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Ο κύβος ερρίφθη. Έγινε το πρώτο βήμα. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου
Χρ. Βλαχογιάννη, πραγματοποιείται την Πέμπτη (αύριο) 4 Δεκεμβρίου
συνάντηση της Επιτροπής τουρισμού με τα Διοικητικά Συμβούλια όλων
των φορέων που εμπλέκονται με τον τουρισμό, όπου θα συζητηθούν και
θα διαμορφωθούν προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρί-
σης. Ήδη όμως ο Δήμος έχει πάρει ορισμένες αποφάσεις υπέρ των επαγ-
γελματιών, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να κάνουν κινήσεις που θα
είναι προς όφελος του νησιού.

Καμμία αύξηση στα δημοτικά τέλη
Σύμφωνα με το Δήμαρχο κ. Βλαχογιάννη, στο πλαίσιο των μέτρων που θα

ληφθούν, περιλαμβάνεται και αυτό τη μη αύξησης των δημοτικών τελών.
Δεν θα αυξήσουμε, είπε ο Δήμαρχος, τα τέλη φωτισμού, καθαριότητας και
κοινόχρηστων χώρων, ώστε και οι επαγγελματίες να μπορέσουν, στο μέτρο
του δυνατού, να συγκρατήσουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα,
ο στόχος είναι να περάσει το μήνυμα για οικονομία, με την περικοπή των
άσκοπων δαπανών. Δηλαδή, ως Δήμος βάλαμε φέτος λιγότερα χριστου-
γεννιάτικα στολίδια για να μην έχουμε μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Επί-
σης, στα γήπεδα που έχουν προβολείς, δεν θα πρέπει να παραμένουν
αναμμένοι όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται από αθλητές. Εν κατακλείδι,
θα λάβουμε τα μέτρα εκείνα, που θα μας βοηθήσουν να αντέξουμε στην
οικονομική ύφεση, καταλήγει ο κ. Βλαχογιάννης.

Σύσκεψη της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού και όλων των φορέων του νησιού

Το πρώτο βήμα έγινε

www.fonitisparou.gr

Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου για το Ρυμοτομικό σχεδιασμό

Τέλος στην απαξίωση
Εδώ και 22 χρόνια, η έλλειψη ρυμοτομικού σχεδίου στην Παροικιά, έχει καταφέρει μεγάλο
πλήγμα στους κατοίκους, καθώς απαξιώνεται η περιουσία τους, παρά το γεγονός ότι πληρώ-
νουν κανονικά τους φόρους, αλλά δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν, ενώ χτίσματα όπως το
δημοτικό σχολείο, ο ναός της Εκατονταπυλιανής και άλλα, θεωρούνται παράνομα. Εν τω με-
ταξύ, περισσότερες από 1000 άδειες στην Παροικιά είναι σε εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολλά
χρόνια, λόγω έλλειψης ρυμοτομικού σχεδίου.
Στο θέμα παρεμβαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου με υπόμνημα – διαμαρτυ-
ρία, στηριζόμενος σε δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, στο οποίο είχαν προσφύγει για ανάλογη περίπτωση με της Παροικιάς, δύο εταιρίες, μία
από την Κρήτη και μία από τη Ζάκυνθο. Είναι αποφάσεις που δικαιώνουν τους προσφύγοντες
και που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν εκατοντάδες ιδιοκτήτες γης σε εκτός σχεδίου πε-
ριοχές, των οποίων οι ιδιοκτησίες, με νεότερες ρυθμίσεις, κατέστησαν μη αξιοποιήσιμες. Το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η εκ των υστέρων επιβολή περιοριστικών όρων δόμησης, σε
εκτός σχεδίου άρτιες και οικοδομήσιμες ιδιοκτησίες, απαξιώνει νομίμως αποκτηθέντα περιου-
σιακά στοιχεία. Μάλιστα η απόφαση που εκδόθηκε στις 2/6/2008 για τη Ζάκυνθο, θεωρείται
τελεσίδικη, καθώς το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν κατέθεσε έφεση εντός της προβλεπόμενης εξάμηνης
προθεσμίας.
Οι δύο εταιρίες, αρχικά είχαν προσφύγει στα Ελληνικά δικαστήρια τα οποία δικαίωσαν το Δη-
μόσιο, με το σκεπτικό ότι «οι εκτός σχεδίου περιοχές δεν προορίζονται για οικιστική και του-
ριστική εκμετάλλευση, αλλά μόνο για γεωργική χρήση». Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως,
που έκανε δεκτές τις προσφυγές, έκρινε, ότι «κακώς τα Ελληνικά Δικαστήρια δικαίωσαν το Δη-
μόσιο» και καταρρίπτει το σκεπτικό των ελληνικών δικαστηρίων για τις εκτός σχεδίου περιο-
χές, με το ερώτημα: «αφού οι εκτός σχεδίου περιοχές προορίζονται μόνο για αγροτική χρήση,
γιατί εδίδοντο στην εταιρία όροι δόμησης, έστω και ολοένα πιο περιοριστικοί; Γιατί εάν δεν
υπήρχαν όροι δόμησης, προφανώς και η εταιρία δεν θα προέβαινε στην αγορά της έκτασης».

Συνέχεια στη σελ. 5

2-0 τον Ολυμπιακό Λιοσίων Σελ. 10

Νίκη του Νηρέα
Συνέχεια στη σελ. 3
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Στις καλένδες, επί της ουσίας, παρέπεμψε
ο υπουργός Οικονομίας το θέμα του επιδό-
ματος των δημοσίων υπαλλήλων όλων των
παραμεθόριων περιοχών. Σε απάντησή του
στην ερώτηση του βουλευτή Κυκλάδων Π.
Ρήγα, για το συγκεκριμένο θέμα, ο υπουργός
αναφέρει: «Σε απάντηση της υπ’ αριθμ.
9053/30/10/2008, ερώτησης που κατατέ-
θηκε στη βουλή από το βουλευτή Π. Ρήγα
σας πληροφορούμε, ότι το θέμα χορήγησης
του επιδόματος προβληματικών και παραμε-
θορίων περιοχών στους υπαλλήλους που υπη-
ρετούν στο νομό Κυκλάδων, θα εξεταστεί σε
μελλοντική αναμόρφωση του μισθολογίου
των δημοσίων υπαλλήλων.
Ζήσε Μάη μου με λίγα λόγια.

Το ιατρείο στις Λεύκες μόνο ως οίκημα
υφίσταται. Γιατρός δεν υπάρχει, με αποτέλε-
σμα, τόσο ηλικιωμένοι άνθρωποι από τα γύρω
χωριά, όσο και από τις Λεύκες να πηγαίνουν
και να βρίσκουν την πόρτα κλειστή, τουλάχι-
στον την εβδομάδα που μας πέρασε. Οι άν-
θρωποι κάθονται μέσα στο κρύο και
περιμένουν, μήπως και πάει γιατρός, αλλά εις
μάτην. Αγανακτισμένοι τηλεφώνησαν στη
ΦτΠ και το κατήγγειλαν. Εμείς με τη σειρά
μας, ρωτάμε τους υπεύθυνους του Κέντρου
Υγείας, τι μέλει γενέσθαι;

Ξεκίνησαν από την 1η Δεκεμβρίου τα δρο-
μολόγιά τους τα πλοία «Νήσος Μύκονος»
και «Αίολος Κεντέρης 2».

Μ. Δουλγ.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Δρομολογείται και θα ξεκινήσει σύντομα η ανέγερση αίθουσας πολλα-
πλών χρήσεων και κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Μάρπησ-
σας. 
Στις 27 Νοεμβρίου, ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης, υπέ-
γραψε την απόφαση για την ανέγερσή του, ικανοποιώντας έτσι το αί-
τημα του Δήμου Πάρου και υλοποιώντας το όνειρο, κυρίως των νέων
παιδιών της περιοχής.
Το αίτημα είχε τεθεί επισήμως στον υπουργό από το Δήμο κατά την επί-
σκεψη του κ. Στυλιανίδη στην Πάρο για να εγκαινιάσει το ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη ο κ. Βλαχογιάνης, δήλωσε στη
ΦτΠ: 
«Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τον υπουργό Παιδείας, κ. Στυλιανίδη,

τον πρόεδρο του ΟΣΚ κ. Μπαταριά, αλλά ιδιαίτερα τη σύμβουλο του
υπουργού, κ. Αργυρώ Ελευθεριάδου, για το ενδιαφέρον που έδειξαν και
υλοποιείται ένα ζήτημα που απασχολούσε τους κατοίκους της περιοχής
στη Μάρπησσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε ένα κληροδότημα
και ο στόχος μας ήταν να ανεγερθεί σ’ αυτό, μια αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων και κλειστό γυμναστήριο. Τώρα πια η νεολαία μας θα μπορεί να
αθλείται, αλλά και να επιδίδεται σε σπορ, που μέχρι σήμερα δεν είχε την
ευκαιρία λόγω έλλειψης χώρου». 
Σύμφωνα με το Δήμαρχο, θα επιδιωχθεί να υλοποιηθεί ένας ακόμη στό-
χος, που είναι η δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στην Παροικιά. Δεν
θα επαναπαυθούμε, λέει ο κ. Βλαχογιάννης, αλλά θα συνεχίσουμε τις προ-
σπάθειες ώστε να ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα, για την υλοποίηση
και αυτού του στόχου. 

Κλειστό Γυμναστήριο αποκτά σύντομα η Μάρπησσα

«Έπεσαν» οι υπογραφές

Χρωστάει στο Δήμο Πάρου το υπουργείο Πολιτισμού

Δυσλειτουργούν τα εικαστικά εργαστήρια
Το ποσό των 74.842,00 ευρώ, οφείλει το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού στο Δήμο Πάρου στο πλαίσιο της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ υπουργείου,
Δ.Ε.Π.Α.Π. και Δήμου,  για την ίδρυση και λει-
τουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου.
Η προγραμματική σύμβαση είχε υπογραφεί στις
21/3/2002, ήταν πενταετής και με αυτή υποχρε-
ωνόταν το ΥΠΠΟ να καταβάλει ετησίως το ποσό
των 29.350,00 ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό κατέ-
βαλε και ο Δήμος Πάρου. 
Εν τω μεταξύ, η προγραμματική σύμβαση έχει λήξη
από το Μάρτιο του 2007, αλλά το Υπουργείο δεν
ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί οικο-
νομική υποχρέωση συνολικού ύψους 74.842,00
ευρώ προς το Δήμο, ο οποίος για να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η λειτουργία του Εικαστικού Εργα-
στηρίου, κατέβαλε και το ποσό που θα έπρεπε να
χορηγείται από το ΥΠΠΟ. 
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης έστειλε στις 11
Νοεμβρίου επιστολή στον υπουργό Πολιτισμού Μ. Λιάπη με την οποία ζητεί την οφειλή, επισημαί-
νοντας ότι η μη καταβολή της «έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του Εικαστι-
κού Εργαστηρίου, το οποίο αριθμεί 170 εγγεγραμμένους μαθητές, καθώς και στη Διοίκηση της
Επιχείρησης, που δέχτηκε τις έντονες υποδείξεις του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο οποίος διενερ-
γεί τους ελέγχους των χρήσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Αυτά δε, παρά το γεγονός, ότι ο Δήμος Πάρου, ως
δεύτερος συμβαλλόμενος έχει ήδη εξοφλήσει στη Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. όλες τις δόσεις που είχε υποχρέωση
να εξοφλήσει βάση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης».
Και ο Δήμαρχος καταλήγει στην επιστολή του τονίζοντας: «Προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία
και η περαιτέρω ανάπτυξη του Εικαστικού Εργαστηρίου, που αποτελεί μια ιδιαίτερα επιτυχημένη δρα-
στηριότητα στον τομέα του πολιτισμού, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε για την άμεση καταβολή
του οφειλόμενου ποσού προς εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης».
Να σημειωθεί, ότι ο υπουργός δεν αμφισβητεί την υποχρέωση του ΥΠΠΟ απέναντι στο Δήμο, το ζή-
τημα είναι, πότε θα αποφασίσει να εξοφλήσει το χρέος του.

