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Κύριε Διευθυντά,
Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω το κείμενο
αυτό στην επέτειο του ΟΧΙ και ειδικότερα σε
έναν δικό μας άνθρωπο, το στρατηγό Ιωάννη
Καραβία.

Η προτομή του έπρεπε ήδη να κοσμεί μια
πλατεία της Πάρου και γι αυτό ευθύνεσθε και
εσείς και όσοι άλλοι υπηρέτησαν την τοπική
αυτοδιοίκηση της Πάρου από το θάνατό του και
μετά. Ο Ιωάννης Καραβίας κατάγονταν από την
Αιτωλοακαρνανία και νυμφεύθηκε τη Φωτεινή
Μαρινοπούλου, κόρη του Σωτήρη Μαρινοπού-
λου, παππού του γνωστού πολιτικού μηχανικού
Μαρινόπουλου που φέρει και το όνομά του.
Όλοι δε εμείς οι παλιοί γνωρίζουμε τα παιδιά
του, το Θεόδωρο και τη Μαρία.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 τον βρήκε ταγμα-
τάρχη να υπηρετεί στο 3ο Γραφείο της Στρα-
τιάς Δυτικής Μακεδονίας.  Οι Ιταλοί με την επί-
λεκτη ορεινή ταξιαρχία «Τζούλια» εισέβαλαν
στο Ελληνικό έδαφος και υποχρέωσαν σε
σύμπτυξη το απόσπασμα της Πίνδου, που διοι-
κούσε ο συνταγματάρχης Δαβάκης. 

Ο Καραβίας, με εντολή του επιτελάρχου του,
αναχωρεί για το απόσπασμα της Πίνδου και
φτάνει στις 10 το πρωί της 30ης Οκτωβρίου
στο Επταχώρι, που είχε μεταφέρει την έδρα
του αποσπάσματος ο συνταγματάρχης Δαβά-
κης, κάτω από την πίεση τετραπλασίων και
καλά εξοπλισμένων Ιταλών, άγρυπνος και αμυ-
νόμενος επί τριήμερον.

Στις 2 Νοεμβρίου και ενώ είχε ξεκινήσει η
προώθηση του αποσπάσματος για την κατάλη-
ψη του υψώματος Ταμπούρι, ο Κων/νος Δαβά-
κης τραυματίζεται με διαμπερές τραύμα στον
πνεύμονα. Ο Καραβίας αναλαμβάνει τη διοίκηση
του αποσπάσματος, δίνει εντολή να μεταφερθεί
ο Δαβάκης σε ορεινό χειρουργείο και προετοι-
μάζει ψυχολογικά το απόσπασμα , αξιωματικούς
και οπλίτες, για τις επιχειρήσεις που επρόκειτο
να ακολουθήσουν. 

Έπειτα από σκληρές μάχες την 4η Νοεμβρίου
ο Καραβίας είχε αποκόψει τις ιταλικές δυνάμεις
που είχαν προωθηθεί στο ελληνικό έδαφος από
κάθε ενίσχυση, γεγονός που τις υποχρέωσε σε
υποχώρηση. Η αποφασιστικότητα και ο ηρωι-
σμός του Ιωάννη Καραβία και των αξιωματικών
και οπλιτών του «έσωσε την Ελλάδα» κατά
δήλωση του στρατηγού Βραχνού, ο οποίος την
επομένη ημέρα έφτασε στο τόπο των επιχειρή-
σεων και συνεχάρη τον Καραβία και τους στρα-
τιώτες του αποσπάσματος της Πίνδου. Ο Ιωάν-
νης Καραβίας, ο οποίος παρασημοφορήθηκε
επ΄ανδραγαθία για την ενέργειά του αυτή,
πολέμησε καθ΄όλην την διάρκεια του Ελληνοϊ-
ταλικού πολέμου και μετά την κατάληψη της
πατρίδας μας από τους Γερμανούς και τη διάλυ-
ση του Ελληνικού Στρατού αναχώρησε από την
Αθήνα για την Πάρο, στις αρχές Ιουνίου του
1941, όπου διέμενε  οικογένειά του. Αυτά τα
ολίγα για τις πρώτες μέρες του πολέμου και για
έναν από τους πρωταγωνιστές του, ο οποίος
συνέχισε το αγώνα κατά των δυνάμεων του
άξονα, στη Μέση Ανατολή και την Ιταλία, μέχρι
τη νικηφόρο έκβαση του.
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ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,

Τ.Κ. 844 00
Τηλ. - Fax: 22840-25161
Κιν.: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφημερίδας μας:
parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:  25 ευρώ
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Αλλαγές στο Κέντρο Υγείας
Αλλαγές είχαμε στο Κέντρο υγείας Πάρου. Μετά την αποχώρηση του επιστημονικού διευθυντή Δημήτρη
Ξάνθη τη θέση του πήρε ο κ. Παναρίτης ενώ στη θέση του αναπληρωτή επιστημονικού διευθυντή τοποθε-
τήθηκε η κ. Φράγκου. Η στήλη εύχεται καλή δύναμη τόσο στους δυο επιστημονικούς διευθυντές όσο και
στον πρόεδρο του Κέντρου υγείας κ. Γιώργο Μπιζά ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπαθεί να
κλείσει τις τρύπες από τα κενά που υπάρχουν στο Κ.Υ. και κυρίως τις θέσεις του καρδιολόγου και των
αγροτικών γιατρών. Για τη θέση του καρδιολόγου η προσπάθεια γίνεται για να επιταχυνθούν οι γραφειο-
κρατικές διαδικασίες ενώ για τους αγροτικούς γιατρούς, τα νέα είναι καλά. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως
μας πληροφόρησαν, έρχονται δύο.

Επιστολή με
περιεχόμενο
Επιβεβλημένη, με ουσιαστικό
περιεχόμενο και με πολλούς
αποδέκτες η επιστολή προς τους
γονείς του δημάρχου Χρήστου
Βλαχογιάννη. Απολογισμός  της
προσφοράς του Δήμου στην
εκπαίδευση της Πάρου και προ-
τάσεις για το κτηριακό των σχο-
λείων, που αποτελούν βάση για
συζήτηση. 
Επιτέλους έστω και με καθυστέ-
ρηση ο Δήμαρχος πήρε θέση
υπεύθυνη και τεκμηριωμένη.
Μπορεί να έχουμε ενστάσεις ως
προς το μέγεθος της προσφοράς
του Δήμου, ιδιαίτερα για την
κατάσταση που επικρατεί στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο, τώρα όμως
που δεν υπάρχει το πρόβλημα
με το σχέδιο πόλης και η έκταση
στο χώρο του πιο πάνω σχολείου
είναι ελεύθερη, ο Δήμαρχος
οφείλει να κινηθεί με μεγάλη
ταχύτητα. Στη βράση κολλάει το
σίδερο.
Και μια παρατήρηση: Την ταύτι-
σή του με την Έπαρχο για το
Καστροβούνι μόνο ως συντροφι-
κή αλληλεγγύη μπορούμε να την
εκλάβουμε.

Κλειστό και πάλι
το κτήριο
Δημητρακόπουλου
Το κτήριο Δημητρακόπουλου,
αφού λειτούργησε για λίγο διά-
στημα ως εκθεσιακός χώρος,
έκλεισε και
πάλι ερμητικά
τις πόρτες
του. Είναι
δυνατόν ένα
κτήριο διατη-
ρητέο, με
τόση ιστορία,
άρτι επισκευ-
ασθέν και
κόσμημα για την Παροικιά να
παραμένει κλειστό;  Επιτέλους
λειτουργήστε το. Προτάσεις
υπάρχουν και η μία είναι καλύ-
τερη από την άλλη, Πολιτική
βούληση υπάρχει;

28η Οκτωβρίου 1964
Εποχή που ανθούσε ακόμη ο προσκοπισμός στην Πάρο. Στη φωτογραφία ο Στέφανος
Προβελέγγιος μπροστά στο μνημείο των πεσόντων. Μετά την κατάθεση στεφάνου χαι-

ρετά προσκοπικά. Την περίοδο εκείνη  πρόεδρος της κοινότητας Πάρου ήταν ο αείμνη-
στος Ανδρέας Μαρινόπουλος, τον οποίο κατάργησε η 21η Απριλίου 1967.

«Αφήστε τα σκυλιά να γαυγίζουν»
Με αυτή τη φράση, στον ΗΧΩ F.M., η Έπαρχος χαρακτή-
ρισε όλους, φορείς και φυσικά πρόσωπα που ύψωσαν τη
φωνή τους, για να μη γίνει το σχολικό συγκρότημα πλάι
στο νεκροταφείο. «Σκυλιά που γαυγίζουν» λοιπόν, όσοι
ασκούν κριτική στα έργα και τις ημέρες της κ. Γρηγο-
ρίας.
Από ποιότητα πολιτικού λόγου στην Πάρο φαίνεται ότι
πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Μήπως το
ΠΑΣΟΚ πρέπει να την επαναφέρει στη… σοσιαλιστική
τάξη;

Για να μην πατώσουμε
Κάθε χρόνο, από το 2005 μέχρι και το 2008, έχουμε μείωση στην
επιβατική κίνηση με προορισμό την Πάρο την καλοκαιρινή περίο-
δο. Τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Λιμεναρχείο Πάρου για τους
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2008 δείχνουν μια μείωση
στην επιβατική κίνηση σε σχέση με πέρυσι της τάξεως του 5% με

7%.
Πάντως το πρόβλημα δεν είναι
μόνο φετινό και κυρίως δεν
αφορά τη σύγκριση της φετινής
τουριστικής περιόδου με την
περυσινή αλλά τη συνολική μεί-
ωση από το 2005 μέχρι σήμερα.
Το 2004 λόγω Ολυμπιάδας δεν

ήταν καλή τουριστική χρονιά για την Πάρο και την Αντίπαρο. Από
το 2005 μέχρι και σήμερα είχαμε κάθε χρόνο μείωση της επιβατι-
κής κίνησης. Η συνολική μείωση αγγίζει το 20%! Μήπως αυτή η
αρνητική εξέλιξη θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους και
κυρίως εκείνους που ασχολούνται με τον τουρισμό στο νησί;



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς 3Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008

Ο «Παριανός Τύπος» δημιούργησε το δικό του blog. Η τεχνολογία, με την τεράστια ανάπτυξη που έχει στις μέρες μας, δίνει τη δυνατότητα της
καθημερινής επικοινωνίας για θέματα που αφορούν την Πάρο και την Αντίπαρο, αλλά και τις Κυκλάδες γενικότερα.
Είναι blog που θα παρέχει ειδήσεις στους αναγνώστες του και ταυτόχρονα θα τους δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της έκφρασης γνώμης και
σχολιασμού για τα συμβαίνοντα στον τόπο μας.
Προτιμήσαμε την επωνυμία, αντί της ανωνυμίας, και αυτό συνιστάμε και στους αναγνώστες του blog.
Αν όμως κάποιος προτιμά να κρατήσει την ανωνυμία του, εμείς θα το σεβαστούμε, αρκεί το περιεχόμενο του κειμένου του να μην είναι υβριστικό και
ποινικά κολάσιμο.                                                                                                                                                                    «Παριανός Τύπος»

http://parianostypos.blogspot.com                                                                                                Κάθε μέρα μαζί σας!.. 

Ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιάννης
Βρούτσης για το Αγροκήπιο:

«Δρομολογημένη
η εξέλιξή του,
είμαι αισιόδοξος
«Είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα». Αυτή
ήταν η απάντηση του βουλευτή Κυκλάδων
της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτση όταν
ρωτήθηκε από την εφημερίδα μας σχετικά
με την εξέλιξη της υπόθεσης επιστροφής
της έκτασης του Αγροκηπίου από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Πάρου.
Ο κ. Βρούτσης μας είπε ακόμα σχετικά με
το θέμα: «Είναι δρομολογημένη η εξέλιξή
του Αγροκηπίου. Χρειάζεται προσπάθεια
μέχρι το τέλος και εγώ συμμετέχω με όλες
μου τις δυνά-
μεις. Χρειάζε-
ται να κρατή-
σουμε όλοι
χαμηλούς
τόνους χωρίς
κραυγές και
συνθήματα που
δεν ωφελούν
στη συγκεκρι-
μένη περίπτω-
ση.».

Σε άλλο ερώτη-
μά μας σχετικά
με τη χρήση
του Αγροκηπί-
ου όταν η έκτα-
ση επιστραφεί
στο Δήμο
Πάρου ο κ. Βρούτσης ήταν σαφής και κατη-
γορηματικός: «Υπάρχουν νέα δεδομένα και
νέες κοινωνικές απαιτήσεις στο νησί και με
βάση αυτές το Αγροκήπιο μπορεί να αξιο-
ποιηθεί».

Όταν του θέσαμε το ζήτημα ότι η Νομαρχια-
κή Αυτοδιοίκηση αποφάσισε να διαθέσει
πόρους 600.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου
για την κατασκευή σχολικών μονάδων ο κ.
Βρούτσης τοποθετήθηκε ως εξής:
«Ως βουλευτής του νομού Κυκλάδων έχω
και προσωπική άποψη αλλά δεν μπορώ να
τη δημοσιοποιήσω γιατί θα παραβιάσω
βασική μου αρχή. Αυτός που στο τέλος
τέλος θα αποφασίσει για το που θα γίνουν
σχολικές μονάδες και ποιο είναι πρώτης
προτεραιότητας έργο για την Παριανή κοι-
νωνία είναι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Αυτό είναι το αρμόδιο όργανο για
να αποφασίσει με διαβούλευση και με δημο-
κρατικές διαδικασίες για το που θα γίνουν
οι σχολικές μονάδες. Ως βουλευτής δεν θα
μπω στη διαδικασία να πω που θα γίνουν οι
σχολικές μονάδες. Από τη θέση που βρίσκο-
μαι χρεός και ευθύνη μου είναι να βοηθήσω
και να βοηθάω στο μέλλον για να δίνονται
εκτάσεις στο Δήμο και εκείνος να τις αξιο-
ποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες και της απαι-
τήσεις της τοπικής κοινωνίας. Κανένα
όργανο δεν είναι πιο κοντά στην τοπική
κοινωνία και δεν γνωρίζει καλύτερα τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της από το
Δημοτικό Συμβούλιο».

