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Στο 89’ απέκρουσε πέναλτι ο Ντουγέρογλου.
Την Κυριακή υποδέχεται στο γήπεδο της
Παροικιάς τον Αθηναϊκό. Σελ. 15
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Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης

Απαιτείται η συμμετοχή όλων
Νέα συνάντηση όλων των φορέων, των επαγγελματιών, του Δήμου και της Επιτροπής τουρισμού, ορίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, στις 2.00 μετά
το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη συνάντηση δεν είχε ιδιαίτερη συμμετοχή, ίσως όμως οι εκπρόσωποι φορέων και
οι επαγγελματίες να είναι επιφυλακτικοί, γιατί όπως ανέφεραν αρκετοί από τους συμμετέχοντες, «κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τίποτε δεν γίνε-
ται».
Φαίνεται πάντως, πως αυτή τη φορά ο Δήμος πήρε στα σοβαρά την υπόθεση «αντιμετώπιση της κρίσης από κοινού», γι’ αυτό αποφασίστηκε να
σταλεί επιστολή προς όλους οι οποίοι θα πρέπει να παραβρεθούν σε αυτού του είδους τις συναντήσεις, για να ληφθούν αποφάσεις και να προχω-
ρήσει η υλοποίησή τους. Συνέχεια στη σελ. 6



2 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ‘08

Αλλαγές αναμένονται στη σύνθεση του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντι-
πάρου.
Με τροπολογία που κατέθεσε στη Νομοπα-
ρασκευαστική Επιτροπή ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Πρ. Παυλόπουλος, εξισώνονται Δήμοι
και Κοινότητες και επομένως η σύνθεση θα
γίνει με 4 μέλη από το Δήμο Πάρου, 4 από
την Κοινότητα Αντιπάρου και το Λιμενάρχη.
Η τροπολογία θα ενταχθεί σε νομοσχέδιο του
υπουργείου που θα συζητηθεί άμεσα στη
Βουλή και έως το τέλος Δεκεμβρίου θα έχει
ψηφιστεί.

Εποικοδομητικός ο διάλογος, αλλά
μικρή η συμμετοχή επαγγελματιών και φο-
ρέων στη συνάντηση στο Δημαρχείο με τη
Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού, με θέμα την
αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης. Ας ελ-
πίσουμε, ότι στην επόμενη συνάντηση, θα έρ-
θουν περισσότεροι. Ας ελπίσουμε επίσης, ότι
όσα ειπωθούν και αποφασιστούν, θα προχω-
ρήσουν. Και αυτό γιατί, δεν ήσαν λίγοι εκεί-
νοι που στη συνάντηση κατήγγειλαν ότι κάθε
φορά τα ίδια λέμε και τίποτα δεν γίνεται…

Δεν υπάρχει τελικά γιατρός για το Ιατρείο
των Λευκών. Η θέση είναι κενή και αν έρθει
κάποιος γενικός γιατρός στο Κ.Υ. Πάρου και
το επιθυμεί ή έχει το χρόνο να το κάνει, το Ια-
τρείο θα ξανανοίξει. Ευτυχώς που υπάρχουν
εθελοντές και κάτι γίνεται. Τουλάχιστον οι
άνθρωποι δεν τρέχουν στη Μάρπησσα ή στην
Παροικιά για να γράψουν φάρμακα. Ένας
γιατρός του Κέντρου Υγείας που μένει στις
Λεύκες τους εξυπηρετεί όσο μπορεί, αλ-
λοιώς…

Μ. Δουλγ.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Στο φύλλο 36 στις 12 Νοεμβρίου, η ΦτΠ έγραφε
ότι η ανάδοχος εταιρία που κατασκεύασε το αντ-
λιοστάσιο λυμάτων στο Μώλο, επιχειρεί να ξε-
φορτωθεί το έργο. Και αυτό, γιατί μετά την
υπερχείλιση, η ΔΕΥΑΠ διαπίστωσε ατέλειες και
παραλείψεις και με έγγραφό της ζητεί από την
ΕΓΝΑΤΙΑ να προβεί στην αποκατάσταση και
βελτίωση του έργου. Από την άλλη, η ΕΓΝΑΤΙΑ
υπόσχεται προφορικά και αόριστα ότι θα ανταπο-

κριθεί στο αίτημα της δημοτικής επιχείρησης,
αλλά επιμένει να γίνει η παραλαβή του έργου από
τη ΔΕΥΑΠ. Προσκρούει ωστόσο, στη σθεναρή
άρνηση του προέδρου της επιχείρησης Στ. Φραγ-
κούλη και του Δ.Σ., το οποίο για να προβεί στην
παραλαβή θέτει όρους και προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα, σε σύσκεψή που είχε το Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΠ, αποφασίστηκε να γίνει προσωρινή πα-
ραλαβή μόνο ως προς τη χρήση, αφού προηγου-
μένως θα αποκατασταθούν οι ζημιές με βάση τις

υποδείξεις της ΔΕΥΑΠ, ενώ στο μέλλον, όποια
ζημιά παρουσιαστεί θα αποκαθίσταται από συ-
νεργείο της δημοτικής επιχείρησης, τα έξοδα
όμως θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρία. Οι δύο
αυτές προϋποθέσεις με απόφαση του Δ.Σ. θα είναι
συνοδευτικές της υπογραφής του προέδρου Στ.
Φραγκούλη, για την προσωρινή παραλαβή ως
προς τη διοικητική χρήση του έργου. Σύμφωνα με
τον κ. Φραγκούλη, η ανάδοχος εταιρία απάντησε
προφορικά, ότι θα εξασφαλίσει την αντίστοιχη πί-
στωση, ώστε να προχωρήσει στη βελτίωση του
έργου, δεν δεσμεύτηκε όμως χρονικά.
Υπενθυμίζεται, ότι η ΔΕΥΑΠ ζητεί:

Την αντικατάσταση των φλοτέρ με άλλα βαρέως
τύπου ή με άλλου τύπου εφαρμογή ελέγχου της
στάθμης των λυμάτων, όπως αυτή που εφαρμόζει
η ΔΕΥΑΠ στα δικά της αντλιοστάσια. 
Να μονωθεί πλήρως ο χώρος του βανοστασίου και
να ελεγχθούν και τα άλλα δύο αντλιοστάσια που
κατασκεύασε η ΕΓΝΑΤΙΑ για τυχόν ύπαρξη ανά-
λογων προβλημάτων. 
Στο έγγραφο της ΔΕΥΑΠ, επισημαίνεται επίσης,
ότι κατά τη διαρροή των λυμάτων, δεν λειτούρ-

γησαν, ο συναγερμός, ο φάρος, η σειρήνα και ση-
μειώνεται ότι επειδή ο χρόνος λειτουργίας του
αντλιοστασίου είναι πολύ μικρός, δεν δικαιολο-
γούνται τέτοιου είδους βλάβες.

Άλλα έργα
Εν τω μεταξύ, έχει αρχίσει το έργο της αποχέτευ-
σης στην περιοχή του Κάστρου και μέσα στην
εβδομάδα ξεκινά και το έργο αντικατάστασης του
καταθλιπτικού αγωγού (παρελήφθησαν ήδη οι
σωλήνες) στην Παροικιά, που είχε σπάσει μέσα
στη θερινή περίοδο και είχαν ξεχυθεί τα λύματα
στη θαλάσσια περιοχή των Λιβαδιών. 

Τελεσίγραφο ΔΕΥΑΠ προς την ανάδοχο του αντλιοστασίου στο Μώλο

Προσωρινή παραλαβή
υπό όρους και προϋποθέσεις

Λύματα από την υπερχείλιση του αντλιοστασίου στο Μώλο

Δημοτικό Συμβούλιο
1ης Δεκεμβρίου 2008

Εγκρίσεις και
αποφάσεις

Συνεχίζει το έργο της η επιτροπή παρα-
κολούθησης για την υλοποίηση της δημι-
ουργίας πολιτιστικού και περιβαλλοντι-
κού πάρκου στην περιοχή Άη Γιάννη
Δέτη. Στην Επιτροπή, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου προστέθηκε ένα
ακόμη μέλος, ο αντιδήμαρχος Στ. Γαβα-
λάς. 
Ελήφθη επίσης απόφαση, για την ανά-
θεση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμό-
τητας για τη δημιουργία Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας, με σκοπό την αξιο-
ποίηση και εκμετάλλευση του αναψυκτη-
ρίου και του δημοτικού περιβαλλοντικού
– πολιτιστικού πάρκου του Άη Γιάννη
Δέτη.

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο,
η μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων.

Εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση του
έργου: «κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
στο γήπεδο μπάσκετ των Λευκών». Επί-
σης, αποφασίστηκε η παραχώρηση της
χρήσης του γηπέδου της Αλυκής στη Νο-
μαρχχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, η
οποία θα κατασκευάσει γήπεδο 5Χ5.