Σε καλό δρόμο η ανακύκλωση στην Πάρο

Επιδότηση για ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά αντικείμενα 

Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται το θέμα της ανακύκλωσης στην Πάρο. Το πρόγραμμα επεκτείνεται 
συνεχώς και σε άλλου είδους υλικά, όπως τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αντικείμενα, τα οποία ρυ-
παίνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον. 
Όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, έχει ξεκινήσει η ανακύκλωση γυαλιού και
χαρτιού και πριν από λίγες ημέρες έφυγε το πρώτο δρομολόγιο για την Αθήνα. Σε ότι αφορά στην
εφαρμογή της ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο κ. Βλαχογιάννης επιση-
μαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο, να τον ενημερώνουν και να βγάζουν τα
βαριά αντικείμενα ώστε να περνάει το όχημα να τα παραλαμβάνει. Θα υπάρξει όμως σύντομα ενη-
μέρωση για τις ημέρες που θα περνάει το αυτοκίνητο για την περισυλλογή τους ή εφόσον μπορούν
οι ίδιοι, θα τα πηγαίνουν στον  Άγιο Ραφαήλ που ήδη ο Δήμος έχει διαμορφωμένο χώρο για τη συγ-

κέντρωσή τους. Στη συνέχεια, θα έρχονται εκ-
πρόσωποι της εταιρίας με την οποία έχει
συνεργασία ο Δήμος και θα τα παραλαμβάνουν
για να τα μεταφέρουν στην Αθήνα. Μάλιστα θα
υπάρχει και επιδότηση ανάλογα με τα κιλά που
αντιστοιχούν ανά κάτοικο.
Επίσης, ήρθαν στο νησί οι πρώτοι εκατό κάδοι
ανακύκλωσης χαρτιού και αναμένονται άλλοι 100
οι οποίοι σύντομα θα τοποθετηθούν σε διάφορα
σημεία σε όλη την Πάρο. 

Ανάπτυξη Αιολικών
Σταθμών στην Πάρο
Σήμερα Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, θα πραγ-
ματοποιηθεί ενημέρωση για την ανάπτυξη
αιολικών σταθμών στην Πάρο και για τις
προβλεπόμενες αδειοδοτικές διαδικασίες
από αντιπροσωπεία της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρό
της Θ. Πανάγο. Θα ακολουθήσει δημόσια
συζήτηση. 
Η εκδήλωση θα γίνει στις 6 το απόγευμα
στην αίθουσα του Αρχίλοχου».

Άναμμα του
Χριστουγεννιάτικου

δέντρου 
Ο Δήμος Πάρου και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. προ-
σκαλούν όλους, μικρούς και μεγάλους στο
εορταστικό άναμμα του Χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου του Δήμου Πάρου, την Κυ-
ριακή 7 Δεκεμβρίου 2008 στην πλατεία
Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πα-
ροικία στις 7 το απόγευμα. 
Ο Δήμος επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις
για μικρούς και μεγάλους. 

Νέα αναβολή
της ημερίδας για

το ζακχαρώδη διαβήτη
Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η ημερίδα για το
ζακχαρώδη διαβήτη που ήταν προγραμματι-
σμένη για τις 13 Δεκεμβρίου. Η ημερίδα
διοργανώνεται από τον Πανκυκλαδικό Σύλ-
λογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
«Γλυκιά Πορεία». Η νέα ημερομηνία, ο
χώρος που θα φιλοξενηθεί και οι ομιλητές θα
ανακοινωθούν εγκαίρως.
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Το θετικό είναι ότι και οι φορείς ανταποκρίνον-
ται στην πρόσκληση για συζήτηση και οι περισ-
σότεροι έχουν ήδη διαμορφώσει τις προτάσεις
τους, όπως για παράδειγμα ο Σύλλογος των Κα-
φεζυθεστιατόρων, που συμμετέχει στο θέμα, ανά-
πλαση της παραλιακής της Παροικίας. 
Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Τουρι-
σμού Μαρία Τριβυζά, στη συνάντηση της Πέμ-
πτης, στην οποία θα συμμετέχει και ο Εμπορικός
Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, θα παρουσιαστεί
το πρόγραμμα συμμετοχής του Δήμου σε τουρι-
στικές εκθέσεις, θα διαμορφωθεί σχέδιο αντιμε-
τώπισης της κρίσης και θα αποφασιστούν
συγκεκριμένες δράσεις.  Σύμφωμνα με την κ. Τρι-
βυζά, στο πλαίσιο προβολής του νησιού, έχει προ-
σκληθεί η εκπομπή της ΕΤ1 «Μένουμε Ελλάδα».

Το συνεργείο βρίσκεται από τις 2 του Δεκέμβρη
στην Πάρο και θα παραμείνει έως τις 8 του μήνα.
Δημοσιογράφος και εικονολήπτες φιλοξενούνται
στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας» στις Λεύκες και το
θέμα τους είναι η ανοιξιάτικη Πάρος. Ένα ντοκι-
μαντέρ με τις ομορφιές του νησιού, που θα προ-
βληθεί την άνοιξη. 

Πρωτοβουλίες - συζητήσεις - διάλογος
Η περίοδος των γιορτών Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς, είναι περίοδος φυγής των Πα-
ριανών. Μετά την έντονη καλοκαιρινή δραστη-
ριότητα εγκαταλείπουν το νησί, για ξεκούραση
και ηρεμία. Οι Παριανοί φεύγουν, έρχονται όμως
επισκέπτες, που είτε έχουν εξοχικά στο νησί, είτε
έχουν επιλέξει την Πάρο για να περάσουν τις ημέ-
ρες των εορτών. 

Όπως αναφέρει στη ΦτΠ ο τουριστικός Πράκτο-
ρας του ERKINA TRAVEL Δ. Πετρόπουλος, οι
γιορτές των Χριστουγέννων παραδοσιακά είναι
μία περίοδος που ο κόσμος φεύγει από την Πάρο.
Υπάρχει όμως ένας μικρός αριθμός που έρχεται
στο νησί, συνήθως φοιτητές που έρχονται στα σπί-
τια τους και όσοι έχουν εξοχικά. Έτσι, τις επίμα-
χες ημέρες 19-20 Δεκεμβρίου, ήδη αρχίζουν και
συμπληρώνονται οι θέσεις. Υπάρχει πάντως μια
υστέρηση σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ο κ.
Πετρόπουλος επισημαίνει πάντως ότι δεν θα πρέ-
πει να τα βλέπουμε όλα «μαύρα» και εκτιμά ότι
είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία της Επιτροπής
Τουρισμού του Δήμου για συνάντηση όλων των
φορέων. Και αυτό, γιατί όπως λέει, όχι μόνο η Πο-
λιτεία, αλλά και ο καθένας για τον τόπο του πρέ-
πει να κινητοποιηθεί. 
Σ’ αυτή τη λογική, προσθέτει, «νομίζω ότι πρέπει
να γίνει η συνάντηση και πολύ σωστά η εφημερίδα
σας εδώ και τρία τεύχη, βλέπω ότι δυναμώνει αυτή
την κίνηση, δεδομένου ότι πάντα βγαίνουν προ-
τάσεις και δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε σε τέ-

τοιου είδους περιόδους κρίσης. Είναι δύσκολη
χρονιά γιατί όταν βλέπεις ότι χάνονται θέσεις ερ-
γασίας στις κύριες αγορές που έχουν προορισμό
την Πάρο, σίγουρα κάτι θα πρέπει να γίνει.
Ωστόσο, δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαύρα.
Υπάρχουν θετικά στοιχεία, όπως από την έκθεση
του Λονδίνου, που παρ’ ότι σταματούν οι πτήσεις
τσάρτερ λόγω χρεοκοπίας της εταιρίας, πρωτο-
βουλίες της Πολιτείας, εξασφάλισαν συνεργασία
με μεγάλα τουριστικά γραφεία για να κρατηθούν
οι θέσεις και μάλιστα να αυξηθούν καθώς θα προ-
γραμματιστούν αεροπλάνα που θα πετάξουν για
την Ελλάδα. Αυτό είναι θετικό μήνυμα και πι-
στεύω ότι έγινε γιατί γενικότερα η ελληνική
αγορά έχει ένα ρεαλιστικό προϊόν, είναι κοντινός
προορισμός για τη Βρετανική αγορά. Έτσι, πρέπει
να στοχεύσουμε σε κάθε αγορά ξεχωριστά. Σε ότι
αφορά στην Πάρο, θα πρέπει να δει ποιες είναι οι
αγορές που τη στηρίζουν και να λειτουργήσει
ανάλογα. Αυτά λοιπόν, μόνο με πρωτοβουλίες, συ-
ναντήσεις και διάλογο μπορεί να γίνουν και να
προωθηθούν λύσεις». 

Σύσκεψη της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού και όλων των φορέων του νησιού

Το πρώτο βήμα έγινε

Άρθρο για τον τουρισμό του Δ.Σ. Μάρκου Κωβαίου

Ο τουρισμός σε «κρίση» 
Για τη νέα τουριστική σεζόν προετοιμάζεται πλέον ο ελληνικός τουρισμός και βεβαίως και το νησί
μας, καθώς η χρονιά που πέρασε δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, λόγω του ακριβού ευρώ αλλά
και της διεθνούς οικονομικής κρίσης
Ο παριανός τουρισμός δε θα μείνει αλώβητος από τη διεθνή οικονομική κρίση  και το πρόβλημα
θα γίνει αισθητό με το άνοιγμα της καλοκαιρινής περιόδου 2009.
Οι αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό, εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης θα προκαλέ-
σουν κλυδωνισμούς όχι μόνο στην τουριστική βιομηχανία αλλά στην οικονομία του τόπου γενικό-
τερα. Οι μέχρι στιγμής προβλέψεις δεν εμπνέουν καμία αισιοδοξία ούτε και για την φετινή χρονιά
η οποία «εκτος απροόπτου» θα κλείσει με αρνητικό πρόσημο τόσο όσον αφορα τις αφίξεις των
τουριστών αλλά και όσον αφορά τά έσοδα από τον τουρισμό
Το νησί μας  πλήττεται ήδη από τη διεθνή κρίση......  
Οι ιδιοκτήτες των  εστιατορίων βλέπουν κάθε βράδυ πολλά τραπέζια στα μαγαζιά τους να μένουν
άδεια
Και έρχονται ακόμη πιο δύσκολες μέρες», λένε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες  που βλέπουν την
κίνηση στα καταστήματά τους να μειώνεται ημέρα με την ημέρα. 
Τρία ορεκτικά, μία σαλάτα, τέσσερα κυρίως πιάτα και ένα μπουκάλι κρασί. Για το τέλος
φρούτο»: Αυτή η παραγγελία, που κάποτε θα ήταν λογική για μία οικογένεια, σήμερα φαντάζει
εξωπραγματική, λένε παράγοντες της αγοράς.
Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και το γεγονός ότι ακόμη και το πλαστικό