Ταφόπλακα στο οικόπεδο του
κοιμητηρίου έβαλε με ομόφω-
νη απόφασή του στην τελευ-
ταία του συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε το Σάββα-
το 4 Οκτωβρίου στη Κίμωλο
το Νομαρχιακό Συμβούλιο
Κυκλάδων.
Την τοποθέτησε με την εισή-
γησή της η Έπαρχος Γρηγορία
Πρωτολάτη.
Προηγήθηκαν ψήφισμα της
Συντονιστικής Επιτροπής των
συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
της Πάρου και έγγραφο του συλ-
λόγου Γ. κ. Κ. του Γυμνασίου
Πάρου με τα οποία οι σύλλογοι
εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην
κατασκευή σχολικού συγκροτή-
ματος σε επαφή με το κοιμητή-
ριο της Παροικιάς.
Η επίσκεψη Στυλιανί-
δη στην Πάρο και η
σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στο
Δημαρχείο με την
παρουσία των βουλευ-
τών του νομού του
Περιφερειάρχη και του
Νομάρχη είχε ως απο-
τέλεσμα να συνειδητο-
ποιηθεί από όλους η
οξύτητα του στεγαστι-
κού προβλήματος των
σχολείων της Πάρου
και της Αντιπάρου.
Στη σύσκεψη εκφρά-
στηκε και πάλι η αντί-
θεση των γονέων για το
πλησίον του κοιμητη-
ρίου οικόπεδο, ακού-
στηκε για πρώτη φορά
η πρόταση για ανέγερ-
ση του σχολικού
συγκροτήματος στο
Αγροκήπιο και η πρό-
ταση του Νομάρχη για
την αγορά έκτασης με
ποσό που θα διέθετε η
Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση και θα έφθανε
μέχρι τις 500.000
ευρώ.

Επέμενε
Η Έπαρχος Πάρου και μέχρι τη
συνεδρίαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου στη Σύρο στις 24
Σεπτεμβρίου επέμενε στη λύση
του κοιμητηρίου. Μάλιστα κατά
τη συνεδρίαση εκείνη όταν τέθη-
κε το θέμα εκτός ημερήσιας διά-
ταξης από τον επικεφαλής της
Συν-Κυκλαδικής Πρωτοβουλίας,
Νίκο Συρμαλένιο, για αλλαγή της
θέσης, η Έπαρχος τον κατακε-
ραύνωσε, ισχυριζόμενη, ότι,
αυτοί που υποστηρίζουν στην
Πάρο να χτιστεί αλλού το σχολείο
και δημιουργούν πρόβλημα,
είναι τρεις και ο κούκος. Υπο-
στήριξε δε ότι έχει τη σύμφωνη
γνώμη όλων των εμπλεκόμενων
φορέων.

Προβληματισμός αλλά
και ομόφωνη απόφαση
Εν τω μεταξύ, μέχρι να προκύψει

η πλησίον του ΕΠΑΛ έκταση των
16 στρεμμάτων, η λύση που
άρχιζε να διαμορφώνεται στο
νησί ήταν προς την κατεύθυνση
του Αγροκηπίου με εξαίρεση τον
Νομάρχη που αναζητούσε οικό-
πεδο για αγορά, όπως είχε
δεσμευτεί στη σύσκεψη παρου-
σία του υπουργού κ. Στυλιανίδη.
Όταν το ζήτημα για την κατα-
σκευή 2ου Γυμνασίου ετέθη για
συζήτηση στη συνεδρίαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου, στις
4 Οκτωβρίου στη Κίμωλο, υπήρ-
ξε προβληματισμός και ερωτημα-
τικά για τους λόγους που υπαγό-
ρευσαν την πρόταση του Νομάρ-
χη, αφού ήδη ήταν γνωστό ότι οι
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας
είχαν αρχίσει τις πιέσεις προς
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης για τη μεταβίβαση του Αγρο-
κηπίου στο Δήμο. Ήταν μάλιστα
έντονη η απορία της κ. Μανού-
σου – Μπινοπούλου, γιατί τελικά
αποφασίστηκε η αγορά οικοπέ-
δου, τη στιγμή που είναι στο
τελικό στάδιο οι προσπάθειες για
το Αγροκήπιο.
Όμως το Νομαρχιακό Συμβούλιο
τελικά ψήφισε ομόφωνα την πρό-
ταση της πλειοψηφίας για διάθε-
ση 600.000 ευρώ προκειμένου
να βρεθεί η κασταλληλότερη
έκταση για τη κατασκευή του
σχολικού συγκροτήματος.

Οι γονείς ευχαριστούν
Η θετική αυτή εξέλιξη είχε αντα-
πόκριση στη Συντονιστική Επι-
τροπή των συλλόγων των γονέων
οι οποίοι έστειλαν ευχαριστήριο
έγγραφο -το οποίοι δημοσιεύου-
με σε άλλη στήλη- προς το
Νομάρχη όχι όμως και προς την
Έπαρχο.

Για την υπόθεση του οικοπέ-

δου, μετά την απόφαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου, εξέ-
δωσαν ανακοινώσεις η Δημ.
Τοπική Οργάνωση της Νέας
Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ
Πάρου Αντιπάρου.

Το έλλειμμα δημοκρατίας
στο Επαρχείο Πάρου
Η Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου
δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ούτε
επέδειξε δημοκρατική ευαισθη-
σία να συγκαλέσει το Επαρχιακό
Συμβούλιο προκειμένου να το
ενημερώσει σχετικά με την εισή-
γηση και την πρόταση που θα
έκανε στο Ν.Σ. στη Κίμωλο.
Αντίθετα λίγα 24ωρα πριν από τη
συνεδρίαση του Ν.Σ. είχε δώσει
την πληροφορία για το περιεχό-
μενο της εισήγησής της, στο Ν.Σ.

της Κιμώλου, σε εβδο-
μαδιαία τοπική εφημε-
ρίδα.
Η υποβάθμιση αυτή
του Επαρχιακού Συμ-
βουλίου, βαρύνει εξ
ολοκλήρου την Έπαρ-
χο, η οποία στην προ-
κειμένη περίπτωση
κατάργησε τη δημο-
κρατική λειτουργία του
οργάνου, όταν αυτό θα
έπρεπε να αποφασίσει
για ένα τόσο σοβαρό
θέμα.

Και η συνέχεια…
Η Έπαρχος χωρίς και
πάλι να έχει ενημερώ-
σει το Επαρχιακό Συμ-
βούλιο, για τις μετέ-
πειτα κινήσεις της,
ζήτησε από τον πρόε-
δρο του Δημοτικού
Συμβουλίου να τεθεί
ως θέμα προ ημερη-
σίας διατάξεως στο
Δημοτικό Συμβούλιο η
γνωμάτευση από αυτό
σχετικά με την αγορά
έκτασης στην περιοχή

που βρίσκεται «πέριξ του σχολι-
κού συγκροτήματος του ΕΠΑΛ».
Και μπορεί το Δημοτικό Συμβού-
λιο να γνωμοδότησε θετικά στην
τροποποιημένη πρόταση της
Επάρχου από τον κ. Λουίζο
Κοντό, όμως παραμένει και πάλι
το δημοκρατικό έλλειμμα στη
λειτουργία του Επαρχείου
Πάρου, αφού μέχρι τη στιγμή
που γράφονται οι γραμμές αυτές
δεν έχει συγκληθεί το Επαρχιακό
Συμβούλιο.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Δήμαρχος Πάρου κ. Βλαχογιάν-
νης απάντησε στην επιστολή του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 2ου Δημοτικού Σχολείου,
αποσπάσματα της οποίας λόγω
του μεγέθους της δημοσιεύουμε
στη σελίδα 4. 
Ολόκληρη η απάντηση του κ.
Βλαχογιάννη στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.parianostypos.blogs
pot.com/

Κέρδισαν οι γονείς και η Πάρος

Ôáöüðëáêá
óôï ïéêüðåäï
ôïõ êïéìçôçñßïõ
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Ο Δήμαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης
σε ανακοίνωσή του με
θέμα “το παρόν και το
μέλλον της σχολικής
στέγης στην Παροικιά”
απαντάει στην επιστολή
του Δ.Σ. του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου και όχι μόνο. Ο “Π.Τ.”
δημοσιεύει το μεγαλύτερο μέρος της
ανακοίνωσης - απάντησης του κ. Βλα-
χογιάννη. Ολόκληρη δημοσιεύεται
στην ηλεκτρονική σελίδα
www.parianostypos.blogspot.com

“Α΄ Μέρος

Αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι…

…α) Ο Δήμος, ο κάθε Δήμος δεν είναι
αρμόδιος για την αγορά οικοπέδων
και την ανέγερση νέων σχολείων αφού
η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι οποί-
ες και χρηματοδοτούνται γι΄ αυτό το
σκοπό.
β) Το Υπουργείο Παιδείας δεν απαλ-
λάσσεται των ευθυνών του, αφού αυτό
καθορίζει το ύψος των χρηματοδοτή-
σεων στις Νομαρχίες για την αγορά
οικοπέδων και την ανέγερση νέων
σχολείων.
γ) Είναι απαραίτητο το Υπουργείο
Παιδείας, αντί να μεταβιβάζει τις
ευθύνες του, να κατανοήσει ότι τα
νησιά, όπως είναι η Πάρος, των οποί-
ων ο πληθυσμός αυξάνεται σε υψηλό
ποσοστό και οι ανάγκες σε σχολεία
συνεχώς πολλαπλασιάζονται θα πρέ-
πει να χρηματοδοτούνται γενναία για
να μπορέσουν να ανταποκριθούν
επαρκώς στις ανάγκες του σήμερα και
του αύριο.
δ) Ξέρουμε όλοι ότι στην υπόλοιπη
Ελλάδα η ΟΣΚ Α.Ε. αγοράζει τα οικό-
πεδα εντός των οποίων κτίζονται τα
σχολεία και ειλικρινά δεν καταλαβαί-
νω γιατί για τον Υπουργό Παιδείας ο
Δήμος της Πάρου είναι υποχρεωμένος
να παραχωρήσει οικόπεδα ιδιοκτη-
σίας του. Δεν ισχύει για μας ότι ισχύει
και στην υπόλοιπη Ελλάδα;
Παρόλα αυτά όμως ο Δήμος της
Πάρου σε κάθε περίπτωση δεν στάθη-
κε αδιάφορος αλλά απεναντίας έπραξε
ότι μπορούσε.
Παραχώρησε το τελευταίο οικόπεδο
που είχε στην διάθεσή του στο
Καστροβούνι για την ανέγερση Σχο-
λείου, είχε παραχωρήσει πριν οικόπε-
δο 13 στρεμμάτων για την ανέγερση
του ΕΠΑΛ, αγωνίστηκε, αγωνίζεται,
ενδιαφέρεται και διεκδικεί την ένταξη
σχολικών έργων στα εθνικά και ευρω-
παϊκά προγράμματα, αυτό έκανε στην
περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου
Νάουσας, αυτό κάνει στην περίπτωση
του Νηπιαγωγείου της Μάρπησσας
και της Αγκαιριάς, αυτό θα κάνει και
στις περιπτώσεις των σχολείων της
Παροικιάς, σε συνεργασία πάντα με
το Επαρχείο και τη Νομαρχιακή
Αυτ/ση Κυκλάδων.
Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπο-
ρούμε, όσο και αν το επιθυμούμε, να
χτίσουμε σχολεία με χρήματα του
Δήμου αφού ο προϋπολογισμός ανέ-
γερσης ενός σχολείου ισοδυναμεί
περίπου με τα χρήματα των τεχνικών
προγραμμάτων μιας τετραετίας.
2. Ο Δήμος γνωρίζετε καλά ότι από
την περίοδο της δημαρχίας του κ.
Αργουζή χρηματοδοτεί τις σχολικές
επιτροπές για την κάλυψη λειτουργι-
κών τους αναγκών με ισόποσα χρήμα-

τα αυτών των δόσεων του Υπουργείου.
Η χρηματοδότηση αυτή όχι μόνο δια-
τηρήθηκε αλλά διευρύνθηκε την
περίοδο της δημαρχίας του κ.
Ραγκούση, αφού αποφασίστηκε να
δίδεται μια επιπλέον δόση στα νηπια-
γωγεία λόγω αυξημένων αναγκών. Το
καθεστώς αυτό συνεχίζεται μέχρι
σήμερα και εύχομαι να συνεχιστεί και
στο  μέλλον.
Εξ όσων γνωρίζω κανένας άλλος
Δήμος στην Ελλάδα δεν εφαρμόζει
αυτό το σύστημα χρηματοδότησης και
δεν βοηθά τόσο απλόχερα τις σχολι-
κές του επιτροπές.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Δήμος σε
ετήσια βάση επιχορηγεί τα σχολεία
του νησιού από τον προϋπολογισμό
του με ποσό άνω των 300.000 €.
Λαμβάνοντας κανείς υπόψη του αυτά

τα δεδομένα πως μπορεί να εξηγήσει
τον ισχυρισμό του Δ.Σ. των γονέων του
2ου Δημοτικού Σχολείου, ότι ο Δήμος
«μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει απολύτως
τίποτα»;
3. Σχετικά με το αποστραγγιστικό
έργο του 2ου Δημοτικού Σχολείου
που υφίσταται όλα αυτά τα χρόνια
πρέπει να ξέρετε ότι ήδη έχουμε δρο-
μολογήσει σε συνεργασία με τον Πρό-
εδρο της ΔΕΥΑΠ την υλοποίηση του
έργου, η εκπόνηση της μελέτης βρί-
σκεται σε εξέλιξη και το έργο θα εντα-
χθεί στο νέο τεχνικό πρόγραμμα της
ΔΕΥΑΠ.

4. Τελευταία ακούστηκαν πολλά σχε-
τικά με την νομιμότητα του σχολικού
κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου,
πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι το κτήριο
και νόμιμο είναι και πολεοδομική
άδεια έχει, εξαίρεση όμως αποτελεί η
προσθήκη των δύο αιθουσών που
έγινε με πρωτοβουλία και χρήματα
των γονέων και η οποία μπορεί και
πρέπει τώρα που οι συνθήκες το επι-

τρέπουν να νομιμοποιηθεί.
Η σημαντική όμως είδηση στην προ-
κειμένη περίπτωση είναι ότι μετά την
ακύρωση του σχεδίου πόλης της
Παροικιάς όλα δείχνουν ότι το οικό-
πεδο του 2ου Δημοτικού Σχολείου
ανήκει στην εκτός σχεδίου περιοχή
και με δεδομένο ότι η επιφάνειά του
είναι 7 στρέμματα και ο συντελεστής
δόμησης για σχολεία 0,3 μπορεί εντός
αυτού να κτιστεί κτήριο 2100 τ.μ.,
είναι προφανές επιπλέον ότι ο δρόμος
είναι ανοιχτός για την κατασκευή
αιθουσών και την οριστική απαλλαγή
από τις προκατασκευασμένες αίθου-
σες.

Β΄ Μέρος
Κρίνω όμως απαραίτητο να εκφράσω
την προσωπική μου άποψη και για τα

θέματα που είναι επίκαιρα και συζη-
τιούνται τις τελευταίες μέρες διότι σε
αντίθετη περίπτωση μπορεί η στάση
μου να εκληφθεί από άλλους μεν ως
παράλειψη, από άλλους δε ως υπεκ-
φυγή.