Ημερίδα για το ρόλο των ΑΜΕΑ στη σύγχρονη κοινωνία

Έργα και δράσεις
Ημερίδα με θέμα «Ο Ρόλος των ΑΜΕΑ στη Σύγχρονη Κοινωνία, πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου την οποία διοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία
με το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος αναφέρ-
θηκε στην ανάδειξη μια νέας προσέγγισης για τον ρόλο των ΑΜΕΑ, στην αναγκαιότητα δη-
μιουργίας προσβάσιμων υποδομών, αλλά και υλοποίησης δράσεων. Διαβεβαίωσε ότι
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συνεχίσει να
αξιοποιεί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες, μέσα από έργα και δράσεις, ώστε να παρέχεται
στα ΑΜΕΑ σωματική, ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα. 
Τέλος, ο κ. Κόκκινος χαιρέτισε την εκδήλωση λέγοντας ότι: «φιλοδοξία μας είναι να ενερ-
γοποιήσουμε τα αντανακλαστικά της κοινωνίας, να αλλάξουμε  συνήθειες και συμπεριφορές
που οδηγούν στην αποξένωση και την απομόνωση των ΑΜΕΑ και  η σύγχρονη κοινωνική
αλληλεγγύη  πρέπει να ασκείται με έργα και πόρους και όχι με λόγια στα άτομα αυτά». 
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Προς το παρόν, αποφασίστηκε να βρεθεί ο νό-
μιμος τρόπος ώστε να συστηθεί άμεσα ο φορέας
τουρισμού, να γίνει η 2η συνάντηση στις 11 του
μήνα, στην οποία όλοι, φορείς, επαγγελματικά
σωματεία και Δήμος, να έχουν τεκμηριωμένες
προτάσεις και να διερευνηθεί το πώς μπορεί θα
γίνει η προβολή του νησιού από ειδικό γραφείο
τουρισμού.
Τη σημαντικότητα της κοινής προσπάθειας για
την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, επι-
σήμανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρι-
σμού, Μ. Ραγκούσης και σημείωσε: Ο Δήμος
έκανε το πρώτο βήμα, με την απόφασή του να
μην αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Θα προχωρήσει
στην έκδοση εντύπων προβολής του νησιού, θα
ζητηθεί μείωση εισιτηρίων σε πλοία και αερο-
πλάνα, θα γίνει ανάπλαση της παραλιακής της
Παροικίας και του λιμανιού, θα αυξηθούν τους
θερινούς μήνες οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της άγρας πελα-
τών και θα σταλεί έγγραφο του Δήμου προς όλα
τα τουριστικά πρακτορεία για την έκδοση στο
μέτρο του δυνατού, οικονομικών πακέτων για
την Πάρο. 

Προβολή της Πάρου
Στη συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέ-
σεις και στην προβολή του νησιού μέσω εντύπων
που έχουν σταλεί σε διάφορες χώρες, σε αφιερώ-
ματα που έγιναν για το νησί από ελληνικά και
ξένα τηλεοπτικά κανάλια, αναφέρθηκε η αντι-
πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού, Μαρία
Τριβυζά, επισημαίνοντας ότι επόμενος στόχος
είναι το άνοιγμα στη Σκανδιναβική αγορά. 
Οι επόμενες εκθέσεις στις οποίες θα λάβει μέρος
ο Δήμος είναι:
6-8 Φεβρουαρίου, Active Tripp (Πάτρα), 19-
22 Φεβρουαρίου, ΒΙΤ (Μιλάνο), 11-15 Μαρ-
τίου, ΙΤΒ (Γερμανία), 18-21 Μαρτίου, ΜΙΤΤ
(Μόσχα), 28-31 Μαίου, Summer Hollidays
(Θεσσαλονίκη), 7-10 Μαίου, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αθήνα), 29 Οκτωβρίου – 1η

Νοεμβρίου, PHILOXENIA (Θεσσαλονίκη),
9-13 Νοεμβρίου WTM (Λονδίνο).

Θετική κίνηση
Την ικανοποίησή του για τη συνάντηση, εξέ-
φρασε ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός,
ο οποίος τάχθηκε υπέρ της σύστασης του
Φορέα Τουρισμού, με την επισήμανση, αυτός
να λειτουργήσει με οικονομικά κριτήρια. Πρό-
τεινε επίσης, το 2009 να μην χαρακτηριστεί ως

χρονιά κρίσης αλλά ως χρονιά ανταγωνιστικό-
τητας. Να καταγραφεί λεπτομερώς, το τι μπορεί
να προσφέρει η Πάρος και στη συνέχεια να γίνει
επιθετική προσπάθεια κατάκτησης της αγοράς.
Κυρίως, τόνισε ο κ. Κοντός, θα πρέπει να επι-
κεντρωθούμε, όχι μόνο στο τι θα κάνουν οι άλλοι,
αλλά στο τι θα κάνουμε εμείς ως Δήμος. 

Ενδιαφέρουσες απόψεις
Ενδιαφέρον είχαν οι απόψεις που κατέθεσαν εκ-
πρόσωποι επαγγελματικών σωματείων και φο-
ρέων. Όλοι επισήμαναν την ανάγκη αναβάθμισης
της ενδοκυκλαδικής συγκοινωνίας, τη σύνδεση
της Πάρου με Θεσσαλονίκη και Κρήτη, την αε-
ροπορική σύνδεση και τη δημιουργία νέου αερο-
δρομίου, την επίλυση του κυκλοφοριακού της
Παροικιάς, την απομάκρυνση από την παραλία
του ΚΤΕΛ, τη διεξαγωγή συνεδρίων στην Πάρο,
αλλά και σεμιναρίων για την επαγγελματικό-
τητα, τη διαφήμιση του νησιού στην τηλεόραση
για τον εσωτερικό τουρισμό, την αναβάθμιση
της εικόνας του νησιού, την προώθηση του εναλ-

λακτικού τουρισμού, τη συμμετοχή του Δήμου
σε εκθέσεις, κυρίως του εξωτερικού. 

Μπορούμε να
ξεπεράσουμε την κρίση
Η Πάρος έχει δυνατότητες να ξεπεράσει την
κρίση, δήλωσε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης,
ο οποίος έτεινε ευήκοον ους στις προτάσεις και
τα αιτήματα των παρευρισκομένων. Ανέφερε
πως η χρονιά που έρχεται θα είναι δύσκολη, πως
ο Δήμος έχει επιπλέον έξοδα τώρα με τη λει-
τουργία του ΧΥΤΑ και των σφαγείων, όμως
είπε, παρ’ όλα αυτά, συγκρατούμε τα δημοτικά
τέλη, για να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες.
Τόνισε επίσης, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί φο-
ρολογική συνείδηση και να αποδίδονται στο
Δήμο όσα του αναλογούν. Ο Δήμος πάντως θα
συστήσει επιτροπές ελέγχου για να εξασφαλίσει
τα διαφυγόντα κέρδη. Τέλος ο κ. Βλαχογιάννης
είπε, πως για τη νέα χρονιά τα χρήματα που θα
διατεθούν από τον προϋπολογισμό για τον του-
ρισμό, θα είναι τα διπλάσια.

Ζητείται
διέξοδος

Καμιά σχεδόν φωνή αντιπολίτευσης δεν πείθει
σήμερα, γιατί δεν αρκούν τα λόγια απ’ τα μπαλ-
κόνια και οι ενθουσιασμοί που καταναλώνονται
φρέσκοι. Τα λόγια γίνονται αέρας κοπανιστός,
έπεα πτερόεντα, αίσθηση φτώχειας, δεν γοη-
τεύουν και δεν συγκινούν, καθώς η εμπιστοσύνη
χάθηκε. Ωστόσο έχουμε ακόμα ανθρώπους που
τρέχουν στις πλατείες με σημαίες. Τι άραγε
προσδοκούν; 
Συνεχής διαμαρτυρία και άρνηση δεν μπορούν
να πείσουν. Λείπει μια πιο σοβαρή αντίληψη της
τρέχουσας πραγματικότητας και σχέδια άξια και
έξυπνα. Η οικονομική κατάσταση δεν προβλη-
ματίζει τόσο σοβαρά τους πολιτικούς και τα κα-
νάλια που τους προβάλουν. Γιατί καταλήξαμε

στην κατάσταση αυτή; Ποια είναι
η σχέση των τραπεζών μ’ αυτήν
και πώς μπορεί ν’ αλλάξει; Πώς θα
ελαχιστοποιήσουμε τα δεινά και
πώς θα στρώσουμε καλύτερο
δρόμο;
Συζητούμε για τα σκάνδαλα μόνο,
έχοντας εγκαθιδρύσει ένα κουρα-
στικό, επίμονο, καθημερινό, κου-
τσομπολιό. Κυριαρχεί ο άδειος
λόγος. Τα σοβαρά παραμερίζον-
ται. Η εικόνα της χώρας είναι
αυτή: Κάποιοι διαρκώς μεθο-
δεύουν παρανομίες, ατιμίες και
σκάνδαλα. Κάποιοι άλλοι τρέχουν
να τα αποκαλύψουν και να μας τα