χρήμα που κάποτε τους έβγαζε από το οικονομικό αδιέξοδο τώρα δεν βγαίνει από το πορτοφόλι,
έχει φέρει σε αδιέξοδο και  τους καταστηματάρχες της Πάρου. 
Η ΕΛΛΑΔΑ «ΠΟΥΛΑΕΙ» τουρισμό καθώς επίσης και η Πάρος αλλά λόγω της οικονομικής
κρίσης κανείς δε θα την... αγοράζει. 
Μπορεί το ταξίδι να θεωρείται αναγκαίο, δεν παύει όμως να είναι πολυτέλεια. Είναι απόλυτα φυ-
σικό λοιπόν στις μέρες που ζούμε, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κληθούν οι πολίτες παγκο-
σμίως να ελλατώσουν ή ακόμη και να κόψουν  είναι το ταξίδι  
Χωρίς λοιπόν να μας πιάνει πανικός  από τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά για το 2009,
ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κάμψη και επειδή των φρονί-
μων τα παιδια πριν πεινάσουν μαγειρεύουν...
πρέπει να γίνουν στοχευμένες προσπάθειες κατάκτησης του τουρίστα και επανάκαμψη της επιθυ-
μίας του να επισκεφθεί το νησί μας!
Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για την γρήγορη και έγκαιρη αντιμετώπιση της εκδήλωσης κρίσης στον
παριανό τουρισμό.
Από την πλευρά του ο Δήμος θα πρέπει να φροντισει:
1.  την αύξηση των κονδυλίων  για διαφήμιση και προβολή της Πάρου στην Ελλάδα(π.χ.  Βόρεια
Ελλάδα) και στο εξωτερικό,σε στοχευμένες αγορές. 
Έμφαση πρώτιστα και κύρια επιβάλλεται να δοθεί στην τόνωση της ζήτησης για κάθοδο ξένων
τουριστών.
Εντατικοποίηση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά των διαφημιστικών εκστρατειών, καθώς και

των άλλων ενεργειών προβολής και δημοσίων σχέσεων.
Πρόσθετα κονδύλια στους προϋπολογισμούς και δημιουργία μιας συντονιστικής επιτροπής δια-
χείρισης της κρίσης από ειδικούς του χώρου.
2. Τη συγκράτηση ή και τη μείωση του κόστους των διακοπών στην Πάρο προκειμένου ν’ απο-
φευχθει η δραστική κάμψη του τουριστικού πνέυματος προς το νησί.
3. Να βοηθηθούν  τα τουριστικά καταλύματα –ξενοδοχεία ώστε να προσφέρουν χαμηλότερες
τιμές και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αναστολή ή ακόμη και μείωση των δημοτικών τελών που
επιβάλλονται.
4. Με κίνητρα προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες για  χαμηλότερες και ανταγωνιστικότερες τιμές, με
ανταποδοτική συνεργασία. 
Το καλοκαίρι που μας πέρασε υπήρχε εταιρία που ειχε ναύλο επιβάτη 20 ευρώ και ναύλο αυτοκι-
νήτου 55 ευρώ αλλά δυστυχώς αυτό δεν προβλήθηκε από τα ΜΜΕ,αντιθέτως ανέφεραν συνεχώς
τα ακριβά εισητήρια και τέλος.
5. Σε συνεργασία με τους σύλλογους  τουριστικών καταλυμάτων να υπάρξει δυνατότητα προσφο-
ράς οικονομικών πακέτων διακοπών στο νησί μας και προς αυτή την κατεύθυνση να εργαστούν
τα μέλη των συλλόγων.
Τελικά η βιομηχανία της Ελλάδας αλλά και της Πάρου είναι ο τουρισμός γι αυτό και είναι πολύ
σημαντικό ν’αποκτήσουμε όλοι την συνείδηση ότι πρεπει να προσφέρουμε για να πάρουμε  και ότι
δεν μας χρωστάει κανείς αντιθέτως με λογικές τιμές και ξεχωριστή  ποιότητα, όλα κερδίζονται.
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Ο νέος ΧΥΤΑ λειτουργεί κανονικά εδώ
και κάτι μήνες, οι τρεις χωματερές όμως,
παραμένουν ανοιχτή «πληγή» για το
νησί. Μάλιστα η χωματερή που βρίσκεται
στο Καμινάκι, περιοχή όπου είναι και ο
βιολογικός σταθμός της Μάρπησσας,
είναι σε κακό χάλι. Τα σκουπίδια, πλα-
στικά, γυαλιά και ότι άλλο μπορεί να φαν-
ταστεί κανείς, έχουν μεταφερθεί με τις
βροχές και τον αέρα, μέσα στη θάλασσα.
Ένα θέαμα αποκρουστικό, αλλά και ιδιαί-
τερα ρυπογόνο για τον περιβάλλοντα
χώρο. Η περίφραξη έχει σε πολλά σημεία
καταστραφεί και πολλά αντικείμενα έχουν
διασκορπιστεί, εκτός από τη θάλασσα,
στους γύρω λόφους και στα χωράφια, ενώ
έντονη είναι με το νοτιά και η δυσοσμία.
Σε καλύτερη κατάσταση είναι οι χωματε-
ρές σε Νάουσα και Μαράθι, χωρίς ωστόσο
να μην παρουσιάζουν και αυτές τα προ-
βλήματά τους. Κατεστραμένη επίσης σε
ορισμένα σημεία η περίφραξη και τα σκου-
πίδια έχουν ξεχυθεί στο δρόμο, ενώ πλα-
στικές σακούλες και άλλα ελαφρά
αντικείμενα, «στολίζουν» τα χωράφια
εκτός χωματερών.

Ανάθεση μελέτης
Η ΦτΠ έθεσε το θέμα στο Δήμαρχο Χρ.
Βλαχογιάννη, από την απάντηση του
οποίου εξάγεται το συμπέρασμα ότι η απο-
κατάσταση θα πάρει καιρό, ίσως όχι με δική του
ευθύνη, αλλά λόγω των χρονοβόρων διαδικα-
σιών.

Όπως είπε ο κ. Βλαχογιάννης και οι τρεις χω-
ματερές στο Πίσω Λιβάδι, στο Μαράθι και στη
Νάουσα έχουν μπει στο πρόγραμμα για αποκα-
τάσταση. Ήδη έχει ανατεθεί η μελέτη αποκα-

τάστασης, πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε η
σύμβαση με τη μελετήτρια και μόλις ολοκλη-
ρωθεί θα υποβληθεί από το Δήμο αίτηση, ώστε
να ενταχθεί σε πρόγραμμα για να προχωρή-

σουν οι εργασίες αποκατάστασης. Η μελέτη
αναμένεται να είναι έτοιμη, μετά τις γιορτές.
Αυτό είναι μία θετική εξέλιξη και εδώ ταιριάζει
η λαϊκή ρήση, «κάλιο αργά παρά ποτέ».

«Πληγές» για την Πάρο και τον τουρισμό της οι χωματερές

Σε αποκατάσταση προβαίνει ο Δήμος
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων βασίστηκαν στο Πρό-
σθετο Πρωτόκολλο 1, Σύμβαση περί προασπί-
σεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θε-
μελιωδών ελευθεριών άρθρο 1 στο οποίο αναφέρε-
ται: 
«Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται
σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται
να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λό-
γους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλε-
πομένους, υπό του νόμου και των γενικών αρχών
του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμε-
ναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός
Κράτους όπως θέση εν ισχύϊ Νόμους ούς ήθελε
κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως
αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον
ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή
άλλων εισφορών ή προστίμων».  
Δημοσιεύουμε αυτούσιο το υπόμνημα - διαμαρτυ-
ρία του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου,
το οποίο απευθύνεται προς τον Υφυπουργό Αι-
γαίου και Νησιωτικής πολιτικής και κοινοποιείται:
Γραφείο Πρωθυπουργού, Περιφεριάρχη Νοτίου
Αιγαίου, Βουλευτές Νομού Κυκλάδων, Επαρχο και
Επαρχιακό Συμβούλιο Πάρου - Αντιπάρου, Δή-
μαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου - Αντιπά-
ρου, Νομάρχη Κυκλάδων, Πολεοδομικό Γραφείο
Νάξου και Μ.Μ.Ε.

Υπόμνημα - διαμαρτυρία
Είκοσι δύο χρόνια το Κράτος ρυμοτομεί τον πα-
λαιότερο οικισμό του νησιού της Πάρου. 
Αναστολές οικοδομικών αδειών και ανεφάρμοστοι
σχεδιασμοί εμποδίζουν την νόμιμη ανοικοδόμηση
στον οικισμό αυτό. 
Ολόκληρο το υπόλοιπο νησί χαρακτηρισμένο με
διάταγμα «ιδιαιτέρου φυσικού κάλους»  κτίζεται
χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς με εξαίρεση τους
περιορισμούς στα  μορφολογικά στοιχεία των οι-
κοδομών που επέβαλε το Π.Δ. 732Δ’  δημιουρ-
γώντας πλείστα περιβαλλοντικά προβλήματα
(εκσκαφές, γεωτρήσεις, βόθροι, τσιμεντοποίηση
κ.α.) και αισθητική αλλοίωση του παραδοσιακού
χρώματος της Πάρου. 
Αντι να πριμοδοτειται η ανοικοδόμηση των οικι-
σμών χτιζονται τα βουνά, οι πλαγιές και οι παρα-
λίες του νησιού μας. 
Εικοσι δύο χρόνια οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ιδι-
αίτερα οι επαγγελματίες της Παροικιάς οδηγούν-
ται ενας - ενας στην αναζητηση  στεγης  ΕΚΤΟΣ
του οικισμου, (κυρίως πανω στο επαρχιακό οδικο
δίκτυο του νησιού).
Και ομως ολο αυτό το διάστημα πληρώνουν φόρους
για την γη τους σαν εντός οικισμού. ΦΑΠ  ή  φόρος
μεταβίβασης υπολογίζεται με τις αντικειμενιές αξίες
σαν εντος σχεδιου και εντός οικισμού οι οποίες ξε-
περνούν κατα πολυ την πραγματική εμπορική αξία
του ακινητου τους (η εμπορική αξία έχει εκμηδενι-
στεί διότι επί εικοσαετία δεν εκδίδονται άδειες οι-
κοδομής). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: οικόπεδο που βρί-
σκεται στον περιφεριακό δρόμο της Παροικιάς με
έκταση 1.000 τ.μ. έχει αντικειμενική αξία 800.000€
με βάση την οποία μεταβιβάζεται ολα αυτά τα χρό-
νια και πληρώνει φόρους (κι όμως αυτό το οικόπεδο
δεν κτίζεται).
Για όλα αυτά η πολιτεία αδιαφορεί, ΚΑΙ ΟΙ ΠΟ-
ΛΙΤΕΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑ-
ΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΡΑ-
ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ όπως αποτυπώ-
νεται στο παρακάτω σχηματικό ιστορικό: 1985
ανάθεση τοπογραφικής αποτύπωσης και πολεοδο-
μικής μελέτης σε μελετητή. Η Παροικια κτίζεται με
το 594Δ/13-11-1978 και από το 1989 με το
345Δ/2-6-1989  
1990 Α’ ανάρτηση πολεοδομικής Μελέτης - εν-
στάσεις
1992 Β’ ανάρτηση πολεοδομικής Μελέτης -ενστά-
σεις  Έναρξη αναστολής οικοδομικών αδειών 1993
1995 Δημοσίευση Διατάγματος Φεκ 998Δ/ 24-8-
1993 που αφορά μόνο το κέντρο του οικισμού της
Παροικιας και που ισχύει μέχρι σήμερα
Δημοσίευση Διατάγματος ΦΕΚ 743/Δ/25.9.95 σε
σχέδια αποτύπωσης του 1985.
Προσφυγές ενώπιον του ΣΤΕ κατά του Διατάγμα-
τος με κύριους λόγους ακυρώσεως:
• Είναι ανεφάρμοστο (έκδοση 1800 οικοδομικών
αδειών μεταξύ 1985 και 1992 σύμφωνα με βεβαί-
ωση του Πολεοδ. Γραφ. Νάξου)

