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ΗΗ  λλεειττουργία  ττου  ΧΧ.Υ.Τ.ΑΑ.

¸êáíáí ôï
ðñþôï âÞìá
Πρώτη διευρυµένη συνεδρίαση
της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής
του υπό σύσταση φορέα τουρισµού του
∆ήµου. Ποια θέµατα συζητήθηκαν, ποιοι
έδωσαν το παρόν, τέσσερις οι οµάδες
εργασίας που θα συσταθούν             ΣΣελ.  3

ÆçôÜåé óôïé÷åßá -
äéêáéïëïãçôéêÜ
Το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών από την Κοινότητα
Αντιπάρου για τις µεταδηµοτεύσεις
και για τη λήψη υλικού 3Α
από κοινοτικό χώρο                ΣΣελ.  5

Óõãêáôïéêïýí
óôçí ðñþôç èÝóç
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας και Α.Ο. Πάρου
Μπάσκετ: Ήττα για
τα κορίτσια του Μαρπησσαϊκού      ΣΣελ.  11

ÌðÞêå ôï íåñü
óô’ áõëÜêé!

Τρεις ελληνικές εταιρίες
κατέθεσαν προσφορές

στη δηµοπρασία για
τη µονάδα αφαλάτωσης

2.500 κυβικών
στην Παροικιά ΣΣελ.  5

ÁÁííÜÜóóáá  ããééáá
ÐÐÜÜññïï--ÁÁííôôßßððááññïï

Μετά τους βιολογικούς καθαρισµούς στην
Παροικιά, στη Νάουσα και τη Μάρπησσα στα
τέλη της δεκαετίας του ‘90, ένα άλλο έργο
υποδοµής, από τα πλέον σηµαντικά, εκτιµάται
ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2008. Πρόκειται
για το Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου, που ξεκίνησε
επί δηµαρχίας Αργουζή, συνεχίστηκε επί
δηµαρχίας Ραγκούση και θα ολοκληρωθεί µε
δήµαρχο το Χρήστο Βλαχογιάννη.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελ. 6-7.

ΗΗ  εεφφηημμεερρίίδδαα  μμααςς
σσααςς  εεύύχχεεττααιι  κκααλλάά
ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα

∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 4ο

� Αρ. φύλλου 71
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 13

∆εκεµβρίου 2007
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς

Κύριεε
∆∆ιεευθυννττά,
Επειδή το φύλλο της εφηµερίδας
σας εκδίδεται λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα, το πρώτο χρέος µου
προς τους αναγνώστες σας είναι οι
θερµές ευχές µου για χρόνια
πολλά, δηµιουργικά και ευτυχι-
σµένα.

Βέβαια πόσο ευτυχισµένα µπορεί
να είναι τα χρόνια που έρχονται,
ουδείς το γνωρίζει. Η κατάθεση
όµως µιας θερµής ευχής, αν µη τι
άλλο, σε υποχρεώνει σε θετικές
σκέψεις. Όταν µέσα σου έχεις
αγάπη για το σύντροφό σου, για
την οικογένειά σου, για το γείτονά
σου, για το συνάνθρωπό σου, είναι
βέβαιο ότι και οι πράξεις σου,
γι΄αυτούς, θα είναι πράξεις
αγάπης. Εάν διακατέχεσαι από
µίσος, εάν τη ψυχή σου την δηλη-
τηριάζουν αρνητικά συναισθήµατα,
τότε και οι πράξεις σου, θα είναι
πράξεις µίσους, θα είναι πράξεις
αρνητικές.

Στη µικρή τοπική µας κοινωνία,
όλοι µας έχουµε ζήσει εµπειρίες
που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.
Όλοι µας λίγο πολύ έχουµε αγα-
πήσει, έχουµε συµπονέσει, έχουµε
προχωρήσει σε πράξεις αγάπης.
Και όλοι µας λίγο πολύ, έχουµε
κάνει αρνητικούς λογισµούς,
έχουµε οργισθεί, έχουµε µισήσει
και έχουµε προχωρήσει σε πράξεις
που δε µας τιµούν. Τα τελευταία
χρόνια µάλιστα το µίσος που
σκόρπησαν κάποιοι περίσσεψε και
σεις προσωπικά, κ. ∆ιευθυντά, το
γευτήκατε και υποστήκατε τις
συνέπειές του, αφού σέρνεστε
ακόµη στα δικαστήρια χωρίς λόγο
και αιτία.

Όµως τα Χριστούγεννα, η µεγά-
λη πανανθρώπινη γιορτή, µας
υποχρεώνουν σε σκέψεις αγάπης.
Αρκετοί µάλιστα από µας, προχω-
ρούν και σε πράξεις που ανακου-
φίζουν τον αναξιοπαθούντα συνάν-
θρωπο.

Το «επί γης ειρήνη», αυτό το
θεϊκό µήνυµα αγάπης, το βράδυ
της γέννησης του Θεανθρώπου, θα
αντηχήσει και πάλι από τις ουρά-
νιες φωνές και σάλπιγγες του πλή-
θους των αγγέλων. Και θα το ακού-
σουµε όλοι και οι άρχοντες του
κόσµου τούτου, που από τότε και
µέχρι τις µέρες µας επιµένουν να
επιβεβαιώνουν την ισχύ τους και
να υπερασπίζονται τα συµφέροντά
τους αιµατοκυλίοντας συχνά
πυκνά την ανθρωπότητα.

Κύριε ∆ιευθυντά,
Εύχοµαι και σε σας καλά
Χριστούγεννα.

Φιλικά
Πάροικος
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, Τ.Κ. 844 00
ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ Κ
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Είναιι  ακόμη
χωρίς  διιοίκηση
Το 2007 οδεύει προς το
τέλος του και όλα οδη-
γούν στη διαπίστωση, ότι
το Κέντρο Υγείας Πάρου ο
νέος χρόνος θα το βρει
χωρίς διοίκηση. Στο µετα-
ξύ σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες µας επιτέλους βρέθη-
κε µικροβιολόγος, η
οποία αναµένεται σύντο-
µα στο Κ.Υ. και ότι µέχρι
τον Απρίλιο του 2008, θα
έχει καλυφθεί και η θέση
του ακτινολόγου. Λέτε να
λειτουργεί καλύτερα
χωρίς διοίκηση;

Μείναμε  με
τιις  προκάτ…
Όλοι θυµόµαστε, πριν
µερικά χρόνια, τις τυµπα-
νοκρουσίες µε τις οποίες
έγινε η υποδοχή των
τριών προκάτ αιθουσών
που στεγάζουν µαθητές
του 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου. Τα χρόνια
πέρασαν, οι αίθουσες
εφθάρησαν, αλλά η κτη-
ριακή επέκταση του πιο
πάνω σχολείου δεν πραγ-
µατοποιήθηκε. «Ουδέν
µονιµότερον του προσωρι-
νού». Μόνο που εν προ-
κειµένω το προσωρινό
έχει  ηµεροµηνία λήξης
και θα χρειασθεί αντικα-
τάσταση. Τελικά οι προ-
κάτ αίθουσες µπήκαν για
τα καλά και στη σχολική
ζωή των µαθητών της
Πάρου.

