
Π
α

ρ
ια

ν
ό

ς 
Τ

ύ
π

ο
ς

Π
α

ρ
ια

ν
ό

ς 
Τ

ύ
π

ο
ς

Π
Λ

Η
Ρ

Ω
Μ

ΕΝ
Ο

ΤΕ
Λ

Ο
Σ

Τα
χ.

 Γ
ΡΑ

Φ
ΕΙ

Ο
Π

Α
ΡΟ

Υ
ΑΡ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

Α∆
ΕΙ

ΑΣ
03

∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 4ο

� Αρ. φύλλου 74
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 24

Ιανουαρίου 2008

Η παλιά προβλήτα του λιµανιού
της Πάρου κινδυνεύει να υποστεί
καθίζηση. Αυτό προκύπτει από
έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί
εδώ και πολύ καιρό.
Με ενέργειες µάλιστα του
Λιµενάρχη Πάρου έχει εκπονηθεί
από το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας  µελέτη για την επι-
σκευή της προβλήτας µε προϋπο-
λογισµό 500.000 ευρώ.

Φορέας υλοποίησης του έργου
είναι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο.
Και ενώ το έργο αυτό έπρεπε να
είχε ξεκινήσει εδώ και µήνες, το
Λιµενικό Ταµείο ασχολείται µε
άλλα.
Εκτελεί δηµοτικά έργα, σύµφωνα
µε όσα είπε, στην πρόσφατη συνε-
δρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
η κοινοτάρχης της Αντιπάρου κ.
Μανέτα.

Μετά την εισαγγελική έρευνα, η
οποία προβλέπεται ότι θα διαρκέσει
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες µας, οι
οποίες είναι ασφαλείς, ζητήθηκε µε
έγγραφο κατοίκου της Πάρου από
την Γενική Επιθεώρηση ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης, να διατάξει την άµεση
διενέργεια γενικού διαχειριστικού
ελέγχου για το σύνολο των δηµοτι-
κών υπηρεσιών του ∆ήµου Πάρου
για τον εντοπισµό τυχόν πράξεων
διαφθοράς ή κακοδιαχείρισης. Το
έγγραφο έχει ηµεροµηνία 4
Ιανουαρίου 2008 και όπως µας

πληροφόρησαν αναφέρει τα εξής:
«Προς
Γενική Επιθεώρηση ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, Λ. Κηφισίας 1-3,
Κύριοι,
Σας επισυνάπτω ∆ελτία Τύπου του
∆ήµου Πάρου, τοπικών πολιτικών

Συνέχεια στη σελ. 4
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Για  2η  φφορά

Áêõñþèçêå ôï Ó÷Ýäéï Ðüëçò
ΑΑππόό  ττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρρααττεείίααςς Σελ. 3