• Παραβαίνει τη νομοθεσία περί αραιοδομημένων
περιοχών.
• Αφήνει εκτός σχεδίου περιοχές που ήταν εντός οι-
κισμού προϋφισταμένου του 1923. Συνεχής ανανέ-
ωση αναστολών εκδόσεως οικοδομικών αδειών
Από το 1995 η Παροικιά δεν κτίζεται διότι εκκρε-
μεί η πράξη εφαρμογής
1999 Ολική ακύρωση του Διατάγματος από το
ΣΤΕ (Απόφ.2970/99) για λόγους αναγόμενους
στην ουσιαστική νομιμότητα της ρύθμισης.
Η Διοίκηση ισχυρίζεται ότι η ακύρωση έγινε μόνο
για τυπικούς λόγους (έλλειψη προσυπογραφής από
τον Υπουργό Πολιτισμού) Συνεχής ανανέωση ανα-
στολών εκδόσεως οικοδομικών αδειών
1999 Μεταφορά της αρμοδιότητας εκδόσεως του
Διατάγματος από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο Υπουργείο
ΑΙΓΑΙΟΥ. Συνεχής ανανέωση αναστολών εκδό-
σεως οικοδομικών αδειών
2002 Δημοσίευση Διατάγματος ΦΕΚ
927/Δ/23.10.2002 
Ακριβής φωτοτυπία του προηγουμένου Διατάγμα-
τος. 
Προσφυγές στο ΣΤΕ ακόμη και από τον Δήμο
Πάρου με κύριους λόγους ακυρώσεως:
• παράλειψη τυπικής διαδικασίας
• αδυναμία ταύτισης τοπογραφικών και πραγματι-
κότητας
• λόγοι ακυρώσεως του προηγουμένου Διατάγμα-
τος.
• Δικάσιμος συζητήσεως των προσφυγών
15/12/2004 12/2002 
Διακοπή των συνεχών και κατά παράβαση του Συν-
τάγματος αναστολών εκδόσεως οικοδομικών
αδειών.
Αδυναμία εκδόσεως αδειών λόγω έλλειψης Πρά-
ξεως Εφαρμογής. 
2004 Ο Δήμος δι αποφάσεως του Δημοτικού Συμ-
βουλίου αποφασίζει την τροποποίηση του Διατάγ-
ματος, ζητεί την μεταφορά της αρμοδιότητος
εφαρμογής του Σχεδίου από την Νομαρχία στο
Δήμο, αναθέτει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο νέα
αποτύπωση της Παροικίας μέσω δορυφόρου προ-
κειμένου να είναι εφικτή η ταύτιση σχεδίων και
πραγματικότητας και η διαμόρφωση συγκεκριμέ-
νης πρότασης τροποποίησης του πολεοδομικού
Σχεδιασμού. 
Πραγματοποιείται η νέα αποτύπωση και κατατίθε-
ται στο Υπουργείο Αιγαίου φάκελος τροποποί-
ησης. 
Η παραίτηση του τότε γραμματέα του Υπουργείου
ματαιώνει την τροποποίηση και χάνεται ο φάκελος.
2005 Ενημερώνεται ο Υπουργός Αιγαίου για την
πορεία της υπόθεσης.
2006 Ο Δήμος αν και έχει λάβει την αρμοδιότητα
πράξεων εφαρμογής και έχουν κατατεθεί φάκελοι
ιδιωτικών πράξεων εφαρμογής του υπό ακύρωση
Διατάγματος δεν προχωρεί στην έγκρισή τους και
αναμένει την εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεων
στο ΣτΕ. Συνεχίζεται η εν τοις πράγμασι αδυναμία
εκδόσεως οικοδομικών αδειών
2007 Μετά από 10 αναβολές το Μάρτιο του 2007
συζητείται στο ΣτΕ η αίτηση ακυρώσεως με εισή-
γηση του κ. Ράντου περί ακυρώσεως του Διατάγ-
ματος λόγω παραβάσεως της διαδικασίας
αναρτήσεως και δημοσιότητας που επιβάλει ο
Νόμος.

Σήμερα έχει εκδοθεί η υπ αριθμ.3616/2007 από-
φαση του ΣτΕ που ακυρώνει το Διάταγμα. 
Σήμερα η Διοίκηση αλλα και ο Δήμος ταλαντεύε-
ται μεταξύ συμβουλών και προτάσεων αμφιβόλου
νομιμότητας για την πρακτική της επόμενης μέρας
μετά την νέα ακύρωση του Ρυμοτομικού σχεδίου. 
Απόψεις της Διοίκησης που έχουν εκφραστει προ-
φορικά όπως  “ ...η Παροικια μένει εκτός σχεδίου
διότι το Π.Δ.  345Δ /89 δεν προβλέπει σαφως τα
εξωτερικά όρια του οικισμού παρα μόνο αυτά  του
συνεκτικού τμήματος ...”  είναι παράνομες και επι-
κίνδυνες.  Όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά
εισπράττονται από τους πολίτες σαν εύκολες ιδέες
που τους ωθούν να ζητήσουν ευθύνες από αρμόδι-
ους που αρνούνται στην πραγματικότητα τους ίδι-
ους τους ευαυτούς τους αφού δεν θυμούνται πως
λειτουργούσαν πριν και μετά την προηγούμενη
ακύρωση.
* Δηλαδή περισσότερες των 1000  οικοδομικές
άδειες  που εκδόθηκαν από το 1989 που άρχισε να
ισχύει το 345Δ μεχρι το 1992 που ξεκίνησαν  οι

αναστολές είναι παράνομες:
* Δηλαδή τα Δημοτικά σχολεία της Παροικιας και
το Λύκειο κτίστηκαν παράνομα:
* Δηλαδή ο Ι. Ν. της Εκατονταπυλιανής είναι εκτός
σχεδίου:
* Δηλαδή  στην Πάρο δεν ισχύει αυτό που ισχύει
παντού όταν καταργείται ένας νόμος να ισχύει  o
προηγούμενος:
* Μήπως η Διοίκηση εξέθρεψε αυτούς που οικοδό-
μησαν ανεξέλεγκτα εκτός οικισμών ενώ ταυτό-
χρονα αδίκησε τους πολίτες που είχαν τις
παλαιότερες και περισσότερο αποσαφηνισμένες οι-
κοδομικά ιδιοκτησίες εντός του παλαιοτέρου οικι-
σμού του νησιού :
* Ποιους αλήθεια εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί αυτή
η πολιτική:
* Μήπως έχει ωριμάσει ο χρόνος και πρέπει να
απευθυνθούμε στα Ελληνικά ή και ακόμη στα
Ευρωπαϊκά δικαστήρια (τα οποία έχουν δικαιώ-
σει στο παρελθόν αντίστοιχες περιπτώσεις πε-
ριορισμού των όρων ιδιοκτησίας)  για να
προστατεύσουμε τις περιουσίες μας και τα
αδιαμφισβήτητα ανθρώπινα δικαιώματά μας:
Εμείς οι επαγγελματίες του νησιού σαν τελευταία
προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσουμε τις
ιδιοκτησίες μας απευθυνόμαστε  σε σας και σας ζη-
τάμε να σκύψετε με ενδιαφέρον στο πρόβλημα  προ-
κειμένου να λυθεί άμεσα και σας προτείνουμε: 
α) Εφόσον το Π.Δ. 345Δ/1989 δεν προβλέπει
εξωτερικό όριο οικισμού παρά μόνο όριο συνεκτι-
κού τμήματος θα πρέπει για το τμήμα αυτό του οι-
κισμού να ισχύσει το αμέσως προηγούμενο Π.Δ.
δηλαδή το 594Δ/13-11-1978 (με το οποίο άλλω-
στε χαρακτηρίστηκε η Παροικιά παραδοσιακός οι-
κισμός και του οποίου τα όρια καθορίζονταν με
αυτοψία δύο μηχανικών του Π.Γ. και
β) αντι για την διαδικασία των αυτοψιών  από δύο
μηχανικούς υπαλλήλους του Π.Γ.  για τον καθορι-
σμό των ορίων να χρησιμοποιηθεί με απόφαση
Υπουργού το έξω όριο του ακυρωθέντος ρυμοτο-
μικου της Παροικιάς το οποίο συμπίπτει και με τον
Χάρτη των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου
Οικονομικών.

Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου
για το Ρυμοτομικό σχεδιασμό 

Τέλος στην απαξίωση
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πποολλιιττιισσμμόόςς
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Τη μεγάλη τιμή να εμφανιστεί στο Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών είχε ο Χορευ-
τικός Όμιλος Νάουσας Πάρου. Με
τετραμελή ομάδα χορευτών του πλαι-
σίωσε τη συναυλία της Εστουδιαντίνας
Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με τίτλο
«Μουσική και τραγούδια από και για
την καθ’ ημάς Ανατολή», που πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμ-
βρίου 2008 στην Αίθουσα Φίλων της
Μουσικής, με την ευκαιρία της έναρ-
ξης του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Γαστρεντερολογίας. 

Στην εκδήλωση αυτή η «Εστουδιαν-
τίνα» έπαιξε τόσο μουσικές και τρα-
γούδια από τα μικρασιάτικα παράλια,
όσο και νεότερα κομμάτια εμπνευ-
σμένα από την «καθ’ ημάς Ανατολή».
Ερμήνευσαν οι Μανώλης Μητσιάς, Παντελής Θαλασσινός, Θοδωρής Μέρ-
μηγκας και Ασπασία Στρατηγού. Οι χορευτές του ΧΟΝ (ο πρόεδρος Μι-
χάλης Θεοδωράκος, η χοροδιδάσκαλος Μαρουσώ Κονταράτου, η
Παναγιώτα Ρούσσου και ο Παναγιώτης Σεργιάδης) συμμετείχαν στο πρώτο
μέρος του προγράμματος χορεύοντας παραδοσιακούς μικρασιάτικους χο-
ρούς. 
Η παρουσία τους έδωσε μια ξεχωριστή νότα και απέσπασε το ζεστό χειρο-
κρότημα του κοινού στον κορυφαίο αυτό συναυλιακό χώρο. Ήταν μια πολύ
σημαντική στιγμή για το ΧΟΝ, που διανύει φέτος την εικοστή χρονιά από
την ίδρυσή του, αλλά και για την Πάρο, που προβλήθηκε και από την ολο-

σέλιδη παρουσίαση του βιογραφικού του ομίλου στο έντυπο του προγράμ-
ματος. Αρκετοί Παριανοί βρέθηκαν στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής για
να στηρίξουν τον Όμιλο, και ανάμεσά τους όλοι οι πρώην Πρόεδροι του: η
Πρόεδρος του Δ/Δ Νάουσας (ιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρος του ΧΟΝ)
κα Μαρία Τριπολιτσιώτου Τσουνάκη, η κ. Νεκταρία Μπαφίτη και ο κ.
Φώτης Τσουνάκης. Ο ΧΟΝ ευχαριστεί για την πρόσκληση και την καλή
συνεργασία την Εστουδιαντίνα, το διευθυντή της κ. Ανδρέα Κατσιγιάννη
και τον κ. Γιώργο Ζήφκο, καθώς και τον Πρόεδρο της οργανωτικής επι-
τροπής του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας κ. Απόστολο
Μαντίδη.