Σώθηκαν
32  ζωές!!!
Ειπώθηκε από κρατικό
τηλεοπτικό σταθµό από
δηµοσιογράφο. Αυτό
σηµαίνει, ότι εάν δεν
είχαµε το υγειονοµικό
αεροπλάνο, θα είχαµε 32
θανάτους!!! Σηµαίνει
επίσης ότι εάν τα περιστα-
τικά συνέβαιναν στη γει-
τονική µας Νάξο, στην Ίο,
την Αµοργό ή σε κάποιο

άλλο νησί, που δεν διαθέ-
τει υγειονοµικό αεροπλά-
νο θα είχαµε επίσης 32
θανάτους!!! Και εις επι-
στέγασµα αυτού του χον-
δροειδούς ψεύδους,
τµήµα της πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου
Υγείας επικροτεί και χει-
ροκροτεί, λες και δεν

υπάρχει ΕΚΑΒ.
Προφανώς η λύση του
προβλήµατος της µεταφο-
ράς ασθενών σε κεντρικά
νοσοκοµεία είναι η αγορά
από κάθε νησί ενός υγειο-
νοµικού αεροπλάνου.
Αυτό το µήνυµα µας
περνά το υπουργείο. Τα
παιδία παίζει… µε την

υγεία του ελληνικού
λαού.

Οργίστηκε…
Αν αληθεύουν οι πληρο-
φορίες µας, ο κ.
Σουφλιάς έχει οργιστεί µε
τον δικό µας και τους
µύδρους που εξαπολύει
εναντίον της πολιτικής
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ως εκπρό-
σωπος τύπου του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η οργή του κ.
Σουφλιά θα µας άφηνε
αδιάφορους, αν δεν είχα-
µε ανοιχτούς λογαρια-
σµούς µε το Υπουργείο
του: αεροδρόµιο, εµπορι-
κό λιµάνι, πολεοδοµικός
σχεδιασµός, αναπλάσεις
κ.λπ. Η Πάρος δε χρω-
στάει τίποτε για να υπο-
στεί τις συνέπειες µιας
προσωπικής πολιτικής,
που προφανώς δεν είχε
στόχο την ανάπτυξη του
νησιού. Η Τοπική
Επιτροπή της Ν.∆. οφείλει
να διαφυλάξει την καλή
σχέση του κ. Σουφλιά µε
την Πάρο.

Άρχιισαν  οιι
συγκρίσειις
Κοινή διαπίστωση των
δηµοτών που επισκέπτο-
νται τον ∆ήµαρχο, είναι
ότι τους αντιµετωπίζει
χωρίς υπεροψία και ότι
συνδιαλέγεται µαζί τους
ακούγοντας µε προσοχή
τα αιτήµατα, που του
υποβάλλονται. Κοινή δια-
πίστωση επίσης, όσων
παρακολουθούν τις συνε-
δριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, είναι ότι επι-
διώκει και αρκετές φορές
τα καταφέρνει, οι αποφά-
σεις να έχουν ευρύτερη
συναίνεση. Αυτά καταγρά-
φονται ασφαλώς στα θετι-
κά του σηµερινού
∆ηµάρχου. Εµείς απλώς
τα δηµοσιοποιούµε, χωρίς
να κάνουµε συγκρίσεις.
Τις συγκρίσεις τις κάνουν
άλλοι και είναι κυρίως
δηµότες και συνεργάτες
του τέως.

Το  ββλέππουν  livee!
Το στόλισε λόγω των ηµερών και το έβαλε σε
κοινή θέα στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους
στην Παροικιά. Ο λόγος για το αυτοκίνητο που
κληρώνει ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου σχετικά µε την πρωτοβουλία που είχε
για τη στήριξη και ενίσχυση των καταστηµάτων
των δυο νησιών. Όπως είναι γνωστό όσοι κάνουν
τις αγορές τους από καταστήµατα των δυο νησιών
-ανάλογα µε το ποσό- παίρνουν δωρεάν κουπόνια
και ταυτόχρονα συµµετέχουν στην κλήρωση για
το αυτοκίνητο.

ΕΕοορρτταασσττιικκόό  κκααιι  φφέέττοοςς  ττοο  άάννααμμμμαα
Οι εκπλήξεις και τα δώρα δεν έλειψαν και
φέτος για τους µικρούς αλλά και τους µεγά-
λους, στο εορταστικό άναµµα του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου την Κυριακή 9
∆εκεµβρίου στην πλατεία Παναγίας
Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά. Το άναµµα
συνόδευσαν αρκετά πυροτεχνήµατα που έκα-
ναν τη νύχτα µέρα. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος η εκδήλωση αυτή µας βάζει και
επίσηµα στις άγιες µέρες των
Χριστουγέννων.
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Την Τρίτη 4 ∆εκεµβρίου 2007
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Πάρου διευρυµένη συνε-
δρίαση της Προσωρινής
∆ιοικούσας Επιτροπής του υπό
σύσταση φορέα τουρισµού του
∆ήµου Πάρου υπό την προεδρία
του ∆ηµοτικού Συµβούλου Μανώλη
Ραγκούση.

Στη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση συµµε-
τείχαν:
Η Μαρία Τριβυζά, πρώην ∆ηµοτική
Σύµβουλος και υπεύθυνη των οµάδων
εργασίας, ο Λουίζος Κοντός επικεφα-
λής της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ο Κώστας Μπιζάς
∆ηµοτικός Σύµβουλος, η Χριστίνα
Φωκιανού και η Στέλλα Αντιπαριώτη -
Φυρογένη ως µέλη της προσωρινής
διοικούσας επιτροπής.
Επίσης σύµφωνα µε τους διοργανωτές
είχαν προσκληθεί να συµµετάσχουν οι
αντιπρόσωποι όλων των συλλόγων του
τουριστικού τοµέα. Στην
πρόσκληση ανταποκρίθη-
καν οι κ.κ. Γιώργος
Μπαφίτης και Μάρκος
Πολυκανδριώτης από την
Ένωση Ξενοδόχων
Πάρου, η κ. Πατρίτσια
Τσαντουλή από το σύλλο-
γο ξενοδόχων «Ξένιος
Ζεύς», ο κ. Μένιος
Αποστολίδης από το σύλ-
λογο καφε-εστιατόρων
Πάρου. Επίσης συµµετεί-
χαν ο κ. ∆ηµήτρης
Πετρόπουλος και η κ.
Αργυρώ Φίλη -
Πετροπούλου εκπροσω-
πώντας τα ταξιδιωτικά
γραφεία και το HATA και
ο κ. Γιώργος ∆ραγάτης
πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Παριανών
Συλλόγων τη Αθήνας.