παρουσιάσουν. Και όλοι οι υπόλοιποι υφίσταν-
ται και τους μεν και τους δε και στον καναπέ απο-
λαμβάνουν την ευρηματικότητα παρουσιαστών
και σκανδαλοποιών. 
Στο μεταξύ η εκπαίδευση βαλτώνει, οι Έλληνες
ταπεινώνονται και βασανίζονται στα νοσοκομεία
και πολλοί μεταβάλλονται σε εκμεταλλευτές των
συνανθρώπων τους, αντί να απλώνουν χέρι βοή-
θειας. Ψάχνει κανείς να βρει το καλό και το καλό
έχει πνιγεί με τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολο-
γία και την τηλεόραση που επιχαίρει κάθε φορά
για το θρίαμβο του κακού. Αλλά αν το κακό
θριαμβεύει, σίγουρα με τον αέρα που παίρνει, θα
πλήξει κι εμάς και μέτρα θωράκισης δεν έχουμε
πρόνοια να λάβουμε. Προς τα που προσανατο-
λιζόμαστε; Ποιο άστρο θα πούμε στη νεολαία να
κοιτάξει;
Να πάρουμε θέση, αλλά να μην παγιδευόμαστε,
να μη βουλιάζουμε σ’ αυτά όλα, αλλά να χαρά-
ζουμε δρόμους διεξόδου. Στους γυάλινους των
καναλιών δώσαμε εξουσία μεγάλη και τώρα πλη-
ρώνουμε το μέγα κόστος. Να αλλάξουμε, ναι, να
χαράξουμε ένα καλύτερο δρόμο, αλλά δεν είμα-
στε έτοιμοι και δεν διδαχτήκαμε από ολέθρια
σφάλματα του παρελθόντος. Ζητούμε ριζοσπα-
στικές αλλαγές, εδώ και τώρα, λησμονώντας ότι,
όπως αποδείχτηκε από την ιστορία ολόκληρης
της Ευρώπης, αυτά δεν γίνονται. Απαιτείται χρό-
νος, σκέψη και δουλειά πολλή. Τα  σαρανταπέντε
χρόνια μετά τη μεταπολίτευση απέδειξαν πόσο
λίγο ικανή είναι η πολιτική εξουσία και πόσο
πολύ εύπιστοι οι Έλληνες. Τι φταίει για την έλ-
λειψη ικανότητας; Μήπως γιατί οι πολιτικοί
αναλαμβάνουν κληρονομικά εξουσίες και δεν
προέρχονται από την εργασία, μήπως γιατί γί-
ναμε ο λαός των λόγων, μήπως γιατί σκεφτόμα-
στε διαρκώς κολλημένοι στο παρελθόν, ενώ ο
χρόνος μας έχει ξεπεράσει;  Μήπως γιατί καταν-
τήσαμε άτολμοι και δεν επιχειρούμε εξόδους από
τα δοκιμασμένα; 
Συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους ή το καθένα
είναι στον κόσμο του και ενδιαφερόμαστε κυρίως
να κρατήσουμε το μαγαζί, να επικρατήσουμε, να
νικήσουμε, να θριαμβεύσουμε; Αν δεν βοηθή-
σουμε όλοι να στεριώσουν κάποιες κοινές αξίες
με πνοές ανάτασης και υπέρβασης και καινούρι-
ους ανέμους ελπίδας, ο σορόκος των σκανδάλων
θα το βουλιάξει το πλοίο, είτε με τον ένα, είτε με
τον άλλο καπετάνιο. 

Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης 

Απαιτείται η συμμετοχή όλων

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 
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Ιδιαίτερη ανταπόκριση είχε τελικά η πρόταση της
Ενιαίας Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Πάρου, υπό
τον κ. Λ. Κοντό, για συγκέντρωση των πολιτών
και συζήτηση των προβλημάτων και των αιτημά-
των τους. Αν και οι απαντήσεις των Τ.Σ. των δια-
μερισμάτων του νησιού ήσαν αρνητικές, εντούτοις
η πρώτη συνάντηση που έγινε την περασμένη Κυ-
ριακή στη Μάρπησσα, μπορεί να χαρακτηριστεί
επιτυχημένη, γιατί ο κόσμος προσήλθε όπως και ο
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γ. Ραγκού-
σης, άκουσαν την ομιλία του κ. Κοντού, τις τοπο-
θετήσεις των δύο Δημοτικών Συμβούλων και
μελών της παράταξης κ.κ. Μ. Κωβαίου και Κ.
Μπιζά, σχολίασαν, έθεσαν προβληματισμούς,
άσκησαν κριτική στην παράταξη,
ζήτησαν λύσεις στα προβλήματα
της περιοχής τους. 
Ο κ. Κοντός στην ομιλία του, τό-
νισε ότι η κίνηση αυτή της παρά-
ταξης, έχει στόχο να εξευρεθεί
λύση στα προβλήματα, να γίνουν
διορθώσεις και επισημάνσεις, με
την παρέμβαση και των πολιτών. 
Απάντησε επίσης στο ερώτημα,
γιατί γίνεται τώρα η συνάντηση
και όχι πριν από δύο χρόνια.
Όπως είπε, στα δύο χρόνια που
πέρασαν κάποια πράγματα έγι-
ναν και άλλα όχι. Η αποχώρηση του Δημάρχου,
επηρέασε πολλές καταστάσεις στο νησί, όπως και
το θέμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που
στην πορεία θα αναδειχτεί αν είναι θέμα ή σκάν-
δαλο, μας φρέναραν γιατί δεν θέλαμε να χρεω-

θούμε λαϊκισμό εκμεταλλευόμενοι τις συγκυρίες.
Είναι καιρός όμως, πρόσθεσε, να ενεργοποι-
ηθούμε, γιατί θέλουμε να πάει η Πάρος μπροστά
και συστρατευόμαστε γι’ αυτό το σκοπό με όλους
όσοι έχουν την ίδια επιθυμία. Δεν θα πρέπει, τό-

νισε ο κ. Κοντός, να αφήσουμε έδαφος στο
τίποτα. Να γίνουν πράγματα χωρίς εμάς
και να μην μας αρέσουν. Η μη συμμετοχή,
αφήνει χώρο να αναδεικνύονται αλεξι-
πτωτιστές και κατέληξε λέγοντας: «Δεν
εκλέξαμε κάποιους ανθρώπους στο Δήμο
για να τους ασκούμε κριτική, αλλά και
εκείνοι θα πρέπει να μας επιτρέψουν να
έχουμε λόγο». 
Μετά την ομιλία του κ. Κοντού ακολού-
θησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους
και καταγράφηκαν τα προβλήματα, όπως
τέθηκαν από τους πολίτες της Μάρπησ-

σας: Έλεγχος του δικτύου ύδρευσης, βιολογικός
καθαρισμός και κατά πόσο «αντέχει» νέες συν-
δέσεις, δρόμοι κλπ. 
Η παράταξη σύντομα θα ανακοινώσει πότε και
που θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση.

Ακατάλληλο το κτίριο που
στεγάζεται το 3ο ολοήμερο
Νηπιαγωγείο Παροικίας

Αλλαγή χώρου
ζητούν οι γονείς 

Την άμεση αλλαγή του κτιρίου όπου στεγά-
ζεται το 3ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Παρικιάς,
που βρίσκεται παραπλεύρως του 1ου Δημοτι-
κού σχολείου, ζητεί ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων.
Σε ανακοίνωσή του, που απευθύνεται προς τη
Νομαρχία Κυκλάδων, το Επαρχείο Πάρου,
το 6ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και τη Δι-
εύθυνση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροι-
κίας, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι ο χώρος
είναι ακατάλληλος λόγω των προβλημάτων
που παρουσιάζει.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου,
ο χώρος είναι μικρός και αδυνατεί να φιλοξε-
νήσει τα 21 παιδιά σήμερα (ο αριθμός κάθε
χρόνο αυξάνεται), καθώς δεν έχει ιδιαίτερους
χώρους για τη σίτιση, την κατάκλιση και το
παιχνίδι των παιδιών.
»Το κτίριο είναι παλαιό, και παρουσιάζει έν-
τονη υγρασία στους τοίχους και στα κουφώ-
ματα, που χρειάζονται άμεση αντικατάσταση. 
Για τη θέρμανση λειτουργούν δύο κλιματι-
στικά μηχανήματα, που το χειμώνα απαιτεί-
ται να δουλεύουν οκτώ συνεχόμενες ώρες, με
πολύ αρνητικές συνέπειες για την υγεία των
παιδιών.
Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων ζητεί την άμεση ανταπόκριση
στο αίτημά του για αλλαγή κτιρίου στο οποίο
θα στεγάζεται το ολοήμερο νηπιαγωγείο.