Τα ζητήματα αυτά είναι τρία:
1. Αγορά νέου οικοπέδου
2. Αγροκήπιο
3. Καστροβούνι

Α. Αγορά οικοπέδου
Γνωρίζουμε όλοι ότι στις 4-10-2008
στην Κίμωλο ο Νομάρχης και το
Νομαρχιακό Συμβούλιο μετά από
εισήγηση της Επάρχου Πάρου - Αντι-
πάρου, αποφάσισαν να χρηματοδοτή-
σουν με 600.000 € την αγορά οικοπέ-
δου.
Όλοι μας, Δήμαρχος και Δημοτικό
Συμβούλιο δεχτήκαμε με ανακούφιση
την απόφαση αυτή του Νομαρχιακού
Συμβουλίου, ευχαριστήσαμε και συμ-
φωνήσαμε ομοφώνως στην αγορά
οικοπέδου πέριξ του ΕΠΑΛ ή όπου

αλλού στην ευρύτερη
περιοχή της Παροικιάς
βρεθεί κατάλληλη έκτα-
ση για το σκοπό αυτό.
Πάντως σε κάθε περί-
πτωση είναι γεγονός
αναμφισβήτητο ότι η
αγορά οικοπέδου επί του

οποίου θα ανεγερθεί σχολικό συγκρό-
τημα στην κυριολεξία ανακουφίζει την
Παροικιά και ανοίγει νέες προοπτικές
αισιοδοξίας για το μέλλον της.
Στην περίπτωση μάλιστα που ευοδω-
θεί η όλη προσπάθεια και ευρεθεί
οικόπεδο εκτάσεως 16 στρεμμάτων
στην τιμή των 600.000 € τότε θα μπο-
ρεί να στεγαστεί στο νέο σχολικό
συγκρότημα το Λύκειο και το Γυμνά-
σιο, να ελευθερωθούν τα κτίρια που
στεγάζονται σήμερα και να διατεθούν
για την στέγαση των μαθητών των
Δημοτικών Σχολείων.
Η προοπτική αυτή δημιουργεί χωρο-
ταξικά δύο σχολικές ενότητες, μία
αυτή που θα είναι στο χώρο που
σήμερα λειτουργεί το Γυμνάσιο, το
Λύκειο και το 1ο Δημοτικό, και στην
οποία θα φοιτούν μαθητές του Δημο-
τικού και δεύτερη αυτή που θα δημι-
ουργηθεί πιθανόν στο χώρο πέριξ του
ΕΠΑΛ όπου θα φοιτούν μαθητές του
Λυκείου και του Γυμνασίου.
Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε και
τη δυνατότητα επέκτασης του 2ου
Δημοτικού Σχολείου είναι δυνατόν σ’
αυτό το χώρο να στεγαστούν τα νηπια-
γωγεία, οι παιδικοί και βρεφονηπια-
κοί σταθμοί.

Β. Αγροκήπιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη
απόφασή του, ζητάει από το Υπουρ-
γείο Γεωργικής Ανάπτυξης την επι-
στροφή των 13 περίπου στρεμμάτων
αλλά και την παραχώρηση της χρή-
σης των υπολοίπων 7 περίπου στρεμ-
μάτων για 99 χρόνια.
Στάλθηκε επιστολή από μένα στις
22/4/2008 η υπόθεση βρίσκεται σε
εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες
σύντομα θα έχουμε νέα.
Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί και
το αίτημά μας γίνει αποδεκτό το
Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο θα
κληθεί να αποφασίσει για την χρήση
του Αγροκηπίου.
Η προοπτική όμως να ανεγερθεί κτι-
ριακό συγκρότημα ακόμα και σχολι-
κό στην περιοχή του Αγροκηπίου
κατά την προσωπική μου άποψη πρέ-
πει να είναι η ΕΣΧΑΤΗ λύση να εξα-
ντληθούν πρώτα στο έπακρο όλα τα
περιθώρια όλων των άλλων εναλλακτι-
κών επιλογών και μόνο αναγκαστικά
να καταλήξουμε σ’ αυτή αφού θα έχει
αποκλειστεί κάθε πιθανότητα άλλης
επιλογής.

Γ. Καστροβούνι
Είναι το τελευταίο οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας του Δήμου, το Δημοτικό Συμβού-
λιο αποφάσισε να το παραχωρήσει
προκειμένου να κτιστεί σχολείο, απο-
τέλεσμα αυτής της απόφασης ήταν να
δεσμευτεί το ποσό των 300.000€ για
την εκπόνηση μελέτης.
Τα σημερινά δεδομένα έχουν κατα-
στήσει αυτή τη λύση ως μη επιθυμητή
και εκ των πραγμάτων αποτελεί πρό-
ταση του παρελθόντος γύρω από την
οποία κάθε συζήτηση είναι χωρίς
νόημα.

Ο Δήμαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης”

Ανακοίνωση - απάντηση του Δημάρχου Πάρου Χρήστου Βλαχογιάννη

“Ôï ðáñüí êáé ôï ìÝëëïí ôçò
ó÷ïëéêÞò óôÝãçò óôçí ÐáñïéêéÜ”

Äõï âñáâåßá óôçí ÐÜñï áðü ôçí EFG Eurobank
Τους αριστούχους μαθητές των Κυκλάδων βράβευσε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
στη Σύρο η τράπεζα EFG Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών «Η
μεγάλη στιγμή για την Παιδεία». Ανάμεσα στους 19 βραβευθέντες απόφοιτους
Λυκείων των Κυκλάδων με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση ήταν και δυο απόφοιτοι από την Πάρο:
Η Ναυσικά Κυριαζάνου από το Γενικό Λύκειο Πάρου και ο Μάρκος - Αυρήλιος
Μαλαματένιος από το Γενικό λύκειο Νάουσας Πάρου.
Οι βραβευθέντες παρέλαβαν τιμητικό δίπλωμα που συνοδεύονταν από το χρηματι-
κό ποσό των 1.000 ευρώ.
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Η επίσκεψη Στυλιανίδη
και άλλες ιστορίες!...
Η κατάσταση λιμνάζει εδώ και χρόνια!...   Πάρος 10/10/2008
Η Νομαρχία και το Επαρχείο, αν και είναι υπεύθυνοι για τα
σχολικά κτίρια, «συμπάσχουν» για τα προβλήματα αλλά καμία
ενέργεια!..
Έτσι, μία μέρα ήρθε ο Υπουργός Παιδείας στην Πάρο.
Η επίσκεψη τάραξε τα «λιμνάζοντα ύδατα» του τόπου μας. Οι
δηλώσεις του ξύπνησαν από το λήθαργο τους εδώ «αρμόδιους»
και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Καλά κάνουν, αν βέβαια
τηρούσαν τις πρέπουσες διαδικασίες. Ο Δήμος αποφασίζει χωρίς
την σύγκληση των αρμοδίων Επιτροπών Παιδείας. Έτσι οι
σύλλογοι γονέων, που δεν καλούνται από το Δήμο, διεκδικούν
δυναμικά τα αυτονόητα για την μάθηση των παιδιών τους.
Η Έπαρχος έχοντας βρει εκ των προτέρων... το οικόπεδο
εισηγείται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το ποσό των 600.000 ευρώ
που εγκρίνεται... ομόφωνα.
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού επιτέλους (;)
ξύπνησε… Τρέχουν να προλάβουν πίσω από τις Yπουργικές
εξαγγελίες αποσκοπώντας, ίσως, στο προσωπικό πολιτικό κέρδος...
Αυτό που έχουμε εμείς να πούμε για άλλη μια φορά είναι ότι
πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα του τόπου
μας χρειάζονται λύσεις που εμείς καλούμαστε να δώσουμε. Καλές
οι εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας (όπως και του
Αβραμόπουλου), αλλά είναι απαράδεκτο να τρέχουμε εμείς πίσω
από τη λύση των προβλημάτων του νησιού μας!..

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΧΕΩΝ ΤΗΣ

ΔΗΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής
Αριστεράς ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
Δεν θα απαντήσουμε σε υβριστικές προκλήσεις και
παραληρήματα, άλλωστε χαρακτηρίζουν αυτόν που τα
εκστομίζει.
Εμείς κρατάμε σαν θετικά:
1. Την απόρριψη στην ουσία από το νομαρχιακό
συμβούλιο της επιλογής ΚΑΣΤΡΟΒΟΥΝΙ για σχολείο.
2. Ότι δόθηκε η οικονομική δυνατότητα για αγορά
κατάλληλου οικοπέδου.
3. Ότι, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της επάρχου,
υπάρχει και το κατάλληλο οικόπεδο στο Λιαροκόπι.
4. Και κυρίως, ότι αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά ότι
την πραγματική εξουσία, αν θέλουν, μπορούν να την
έχουν στα χέρια τους οι πολίτες, στην προκειμένη
περίπτωση οι γονείς.
Τώρα όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε, φορείς και γονείς,
για την τελική λύση που θα πρέπει να περιλαμβάνει την
μακροπρόθεσμη λύση και για το 2ο δημοτικό σχολείο.
Όμως πρέπει να βρούμε και την καταλληλότερη
βραχυπρόθεσμη λύση για να φύγουν άμεσα τα παιδιά
από τις προκατ αίθουσες.
Εμείς θα συνεχίσουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε να
βοηθούμε, ώστε να έχουν οι μελλοντικές γενιές μαθητών
σχολεία αναβαθμισμένα άρτια και λειτουργικά που να
αρμόζουν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Γιατί η υπόθεση
παιδεία πρέπει να είναι η πρώτη μας επιλογή σαν
κοινωνία.

Η γραμματεία 12/10/08

«Προς Νομάρχη Κυκλάδων
Κοιν. Περιφερειακή
Δ/νση Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.
Αιγαίου
Οι γονείς και πολίτες της
Πάρου που δεν εξαντλούμε
τη δράση μας στην βελτίωση
της ατομικής ευημερίας μας
και του προσωπικού
πλουτισμού μας, αλλά με
μοναδικό κριτήριο την
πνευματική πρόοδο των
παιδιών μας και την
εξασφάλιση ενός πιο
ανθρώπινου μέλλοντος για

την κοινωνία του νησιού μας
δίνουμε κοινωνικούς αγώνες,
αισθανόμαστε την ανάγκη να
σας ευχαριστήσουμε γιατί
ξέρουμε καλά ότι με τη
γενναία προσωπική σας
πρωτοβουλία φαίνεται να
δίνεται τελικά λύση στο
ζήτημα του στεγαστικού
προβλήματος του Γυμνασίου
της Παροικιάς.
Κι επειδή όσο κι αν
αγωνίζονται κάποιοι να
απαξιώσουν τη συμμετοχή
των πολιτών στα κοινά, εμείς
δεν είμαστε διατεθειμένοι να

πάμε σπίτια μας, σας
παρακαλούμε να αναλάβετε
πολιτική πρωτοβουλία για
την δρομολόγηση της πλέον
ενδεδειγμένης λύσης για το
ζήτημα των σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην Παροικιά, που δεν είναι
άλλη, από ένα Γυμνάσιο και
ένα Ενιαίο Λύκειο. Αυτό θα
μπορούσε να γίνει, αν, στο
υπό ανέγερση κτιριακό
συγκρότημα, μεταφερθεί το
Λύκειο της Παροικιάς και το
Γυμνάσιο να επεκταθεί στις
εγκαταστάσεις του σημερινού

Ενιαίου Λυκείου. Η
παραπάνω λύση φαίνεται να
είναι εκπαιδευτικά και
πρακτικά από πολλές
απόψεις ενδεδειγμένη.
Βέβαια λυπούμαστε που για
μια ακόμη φορά
διαταράσσουμε την
«ευσυνείδητη και ευαίσθητη
συνεργασία των
εμπλεκομένων φορέων» αλλά
απ’ ότι φαίνεται όλο και
περισσότερο η διαφύλαξη
των κοινωνικών αγαθών
επαφίεται στον πατριωτισμό
των πολιτών.

Με την πεποίθηση ότι για
μια ακόμα φορά θα
ακούσετε τη φωνή μας και
θα εξαντλήσετε την επιρροή
σας για το καλό των παιδιών
της Πάρου, σας
ευχαριστούμε και πάλι γι’
αυτά που έχετε κάνει και εκ
των προτέρων για όσα
πιστεύουμε ότι θα
εξακολουθήσετε να κάνετε.

Συντονιστική Επιτροπή
των Συλλόγων Γονέων
Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Πάρου». 

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων Πανα-
γιώτης Ρήγας με ανακοίνωσή του αναφέ-
ρεται στο πρόβλημα της ακτοπλοίας και
στον “χειμερινό αποκλεισμό” των
Κυκλάδων. Η ανακοίνωση του κ. ρήγα
έχει ως εξής:
“Οι Υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας δια-
δέχονται ο ένας τον άλλο.
Κεφαλογιάννης, Βουλγαράκης, Παπαλη-
γούρας και προφανώς έπεται συνέχεια.
Τα παχιά λόγια, οι μεγαλόστομες διακη-
ρύξεις, οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις
των Υπουργών για επίλυση του ακτο-
πλοϊκού προβλήματος κάθε φορά περισ-
σεύουν.
Περισσεύουν επίσης και τα εγκωμιαστι-
κά σχόλια των τοπικών βουλευτών της
Νέας Δημοκρατίας για « την ικανότητα
και την αγάπη των υπουργών Ναυτιλίας
προς τα νησιά μας ». Κάθε φορά το ίδιο
σκηνικό, κάθε φορά η ίδια παράσταση
με διαφορετικά πρόσωπα. Λύση όμως
στο ακτοπλοϊκό πρόβλημα δεν δίνεται
και η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς.
Ειδικότερα η ενδοεπικοινωνία των
Κυκλάδων αλλά και η ακτοπλοϊκή σύν-
δεση των νησιών μας με άλλα γεωγραφι-
κά διαμερίσματα της πατρίδας μας (π.χ.
Κρήτη) είναι κυριολεκτικά «στον αέρα».
Το περίφημο χρηματοδοτικό πρωτόκολ-

λο των 3,5 δις ευρώ που
σύμφωνα με τις εξαγγε-
λίες του κ. Κεφαλογιάννη
θα έλυνε το πρόβλημα
των λιμανιών και των
πλοίων αποδείχτηκε μια
υπερμεγέθης «φούσκα».
Οι πολυδιαφημισμένες
αλλαγές στο νομοθετικό
πλαίσιο που θα εξασφάλι-
ζαν δήθεν την δρομολόγη-
ση σύγχρονων πλοίων και
την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών στην ακτο-
πλοΐα ως μοναδικό απο-
τέλεσμα είχαν να αυξή-
σουν υπερβολικά την
δαπάνη για τις επιδοτού-
μενες άγονες γραμμές, να κάνουν τους
ακτοπλόους μοναδικούς κυρίαρχους του
παιγνιδιού, να δημιουργήσουν συνθήκες
αδιαφάνειας και σκανδάλων και τελικά
να οδηγήσουν τα νησιά μας στην απο-
μόνωση.
Σήμερα, με δική του ευθύνη, το Υπουρ-
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής έχει περιέλθει στη
θέση του παθητικού θεατή. Παρακολου-
θεί τους καβγάδες μεταξύ των ακτοπλό-
ων, καθυστερεί την προκήρυξη των δια-