Στα παρασκήνια της Αίθουσας
Φίλων της Μουσικής μετά τη
συναυλία - από αριστερά: η τα-
μίας του ΧΟΝ Ανθούλα Θεοδω-
ράκου, ο πρόεδρος Μιχάλης
Θεοδωράκος, ο πρώην πρό-
εδρος Φώτης Τσουνάκης, η χο-
ροδιδάσκαλος Μαρουσώ
Κονταράτου, ο σολίστας βιο-
λιού της “Εστουδιαντίνας” Κυ-
ριάκος Γκουβέντας, η πρόεδρος
Δ/Δ Νάουσας Μαρία Τριπολι-
τσιώτου Τσουνάκη, η πρώην
πρόεδρος του ΧΟΝ Νεκταρία
Μπαφίτη και οι χορευτές Πα-
ναγιώτα Ρούσσου και Πανα-
γιώτης Σεργιάδης

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
του ΧΟΝ και του

«ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ»
“Στη γιορτή μου σας καλώ
στις 13 Δεκέμβρη του 08
ημέρα Σάββατο στις 7
χωρίς να έχετε λεφτά!
Στο χώρο του ΝΗΡΕΑ βρε παιδιά!”
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου σας κα-
λούν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους, το
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 08, στις 19.00, στην
αίθουσα του ΝΗΡΕΑ. Ένα πρωτότυπο χορό-
δραμα, το “Παραμύθι της Κούκλας”, με τη συμ-
μετοχή μικρών χορευτών των δύο συλλόγων,
θα φέρει μικρούς και μεγάλους κοντά στο
πνεύμα των γιορτών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χριστουγεννιάτικο
παζάρι στην Αγκαιριά 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς οργανώ-
νει Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 13 και 14
Δεκεμβρίου με πάρα πολλές εκπλήξεις για μι-
κρούς και μεγάλους. 
Το παζάρι και τις δύο ημέρες θα αρχίζει από τις
5.30 το απόγευμα.

«Αρσενικό και
παλιά δαντέλλα»

«Αρσενικό και παλιά δαντέλλα», είναι ο τίτ-
λος του θεατρικού έργου που θα ανεβάσει η θε-
ατρική ομάδα του Νηρέα την άνοιξη. Το έργο
είναι του Ζόζεφ Κέσερλιγκ, σε μετάφραση του
Παύλου Μάτεση. 
Είναι μία αστυνομική κωμωδία, με χαρακτήρες
ιδιαίτερους και ιδιόρρυθμους, που θα προκα-
λέσουν πολύ γέλιο. 
Στο έργο αυτό, υπάρχουν διάφοροι και πολλοί
ρόλοι, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν τα μέλη
της θεατρικής ομάδας για να τους ενσαρκώ-
σουν όλους. Γι’ αυτό προτείνουν σε όσους εν-
διαφέρονται να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο
για να δηλώσουν συμμετοχή. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εκ μέρους της μαθητικής κοινότητας και του
συλλόγου καθηγητών του Γυμνασίου Νάουσας
Πάρου ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση της
εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η οποία αν-
ταποκρινόμενη σε ανάλογο αίτημά μας χορή-
γησε για την σχολική μας βιβλιοθήκη μια
πλήρη σειρά 36 τόμων με τους μεγάλους ζω-
γράφους του κόσμου και 25 ψηφιακούς δί-
σκους με διάφορα εκπαιδευτικά θέματα.

Ο  Διευθυντής
Ηρακλής Ι. Χατζόπουλος

Στον μεγάλο, ετήσιο Τηλεμαραθώνιο Αγάπης,
αφιερωμένο στα προγράμματα κατά της πείνας και
του υποσιτισμού των παιδιών, συμμετέχει η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
2008, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπου Κόκ-
κινου.
Η διοργάνωση γίνεται από την ΕΤ-1 και την Ελλη-
νική Επιτροπή της UNICEF στην οποία συμμετέ-
χουν ως εταίροι οι Δεκατρείς (13) Περιφέρειες της
Ελλάδος. 
Η UNICEF θεωρεί τον υποσιτισμό ως τμήμα του
φαύλου κύκλου της φτώχειας και της υπανάπτυξης
για τη ζωή των παιδιών. Αντιμετωπίζει τη σωστή
διατροφή ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ξεκι-
νάει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης με σκοπό την δημιουργία νέων
θεραπευτικών κέντρων για υποσιτισμένα παιδιά,
την παροχή συμπληρωμάτων διατροφής και ειδι-

κών θεραπευτικών γευμάτων, την παροχή πόσιμου
νερού και άλλες σημαντικές σωτήριες παρεμβάσεις.
Περίπου 1.200.000 παιδιά πέφτουν θύματα διακί-
νησης κάθε χρόνο και 5.700.000 παιδιά είναι δέ-
σμια έναντι χρεών ή σε άλλες μορφές δουλείας. Ο
φετινός Τηλεμαραθώνιος αγάπης θα ξεκινήσει στις
16:00 στην ΕΤ-1, στο Δορυφορικό και στο ΡΙΚ2
στην Κύπρο, και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες. Κατά τη διάρκειά του, σημαντικές
προσωπικότητες του πολιτικού, πνευματικού και
καλλιτεχνικού κόσμου θα ενώσουν τις φωνές τους
με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.
Σ’ αυτήν την μεγάλη προσπάθεια η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου καλεί όλους τους πολίτες και τους
φορείς της Περιφέρειας μας ώστε να βοηθήσουν
και να συμβάλλουν οικονομικά, ο καθένας με το
ποσό που επιθυμεί και μπορεί να διαθέσει. Ήδη
απεστάλη έγγραφο  στους Ο.Τ.Α της Περιφέρειας
μας.

Σας παραθέτουμε Αριθμούς Τραπεζικών Λογαρια-
σμών: 
ΕΘΝΙΚΗ- 169/480020-64
ΑΓΡΟΤΙΚΗ- 01704004416-70
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-031/80191081
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ- 000012163468
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- 069/54799691
CITIBANK- 5502346484
MILLENIUM BANK- 519829
ΑΣΠΙΣ BANK- 101-03-0006583
EUROBANK- 0026-0102-14-0100540998
HSBC- 002-066694-130
ALPHA BANK- 115002002017649 (ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΙΑ Κ03)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- 5049-022842-011
GENIKI- 036/3603003908-9
Επίσης σε όλα τα μηχανήματα αυτόματης συναλ-
λαγής της Εθνικής Τράπεζας.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με πρωτοβουλία Κόκκινου

Τηλεμαραθώνιος αγάπης κατά της πείνας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / Ταξίδια που διαφέρουν
Από 3 έως 7/1/09 ταξίδι στο Ντουμπάι. Σαφάρι στην έρημο. Ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Από 27/2/09 έως 8/3/09 Πειραιάς – Μυτιλήνη-Αϊβαλί-Σμύρνη-Ικόνιο-Καππαδοκία-
Κωνσταντινούπολη-Κομοτινή-Αθήνα. Παρακολούθηση Α’ Χαιρετισμών στην Παναγία των Βλα-
χερνών. Ξενοδοχείο 5 αστέρων.
21/3/09 έως 28/3/09 Αίγυπτος 4ήμερη εκδρομή - κρουαζιέρα στο Νείλο. Ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Πληροφορίες τηλ. 6973016091 Β. Σκουλάτος 

Ασφαλιστικά μέτρα εναντίον πολίτη, ο οποίος
έκλεισε αυθαίρετα αγροτικό δρόμο που περνάει
μέσα από την ιδιοκτησία του και κατεβαίνει στη
θάλασσα στην περιοχή της Σάντα Μαρία, κατέ-
θεσε ο Δήμος Πάρου.
Την αυθαιρεσία κατήγγειλαν στο Δήμαρχο Χρ.
Βλαχογιάννη, οι κάτοικοι της περιοχής, αντιπρο-
σωπεία των οποίων τον επισκέφθηκε στο γραφείο
του την περασμένη Παρασκευή. Οι κάτοικοι πα-
ρέδωσαν ψήφισμα – καταγγελία στο δήμαρχο το
οποίο κοινοποίησαν και στην τοπική επιτροπή της
Ελληνικής Εταιρίας για την Προστασία του Πε-
ριβάλλοντος. 
Ο συγκεκριμένος δρόμος, είναι η μοναδική διέξο-
δος προς την παραλία της Σάντα Μαρία. Ο ιδιο-
κτήτης του ακινήτου φύτεψε λιγούστρα που
ξερίζωσε από άλλο σημείο του οικοπέδου του και
άφησε μόνο ένα μικρό μονοπάτι περίπου 1,20 μ.
άνοιγμα για τους πεζούς.
Στο Ψήφισμα – καταγγελία των κατοίκων, ανα-
φέρεται:
«Καταγγέλλουμε πρώτον, το κλείσιμο του επί 25
χρόνια αγροτικού δρόμου από την Σοφια Παπά-
ζογλου στην παραλία Σάντα Μαρία. Εναν δρόμο
που εξυπηρετούσε τους λουόμενους, τους ψαρά-
δες, και τη Σχολή των αυτοδυτών που υπάρχει
στην παραλία και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. 
»Πρέπει να κάνουμε γνωστό ότι ο εν λόγω δρό-
μος μετατρέπεται σε χείμαρρο όταν βρέχει και γι’
αυτό απαιτείται η ανεμπόδιστη διέλευση του
νερού στο σημείο αυτό, για να αποφευχθούν

πλημμυρικά φαινόμενα. Οποιαδήποτε απόφαση
και αν παρθεί για το πλάτος του δρόμου, αυτό θα
πρέπει να είναι πλήρως οροθετημένο από την
εγγύς ιδιόκτητη περιοχή της Σοφίας Παπάζο-
γλου, διότι οι παραλίες και τα δάση ανήκουν σε
όλους και δεν είναι ιδιωτικές περιοχές. 
»ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση απομάκρυνση των
φυτεμένων δένδρων μέχρι να δοθεί άδεια από το
δήμο που θα διερευνήσει το θέμα. 
Καταγγέλλουμε δεύτερον, την ύπαρξη τσιμεντέ-
νιου τοίχου που ορίζει τη δασική έκταση από τον
παραπάνω δρόμο. Ο τοίχος που κτίστηκε πριν
από 20 χρόνια είναι παράνομος και προκαλεί με-
γάλη οικολογική καταστροφή, εμποδίζοντας την
διέλευση των ομβρίων υδάτων εντός της δασικής
περιοχής. Το παραπάνω φαινόμενο έχει ως απο-
τέλεσμα την αποτροπή δημιουργίας στάσιμων
νερών  με συνέπεια την εξαφάνιση των υδροχα-

