνια να φέρει
την οικονομία στο χειρότερο σημείο
των τελευταίων 15 χρόνων, την
ε�ηνική οικογένεια σε απόγνωση, τη
χώρα σε ανυποληψία και τους
θεσμούς σε κρίση διαρκείας». Το
πότε θα πέσει, είπε, είναι θέμα χρόνου,
καθώς «απέτυχαν σε όλα και
στερούνται πλέον κοινωνικής
αποδοχής, στερούνται πολιτικής
νομιμοποίησης, έχασαν όλα τα
ερείσματά τους, ουσιαστικά δεν
διαθέτουν πλέον ούτε κοινοβουλευτική
πλειοψηφία. Προσπαθούν να κρατηθούν με
το ζόρι στην εξουσία εν μέσω σκανδάλων και
εσωτερικών κλυδωνισμών». 
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και ο Πρωθυπουργός,
πρόσθεσε, «έχασαν δύο κρίσιμες μάχες: τη
μάχη της οικονομίας και τη μάχη κατά της
διαφθοράς. 
Διέλυσαν την οικονομία και έκαναν την
Ε�άδα την πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης.
Χάρισαν δισεκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο
κεφάλαιο και περιφρόνησαν τον εργαζόμενο,
τον αγρότη και τον επα~ελματία.
»Βουτηγμένοι στα σκάνδαλα και στη
διαφθορά αναδεικνύουν μια πρωτόγνωρη
κυβερνητική ανεπάρκεια και μια εγκληματική

αδιαφορία για το δημόσιο συμφέρον.
Φορτώνουν με φόρους τα χαμηλά και μεσαία
εισοδήματα για να κλείσουν τα ε�είμματα
του προϋπολογισμού, που οι ίδιοι
δημιούργησαν. Την πλήρη αποτυχία τους
στην οικονομική πολιτική προσπαθούν να
την φορτώσουν στη διεθνή κρίση. Όμως
αγαπητοί φίλοι, η διεθνής κρίση δεν έχει
χτυπήσει ακόμα την πόρτα τη δική μας. Όταν
θα συμβεί αυτό τα πράγματα θα είναι
δραματικά». 
Οι πολίτες σημείωσε, «κατάλαβαν και γι’
αυτό πλέον στα γκάλοπ καταγράφεται μια
μεγάλη πολιτική α�αγή. Το ΠΑΣΟΚ
προηγείται σε όλες τις μετρήσεις. Έχουμε
ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Οι

παραιτήσεις υπουργών ή ο
ανασχηματισμός δεν α�άζουν την
καταστροφική και αντιλαϊκή πολιτική
τους. Αυτό που χρειάζεται η χώρα
είναι α�αγή πολιτικής και αυτό θα
γίνει μόνο με την α�αγή
κυβέρνησης».
Τέλος, αναφερόμενος αναλυτικά στο
μέγα όπως είπε,  σκάνδαλο της
Μονής Βατοπεδίου, τόνισε ότι αφορά
αποκλειστικά και μόνο την
κυβέρνηση της Ν.Δ. Ξεκινάει τον

Ιούνιο του 2004 και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα. Και κατέληξε ο κ. Ρόβλιας: «Ο
Πρόεδρός μας, ο Γιώργος Παπανδρέου
μπορεί να κοιτάζει στα μάτια τους πολίτες.
Ως Κίνημα διδαχθήκαμε από τα λάθη του
παρελθόντος και είμαστε έτοιμοι να
αναλάβουμε τις αυριανές ευθύνες μας. 
»Το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο και είναι έτοιμο
κάθε στιγμή για την κρίσιμη εκλογική
αναμέτρηση. Τότε θα μιλήσει ο λαός».
Στη συγκέντρωση παρέστησαν ο δήμαρχος
Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, η έπαρχος Γρ.
Πρωτολάτη, η πρόεδρος του Λιμενικού Τα-
μείου Βάσω Σκαραμαγκά, ο πρόεδρος και
μέλη της Νομαρχιακής Επιτροιπής Κυκλά-
δων.

Δεν διχάζουν τα κόμματα
τις κοινωνίες, αλλά οι

συντηρητικές αντιλήψεις
Στην πλατεία της Αντιπάρου πραγματοποιήθηκε τελικά η
εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, με ομιλητές τους βουλευτές, Π.
Ρήγα και Γ. Ρόβλια. Και αυτό γιατί, η σχολική επιτροπή,
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων που προηγήθηκε, αρνήθηκε να παραχω-
ρήσει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού
σχολείου (ο μοναδικός κλειστός χώρος στην Αντίπαρο), η
οποία έχει κατά καιρούς παραχωρηθεί για λαϊκές συνελεύ-
σεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν έτυχε ωστόσο, να
παραχωρηθεί ποτέ για κομματική εκδήλωση και έτσι η δι-
καιολογία ήταν έτοιμη. Με το πρόσχημα λοιπόν αυτό, να
μην παραχωρείται δηλαδή η αίθουσα για κομματικές εκ-
δηλώσεις, γιατί θα πρέπει τα παιδιά να μείνουν «μακριά
από κόμματα και διχασμό», δεν παραχώρησαν, σχολική
επιτροπή και γονείς την αίθουσα στο ΠΑΣΟΚ για να
…προφυλάξουν τα παιδιά, κρίνοντας προφανώς ότι οι
κομματικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε κόμματος στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων, θα «βλάψουν σοβαρά την
υγεία τους». 
Είναι γεγονός, ότι οι συντηρητικοί πάντα βρίσκουν προ-
σχήματα για να εμποδίσουν τη λειτουργία της Δημοκρα-
τίας. Θα πρέπει όμως να έχουν υπόψη τους, ότι σύμφωνα με
το Σύνταγμα τα πολιτικά κόμματα αποτελούν θεσμούς του
δημοκρατικού πολιτεύματος και του κράτους, γι’ αυτό και
οι πολιτικοί έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους χώ-
ρους του δημοσίου, για να εκφέρουν τις απόψεις τους. Άλ-
λωστε, σε περίοδο εκλογών, τα σχολεία μετατρέπονται σε
εκλογικά κέντρα και δεν έπαθε τίποτα κανένας μαθητής. 
Παρ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης του
ΠΑΣΟΚ Πάρου - Αντιπάρου, Γ. Δραγάτης, σεβάστηκε,
όπως είπε, την απόφαση και άλλαξε το χώρο της εκδήλω-
σης, με την επισήμανση, ότι στόχος του κόμματός του δεν
είναι να διχάσει ούτε τις μικρές ούτε τις μεγάλες κοινωνίες.
Στην ομιλία του δε, ο κ. Ρόβλιας δεσμεύτηκε πως όταν
υπάρξει αλλαγή σκηνικού στα πολιτικά δρώμενα, θα ειση-
γηθεί, η αίθουσα αυτή να διατίθεται σε όλα τα πολιτικά
κόμματα για κάθε είδους εκδήλωσή τους.                           Μ.Δ.