Σε καλό κλίμα η πρώτη συνάντηση της Ε.Δ.Κ.Π.Π. με κατοίκους της Μάρπησσας

Συμμετοχή για να αποτρέπονται
οι «αλεξιπτωτιστές»
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πποολλιιττιισσμμόόςς

Παρεΐστικη βραδιά στον Αρχίλοχο με Rock μπαλάντες

«Να κοιμηθούμε αγκαλιά,
να μπερδευτούν τα όνειρά μας…»

Συναυλία με Rock Μπαλάντες απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν την περασμένη Πέμπτη το βράδυ στην αίθουσα του Αρχίλοχου. Μια συναυλία με
ντόπιους μουσικούς, που διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» και ήταν αφιερωμένη «σε όλους τους εργαζόμενους που δο-
κιμάζονται».  Στο πιάνο ήταν ο Τζανής Κορτιάνος, κιθάρα και τραγούδι ο Βασίλης Ασπιώτης, τραγούδησαν, ο Αντώνης Πρέκας και ο πρό-
εδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Μανόλης Ραγκούσης, ο οποίος έπαιξε και πιάνο, ενώ εξέπληξε ευχάριστα ο νεαρός γιατρός
από την Αντίπαρο με την κιθάρα και το «αναρχικό» του ροκ τραγούδι. Θάλασσα – πικροθάλασσα τραγούδησε ο συγγραφέας Γιώργος
Πατσιώτης, με πολύ συναίσθημα. Γενικότερα, ήταν μια παρείστικη βραδυά, στην οποία συμμετείχε και το κοινό σιγοτραγουδώντας τα
όμορφα τραγούδια μαζί με τους καλλιτέχνες.  

Σχολή Μουσικής
Δήμου Πάρου 

Για μία ακόμη χρονιά η παιδική Χορωδία της Σχο-
λής Μουσικής , υπό την διεύθυνση της Μαρου-
λίας Κοντού, θα ζεστάνει με όμορφες μελωδίες τις
γιορτινές μας μέρες. 
Η χορωδία θα εμφανιστεί: Το Σάββατο 13/12
στις 7.00 το απόγευμα στο Παζάρι Αρχιλόχου.
Την Κυριακή 14/12 στις 6.00 το απόγευμα  στην
Αγροτολέσχη Μάρπησσας. Και στις 3/1/2009
στο Γηροκομείο Πάρου.

Χριστουγενιάτικη
γιορτή του ΧΟΝ και

του «Σκόπας ο Πάριος» 
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου και ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου σας καλούν στη
χριστουγεννιάτικη γιορτή τους, το Σάββατο 13
Δεκεμβρίου στις 7.00 το βράδυ, στην αίθουσα του
ΝΗΡΕΑ. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο χορό-
δραμα, το “Παραμύθι της Κούκλας”, με τη συμ-
μετοχή μικρών χορευτών των δύο συλλόγων, που
θα φέρει μικρούς και μεγάλους κοντά στο πνεύμα
των γιορτών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κοπή πίτας - Γενική
Συνέλευση - Εκλογή νέου Δ.Σ. 

Ο ΧΟΝ καλεί τα μέλη και τους φίλους του την
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009, στις 6 μ.μ., στην αί-
θουσά του για την κοπή της βασιλόπιτας και την
ετήσια Γενική Συνέλευση μελών. Θα γίνουν ο οι-
κονομικός απολογισμός και ο απολογισμός δρα-
στηριοτήτων από το απερχόμενο διοικητικό
συμβούλιο, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη νέου.

Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων
Παρουσίαση του τόμου

«Ο Αρχίλοχος και η εποχή του»
Σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης στο Ιδρυμα Γουλανδρή στην Αθήνα
(Νεοφ. Δούκα 4, Κολωνάκι), παρουσιάζεται στις
16 Δεκεμβρίου, ο τόμος των Πρακτικών του 2ου
Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και
Κυκλάδων «Ο Αρχίλοχος και η Εποχή του», που
εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας
Πάρου και Κυκλάδων. Την επιμέλεια είχε, η
Πρόεδρος του Ινστιτούτου, Αρχαιολόγος Dr. του
Πανεπιστημίου Cornell Ντόρα Κατσωνοπούλου,
σε συνεργασία με τους Ιωάννη Πετρόπουλο,
αναπλ. Καθ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Στέλλα
Κατσαρού, Αρχαιολόγο του Υπουργείου Πολιτι-
σμού.

Συναυλίες σε Νάουσα
και Παροικία

Συναυλίες του φωνητικού ensemble του
Aegean Center την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
στις 20:30 στην εκκλησία Άγιος Γεώργιος,
στη Νάουσα και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
& το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 20:30 στο
κέντρο τέχνης Αποθήκη, στην Παροικία
Όλες οι συναυλίες έχουν ελεύθερη είσοδο -
μια προσφορά στους κατοίκους της Πάρου.

Βραδιά έντεχνου Rock
Mια βραδιά έντεχνου  Rock θα έχουν την ευ-
καιρία να απολαύσουν οι λάτρεις του είδους
στις 12 και 13 Δεκέμβρη στο View Cafe στην
Παροικιά με το συγκρότημα «Ανάσα». Τη
βραδιά διοργανώνει η καλλιτέχνης Βαρβάρα
Μπιζά, η οποία πριν από περίπου ένα μήνα
είχε διοργανώσει μία ακόμη μουσική βραδιά
με το δικό της συγκρότημα INDIGO. 

Χριστουγενιάτικο παζάρι και…
Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

Πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος», το οποίο περιλαμβάνει μουσική, αλλά και παραμύθια και
παιχνίδια για τα παιδιά. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Σάββατο 13-12-2008
6:00 μ.μ.  – 7.00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικα και άλλα τραγούδια στο πιάνο του «Αρχίλοχου».
7:00μ.μ. – 7:30μ.μ. Η Χορωδία του Δήμου Πάρου
7:30 μ.μ.- 8:00 μ.μ. Η Μπάντα του Δήμου
9:00μμ- 10:00μ.μ. Το μουσικό συγκρότημα του Ε.Π.Α.Σ. Πάρου
Κυριακή 14-12-2008
10:30μ.μ. –11:00μ.μ. Η Χορωδία του 2ου Δημοτικού Πάρου
11:00μ.μ. –11:30μ.μ. Κονσέρτο για πιάνο και φλάουτο
11:30μ.μ.- 12:30μ.μ. Αφήγηση παραμυθιού – Κλόουν
12:30μ.μ. – 1:30 μ.μ. Το αμαξάκι του Αι-Βασίλη
6:00μ.μ.- 7:00μ.μ. Κλόουν
9:00μ.μ.- 10:00μ.μ. Μουσική Κομπανία 

Παζάρι και στην Αγκαιριά 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς οργανώνει Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 13 και 14 Δε-
κεμβρίου με πάρα πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. 
Το παζάρι και τις δύο ημέρες θα αρχίζει από τις 5.30 το απόγευμα.



Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ‘08Φωνή της Πάρου12

Για δύο τουλάχιστον ημέρες, Τετάρτη και Πέμ-
πτη, ο πολύ δυνατός αέρας (σορόκος) τάδωσε
όλα…Δεν άφησε τίποτα στο δρόμο του. Σήκωσε
τα πάντα στην κυριολεξία και βρέθηκαν διάφορα
αντικείμενα, όπου φυσούσε ο άνεμος. Μεγάλη κα-
ταστροφή όμως έγινε σε δέντρα που χρόνια τώρα
στέκονταν όρθια και απέκρουαν τις ριπές των ανέ-
μων, χωρίς σημαντικές απώλειες. Σήμερα τα αρ-
μυρίκια στην παραλιακή της Παρικιάς
«πληγωμένα» από την οργή του άγριου νοτιά,
προσπαθούν να κρατήσουν ότι τους απόμεινε.
Ένα σχοινάρι με χοντρούς κορμούς, αιωνόβιο απ’
ότι λένε οι ντόπιοι, σκίστηκε στη μέση, ενώ απο-
κόπηκε ο ένας κορμός και έπεσε στο αγροτικό
δρομάκι. Πολλά άλλα δέντρα, μικρά και μεγάλα
έχουν σπάσει, ενώ ένα σιδερένιο ιστιοφόρο που
ήταν δεμένο στον όρμο των Λιβαδιών, βρίσκεται
τώρα στο έλεος των κυμάτων στα ρηχά, αφού εκεί
το μετέφερε το κύμα. 
Την πρώτη βραδιά που εκδηλώθηκε ο πολύ δυνα-
τός άνεμος, από άγνωστη αιτία ξέσπασε πυρκαγιά
περίπου στις 8.00 το βράδυ, στην περιοχή Λιαρο-
κόπι Παροικιάς, σε οικόπεδο της Ένωσης Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών, που νοικιάζει μία εταιρία η
οποία επεξεργάζεται κλαδιά και υπολείμματα ελαι-
οτριβείων και τα μετατρέπει σε λίπασμα. Η φωτιά
με την ένταση του ανέμου δυνάμωσε αρκετά, εγ-
καίρως όμως έφτασε η πυροσβεστική του νησιού
και γρήγορα την έθεσε υπό έλεγχο.
Ο άνεμος «έκοψε» την Παρασκευή και αφού μα-
ζέψαμε ότι μας είχε πάρει από βεράντες και αυλές,
ξαναδυνάμωσε την επομένη, έτσι για να μην ξε-
χνιόμαστε. Ωστόσο δεν έχει την ένταση του σο-
ρόκου που διέλυσε τα πάντα. 