Σύµφωνα µε την πρό-
σκληση του ∆ήµου
Πάρου είχαν προσκληθεί
επίσης και εκπρόσωποι
άλλων συλλόγων επαγγελ-
µατικών τάξεων του του-
ρισµού στο νησί οι οποίοι
όµως δεν ανταποκρίθη-
καν και η απουσία τους
προβληµάτισε και σχο-
λιάστηκε αρνητικά από
τους συµµετέχοντες.
Ο αντιπρόσωπος της
Ένωσης Ξενοδόχων κ.
Γιώργος Μπαφίτης ισχυρίστηκε ότι
προσκλήσεις συµµετοχής εστάλησαν
δυο µόλις µέρες πριν τη συνεδρίαση
και κατά την γνώµη του είναι µια
τακτική που δηµιουργεί πρόβληµα.
«Οι προσκλήσεις πρέπει να στέλνονται
πολύ νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά.
Η κ. Μαρία Τριβυζά που έστειλε τις
προσκλήσεις απάντησε ότι πράγµατι
εστάλησαν δυο µέρες πριν τη συνε-
δρίαση αλλά δεν µπορούσε να γίνει
διαφορετικά λόγω της απουσίας γραµ-
µατειακής υποστήριξης της επιτροπής.
Είπε χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ όσο
καλύτερα µπορώ, αλλά δεν µπορώ να
τα κάνω όλα µόνη µου».
Τα θέµατα που συζητήθηκαν στη
συνεδρίαση ήταν:
1. Ενηµέρωση για τη συµµετοχή
του ∆ήµου Πάρου στις διεθνείς
εκθέσεις τουρισµού το 2007,
(Λουγκάνο Ελβετίας, W.T.M.
Λονδίνου, Φιλοξένια
Θεσσαλονίκης).
Ο κ. Μανώλης Ραγκούσης που εκπρο-
σώπησε το ∆ήµο στο Λουγκάνο της

Ελβετίας είπε ότι αποκόµισε θετική
άποψη για τη µεγάλη επισκεψιµότητα
που παρουσίασε για µια ακόµη χρο-
νιά το περίπτερο της Πάρου, και τόνι-
σε τη διαφηµιστική συµµετοχή της
στον οδηγό της έκθεσης που περιλαµ-
βάνει τους 60 δηµοφιλέστερους προο-
ρισµούς του κόσµου και διανέµεται
κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε
50.000 αντίτυπα. «Ήταν κάτι ξεχωρι-
στό και κατά την άποψή µου πολύ
χρήσιµο. Προτείνω του χρόνου να
έχουµε µεγαλύτερη και πιο συντονι-
σµένη συµµετοχή», είπε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Ραγκούσης. Όσο αφορά την
έκθεση «Φιλοξένια» η κ. Τριβυζά που
ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας
του ∆ήµου Πάρου ανέφερε τη θετική
εκτίµηση των επισκεπτών για την
παρουσία του περιπτέρου. «Όλοι έλε-
γαν κάτι ξεχωριστό» είπε η κ. Τριβυζά.
Στην έκθεση διανεµήθηκαν τα έντυπα
του ∆ήµου καθώς και φορέων και οι
επισκέπτες απόλαυσαν παραδοσιακά
κεράσµατα. Όσο αφορά τα σχόλια που
έγιναν για περιορισµένη επισκεψιµό-

τητα που παρουσίασε φέτος η
«Φιλοξένια» η άποψη της κ. Μαρίας
Τριβυζά ήταν ότι αυτό οφείλεται µάλ-
λον στη διαφηµιστική τακτική που
επέλεξαν οι οργανωτές.

Ενηµέρωση για την έκθεση W.T.M.
στο Λονδίνο έκανε η κ. Στέλλα
Αντιπαριώτη, η οποία πληροφόρησε
όσους συµµετείχαν στη συνεδρίαση
για την πολύ µεγάλη συµµετοχή του
κοινού και το µεγάλο ενδιαφέρον που
έδειξαν για την παρουσία της Πάρου.
Η κ. Αντιπαριώτη είπε: «Εκτιµώ ότι θα
έχει πολύ µεγάλη συνεισφορά στις
αφίξεις του 2008 η συµµετοχή µας. Η
αγορά της Αγγλίας είναι πολύ σηµα-
ντική και πρέπει να επικεντρωθούµε

σε κινήσεις που θα αυξήσουν το ποσο-
στό τουριστών από τη Μεγάλη
Βρετανία».
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η δηµι-
ουργία ενός αρχείου επαγγελµατιών
του τουρισµού (καταγραφή δεδοµένων
πελατών) που επισκέπτονται εκθέσεις,
όπως αυτή της W.T.M., είναι απαραί-
τητη: «Θα µας βοηθήσει να κοινοποι-
ούµε οτιδήποτε αξιόλογο και νέο έχου-
µε για το νησί, διότι η αγορά της
Μεγάλης Βρετανίας είναι πολύ απαι-
τητική σε επίπεδο υπηρεσιών και
πολιορκείται από τουριστικούς µηχα-
νισµούς άλλων προορισµών που έχουν
πολύ πιο σύγχρονες µεθόδους επαφής
µε το πελατειακό κοινό που ενδιαφέ-
ρονται να προσελκύσουν».
Η κ. Στέλλα Αντιπαριώτη έφερε δυο
χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής
της τακτικής. Μίλησε για την ύπαρξη
ενός χάρτη των Κυκλάδων µε µορφή
παπύρου που διένειµε η Νοµαρχία
Κυκλάδων και έκανε µεγάλη αίσθηση,
καθώς και για ένα έντυπο του ιταλικού
οργανισµού τουρισµού το οποίο

παρουσίαζε συνταγές και φαγητά της
Ιταλίας σηµειώνοντας ότι κάτι παρό-
µοιο απουσίαζε από το περίπτερό µας.
Η κ. Αντιπαριώτη έκλεισε λέγοντας:
«Πρέπει να έχουµε έγκαιρη προετοι-
µασία και να στήνουµε άµεσα µετά το
τέλος της έκθεσης τον δίαυλο επικοι-
νωνίας µε όλους όσοι ενδιαφέρονται να
µας επισκεφτούν. Η καταγραφή δεδο-
µένων πελατών είναι απαραίτητη».

2. ∆ηµιουργία οµάδων εργασίας,
επεξεργασίας και προετοιµασίας
προτάσεων.
Περιµένοντας τη σύσταση της
∆ηµοτικής Εταιρείας Τουρισµού του
∆ήµου η κ. Μαρία Τριβυζά πρότεινε
τη δηµιουργία τεσσάρων οµάδων εργα-

σίας που θα ασχολούνται µε συγκε-
κριµένα θέµατα η κάθε µια προετοι-
µάζοντας τις συνθήκες πάνω στις
οποίες θα κληθεί η εταιρεία να δουλέ-
ψει. Οι οµάδες που πρότεινε η κ.
Τριβυζά είναι: α) οµάδα ανάπτυξης
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, β)
οµάδα διαχείρισης εντύπων και τεχνι-
κών προώθησης (διαφήµιση κάθε
είδους), γ) οµάδα συµµετοχής στις
εκθέσεις και δ) οµάδα συγκέντρωσης
στοιχείων – µετρήσεων.
Η κ. Μαρία Τριβυζά ανέφερε και τα
άτοµα που καλούνται να συµµετά-
σχουν σε κάθε οµάδα στη πλειοψηφία
τους είναι αντιπρόσωποι φορέων της
Πάρου.
Για τα θέµατα των οµάδων εργασίας
και για τις ενέργειες που θα προτεί-
νουν και θα κληθεί ο ∆ήµος να καλύ-
ψει οικονοµικά ο κ. Λουίζος Κοντός
τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει σαφής
και έγκαιρος προυπολογισµός ώστε να
γνωρίζει εκ των προτέρων το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο τι ποσά θα πρέπει να δια-
θέσει και από πιο κωδικό εξόδων του

προϋπολογισµού θα
καλυφθούν.