γωνισμών για τις άγονες
γραμμές και ως νέος
Πόντιος Πιλάτος νίπτει
τας χείρας του μπροστά
στο ενδεχόμενο της έλλει-
ψης πλοίων για την εξυ-
πηρέτηση της ενδοεπικοι-
νωνίας των Κυκλάδων. Η
κατάσταση αυτή δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί, δεν
μπορεί να γίνει ανεκτή
από τους νησιώτες.
Η πολιτεία οφείλει να
αναλάβει τις ευθύνες της
και τις συνταγματικές της
υποχρεώσεις απέναντι
στα νησιά. Η αρχή ότι οι
νησιώτες δικαιούνται να

απολαμβάνουν συγκοινωνιακές υπηρε-
σίες ισοδύναμες σε κόστος και ποιότητα
με αυτές που απολαμβάνουν οι υπόλοι-
ποι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες
πρέπει να πάρει σάρκα και οστά.
Το Υπουργείο οφείλει, αξιοποιώντας την
αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του
νησιώτικου χώρου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, να διαμορφώσει και να εφαρμό-
σει συγκεκριμένο σχέδιο για την κάλυ-
ψη των συγκοινωνιακών αναγκών των
νησιών εκεί όπου η ιδιωτική πρωτοβου-

λία αρνείται να παρέμβει.
Το σχέδιο που είχε εκπονηθεί στο
παρελθόν από το Υπουργείο Αιγαίου και
πετάχτηκε στα σκουπίδια από τον κ.
Παυλίδη πρέπει, επικαιροποιημένο, να
ξαναμπεί στο τραπέζι.
Η Νομαρχιακή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση
και οι παραγωγικοί φορείς των νησιών
πρέπει να κληθούν ως ισότιμοι συνομι-
λητές και εταίροι να συμμετέχουν σε
αυτό το εγχείρημα.
Οι επικλήσεις του ελεύθερου ανταγωνι-
σμού, οι συσκέψεις και τα γεύματα
εργασίας και οι αναφορές στις ρυθμιστι-
κές ικανότητες της ελεύθερης αγοράς
αποτελούν ανούσιες και ατελέσφορες
επιλογές και διαδικασίες.Αν το αρμόδιο
Υπουργείο επιθυμεί να βρίσκεται σε χει-
μερία νάρκη, τα νησιά μας θέλουν να
είναι ζωντανά όλο το χρόνο.
Οι νησιώτες θέλουν να ζήσουν στα νησιά
τους με ασφάλεια, με ποιότητα ζωής και
με τη δυνατότητα να επικοινωνούν με
τον υπόλοιπο κόσμο.
Αυτό το αυτονόητο και θεμελιώδες
ανθρώπινο δικαίωμά τους η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει δικαίω-
μα να τους το στερεί.

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚ”

Παναγιώτη Ρήγας:
“Ôï Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò
óå ÷åéìåñßá íÜñêç êáé ôá íçóéÜ ìáò óå ÷åéìåñéíü áðïêëåéóìü”

Επιστολή Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλόγων Γονέων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πάρου 

Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουρι-
στικών Καταλυμάτων
Ετήσιο Συνέδριο
στη Νάξο
Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε
στη Νάξο το ετήσιο συνέδριο των Διοικήσεων των
Σωματείων - μελών της Κυκλαδικής Ομοσπον-
δίας Τουριστικών Καταλυμάτων. Στις συνεδριά-
σεις συμμετείχαν οι Πρόεδροι των πρωτοβάθ-
μιων Σωματείων Τουριστικών Καταλυμάτων των
Κυκλάδων. Τα θέματα που συζητήθηκαν στο
συνέδριο ήταν:
Τουριστική εκπαίδευση και επιμόρφωση
Δρομολόγια πλοίων
Τουριστική νομοθεσία
Χωροταξικό νομοσχέδιο
Κοινοτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα
Διαδικασία ελέγχου κατηγοριοποίησης από τον
ΕΟΤ
Τουριστική εκπαίδευση - επιμόρφωση των
επαγγελματιών
Τέλη παρεπιδημούντων
Παράνομα καταλύματα και ελεγκτικοί μηχανι-
σμοί
Οργάνωση και προβλήματα του κλάδου
Άγρα πελατών
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Στο θέμα της καταλληλότητας του
οικοπέδου του νέου Γυμνασίου
Παροικίας Πάρου που συζητήθηκε στο
Νομαρχιακό συμβούλιο στις 4
Οκτωβρίου τοποθετήθηκαν οι
Νομαρχιακοί Σύμβουλοι της Συν-
Κυκλαδικής Πρωτοβουλίας Νίκος
Συρμαλένιος και Ηλίας Αθυμαρίτης.
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Συν-
Κυκλαδική Πρωτοβουλία τονίζονται τα
εξής:
“Ανέκρουσε πρύμνα η Έπαρχος Πάρου στο θέμα της
καταλληλότητας του οικοπέδου του νέου σχολικού
κτιρίου της Παροικιάς, αφού κλείνοντας την
εισήγηση της, αντί να υπερασπισθεί τη θέση της για
το οικοπέδο στη θέση Καστροβούνι, που ως
γνωστόν γειτνιάζει με το νεκροταφείο, πρότεινε μια
νέα θέση σε οικόπεδο 16 στρεμμάτων, απέναντι
σχεδόν από το ΤΕΕ, στο οποίο μπορούν να
καλυφθούν οι ανάγκες τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Πάρου και
ταυτόχρονα ζήτησε την έγκριση της αντίστοιχης
πίστωσης για την αγορά του. Έτσι η εισήγηση της,
φάνηκε ανακόλουθη τόσο με τη σφοδρή αντίδραση
της στο προηγούμενο ν.σ., όσο και με την
επιχειρηματολογία των 9/10 του κειμένου που
παρουσίασε, αφού προσπάθησε αρχικά να
καυτηριάσει τις αντίθετες απόψεις, καταλήγοντας
όμως σε άλλη πρόταση από αυτή που είχε με πάθος
υποστηρίξει.

Από πλευράς μας, της υπενθυμίσαμε ότι
στη εισήγηση της, ξέχασε να αναφέρει
τόσο τη θέση του εκπροσώπου του ΟΣΚ
στην επιτροπή καταλληλότητας, που είχε
δηλώσει ότι θα αποδεχθεί το οικόπεδο
στο Καστροβούνι μόνο αν φύγει το
νεκροταφείο, όσο και ότι στο υπό
κατάρτιση νέο πολεοδομικό, δεν υπάρχει
καν χωροθέτηση για μεταφορά του
νεκροταφείου. Της υπενθυμίσαμε επίσης,
ότι την  άποψη μας για μη καταλληλότητα

του οικοπέδου στο Καστροβούνι, δεν την στηρίζουν
μόνο «οι τρεις και ο κούκος του Συνασπισμού»,
όπως μας είχε κατηγορήσει, αλλά η Συντονιστική
Επιτροπή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Πάρου, καθώς και μεγάλο μέρος της κοινωνίας,
όπως εκφράστηκε και από τα δημοσιεύματα τοπικών
εφημερίδων. Δηλώσαμε τέλος, ότι θεωρούμε θετική
τη νέα εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει και
τη συναίνεση των τοπικών φορέων. 
Η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου κατέληξε
στην έγκριση πίστωσης 600.000 € για την αγορά
του νέου χώρου και στη διαπραγμάτευση με το
Δήμο Πάρου για οριστική παραχώρηση στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του οικοπέδου στο
Καστροβούνι. Επίσης δεν αποκλείστηκε και η
δυνατότητα διεκδίκησης του χώρου του αγροκηπίου
από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης”.

Η Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία για το Καστροβούνι

“ÁíÝêñïõóå ðñýìíá ç ¸ðáñ÷ïò ÐÜñïõ”
Εκδήλωση για την Τρίτη Ηλικία
Το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατοντα-
πυλιανή» διοργάνωσε, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων, εκδήλωση εορτασμού. Η εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική συμμετοχή όλων των Κ.Α.Π.Η.
του νησιού.
Στην πρόσκληση του Δ.Σ. ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου επιβεβαιώνο-
ντας την αγάπη και
το ενδιαφέρον που
περιβάλλει το κοινω-
φελές τούτο έργο.
Την βραδιά άνοιξε ο
Διευθυντής της
Μονάδας κ. Γεώργιος
Μελανίτης. Στην ομι-
λία του τόνισε την
προσπάθεια που
γίνεται για παροχή
υψηλών υπηρεσιών
υγείας και φροντίδας
στο Γηροκομείο ως
ελάχιστο δείγμα ανα-
γνώρισης της συμβολής της Τρίτης Ηλικίας στη ζωή των νεότερων γενε-
ών. 
Στη συνέχεια, ο πατήρ Σπυρίδων Φωκιανός, εκπροσωπώντας το Δ.Σ. της
Μονάδας, μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. 
Εκ μέρους των Κ.Α.Π..Η. μίλησε η κυρία Ειρήνη Ρουσάκη που τόνισε τη
σπουδαιότητα του θεσμού των Κ.Α.Π.Η. Μετά και τον χαιρετισμό του κ.
Λουίζου Κοντού, που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, ακο-
λούθησε το ψυχαγωγικό μέρος αυτής που καλύφθηκε από την  χορωδία
του Κ.Α.Π.Η. Παροικίας.
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Ο Π. Κουτσουράκης
ενημερώνει για
το Αγροκήπιο
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
Παναγιώτης Κουτσουράκης, που ασχολείται με
το θέμα του Αγροκηπίου από το 2001 όταν
σταμάτησε αυτό να λειτουργεί ως κρατικό
φυτώριο, με ανακοίνωσή του κάνει γνωστά τα
εξής:
«Επειδή πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν
αυτές τις ημέρες για το Αγροκήπιο της
Παροικιάς που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, αισθάνομαι την υποχρέωση
υπεύθυνα να πληροφορήσω τους συμπατριώτες
μου για το θέμα αυτό.
Με το κρατικό κτήμα Πάρου έχω ασχοληθεί
από το 2001 όταν σταμάτησε αυτό να λειτουργεί
ως κρατικό φυτώριο. Εκμεταλλευόμενος ο
Δήμος Πάρου την ευκαιρία αυτή και μετά τη
συνεργασία που είχαμε αποφάσισε το 2001 επί
δημαρχίας Αργουζή να ζητήσει την παραχώρησή
του. Στη συνέχεια με την 2107/2001 απόφαση
ο τότε υπουργός
Γεωργίας κ.
Ανωμερίτης
παραχώρησε τη χρήση
του κρατικού κτήματος
στον Δήμο με σκοπό
κυρίως τη δημιουργία
βοτανικού κήπου.
Επειδή έκτοτε ο Δήμος
τίποτε δεν έκανε από
αυτά που προέβλεπε η
παραχώρηση,
αποφάσισα έχοντας
πλέον την ιδιότητα του
δημοτικού συμβούλου
να διερευνήσω ξανά το
θέμα, ώστε βρίσκοντας
νέα στοιχεία να το επαναφέρω στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όπως και έγινε.
Πράγματι διαπιστώθηκε ότι ένα τμήμα του
κτήματος, έκτασης περίπου 13 στρεμμάτων,
είχε παραχωρηθεί από την πρώην Κοινότητα
Παροικίας με τον όρο ότι θα επανερχόταν στην
κυριότητά της, εάν έπαυε αυτό να
χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο
παραχωρήθηκε.
Το Υπουργείο, όπως προανέφερα, έχει παύσει
να χρησιμοποιεί το κτήμα, αλλά επειδή υπάρχει
η πρώτη παραχώρηση το 2001 χρειάζεται μια
έγγραφη απάντηση από αυτό ότι δεν πρόκειται
να το ξαναχρησιμοποιήσει.
Αυτή την απάντηση περιμένει ο Δήμος.
Μετά η διαδικασία επιστροφής στην κυριότητά
του είναι πολύ απλή. Όπως προβλέπει το άρθρο
184 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων,
χρειάζεται μια απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και μεταγραφή στο
Υποθηκοφυλακείο.
Τα υπόλοιπα 7,5 στρέμματα ανήκουν στο
Υπουργείο, που τα απέκτησε τότε μετά από
απαλλοτρίωση. Γι’ αυτά το μόνο που μπορεί να
γίνει είναι η μακροχρόνια παραχώρησή τους.
Τέλος, όσο αναφορά για την μελλοντική χρήση,
που γίνεται πολύς λόγος, πιστεύω ότι απλώς
απόψεις έχουν ακουσθεί και γραφτεί. Σίγουρα
για την χρήση και αξιοποίηση του κτήματος
αρμόδιος για να αποφασίσει τελικά είναι ο
Παριανός λαός.

Παναγιώτης Κουτσουράκης
Δημοτικός Σύμβουλος»

Ήταν η καλύτερη παράσταση
της Ομάδας σας τα τελευταία
χρόνια», ήταν η γενική
άποψη που ακολούθησε την
παράσταση της Θ.Ο.
Νάουσας και εκφράστηκε,
τόσο μετά το τέλος της
παράστασης, όσο και την
επομένη κατά την διάρκεια
καθιερωμένης συζήτησης

μεταξύ των αντιπροσώπων
όλων των Ομάδων του
Αιγαίου.
Ήταν πράγματι μια σημαντική
στιγμή στην 23χρονη πορεία
της Ομάδας, να βλέπει κανείς
το κοινό της Μυτιλήνης να
αποθεώνει την παριανή
παράσταση, γεμίζοντας
ασφυκτικά το θέατρο,

χειροκροτώντας συνεχώς
αλλά και δίνοντας
συγχαρητήρια μετά το τέλος
του έργου σε ηθοποιούς και
άλλους συντελεστές. 
Η παράσταση της κωμωδίας
«Λα Νόννα» του Ρ. Κόσσα,
δόθηκε το Σάββατο 4
Οκτώβρη στην πόλη της
Μυτιλήνης την δεύτερη μέρα
της μεγάλης Θεατρικής
Συνάντησης του Αιγαίου που
φέτος διανύει τον 21ο χρόνο
της και περιλαμβάνει 22
παραστάσεις από τα νησιά
Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος,
Ικαρία, Πάτμος, Λέρος,
Κάλυμνος, Μήλος, Σύρος,
Τήνος και Πάρος.
Τις επόμενες μέρες οι
κάτοικοι της πόλης συνέχιζαν
να συγχαίρουν τα μέλη της
Θ.Ο. Νάουσας όταν τα
συναντούσαν στους δρόμους
και τα μαγαζιά της πόλης. Η
σκηνοθεσία ήταν της Υπ.
Ρούσσου, τα κοστούμια της
Μ. Αναγνωστοπούλου, η
μουσική του Π. Μαθιέλλη τα
σκηνικά της Μ. Κανταρτζή
ενώ έπαιξαν οι Θ. Μησιάρη,
Λ. Διαμαντόπουλος, Β.