Ρημάδια πολλά δέντρα στην Πάρο από την οργή της Σοροκάδας

Τα πήρε όλα
και τα σήκωσε…

Ανακοίνωση
Έχετε πράγματα

που δεν χρειάζεστε;
Αν έχετε παλιά και άχρηστα σε σας αντικείμενα
σε καλή κατάσταση μπορείτε να τα προσφέρετε
στο σύλλογο Αρχίλοχο, για ειδικό περίπτερο με
χρησιμοποιημένα αντικείμενα που θα υπάρχει
στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο παζάρι
του συλλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.:
6945777887 και 6973904937.

Πρόσκληση
Οι Μαθητικές Κοινότητες του Γυμνασίου Νά-
ουσας σας προσκαλούν στη χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή 12 Δε-
κεμβρίου 2008 και ώρα 18.30, στην Αίθουσα
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Γυμνασίου Νά-
ουσας.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει σκετς, χορογραφία,
τραγούδια  αλλά και Λαχειοφόρο Αγορά,  της
οποίας τα έσοδα θα  διατεθούν  για την ενί-
σχυση των σκοπών του Κέντρου Ατόμων με Ει-
δικές Ικανότητες (ΑΜΕΑΙ).

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου

ολοήμερου Νηπιαγωγείου Παροικίας εκφράζει
τις θερμές ευχαριστίες τους προς τους Αντιδη-
μάρχους, Στ. Γαβαλά, Μαρουσώ Φραγκούλη
και Άννα Κάγκανη «για την άμεση ανταπό-
κριση στα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί
στην αυλή του σχολείου».
Ο Σύλλογος επισημαίνει παράλληλα, ότι
«υπάρχουν ακόμη ζητήματα που τα γνωρί-
ζουμν από προηγούμενα διαβήματά του και εκ-
φράζει τη σιγουριά, ότι θα συνεχίσουν να
δείχνουν αμέριστο ενδιαφέρον.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε όλοι οι Λευκιανοί & Λευκιανές
τον ιατρό ΜΟΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, που μας εξυπη-
ρετεί όλο το διάστημα που δεν έχουμε ιατρό οι-
κειοθελώς & αφιλοκερδώς.
Η Παναγία μας και η Αγία Τριάδα -προστάτιδα
των Λευκών- να του δίνει Υγεία, Ευτυχία, Χαρά
σε όλη του τη ζωή.

Χανιώτου Άννα (Καστανιά)

Συγχαρητήρια
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
Γεν.Λυκείου Νάουσας συγχαίρει τους μαθητές
του Γεν.Λυκείου Νάουσας που συμμετείχαν στο
σχολικό  Κυκλαδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
και στέφθηκαν πρωταθλητές Κυκλάδων!
Με την αγωνιστική τους ικανότητα, το ήθος και
το πνεύμα τους μας έκαναν όλους υπερήφανους
και το σχολείο μας  για μια ακόμη φορά βρέθηκε
στην πρώτη θέση!!

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζ.ΤΣΙΓΩΝΙΑ-ΚΩΒΑΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ.ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

Ποιος είπε πως δεν σε αγαπώ και θέλω να σε αφήσω;
Στον δρόμο μου όταν τον δω να τον ευχαριστήσω;
Ποιος είναι που ανδρόγυνα του αρέσει να χωρίζει
Και όταν ξεμένει από δουλειά τα νύχια του σκαλίζει;
Ποιος είναι αυτός που δε χρωστά ποτέ καλό να κάνει 
Και θέλεις σώνει και καλά να βρεις αλλού λιμάνι;
Ποιος όμως ξέρει αν θα βρεις αυτά εδώ που έχεις;
Πολλές παγίδες στη ζωή και πρέπει να προσέχεις.
Ποιος έφυγε από τα καλά για πιο καλά να πάει
Και σήμερα την κούτρα του στον τοίχο δεν χτυπάει;
Ποιος είναι αυτός που σκότωσε χωρίς να μετανιώσει
Κι όταν βασανιστήρια τον έχουνε φορτώσει;
Ποιος άπλωσε τον τραχανά χωρίς να τον μαζέψει 

Και ποια καλή νοικοκυρά δεν έχει μαγειρέψει;
Ποιος είναι αυτός που δεν πονά σαν πέσει να χτυπήσει,
Που δεν πεινά ούτε διψά η βρύση όταν κλείσει;
Ποιος είναι αυτός που καίγεται όταν πατεί στο χιόνι
Κάτω από τον ήλιο βρέχεται και στη βροχή στεγνώνει;
Ποιος ήταν που περπάταγε ξυπόλητος στα αγκάθια 
Και έπεσε και δεν σπάσανε τα αυγά μες στα καλάθια;
Ποιος μπόρεσε την πρώτη του αγάπη να ξεχάσει 
Κι όταν μπροστά του σαν τη δει δεν θα ανατριχιάσει;
Τα ρούχα που παλιώσανε στα άχρηστα τα πετάμε 
Όμως τον πρώτο έρωτα πάντα θα τον φοράμε.

Λεύκες 18/09/2008
Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης

ΠΟΙΟΣ



13Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ‘08 Φωνή της Πάρου

Διαδηλώσεις πραγματοποίησαν το πρωί της πε-
ρασμένης Δευτέρας μαθητές γυμνασίων και λυ-
κείων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης, του Πειραιά και άλλων μεγάλων
πόλεων, για το θάνατο του 16χρονου μαθητή Αλέ-
ξανδρου-Ανδρέα Γρηγορόπουλου, από πυρά ειδι-
κού φρουρού το βράδυ του Σαββάτου στα
Εξάρχεια. Την επομένη ημέρα, την Τρίτη, κλει-
στά παρέμειναν ΑΕΙ και ΤΕΙ, απεργήσανε καθη-
γητές και δάσκαλοι, κλειστά ήσαν τα γυμνάσια και
τα λύκεια. 
Για τον άδικο χαμό του 16χρονου, διαδήλωσαν
την αγανάκτησή τους και οι μαθητές όλων των
γυμνασίων, λυκείων και του ΕΠΑΛ της Πάρου.
Ζητώντας την τιμωρία των φονιάδων του Αλέξη,
όπως αναγραφόταν και σε πλακάτ, τα παιδιά ξε-
κίνησαν την ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας από τη
διασταύρωση στον Περιφερειακό και φωνάζον-
τας συνθήματα κατευθύνθηκαν στο αστυνομικό
τμήμα όπου και σταμάτησαν. 
«Αυτή είναι η μέρα του Αλέξη», «Μπάτσοι,
κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας! Είναι στο χέρι
μας», «Τιμωρία στους φονιάδες του Αλέξη»,
ορισμένα από τα συνθήματα των μαθητών κατά
τη διάρκεια της πορείας και έξω από το αστυνο-
μικό τμήμα. Εκεί, αντιπροσωπεία τους με επικε-
φαλής τον αντιπρόεδρο του 15μελούς του ΕΠΑΛ
Ευγένιο Βλαχάκη, συναντήθηκε με το Διοικητή
του Α.Τ. Μ. Μποζίκη, του επέδωσε ψήφισμα και
του εξέφρασε την οργή και την αγανάκτηση όλων
των μαθητών. Στο ψήφισμά τους αναφέρεται:
«Με την πορεία μας αυτή, καταδικάζουμε τη δο-
λοφονική ενέργεια του ειδικού φρουρού εναντίον
του συνομηλίκου μας. Εκφράζουμε με τον τρόπο
αυτό, την οργή και αποδοκιμάζουμε την αδικία

και την απανθρωπιά. 
»Η οποιαδήποτε εξουσία πρέπει να ελέγχεται και
να περιορίζεται χωρίς να υπάρχει καμία εξαί-
ρεση».
Ο κ. Μποζίκης, ο οποίος συμμερίστηκε την οργή
και την αγανάκτησή τους, εξέφρασε τη λύπη του,
είπε ότι ντρέπεται γι’ αυτό που έγινε και ζήτησε
συγνώμη.