ΑΑΜΕΣ  ΝΗΡΕΑΑΣ
ΝΑΑΟΥΣΑΑΣ

Ìå 5Üñá
ìüíïò
óôçí
êïñõöÞ!
“Σκόνταψε” ο Α.Ο.
Πάρου (4-4) στη
Νάξο, πέρασε µε
τεσσάρα ο Αστέρας
Μαρµάρων από τη
Σαντορίνη Σελ. 11
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ΚΚύύρριιεε
∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Με αφορµή τα θλιβερά και απαξιωτικά για
την τοπική µας αυτοδιοίκηση γεγονότα στο
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάρου, θα µου
επιτρέψετε να αναπτύξω µερικές σκέψεις
µου, που µπορεί να προβληµατίσουν  και
ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε ασφαλή
συµπεράσµατα για το ρόλο που έχουν παίξει
κάποιοι πολιτικοί προϊστάµενοι των υπαλλή-
λων του δήµου και των νοµικών του προσώ-
πων.
Κατ΄αρχήν µου φαίνεται τραβηγµένο από
τα µαλλιά, ότι, τις όποιες παρατυπίες, πλα-
στογραφίες ή οικονοµικές ατασθαλίες, τις
έκανε από µόνος του ο υπό κατηγορίαν
υπάλληλος. Ο κ. Αντωνόπουλος παραλάµβα-
νε τιµολόγια. ∆εν έδινε εντολές για να
κοπούν τιµολόγια για λογαριασµό του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου. Τις εντολές τις
έδιναν άλλοι. Η ευθύνη του κ.
Αντωνόπουλου έγκειται στις παρατυπίες και
τις παρανοµίες που διέπραξε, προκειµένου να
ενταλµατοποιήσει τα τιµολόγια, για να ακο-
λουθήσουν στη συνέχεια οι πληρωµές από
άλλον υπάλληλο του δήµου.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι ποιος έδινε τις
εντολές σε εργολάβους ή προµηθευτές, να
εκτελούν έργα  ή να προµηθεύουν, χωρίς
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου. Το πρώτο
ασφαλές συµπέρασµα είναι ότι τέτοιες εντο-
λές δεν µπορούσε να δώσει ο κ.
Αντωνόπουλος. Και όσοι έδιναν τις εντολές,
πρέπει να το δηλώσουν ξεκάθαρα. Είναι
ντροπή να κρύβονται πίσω από έναν υπάλλη-
λο, που τον έσπρωξαν να παρανοµήσει για
τη δική τους εξυπηρέτηση.
Κύριε ∆ιευθυντά,
Προχωρώ το συλλογισµό µου. Ο κ.
Αντωνόπουλος υπέγραψε την πρώτη επιστο-
λή µε την οποία οµολογεί την πράξη του.
Ποιος πιστεύει ότι την επιστολή αυτή τη
συνέταξε και την υπέγραψε ο κ.
Αντωνόπουλος, χωρίς να του το ζητήσει
κάποιος ή κάποιοι; Ποιοι βγήκαν ωφεληµένοι
πολιτικά από την επιστολή αυτή; Όλοι όσοι
εµπλέκονται στην υπόθεση αυτή, όλοι, πλην
του κ. Αντωνόπουλου. Αυτό είναι το δεύτερο
ασφαλές συµπέρασµα.
Αρκετοί συµπολίτες µας, µεταξύ των οποίων
και ο υποφαινόµενος, αναρωτιόµαστε γιατί
δεν έρχονταν για έγκριση στις συνεδριάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λιµενικού
Ταµείου οι δαπάνες, που πληρώθηκαν µε
εικονικές αποφάσεις. Ποιος ήταν ο λόγος; Οι
αποφάσεις θα συγκέντρωναν την απόλυτη
πλειοψηφία. Η µόνη πιθανή διαφοροποίηση
θα ήταν της κ .Μανέτα ή ενδεχοµένως του
Λιµενάρχη. Όλοι οι άλλοι  θα ψήφιζαν την
εισήγηση του προέδρου, αφού πολιτικά ανή-
καν ή υποστήριζαν την «Ενότητα για το µέλ-
λον». Αυτό όµως δε συνέβη.  Κάποιες δαπά-
νες πληρώθηκαν µε εικονικές αποφάσεις. Γι΄
αυτό  και το τρίτο ασφαλές συµπέρασµα
είναι ότι υπήρχε σοβαρός λόγος, που έγιναν
έτσι τα πράγµατα. Για το θέµα αυτό µίλησε
µέχρι τώρα µόνο ο κ. Αντωνόπουλος που
επικαλέστηκε φόρτο εργασίας και πιέσεις από
τους προµηθευτές για να πληρωθούν. Οι
πολιτικοί του προϊστάµενοι σιωπούν.
Κύριε διευθυντά, 
Θέλω να συνεχίσω το συλλογισµό µου.
Επειδή όµως ο χώρος της στήλης αυτής είναι
µικρός για ένα τόσο µεγάλο θέµα, θα µου
επιτρέψετε να επανέλθω στο επόµενο φύλλο
της εφηµερίδας σας. Ελπίζω να µου διαθέσε-
τε περισσότερο χώρο.
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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
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Εάν κάποιοι είχαν αναλάβει τις πολιτικές τους ευθύνες και είχαν υποβάλει την
παραίτησή τους από τη θέση του δηµοτικού συµβούλου,  είναι βέβαιο ότι η µικρή
µας κοινωνία δεν θα είχε, σχεδόν ως µοναδικό θέµα συζήτησης, τα συµβάντα στο
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο.
Οι πολιτικά υπεύθυνοι θα είχαν πάει σπίτι τους και η παράταξη που διοικεί το
δήµο, θα προχωρούσε µε λιγότερα βάρη τη δύσκολη τριετούς διάρκειας  δηµοτι-
κή της πορεία. Ατυχώς επελέγη διαφορετική τακτική.
Ο δήµαρχος ζητάει να αναλάβουν οι υπεύθυνοι τις πολιτικές τους ευθύνες, χωρίς
να τους ονοµάζει ή ευθέως να τους πει να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Και
εκείνοι δεν παραιτούνται, µε αποτέλεσµα µια ολόκληρη παράταξη να υφίσταται
έναν άνευ προηγουµένου διασυρµό. Και αυτό αποτελεί ζηµιά για τον τόπο.
Γιατί στη συνείδηση του κόσµου καταγράφονται όλοι τους ως πολιτικά υπεύθυνοι.
Και µια παράταξη πολιτικά και ηθικά αποδυναµωµένη δε θα µπορέσει να αντιµε-
τωπίσει τα µεγάλα και σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τόπος µας.