ρών φυτών (βούρλα), τη στέρηση θρεπτικών συ-
στατικών και υγρασίας στα δασικά φυτά (κέδροι,
σχίνα, φίδες) και τη σταδιακή αποξήρανσή τους.
Ο τοίχος λειτουργεί επίσης, ως ανεμοφράκτης με
αποτέλεσμα τη συσσώρευση άμμου κοντά σε
αυτόν, με συνέπεια την αλλαγή της κλίσης του
ανάγλυφου και την αλλαγή πορείας των ομβρίων
υδάτων. 
»ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ α) την απομάκρυνση του τοί-
χους και την οριοθέτηση της δασικής έκτασης με
ξύλινους πασσάλους σε όλο της το μήκος ώστε να
εμποδίζετε η διέλευση οχημάτων β) το καθαρισμό
της περιοχής από τα ξερά δένδρα και θάμνους και
την αντικατάσταση αυτών.
»Καταγγέλλουμε τρίτον, την εκχέρσωση με χω-
ματουργικά μηχανήματα των αμμοθίνων, που βρί-
σκονται μπροστά από την παραλία (χώρος όπου
εκμισθώνει και ελέγχει ο δήμος).Αυτό έχει ως συ-

νέπεια την καταστροφή του υδατοφράγματος των
όμβριων υδάτων και την καταστροφή του προ-
στατευτικού φράγματος των δασικών φυτών από
την θάλασσα και τον άνεμο. Επίσης την κατα-
στροφή των κέδρων με τη διάνοιξη δρόμων, την
τοποθέτηση συρματοπλέγματος και τη ρύπανση
του χώρου με σκουπίδια και μπάζα.   
»ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  τη δημιουργία τεχνητού φράγ-
ματος συγκεκριμένου ύψους με καλάμι, ξύλα ή
άμμο που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία και-
νούργιων αμμοθίνων, την αποκομιδή των σκου-
πιδιών και τη μέριμνα του δήμου για την
προστασία του χώρου».
Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε να εξετάσει όλα τα υπό-
λοιπα αιτήματά τους, σε πρώτη φάση όμως κατέ-
θεσε ασφαλιστικά μέτρα για το κλείσιμο του
δρόμου, καθώς δεν υπάρχει καμία άλλη πρόσβαση
στην παραλία της Σάντα Μαρία.

Αυθαίρετα πολίτης έκλεισε δρόμο, τη μοναδική πρόσβαση στην παραλία της Σάντα Μαρία

Επί ποδός οι κάτοικοι
ασφαλιστικά μέτρα από το Δήμο

KKE: ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Κύριε Διευθυντή,
Σχετικά, με το σχόλιο στο φύλλο της 26/11/2008 της εφημερίδας σας για την απουσία εκπροσώπου του
Κ.Κ.Ε. από την κατάθεση στεφάνων για την Εθνική Αντίσταση έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Είναι γνωστό ότι το Κ.Κ.Ε. ήταν κύριος εμπνευστής και συντελεστής της δημιουργίας της Εθνικής
Αντίστασης. Τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος μας πρωτοστάτησαν στο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
του λαού μας με τις γνωστές στη συνέχεια συνέπειες. Είναι επίσης γνωστοί οι αγώνες που κάναμε σαν Κόμμα
με τους  αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης για τη δικαίωση και την αναγνώριση της.
Είναι επίσης γνωστό ότι η ελληνική Πολιτεία επέλεξε χαρακτήρα και τρόπο εορτασμού που βόλευε τις
πολιτικές της επιλογές αλλά που ήταν μακριά από το πνεύμα και το νόημα της Αντίστασης.
Ο γιορτασμός της Εθνικής Αντίστασης έπρεπε να είναι ημέρα αγωνιστικής ανάτασης και διεκδίκησης
υλοποίησης των ανεκπλήρωτων αιτημάτων και οραμάτων της και όχι εκδήλωση μνημειακού χαρακτήρα με
επιμνημόσυνη δέηση σε στενό κύκλο τοπικών επισήμων, απουσία του λαού.
Η απουσία μας λοιπόν, που δεν είναι τωρινή εκφράζει αυτή την πολιτική μα ς αντίθεση.

Στις 24-25/11/008 ο Σωτήρης Σιώκος, υπεύθυνος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΝ, συνοδευόμενος από
το Νίκο Συρμαλένιο, νομαρχιακό σύμβουλο και τους Μανόλη Ισιγώνη και Μίνα Κούτλα, στελέχη του το-
πικού ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκαν ένα εργοστάσιο παραγωγής κουφωμάτων ξύλου (ΕΧΠΑ) και το εργοστάσιο
της ΔΕΗ, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας ο κ. Σιώκος μίλησε στο κοινό στην αίθουσα του Αρχίλοχου στην
Παροικιά. Μιλώντας στους εργαζόμενους της ΔΕΗ ο Σωτήρης Σιώκος, ανέδειξε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για
τη μη εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, την αντίθεση του κόμματος στην «απελευθερωμένη» αγορά ενέρ-
γειας, τη διαπλοκή με ιδιωτικά συμφέροντα και το θεσμικό πλαίσιο, την απορρύθμιση της εργασίας και τα
ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Στην ομιλία του ο Σωτ. Σιώκος στην αίθουσα «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ»,
ανέπτυξε, παρουσία της Έπαρχου, του Δημάρχου Πάρου, εκπροσώπων ΜΜΕ, εργαζομένων από Δημόσιο-
Ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ-Τράπεζες τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για:
•ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.
•ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ.
•ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ + ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ 2009 (πρώτος σχολιασμός) ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ 28 δις ευρώ.
•ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ.
Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τους παρευρισκόμενους. Ενδιαφέρον παρουσίασε η πρόταση του
δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη, οι άνεργοι να απασχολούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Περιοδεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάρο

Αριστερά από
την επίσκεψη
των κατοίκων

της Σάντα
Μαρία στο
Δήμαρχο.

Δεξιά ο δρό-
μος που

έκλεισε με τα
δέντρα
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Στην τουριστική έκθεση της Θεσσαλονίκης «Ph-
iloxenia», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008 πήραν
μέρος και οι σπουδαστές του ΙΕΚ Πάρου που φοι-
τούν στο τμήμα “Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρε-
σιών και Τροφοδοσίας”. Η συμμετοχή τους είχε
συγκεκριμένο αντικείμενο, αφού οι σπουδαστές,
εκτός από τη βοήθεια που προσέφεραν, συμπλή-
ρωσαν ερωτηματολόγια που αφορούν τις τάσεις
των Ελλήνων τουριστών ως προς τον τουριστικό
προορισμό που επιλέγουν και πως βλέπουν οι επι-
σκέπτες της Πάρου το νησί.Τα αποτελέσματα των
εργασιών θα προσπαθήσουν οι σπουδαστές να τα
ανακοινώσουν μέσα στον Ιανουάριο του 2009 και
ευελπιστούν να βοηθήσουν τόσο τις αρχές του
τόπου όσο και τους επαγγελματίες του τουριστι-
κού τομέα, ώστε να γίνει η Πάρος καλύτερη απέ-
ναντι στους πολίτες, αλλά και απέναντι στους
επισκέπτες της. Οι σπουδαστές ξεκίνησαν την ερ-
γασία τους από την έκθεση «Τουριστικό Πανό-
ραμα» στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2008 και την
ολοκλήρωσαν με την παρουσία τους στην έκθεση
«Philoxenia».
Οι σπουδαστές κατά τη συμπλήρωση των ερωτη-
ματολογίων στην έκθεση του Τουριστικού Πανο-

ράματος προσέφεραν ένα μπουκέτο με τις μυρω-
διές της Πάρου από αμάραντο, φασκόμηλο και ρί-
γανη που οι ίδιοι δημιούργησαν, ενώ στη
Philoxenia με τη βοήθεια επαγγελματιών του νη-
σιού, προσέφεραν στους ερωτηθέντες τοπικά προ-
ϊόντα, κρασί, μέλι και γλυκίσματα.
Επιπροσθέτως οι σπουδαστές φορούσαν μπλου-
ζάκια που οι ίδιοι εμπνεύστηκαν, παρουσιάζοντας

όλα τα τοπικά διαμερίσματα της Πάρου, χρησι-
μοποιώντας μια φράση-κλειδί για το καθένα:
Παροικιά - All time classic
Νάουσα - Naoussa by night
Κώστος - Μαράθι - The highlands of Paros
Λεύκες - The traditional life
Πρόδρομος - Draoulas F.T.W ( for the wind )
Μάρπησσα - The secret combination

Αλυκή - See Feel Taste

Ευχαριστήριο
Οι σπουδαστές, Αλιπράντης Ζαχαρίας, Ανδρικό-
πουλος Κων/νος, Παντελαίου Μαρία, Σαρρή Γε-
ωργία, Τσιτσόλη Εράλντα-Αικατερίνη,
Φραγκούλη Άννα, Φωκιανού Άννα, Χωριανο-
πούλου Αικατερίνη και η εκπαιδευτικός τους, Φω-
κιανού Χριστίνα, ευχαριστούν θερμά:
Τον Δήμαρχο  Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη και τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο
της Τουριστικής Επιτροπής Μ. Ραγκούση, την
αντιπρόεδρο Μαρία Τριβυζά και τα μέλη της
Τουριστικής Επιτροπής, καθώς και  
- το Erkyna Travel και ιδιαιτέρως τον κ. Δημήτρη
Πετρόπουλο, την κυρία Αργυρώ Φίλλη-Πετρο-
πούλου  και την Blue Star Ferries, που κάλυψαν
οικονομικά τη διαμονή και τη μετακίνησή τους και
στις δυο εκθέσεις
-τον κύριο Μ. Μωραίτη για τα κρασιά που προ-
σέφερε καθώς και
-τον κύριο Αλιπράντη Μάρκο, μελισσοκόμο, που
προσέφερε μικρές συσκευασίες τοπικού θυμαρί-
σιου μελιού. 