3. Λειτουργία γραφείων
του ∆ήµου στο λιµάνι
της Παροικιάς.
Ο κ. Μανώλης
Ραγκούσης είπε ότι στις
προθέσεις του ∆ήµου
είναι η συνέχιση της λει-
τουργίας των γραφείων
στο λιµάνι της Παροικιάς
αφού ξεπεραστεί το πρό-
βληµα έλλειψης άδειας
λειτουργία τους. Τόνισε
δε, ότι, παρά το γεγονός
ότι τα έξοδα λειτουργίας
τους, υπερκαλύπτουν τα
έσοδά τους, η βοήθειοα
που προσαφέρουν στους
επισκέπτες του νησιού,
που αναζητούν κατάλυµ-
µα είναι πολύ σηµαντική.
Στο σηµείο αυτό παρενέ-
βει ο κ. Γιώργος
∆ραγάτης ως πρόεδρος
της Ο.ΠΑ.Σ. λέγοντας ότι,
το λιµάνι της Πάρου,
παρουσίασε µια πολύ
καλύτερη εικόνα, και ότι,
τα σχόλια των µελών της
Οµοσπονδίας, ληταν
πολύ θετικά, όσον αφορά
στη λειτουργία των γρα-
φείων.
Αντιθέτως η κ. Αρφυρώ
Φίλη-Πετροπούλου, που
συµµετέχει ως εκπρόσω-
πος του HATA στην επι-

τροπή που χορηγεί τις άδειες, τόνισε
ότι για την περίοδο του 2008 δεν θα
µπορέσει να υποστηρίξει τη λειτουργία
των γραφείων, για τα οποία γίνεται
λόγος, χωρίς την απαιτούµενη άδεια,
όπως έκανε φέτος και τούτο γιατί
συνάντησε τροµερές αντιδράσεις, επει-
δη θεωρήθηκε αθέµιτος ανταγωνισµός
από τους υπόλλοιπους ιδιώτες επαγ-
γελµατίες.
Στο ζήτηµα αυτό παρόµοια θέση κατέ-
θεσαν και ο κ. ∆ηµήτρης Πετρόπουλος
αλλά και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των
φορέων. Οι τελευταίοι σχολίασαν και το
γεγονός της έλλειψης προσπάθειας από
το γραφείο στην καταπολέµηση του
φαινοµένου της άγρας πελατών.
Κλείνοντας να σηµειώσουµε ότι έστω
και καθυστερηµένα έγινε το πρώτο
βήµα για τη δηµιουργία της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου,
αλλά κατά γενική οµολογία όλων όσων
παραβρέθηκαν στη συνάντηση τα
πάντα θα κριθούν από το σωστό προ-
γραµµατισµό και την έγκαιρη προετοι-
µασία.

Πρώτη  διευρυμένη  συνεδρίαση
τηςς  Προσωρινήςς  ∆ιοικούσαςς  Εππιτροππήςς
του  υππό  σύσταση  φφορέα  τουρισμού  του  ∆ήμου

Ποια  θέματα  συζητήθηκαν,
πποιοι  έδωσαν  το  ππαρόν,  τέσσεριςς

οι  ομάδεςς  εργασίαςς  ππου  θα  συσταθούν

¸̧êêááííááíí  ôôïï
ððññþþôôïï  ââÞÞììáá
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1177οο ΧΧρριισσττοουυ-
γγεεννννιιάάττιικκοο
ΠΠααζζάάρριι
ΑΑρρχχιιλλόόχχοουυ

Υπόσχεται
εκπλήξεις!
Όπως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος θα
πραγµατοποιηθεί
στην αίθουσα του
Αρχιλόχου το 17ο
Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι το Σάββατο
15 και την Κυριακή
16 ∆εκεµβρίου.
Αναλυτικά το ωράριο
λειτουργίας της εκδή-
λωσης έχει ως εξής: 
Σάββατο 15
∆εκεµβρίου: 16:00-
22:00
Κυριακή 16
∆εκεµβρίου: 10:30-
14:00 & 16:30-21:00
Κατά τη διάρκεια του
Παζαριού θα γίνουν
και παράλληλες
εκδηλώσεις.
Την Κυριακή από τις
11:30 έως τις 13:00
παράσταση κλόουν
και την ίδια µέρα
στις 19:00 η παιδική
χορωδία της σχολής
µουσικής θα τραγου-
δήσει
Χριστουγεννιάτικα
τραγούδια.
Οι µικροί και οι
µεγάλοι φίλοι που θα
επισκεφτούν και
φέτος το
Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι, θα έχουν την
ευκαιρία, να κερδί-
σουν πλούσια δώρα
στη λοταρία και να
δοκιµάσουν γαστρο-
νοµικές λιχουδιές,
που θα προετοιµάζο-
νται από τους συµµε-
τέχοντες φορείς. 
Το ∆.Σ. του
Αρχιλόχου σας προ-
σκαλεί στο άνοιγµα
των εορταστικών
εκδηλώσεων για τις
γιορτές και σας υπό-
σχεται και φέτος
πολλά δρώµενα και
εκπλήξεις.
Σε αυτή τη διασυλλο-
γική εκδήλωση συµ-
µετέχουν οι παρακά-
τω φορείς: PAWS,
Α.Μ.Ε.Α.Ι., ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη,
∆ηµοτική Σχολή
Μουσικής, Ν.Ο.
Πάρου, Σύλλογος
Μελισσοκόµων
Πάρου, 1ο και 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο
Παροικιάς, Γυµνάσιο
Πάρου, Λύκειο
Πάρου, Τ.Ε.Ε.
Πάρου, ∆ηµοτικό
Σχολείο Νάουσας,
Λύκειο Νάουσας.

Ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου, µε δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε στις 5 ∆εκεµβρίου, ενηµερώνει
τα µέλη του πως ο σύλλογός τους,
ήταν από τους λίγους συλλόγους του
νοµού, που κατέθεσαµ όλα τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά, που του ζητήθη-
καν, για την καταβολή επιχορήγησης
µε τις τρεις ενηµερωτικές επιστολές
που έλαβε από αυτό.