Ψήφισμα της γενικής συνέλευσης
των μαθητών του γυμνασίου Νάουσας 
Λυπόμαστε βαθύτατα για τον θάνατο του συνο-

μήλικου μας Αλέξη και λόγω της έλλειψης της εκ-
παίδευσης των αστυνομικών, διαμαρτυρόμαστε
έντονα και αποφασίσαμε να προβούμε σε γραπτή
διαμαρτυρία και να οργανώσουμε πορεία.
Πιστεύουμε ότι είναι λάθος ο τρόπος που οι αστυ-
νομικοί συμπεριφέρονται στους συνομήλικους
μας.Θα μπορούσε ο καθένας  από εμάς να είναι
στη θέση αυτού του δεκαπεντάχρονου. Με ποιο
δικαίωμα αφαιρούν τη ζωή ενός αθώου παιδιού;
Εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια; Δεν
πρέπει να αντιδράσουμε; Να διαμαρτυρηθούμε;
Αν αυτό το παιδί ήταν συγγενής μας, φίλος μας,
γνωστός μας….; Αν ήμασταν εμείς οι ίδιοι;  

Απαιτούμε να αφοπλιστούν οι αστυνομικοί, από
τη στιγμή που δεν ξέρουν την πραγματική χρήση
των όπλων που κρατάνε στα χέρια τους. Λυπού-
μαστε που έχουν τόσα «δικαιώματα» εναντίον
μας. Είναι άδικο να χάνονται ζωές. Είναι πολύ
άδικο…

Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία
Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
την εν ψυχρώ δολοφονία του 16χρονου μαθητή
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό
φρουρό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η δολοφονία αυτή αποτελεί φυσικό επακόλουθο
μιας συγκεκριμένης αντίληψης και νοοτροπίας
που σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να καλλιεργεί-
ται στις τάξεις της ΕΛΑΣ, δυστυχώς ακόμα και
τώρα 41 χρόνια μετά το τέλος της δικτατορίας,
ενώ καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να διαλύσει
τους θύλακες φασισμού και καταστολής που δεί-
χνουν κατά διαστήματα το πρόσωπο τους.
Δεν είναι άλλωστε τυχαία η διαχρονική ατιμωρη-
σία και η συγκάλυψη πρωταίτιων παλληκαράδων
για ποικίλα επεισόδια ενάντια στη νεολαία, στους
μετανάστες και στους «ανυπάκουους» πολίτες.
Συμμετέχουμε, με τη σειρά μας, στο βαρύ πένθος
της οικογένειας και καλούμε τους πολίτες να συμ-
μετάσχουν σε όλες τις μαζικές, μαχητικές, ειρηνι-
κές κινητοποιήσεις καταδίκης της αποτρόπαιης
δολοφονίας.
Καλούμε τη Νομαρχία Κυκλάδων να ευθυγραμ-
μιστεί με τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών ορ-
γάνων των εκπαιδευτικών και να κλείσει όλα τα
σχολεία του νομού μας αύριο Τρίτη 9 Δεκεμ-
βρίου, ως ελάχιστη κίνηση καταδίκης της δολο-
φονίας ενός παιδιού.  

Πορεία διαμαρτυρίας όλων των μαθητών της Πάρου για το χαμό του 16χρονου

«Αυτή είναι η μέρα του Αλέξη»
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Χρίστου Γεωργούση :

«Ξεκλειδώνοντας την ποίηση»
“Να προσεύχεσαι για εκείνους που άνθισαν ένα άστρο εντός σου”(1)
Ο Χρίστος Γεωργούσης ψάχνει εναγωνίως λέξεις για να εκφράσει αισθήματα. Με την ελπίδα πως
αν ανασύρει τις κατάλληλες και τις τοποθετήσει στην σωστή σειρά, θα συμβάλλει, ώστε να σωθούν
τα χαμένα αισθήματα.
Καμιά φορά, για τον ίδιο σκοπό, κατεβαίνει σε ορυχεία, αναζητώντας τη βαθειά σημασία των λόγων
των άλλων, ιδίως των ποιητών, σαν να ήταν «απολιθωμένες φωνές ηφαιστείων σε ώρες απόγνω-
σης».
Είναι η δική του αντίληψη για την σ ω τ η ρ ί α, από την απανθρωποποίηση, την χωρίς αισθήματα
δηλαδή, ανθρωπότητα.
Έτσι τον ακούς συχνά, ή τον διαβάζεις, να
αναφέρεται σε «εγκαταλειμμένους Μαίους»,
«ασκητές της μοναξιάς», «αποστάξεις συ-
ναισθημάτων».
«μοσχάγκαθα», «αποσαθρωμένους όστρι-
ους» και άλλες μαγικές εκφράσεις που ξορκί-
ζουν το κακό.
Αναζητά πέταλα λουλουδιών και διαλέγει
όστρακα για να κρυφτεί. Κλειδώνεται εκεί
μέσα και αφήνει απ’ έξω την ευτέλεια, ενώ
συγχρόνως αγωνίζεται να ξεκλειδώσει την
ποίηση με αλλόκοτα κλειδιά. Ένα επίρρημα,
ένα μόριο, ένα ρήμα, ένα επίθετο. Κι ορίστε η
πόρτα ανοίγει για να εισέλθουν ακόμα και οι
αμύητοι στα μυστήρια της τέχνης των λέξεων.
Εδώ η φανέρωση των σημειολογικών στοι-
χείων «συμβαδίζει με μία απεριχαράκωτη ποι-
κιλία προσεγγίσεων».(2)
Ασχολείται με τα κλείθρα της ποίησης, όντας
κι ο ίδιος ποιητής (έχει γράψει μερικούς από
τους ωραιότερους στίχους  που γνωρίζω στη
γλώσσα μου), αλλά και αναγνώστης  γενναι-
όδωρος που μοιράζει απλόχερα μετοχές της δικής του ευτυχίας, από την απόλαυση της ποίησης.
Όχι ως διανοούμενος και κριτικός και ειδικός που αναιρεί και αυτοαναιρείται από το πάθος του να
αποδείξει ότι τα ξέρει καλά, αυτός, καλλίτερα απ’ τους άλλους.
Έτσι λοιπόν, προσπαθεί να κάνει τον οποιοδήποτε θελήσει να διαβάσει, ακατατάκτως, ποιήματα,
να συναισθανθεί, όχι να «κατακτήσει» το νόημα.
Η λέξη από μόνη της παραπέμπει σε πόλεμο, ενώ η ποίηση είναι αγάπη.
Για τις λέξεις, τα αισθήματα, τον κόσμο μικρό και Μέγα, για ότι πάει να χαθεί και πρέπει να διατη-
ρηθεί οπωσδήποτε.
Ο Χ. Γεωργούσης χρησιμοποιεί τη φράση του κοινωνιολόγου Εντγκάρ Μορέν,«κλειδώσαμε την
ποίηση» προκειμένου να εξηγήσει πως και γιατί διάλεξε τον συγκεκριμένο τίτλο για το βιβλίο του,
που εκδόθηκε από τις εκδόσεις “Γιωγγαράς” τη χρονιά που φεύγει. Και σωστά. Γιατί λέει κάπου ο
ίδιος, πως οι ποιητές «κρύψανε την ποίηση πίσω από μαλάματα …και γρίφους»  που «μοιραία το
κοινό διάλεξε πιο εύκολους δρόμους για να ελευθερώσει αγωνίες και συναισθήματα».
Ανάγκη προσέγγισης, λοιπόν, ποιητών κοινού και λόγου, γιατί ο ποιητής χρειάζεται τον προς όν
απευθύνεται, δεν είναι δυνατόν να απευθύνεται στο κενό, και οι αναγνώστες ν’ ανακαλύψουν τρό-
πους να σπάσουν τα κλείθρα. Με κλειδαμπαρωμένες πόρτες, ούτε παράγονται συναισθήματα, ούτε
επικοινωνούν καρδιές.
Έχει γράψει, απαισιόδοξος ο Κλόντ Λεβί Στρός για το μέλλον του απανθρωποποιημένου ανθρώπου.
Ο κόσμος ξεκίνησε χωρίς τον άνθρωπο και θα τελειώσει χωρίς αυτόν.
Πράγματι .Ίσως επαληθευτεί η δυσοίωνη προφητεία και εξαλειφθεί το ανθρώπινο είδος προτού
σβύσει  ο ήλιος. Και αυτό θα συμβεί σίγουρα, όταν ο άνθρωπος αφήσει να χαθεί κάθε λογής ποίηση
από τη ζωή του.
Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου του αναρωτιέται ο συγγραφέας Χρίστος Γεωργούσης  και μαζί
του, αλλοίμονο,πολλοί.  
« Ζ ε ί  ο   β α σ ι λ ι ά ς    Α ρ χ ί λ ο χ ο ς ;»

1. Χ. Γεωργούσης «κρύσταλλοι κυκλαδικοί»
2. George Steiner: «Errata»

Μοσχούλα Κοντόσταυλου

Ρυμοτομικό της Παροικίας, 
ένα σύγχρονο

γεφύρι της Άρτας
Του Σταμάτη Μαύρου
Στην Ελλάδα, το γεφύρι της Άρτας μπορεί να είναι μοναδικό, ως μνημείο πολιτισμού,
αλλά ταυτόχρονα παραμένει διαρκές παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά στον
μύθο που συνοδεύει την κατασκευή του.  Με δυο κουβέντες, γκρεμιζόταν και χτιζό-
ταν για πολλά-πολλά χρόνια.  Ένα αντίστοιχο φαινόμενο γεφυριού της Άρτας είναι και
η ρυμοτόμηση του παλαιότερου οικισμού της Πάρου, που δεν είναι άλλος ,από τον οι-
κισμό της Παροικίας.