Κρητικού, Μ. Περιπάνου, Γ.
Μαρουλάκης, Τζ. Κορτιάνος
και Π. Μαθιέλλης.

Θεατρικο-χορευτικό
χάπενινγκ στην αγορά της
Μυτιλήνης…
Ξεχωριστή νότα χαράς και
διασκέδασης πρόσφερε στους
κατοίκους και τους
επισκέπτες η Θεατρική Ομάδα
Νάουσας. Τα μέλη της, με
παραδοσιακές φορεσιές της
Πάρου μαζί με το Χορευτικό
Συγκρότημα Καλλονής
Λέσβου, ξεσήκωσαν με τους
χορούς και το κέφι τους
όσους βρέθηκαν στην αγορά
της Μυτιλήνης, το μεσημέρι
στις 6/10/08. Πολλοί
παριστάμενοι μπήκαν αμέσως
στον χορό και όλες οι
αντιπροσωπείες των
θεατρικών Ομάδων του
Αιγαίου αλλά και ντόπιοι,
γλέντησαν μαζί. Για την
διοργάνωση της όλης
εκδήλωσης η παριανή
θεατρική ομάδα
συνεργάστηκε με το
Διοικητικό συμβούλιο της
Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών
Θιάσων Αιγαίου[Ο.Ε.Θ.Α.] το
οποίο την συνεχάρη για την
συμβολή της στην επιτυχία
της εκδήλωσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του HATTA (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουρι-
στικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων) μετά την παραίτηση του προέδρου
κ. Γιάννη Ευαγγέλου εξέλεξε πρόεδρο την συμπατριώτισσά μας κ.
Αργυρώ Φίλη - Πετροπούλου. Η κ. Φίλη - Πετροπούλου ήταν αντιπρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και από τα πλέον δραστήρια μέλη.
Ο «Π.Τ.» της εύχεται να επιτύχει στο έργο της αφού η προώθηση και
ανάπτυξη του τουρισμού αφορά άμεσα το νησί μας.
O ΗΑΤΤΑ, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων, ιδρύθηκε το 1927. Από τότε μέχρι σήμερα προσφέρει πολύ-
τροπα και πολυδιάστατα τις υπηρεσίες του στον Ελληνικό Τουρισμό.
Τα 1.500 μέλη του απασχολούν 18.000 εργαζόμενους. Η συμβολή του
στο τουριστικό γίγνεσθαι της χώρας είναι καθοριστική.

Ðñüåäñïò ôïõ HATTA
ç Áñãõñþ Ößëç-Ðåôñïðïýëïõ

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Η «Νόννα» έκανε… θριαμβευτική
είσοδο στην Μυτιλήνη

Πολιτιστικός Σύλλογος
Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»
Εκδρομή σε Κέρκυρα - 
Μεσολόγγι - Ναύπακτο
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε κατά το διάστημα
07/10/2008 έως και 12/10/2008 η εξαήμερη εκδρομή που
διοργάνωσε ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Άσπρου Χωριού
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ».
Η διαδρομή της εκδρομής περιελάμβανε τις τοποθεσίες
Διώρυγα Κορίν-
θου, Γέφυρα Ρίου-
Αντιρίου, Άκτιο,
Πρέβεζα, Ηγουμε-
νίτσα, Κέρκυρα
(Παλαιοκαστρίτσα,
Λάκωνες, Κανόνι,
Ποντικονήσι,
Κέντρο πόλης,
Μητροπολιτικός
Ναός, Ι.Ν. Αγ.
Σπυρίδωνα, Ανά-
κτορα Μιχαήλ &
Γεωργίου με το μουσείο Ασιατικής τέχνης, Μουσείο χαρτο-
νομισμάτων, Ανάκτορα Μον Ρεπό και Αχιλλείου, Σιδάρι,
Ρόδα, Αχαράβη, Κασσιόπη, Νησάκι, Ύψος, και Δασιά) και
επιστροφή μέσω Άρτας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι (Επίσκεψη
στον Κήπο των Ηρώων, στο Ιστορικό Μουσείο, και στην
λιμνοθάλασσα με τις ιχθυοκαλλιέργειες), και στην Ναύπα-
κτο με επίσκεψη στην Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
και βόλτα στην παραλία της πόλης
Με την ευκαιρία της δημοσίευσης ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Πολιτιστικού συλλόγου ευχαριστούν θερμά τους συμ-
μετέχοντες για τις ωραίες στιγμές που έζησαν όλοι μαζί, το
γραφείο του κ. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ και τον οδηγό κ.
Γιάννη Χατζηκωνσταντή για την άψογη διοργάνωση και
την ασφαλή μεταφορά των εκδρομέων, καθώς και τον
Κερκυραίο φίλο κ. Ιάκωβο Μαστροζάννε για την άψογη
ξενάγηση στην Κέρκυρα.
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Την εντολή να προχωρήσει εξαντλώντας
κάθε ένδικο μέσο, έδωσε η Γενική
Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου
Πάρου – Αντιπάρου, στο Διοικητικό
Συμβούλιο, απέναντι σε κάθε προσπάθεια
παράκαμψης της νομιμότητας, από
επιχειρήσεις υπεραγορών που επιχειρούν
να εγκατασταθούν στην Πάρο.
Ακόμη αποφασίστηκε να γίνουν και άλλες
πιο δυναμικές ενέργειες, που θα οριστούν
ύστερα από διαβουλεύσεις με τα μέλη
αλλά και άλλα όργανα, συλλόγους και
φορείς ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές.
Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα
τον, εντυπωσιακό ομολογουμένως,
διοικητικό απολογισμό καθώς και τον
οικονομικό, ενώ ενημερώθηκε από τον
πρόεδρο κ. Αλιπράντη Απόστολο και για τις
ενέργειες του επόμενου εξαμήνου. 
Η συζήτηση για τα προβλήματα της
αγοράς του παραδοσιακού οικισμού της
Παροικίας, δεν έγινε λόγω της απουσίας
των συγκεκριμένων μελών της περιοχής
που είχαν θέσει το θέμα υπό συζήτηση.

Ο διοικητικός απολογισμός που
παρουσιάστηκε δια στόματος του
προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου
Αποστόλη Αλιπράντη έχει ως εξής:

5/10/2007
Αίτηση στο Δήμο Πάρου, Επιμελητήριο
Κυκλάδων και Νομαρχία Κυκλάδων για
παγίωση των 200 μ2 ως μέγιστου εμβαδού
για την ίδρυση και λειτουργία Σούπερ-
Μάρκετ στην Πάρο – Αντίπαρο.
29/10/2007
Συντάχθηκε επιστολή προς τον Δήμαρχο,
με την οποία ζητήθηκε η συγκρότηση
επιτροπής κατάσχεσης εμπορευμάτων,
σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική
νομοθεσία.
Συζητήθηκαν τρόποι τόνωσης της
αγοραστικής κίνησης της τοπικής αγοράς
κατά την εορταστική περίοδο και
αποφασίστηκε η διοργάνωση προωθητικής
καμπάνιας με δώρο ένα (1) αυτοκίνητο.
12/11/2007
Απόφαση για την έκδοση του ημερολογίου
του Συλλόγου, με θέμα «Αφιέρωμα στην
Τσαμπούνα».
26/11/2007
Εορταστικός στολισμός. Αποφασίστηκε
όπως κάθε χρόνο ο Εμπορικός Σύλλογος να
στολίσει ένα παραδοσιακό βαρκάκι, το
οποίο και τοποθετήθηκε σε κεντρικό
σημείο της Παροικίας.
11/1/2008
Απόφαση για την διαβίβαση προτάσεων και
ψηφισμάτων 1ου Συνεδρίου σε αρμόδιους
φορείς.
Απόφαση για την δωρεά στο Κέντρο

Α.ΜΕ.Α.Ι, του ποσού των 300 ευρώ, που
θα διατεθεί για την αποστολή ευχετήριων
καρτών εορτών Χριστουγέννων.
14/1/2008
Δελτίο Τύπου με θέμα: Χειμερινές
Εκπτώσεις και γιατί ο καταναλωτής πρέπει
να προτιμά τα καταστήματα των νησιών
μας.
Συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν
στο σχέδιο πόλης και για τα όσα
συζητούνται για το χωροταξικό του νησιού
γενικότερα. Εκφράστηκαν ανησυχίες των
μελών του Δ.Σ. σχετικά, συντάχθηκε
επιστολή με αποδέκτες το ΥΠΕΧΩΔΕ, το
Υπουργείο Ναυτιλίας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, τον Δήμο, το
Επαρχείο, τους βουλευτές του Νομού και
τα Μ.Μ.Ε.

21/1/2008

Απόφαση για την αλλαγή ταμία.
Αναλαμβάνει ο Κος Νικόλαος
Καλαμπαλίκης.
22/1/2008
Κλιμάκιο από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Ε στα
γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, ύστερα
από συνεχόμενες επαφές, για θεώρηση
των βιβλιαρίων υγείας.
27/1/2008
Πίτα και κλήρωση στη προωθητική
καμπάνια του Συλλόγου «Αγοράστε στη
Πάρο – Αντίπαρο και κερδίστε» στο κέντρο
ΜΙΝΟΑ στην Νάουσα παρουσία 600
εμπόρων και καταναλωτών.

12/2/2008
Συνάντηση με τον Βουλευτή κ. Ιωάννη
Βρούτση για τα προβλήματα του
Εμπορικού Συλλόγου της Πάρου.
26/2/2008
Επιστολή προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων και Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
σχετικά με τους όρους δόμησης του
οικισμού Παροικίας, νήσου Πάρου, Νομού

Κυκλάδων.
7/3/2008
Πολεοδομικό Σχέδιο της Πάρου.
Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου
Πάρου - Αντιπάρου, ο Γραμματέας κ.
Τριαντάφυλλος Αναστάσιος
παρακολούθησε και παρενέβη στην
παρουσίασή του μελετητή Πολεοδομικού
Σχεδίου της Πάρου.

11/3/2008
Απόφαση για τη συμμετοχή του Εμπορικού
Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου στο 2ο
Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού
Κυκλάδων, στην Τήνο, 5 και 6 Απριλίου.
Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους, μέλη
και μεταφορείς να καταθέσουν στο Δ.Σ
προτάσεις και παρατηρήσεις με θέμα το
Ακτοπλοϊκό, το Παραεμπόριο και την
Ομοσπονδία, εν όψει του 2ου Συνεδρίου

Εμπορικών Συλλόγων στην Τήνο.
20/3/2008
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου
και η Τράπεζα Πειραιώς διοργάνωσαν
ημερίδα στην αίθουσα του «Αρχίλοχου» με
θέμα: «Προοπτικές του Αναπτυξιακού
Νόμου με στόχο την οικονομική ανάπτυξη
των νησιών μας μέσω της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας».
25/3/2008
Έκτακτο Συμβούλιο για έκδοση
ψηφίσματος μετά την Κοίμηση του
Μητροπολίτη Παροναξίας Αμβρόσιου. 
Την 25η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη ετήσια Λαμπαδηφορία με
κεράσματα, θεσμός που ξεκίνησε και
υποστηρίζει εδώ και 10 χρόνια ο Εμπορικός
Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου με μεγάλη
επιτυχία.

14/4/2008
Κατάθεση στο Δήμο Πάρου προτάσεων και
παρατηρήσεων του Εμπορικού Συλλόγου
σχετικά με την Μελέτη του Πολεοδομικού
Σχεδίου της Πάρου.

ΑΙΤΗΣΗ- ΑΝΑΦΟΡΑ προς Νομαρχία
Κυκλάδων, Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου,
Επαρχείο Πάρου, Δήμο Πάρου, Αστυνομικό
Τμήμα Πάρου, Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος,
με θέμα: «Έλεγχος Νομιμότητας εργασιών
σε ακίνητο ιδιοκτησίας Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος στην Παροικία Πάρου».
5/5/2008
Εκτίμηση της κίνησης του Πάσχα, σχόλια
και συζήτηση για τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν. Καταγράφηκαν και
δημοσιεύτηκαν στα Εμπορικά Νέα και στα
Τοπικά Μ.Μ.Ε.
12/5/2008
Ορίσθηκε για την εκπροσώπηση του
Εμπορικού Συλλόγου στην υπό Σύσταση
Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου. ο κ.
Κων/νος Ροδίτης με αναπληρωτή τον κ.
Απόστολο Αλιπράντη.
13/5/2008
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου
απηύθυνε έκκληση προς το Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Εθνικών Μεταφορών και
Ιδιοκτητών Φορτηγών Δ.Χ. στο Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών για να
καθίσουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και να βρουν άμεσα
λύση ώστε να ανασταλεί η απεργία των
πρώτων για το καλό των νησιών μας.
14/5/2008
Παρουσία του Δ.Σ του Εμπορικού
Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου στο Γραφείο
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Πάρο
με θέμα: Aegean Cuisine.
15/5/2008
Διεκδίκηση προσφορών από τις Τράπεζες
EUROBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ προς τα μέλη
του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου –
Αντιπάρου, με άμεση θετική εξέλιξη.
19/5/2008
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για
ανακήρυξη των παλιών μελών του
Συλλόγου ως «Επίτιμα».
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου να
τιμηθεί ο αρχαιότερος πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Κων/νος Μουρλάς στο
Πανηγύρι του Αγίου Φωκά.
26/5/2008
Έκδοση Δελτίο Τύπου για ενημέρωση των
μελών του Εμπορικού Συλλόγου για την
απόσυρση του επιμολυσμένου ηλιέλαιου
από τα ράφια των καταστημάτων τους. Η
ενημέρωση συνεχίστηκε και στην
επανατοποθέτηση του ηλιέλαιου στα
ράφια.