Μεγάλη συγκέντρωση
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Τα χρυσά παιδιά
Πολλοί τα έβαλαν με τα χρυσά παιδιά («golden boys») για να
εξηγήσουν την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος. Είναι συμπτώματα κι όχι αιτία της ασθένειας. Συνέπεια του
συστήματος που στηρίζεται στην αδικία.  Ερχόμαστε κατευθείαν
στα δικά μας, όπου η αδικία αποτελεί ραχοκοκαλιά του συστή-
ματος και όλων των υποσυστημάτων. Χρειάστηκε η απεργία
των τελωνειακών, για να συζητηθεί κάπως το θέμα και μετά αυ-
τομάτως να ξεχαστεί, γιατί έχουμε κάνει και την πολιτική αδιέ-
ξοδη ρουτίνα. Η αντιπολίτευση για λίγο στάθηκε στο πλάι των
τελωνειακών καθώς θεωρείται πάντα καλό αυτό που φθείρει την
κάθε κυβέρνηση. Λειτουργούμε με αξιώματα και το συνδικαλι-
στικό σύστημα στηρίζεται  σε αξιώματα και σαθρές βάσεις.

Άλλες σκέψεις και άλλα αιτήματα μπορεί να έχουν
προτεραιότητα. Μπορεί να νοηματοδοτήσουν την
πολιτική. Ας πάμε για παράδειγμα στους μισθούς
των δημοσίων υπαλλήλων. Η πίτα είναι μία, το
τμήμα του προϋπολογισμού δηλαδή, που διατίθε-
ται κάθε χρόνο για μισθοδοσίες. 
Πρώτο ζήτημα είναι να ερευνήσουμε, αν αυτό το
κομμάτι μπορεί να μεγαλώσει. Για να γίνει αυτό,
πρέπει να μειωθούν άλλα. Είπαμε στην Ελλάδα δεν
έχουμε δημοκρατία, φεουδαρχία συντεχνιών κυ-
βερνά και οι δυνατότερες συντεχνίες αποσπούν δια-
κρίσεις και προνόμια. Το να μειώσουμε άλλες
δαπάνες θα ήταν μια λύση για την αύξηση κονδυ-
λίων, που αφορούν μισθούς. Υπάρχει και άλλος
τρόπος. Να αυξηθούν τα έσοδα κι εδώ η περιστολή
της φοροδιαφυγής και των περιττών δαπανών δί-

νουν διεξόδους.
Δεύτερο ζήτημα είναι να λογαριάσουμε πώς θα διατεθεί με κά-
ποια δικαιοσύνη το ποσόν των μισθών. Αυτά που έχει να μοιρά-
σει η κάθε κυβέρνηση στους υπαλλήλους διανέμονται άνισα.
Σκοπός είναι να διατηρεί την αδικία, που αποτελεί ραχοκοκαλιά
του συστήματος. «Διαίρει και βασίλευε». Ούτε τα κόμματα,
ούτε οι παρατάξεις, ούτε και οι συνδικαλιστικοί φορείς, έχουν
ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της αδικίας. Κάθε ομάδα
εργαζομένων ζητά τα δικά της κι εκείνες που μπορούν να πιέ-
σουν επιτυγχάνουν περισσότερα κάθε φορά ενισχύοντας τις δια-
κρίσεις. Οι δικαστικοί αυξάνουν μόνοι το μισθό τους, όπως τα
στελέχη των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα βρίσκουμε πολλά
χρυσά παιδιά κι αφού ο χρυσός καταναλίσκεται εδώ, στους άλ-
λους μένει ο χαλκός και το σίδερο. Άλλοι το φιλέτο, οι περισσό-
τεροι τον κατιμά. Υπάρχουν σήμερα συστήματα υπολογισμών,
που μπορούν να πετύχουν δικαιότερες προσεγγίσεις στις αμοι-
βές. Απ’ αυτό θα προκύψει και μια αίσθηση δικαιοσύνης,
ανάγκη μεγάλη για την ελληνική κοινωνία. Είναι αυτονόητο ότι
κάθε εργαζόμενος έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά όλα μπο-
ρούν να συνυπολογίζονται και τα οικογενειακά επιδόματα να
μην είναι της πλάκας.
Συμπεράσματα: Έχει προτεραιότητα το αίτημα για δικαιοσύνη
στους μισθούς και η συνεχής καταπολέμηση της αδικίας. Έχει
προτεραιότητα η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση
των  χαμηλών μισθών. Αποτελούν δημοκρατικές επιδιώξεις τόσο
η περιστολή της φοροδιαφυγής όσο και η μείωση υπερβολικών
δαπανών. Η περιστολή τελετών και δεξιώσεων.
Είναι ορθότερο επομένως πριν από όλα τα αιτήματα να προ-
βάλλονται αυτά, γιατί η πίττα είναι μία και η δικαιοσύνη απαι-
τεί να μοιράζεται σωστά και να μην πέφτουμε στη φεουδαρχική
άποψη των κεκτημένων δικαιωμάτων και άλλων αξιώσεων.
Όταν πολλοί δεν βρίσκουν δουλειά και ψωμί. Αγώνας ναι, αλλά
και για τους άλλους.

Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» ξεκινάει τις κινηματογραφικές βραδιές κατ’ εξαίρεση το ΣΑΒΒΑΤΟ 1/11/2008 με την ταινία
ΜΑΜΑ ΜΙΑ στις 8 το βράδυ. Έπεται πάρτι με βερμουτάκια, μπατόν σαλέ, μουσική της δεκαετίας και χορό. 
Σας περιμένουμε όλους.
Καμπάνες, γιακάδες και τακούνες προαιρετικά!
Στις δύο Νοεμβρίου η ταινία ΜΑΜΑ ΜΙΑ θα προβληθεί από το Νηρέα.
Είναι μία έγχρωμη μουσική ταινία σε σκηνοθεσία Φιλίντα Λόιντ, με τους: Μέριλ Στριπ, Πιρς Μπρόσναν, Τζούλι Γουόλτερς, Στέλαν
Σκαρσγκαρντ. Η ταινία είναι γυρισμένη σε ελληνικό νησί. 

Το ΜΑΜΑ ΜΙΑ στην Πάρο 

Ξεκινούν από την 1η Νοεμβρίου οι προβολές από τις κινηματογραφικές λέσχες του Αρχιλόχου και του Νηρέα. 
Οι ταινίες της Κινηματογραφικής λέσχης του «Αρχιλόχου» θα προβάλλονται κάθε Παρασκευή 8.30 μ.μ., καθώς επίσης και ορισμένες Τε-
τάρτες με αφιερώματα σε ταινίες σταθμούς. 
Οι ταινίες της Κινηματογραφικής Λέσχης του Νηρέα, θα προβάλλονται σταθερά κάθε Κυριακή στις 7.30 μ.μ. 
Το πρόγραμμα 

Ξεκινούν οι προβολές από τις κινηματογραφικές λέσχες του Αρχιλόχου και του Νηρέα

Τι θα δούμε το Νοέμβριο

nn 7/11- 9/11: ΜΑΪΚΛ ΚΛΕΪΤΟΝ: (MI-
CHEL CLAYTON.2007-‘Εγχρ., 119΄).
(Κοινωνική). Αμερικανική
ταινία σε σκηνοθεσία Τόνι
Γκιλρόι, με τους Τζορτζ
Κλούνεϊ, Τίλντα Σουίντον,
Τομ Γουίλκινσον, Σίντνεϊ
Πόλακ. Ο Μάκλ Κλέιτον είναι
ένας «διαμεσολαβητής» για
μια μεγάλη νομική φίρμα,
αυτός δηλαδή που λύνει ήσυχα και αποδοτικά τις
προβληματικές υποθέσεις. 
Πνιγμένος στα χρέη, ζητά τη βοήθεια του
αφεντικού του, ο οποίος του αναθέτει να
επιληφθεί ενός συνεργάτη που έχει στραφεί
ενάντια στα συμφέροντα της εταιρίας.