Το κείµενο που ακολουθεί το αντι-
γράψαµε από την ιστοσελίδα της
Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων και το µεταφέ-
ρουµε αυτούσιο.

Γλέντι για τον
ΧΥΤΑ της Πάρου
«Την Κυριακή 3 Σεπτεµβρίου
(2006) έγινε το πρώτο στα ελληνικά
χρονικά γλέντι για την ολοκλήρωση
της κατασκευής του ΧΥΤΑ της
Πάρου.
Πάνω από 500 Παριανοί µαζεύτη-
καν στο παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο
στο Μαράθι και γιόρτασαν την ολο-
κλήρωση των εργασιών κατασκευής
του ΧΥΤΑ της Πάρου που προβλέ-
πεται να λειτουργήσει στις αρχές
του 2007.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε µε την
συνεργασία του ∆ήµου Πάρου και
του εξωραϊστικού – πολιτιστικού
συλλόγου Μαραθίου, ο οποίος έχει

ξεκινήσει από το 1996 τον αγώνα
για την αποµάκρυνση και την
παύση λειτουργίας της χωµατερής
του Μαραθιού.
Στην εκδήλωση µίλησε ο ∆ήµαρχος
Πάρου κος Γιάννης Ραγκούσης και
ο Πρόεδρος της ΕΕ∆ΣΑ κ. Αντώνης
Μαυρόπουλος.
Στην οµιλία του ο ∆ήµαρχος της
Πάρου τόνισε ότι η Πάρος είναι το
πρώτο νησί του νοµού Κυκλάδων
που αποκτάει ΧΥΤΑ, µετά από
αγώνα οκτώ χρόνων.
Χαρακτηριστικά είπε ότι «γιορτά-
ζουµε το κλείσιµο των χωµατερών
στην Πάρο και ειδικά στο Μαράθι,
του οποίου η χωµατερή βρίσκεται
στο αρχαίο λατοµείο Μαρµάρου.
Με πυρήνα τον ΧΥΤΑ θα βαδίσουµε
προς ένα σχέδιο ολοκληρωµένης
διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Στην οµιλία του ο Πρόεδρος της
ΕΕ∆ΣΑ τόνισε ότι είναι η πρώτη
φορά που η έναρξη λειτουργίας

ΧΥΤΑ γιορτάζεται µε τόσο µεγάλο
γλέντι, γεγονός αναµφίβολα ενθαρ-
ρυντικό γιατί µέχρι σήµερα έχουµε
συνηθίσει κυρίως αρνητικές αντι-
δράσεις για την λειτουργία ΧΥΤΑ.
Επιπλέον σηµείωσε το κοντράστ µε
την υπόθεση των Ταγαράδων και
έδωσε έµφαση στην ανάγκη καλής
λειτουργίας των έργων και την
συσχέτισή του µε έργα επεξεργα-
σίας και ανακύκλωσης».
Αυτά συνέβησαν παραµονές των
δηµοτικών εκλογών του 2006.
Μπήκαµε αισίως στο 2008 και ο
διευρυµένος σκουπιδότοπος στο
Μαράθι συνεχίζει τη λειτουργία του
ρυπαίνοντας ακόµη την περιοχή.
Όσον αφορά το ΧΥΤΑ, θα είµαστε
ευχαριστηµένοι, εάν λειτουργήσει
εντός του 2008. Το λυπηρό είναι
ότι το ∆.Σ. του εξωραϊστικού
Συλλόγου του Μαραθιού συνέπραξε
σ’ αυτό το χονδροειδές ψεύδος
παραµονές δηµοτικών εκλογών.

Οι «αλήθειες» της εικονικής πραγµατικότητας
που έζησε η Πάρος

Ο Νίκος
Αρκουλής κατά
25 χρόνια νεότε-
ρος.
Η φωτογραφία
ελήφθη στο κοινο-
τικό µέγαρο των
Λευκών, όταν ήταν
ακόµη κοινοτικός
σύµβουλος. Μετά
από λίγο, υπηρέ-
τησε ως πρόεδρος
της κοινότητας
Λευκών και αργό-
τερα, όταν συστή-
θηκε το Επαρχείο
Πάρου Αντιπάρου,
εκλέχτηκε επί δύο
συνεχείς τετραετίες
Έπαρχος. Την
τετραετία 2003 -
2006 ήταν δηµοτι-
κός σύµβουλος και
τώρα στην τετραε-
τία που διανύουµε
είναι νοµαρχιακός
σύµβουλος.
Η Πάρος εκτίµησε
τη θετική παρου-
σία του Νίκου
Αρκουλή, ως παι-
διάτρου στο Κέντρο
Υγείας και την
προσφορά του στα
κοινά. Γι’ αυτό και
τον τιµά συνεχώς
επί είκοσι και
πλέον χρόνια, ως
αιρετό µε δηµόσια
αξιώµατα.