31/5/2008
Διαμαρτυρία Εμπορικού Συλλόγου Προς
τον Εισαγγελέα Σύρου για την Αναστολή
Εκτέλεσης της 279/25/7/07 απόφασης
Δημάρχου Πάρου για την σφράγιση κατα-
στήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γενική Συνέλευση Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

ÅíôïëÞ ãéá íïìéìüôçôá óôá 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου -
Αντιπάρου αποφάσισε την μίσθωση ακινήτου
για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του, με τα
εξής χαρακτηριστικά:
Η θέση του ακινήτου θα πρέπει να ευρίσκεται
στην ευρύτερη περιοχή Παροικίας Πάρου. Θα
προτιμηθούν αυτά που βρίσκονται κοντά στο
λιμάνι ή επί του παραλιακού δρόμου.
Οι καθαροί ωφέλιμοι χώροι του κτιρίου να
είναι μεταξύ 100 έως 250 τετραγωνικά μέτρα
περίπου. Το κτίριο πρέπει να είναι άμεσα
παραδοτέο, καλής κατασκευής και
λειτουργικό. Θα πρέπει να διαθέτει 2 WC με
προθάλαμο, θέρμανση. Η ύπαρξη βοηθητικών
χώρων θα συνεκτιμηθούν.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει εγγράφως

στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου - Αντιπάρου μέχρι και την 24η
Οκτωβρίου 2008 και θα περιλαμβάνει:
1. Περιγραφή του προσφερόμενου προς
ενοικίαση ακινήτου και σχεδιάγραμμα τούτου,
φ/0 οικοδομικής άδειας και συμβόλαιο.
2. Το αιτούμενο μίσθωμα και τυχόν άλλες
επιβαρύνσεις.
3. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι αποδέχεται
πλήρως τους όρους της πρόσκλησης.
Η επιλογή του ακινήτου θα γίνει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασιλική Γ. Σκαραμαγκά

Ο Σύλλογος «Ξένιος Ζεύς» με
ανακοίνωσή του στις 13
Οκτωβρίου ενημερώνει τα μέλη
του ότι στη Γενική Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στις 30
Σεπτεμβρίου εξελέγη νέο Δ.Σ. Τα
νέα μέλη είναι τα ακόλουθα:
1. Αμπατζής Τάκης
2. Μαλαματένιος Σταμάτης
3. Παπανικολάου Λίλα
4. Πρέκας Γρηγόρης
5. Φωκιανός Σπύρος
Αναπληρωματικοί
Περαντινός Γιώργος
Τρυβιζά Γιάννα
Το Δ.Σ. συνεδρίασε την 1η
Οκτωβρίου 2008 και εξέλεξε τους
εκπροσώπους του ως εξής:
Πρόεδρο: Τάκη Αμπατζή τηλ.

6936 898766, φαξ. 22840 42649
Αντιπρόεδρο: Σπύρο Φωκιανό
τηλ. 6944 886260, φαξ. 22840
41944
Γραμματέα: Γρηγόρη Πρέκα τηλ.
6942 484144, φαξ. 22840 41950
Ταμία: Μαλαματένιο Σταμάτη τηλ.
6972 896982, φαξ. 22840 41885
Απο τα αναπληρωματικά μέλη
υπεύθυνος μηχανοργάνωσης –
internet ορίστηκε ο κ. Γ.
Περαντινός, τηλ.: 6932 572727,
φαξ: 22840 41891

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Τάκης Δ. Αμπατζής
Ο Γραμματέας

Γρηγόρης Πρέκας 

Νέο Δ.Σ. στον «Ξένιο Ζεύς» Δημοτικό Λιμενικό Tαμείο Πάρου - Αντιπάρου 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για μίσθωση χώρου γραφείων
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(ΑΤΛΑΝΤΙΚ).
4/6/2008
Πραγματοποίηση καθιερωμένου ετήσιου
Πανηγυριού του Εμπορικού Συλλόγου
Πάρου – Αντιπάρου για τον εορτασμό των
79 ετών λειτουργίας του. Κατά την διάρ-
κειά της εκδήλωσης τιμήθηκε ο κ. Κων/νος
Μουρλάς ως παλαιότερος
Πρόεδρος του Πρώην Συν-
δέσμου Παντοπωλών Πάρου
και νυν Εμπορικός Σύλλογος
Πάρου – Αντιπάρου.
5/6/2008
Συμμετοχή του Εμπορικού
Συλλόγου στο 2ο Συνέδριο
Εμπορικών Συλλόγων
Νομού Κυκλάδων, που
πραγματοποιήθηκε στην
Τήνο 5 και 6 Απριλίου. Ο
Εμπορικός Σύλλογος εκπρο-
σωπήθηκε από τους κυρί-
ους: Ροδίτη Κων/νο (εισηγη-
τή στο Φ.Π.Α. μεταφορών)
Τριαντάφυλλο Αναστάσιο
(εισηγητή στο θέμα του
παραεμπορίου) και Αλιπρά-
ντη Απόστολο (παρουσίαση
του καταστατικού της Ομο-
σπονδίας των Εμπορικών
Συλλόγων του Νομού
Κυκλάδων).
11/6/2008
Πρωτοβουλία του Εμπορι-
κού Συλλόγου, σε συνεργα-
σία με όλους τους Εμπορι-
κούς Συλλόγους Νομού
Κυκλάδων για επιστολή
προς τον Δήμαρχο Πειραιά
με θέμα τον αποκλεισμό του
λιμανιού του Πειραιά. Συνυ-
πέγραψαν 11 Εμπορικοί
Σύλλογοι.
14/6/2008
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε

το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, που
διανεμήθηκε σε όλους τους συναδέλφους
και αφορά σε μια αξιολόγηση των προβλη-
μάτων του κλάδου.
Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου
ελήφθη η απόφαση για τη σύνταξη Δελτί-
ου Τύπου (11/8/2008) εκ μέρους των

Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων,
για τα φορολογικά. Συνάντηση με την νέα
Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κα Σκαρα-
μαγκά Βάσω με θέμα συζήτησης την φύλα-
ξη του λιμανιού. Δελτίο Τύπου με θέμα:
«Με μόνο στόχο την λύση των προβλημά-
των των εμπόρων». Αφορμή ήταν η ανα-
κοίνωση του Βουλευτή Κυκλάδων κ. Ιωάν-
νη Βρούτση που αφορά την προσπάθειά
του για μείωση του Φ.Π.Α. των μεταφορών
(κόμιστρα). Θέμα που τέθηκε στο 1ο Συνέ-
δριο της Πάρου και στο 2ο της Τήνου
φέροντας το θέμα και στη Βουλή.
4/8/2008
Συζήτηση για την αναβάθμιση της παραδο-
σιακής αγοράς της Παροικίας, ύστερα από
αίτημα εμπόρων της περιοχής. Η συζήτηση
τελικά αναβλήθηκε λόγω μη προσέλευσης
συναδέλφων που παρουσίασαν αρχικά
ενδιαφέρον.
4/9/2008
Προγραμματισμένη συνάντηση του Βου-
λευτή Κυκλάδων κ. Βρούτση Ιωάννη και
εκπροσώπων των Εμπορικών Συλλόγων

Νομού Κυκλάδων με τον Πρόε-
δρο του Οργανισμού κ. Παπα-
θανασίου στα κεντρικά γραφεία
του Ο.Α.Ε.Ε. με δέσμευση για
ίδρυση και λειτουργία γραφείου
Ο.Α.Ε.Ε. στα νησιά Νάξο,
Μύκονο και εν συνεχεία στα
νησιά Σαντορίνη, Πάρο, Τήνο
και Μήλο.
22/9/2008
Έρευνα Εμπορικού Συλλόγου
για την κίνηση της θερινής
περιόδου 2008. Η έρευνα αυτή
έχει ως στόχο:
Α. Την καταγραφή της πορείας
της αγοράς κατά την διάρκεια
της φετινής θερινής περιόδου
σε σχέση με την περυσινή και
Β. Την καταγραφή των
προβλημάτων του
περιβάλλοντος χώρου στον
οποίο δραστηριοποιούνται οι
εμπορικές επιχειρήσεις.
Για πρώτη φορά ο Εμπορικός
Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου
απέσπασε χορηγίες σε χρηματι-
κά ποσά από την BLUE STAR
FERRIES και ALPHA BANK για
το Πανηγύρι στον Άγιο Φωκά
και από την Τράπεζα Πειραιώς
για ολοσέλιδη καταχώρηση
διαφήμισης στα Εμπορικά Νέα.
Επίσης η ΣΙΔΗΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
που ανέλαβε το κόστος της
προωθητικής καμπάνιας
«Αγοράστε από την
Πάρο και την Αντίπαρο και
Κερδίστε».

 ðïëõêáôáóôÞìáôá

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου - Αντιπάρου
συνεδρίασε στις 10
Οκτωβρίου, στα γραφεία του
Ν.Π.Δ.Δ. και πήρε αποφάσεις
σημαντικές για την περαιτέρω
λειτουργία του οργανισμού,
αναφορικά με τη στελέχωσή
του και τον απαραίτητο
εξοπλισμό.
Το Δ.Σ. αποφάσισε την
προκήρυξη θέσεων μονίμου
προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για
την κάλυψη των άμεσων

αναγκών των υπηρεσιών του
Δ.Λ.Τ. Από τον προβλεπόμενο
αριθμό τακτικών οργανικών
θέσεων βάση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δ.Λ.Τ. που είναι ένδεκα (11),
αποφασίστηκε η προκήρυξη
πέντε (5) θέσεων.

Πιο συγκεκριμένα:
* 3 θέσεις Π.Ε.: μία ΠΕ1
οικονομικός, μία ΠΕ3
πολιτικών μηχανικών
(λιμενολόγος), μία ΠΕ5
μηχανολόγων -

ηλεκτρολόγων- μηχανικών),
* 2 θέσεις Τ.Ε.: μία ΤΕ17
διοικητικών - λογιστών, μία
ΤΕ19 πληροφορικής.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε:
Τη μεταστέγαση των
υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ. σε άλλο
κτίριο, δημοσιεύοντας την
πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για μίσθωση
χώρου γραφείων
Την έγκριση μελέτης για την
προμήθεια του απαραίτητου
μηχανογραφικού εξοπλισμού

για τη λειτουργία του Δ.Λ.Τ.
(Η/Υ, εκτυπωτές, server).
Την ψήφιση για τη διάθεση
των πιστώσεων του
προϋπολογισμού οικ. έτους
2008 που αφορούν
λειτουργικά έξοδα και
προμήθειες, όπως ενοίκια,
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠ, γραφική
ύλη, κ.λπ.
Τη συγκρότηση επιτροπών
παραλαβής έργων,
διενέργειας διαγωνισμού και
καταλληλότητας για τη
μίσθωση ακινήτου.

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Παίρνει προσωπικό, αλλάζει κτήριο

Στον απόηχο... της
επίσκεψης Στυλιανίδη 
Το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων
Σχέσεων της Δημ. Τοπικής
Οργάνωσης της Ν.Δ. Πάρου -
Αντιπάρου, σε ανακοίνωση που
εξέδωσε, σημειώνει τη θετική
εξέλιξη σχετικά με την ανέγερση
Γυμνασίου-Λυκείου στην Αντίπαρο:
“Οι «θετικές παρενέργειες» από
την επίσκεψη του Υπουργού
Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη στην
Πάρο συνεχίζονται!...
Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΣΚ
(Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) κ.
Μπαταριάς διεβίβασε έγγραφο προς
τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με
την δέσμευση πιστώσεων για την
ανέγερση σχολικού συγκροτήματος
Γυμνασίου - Λυκείου στην Αντίπαρο
σε οικόπεδο που παραχώρησε η
Κοινότητα στη θέση Γαλανταριά.
Ήδη, ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης όρισε την επιτροπή
που αφορά στην κρίση
καταλληλότητας του οικοπέδου.
Η Τοπική Επιτροπή της Νέας
Δημοκρατίας συγχαίρει την
Κοινοτάρχη Αντιπάρου Βαρβάρα
Μανέτα για την επιτυχή παρέμβασή
της για το παραπάνω θέμα κατά τη
σύσκεψη με τον Υπουργό Παιδείας.
Η Τοπική Επιτροπή θεωρεί ότι και η
ίδια συνέβαλε να παρθεί η
παραπάνω απόφαση (πράγμα που
θεωρεί υποχρέωσή της) και θα
συνεχίσει την θετική παρουσία της
στα πράγματα των νησιών μας
παρά τις «αντιρρήσεις» κάποιων
που όψιμα ξύπνησαν από το
λήθαργο της απραξίας και της
ανευθυνότητας...”

Δυο Ενέργειες
για την Αντίπαρο
Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου κ. Χαράλαμπου Κόκκινου,
εντάχθηκαν οριστικά στο
Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έξι
Ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα για
την Αντίπαρο έγινε η οριστική
ένταξη δυο Ενεργειών:
1. «Προμήθεια αυτοκινήτου
πλυσίματος κάδων» Κοινότητας
Αντιπάρου, προϋπολογισμού
123.000 ευρώ
2. «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων» Κοινότητας
Αντιπάρου, προϋπολογισμού
24.823 ευρώ
Συνολικά έχουν ενταχθεί μέχρι
σήμερα οριστικά στο πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ» 334 έργα
προϋπολογισμού 64.623.945,29
ευρώ.

Μια σημαντική
διοργάνωση θα
διεξαχθεί από 24 έως 28
Οκτωβρίου στον κόλπο
της Παροικιάς.
Πρόκειται για τους
αγώνες του
Διασυλλογικού
πρωταθλήματος
Ιστιοπλοΐας με την
επωνυμία «κύπελλο Δ.
Βρακάς» με σκάφη
τύπου optimist, laser
rdl και 4,7.
Τους αγώνες
διοργανώνει ο Ναυτικός
Όμιλος Πάρου.

Ν.Ο. Πάρου
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Πάρος Παροικιά κατάστημα 40 τμ στην κεντρική αγορά,
wc.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά πωλείται επιχείρηση κρεπερί μπαρ καφέ
στην κεντρική αγορά μόνο 35.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Νάουσα παραδοσιακή κατοικία δυο ορόφων 110 τμ
σε κεντρικό σημείο. Τιμή 220.000 ευρω.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες πολύ παλιό παραδοσιακό σπίτι δυο ορόφων
80 τμ σε κεντρικό σημείο με πρόσβαση αυτοκινήτου.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Κάμπος - Βουτάκος σε οικόπεδο εντός οικισμού
600 τμ παραδοσιακή οικία 118 τμ με τρία υπνοδωμάτια,
δυο μπάνια, αποθήκη, σκεπαστή βεράντα και θαυμάσια θέα
θάλασσα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Ασπριές πάνω από την Παροικιά, αγροτεμάχιο
13.000 τμ άρτιο οικοδομήσιμο με δρόμο και θαυμάσια θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά αγροτεμάχιο 4 στερεμάτων με χαρτί
δασικού, δρόμο και φανταστική θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Αλυκή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής μεζονέτα με
δυο υπνοδωμάτια μεγάλο σαλόνι, γκαράζ, πάνω σε λόφο με
θαυμάσια θέα και οικόπεδο εντός οικισμού.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά σπίτι μονοκατοικία 60 τμ, με δυο δωμά-
τια, βεράντες σε καλή κατάσταση. Τιμή 80.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Άσπρο Χωριό διαμέρισμα δυάρι, υπνοδωμάτιο,
κουζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα, πολύ καλή θέα μόνο
110.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Αλυκή αγροτεμάχιο 4.000 τμ άρτιο οικοδομήσιμο
με πολύ καλή θέα και δρόμο. Τιμή 100.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Φάραγκας επί του δρόμου 2.500 τμ αυτόνομο
αγροτεμάχιο με άδεια για δυο σπίτια 125 τμ συνολικά και
θαυμάσια θέα την παραλία.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες αγροτεμάχιο 4.600 τμ κοντά στους μύλους
άρτιο οικοδομήσιμο με θέα θάλασσα. Τιμή 88.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Δυτικά οικόπεδο εντός οικισμού 4.000 τμ με καλή
θέα, κτίζει 900 τμ, όλες οι παροχές.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Πούντα 50 μέτρα από θάλασσα οικία 80 τμ με δυο
υπνοδωμάτια σε οικόπεδο 1500 μ εντός οικισμού με θαυμά-
σιο κήπο με πολλά δέντρα, δυο πηγάδια, μπορεί να οικοδο-
μήσει ακόμα 200 τμ .τιμή 250.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Στον “Παριανό Τύπο” μπορείτε να στέλνετε
με fax: 2284025161
ή με e-mail: arparos@par.forthnet.gr
για δημοσίευση ανακοινώσεις, ευχαριστήρια, μικρές
αγγελίες, αναγγελίες γάμων, επιστολές κ.λπ.