nn 8/11 Στην αίθουσα του Αρχίλοχου στις
18:30, 9/11 στις 11:00 το πρωί στην
αίθουσα του Νηρέα και στις 12:00 το
μεσημέρι στον Αρχίλοχο: KUNG FU
PANDA (ΠΑΙΔΙΚΟ):
(2008 - Έγχρ., 92΄).
Αμερικανική ταινία σε
σκηνοθεσία Μαρκ Όσμπορν.
Ο Πο, ένα χοντρούλικο και
τεμπέλικο πάντα ονειρεύεται
να γίνει εξπέρ των πολεμικών

τεχνών. Όταν ο πάνσοφος δάσκαλος Οόγκουεϊ
ανακοινώνει, προς έκπληξη όλων, ότι αυτός είναι
ο «Εκλεκτός», ο Πο αρχίζει τη σκληρή
εκπαίδευση. Πολύ πριν την ολοκληρώσει όμως,
καλείται να αντιμετωπίσει το απόλυτο κακό, την
ανίκητη λεοπάρδαλη Τάι Λανγκ.

nn14/11 - 16/11: ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ:
(THE EDGE OF HEAVEN. 2007 -
Έγχρ.,122΄). (Δραματική).
Γερμανο - τουρκική ταινία σε
σκηνοθεσία Φατίχ Ακίν, με
τους: Νουργκούλ Γιεζιλτσάι,
Μπακί Νταβράκ, Χάνα
Σιγκούλα, Τουνσέι Κουρτίζ. Ο
Νεζάτ, καθηγητής στο
πανεπιστήμιο του Αμβούργου,
αποδέχεται με βαριά καρδιά το γάμο του πατέρα
του με τη Γέτερ, μια γοητευτική πόρνη. Όταν η
τελευταία χάσει αναπάντεχα τη ζωή της, ο Νεζάτ
θα αναζητήσει την κόρη της Αϊτέν, μια πολιτική
ακτιβίστρια την οποία καταζητεί η τουρκική
αστυνομία.

nn 21/11 - 23/11: Ο ΣΚΟ ΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
(THE DARK KNIGHT. 2008 - Έγχρ., 145΄).
Αμερικανική ταινία (περιπέτεια) σε σκηνοθεσία
Κρίστοφερ Νό λαν, με τους: Κρίστιαν Μπέιλ, Χιθ

Λέτζερ, Άαρον Έκχαρτ, Μάγκι
Τζίλενχαλ, Μάικλ Κέιν. Σε
συνεργασία με τον υπαρχηγό
της αστυνομίας Τζιμ Γκόρντον
και τον δυναμικό εισαγγελέα
Χάρβεϊ Ντεντ, ο Μπάτμαν έχει
περιορίσει τη δράση των
εγκληματικών συμμοριών στη Γκόθαμ Σίτι.
Εμφανίζεται, όμως, ο Τζόκερ, ένας καινούριος,
επικίνδυνος κακοποιός που κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει τις κινήσεις του.

nn 28/11 - 30/11: ΜΙΑ ΦΟΡΑ
(ONCΕ. 2006 - Έγχρ. 85΄)

Ιρλανδέζικη ταινία (κωμωδία)
σε σκηνοθεσία Τζον Κάρνεϊ, με
τους Γκλεν Χάνσαρντ,
Μαρκέτα Ιργκλοβά, Μπιλ
Χόντνετ. Μια Τσέχα μουσικός,
μετανάστρια στο Δουβλίνο,
γίνεται πωλήτρια για να
ενισχύσει το εισόδημά της. Στο δρόμο, όμως,
συναντά ένα κιθαρίστα και αποφασίζουν να
βοηθήσουν ο ένας τον άλλο να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Η πρώτη ημερομηνία αφορά την προβολή του
Αρχίλοχου και η δεύτερη του Νηρέα.

Συναυλία στον Νηρέα
Με τους «NIHAVENT HOT L» ανοίγει το χειμερινό μουσικό του πρόγραμμα ο Νηρέας. Ο Παριανός μουσικός, κοντραμπα-
σίστας Γιώργος Βεντουρής με το συγκρότημά του, θα παίξουν για τους Παριανούς στην αίθουσα του Νηρέα στη Νάουσα την
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ.
Τους «NIHAVENT HOT L» αποτελούν οι Αντώνης Απέργης (κιθάρα), Μάρθα Μαυροειδή (λάφτα - τραγούδι), Λευτέρης
Χαβουτσάς (κλασική κιθάρα), Άγγελος Πολυχρόνου (κρουστά), Γιώργος Βεντουρής (κόντρα μπάσο). Την ηχητική επιμέλεια
θα έχει ο Σπύρος Μπάλιος. 
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Σκληρή απάντηση προς το συνάδελφό του,
βουλευτή Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτση,
δίνει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων, Π.
Ρήγας με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Βρούτση
σε σχέση με τις επιφυλάξεις Πάγκαλου στην
Ολομέλεια της Βουλής στις 25 Σεπτεμβρίου,
για το αν υπάρχει αναγκαιότητα λειτουργίας
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου &
Νησιωτικής Πολιτικής στη χώρα μας.
Ο βουλευτής είχε επικρίνει έντονα τον κ. Πάγ-
καλο και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: 
«Δυστυχώς το ΠΑ.ΣΟ.Κ., με τη συγκεκρι-
μένη τοποθέτηση, γυρίζει για μια ακόμη φορά
την πλάτη στα νησιά του Αιγαίου, του πιο
εκτεταμένου νησιωτικού συμπλέγματος της
Ευρώπης. Υπενθυμίζω την αδικαιολόγητη
απουσία του κατά τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση του άρθρου 101, με το οποίο η νησιωτι-
κότητα, μετά από πρόταση της Νέας
Δημοκρατίας, κατοχυρώθηκε ως ιδιαιτερό-
τητα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μέρι-
μνας από την πολιτεία, με στόχο την
αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των
νησιωτικών περιοχών της χώρας μας. 
Οι κάτοικοι των νησιών μας επιζητούν από το
κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης ουσιαστι-
κές προτάσεις και δράσεις για τη βελτίωση της
ζωής τους και όχι ανέξοδα λόγια, που προκα-
λούν αναστάτωση και δεν βοηθούν στην επί-
λυση των μεγάλων προβλημάτων τους».
Συγκεκριμένα, ο κ. Πάγκαλος απευθυνόμενος
προς τον υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Π.
Καμμένο, ανέφερε: « Η κυβέρνησή σας διογ-
κώνει συνεχώς το κράτος. Τι είδους αντικρα-
τιστές είστε εσείς που δημιουργείτε συνεχώς
νέους Υπουργούς, νέες ηγεσίες, συνεχώς νέους
βαθμούς, τρόπους δηλαδή για να κατασπατα-
λάτε τα έσοδα που προκύπτουν από τον Έλ-
ληνα φορολογούμενο, από τον εργαζόμενο
Έλληνα πολίτη… Όπως ξέρετε είναι θέμα αν
πρέπει να υπάρχει Υπουργείο  Εμπορικής
Ναυτιλίας. Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα

του κόσμου. Και εδώ απέκτησε και υφυ-
πουργό…».