Κατόπιν µιας αξιόπιστης και αποτελεσµα-
τικής διαδικασίας αξιολόγησης για µια
αντικειµενική και δίκαιη κατανοµή (όπως
αναφέρει το Επιµελητήριο Κυκλάδων) το
ύψος της επιχορήγησης
ανέρχεται στα 500 ευρώ.
Σύµφωνα µε τον
Ν.3419/2005 ποσοστό
τουλάχιστον 3% επί των
ετησίων εσόδων από συν-
δροµές µελών των
Επιµελητηρίων, διατίθε-
ται σε Οµοσπονδίες,
Σωµατεία και
Επαγγελµατικές

Οργανώσεις. Ο Σύλλογος µας απάντησε
προς το Επιµελητήριο Κυκλάδων µε την
ακόλουθη επιστολή: 
Προς: Επιµελητήριο Κυκλάδων
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Συλλόγου

Πάρος, 04 ∆εκεµβρίου 2007
Αρ. Πρωτ. 191/07

Σε απάντηση του από 30/11/2007 µε αρ.
πρωτ. 13594 εγγράφου σας, σας ενηµερώ-
νουµε πως κατόπιν οµόφωνης απόφασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου
µας αδυνατούµε να δεχτούµε την καταβολή
της επιχορήγησης που µας εξασφαλίσατε
όπως µας ενηµερώνετε κατόπιν αντικειµενι-
κής και δίκαιης κατανοµής.

Σας υπενθυµίζουµε δε, ότι κατά την περσινή
περίοδο η αύξηση της συνδροµής προς το
Επιµελητήριο Κυκλάδων ήταν της τάξης του
100% παρότι η αύξηση του πληθωρισµού
κυµαινόταν στα επίπεδα του 3-3,5%.
Κατόπιν τούτου ευελπιστούµε πως στις
άµεσες προτεραιότητες σας δεν θα είναι µία
ακόµη αύξηση της συνδροµής µας προς
εσάς αλλά η εξεύρεση λύσεων στα χρόνια
προβλήµατα που µας απασχολούν.
Πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.

Με ιδιαίτερη τιµή Για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος Αλιπράντης Α.

Ο Γραµµατέας Τριαντάφυλλος Α.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της
µειοψηφίας του ∆ήµου µε
δυο επιστολές του στις 24
Νοεµβρίου ζητάει τη σύγκλι-
ση του τοπικού συµβουλίου
Παροικιάς µε θέµα τις στε-
γαστικές ανάγκες των σχο-
λείων Παροικιάς και τη
σύγκλιση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε θέµα τη
δηµιουργία εµπορικού λιµα-
νιού.
Η πρώτη επιστολή απευθύνε-
ται προς την Αντιδήµαρχο
Πάρουν και Πρόεδρο του
Τοπικού Συµβουλίου της
Παροικιάς κ. Μαρουσώ
Φραγκούλη: «Αξιότιµη κ.
Αντιδήµαρχε. Είναι γνωστό σε

όλους ότι οι εκπαι-
δευτικές κτιριακές
ανάγκες του νησιού
µας και ιδιαίτερα
της πρωτεύουσας η
οποία συγκεντρώνει
τον µεγαλύτερο
µαθητικό πληθυ-
σµό, είναι αυξηµέ-
νες τα τελευταία
χρόνια. Η δικαιολο-
γία της ανυπαρξίας
σχεδίου πόλεως δεν µπορεί να
είναι άλλοθι για κανέναν από
τους επίσηµους φορείς,
Είναι απαράδεκτο εδώ και
πέντε χρόνια να λειτουργούν
προκάτ - λυόµενες αίθουσες
στο 2ο ∆ηµοτικό της

Παροικίας, ενώ
πρόσφατα τοποθε-
τήθηκαν τρεις (3)
αντίστοιχες αίθου-
σες στο Γυµνάσιο
της Παροικίας.
Είναι προφανές ότι
αν δεν κινηθούµε
άµεσα σε λίγα χρό-
νια θα τοποθετη-
θούν αντίστοιχες
αίθουσες και στο

Λύκειο της Παροικίας.
Για τους παραπάνω λόγους
προτείνω την σύγκλιση του
τοπικού συµβουλίου της
Παροικίας για να ασχοληθεί µε
µοναδικό θέµα την καταγραφή
των σχολικών στεγαστικών προ-

βληµάτων και τον σχεδιασµό
για την κατασκευή νέων σχολι-
κών µονάδων».
Η δεύτερη απευθύνεται προς
τον Πρόεδρο ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Αντώνιο Αρκά:
«Αξιότιµε κ. Πρόεδρε. Μετά το
ατύχηµα που προκλήθηκε στο
λιµάνι της Παροικίας, στο
εµπορικό πλοίο “∆ηµήτριος
Φ.”, νοµίζω ότι είναι αναγκαία
η σύγκλιση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε την παρουσία
και όλων των συναρµόδιων
φορέων, σε ένα θεµατικό συµ-
βούλιο, για ενηµέρωση και
λήψη αποφάσεων σχετικά µε
την κατασκευή νέου εµπορικού
λιµανιού».

Από το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων
Σχέσεων της ∆ηµ. Τ.Ο. Νέας
∆ηµοκρατίας Πάρου - Αντιπάρου εκδό-
θηκαν δυο ανακοινώσεις σχετικά µε
την επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας
εµπορικού λιµανιού στην Πάρο και την
παρουσία των µαθητών στον εορτασµό
της Εθνικής Αντίστασης.

Όσον αφορά στη δηµιουργία του εµπορι-
κού λιµανιού η ∆ηµ. Τ.Ο. Ν.∆. Πάρου -
Αντιπάρου αναφέρει τα εξής: «Το πρόσφα-
το περιστατικό µε τη φωτιά στο εµπορι-
κό πλοίο, στο λιµάνι της Πάρου και την
παραλίγο τραγωδία, ανέδειξε για άλλη
µια φορά το οξύ πρόβληµα, της δηµιουρ-
γίας εµπορικού λιµανιού στον τόπο µας.
∆εν θα ήθελε κανείς να διανοηθεί το
τι θα µπορούσε να είχε συµβεί αν το