ΜΜίίαα
φφωωττοογγρρααφφίίαα
ααππόό  τταα
ππααλλιιάά......

Τελειώνει αισίως ο Ιανουάριος και το
Κέντρο Υγείας Πάρου – Αντιπάρου παρα-
µένει ακόµη χωρίς πρόεδρο και
∆ιοικούσα Επιτροπή. Οι τελευταίες πλη-
ροφορίες που έφτασαν στη στήλη, µιλούν
για κατάργηση του θεσµού. Προφανώς
εκτιµούν οι πολιτικοί προϊστάµενοι στον
τοµέα της υγείας, ότι τα νησιωτικά Κέντρα

Υγείας µπορούν να λειτουργήσουν και
χωρίς ∆ιοικούσα Επιτροπή. Αντί να ανα-
βαθµίσουν το θεσµό, τον καταργούν.
Κατά τα άλλα το Κέντρο Υγείας πορεύεται
χάρη στον πατριωτισµό και την ευσυνει-
δησία του προσωπικού, που επιµένει να
προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες προς
όφελος των κατοίκων των νησιών µας.

ΚΚαταργούν  τη  ∆ιοικούσα  Εππιτροππή  
του  ΚΚέντρου  Υγείαςς;;

ΝΝα  ανναλάάβουνν  τις  πολιτικές  τους  ευθύννες



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  24  Ιανουαρίου  2008

Με σοβαρές συνέ-
πειες για το ∆ήµο και
τους ιδιοκτήτες οικο-
πεδικών εκτάσεων που
δεν είναι εύκολο να
προσδιοριστούν, ακυ-
ρώθηκε για δεύτερη
φορά από το
Συµβούλιο  της
Επικρατείας το Σχέδιο
Πόλης της Παροικιάς.
Αυτό σηµαίνει ότι µετά
την δηµοσίευση της
απόφασης, θα ισχύ-
σουν παλαιότερες δια-
τάξεις νόµων και απο-
φάσεις, που καθορί-
ζουν την αρτιότητα
των οικοπέδων και
τους όρους δόµησης.
Η κατάργηση του
Σχεδίου Πόλης: 

- Ωφελεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων
που βρίσκονται εντός του οικισµού
της Παροικιάς, διαθέτουν οικόπεδα
άρτια και οικοδοµήσιµα και δεν µπο-
ρούσαν να τα  οικοδοµήσουν λόγω της
απαγόρευσης έκδοσης οικοδοµικών
αδειών και της µη ύπαρξης µελέτης
πράξης εφαρµογής.
- Ζηµιώνει τους κατόχους µεγάλων
οικοπέδων, επειδή ο συντελεστής
δόµησης τώρα είναι µικρότερος από
αυτόν που προέβλεπε το σχέδιο
πόλης.  Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων
αυτών, αφού παραχωρούσαν τµήµα
του οικοπέδου τους στο δήµο, γίνο-
νταν πλέον κάτοχοι οικοπέδων άρτιων

και οικοδοµήσιµων µεγάλης οικονο-
µικής αξίας, λόγω αυξηµένου συντελε-
στή δόµησης.
Ο µεγάλος χαµένος όµως της υπόθε-
σης αυτής είναι ο ∆ήµος της Πάρου,
αφού η κατάργηση του Σχεδίου Πόλης
του στερεί κοινόχρηστους χώρους,
εντελώς απαραίτητους για τα λειτουρ-
γία του οικισµού. Π.χ. η Παροικιά,
για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και
πράγµατα, προβλέπεται να µείνει
χωρίς πάρκιγκ, αφού οι ιδιοκτήτες των
εκτάσεων αυτών µπορούν πλέον να τις
οικοπεδοποιήσουν και να τις αξιοποι-
ήσουν διαφορετικά, κερδίζοντας πολύ
περισσότερα  σε σύγκριση µε το ενοί-
κιο που παίρνουν από το ∆ήµο. 
Ένα µικρό ιστορικό
Η προσπάθεια να αποκτήσει η