Βολές Ρήγα
Αστειότητες χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Βρού-
τση ο Π. Ρήγας, που όπως τονίζει, γίνονται

«για να καλυφθεί η κυβερνητική αδιαφορία
και ανικανότητα» και σημειώνει: «Αυτά είπε ο
κ. Πάγκαλος και ο κ. Βρούτσης τα ανακάλυψε
20 μέρες μετά και έβγαλε και το συμπέρασμα
ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γυρίζει την πλάτη του στα
νησιά!

»Αυτό που ξεχνά ο κ. Βρούτσης είναι ότι το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δημιούργησε το Υπουργείο Αι-
γαίου, που η κυβέρνησή του ουσιαστικά το κα-
τάργησε ενσωματώνοντάς το στο  Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας. Όπως επίσης ξεχνά πως
η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  εκτός από τις
Περιφέρειες θεσμοθέτησε μαζί με την αιρετή
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τα επτά Επαρχεία
των Κυκλάδων με στόχο τη παροχή ποιοτικό-
τερων υπηρεσιών στους Κυκλαδίτες. Αν αυτά
που είπε ο κ. Πάγκαλος σημαίνουν κατά τον κ.
Βρούτση εγκατάλειψη των νησιών, πως θα χα-
ρακτήριζε τη διακοπή της ακτοπλοϊκής ενδοε-
πικοινωνίας των Κυκλάδων, τον εμπαιγμό των
Σαντορινιών με το ναυάγιο του Sea Diamond
και την διαφαινόμενη διακοπή της αεροπορι-
κής εξυπηρέτησης των νησιών μας μετά το ξε-
πούλημα της Ολυμπιακής καθώς και την
υπολειτουργία των μονάδων υγείας εξαιτίας
της διαιώνισης του προβλήματος των εφημε-
ριών των γιατρών;
»Είναι φανερό ότι ο κ. Βρούτσης αμήχανος,
στριμωγμένος και εκτεθειμένος απέναντι
στους Κυκλαδίτες εξαιτίας της καταστροφικής
πολιτικής της κυβέρνησής του, επιλέγει  αντί
απολογίας και πειστικών απαντήσεων τον
φτηνό προπαγανδιστικό αντιπερισπασμό».

Ανταπάντηση Βρούτση
Ο κ. Βρούτσης ανταπάντησε στις επικρίσεις
Ρήγα, με ανακοίνωσή του στην οποία κάνει
λόγο για «ναυάγιο του ΠΑΣΟΚ στις Κυκλά-
δες» και επικρίνει το συνάδελφό του βου-
λευτή, γιατί όπως επισημαίνει, συμφώνησε με
τις απόψεις Πάγκαλου για κατάργηση του
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής και σχολιάζει:
«Φαίνεται πως μπροστά στην κομματική νο-
μιμότητα, οι Κυκλάδες έρχονται σε δεύτερη
μοίρα για τον κ. Ρήγα, όπως έγινε και με την
κατοχύρωση της νησιωτικότητας στο Σύν-
ταγμα». 

Αντιπαράθεση Ρήγα - Βρούτση
για τις δηλώσεις Πάγκαλου

Ποιος γυρίζει την
πλάτη στα νησιά;
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Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1/11/2008 – 31/3/2009
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΤΡΙΤΗ 08:00 – 14:00 17:00
– 21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 – 15:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 08:00 – 14:00 17:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 15:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ Α Ρ Γ Ι Α 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟ-
ΠΩΛΕΙΑ  κ.λπ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 – 21:00 ΤΡΙΤΗ 08:00 – 21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 – 16:00 ΠΕΜΠΤΗ 08:00
– 21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 20:00 ΚΥΡΙΑΚΗ Α Ρ Γ Ι Α Τα
είδη Κιγκαλερίας Δευτ.-Τετ.-Σαβ. απόγευμα κλειστά.
Τα παρακάτω καταστήματα εξαιρούνται: Βενζινάδικα, Συνεργεία, Ανθοπωλεία, Κάβες, Φωτο-
γραφικά, Φούρνοι, Ζαχαροπλαστεία. 
Tα Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου στην Νάουσα μπορούν να τηρούν το παρόν ή το τοπικό
ωράριο. 

Είναι γεγονός ότι η κρίση στην παγκόσμια οι-
κονομία είναι σοβαρή.
Δεν θα σταθούμε στην  ανάλυση του γιατί ενώ
δεν υπάρχουν λεφτά για το κοινωνικό κράτος
σε πολλές χώρες , οι ίδιες «βρίσκουν» εν μια
νυκτί τρις €, για να σώσουν τράπεζες, που ηθε-
λημένα διασπάθισαν τα κεφάλαιά τους.
Δεν θέλουμε να διακωμωδήσουμε την κατά-

σταση, είναι δραματική, αλλά μια πιο γλαφυρή
προσέγγιση, πολύ όμως περιγραφική θα  κάνει
το πρόβλημα τουλάχιστον πιο κατανοητό. 

Αντί σχολίου για την οικονομική κρίση.
MONKEY BUSINESS -
Μια Άκρως Διδακτική Ιστορία  
Μια φορά και έναν καιρό συνέβησαν τα ακό-
λουθα σε ένα χωριό.  Ένας άντρας, ο Χάρης, εμ-
φανίστηκε ξαφνικά και ανακοίνωσε στους
χωρικούς ότι θα αγόραζε 
μαϊμούδες προς 10 δολάρια τη μία. Ξέροντας οι
χωρικοί ότι υπήρχαν πολλές μαϊμούδες στο γει-
τονικό δάσος πήγαν και τις έπιασαν. 
Ο Χάρης αγόρασε χιλιάδες μαϊμούδες προς 10
δολάρια τη μία, όπως ακριβώς είχε πει. Το εμ-
πόρευμα όμως λιγόστευε και οι χωρικοί σταμά-
τησαν να κυνηγάνε μαϊμούδες. 
Ο Χάρης ανακοίνωσε ξανά ότι θα αγόραζε μαϊ-

μούδες, αυτή τη φορά για 20 δολάρια τη μία. Οι
χωρικοί έτρεξαν και έπιασαν και άλλες μαϊμού-
δες. Σύντομα όμως οι μαϊμούδες λιγόστεψαν κι
άλλο. Έτσι, οι χωρικοί επέστρεψαν στα κτήματά
τους. 
Ο Χάρης ανακοίνωσε και πάλι ότι επειδή δεν
υπήρχαν πλέον πολλές μαϊμούδες θα αγόραζε
τη μία προς 25 δολάρια. Οι χωρικοί έτρεξαν
αμέσως και έπιασαν κάποιες από τις λίγες μαϊ-
μούδες που είχαν μείνει στο δάσος. 
Ο Χάρης λέει τότε στους χωρικούς: «Καταλα-

βαίνω ότι δεν υπάρχουν πλέον παρά ελάχιστες
μαϊμούδες γι αυτό και εγώ θα σας δώσω 50 δο-
λάρια τη μία. Αλλά επειδή πρέπει να φύγω για
την πόλη για δουλειές θα αναλάβει το συντονι-
σμό αυτής της αγοροπωλησίας ο βοηθός μου». 
Ο βοηθός του Χάρη φωνάζει τους χωρικούς και
τους λέει: «Κοιτάξτε τι έκανε ο Χάρης. Γέμισε
ένα στάβλο με μαϊμούδες !!!  Προκειμένου λοι-
πόν να ωφεληθούμε όλοι μας, τόσο εγώ όσο και
εσείς, θα σας τις πουλήσω εγώ για 35 δολάρια
τη μία και όταν γυρίσει ο Χάρης του τις που-
λάτε εσείς για 50 δολάρια τη μία.» 
Οι χωρικοί στριμώχτηκαν μάζεψαν όλες τις οι-
κονομίες τους και αγόρασαν όλες τις μαϊμούδες. 
Δεν ξαναείδαν ούτε τον βοηθό ούτε τον Χάρη...