Όποιος σοβαρός παρατηρητής ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα κατα-
νοήσει πλήρως ,γιατί ο τόπος μας παραμένει δέσμιος νοοτροπιών και αντιλήψεων ξε-
περασμένων δεκαετιών.  Είναι γνωστό άλλωστε σε όλους μας ότι αποφάσεις και
ενέργειες που σχεδιάστηκαν πρόχειρα και αποσπασματικά, μπορούν να δυναμιτίσουν
την ομαλή εξέλιξη κάθε σοβαρού έργου, όπως και το συγκεκριμένο στο οποίο ανα-
φέρομαι. 

Η αδικία που συντελείται εις βάρος των συμπατριωτών μας που είχαν την
“ατυχία” να κληρονομήσουν ένα οικόπεδο εντός του οικισμού, είναι κάτι που
δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους, ιδιαίτερα τη στιγμή που η Πολιτεία
απαιτεί από τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες να πληρώνουν φόρους ως και
εάν θα μπορούσαν να αξιοποιούσαν την περιουσία τους όπως όλοι οι άλλοι
Έλληνες.  

Ένας σημαντικός παράγοντας που καταστρέφει την κοινωνική συνοχή και
την αναγκαία αλληλεγγύη σε κάθε οργανωμένο κράτος, είναι η αίσθηση του
πολίτη ότι αδικείται.  Σε αυτήν την αδικία και τη συνακόλουθη αδιαφορία
και εχθρότητα που αναπτύσσεται στον αδικημένο, οφείλουμε όλοι να αντι-

παρατεθούμε και να μην αγνοούμε το θέμα, επειδή δήθεν δεν μας αφορά.  

Όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, επιβάλλεται να καταπιανόμαστε με όλα όσα
αφορούν στον παραλογισμό που καταστρέφει τις προϋποθέσεις μιας δημιουργικής
και αποτελεσματικής προστασίας του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της Πάρου και
των άλλων νησιών μας. 
Είναι αλήθεια ότι καθημερινά ανακαλύπτουμε την ανάγκη διόρθωσης αβλεψιών, πα-
ραλείψεων, αλλά και σκοπίμων ενεργειών διαφόρων πολιτικών παραγόντων, που
έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, νόμους και διατάγματα που οι ίδιοι
εξέδωσαν και ουδέποτε εφάρμοσαν, με το επιχείρημα της ταχύτητας και της έγκαι-
ρης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής. 
Είναι η γνωστή θεωρία της “αποτελεσματικότητας”˙
Με αυτόν τον τρόπο σχεδίασαν ένα λιμάνι στη Νάξο, η κατασκευή του οποίου ,ακυ-
ρώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με τον ίδιο τρόπο μπάζωσαν την παραλία της
Νάξου το 1994 χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη και χάραξη νέου αιγιαλού, και
πολλές άλλες περιπτώσεις με τις οποίες οφείλουμε και πρέπει να ασχοληθούμε όλοι
όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά.
Και αυτό για δύο κυρίως λόγους:
πρώτον, για να τις διορθώσουμε, όπου αυτές διορθώνονται 
και δεύτερον, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, υποκύπτοντας στον πολιτι-
καντισμό, που προωθεί τα μεγάλα λόγια εις βάρος των έργων.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ρυμοτομικού σχεδίου της Παροικίας, πιστεύω ότι
πρέπει να εφαρμοστεί το Π.Δ. 594Δ/13/11/78, έως ότου επιλυθούν τα διάφορα
άλλα προβλήματα και ορθά δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση η «Κί-
νηση των Πολιτών» και ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου και Αντιπάρου.

Η γραφειοκρατία και η πολυνομία σε συνδυασμό με την προχειρότητα κάποιων επι-
τελικών στελεχών τς διοίκησης δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό που καταργεί τη
λογική και την εντιμότητα σ’ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο παρά ποτέ ένα Υπουργείο αντιμετώπισης της
γραφειοκρατίας με ευθύνη την κωδικοποίηση των νόμων και την πάταξη της δια-
φθοράς, που για να μην ξεχνιόμαστε μεσουράνισε όταν γνωστή πολιτική προσωπι-
κότητα δήλωσε για Διοικητή μεγάλου Οργανισμού «είπαμε να κάνει ένα δώρο στον
εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια».

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ
και υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων

δδιι
λλήή

μμμμ
ααττ

αα

Η Ψυχίατρος Έλενα Τσιόλκα θα βρίσκεται στην Πάρο το
απόγευµα της Παρσκευής 12/12 και το Σάββατο 13/12.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 600 77 34
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

Με κορυφαίο παίκτη τον τερματοφύλακά του
Ντουγέρογλου ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου
απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον Απόλλωνα Σμύρ-
νης στη Ριζούπολη για την 10η αγωνιστική του
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Δ’ Εθνικής.
Οι παίκτες του Δημήτρη Σκούνα με αμυντική τα-
κτική κατάφεραν και πήραν έναν «χρυσό» βαθμό
από μια έδρα που δύσκολα θα περάσει άλλη ομάδα.
Να θυμίσουμε ότι μέχρι το απόγευμα της περασμέ-
νης Κυριακής ο Απόλλωνας ήταν πρωτοπόρος στο
πρωτάθλημα, αήττητος και χωρίς να έχει χάσει
βαθμό στο γήπεδό του.
Με την ισοπαλία αυτή ο Απόλλωνας έπεσε από την
κορυφή ενώ ο Νηρέας έφθασε τους 11 βαθμούς και
την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου υποδέχεται στην Πα-
ροικιά τον Αθηναϊκό.
Όπως τονίσαμε ήρωας και κορυφαίος σε απόδοση
για την ομάδα της Πάρου ήταν ο τερματοφύλακας
Ντουγέρογλου που επενέβη σε πολλές περιπτώσεις
κρατώντας ανέπαφη την εστία του με αποκορύ-
φωμα την εκπληκτική απόκρουση στο πέναλτι του
Μηλιώνη στο 89’.Το α’ ημίχρονο ήταν μοιρασμένο
με την «ελαφρά ταξιαρχία» να έχει την ελαφρά
υπεροχή αλλά να μην καταφέρνει κάτι περισσότερο.
Με την έναρξη της επανάληψης οι γηπεδούχοι έδει-
ξαν άγριες διαθέσεις και άρχισαν να πιέζουν την
εστία του Νηρέα. Το δεκάλεπτο διάστημα 55’-65’
ήταν εφιαλτικό για το Νηρέα που, όμως, κατόρ-
θωσε να μείνει αλώβητος χάρις στην αυτοθυσία των
αμυντικών και τον εξαιρετικό Ντουγέρογλου που
ήταν σταθερότατος. Στη συνέχεια ο Νηρέας ισορ-
ρόπησε και βγήκε μπροστά προσπαθώντας πιο
πολύ να κρατήσει μακριά από την εστία του τους
παίκτες του Απόλλωνα. Στο 87’ ακυρώθηκε σωστά
γκολ των «κυανόλευκων» ως οφσάιντ για να φτά-
σουμε στο 89’ όπου και έγινε η φάση του αγώνα: Ο
διαιτητής Μουρτζάκης υπέδειξε αυστηρότατο πέ-
ναλτι σε πέσιμο του Λύγκου από μαρκάρισμα του
Γρηγοριάδη. Την εκτέλεσή του ανέλαβε ο Μηλιώ-
νης, που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι δέκα
λεπτά πριν και ο Ντουγέρογλου είπε «όχι» με εκτί-
ναξη στην αριστερή του γωνία γράφοντας τον ιδα-
νικό επίλογο για την ομάδα του. Με λάθη η
διαιτησία του Μουρτζάκη (Σ.Δ. Αχαΐας), που πα-
ρασύρθηκε στη φάση του πέναλτι. 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Κόης, Τζίτζης, Μυτι-
ληναίος, Κύρου, Μπλιάμπλιας, Στρόμπουλος, Αν-
τωνόπουλος (74’ Χριστοδούλου), Κατσίφας (55’
Διαμαντής), Λύγκος, Θεοδωρόπουλος, Τελλιάδης
(78’ Μηλιώνης).
ΝΗΡΕΑΣ: Ντουγέρογλου, Ρούσσος, Γιαννόπου-
λος (93’ Καρακώστας), Δελημπαλταδάκης, Γρη-
γοριάδης, Μητσόπουλος, Παντελαίος (88’
Μοστράτος), Μαυρίδης, Γρίβας, Ζορμπαλάς, Νίνο
(77’ Διαμαντής). 