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Λιμεναρχείο Πάρου

Πάρος 08 Οκτωβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. 1211/09/2008

Θέμα: «Διαγωνισμός κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώμα-τος Ειδικό-
τητας Οικονομικού (ανδρών - γυναικών) έτους 2008»
Σχετ: Δ/γη ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΟΕΚ – Α’ Αρ. Πρωτ.: 1212.8/12/08/07-10-2008.
1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την
κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα δώδεκα (12) Αξιωματικών Λ.Σ. Οικονομικών (0) με το
βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. (άνδρες - γυναίκες).
2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη πρέπει να κατατεθούν
απευθείας στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α (ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΟΕΚ-

Α’). Υψηλάντου 109, 2ος όροφος Πειραιάς, μέχρι και την 7-11-2008.
3. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της προκήρυξης έχει τεθεί στο INTERNET
στη διεύθυνση www.yen.gr από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμε-
νοι.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Υπηρεσία μας (Τηλέφωνο: 2284021240).

Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ.

Κουντρομιχάλης Ηλίας

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός
χώρος 100 τ.μ. με τρια w.c. και πατάρι 20
τ.μ. κοντά στην Εκατονταπυλιανή. Πληροφο-
ρίες 2284021646
Ενοικιάζεται δυάρι στην περιοχή Κακάπε-
τρα Παροικιάς με μερική επίπλωση. Τηλ.
6974489697, 2284024632, Σιφναίος Δημή-
τρης
Ενοικιάζεται: Πλατεία Μαντώς Μαυρογέ-
νους διαμέρισμα 95 m3 για επαγγελματική
στέγη. Πληροφορίες: 6939417965.
Ενοικιάζεται στις Λέυκες τριάρι 95 τ.μ.
στην πλατεία απέναντι από το Ηρώο με
θέρμανση και τζάκι. Τηλ.: 2284024730.
Ενοικιάζεται στη Νάουσα της Πάρου
τουριστικό συγκρότημα με πλήρως
εξοπλισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και
διαμερίσματα, αίθουσα πρωινού και
βοηθητικούς χώρους, με άδεια (ΣΗΜΑ)
Ε.Ο.Τ. 3 κλειδιών, δυναμικότητας 40 κλινών.
Τηλ. επικοινωνίας 6934222043.

Ενοικιάζεται κατάστημα στην Νάουσα στην
αγορά με τα ρούχα 25 τ.μ. Τηλ.:
6973517783.
Ενοικιάζεται, Παροικία, οικία πολυτελούς
κατασκευής πέτρινη 56 τ.μ. επιπλωμένη με
α/c, βεράντα, κήπος, τιμή ανά μήνα 500
ευρώ. Τηλ.6978010678.
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων με τον μήνα.
Τιμές χαμηλές. Παροικία Πάρος.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2284023738,
6932905529, Δημήτρης.
Πωλείται στην Παροικία η εν λειτουργία
επιχείρηση ζαχαροπλαστείου Χανιώτης. Τηλ.:
22840-21211
Πωλείται οικόπεδο στις Λεύκες 4.500 τ.μ.
70.000 ευρώ, οικ. 210 τ.μ. Τηλ.:
2284043130
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεμάχιο
τεσσάρων (4) στρεμμάτων, άρτιο και
οικοδομήσιμο. Ευκαιρία! Τηλ.: 22840-22285,
6932953666.

Αγγελίες

Η φράση «δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση του Δήμου…»
επαναλαμβάνεται πολλές φορές στις παρατηρήσεις των
μελετητών επί των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
για το Β. 1 στάδιο της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου.
Οι παρατηρήσεις των Μελετητών ήρθαν στο τελευταίο
Δημοτικό Συμβούλιο που αποφάσισε ομόφωνα να εμείνει στις
προτάσεις που έχει ήδη πάρει.
Η μελέτη της Β. 1 φάσης του Γ.Π.Σ. θα πάει στο ΣΧΟΠ
(Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος και θα
συνοδεύεται από την απόφαση και τις προτάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τις παρατηρήσεις των
Μελετητών.
Αναλυτικά οι παρατηρήσεις των Μελετητών επί των
αποφάσεων του δημοτικού Συμβουλίου για το Β. 1 στάδιο της
μελέτης του Γ.Π.Σ. έχουν ως εξής:

«1. Καταγράφεται διαφωνία στην εκτίμηση των
πραγματικών μεγεθών. Βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου και προδιαγραφών για Γ.Π.Σ. υποχρεούνται να
λάβουν υπόψη τους τα επίσημα στοιχεία απογραφής της
ΕΣΥΕ.
Από την ανάλυση των επίσημων στοιχείων Οικοδομικών
Αδειών και Νέων Κατοικιών της ΕΣΥΕ για την περίοδο 2003-
2006 προκύπτουν:
* μέσος ετήσιος αριθμός οικοδομικών αδειών για νέες
οικοδομές 263 (ενδεικτικά το 2003 εκδόθηκαν 361
οικοδομικές άδειες για νέες οικοδομές)
* μέσος ετήσιος αριθμός νέων κατοικιών 661
Εξάλλου για την ίδια περίοδο (2003-2006) οι οικοδομικές
άδειες για νέες οικοδομές του Δ. Πάρου αντιπροσωπεύουν το
18% των αντίστοιχων αδειών του νομού Κυκλάδων και οι
νέες κατοικίες του Δ. Πάρου το 20% των νέων κατοικιών του
Νομού Κυκλάδων.

Νέες οικοδομές
Σύγκριση Πάρου
με Νάξο ________2003 __2004____2005 __2006
Δήμος Νάξου________243 ____142 ______161 ____117
Δήμος Δρυμαλίας ____59______31 ______31 ______26
Σύνολο Νάξου ______302 ____173 ______192 ____143
Δήμος Πάρου ______361 ____209 ______284 ____199
Νομός Κυκλάδων ____1396____1371 ____1469 ____1040

Νέες κατοικίες
Σύγκριση Πάρου
με Νάξο ________2003 __2004____2005 __2006
Δήμος Νάξου________509 ____276 ______339 ____227

Δήμος Δρυμαλίας ____86______69 ______64 ______41
Σύνολο Νάξου ______595 ____345 ______403 ____268
Δήμος Πάρου ______933 ____489 ______781 ____442
Νομός Κυκλάδων ____4361____3079 ____3610 ____2265

Στην εκτιμώμενη αύξηση εικοσαετίας 2001-2020 του
πληθυσμού της χώρας 0,083% αντιπαραθέτουμε την
εκτιμώμενη αύξηση πληθυσμού του Δ. Πάρου 22,3% και
θεωρούμε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί παρά αποδεκτή.

2. Καταγράφεται διαφωνία στην παραμονή των
μεταποιητικών μονάδων ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, L’AFARGE και
ΡΗΓΑΣ καθώς και ξυλουργικών και κεραμικών εργαστηρίων
στη θέση που βρίσκονται σήμερα και πέραν της δωδεκαετίας
–σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία- δεδομένου ότι αυτό
αποτελεί ευνοϊκή μεταχείριση των συγκεκριμένων
επιχειρηματιών έναντι των υπολοίπων.

3. δεν γίνονται αποδεκτές οι ιδιωτικές γεωτρήσεις για
άρδευση, οι διανοίξεις πηγαδιών για ύδρευση κτισμάτων και
οικοδομών καθώς και για άρδευση δεδομένου ότι αναιρούν
στην πράξη το στόχο για ολοκληρωμένη διαχείριση των
υδατικών πόρων του νησιού.

4. Δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση του Δήμου για
δημιουργία ζωνών στις NATURA και δόμηση 100 τ.μ. Το θέμα
δημιουργίας ζωνών, κατά την άποψη των μελετητών, μπορεί
να ρυθμιστεί μόνο με άμεση εκπόνηση και έγκριση Ειδικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης.

5. Η πρόταση του Δήμου για τη δόμηση στα καταφύγια
άγριας ζωής γίνεται αποδεκτή με εξαίρεση των παρεκκλίσεων
αρτιότητας. Επιπλέον προτείνεται οι εκτάσεις που τυχόν
αποχαρακτηριστούν από Καταφύγια Άγριας Ζωής να
εντάσσονται στην Π.Ε.Π. 5.

6. Στην Π.Ε.Π. 3 «Προστασία της Φύσης» και στην Π.Ε.Π. 7
«Σχετική Προστασία Τοπίου», δεν γίνεται αποδεκτή η
πρόταση του Δήμου για διατήρηση υφιστάμενων
εργαστηρίων ξύλου και κεραμικής εντός της περιοχής.

7. Στην Π.Ε.Π. 9 «Αρχαιολογικοί Χώροι» δεν γίνεται
αποδεκτή η πρόταση για τη ΖΟΕ κολυμπηθρών να επιτρέπεται
η χρήση κατοικίας με ταυτόχρονη αύξηση του ορίου
κατάτμησης και της αρτιότητας.

8. Στην ΠΑΠΔ 1 οι μελετητές δεν αποδέχονται την πρόταση
του Δήμου για αύξηση των επιτρεπόμενων κλινών στα

Παρατηρήσεις Μελετητών επί των αποφάσεων του Δ.Σ. για     

Äåí ãßíåôáé áðïäåêôÞ ç  
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Με σημαντική προσέλευση
ζωόφιλων έγινε το Σάββατο
4 Οκτωβρίου η ετήσια
εκδήλωση της Φιλοζωικής
Πάρου στην Γκαλερί
«Αποθήκη».
Περισσότερα από 200 ήταν
τα άτομα που
παρακολούθησαν την
προβολή των φωτογραφιών
που αφορούσε στο έργο
του χρόνου που πέρασε,
καθώς και τα στοιχεία του
προγράμματος υιοθεσιών και
στειρώσεων, που και φέτος είχε
μεγάλη επιτυχία.
Παράλληλα το «παζάρι» με προϊόντα
που πολλές επιχειρήσεις διέθεσαν
απέφερε στο ταμείο του σωματείου

4.000 € περίπου, δίνοντας έτσι την
δυνατότητα για μια σημαντική
ώθηση στο πρόγραμμα στειρώσεων.
Το κύριο ζήτημα που πρέπει άμεσα
να αντιμετωπιστεί τώρα είναι η
εξεύρεση του καταλλήλου χώρου για
την δημιουργία του χώρου -

καταφυγίου για την
διατήρηση των αδέσποτων
ζώων. Ο Δήμος και ειδικά ο
δήμαρχος κ. Χ.
Βλαχογιάννης βλέπει θετικά
το ζήτημα αυτό καθώς και
ο δημοτικός σύμβουλος. κ.
Γ. Καρατζάς που
παραβρέθηκε στην
εκδήλωση.
«Πιστεύουμε ότι στο
επόμενο χρονικό διάστημα

υπάρχει η δυνατότητα και ο Δήμος
μας, σύγχρονος και πρωτοπόρος σε
τόσα ζητήματα, να καταφέρει να
«στεγάσει» τα αδέσποτα του, όπως
λίγοι Δήμοι σε όλοι την χώρα, έχουν
καταφέρει», δήλωσε ο πρόεδρος της
Φιλοζωικής κ. Ν. Στεφάνου. 