Πως χάθηκε η μπάλα,
το γήπεδο,

το παιχνίδι…

Μια πολύ σοβαρή «παρέμβαση» στα τουρι-
στικά πράγματα του νησιού επιχειρεί ο Εμ-
πορικός Σύ|ογος Πάρου-Αντιπάρου, σαν
μέλος της τουριστικής επιτροπής του
Δήμου, με την παρουσία του στη έκθεση
FILOXENIA  στην Θεσσαλονίκη με δύο έν-
τυπα που προβάλουν μια «ά|η Πάρο».
Σε αυτά παρουσιάζονται   επιχειρήσεις του
νησιού που παράγουν ή εμπορεύονται το-
πικά και παραδοσιακά προϊόντα. 
«Σκοπός μας είναι με τα έντυπα αυτά να δώ-
σουμε στους επισκέπτες της έκθεσης  την ει-
κόνα μιας ά|ης Παρου. Αυτή της
γνησιότητας και της παράδοσης, που σε
πο|ά  μάλιστα προϊόντα είναι μακραίωνη
και συνδέεται με την ιστορία του

νησιού»δηλώνει ο πρόεδρος του
συ|όγου κ Α.Αλιπράντης, «ευ-
χαριστώ όλους τους επιχειρημα-

τίες και παραγωγούς που συμπαραστέκονται
στην προσπάθειά μας αυτή».   

Πρωτοβουλία για την «ά|η Πάρο»
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Μεγάλης βαθμολογικής σημασίας νίκη σημείωσε την περασμένη Κυριακή ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας με 4-
2 επί της Δόξας Βύρωνα για την 5η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής.
Οι παίκτες του Δημήτρη Σκούνα παρουσία 500 περίπου φιλάθλων στο γήπεδο της Παροικιάς απέδωσαν
κατά διαστήματα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και έφθασαν δίκαια στη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Ζορμπαλάς που σημείωσε δυο γκολ. Το σκορ είχε ανοίξει στο
43’ με κοντινή κεφαλιά ο Μοστράτος. Στις καθυστερήσεις το πρώτου ημιχρόνου ο Ζορμπαλάς με γωνιακό
σουτ έκανε το 2-0 για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ ο ίδιος παίκτης στο 46’ με πλασέ.
Η Δόξα Βύρωνα με το εις βάρος της 3-0 πέρασε στην αντεπίθεση και κατάφερε να μειώσει αρχικά με κεφα-
λιά του Αγγελόπουλου στο 67’ και ακόμα περισσότερο με πλασέ του Πετρίτση στο 88’. Όλα τελείωσαν σο
92’ όταν σε φάση διαρκείας ο Μητρόπουλος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στο ορι-
ζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια μέσα από τη γραμμή της εστίας της Δόξας Βύρωνα.
Καλή η διαιτησία του Κορδολέμη και των εποπτών Σουρή και Ανδρονή του συνδέσμου Πειραιά.
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου: Ντουγιέρογλου, Τσάνη, Γιαννόπουλος, Μητσόπουλος, Γρηγοριάδης,
Διαμαντής (55’ Καρακώστας), Σκαρακάκης (89’ Βάρσαμος), Μαυρίδης, Γρίβας, Ζορμπαλάς (80’ Μη-
τρόπουλος), Μοστράτος.
Δόξα Βύρωνα: Αλεξανδρής (46’ Βακερλής), Πουρνάρας, Τζανετής (54’ Δημητρανόπουλος), Μπούκουρης,
Ζίζηλας, Χέλμι-Ρέππας, Μαρινάκης, Κωστής (65’ Αγγελόπουλος), Πετρίτσης, Παπαντζήμας, Μπιρμπί-
λης.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής: Πεύκη - Άγιαξ Ταύρου 2-0, Αθηναϊκός - Νέα Ιωνία 1-3, Απόλλων
Σμύρνης - Άγιος Ιερόθεος 0-0, Βριλήσσια- ΠΑΟ Ρουφ 0-2, Θεμιστοκλής - Άγιοι Ανάργυροι 3-1, Νηρέας
Πάρου - Δόξα Βύρωνα 4-2, Ολυμπιακός Λιοσίων - Καλλονή 2-0  

Βαθμολογία
Ομάδα Αγ Βαθ. Σύνολο Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. ΠΑΟ Ρουφ 5 12 4-0-1 13-4 3-0-0 10-0 1-0-1 3-4
2. Άγιος Ιερόθεος 5 11 3-2-0 10-4 2-0-0 5-1 1-2-0 5-3
3. Καλλονή 5 10 3-1-1 4-2 1-1-0 1-0 2-0-1 3-2
4. Απόλλων Σμύρνης 5 9 2-3-0 5-1 1-1-0 2-0 1-2-0 3-1
5. Νέα Ιωνία 5 9 2-3-0 9-6 1-1-0 4-3 1-2-0 5-3
6. Ολυμπιακός Λ. 5 8 2-2-1 6-4 2-0-1 4-2 0-2-0 2-2
7. Νηρέας Πάρου 5 7 2-1-2 8-6 2-0-1 7-3 0-1-1 1-3

8. Θεμιστοκλής 5 7 2-1-2 6-4 2-1-0 6-1 0-0-2 0-3
9. Αθηναϊκός 5 5 1-2-2 5-7 0-2-1 2-4 1-0-1 3-3
10. Άγιοι Ανάργ. 5 5 1-2-2 5-9 1-1-0 4-3 0-1-2 1-6
11. Άγιαξ Ταύρου 5 5 1-2-2 4-12 1-2-0 4-3 0-0-2 0-9
12. Πεύκη 5 3 1-0-4 4-9 1-0-1 4-3 0-0-3 0-6
13. Βριλήσσια 5 2 0-2-3 1-6 0-1-2 1-5 0-1-1 0-1
14. Δόξα Βύρωνα 5 1 0-1-4 4-10 0-1-1 0-2 0-0-3 4-8
Επόμενη 6η αγωνιστική (2/11/08 - 15:00): Βριλήσσια - Νηρέας Πάρου, Δόξα Βύρωνα - Θεμιστοκλής,
ΠΑΟ Ρουφ - Πεύκη, Άγιοι Ανάργυροι - Ολυμπιακός Λιοσίων, Άγιαξ Ταύρου - Απόλλων Σμύρνης, Καλλονή
- Αθηναϊκός, Άγιος Ιερόθεος - Νέα Ιωνία 
Κυκλάδες ποδόσφαιρο
Για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κυκλάδων σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
2ος όμιλος: Καρτεράδος - Πανναξιακός 1-0, Κορωνίδα - ΑΟ Πάρου 2-4, Αναγ. Νάξου - Πανθηραϊκός 0-3,
Λάβα - Φιλώτι 0-1, Αστ. Τραγαίας - Μαρπησσαϊκός 2-1, Αστ. Μαρμάρων - ΚΕΜΑΣ Ίου 3-0 α.α.