Παροικιά Σχέδιο Πόλης άρχισε στα
µέσα της δεκαετίας του ΄80, όταν
υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε ήταν ο Αντώνης
Τρίτσης και στα πλαίσια της
Επιχείρησης Πολεοδοµικής
Ανασυγκρότησης. Η τοπική αυτοδιοί-
κηση της Πάρου, αλλά και οι πολιτι-
κές δυνάµεις του νησιού στήριξαν την
προσπάθεια αυτή, η οποία όµως ξεκί-
νησε µε µία µελέτη αποτύπωσης του
οικισµού και µε προτάσεις του µελε-
τητή, που δηµιούργησαν σε µερίδα
των ιδιοκτητών αίσθηµα δικαιολογη-
µένης αδικίας ενώ περιείχε και πολλά
λάθη που προκάλεσαν αρκετές αντι-
δράσεις. Η αναστολή έκδοσης των
οικοδοµικών αδειών σε συνδυασµό µε
την αδυναµία της τοπικής αυτοδιοί-
κησης Α και β βαθµού να προχωρή-

σει στη µελέτη πράξης
εφαρµογής, οδήγησαν
θιγόµενους ιδιοκτήτες
στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, το οποίο
τους δικαίωσε, καταργώ-
ντας για δεύτερη φορά το
Σχέδιο Πόλης, την πρώτη
επί δηµαρχίας Αργουζή
και τη δεύτερη, τώρα, επί
δηµαρχίας Βλαχογιάννη.

Τι πρέπει να γίνει
Όπως είναι γνωστό, οι
οικισµοί των νησιών του
Αιγαίου υπάγονται πολε-
οδοµικά στο Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής. Κατά συνέ-
πεια η στενή συνεργασία

του πιο πάνω υπουργείου µε το δήµο
µας  αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την επίλυση  του σοβαρού αυτού
οικιστικού προβλήµατος. Ο δήµος
κατά την άποψή µας, θα πρέπει να
συγκαλέσει, πριν λάβει οποιαδήποτε
απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
ευρεία σύσκεψη φορέων της Πάρου
και να προσκαλέσει τον υφυπουργό
Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής και
τους βουλευτές του νοµού, ώστε να
υπάρξει πλήρης ενηµέρωση για τις
επιπτώσεις που θα έχει η µη εφαρµο-
γή του Σχεδίου Πόλης και στη συνέ-
χεια να γίνουν προτάσεις µε κριτήριο
την εξασφάλιση των απαραίτητων κοι-
νόχρηστων χώρων και µε την προϋπό-
θεση ότι δεν θα υποστούν οικονοµική
ζηµιά οι ιδιοκτήτες γης. 

Áêõñþèçêå ôï Ó÷Ýäéï Ðüëçò
ΑΑπό  ττο  Συμβούλλιο  ττης  ΕΕπικραττεείας

ΓΓια  δεεύττεερη  φορά

Την Τετάρτη 9
Ιανουαρίου 2008 o
Χορευτικός Όµιλος
Νάουσας Πάρου πραγ-
µατοποίησε την ετήσια
Γενική Συνέλευση µελών
του στην αίθουσά του,
στη Νάουσα. Πολλοί
ήταν οι παριανοί που
ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσµα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε
καλωσόρισµα από τον
πρόεδρο Μιχάλη
Θεοδωράκο, ενώ στη
συνέχεια ο π. Νικόλαος
Ανουσάκης ευλόγησε την
πίτα. Απηύθυναν χαιρε-
τισµούς, µε επετειακό
χαρακτήρα λόγω της
συµπλήρωσης 20 χρόνων
από την ίδρυση του συλ-
λόγου, η πρόεδρος του ∆.∆.
Νάουσας και ιδρύτρια του
ΧΟΝ Μαρία Τριπολιτσιώτου -
Τσουνάκη και ο Νοµαρχιακός
σύµβουλος Χρύσανθος
Μπαφίτης, Κοινοτάρχης
Νάουσας το 1988, όταν ο

Όµιλος ξεκίνησε. Χαιρετισµό
απέστειλε η Έπαρχος Πάρου
– Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη.
Ακολούθησαν ο απολογισµός
δραστηριοτήτων από τη γραµ-
µατέα Ζαµπέτα Μοστράτου, ο
οικονοµικός απολογισµός

από την ταµία Ανθούλα
Θεοδωράκου και µία αποτί-
µηση των δραστηριοτήτων
από τον πρόεδρο. Ειδικές
αναφορές έγιναν στο πολύ
καλό επίπεδο των περσινών
παραστάσεων, στο πρόσφατο
ταξίδι στη Φινλανδία, στην

έκδοση του ηµερολογίου
(ΚΑΛΑΝΤΑΡΙ 2008), στην υπό
κατασκευή νέα ιστοσελίδα
(www.paros-xon.gr) και στη
διοργάνωση της συναυλίας
του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
Επίσης, έγινε ενηµέρωση για
τον προγραµµατισµό των

εκδηλώσεων για τη νέα χρο-
νιά. Η εκδήλωση ολοκληρώ-
θηκε µε προβολή αποσπα-
σµάτων παραστάσεων από το
ξεκίνηµα του ΧΟΝ, που έφε-
ραν πολλές ευχάριστες ανα-
µνήσεις στους παρευρισκόµε-
νους.