πλοίο µετέφερε καύσιµα και αν οι
πυροσβέστες µας δεν είχαν τόσο
άµεση αντίδραση.
Η δηµιουργία ενός σύγχρονου, αυτόνοµου
εµπορικού λιµανιού αποτελεί άµεση προ-
τεραιότητα για την αναβάθµιση της ποιό-
τητας ζωής στα νησιά µας.
Όλοι οι αρµόδιοι φορείς, χωρίς κωλυσιερ-
γίες θα πρέπει να κινηθούν προς αυτήν
την κατεύθυνση».
Σχετικά µε την παρουσία των µαθητών
στον εορτασµό της Εθνικής Αντίστασης η
∆ηµ. Τ.Ο. Ν.∆. Πάρου - Αντιπάρου επιση-
µαίνει τα εξής:
«Με αφορµή την παρουσία της µαθητικής
κοινότητας στον εορτασµό της Εθνικής
Αντίστασης για πρώτη φορά στα χρονικά,
ύστερα από εντολή του νέου Προϊσταµένου
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Αριστείδη Βαριά, θα θέλαµε  και εµείς να
χαιρετήσουµε το γεγονός.
Από την µια να συγχαρούµε τη νεολαία
µας, γιατί µε την παρουσία της και τον
νεανικό παλµό της έδειξε πως αυτός ο
τόπος εκτός από πλούσιο παρελθόν  έχει
και λαµπρό µέλλον.
Από την άλλη να συγχαρούµε και τον  νέο
Προϊστάµενο, που τιµά την εκπαιδευτική
κοινότητα, αλλά και το νησί µας γενικότε-
ρα.
Ο Αριστείδης Βαριάς αποτελεί εγγύηση για
την οµαλή λειτουργία του γραφείου της
∆ευτεροβάθµιας και όχι µόνο. Αναµένεται
να συµβάλει στη νέα προσπάθεια που
γίνεται στον τοµέα της Παιδείας στα νησιά
µας.  Όλοι εµείς θα σταθούµε αρωγοί,
δίπλα του στο δύσκολο έργο που έχει ανα-
λάβει να επιτελέσει».

ΗΗ  ∆∆ηημμ..  ΤΤ..ΟΟ..  ΝΝέέααςς  ∆∆ηημμοοκκρρααττίίααςς  γγιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεμμπποορριικκοούύ  λλιιμμααννιιοούύ

Επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας

ΕΕππιισσττοολλέέςς  ΚΚώώσστταα  ΜΜππιιζζάά  γγιιαα  ττοο  εεμμπποορριικκόό  λλιιμμάάννιι  κκααιι  σσττεεγγαασσττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  σσχχοολλεείίωωνν  ττηηςς  ΠΠααρροοιικκιιάάςς

Ζητάει σύγκλιση Τοπικού και ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΑρρννηηττιικκήή  ααππάάννττηησσηη  ΕΕμμπποορριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  σσττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  γγιιαα  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  550000  εευυρρώώ

Åõ÷áñéóôïýìå,
áëëÜ äåí èá ðÜñïõìå

Βράβευση…
Εκδήλωση βράβευσης των µαθητών και µαθητριών που πέτυχαν
την εισαγωγή τους σε Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θα
πραγµατοποιηθεί στο Ιερό Προσκύνηµα Παναγίας
Εκατονταπυλιανής την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2008 και ώρα
18.00.
Την εκδήλωση βράβευσης διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη
Παροναξίας και ο ∆ήµος Πάρου.
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Το Σώµα Επιθεωρητών -
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών έκανε
την «εµφάνισή» του στα τέλη
Νοεµβρίου στην Κοινότητα
Αντιπάρου.
Πίσω από αυτή την «εµφάνιση» βρί-
σκονται καταγγελίες του επικεφαλής
της µειοψηφίας της Κοινότητας
Γιάννη Λεβεντάκη.
Με δυο έγγραφα που απέστειλε στις
28 Νοεµβρίου στην κοινότητα
Αντιπάρου το Σώµα Επιθεωρητών -
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών ζητάει να του
χορηγηθούν στοιχεία - δικαιολογητικά
για τις µεταδηµοτεύσεις και στοιχεία
για τη λήψη υλικού 3Α από κοινοτικό
χώρο, προκειµένου να χρησιµοποιη-
θεί από την εργολήπτρια εταιρεία
«ΕΓΝΑΤΙΑ» στο έργο αποκατάστασης
του οδικού δικτύου του νησιού.
Σύµφωνα µε την καταγγελία του κ.
Λεβεντάκη η συγκεκριµένη δραστη-
ριότητα επιβαρύνει το φυσικό περι-
βάλλον, παρά την ύπαρξη σχετικού
νοµοθετικού πλαισίου περί προστα-

σίας του.
Στο περιεχόµενο του πρώτου εγγρά-
φου αναφέρονται τα εξής:
«Ο κ. Ιωάννης Λεβεντάκης, Κοινοτικός
Σύµβουλος µε την από 19/4/2007
καταγγελία του προς το Σ.Ε.Ε.∆.∆.
διαµαρτυρήθηκε για τη µη χορήγηση
στοιχείων - δικαιολογητικών που ανα-
φέρονται στις µεταδηµοτεύσεις που
διενεργήθηκαν στην Κοινότητα
Αντιπάρου κατά τη χρονική περίοδο
2003-2006. Από τα στοιχεία που επι-
σύναψε στην αναφορά του προκύπτει
ότι, για το ως άνω θέµα έχουν απο-
σταλεί στην Κοινότητα τα µε αρ. πρωτ.
5746/22-5-07, 6264/1-6-07 έγγρα-
φα του Γεν. Γραµµατέα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε την
επισήµανση ότι τα αιτούµενα στοιχεία
πρέπει να χορηγηθούν, καθώς και ντο
µε αρ. πρωτ. 1031/31-5-07 σχετικό
έγγραφο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Σύρου µε το οποίο καλείται η
Πρόεδρος της Κοινότητας να χορηγή-
σει τους καταλόγους των µεταδηµο-
τευσάντων και τα δικαιολογητικά
αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας

υπόψη το µε αρ. πρωτ. 70661/28-12-
06 έγγραφο του Υπουργού
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης «περί πρόσβασης των
συµµετεχόντων στις δηµοτικές και κοι-
νοτικές εκλογές στα στοιχεία των µετα-
δηµοτεύσεων», στα πλαίσια συγκέντρω-
σης στοιχείων για την εν λόγω υπόθε-
ση και προκειµένου να διαµορφώσου-
µε γνώµη για τυχόν περαιτέρω ενέρ-
γειές µας, σας αποστέλλουµε συννη-
µένα, φωτοαντίγραφο της ανωτέρω
καταγγελίας και παρακαλούµε να µας
αποστείλετε φωτοαντίγραφα των απο-
φάσεων, καθώς και των στοιχείων -
δικαιολογητικών µε βάση τα οποία
διενεργήθηκαν οι µεταδηµοτεύσεις
πολιτών κατά τη χρονική περίοδο
1/1/2003 έως 31/12/2006.

Με εντολή Ειδικού Γραµµατέα
Π. Νοµικός, Ειδικός

Επιθεωρητής».