Επέστρεψε στις νίκες ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου 4-2 τη Δόξα Βύρωνα

Την “κάρφωσε” τέσσερις φορές!

Ιστιοδρομίες «Δ. Βρακάς»
στην Πάρο διοργάνωσε ο ΝΟΠ

Υψηλό το επίπεδο των αθλητών
Ξεκίνησαν το Σάββατο 25
Οκτωβρίου 2008 οι ιστιοδρο-
μίες του ετησίου Διασυλλογι-
κού αγώνα κύπελλο «Δ.
Βρακάς» που διοργανώνει ο
Ναυτικός Όμιλος Πάρου.
Οι συμμετοχές από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό έφθα-
σαν τις 68. Οι κατηγορίες των σκαφών είναι  Οptimist, Laser 4.7 και Laser  rdl. Οι
καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για τη διεξαγωγή των αγώνων και το επίπεδο των
αθλητών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση πάρα πολύ υψηλό. Πολλοί από
τους αυτούς είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας.
Ο πρόεδρος επιτροπής αγώνων, Διευθυντής Γραφείου Αθλητισμού της Ε.Ι.Ο. και
Υπεύθυνος Προγράμματος Αθλητισμού κ. Γιώργος Σκλαβούνος δήλωσε ότι : «
Η διοργάνωση του Ν.Ο.Π. είναι ότι καλύτερο έχω δει. Είναι ευχάριστη έκπληξη το
επίπεδο, ο αριθμός συμμετοχών καθώς και το πάντρεμα προπονητικού camp και
αγώνα. Έχετε πάρα πολύ καλή οργάνωση στην στεριά και στην θάλασσα. Διοργα-
νώσεις τέτοιου είδους βοηθούν τους αθλητές να ωριμάζουν».

Στην Βρετανία ο Παύλος Μπάλκας του ΑΟΠ
Ξεχώρισε για την αθλητική του ικανότητα

Πάνω απ’ όλα είναι το ήθος, η ευγένεια και η παιδεία ενός νέου αθλητή. Όταν όλα τα παρα-
πάνω συνδυάζονται και με την αθλητική του ικανότητα, τότε έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα.
Αυτό είναι ο Παύλος, ένα παιδί της Παριανής καθημερινότητας που μπόρεσε και συνδύασε
τον αθλητισμό με την παιδεία, ένα παιδί που ξεχώρησε ανάμεσα από εκατό και πλέον νέους
αθλητές στο τουρνουά που συμμετείχε και το παιδικό τμήμα του ΑΟΠ στο Λουτράκι, το κα-
λοκαίρι που μας πέρασε. Αποτέλεσμα αυτής της διάκρισης, ήταν να κληθεί στην Αγγλική
Mintlesbro για να δοκιμαστεί. 
Ο Παύλος ήδη βρίσκεται στην Αγγλία. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και να συνεχίσει στη ζωή του να είναι πάντα έτσι
και εμείς εδώ θα αισθανόμαστε υπερήφανοι που ακόμη ένα Παριανόπουλο διακρίνεται στον ελληνικό και Αγγλικό πο-
δοσφαιρικό τομέα. 

Ο πρόεδρος του ΑΟΠ, Ηλίας Κουντρομιχάλης

Και σ’ ανώτερα!
O συμπατριώτης μας Παύλος Μπάλκας νυν αθλητής της ομάδας νέων του Ολυμπιακού και πρώην αρχηγός της ομά-
δας παίδων του Α.Ο. Πάρου καθώς και της Μικτής Κυκλάδων, επελέχθη μαζί με άλλους τρεις ταλαντούχους νέους πο-
δοσφαιριστές από όλη την Ελλάδα και για μία εβδομάδα από τις 27/10 θα δοκιμασθεί στην Αγγλική ομάδα Mintlesbro
η οποία αγωνίζεται στην Premier League. Ο Παύλος αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Α.Ο. Πάρου για
όλα όσα του προσέφερε αυτά τα δέκα χρόνια της εδώ παρουσίας του.

π. Στ. Μπιζάς
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Εις… Αγγελική παρέμβαση

Η δυναστεία των αριθμών
Πάντα οι αριθμοί αποτελούσαν το ουσιαστικό συστατικό της αν-
θρώπινης υπόστασης. Η ανθρωπότητα μετρούσε το χρόνο που
αποτελούσε και αποτελεί το Α και το Ω της ζωής. Αργότερα άρχισε
να μεταφράζει με αριθμούς τις ανταλλαγές του, ένα κανάτι γάλα –
τρία αυγά, πολύ αργότερα άρχισε να κοστολογεί τα πάντα ανά-

λογα με το λαμπερό μέταλλο που ανακάλυψε, άχρη-
στο μεν για οτιδήποτε, λόγω της εξαιρετικής
μαλακότητάς του, μονάκριβο δε λόγω του κίτρινου
χρώματός του που δεν αλλοιωνόταν ποτέ και με τί-
ποτα. Ο χρυσός μπήκε πια στη ζωή του και αποτέ-
λεσε την αιτία ανάπτυξης απίστευτων και
επικίνδυνων συναισθημάτων. Έκτοτε η απόκτηση
πλούτου, μεταφραζόμενη είτε σε ράβδους χρυσού,
είτε σε καράτια πολύτιμων λίθων, είτε σε στρέμματα
γης και κινητής ή ακίνητης περιουσίας, αποτελεί αυ-
τοσκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Κάποτε στα βάθη των αιώνων, όσο ο άνθρωπος με-
γάλωνε τόσο πιο σοφός γινόταν και τόσο και περισ-
σότερο τον σεβόντουσαν, μέχρι τη στιγμή βέβαια
που ο αδηφάγος χρόνος ροκάνιζε το μυαλό του,
οπότε αφηνόταν στην τύχη του και πέθαινε ανάλογα
με τα έθιμα της φυλής του. Σήμερα στην εποχή της
τεχνολογίας, με την παντοδυναμία των αριθμών
μέσω της τεχνικής νοημοσύνης των υπέρ – κομπιού-
τερ, που η ανθρώπινη διάνοια δημιούργησε, σοφός
είναι αυτός που ξέρει να χρησιμοποιεί τη «σοφία»
των Η/Υ. Η δυναστεία πλέον των αριθμών δεν έγινε
μόνο παντοδύναμη, αλλά και αθάνατη, κυρίως όμως
παμπόνηρη σε τρόπο που να ξεγελά ακόμα και τη
νοημοσύνη του δημιουργού της. Απλό παράδειγμα
η ακρίβεια που εισέβαλε απ’ τη μια μέρα στην άλλη με
την μορφή του ευρώ και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη
ζωή μας χωρίς κανείς να μπορέσει έκτοτε να την