Ο Νηρέας πήρε «χρυσό» 0-0 από τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη

Με κορυφαίο τον Ντουγέρογλου

10η αγωνιστική - αποτελέσματα
Απόλλων Σμύρνης – Νηρέας: 0-0
Βριλήσσια – Καλλονή: 0-2
Δόξα Βύρωνα - Άγιαξ Ταύρου: 2-0
Θεμιστοκλής - Άγιος Ιερόθεος: 1-1
Ολυμπιακός Λιοσίων – Αθηναϊκός: 1-0
Πεύκη - Νέα Ιωνία: 0-3
ΠΑΟ Ρουφ - Άγιοι Ανάργυροι: 2-0

Πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου Κυκλάδων

8η αγωνιστική, 2ος όμιλος
Πανθηραϊκός - Α.Ο. Πάρου ..............................0-0
Μαρπησσαϊκός - Λάβα........................................6-2
Πανναξιακός - Φιλώτι ........................................3-1
ΚΕΜΑΣ Ίου - Αναγεν. Νάξου ..........................1-0
Κορωνίδα - Αστέρας Τραγαίας ........................0-0
Αστέρας Μαρμάρων - Καρτεράδος ..................2-4

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
1. Καρτεράδος ............................................22
2. Φιλώτι ....................................................18
3. Α.Ο. Πάρου ............................................16
4. Πανναξιακός ..........................................16
5. Πανθηραϊκός ....................................................12
6. Αστέρας Τραγαίας............................................11
7. Λάβα......................................................................8
8. Αστέρας Μαρμάρων ..........................................7
9. ΚΕΜΑΣ Ίου ........................................................7
10. Αναγέννηση Νάξου ..........................................5
11. Κορωνίδα ..........................................................5
12. Μαρπησσαϊκός ................................................-3

Επόμενη αγωνιστική
(9η, 14-12-08)

Α.Ο. Πάρου - Λάβα
Φιλώτι - Πανθηραϊκός
Αναγέννηση Νάξου - Μαρπησσαϊκός
Αστέρας Τραγαίας - Πανναξιακός
Καρτεράδος - ΚΕΜΑΣ Ίου
Αστέρας Μαρμάρων - Κορωνίδα
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εενν  σσυυννττοομμίίαα

�ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ. Πως
αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τις

εξελίξεις στο θέμα του Λιμενικού Ταμείου, μετά
την κατάθεση της τροπολογίας που δίνει οριστικό
τέλος στη διαφορετική ερμηνεία του νόμου, στο
θέμα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου. Βέβαια ο νόμος ήταν σαφής και γι’
αυτό το λόγο εφαρμόσθηκε από όλα τα λιμάνια
της Ελλάδας, όπως από την γειτονική μας Ναξο,
την Σαντορινη, τη Σύρο, την Μύκονο και
οπουδήποτε αλλού υπάρχει Λιμενικό Ταμείο.
Μόνο στην Πάρο υπήρξαν τέτοιες διαφωνίες που
σαν αποτέλεσμα είχαν την αδρανοποίηση του
Λιμενικού Ταμείου για δύο χρόνια, με
επακόλουθο τη διαφυγή εσόδων και την
τελμάτωση των έργων. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο
και χρήματα που είχε ανάγκη το νησί, για την
ικανοποίηση προσωπικών εγωισμών και
πολιτικών σκοπιμοτήυων. Αν ο νόμος είναι άδικος,
τότε γιατί η προσπάθεια μας δεν επικεντρωνόταν
σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους, στην
αλλαγή του νόμου και στην ψήφιση ενός ποιο

δίκαιου για το νησί μας νόμου; Αναλώσαμε όλη
μας την ενέργεια στην ερμηνεία και ορίστε κύριοι
τα αποτελέσματα.  Άραγε θα αισθανθεί κάποιος
την ανάγκη και την ευαισθησία να ψελλίσει στους
Παριανούς μία συγνώμη για τα χαμένα χρόνια και
τη λανθασμένη τακτική, για τα έργα που δεν
έγιναν και τώρα κινδυνεύουν να πάνε ακόμη ποιο
πίσω και για τα έσοδα που χάθηκαν; Κύριοι το
Λιμενικό Ταμείο έχασε πολλά, τράβηξε πολλά και
ακόμη δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Δεν
υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς. Θέλει
ανθρώπους έμπειρους, γνώστες του αντικειμένου
και όχι άσχετους και υπερφίαλους εισαγόμενους
σωτήρες. Αντιμετωπίστε τις εξελίξεις με θάρρος
με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του νησιού.

�Ο ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ.  Όταν είσαι δημοτικός
σύμβουλος και οφείλεις στο Δήμο χρήματα

από τα δημοτικά τέλη και παρόλα αυτά θέτεις
υποψηφιότητα αποκρύπτοντας τα χρέη και
καλυπτόμενος από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά
παράβαση του Δημοτικού Κώδικα, όταν είσαι

δημοτικός σύμβουλος και κατασκευάζεις στο
κατάστημα σου αυθαίρετη πέργκολα και
αναγκάζεις τον ίδιο τον Δήμαρχο να σε
καταγγείλει στην πολεοδομία, όταν είσαι
δημοτικός σύμβουλος και ψηφίζεις στο συμβούλιο
αρνητικά για κάποιον συμπολίτη σου, o οποίος
είχε την αφέλεια να ζητήσει άδεια για κάτι που εσύ
έχεις κάνει αυθαίρετα, εάν σε ανταμοιβή όλων
αυτών διορίζεσαι και πρόεδρος φορέα του Δήμου,
τότε όλοι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε παράπονα
για την κοινωνία που ζούμε, ούτε για τους
ανθρώπους που μας διοικούν. Είμαστε άξιοι της
τύχης μας.

�ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ.
Τελικά για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι

δεν υπάρχει τουριστικός σχεδιασμός, δεν υπάρχει
προοπτική για κάτι καλύτερο. Όλα στο πόδι,
πρόχειρα και επανάληψη μιας από τα ίδια. Αυτό
διαπιστώσαμε από την συνεδρίαση της
διευρυμένης τουριστικής επιτροπής, που για
ακόμη μια φορά περιορίστηκε σε ευχολόγια και

θεωρίες. Αυτό που μας δυσαρέστησε ιδιαίτερα
ήταν ότι και οι φερόμενοι ως ποιο σοβαροί και
γνώστες των προβλημάτων, στις προτάσεις τους
φωτογράφιζαν τα ιδιωτικά τους επιχειρηματικά
συμφέροντα.

�ΜΠΕΝΙΤΟ. Για να λυθούν τα προβλήματα
μας εδώ στο νησί, μόνο μια λύση διαφαίνεται

ως η πιο αποτελεσματική. Να συγκεντρώσουμε
όλους τους κομμουνιστές του νησιού και όσους
αριστερίζουν ή λοξοκοιτάνε προς τα εκεί, να τους
κλείσουμε στο αγροκήπιο (που δεν θα γίνει
σχολείο) και από εκεί να τους οδηγήσουμε στους
πλησιέστερους φούρνους και κατά ομάδες
ανάλογα το φύλλο, την ηλικία κ.λπ., να τους
μεταλλάξουμε σε παριανό αφρόλουτρο, του
οποίου την εξαγωγή και διαφήμιση θα αναλάβει ο
PLATANOS FM με COMANTANTE τον
ΝΤΟΥΤΣΕ. Πιστεύουμε ότι μετά από αυτό δεν
θα τολμήσει κανείς στο μέλλον να διαμαρτυρηθεί
σε λεγόμενα ή γραφόμενα του ΜΠΕΝΙΤΟ.

Παρίων Λίθος
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Με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από παιδικές χορωδίες έγινε το άναμα του δέντρου μπροστά σε ποTά παιδιά και συμπολίτες μας