Στο περιεχόµενο του δεύτερου
εγγράφου αναφέρονται τα εξής:
«Ο κ. Ιωάννης Λεβεντάκης, Κοινοτικός
Σύµβουλος της Κοινότητας Αντιπάρου
µε την από 19/4/2007 καταγγελία

του προς το Σ.Ε.Ε.∆.∆. διαµαρτυρή-
θηκε για την µε αρ. 148/13-4-2006
απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου,
µε την οποία εγκρίθηκε η λήψη υλι-
κού 3Α από κοινοτικό χώρο, προκει-
µένου να χρησιµοποιηθεί από την
εργολήπτρια εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ» στο
έργο αποκατάστασης του οδικού
δικτύου του νησιού. Υποστηρίζει δε
ότι µε τη συγκεκριµένη δραστηριότη-
τα επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλ-
λον, παρά την ύπαρξη σχετικού νοµο-
θετικού πλαισίου περί προστασίας
του. Κατόπιν των ανωτέρω, στα πλαί-
σια συγκέντρωσης στοιχείων για την εν
λόγω υπόθεση και προκειµένου να
διαµορφώσουµε γνώµη για τυχόν
περαιτέρω ενέργειές µας, σας απο-
στέλλουµε συννηµένα φωτοαντίγραφο
της ανωτέρω καταγγελίας και παρακα-
λούµε να µας γνωρίσετε εάν έχουν
ληφθεί οι εγκρίσεις που απαιτούνται
για την άσκηση της συγκεκριµένης
δραστηριότητας αποστέλλοντάς µας
φωτοαντίγραφα σχετικών εγγράφων.

Με εντολή Ειδικού Γραµµατέα
Π. Νοµικός, Ειδικός

Επιθεωρητής».

ΜΜΕΕΑΑΣΣ
ΑΑσσττέέρρααςς
ΜΜααρρμμάάρρωωνν
Χριστου-
γεννιάτικη
γιορτή
Ο Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας
Μαρµάρων µέσα στις
ετήσιες δραστηριότητές
του, έχει καθιερώσει τα
τελευταία χρόνια µια
χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση που πραγ-
µατοποιείται στις 30
∆εκεµβρίου κάθε
χρόνο. Σκοπός της
εκδήλωσης είναι να
ευχαριστήσει τους
µικρούς φίλους και
τους γονείς τους προ-
σφέροντάς τους ένα
όµορφο απόγευµα µε
µπουφέ, αναψυκτικά
και ποτά, χριστουγεν-
νιάτικους ρυθµούς και
εορταστική διάθεση.
Κατά τη διάρκεια της
γιορτής «παρουσιάζε-
ται» ο Άγιος Βασίλης
«φορτωµένος µε τα
δώρα» όπου µοιράζει
παιχνίδια και γλυκά σε
όλα τα παιδιά που
παρευρίσκονται. Βγάζει
φωτογραφίες µε
µικρούς και µεγάλους
και αναχωρεί αφού
αφηγηθεί στα παιδιά
κάποιο αυτοσχέδιο
παραµύθι που πάντα
αφήνει ηθικό δίδαγµα.

Ο ∆ήµος της Πάρου στα πλαί-
σια του διαφηµιστικού προ-
γράµµατος του 2007 έλαβε
µέρος στις εξής ∆ιεθνείς
Εκθέσεις Τουρισµού:
1. Λουγκάνο Ελβετίας 1-4
Νοεµβρίου 2007. Το ∆ήµο
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της
Τουριστικής Επιτροπής
Ραγκούσης Μανώλης.
2. World Travel Market-
Λονδίνο 12-15 Νοεµβρίου
2007. Το ∆ήµο εκπροσώπησε
η Στέλλα Φυρογένη-
Αντιπαριώτη, µέλος της
Τουριστικής Επιτροπής.
3. PHILOXENIA-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΗ 1-4 Νοεµβρίου 2007. Ο
∆ήµος εκπροσωπήθηκε από το
∆ήµαρχο Χρήστο Βλαχογιάννη
και την Τριβυζά Μαρία,
Αντιπρόεδρο της Τουριστικής
Επιτροπής. Στην έκθεση παρα-
βρέθηκαν και εξυπηρέτησαν
τους επισκέπτες του περιπτέ-
ρου, η Λουκία Μαλαµατένιου
Πρόεδρος του Συλλόγου
Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων
Νάουσας, η Πατ Τσαντουλή
και ο Φωκιανός Σπύρος
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος,
αντίστοιχα, του Συλλόγου
Ξενοδόχων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», η
Ψαρρά Μαρία Πρόεδρος του

Συλλόγου Επαγγελµατιών «Ο
ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ».
Στις εκθέσεις διανεµήθηκαν τα
έντυπα του ∆ήµου, τα cd των
ενοικιαζόµενων δωµατίων
Πάρου, τα έντυπα των
Συλλόγων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»,
«ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ», του Ιερού
Προσκυνήµατος Παναγία
Εκατονταπυλιανή καθώς και
φυλλάδια σχετικά µε το θαλάσ-
σιο-αθλητικό τουρισµό.
Στους επισκέπτες των περιπτέ-
ρων προσφέρθηκαν παραδο-
σιακά κεράσµατα, προσφορές
της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισµών, του

Οινοποιείου Μωραΐτη, των
Φούρνων Ραγκούση Νίκου
(Παροικία), Χανιώτη Γιώργου
(Αλυκή) και του
Ζαχαροπλαστείου Χαµηλοθώρη
Θανάση (Νάουσα). Η ύπαρξη
των Παριανών προϊόντων στα
περίπτερα του ∆ήµου στις του-
ριστικές εκθέσεις αναδεικνύει
την Παριανή φιλοξενία και
κάνει τα προϊόντα του νησιού
γνωστά. Στους επίσηµους επι-
σκέπτες προσφέρθηκαν εικόνες
της Παναγίας
Εκατονταπυλιανής και βιβλία
προσφορά του Ιερού
Προσκυνήµατος.

Το  Σώμα  Εππιθεωρητών  -  Ελεγκτών  ∆ημόσιαςς  ∆ιοίκησηςς του  Υππουργείου  Εσωτερικών
έππειτα  αππό  καταγγελίεςς  του  Γιάννη  Λεββεντάκη

ÆçôÜåé óôïé÷åßá - äéêáéïëïãçôéêÜ
ΑΑππό  ττηην  Κοινόττηηττα  ΑΑνττιππάρου  για  ττις  μεετταδηημοττεεύσεεις    και  για  ττηη  λήψηη  υλικού  3ΑΑ  αππό  κοινοττικό  χώρο

Ο ∆ήµος Πάρου στις ∆ιεθνείς Εκθέσεις Τουρισµού

Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 13
∆εκεµβρίου στα γραφεία του ∆ήµου η
δηµοπρασία για την προµήθεια µονά-
δας αφαλάτωσης που θα τοποθετηθεί
σε οικόπεδο του ∆ήµου στη θέση
«Πέπονας» στην Παροικιά.
∆εκαοκτώ εταιρείες ελληνικές και ξένες
είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον αλλά µόνο
τρεις παρουσιάστηκαν στη διαδικασία της
δηµοπρασίας και κατέθεσαν προσφορές
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Και οι
τρεις εταιρείες είναι ελληνικές και παρου-
σία τους ανοίχθηκαν οι φάκελοι των δικαι-
ολογητικών. Στη συνέχεια οι προσφορές θα
ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν από επι-
τροπή διαγωνισµού που θα την απαρτίζουν
µηχανικοί του ∆ήµου. Όταν ολοκληρωθεί
η αξιολόγηση θα ανοιχθούν και οι οικονο-
µικές προσφορές.
Όπως δήλωσε στον «Παριανό Τύπο» ο πρό-