κάνει να υποχωρήσει. Πως κυριάρχησε; Απλά, πονηρά και αθό-
ρυβα. Όταν από 50 δραχμές που αγοράζαμε το μπουκαλάκι εμ-
φιαλωμένο νερό, το πληρώσαμε 50 λεπτά του ευρώ, χωρίς καμιά
διαμαρτυρία, αν και στην ουσία μέσα σε μια και μόνο μέρα μας κό-
στιζε 175 και κάτι δραχμές. Παρόλα αυτά οι δυνάστες αριθμοί μας
δεν σταματούν εδώ. Τώρα πλέον θέλουν να εξαφανίσουν τελείως
την ανθρώπινη οντότητα και να την μετατρέψουν σε αριθμό. 
Σκεφτείτε! Σήμερα οι άνθρωποι που αμείβονται με τον βασικό
μισθό, είναι η γενιά των 700 ευρώ, δηλαδή ένας αριθμός. Όταν
παίρνουμε αριθμό προτεραιότητας παύουμε να έχουμε όνομα και
είμαστε ο αριθμός που γράφει το χαρτάκι που κρατάμε στο χέρι
μας. Σε όποια υπηρεσία κι αν απευθυνθούμε μας ζητούν όχι το
όνομα, αλλά τον αριθμό μητρώου ή ταυτότητας, ή διαβατηρίου.
Στο μόνο που είχε μείνει το όνομά μας ήταν στα ασφαλιστικά τα-
μεία. Τώρα και κει θα αποκτήσουμε τον ατομικό αριθμό μητρώου
και χωρίς αυτόν δεν θα μπορούμε να ζητήσουμε παροχές υγείας.
Πιο τρομερό είναι το αύριο, όταν κυρία ετών 75 θα ζητά το υαλο-
ποιημένο ωάριό της νούμερο Χ, για να κάνει το πρώτο της παιδί,
μετά την συνταξιοδότησή της απ’ την λαμπρή καριέρα της. Το χει-
ρότερο όλων όμως,  είναι η παραγωγή τάδε αριθμού ατόμων, (όχι
κατ’ ανάγκη ανθρώπων), για πρωταθλητισμό, δείνα αριθμό εργα-
τών και ελάχιστο αριθμό ηγετών. 
Αυτή είναι μια πραγματικότητα, που δυστυχώς βλέπω να επαλη-
θεύει την επιστημονική φαντασία κάθε μορφής, που λάτρευα από
μικρή, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα ζήσω για να την δω να
υλοποιείται. 

Αγγελική Ραγκούση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ                                                                                                                                                                Ερμούπολη 19 Δεκ. 2007
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                          Αριθμός Πρωτοκόλλου 5968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της Μαρίας Κούρκουλου, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε
έκταση 14.687,10 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αμπελάς», κτηματικής περιφέρειας Δήμου Πάρου της νήσου Πάρου, σύμφωνα με το
άρθρο 14 του Ν. 998/79, ως εξής:
Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του αρ. 3 του 998/79, όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τον Ν.3208/03, γιατί είναι αγροτικής μορφής (σήμερα εγκαταλειμμένος αγρός) με δια-
χρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής (κλίση ήπια, βαθμίδες, έδαφος λίαν βαθύ και γόνιμο, ευρύτερη περιοχή
αγροτική), εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις της παρ. 6α του άρ.3 του Ν. 998/79.
Για τα άτομα δασικής βλάστησης ισχύει η ΔΑΔ 07/2000 σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς
προηγούμενη έγκριση της υπηρεσίας μας.
Με την πράξη μας αυτή, δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο από-
δειξης ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος. 
Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και κάθε άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών όπως ορίζεται από την παρ. 3 του αρ. 14 Ν.
998/79 και την πάγια νομολογία, ενώπιον της Α΄βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην υπηρεσία μας και τον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρτηση).

Ο Δ/ντής Δασών Ν. Κυκλάδων
Κων/νος Καταγάς, Δασολόγος Α΄

Ευχαριστήριο
Η οικογένεια του απεβιώ-
σαντος αειμνήστου Νίκου
Τσιγώνια (ΝΤΑΡΑ)
εκφράζει βαθύτατες ευχαρι-
στίες σε όλους όσοι συμμε-
τείχαν στο βαρύτατο πένθος,
αλλά και σε όσους ενστερνί-
στηκαν τις δικές του ανθρω-
πιστικές ιδέες και προσέφε-
ραν στην μνήμη του οικονο-
μική ενίσχυση για τη λει-
τουργία του Γηροκομείου
Πάρου .
Η οικογένεια ανακοινώνει
επίσης, ότι την Κυριακή 2
Νοεμβρίου, θα τελέσει
40ήμερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής
του, στον Ιερό Ναό Μετα-
μορφώσεως Σωτήρος στη
Μάρπησσα. 

Νίκο μας έφυγες νωρίς
σε λίγους μήνες μόνο
και σκόρπισες
στους γύρω σου
τη θλίψη και το πόνο.

Ήσουνα πάντ΄ αγωνιστής
σε όλη τη ζωή σου
που με την εξυπνάδα σου
ήρθε η προκοπή σου

Θα σε  θυμούνται όλοι αυτοί
που χρόνια βοηθούσες
πότε να δίνεις συμβουλές
πότε ότι μπορούσες

Μαζί με τη Χριστίνα σου
χρόνια πολλά δεμένοι
ζούσατε πάντα τη ζωή
σεμνοί και αγαπημένοι

Δυο παιδιά μεγάλωσες
με τόση επιτυχία
και φρόντιζες καθένα τους
να νοιώθει ευτυχία

Η Ευδοκία η κόρη σου
και ο Άγγελος ο γιος σου
γεμάτοι αγάπη και στοργή
στεκόταν στο πλευρό σου

Πάντα θα σε θυμόμαστε
θα βρίσκεσαι κοντά μας
θα σ έχουμε στη σκέψη μας
και μέσα στη καρδιά  μας…

Γιάννης Δ  Πατέλης

“Ε Ι Ν Α Ι”

Είναι να κλαις και να γελάς, αλλά και να προσέχεις,
να βλέπεις και να μη μιλάς αν θες ορθός να στέκεις.
Φόβος και τρόμος η ζωή ,σωστό τρελοκομείο,
Δύσκολα βγαίνει το ψωμί , στους τρείς πεινούν οι δύο.

Είναι έρημη η γειτονιά με σπίτια γκρεμισμένα,
Και ούτε ένα φως στη σκοτεινιά και δόκανα στημένα .
Είναι τα αρπακτικά σκληρά, παντού καραδοκούνε,
Από τ’ αλλουνού τη συμφορά  να επωφεληθούνε.

Είναι και κάποιοι άνθρωποι που ξέχασαν τους φίλους,
Και σε κοιτούν αφ’ υψηλού σαν τις στρουθοκαμήλους.
Είναι αυτοί που κάνανε και δεύτερο σακάκι
και ξέχασαν του πατρικού σπιτιού τους το σοκάκι.

Είναι η δόξα που συχνά τον άνθρωπο τυφλώνει
Και ας μην είχε πιο μπροστά να βάλει παντελόνι.
Είναι αυτοί που δεν κοιτούν το πρώτο σκαλοπάτι,
Που από το φτωχοκάλυβο ,τους πήγε στο παλάτι.