Δελτίο Τύπου Νομαρχιακής
Αγωνιστικής Συνεργασίας Κυκλάδων

Α. Συνεδρίαση Ν.Σ.
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008

1. Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία Κυκλάδων
καταψήφισε το σχέδιο προϋπολογισμού της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων για το 2009,
καθώς αυτό έχει καταρτιστεί με βάση το εξευτελιστικό
ποσοστό που προβλέπεται στον κρατικό
προϋπολογισμό αλλά και την αποδοχή, από πλευράς
Ν.Α. της παράνομης παρακράτησης από πλευράς
κυβέρνησης των πόρων που προβλέπονται για την
τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ο φετινός
προϋπολογισμός λιτότητας μάλιστα ενσωματώνει τις
περικοπές των κονδυλίων για τα λειτουργικά έξοδα των
υπηρεσιών των υπουργείων στα πλαίσια της Ν.Α.
Κυκλάδων (ενοίκια γραφείων, γραφική ύλη, τηλέφωνα
κ.λπ.)!! Η συνεχιζόμενη λιτότητα στους
προϋπολογισμούς της Ν.Α. Κυκλάδων παρά τις
φραστικές διαφοροποιήσεις του κ. Νομάρχη και της
πλειοψηφίας, στην ουσία προωθεί την απόφαση των
πλειοψηφιών (Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ -ΣΥΝ) τόσο στην Ένωση
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΕΝΑΕ) όσο και στην
Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) που
ζητούν επίμονα από την κυβέρνηση την αρμοδιότητα
να εισπράττουν «αυτοδιοικητικούς» δηλαδή
πρόσθετους φόρους!!! 
Σε αυτά τα πλαίσια μόνο υποκριτική μπορεί να
θεωρηθεί η στάση της νομαρχιακής παράταξης της Ν.Δ.
που καταψήφισε τον προϋπολογισμό επειδή έχει
αυξημένες δαπάνες για τηλέφωνα και γραφική ύλη ενώ
διαπίστωσε «έλλειψη οράματος»!!
Η στάση της παράταξης του ΣΥΝ - ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του
δικαιώματος της αυτοδιοίκησης να επιβάλλει δικούς της
φόρους προκειμένου να γίνει οικονομικά αυτοδύναμη
(!) απλά δείχνει ότι ορισμένοι την φιλολαϊκή μάσκα δεν
την αντέχουν για πολύ… Δεν παρέλειψε μάλιστα η
συγκεκριμένη παράταξη να υπερθεματίσει για τους
«πραγματοποιήσιμους» στόχους έναντι αυτών που
θεωρεί ανέφικτους…
2. Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία Κυκλάδων
κατέθεσε ψήφισμα για το νέο φοροληστρικό νόμο της
κυβέρνησης της Ν.Δ. με το οποίο καταδεικνύονται οι
διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων του
δικομματισμού. Από τις παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και του
ΣΥΝ - ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε ψήφισμα καταδίκης της
πολιτικής της κυβέρνησης της Ν.Δ. χωρίς καμία
αναφορά στην πολιτική των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ -
κεφαλαίου - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς οι τοπικοί
παράγοντες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ - ΣΥΡΙΖΑ δεν
αντιλαμβάνονται την σταθερή προσήλωση στην
ληστεία των λαϊκών εισοδημάτων μέσω της
ανταποδοτικότητας, των έμμεσων φόρων, της
ιδιωτικοποίησης των προνοιακών παροχών κ.λπ. που
ακολουθούν πιστά οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου
συνολικά…
3. Για το μεγάλο θέμα του οικονομικού στραγγαλισμού
των κέντρων πρόληψης το σώμα ενημερώθηκε από την
υπεύθυνη του Κ.Π. κ. Προκοπίου. Στο θέμα
αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της ΝΑΣ Β. Σιγάλας με
την ιδιότητά του ως γραμματέας το Δ.Σ. του Κέντρου
Πρόληψης «Θησέας». Ο Β. Σιγάλας τόνισε ότι η
αντιμετώπιση των κέντρων πρόληψης από την πλευρά
της κυβέρνησης είναι εντελώς απαξιωτική, ενώ ακόμα
και η Μητρόπολη Σύρου δεν εκπλήρωσε τις
υποχρεώσεις της προς το «Θησέα». Για την ΝΑΣ είναι
ξεκάθαρο πως τα κέντρα πρόληψης είναι υποχρέωση
της πολιτείας, πρέπει να ενταχθούν στο Δημόσιο και
όχι να ζητιανεύουν για πόρους. Το Ν.Σ. αποφάσισε να
επιδιωχθεί σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς
στην ΕΝΑΕ και να ενημερωθεί το κοινό με αξιοποίηση
των ΜΜΕ, ειδική έκδοση σχετικού φυλλαδίου,
ανάρτηση πανό αλλά και δια του περιοδικού που
εκδίδει ο «Θησέας».
4. Για το θέμα της εκρίζωσης των αμπελώνων που
αναλύθηκε από τους γεωπόνους των επαρχείων Πάρου
& Σαντορίνης, η ΝΑΣ ξεκαθάρισε ότι εντάσσεται στην
αντιαγροτική πολιτική που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή
Ένωση με την συνενοχή των κυβερνήσεων Ν.Δ. και
ΠΑΣΟΚ, αλλά και την στήριξη των λοιπών δυνάμεων
του ευρωμονόδρομου ΣΥΝ - ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ. Το
συγκεκριμένο μέτρο ανοίγει διάπλατα το δρόμο στα
ζαχαρωμένα κρασιά με αποτέλεσμα τα φουσκωμένα
κέρδη για τους οινοβιομήχανους, τη στιγμή που οι
παραγωγοί πληρώνονται κάτω από το κόστος
παραγωγής. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η
αναγκαιότητα ανατροπής της αντιαγροτικής πολιτικής
κυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ, Ε.Ε. και βιομηχάνων.

Γιόρτασαν και στην Πάρο την ημέρα των ζώων

Σας ενημερώνουμε ότι στις εκλογές που πραγματο-
ποιήθηκαν στο σχολείο μας την Τετάρτη
17/09/2008 για την ανάδειξη των 5μελών μαθητι-
κών κοινοτήτων καθώς και του 15μελούς σχολικού
συμβουλίου, είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:
Α1: Πρόεδρος: Λουκή Μαρουσώ, Γραμματέας:
Κεφαλά Παναγιώτα, Ταμίας: Δεκάριστος Πέτρος,
Μέλη: Κυδωνιέως Κων/να – Γκέμπορις Εμίλ
Α2: Πρόεδρος: Πούλιος Λευτέρης, Γραμματέας:
Τσιγώνιας Πάρης, Ταμίας: Περαντινός Δημήτρης,
Μέλη: Σούλι Αγκελάρντο – Πούλιου Κονδυλία
Β1: Πρόεδρος: Αριανούτσου Νικολέτα, Γραμματέ-
ας: Νταούλια Γιοέλ, Ταμίας: Ευαγγελίδης Σωτήρης,
Μέλη: Κεφάλας Παναγιώτης – Μελανίτη Χριστίνα
Β2: Πρόεδρος: Τάταρης Νίκος, Γραμματέας: Φρα-

ντζή Αναστασία, Ταμίας: Τριπολιτσιώτη Ελευθερία,
Μέλη: Ρεντίνας Γιάννης – Φυσιλάνης Βαγγέλης
Γ: Πρόεδρος: Μάρκου Διονυσία, Γραμματέας: Δελέ-
ντα Χριστίνα, Ταμίας: Ραγκούση Αναστασία, Μέλη:
Μπραούσι Βασίλης – Μπαλίεφ Αρτσούμ.

15μελές Μαθητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ηλιόπουλος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Κεφάλας Παναγιώτης
Ταμίας: Καπαρού Ιφιγένεια
Μέλη: Αιγινίτου Μαρία, Δελέντα Χριστίνα, Ραγκού-
σης Γιώργος, Ευαγγελίδης Σωτήρης, Καραφυλλά-
κης Ραφαήλ, Καραφυλλάκης Δανιήλ, Λάζου Στέλ-
λα, Μελανίτη Χριστίνα, Κυδωνιέως Κων/να, Μάρ-
κου Διονυσία, Μπαλίεφ Αρτσούμ, Τάταρης Νίκος.

Δελτίο Τύπου Γυμνασίου Αρχιλόχου
Μαθητικές κοινότητες, σχολικό συμβούλιο

ξενοδοχεία από 80 σε 120. Σύμφωνα με στοιχεία της
αρμόδιας Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ το
μέγεθος των 80 κλινών είναι βιώσιμο. Επιπλέον υπενθυμίζεται
η γενική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ και Μελέτης του ΕΟΤ για
την Τουριστική Ανάπτυξη των Κυκλάδων κάνει λόγο για
ελαχιστοποίηση νέων τουριστικών κλινών και αναβάθμιση των
υφισταμένων.
Επίσης μη αποδεκτή είναι η πρόταση του Δήμου να
παραμείνει η αρτιότητα για ξενοδοχεία στα 15 στρέμματα. Το
όριο αρτιότητας για ξενοδοχεία που κρίνεται σκόπιμο να
αυξηθεί στα 20 στρ. Η αύξηση αρτιότητας σε 20 στρ.
αποβλέπει στην αύξηση του «βαθμού δυσκολίας» κατασκευής
νέων τουριστικών μονάδων (κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ) και
επομένως στην προσέλευση σοβαρών επενδύσεων.

9. Στις ΠΕΠΔ 1 και 2 δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση του
Δήμου να παραμείνουν οι συντελεστές δόμησης για κατοικία
στα 200 και 280 τ.μ. (για 4 και 8 στρέμματα αντίστοιχα). Ο
στόχος είναι σαφώς ο περεταίρω περιορισμός της εκτός
σχεδίου δόμησης και όχι η συνέχιση της ίδιας τάσης
υπερδόμησης. Ο στόχος αυτός προκύπτει από τις
κατευθύνσεις υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, είναι
γενικό αίτημα από όλες τις ημερίδες και συνέδρια που
πραγματοποιήθηκαν στα τελευταία χρόνια στην Πάρο και
βρίσκεται σε πλήρη σύγκρουση με την κατεύθυνση που έχει
δοθεί από το Δήμο τόσο γραπτά (Αποφ. 307/2007 Δ.Σ.
Πάρου), όσο και προφορικά (Παρουσίαση Α’ Σταδίου
03.08.07, Ημερίδα «Οικιστική Ανάπτυξη και Προστασία του
Περιβάλλοντος» στην Πάρο 16.06.07, Παρουσίαση Β.1
Σταδίου 07.03.08 καθώς και επιμέρους συναντήσεις με
εκπροσώπους του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της
μελέτης).

10. Στις ΠΕΠΔ 1 και 2 δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση του
δήμου για δημιουργία υπογείων σε κτίρια γραφείων -
καταστημάτων, καθώς και της λειτουργίας κατά μήκος
επαρχιακών και δημοτικών οδών πρατηρίων καυσίμων,
Ανθοπωλείων, Φυτωρίων και δενδροκομικών εγκαταστάσεων,
πρατηρίων αγροτικών προϊόντων, εκθετηρίων και πωλητηρίων
παραδοσιακών προϊόντων, εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων,
Φούρνων, Καφενείων και καφετεριών, καλλιτεχνικών
εργαστηρίων, εκθετηρίων και πωλητήριων τέχνης. Ο στόχος

είναι ο περιορισμός της γραμμικής επέκτασης αστικών
χρήσεων και δραστηριοτήτων και να μεταφερθεί η λιανική
εμπορική κίνηση εντός των οικισμών. Από τη μια εκφράζεται
ανησυχία για μείωση της λιανικής κίνησης των οικισμών λόγω
των προτεινόμενων οδικών παρακάμψεων και από την άλλη
διευκολύνεται η κατασκευή καταστημάτων στην εντός
σχεδίου περιοχή.
11. Για τρεις παράκτιες περιοχές της Π.Ε.Π.Δ. 1 και για
την απόσταση από τη γραμμή του αιγιαλού, δεν γίνεται
αποδεκτός ο μαθηματικός τύπος {80+(10-Υ)Χ5} τον οποίο
πρότεινε ο Δήμος. Αντιπροτείνεται η γραμμή 100 μέτρων από
τη γραμμή αιγιαλού εφόσον αυτή έχει θεσμοθετηθεί και 150
μέτρα αν αυτή δεν υφίσταται και έως ότου θεσμοθετηθεί. Η
απόσταση των 100 μέτρων έχει θεσμοθετηθεί σε Χωροταξικά
Σχέδια / ΖΟΕ άλλων νησιών των Κυκλάδων και αποτελεί
βασική πρόταση του Χωροταξικού Πλαισίου για την Παράκτιο
Χώρο (2003).

12. Μετά την κατάργηση των νέων παραλιακών οικισμών
και μετά από επανέλεγχο χωρητικότητας προτείνεται από τους
μελετητές τα ακόλουθα:

α) Να παραμείνουν οι νέοι οικισμοί Έλητας, Πρωτόρια και Αγ.
Ανδρέας ως οικισμοί περιαστικοί οι οποίοι δεν θα έχουν μόνο
δεύτερη κατοικία αλλά και μόνιμη κατοικία, ως εκτόνωση των
οικιστικών πιέσεων σε Παροικία και Νάουσα.
β) Στην Παροικία οι Σ.Δ. 0,8 και 0,4 κρίνονται απαραίτητοι
σύμφωνα με τον επανέλεγχο χωρητικότητας ώστε να
καλυφθούν μελλοντικές οικιστικές ανάγκες και εξυπηρετήσεις
ειδικά στην έδρα του Δήμου και το κυριότερο αστικό κέντρο.
γ) Στο Άσπρο Χωριό, Κάμπο και Γλυσίδια με στόχο την
προσέλκυση δόμησης εντός των υφιστάμενων ορίων οικισμών
και των επεκτάσεων, αν οι Σ.Δ. μειωθούν πετυχαίνουμε το
αντίθετο. Εξάλλου ο ΣΔ=0,6 δεν θεωρείται υψηλός για εντός
υφιστάμενων ορίων οικισμών (βάσει Απόφ. Νομάρχη)
περιοχές.
δ) Για Καλάμι, Κάμπο και Κώστο, δεν προκύπτει ανάγκη
επέκτασης για τους λόγους που αναφέρονται στη μελέτη.
ε) Για Μάρμαρα, Πίσω Λιβάδι – Λογαρά, Δρυό και Άσπρο
Χωριό δεν προκύπτει ανάγκη επέκτασης πέραν των
προτεινόμενων στο Β. 1 Στάδιο. Αποδεκτές οι χρήσεις
Τουρισμού – Αναψυχή στο Π. Λιβάδι – Λογαρά».

  το Β.1 στάδιο της μελέτης του Γ.Π.Σ.

ðñüôáóç ôïõ ÄÞìïõ…
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκομείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου
και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα
σημείωσε στην τρίτη αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος ποδοσφαίρου της Δ’ Εθνικής ο
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου. Επικράτησε
με 3-0 την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο
γήπεδο της Παροικιάς των Αγίων Αναργύ-
ρων αν και από το 57’ έπαιζε με 10 παίκτες
λόγω της (άδικης) αποβολής του Ζορμπα-
λά. Τα γκολ για την Παριανή ομάδα σημεί-
ωσαν ο Ζορμπαλάς (2) και ο Μοστράτος.
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου ο Νηρέας είχε
πάρει και τον πρώτο του βαθμό στο πρω-
τάθλημα όταν απέσπασε εκτός έδρας ισο-
παλία (1-1) από τον Άγιαξ Ταύρου. Το γκολ
είχε σημειώσει ο Τσουκάνη.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 13:00 ο
Νηρέας δίνει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι
με τον ΠΑΟ Ρουφ, ενώ την Κυριακή 26

Οκτωβρίου υποδέχεται στην Πάρο τη Δόξα
Βύρωνα.
Και οι δυο αγώνες του Νηρέα θα μεταδο-
θούν από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΗΧΩ
FM 102,1.

Το υπόλοιπο Κυριακάτικο πρόγραμμα

(16:00) της 4ης αγωνιστικής περιλαμβάνει
τις συναντήσεις: Άγιοι Ανάργυροι - Δόξα
Βύρωνα, Άγιαξ Ταύρου - Βριλήσσια, Καλλο-
νή - Θεμιστοκλής (15:30), Άγιος Ιερόθεος -
Πεύκη, Νέα Ιωνία - Ολυμπιακός Λιοσίων,
Αθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης.
Ο Νηρέας βρίσκεται στην 6η θέση της βαθ-
μολογίας με τέσσερις βαθμούς.

Α’ κατηγορία
Κυκλάδων
Το πρόγραμμα των αγώνων της 3ης αγωνι-
στικής (Κυριακή 19 Οκτωβρίου) στον όμιλο
που μετέχουν οι Παριανές ομάδες έχει ως
εξής:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
(16:00)
Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
(10:00)
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ (13:00)
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
(16:00)
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ (13:00)
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑ (15:30)
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