εδρος της ∆ΕΥΑΠ Στέλιος Φραγκούλης αν
δεν υπάρξει σοβαροί λόγοι σε πιθανές
ενστάσεις, που θα επιλυθούν µέσω δικα-
στικής οδού, τότε το καλοκαίρι του 2008 η
µονάδα αφαλάτωσης θα δουλεύσει και θα
τροφοδοτεί καθηµερινά το υδρευτικό
δίκτυο µε 2.500 κυβικά.
Η προµήθεια της µονάδας αφαλάτωσης θα
αγγίξει µαζί µε το ΦΠΑ τα 1.600.000
ευρώ.
Σε δάνειο ύψους 800.000 ευρώ θα προ-
χωρήσει η ∆ΕΥΑΠ για την εκτέλεση δυο
σηµαντικών έργων. Το πρώτο αφορά την
ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης
στην Αγορά και στο Κάστρο στην Παροικιά.
Το δεύτερο έργο είναι η σύνδεση της γεώ-
τρησης στο “Υστέρνι” µε το δίκτυο ύδρευ-
σης της Νάουσας. Το δίκτυο θα έχει µήκος
5.200 µέτρα.
Επίσης στην τελευταία συνεδρίασή του το

∆.Σ. της ∆ΕΥΑΠ αποφάφισε οµόφωνα την
έγκριση της µελέτης µεταφοράς νερού,
από τις πηγές του ∆ρυού, µετά τον καθαρι-
σµό του. Τα νερά θα εµπλουτίσουν τον
υδροφόρο ορίζοντα του Αστέρα. Με την
ίδια µελέτη θα αντικατασταθεί και το
κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της
Μάρπησσας. Και τα δυο έργα είναι προϋ-
πολογισµού 2.593.915 ευρώ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο αντικατάστα-
σης αµιαντοσωλήνων στην περιοχή Αγίων
Αναργύρων του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Νάουσας.
Σύµφωνα µε δελτίο τύπου του ∆ήµου
Πάρου πρόκειται για δίκτυο ύδρευσης
µήκους 1.500 µέτρων, το οποίο είχε κατα-
σκευαστεί πριν 32 χρόνια. Είναι προϋπο-
λογισµού 130.000 ευρώ, και εκτελείται
από την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης του ∆ήµου Πάρου.

ΤΤρρεειιςς  εελλλληηννιικκέέςς  εεττααιιρρίίεεςς  κκααττέέθθεεσσαανν  ππρροοσσφφοορρέέςς  σσττηη  δδηημμοοππρραασσίίαα
γγιιαα  ττηη  μμοοννάάδδαα  ααφφααλλάάττωωσσηηςς  22..550000  κκυυββιικκώώνν  σσττηηνν  ΠΠααρροοιικκιιάά

Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι!
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Ο Κώστας Ροκονίδας, 47 ακόµα
µαθηµατικοί από όλη την Ελλάδα
και οι εκδόσεις Γατσινάρη
παρουσιάζουν:

Ένα µεγάλο έργο, ο
Χώρος Υγειονοµικής
Ταφής Απορριµµάτων,
προβλέπεται να έχει
ολοκληρωθεί µέσα
στο 2008, εάν ο ανά-
δοχος του έργου προ-
χωρήσει µε γρηγορό-
τερους ρυθµούς.
Όποιος επισκεφθεί το
εργοτάξιο στην περιο-
χή του Μπούγαδου,
εντυπωσιάζεται από
το µέγεθος του έργου,
το οποίο εάν εκτελε-
στεί σωστά θα δώσει
λύση στο οξύ πρόβλη-
µα που έχουν δηµι-
ουργήσει οι επί
πολλές δεκαετίες λει-
τουργούσες χωµατε-
ρές του νησιού.

Οι κατά καιρούς κυβερ-
νήσεις κάτω από την
ασφυκτική πίεση που
ασκούν οι υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποχρεώθηκαν και ανέ-

λαβαν δεσµεύσεις, µε
χρονοδιαγράµµατα, επί-
λυσης του οξύτατου
αυτού προβλήµατος που
αντιµετωπίζει η Χώρα.
Πλην όµως οι χρόνοι
δεν τηρήθηκαν, η
Ελλάδα εκτέθηκε και σε
κάποιες περιπτώσεις

επιβλήθηκαν και τσου-
χτερά πρόστιµα. Η βασι-
κή αιτία για την απαρά-
δεκτη αυτή κατάσταση
ήταν η αδυναµία της
τοπικής αυτοδιοίκησης
να βρει κατάλληλους
χώρους λόγω των µεγά-
λων αντιδράσεων των

κατοίκων των περιοχών
που προγραµµατίζονται
τέτοια έργα.
Η Πάρος δεν αποτέλεσε
την εξαίρεση στον κανό-
να. Προσπάθειες της
τοπικής αυτοδιοίκησης
για την εγκατάσταση
Χ.Υ.Τ.Α. σε περιοχή των
Καµαρών, δεν ευδοκί-
µησε εξ αιτίας αντιδρά-
σεων. Αργότερα αναλή-
φθηκε σοβαρή προσπά-
θεια από το Επαρχείο
για µια λύση που
ατυχώς δεν ήταν ώριµη
η Ελληνική Πολιτεία για
να τη δεχτεί. Επρόκειτο
για µέθοδο µε την οποία
το οργανικό σκουπίδι
γίνεται λίπασµα, παρά-
γοντας ταυτόχρονα βιοα-
έριο που χρησιµοποιεί-
ται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
Το σπουδαίο µε τη
µέθοδο αυτή είναι ότι η
εγκατάσταση δεν απαιτεί
µεγάλο χώρο. Η όλη
υπόθεση δεν προχώρησε
επειδή υπήρχε κενό
στην ελληνική νοµοθε-
σία, µε αποτέλεσµα να
µην µπορεί να δηµιουρ-
γηθεί εταιρική σχέση
ανάµεσα στο δήµο και
τη γερµανική εταιρεία
που είχε την τεχνογνω-
σία και µια βέλγικη
εταιρεία που θα ανα-
λάµβανε τη κατασκευή
του έργου. Έτσι χάθηκε
µια µεγάλη ευκαιρία
για ένα έργο πρωτοπο-
ριακό που θα είχε δώσει
λύση, εδώ και αρκετά
χρόνια, σε ένα οξύ πρό-
βληµα που αντιµετωπί-
ζει το νησί. Αυτά µέχρι
το 1998. Μετά την
αρνητική αυτή εξέλιξη η
µόνη δυνατότητα που
είχε η Πάρος ήταν να

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

ΧΧ.Υ.Τ.ΑΑ.  Πάρου  -  ΑΑννττιπάρου

Ãéá 15 ÷ñüíéá ôá 
äå èá Ý÷ïõí êáíÝ

Οξύ πρόβληµα έχουν δηµιουργήσει οι επί
πολλές δεκαετίες λειτουργούσες
χωµατερές του νησιού
όπως αυτή στο Μαράθι
από όπου και οι
πρόσφατες
φωτογραφίες