Στη Fhiloxenia και οι σπουδαστές του ΙΕΚ Πάρου 

Εποικοδομητική η συμμετοχή τους

Σε θεσμό, επιθυμεί ο Εμπορικός Σύλλογος, να αναχ-
θεί και να υιοθετηθεί από όλους τους καταστημα-
τάρχες των δύο νησιών, η εκδήλωση «ΑΓΟΡΑΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ- ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ »,
που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά. Γι’ αυτό
ο Σύλλογος ζητεί τη στήριξη και τη συμβολή του το-
πικού εμπορίου, καθώς η επιτυχία της προσπάθεια
αυτή, θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό από την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση θα διαφημίζεται από τα ΜΜΕ, αλλά και
μέσω ενημερωτικών εντύπων, αφισών κ.λπ. και περι-
λαμβάνει κλήρωση με μεγάλο δώρο ένα αυτοκίνητο,
και πολλά άλλα δώρα για τους καταναλωτές και για
τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου. Για το σκοπό
αυτό θα διατίθενται κουπόνια, που θα παραδίδονται
από τα καταστήματα στους πελάτες. Η κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα « ΜΙΝΩΑ» την

Τετάρτη 25/2/2009 και ώρα 17.00. Η υποχρέωση
των επαγγελματιών, είναι η ανάρτηση της ειδικής
αφίσας που θα διανεμηθεί στα καταστήματα. Επίσης,
ο κάθε καταστηματάρχης υποχρεούται να προσκο-
μίσει τα αποκόμματα των λαχνών που διάθεσε, στον
τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης.
Εκτίμηση του ΔΣ. του Συλλόγου είναι, ότι  οι κατα-
ναλωτές επιβραβεύουν τέτοιες προσπάθειες και τις
περιμένουν.
Καλούνται λοιπόν τα μέλη της τοπικής επιχειρημα-
τικής αγοράς, να αγκαλιάσουν την ενέργεια αυτή,
που διαφημίζει, προβάλει τα νησιά μας και τονώνει
την εμπορική κίνηση των καταστημάτων.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμε-
τοχή στο τηλ. 6946468060 κ. Αλίπαντης Απόστο-
λος ή στο site του Εμπορικού Συλλόγου 
info@esparou.gr

Από τις 08/12/2008 θα ξεκινήσει το ΕΟΡΤΑ-
ΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας των καταστημά-
των. Οι ώρες λειτουργίας είναι οι εξής:
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ. ΩΡΑΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΡΙΤΗ 09/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2008 08:00 – 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2008 08:00 – 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2008 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΡΙΤΗ 16/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2008 08:00 – 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2008 08:00 – 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2008 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΡΙΤΗ 23/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 25/12/2008 ΑΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12/2008 ΑΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2008 08:00 – 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2008 08:00 – 21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΡΙΤΗ 30/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 01/01/2009 ΑΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2009 ΑΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 06/01/2009 ΑΡΓΙΑ
Από ΣΑΒΒΑΤΟ 03/01/2009 επανέρχεται σε
ισχύ το Χειμερινό Ωράριο λειτουργίας. 

Ανακοίνωση
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ξενοδόχων Πάρου «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
στην συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει
τις διαδικασίες ενοποίησης των δύο συλλόγων της Πάρου, με την προϋπό-
θεση, ότι και η Γεν. Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου «Αγ. Αρσέ-
νιος» θα αποφασίσει το ίδιο. Η ενοποίηση κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη,
προκειμένου οι δύο σύλλογοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ενόψει και της
επερχόμενης οικονομικής κρίσης στον τουρισμό.

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Αμπατζής , ο Γραμματέας Γρηγόρης Πρέκας

Ενέργειες του Εμπορικού Συλλόγου για τη στήριξη της ντόπιας αγοράς 

«Αγοράστε στην Πάρο - Αντίπαρο και κερδίστε» 

Σχολή Γονέων Ιερού
Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής 
Ξεκίνησαν από τις 2 Νοεμβρίου οι ομιλίες που διοργανώνει η Σχολή
Γονέων με θέματα που αφορούν στη νεολαία, που γίνονται στο Ιερό
Προσκύνημα.
Στις 14 Δεκεμβρίου, θα μιλήσει η συγγραφέας κ. Ζωή Καναβά, με
θέμα: «Και εγώ και εσείς, όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για όλους και
για όλα».
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Γραβάτες και  αυτοδιοίκηση
Παρατηρούμε όλο και περισσότερους πολιτικούς να εμφανί-
ζονται χωρίς λαιμοδέτη (γραβάτα) και εργολάβους του γυα-
λιού, διάσημους και όχι. Το σακάκι τους οι πολιτικοί
εξακολουθούν να το κουμπώνουν! Δεν μας νοιάζει η γραβάτα
για την οποία παλιά θα μπορούσε να χυθεί και αίμα (!), αλλά  η
άρνηση των τοπικών συμβουλίων να συναντηθούν και να συ-
ζητήσουν. Τι κοινό έχουν οι γραβάτες, τα σακάκια και οι αρ-
νήσεις των συναντήσεων; Η πειθαρχία πάντα στο δεδομένο, οι
συμβάσεις που μας γερνούν και η ουσία που μας ξεφεύγει, αυτά
ενδιαφέρουν. 
Ο τύπος και η συνήθεια, η πρακτική της επανάληψης, η θρη-
σκοληπτική προσκόλληση σε ξεπερασμένα δόγματα, αυτά μας
στενοχωρούν. Τυφλή πίστη σε αξιώματα που ναρκοθετούν τη
συλλογική και  ατομική ζωή και κλείνουν δρόμους. Οι άλλοι
απέναντι έχουν πάντα κακές προθέσεις, ενώ εμείς είμαστε οι
αγνοί με τις καλές προθέσεις. Οι άλλοι κατοικούν σε ξένο τόπο,
είναι εχθροί, θέλουν το κακό μας, προωθούν τα συμφέροντά

τους, ενώ εμείς είμαστε η προσωποποίηση του
αγαθού, οι άγγελοι επί της γης. Αυτά διδάσκει
με το πιο απόλυτο τρόπο η σύγχρονη και πα-
ρακμασμένη πολιτική. Ουδεμία σύνθεση επι-
κρατεί. Κανένα ναι, κανένα χαμόγελο. Σε όλα
όχι.  Οι άλλοι ήταν η καταστροφή κι εμείς ήρ-
θαμε να ανοίξουμε το  δρόμο της αρετής. Ή αλ-
λιώς, αυτοί καταστρέφουν τώρα και θα έρθουμε
εμείς να σας γλιτώσουμε.
Αυτό είναι το πρώτο των συμβάσεων μαζί με τη
γραβάτα. Άλλη σύμβαση παγίδας είναι αυτό που
νομίζουμε, ότι με απλούς χειρισμούς μπορούμε
να πάμε στην αλλαγή. Εδώ και τώρα. Σαν να μη
ξέρουμε ότι το παλιό επιμένει και εκδικείται. Ο
Ναπολέων κατάργησε τη βασιλεία και στέφθηκε
αυτοκράτορας, ενώ ο Στάλιν έγινε πιο τσάρος
στη θέση του τσάρου. Οι προηγούμενοι κυβερ-

νήτες έβαλαν τις ιδέες των παλιών στο χρονοντούλαπο και
αυτές που έφεραν ήταν χειρότερες. Απαιτούν χρόνο οι αλλαγές
και ο άνθρωπος ζει στο μεσοδιάστημα με τους συνανθρώπους
του, παλεύει με το λόγο, με επιχειρήματα, με τη στάση ζωής του.
Με υπομονή, μεθοδικότητα, συλλογικότητα και ανθρωπιά.
Περιμέναμε την τοπική αυτοδιοίκηση να ανθίσει. Στις μικρές
πόλεις και στα χωριά θα μπορούσε να εφαρμοστούν ευέλικτες
μορφές συμμετοχής, κάτι σαν την άμεση δημοκρατία που επι-
χείρησε ο Μανώλης Γλέζος στ’ Απεράθου, αλλά κατοχυρωμένη
θεσμικά. Αυτά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στη χώρα των
συμβάσεων, στη χώρα της γραβάτας και της γραφειοκρατίας.
Στη χώρα της διαίρεσης, που μετά τον εμφύλιο εγκαθίδρυσε
ένα μικρό εμφύλιο στην καθημερινή ζωή. Ακόμα και οι χαρα-
κτήρες μας πλάθονται σύμφωνα μ’ αυτά. Δεν συνθέτουμε, φα-
γωνόμαστε, ασκούμενοι απ’ το σχολείο με τις διακρίσεις. 
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να συμπεριφερθούμε πολιτικά, αν
επιθυμούσαμε να προοδεύσει η αυτοδιοίκηση. Αυτοί οι τρόποι
έπρεπε να έχουν θεσμοθετηθεί. Η μέγγενη του κέντρου και της
Αθήνας δεν άφησε. Έπρεπε λοιπόν η ίδια η αυτοδιοίκηση να
επινοήσει τρόπους να παρεμβαίνει, όπως κάναμε στην Πάρο με
το νησιωτικό συμβούλιο, πριν την κατάργηση των Κοινοτήτων. 
Η συνάντηση των τοπικών συμβουλίων πρέπει να γίνει. Να
αναλάβουν οι πρόεδροι πρωτοβουλία ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο. Να πάμε πέρα από τις γραβάτες και τις συμβάσεις
και το κούμπωμα του σακακιού!

Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

Ν.Ο. Πάρου: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Π με την 396/18-11-08 απόφαση του, συγκαλεί Γενική Συνέλευση  των μελών του, που θα γίνει την
Κυριακή 14/12/08 ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο «ΖΑΝΕΤ» του κ. Αποστολόπουλου, περιοχή ΛΙΒΑΔΙΑ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η
Γ.Σ θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 21/12/08 ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο.  
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 1) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2007 -2008, 2) Αρχαιρεσίες.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

ααθθλληηττιισσμμόόςς

Βαθμολογία
Ομάδα Αγ. Βαθ. N-I-H Γκολ Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. Απόλλων Σμύρνης 9 21 6-3-0 11-1 3-1-0 5-0 3-2-0 6-1

2. Νέα Ιωνία 9 21 6-3-0 18-8 3-1-0 8-4 3-2-0 10-4 
3. Άγιος Ιερόθεος 9 17 5-2-2 14-9 3-0-2 8-6 2-2-0 6-3 
4. Θεμιστοκλής 9 16 5-1-3 12-7 3-1-0 7-1 2-0-3 5-6 
5. Καλλονή 9 16 5-1-3 12-8 3-1-0 6-1 2-0-3 6-7 
6. ΠΑΟ Ρουφ 9 15 5-0-4 19-11 4-0-1 15-4 1-0-3 4-7 
7. Ολυμπιακός Λιοσίων 9 11 3-2-4 10-10 3-0-1 7-2 0-2-3 3-8 
8. Νηρέας 8 10 3-1-4 10-8 3-0-2 9-4 0-1-2 1-4 
9. Άγιοι Ανάργυροι 9 10 2-4-3 11-14 2-2-1 9-7 0-2-2 2-7 
10. Αθηναϊκός 9 10 2-4-3 9-13 1-3-1 5-6 1-1-2 4-7 

11. Άγιαξ Ταύρου 9 9 2-3-4 10-19 2-2-1 7-6 0-1-3 3-13 
12. Πεύκη 8 6 2-0-6 8-17 2-0-1 7-5 0-0-5 1-12
13. Βριλήσσια 9 5 1-2-6 4-13 1-1-3 2-7 0-1-3 2-6 
14. Δόξα Βύρωνα 9 5 1-2-6 8-18 0-2-2 2-6 1-0-4 6-12

Το Λύκειο Νάουσας έπειτα από θαυμάσια εμφάνιση επι-
κράτησε με 3-1 του Λυκείου Τήνου στον τελικό που έγινε
στη Σύρο και κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα Κυκλά-
δων στο ποδόσφαιρο. Στη φωτογραφία οι πρωταθλητές

λίγη ώρα μετά την απονομή.

Κυκλάδες - ποδόσφαιρο
Ο Α.Ο. Πάρου, με πολλά νέα πρόσωπα στην 11άδα, επικράτησε με 3-1 του
Μαρπησσαϊκού, το απόγευμα στο γήπεδο της Παροικιάς για την 7η

αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κυκλάδων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ: 3-1, ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ: 2-1, Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ: 1-0, ΑΜΣ
ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ: 2-1, ΑΝΑΓ/ΣΗ ΝΑΞΟΥ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ: 6-1, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο.
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ: 1-2.
Βαθμολογία: 1. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΘΗΡΑΣ 19, 2. ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ
18, 3. Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 15, 4. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 13, 5. Α.Ο.
ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 11, 6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 10, 7. ΛΑΒΑ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 8, 8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ 7, 9.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 5, 10. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ 4, 11.
Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 3, 12. ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ ΠΑΡΟΥ -6.
Η επόμενη 8η αγωνιστική: ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ,
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑΣ, ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΜΣ
ΦΙΛΩΤΙΟΥ, ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ, Α.Ο.
ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ -
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ.