Χορευτικόςς  ΌΌμιλοςς  Νάουσαςς

Κοπή πίτας και απολογισµός

Τα πάρκιγκ του Περιφερειακού µπορούν πλέον
να γίνουν οικόπεδα και να χτιστούν

µετά την κατάργηση του Σχεδίου Πόλης
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Η «Ενιαία ∆ηµοτική Κίνηση
Πολιτών Πάρου» σε δελτίο τύπου
που εξέδωσε µια µέρα µετά τη
συνεδρίαση του δηµοτικού συµ-
βουλίου (10-1-2008), µιλάει για
απαντήσεις που δεν δόθηκαν σε
καίρια ερωτήµατα. Αναλυτικά το
δελτίο τύπου της «Ενιαίας
∆ηµοτικής Κίνησης Πολιτών
Πάρου» έχει ως εξής:

«Η συνεδρίαση της 09-01-2008 του
δηµοτικού συµβουλίου Πάρου απο-
κάλυψε συνταρακτικές λεπτοµέρειες
από τις αθέατες πλευρές του τεράστι-
ου σκανδάλου που ταλανίζει το νησί,

αλλά απαντήσεις σε καίρια και σοβα-
ρά ερωτήµατα δεν δόθηκαν.
Πως είναι δυνατόν επί τόσα χρόνια η
∆ηµοτική Αρχή να µη γνωρίζει ότι:

- Εκτελούνται λιµενικά έργα χωρίς
όλες τις τυπικές αδειοδοτήσεις;
- Εγένοντο έργα ακόµα και εν αγνοία
των µελών του διοικητικού συµβουλί-
ου όπως δήλωσε η πρόεδρος της κοι-
νότητας Αντιπάρου;
- Οι αποφάσεις διαµορφώνονται
µετά την εκτέλεση των έργων;
- Ποια έργα αλλοιώθηκαν ως προς το
περιεχόµενο τους και από ποια έργα
µεταφέρθηκαν τα χρήµατα και σε

ποια διετέθησαν;
- Υπάρχουν τελικά έργα που χρηµα-
τοδοτήθηκαν από το Λιµενικό Ταµείο,
όταν αυτό δεν είχε το δικαίωµα;
- Πως ο έντιµος και εργατικός υπάλ-
ληλος, όπως διαβεβαίωσε και ο
δήµαρχος κ. Βλαχογιάννης Χρήστος,
γίνεται «αποδιοποµπαίος» όταν καταγ-
γέλλει για πρακτικές που αγγίζουν τα
όρια του εκβιασµού και παραπλανητι-
κές ενέργειες του πρώην δηµάρχου
και των πολιτικών προϊσταµένων του;
Ενώ αποδείχτηκε µε τον πλέον πανη-
γυρικό τρόπο ότι ο «δήµος πρότυπο»
δεν ήταν παρά ένα επικοινωνιακό
κατασκεύασµα της εποχής Ραγκούση,

η πλειοψηφία παριστάνει την άσχετη
και αναµάρτητη.

Εµβρόντητη η Παριανή κοινωνία
διαπιστώνει - ανακαλύπτει ότι υπεύ-
θυνη ηγεσία του δήµου την περίοδο
2003-2006 ήταν -ένας τότε πολίτης
και τώρα δηµοτικός σύµβουλος- ο
Γιώργος Καρατζάς.
Αν µια δηµοτική αρχή αποδειχθεί
ανίκανη να διαχειριστεί τον δήµο
σίγουρα δεν είναι καλό, όµως η έλλει-
ψη θάρρους και οι πράξεις συγκάλυ-
ψης της ανεπάρκειας της είναι άκρως
επικίνδυνα και δεν αξίζουν στο νησί
µας».