Είναι αυτοί που την πρωτιά φοβούνται μην τη χάσουν,
Οι άλλοι που είναι πίσω τους ,να μην τους προσπεράσουν.
Είναι αυτοί που μια γουλιά νεράκι δεν σου δίνουν,
Και να σε δουν να πνίγεσαι .φεύγουνε και σε αφήνουν.

Υπάρχουνε και άνθρωποι με ανθρωπιά κι ωραίοι
Και αυτοί που κάνουν το καλό ,αλλά είναι φαρισαίοι.
Είναι και κάτι πλάσματα, γυναίκες που τα λένε,
Από το ένα μάτι τους γελούν και από το άλλο κλαίνε.

Είναι και οι πειρασμοί πολλοί, μέσα σε αυτή τη πλάση,
Που σκανδαλίζουνε αυτόν που θέλει να αγιάσει.
Είναι πολλά τα άσχημα σε αυτήν εδώ τη σφαίρα,
Να δούμε τι θα βρούμε πια σαν πάμε παραπέρα.

Λεύκες  13/09/2008
Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης
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Παρέλαση στην Αντίπαρο

εενν  σσυυννττοομμίίαα

�Όχι,  δεν αφορά το σεβασμιότατο
Μητροπολίτη μας, μπορεί να κοιμάται

ήσυχος, κανείς δεν διεκδικεί το θρόνο του, αλλά
κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο, γιατί μόνο αυτός
μέχρι σήμερα ήταν ο «ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ».
Μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται κάποιος άλλος να
παραλάβει τον ίδιο τίτλο, όχι με εκκλησιαστικές
αρμοδιότητες, αλλά με θαλασσινές.
Βρε Ηλία, κοίταξε πρώτα να λύσεις τα προβλήματα
της Πάρου και μετά βλέπουμε για την Νάξο.
Άλλωστε, έχεις ακόμη χρόνια μπροστά σου στο
Λιμενικό Σώμα.

�Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει επί της
πρότασης της κ. ΠΑΠΑΖΩΗ για τη

μελλοντική χρήση του Αη Γιάννη Δέτη. Καλά ρε
παιδιά, που την ξεθάψατε την Ελισάβετ και την
ξαναπαρουσιάζετε στην Παριανή κοινωνία; Μήπως
χρωστάει τίποτα το νησί σ’ αυτήν την κυρία από τη
θητεία της στο υπουργείο Πολιτισμού; Ή μήπως
ξεχνάμε κάθε φορά που επισκεπτόταν την Πάρο ως
νομάρχης, έπρεπε να επιστρατεύουμε όλα τα μουσικά
και χορευτικά συγκροτήματα του νησιού για την
υποδοχή;

Η κυρία αυτή, τίποτα δεν προσέφερε στο νησί μας
όταν μπορούσε, θα προσφέρει τώρα που αποτελεί
πολιτικό παρελθόν. Εσείς όπως το πάτε, θα μας φέρετε
και τον ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ να μας λύσει το ακτοπλοϊκό.
Ρε μανία με τα φαντάσματα του παρελθόντος!

�Τόπος επίσκεψης πολιτικών CELEBRI-
TIES έγινε το νησί μας μέσα στο

Σαββατοκύριακο. Είδαμε τον Θοδωρή
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟ να ηρεμεί μετά τη θύελλα, τον
Γιάννη Ραγκούση να επισκέπτεται το νέο σπιτικό
του, τον Ντίνο Ρόβλια να βγάζει βόλτα τα
σκυλάκια του και τον Π. Ρήγα να συνομιλεί με τα
«σκυλιά που γαυγίζουν». Εάν όλοι αυτοί
αποφάσιζαν να προσφέρουν κάτι καλό στην Πάρο,
δεν θα ήταν χρήσιμο για όλους εμάς τους
Παριανούς;

�Το συγκεκριμένο σχόλιο, ομολογώ, ότι δεν
είναι της στήλης, αλλά το «έκλεψε» από

ανώνυμο επισκέπτη του «Paros press» και δεν
μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην επιθυμία να
το γράψουμε με όλη την καλή σατιρική διάθεση.
Γράφει ο άγνωστος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη

Κοντού στην εφημερίδα μας: «Το σχέδιο είναι το
εξής: Ο Λούης Δήμαρχος, ο Βλαχογιάννης
πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, η Γρηγορία
Αντιδήμαρχος και ο Λιμενάρχης πρόεδρος
Λιμενικού Ταμείου. Και ενώ ήταν έτοιμος να
ανακοινώσει τις αποφάσεις του…ακούγεται η
φωνή της Ρένας. Λούη ξύπνα, θ’ αργήσεις ν’
ανοίξεις το φαρμακείο».
Τουλάχιστον το παρήγορο είναι, ότι ορισμένοι δεν
έχουν χάσει την αίσθηση του χιούμορ. 

�Κύριοι και κυρίες της τοπικής του ΠΑΣΟΚ,
τι λάθη είναι αυτά που κάνετε; Γιατί πριν

αποφασίσετε για την εκδήλωση δεν
συμβουλευτήκατε τον άνθρωπό σας, που σας
βοηθάει και σας επιλύει όλα τα τοπικά σας
προβλήματα; Το καημένο το Πλατανοκόριτσο είχε
όλη την καλή διάθεση να σας βοηθήσει και να σας
συμβουλεύσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά
εσείς αδιαφορίσατε, τότε καλά να πάθετε. Αλήθεια
ποιος πρόβαλε το θέμα καθημερινά μέσω των blog;

�Ανελέητη επίθεση έχει εξαπολύσει το
Πλατανοκόριτσο κατά του κομματικού

γραμματέα, με στόχο την ηθική και κοινωνική του
εξόντωση. Δεν μπορεί να το χωνέψει πως έχασε το
εσωκομματικό παιχνίδι μέσα στην ίδια της την έδρα.
Εάν ακούστε του χαρακτηρισμούς και τα όσα μύρια
του καταλογίζει στο στενό της περιβάλλον, θα σας
πέσουν τα μαλιά (αν μας έχουν μείνει). Αιχμή του
δόρατος στις επιθέσεις της, το επικοινωνιακό , του
PLATANOS FM και Νέα ΠΛΑΤΑΝΟΣ.

�Την ίδια επίθεση δέχεται και ο επικεφαλής
της άλλης τοπικής της Ν.Δ.από

εσωκομματικούς του αντιπάλους, στην προσπάθεια
ορισμένων να ελέγξουν την οργάνωση. Το
περίεργο είναι ότι οι επιθέσεις γίνονται μέσω
εντύπου και ηλεκτρονικά από τα ίδια κέντρα που
κάνουν την επίθεση και στο γραμματέα του τοπικού
ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας βάζει σε υποψίες, ότι κάπου
υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, που θέλουν να
ελέγχουν τις κομματικές οργανώσεις προς όφελός
τους. Άλλοι βέβαια από πονηράδα και άλλοι από
αφέλεια. Βέβαια οι επιθέσεις πέφτουν στο κενό και
ο Μπάμπης στέκεται ακλόνητος και στην
«κοσμάρα»του.
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Παρέλαση στην Παροικία 

Από την παρέλαση στην Νάουσα

Παρέλαση στα Μάρµαρα
Κατάθεση στεφάνου από τους

προσκόπους στις Λεύκες

Νηπιαγωγείο Λευκών