Ο Νηρέας νίκησε 2-0 τον Ολυμπιακό Λιοσίων

Βαθμολογική ανάσα
Ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου επέστρεψε στις νίκες στο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Δ’ Εθνικής. Στο παιχνίδι που διε-
ξήχθη την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παροικιάς πα-
ρουσία περίπου 200 φιλάθλων επικράτησε με 2-0 του
Ολυμπιακού Λιοσίων. Τα γκολ της νίκης για την ομάδα της
Πάρου σημείωσαν στο 51’ με κεφαλιά ο Γρηγοριάδης έπειτα από
εκτέλεση κόρνερ του Γρίβα και ο Νίνο στο 80’ με κοντινό πλασέ
έπειτα από σέντρα του Σκαρακάκη.
Από το 40’ ο Ολυμπιακός Λιοσίων έπαιζε με 10 παίκτες λογω
αποβολής του Πλέστη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με 10 παίκτες
έμεινε και ο Νηρέας δυο λεπτά αργότερα (42’) όταν αντίκρισε
τη δεύτερη κίτρινη του διαιτητή ο Τσάνη.
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου (Δημήτρης Σκούνας):
Ντουγέρογλου, Τσάνη, Γιαννόπουλος, Μητσόπουλος, Γρηγο-
ριάδης, Διαμαντής (14’ λ. τρ. Νίνο, 88’ Ρούσσος), Παντελαίος,
Μαυρίδης, Γφρίβας, Ζορμπαλάς, Μοστράτος (72’ Σκαρακά-
κης).
Ολυμπιακός Λιοσίων (Σάκης Σάσσαλος): Κατσούλης, Κον-
τάκος (69’ Τσουκαλάς), Συμεωνίδης (54’ Κάρο), Λάππας, Αση-
μακόπουλος, Φετάνης, Μπάλτσης, Πλέστης, Παπαναστασίου
(46’ Μέτζελος), Παπαδόπουλος, Κοντογεωργίου.
Τα άλλα ματς
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής η μεγάλη έκπληξη
έγινε στο παιχνίδι του Αγίου Ιεροθέου με την Δόξα Βύρωνα. Οι
φιλοξενούμενοι, που βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθ-
μολογίας και δεν είχαν νίκη, επικράτησαν με 2-1 του Αγίου Ιε-
ροθέου που βρισκόνταν έναν βαθμό πίσω από τους
πρωτοπόρους. Απόλλων Σμύρνης και Νέα Ιωνία, με το ίδιο σκορ
2-0, προχώρησαν με νίκες και οδηγούν την κούρσα του πρωτα-
θλήματος. 
9η αγωνιστική - αποτελέσματα: Άγιος Ιερόθεος - Δόξα Βύ-
ρωνα: 1-2,  Άγιοι Ανάργυροι - Άγιαξ Ταύρου: 2-2, Αθηναϊκός

- Θεμιστοκλής: 2-1, Απόλλων Σμύρνης - Πεύκη: 2-0, Καλλονή - ΠΑΟ
Ρουφ: 2-1, Νέα Ιωνία - Βριλήσσια: 2-0, Νηρέας - Ολυμπιακός Λιοσίων: 2-0.
Επόμενη 10η αγωνιστική (7-12-2008, 15:00): Απόλλων Σμύρνης - Νη-
ρέας, Βριλήσσια - Καλλονή, Δόξα Βύρωνα - Άγιαξ Ταύρου, Θεμιστοκλής -
Άγιος Ιερόθεος, Ολυμπιακός Λιοσίων - Αθηναϊκός, Πεύκη - Νέα Ιωνία,
ΠΑΟ Ρουφ - Άγιοι Ανάργυροι.
Έφυγαν δυο…
Παρελθόν από την ομάδα του Νηρέα αποτελούν οι Μποφάκος και Μητρό-
πουλος έπειτα από σχετική εισήγηση του Δημήτρη Σκούνα προς το Δ.Σ. που
έγινε αποδεκτή. 
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εενν  σσυυννττοομμίίαα

�Διαμαρτυρία αποφάσισαν να κάνουν οι
"φυστικιές" στο Λιαροκόπι γιατί τις

εγκατέλειψαν στο έλεος του θεού. Εκείνες οι
αιφνιδιαστικές, κομπώδεις εξα�ελίες που έγιναν,
μετά από την επιτυχή "μπλόφα" που είχαν
σερβίρει για το "καστροβούνι" τι έγιναν; Εκείνα
τα "Ρουα Ματ" της Γρηγορίας για την επίλυση
του κτιριακού προβλήματος των σχολείων,
ξεχάστηκαν εντελώς; Μά�ον δεν πρέπει το
Πλατανοκόριτσο να είναι καλό στο σκάκι α�ιώς
δεν εξηγείται, κερδισμένο παιχνίδι, να το χάνει.
Όπως πάει τα ίδια θα πάθει και στις εκλογές "θα
τρέχει μόνη της και θα βγαίνει δεύτερη".

�Πάρα πολύ σωστή η απόφαση του
δημάρχου για άνοιγμα της αναζήτησης με

θέμα τον τουρισμό, αυτή την εποχή. Η χρονιά
που έρχεται προβλέπεται δύσκολη τουριστικά
εξαιτίας της διεθνούς κρίσης και φυσικό είναι
στην Πάρο να φθάσουν τα απόνερα αυτής της
κρίσης. Η τουριστική περίοδος είναι πολύ μικρή
και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει
μικρότερη, γιατί τότε πο�ές τουριστικές
επιχειρήσεις θα φθάσουν στο όριο τους.
Όλοι οι φορείς πρέπει να χαράξουν κοινή γραμμή,
έξω από σκοπιμότητες, μακριά από
ψευτοκουλτούρες και εξωπραγματικές θεωρίες.
Εδώ τα πράγματα είναι γνωστά, το νησί θέλει

"μάζεμα" οι επα�ελματίες συνήθειας και υψηλές
παροχές υπηρεσιών και όλοι μας προσαρμοσμένοι
στην πραγματικότητα. Να σταματήσουν οι
λεγόμενες "αρπαχτές" και να απομονωθούν τα
"λαμόγια" που δυσφημίζουν την Πάρο. Μόνο με
κοινή γραμμή και θέληση, μπορούμε να
περάσουμε αυτόν τον σκόπελο.

�Αργά το κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα
που φτιάχνουν μοιάζει με μπανιέρα και όχι

με Μαρίνα. Τώρα τρέχουν να συντάξουν μελέτη
για να διορθώσουν τα πράγματα, α�ά το μόνο
που θα σκοπεύουν να κάνουν είναι να δουλεψούν
τον κόσμο εν όψει των τοπικών εκλογών του
2010. Όλοι αυτοί εκεί στην Νάουσα που το
"παίζουν" ειδικοί σε όλα τα θέματα,
περιβαντολογικά, πολιτικά, καλλιτεχνικά,
οικιστικά κ.α, που ήταν τότε που
κατασκευαζόταν το έργο; Δεν άκουγαν τις
διαμαρτυρίες των κατοίκων; Δεν έβλεπαν οι
ίδιοι με τα λίγα που γνωρίζουν από θάλασσα,
ότι αυτό το έργο δεν θα προσφέρει τίποτα καλό,
παρά μόνο ζημιά θα κάνει στο χωριό. Τώρα
έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να ασχολούνται, να
επιρρίπτουν ευθύνες δεξιά και αριστερά, αλλά
με ιδιαίτερη προσοχή μη τυχόν και θίξουμε
τίποτα "δικούς μας". Δεν φταίνε όμως αυτοί οι
Ναουσαίοι που δεν τους έχουν πάρει ακόμη με

τις πέτρες.

�Κόμβος του θανάτου έχει γίνει ο
χειρόλακας, μετά την κατασκευή του.

Εντάξει το έργο έγινε καλώς ή κακώς α�ά βρε
παιδιά βάλτε και μερικά σήματα, να γνωρίζει ο
κόσμος ποιος έχει προτεραιότητα.

�Ά�ο επικίνδυνο σημείο του νησιού, οπού
έχουν γίνει πο�ά τροχαία, είναι η

διασταύρωση από Παροικία για Πούντα. Άμεσα
απαιτείται κατασκευή κόμβου στο σημείο γιατί
δεν θα αργήσουμε να θρηνήσουμε θύματα.

�Οι Πληροφορίες που έχουμε, ότι ο
ΛΟΥΗΣ, έστειλε την συνέντευξη του

ΜΠΑΜΠΗ με ΦΑΞ στην Νομαρχιακή και από
εκεί εστάλησαν στη Ρηγίλλης, δεν έχουν
επιβεβαιωθεί. Πολλά στελέχη όμως της Ν.Δ δεν
έκρυψαν την δυσφορία τους για αυτές τις
δηλώσεις περί Καραμανλή και ορισμένοι
εσωκομματικοί αντίπαλοι του Μπάμπη, βρήκαν
την ευκαιρία να ρίξουν τα καρφιά τους. Βέβαια
υπάρχουν και οι καλοθελητές που τους
"σπρώχνουν" για ευνόητους λόγους, αλλά παρ’
όλα αυτά, η αναταραχή υπάρχει στην παράταξη
του κυβερνώντος κόμματος.

�ΚΟΥΙΖ: Ποιόν θα στηρίξει ο πρώην
δήμαρχος Γιάννης Ραγκούσης για τη θέση

του δημάρχου στις εκλογές του 2010; Βάλτε την
φαντασία σας και το μυαλό σας να δουλέψει.
Απαντήσεις στο ΕΜΑΙL της εφημερίδας.

Παρίων Λίθος

�Οι αθώες  προσπάθειες καταγραφής του
δημογραφικού από τους «γνωστούς

κύκλους» κρύβουν την παλαιά γκεμπελίστικη
πρακτική «πες-πες κάτι θα μείνει».
Δηλαδή:10-11 χιλιάδες μόνο οι Αλβανοί, κάποιες
ακόμη χιλιάδες οι άλλοι «ξένοι», άρα οι Έλληνες-
Παριανοί μικρή μειοψηφία στο νησί μας. Η
ξενοφοβία και ο ρατσισμός σε πρώτο πλάνο,
καθαρός ο στόχος των φασιστοειδών στη Πάρο.
Οι απόγονοι των Χίτλερ-Μουσολίνι και οι
«ανταποκριτές του  «Μπερλουσκόνι» στις δόξες
τους!

�Χαμός θα γίνει απ ότι φαίνεται με τα όσα
προγραμματίζει το «Δωδώνη Καφέ» την

Παρασκευή το βράδι.
Όποιος κάνει πρώτος την κίνηση βέβαια,
«κλέβει και την παράσταση» ή και ακόμη όλες
τις παραστάσεις.
Εμείς πάντως την Παρασκευή θα είμαστε εκεί με
άγριες διαθέσεις...
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Οι σπουδαστές του ΙΕΚ Πάρου στην έκθεση PHILOXENIA ‘08