ΓΓρρααππττήή
δδήήλλωωσσηη  -  δδιιάάψψεευυσσηη
ααππόό  ΚΚώώσστταα  ΣΣκκααννδδάάλληη::
«Είναι
εξοργιστικά
και αγγίζουν
τα όρια της
κακοήθειας»
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου κ. Σκανδάλης µε γραπτή του
επιστολή που έστειλε στον ∆ήµαρχο
Πάρου στις 10 Ιανουρίου, συνόψισε
τα όσα είπε ή απάντησε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ως εξής: 
«Κύριε ∆ήµαρχε.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου έλαβα, από
ανακοίνωσής σας, γνώση της από 8-
1-2008 επιστολής του δηµοτικού
υπαλλήλου κ. ∆ηµήτρη
Αντωνόπουλου, περικοπές της
οποίας, που αναφέρονται στο πρόσω-
πό µου, προκάλεσαν την άµεση αντί-
δρασή µου και την δικαιολογηµένη
µου έκπληξη.
Η από 24-12-2007 επιστολή του κ.
Αντωνόπουλου περιέχει την πηγαία,
ευθεία και γνήσια τοποθέτησή του για
όσα ο ίδιος οµολογεί ότι έπραξε και
για τα οποία εκφράζει τη λύπη του
και ζητεί συγνώµη.
Άλλωστε την ειλικρινή αυτή «εξοµολό-
γηση» έχει κάνει ο ίδιος και η σύζυ-
γός του προς πολλά πρόσωπα, αλλά
και µε τη δεύτερη, από 8-1-2008,
επιστολή του πλήρως επιβεβαιώνει
κατ’ ουσίαν.
Συνεπώς, όπως και χθες αµέσως
έπραξα εκκαθαρίζοντας τη θέση µου,
διαβεβαιώνω µε τον πλέον κατηγορη-
µατικό τρόπο, ότι είναι εξοργιστικά
και αγγίζουν τα όρια της κακοήθειας
όσα οψίµως ισχυρίζεται περί δήθεν
«παραπλάνησης και πίεσής του» ή ότι
του εδήλωσα πως αποτελεί «πνευµατι-
κό προιόν» του προκατόχου σας
∆ηµάρχου κου Ραγκούση, για να
υπογράψει την  από 24-12-2007 επι-
στολή του.
Ουδέποτε συνέβη αυτό και ουδέποτε
βεβαίως τον πίεσα ή τον παρεπλάνη-
σα.
Αυτά για την καταγραφή της και
µόνης αλήθειας.

Με τιµή
Ο πρόεδρος

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Κων/νος Σκανδάλης»

ΕΕνιιαία  ∆ηημοτιική  Κίνηησηη  Πολιιτών  Πάρου
“Απαντήσεις σε καίρια και σοβαρά ερωτήµατα δεν δόθηκαν”

Αφού πέρασε περίπου ένας µήνας, το
τοπικό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξέδωσε ανακοίνω-
ση σχετική µε τα γεγονότα του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, για
µας πει ότι συµφωνεί µε τις ενέργειες
της παράταξης που διοικεί το ∆ήµο.
Τη µεταφέρουµε χωρίς καµιά περι-
κοπή.
«Η ∆ηµοτική Οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Πάρου - Αντιπάρου παρακολουθεί µε
ιδιαίτερη προσοχή τα γεγονότα που
σχετίζονται µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου.
∆εν έχει κανένα λόγο να µην πάρει

θέση σε ένα τέτοιο ζήτηµα που απα-
σχολεί την τοπική κοινωνία.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τη σύστασή του ως
σήµερα, όχι µόνο ζητά και διεκδικεί
τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, αλλά
απεγνωσµένα αγωνίζεται για την εξα-
σφάλισή της.
Η ∆ηµοτική Οργάνωσή µας, επιδοκι-
µάζει τους χειρισµούς της ∆ηµοτικής
αρχής για την παραποµπή του θέµα-
τος στη δικαιοσύνη.
Σε καµία όµως περίπτωση δεν θα επι-
τρέψει σε κανέναν και ιδιαίτερα στις
υπόλοιπες τοπικές κοµµατικές oργα-

νώσεις να συκοφαντούν και να σκευ-
ωρούν κατά του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τους
εκπροσώπους και τα µέλη του, µέσω
του θέµατος αυτού, την ώρα που όλη
η χώρα ταλανίζεται από τα αλλεπάλ-
ληλα σκάνδαλα της Κυβέρνησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας που δηλητηριάζουν
τη συνείδηση των πολιτών και απαξιώ-
νουν το υπάρχον πολιτικό σύστηµα.

Για τη ∆ηµοτική Οργάνωση
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πάρου - Αντιπάρου
Ο Γραµµατέας

Μανώλης Γεµελιάρης»

Καθυστερηµένη τοποθέτηση
από ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πάρου - Αντιπάρου

Συνέχεια
από τη σελ. 1
φορέων και σχόλια του
τοπικού τύπου, σχετικά
µε την διάπραξη βαρειών
παραβατικών πράξεων
πλαστογράφησης, παρα-
ποίησης εγγράφων και
πιθανής κατάχρησης
δηµοσίου χρήµατος από
δηµοτικό υπάλληλο που
οµολόγησε , αλλά και
πιθανολογούµενης
γνώσης, ανοχής ή
βαρείας αµέλειας µελών
του ∆.Σ. του
∆ιαδηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Πάρου –
Αντιπάρου και υπαλλή-
λων του ∆ήµου.

Η Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών
Σύρου µετά τη σχετική καταγγελία,
προέβη άµεσα στην κατάσχεση
εγγράφων, βιβλίων κ.τ.τ. του ∆.Λ.Τ.
από συστάσεώς του, το 2003, µέχρι
σήµερα.
Επειδή ο ενεχόµενος υπάλληλος
είναι ταµίας του ∆ήµου, ο οποίος, µε
προφανή απόφαση του ∆ηµάρχου,
εκτελούσε, κατά παραχώρηση, και
χρέη Ταµία του ∆.Λ.Τ., πιθανώς και
άλλων ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
Ν.Π.∆.∆.

Επειδή η παραβατική, κατ΄ εξακο-
λούθηση, δράση του υπαλλήλου
δηµιουργεί εύλογες υπόνοιες για
τυχόν άλλες παράνοµες διαχειριστι-
κές πράξεις, τόσο του ιδίου, όσο και
τυχόν συνεργών του, και η ∆ηµοτική
Αρχή παραλείπει µέχρι σήµερα να
τον θέσει σε  διαθεσιµότητα.
Επειδή εκτιµώ ότι η κοινωνική συνο-
χή των πολιτών της Πάρου απειλείται
µε έντονη αµφισβήτηση των Αρχών
∆ιαφάνειας, Αξιοπιστίας και Ελέγχου
των δράσεων ΟΤΑ από την Πολιτεία
αλλά και αφορµή δίδεται σε έντονες
φηµολογίες στον τοπικό τύπο και

Ρ/∆ µε πολιτικά ιδιοτελείς σκοπεύ-
σεις επηρεασµού.

Σας παρακαλώ, όπως µετά την
πλήρη ενηµέρωσή σας και από την
εισαγγελία Σύρου, ως έχει προς
τούτο υποχρέωση, να εξετάσετε την
δυνατότητα να διατάξετε την άµεση
διενέργεια γενικού διαχειριστικού
ελέγχου του συνόλου των δηµοτικών
υπηρεσιών του ∆ήµου Πάρου,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµοτι-
κών Επιχειρήσεων και Ν.Π.∆.∆. για
τον εντοπισµό τυχόν πράξεων δια-
φθοράς ή κακοδιαχείρισης».

ÌåôÜ ôçí Åéóáããåëßá êáé
ÅðéèåùñçôÝò óôï ÄÞìï;

ΆΆννοιξανν  οι  ασκοί  ττου  ΑΑιόλλου
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Στο ΜΕΓΑ ζήτηµα
του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου,
µε τα γεγονότα όπως
τα πληροφορούµεθα
από τον τοπικό τύπο
και τις ανακοινώσεις
∆ηµοτικής ∆ιοίκησης
και Αντιπολίτευσης,
χάνουµε τον µπού-
σουλα…
Αρχίζω λοιπόν από
τα αυτονόητα, πριν
γίνουν δυσνόητα και
αµφιλεγόµενα.
Αναµφίβολα υπάρχει πολιτική
ευθύνη για κάθε παράπτωµα
δηµοτικού υπαλλήλου που δια-
χειρίζεται ένα καίριο πόστο, όπως
το ταµείο του ∆ήµου. Βαρύτατη,
όταν ο πολιτικός του προϊστάµε-
νος συµµετέχει και συγκαλύπτει
το παράπτωµα. Βαριά, όταν το
ανέχεται και δεν κάνει τίποτα,
µέτρια όταν το εντοπίζει και το
τιµωρεί.
Στην περίπτωσή µας, πολιτικός

προϊστάµενος του
υπαλλήλου δεν είναι
µόνο ο πρόεδρος του
Λιµενικού Ταµείου ή
ο ∆ήµαρχος.
Πολιτικοί προϊστάµε-
νοι  είναι το σύνολο
όσων συµµετέχουν
στο ∆.Σ. του
Λιµενικού Ταµείου
και στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. Εκείνο
που πρέπει πάντα να
προέχει, κύριοι
εκπρόσωποι της

παριανής κοινωνίας, είναι ο
άµεσος και συνεχής έλεγχος των
δηµοτικών υπαλλήλων, από τους
πολιτικούς προϊσταµένους του
δήµου ΜΑΣ, του ταµείου ΜΑΣ.
Με άλλα λόγια, ∆ιοίκηση και
αντιπολιτευτικός έλεγχος πρέπει
να ασκούνται κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας λήψης και εφαρ-
µογής των αποφάσεων του φορέα
και όχι εξ αναβολής µε πολιτική
αναψηλάφηση και µεταχρονολο-

γηµένη καταδίκη των πράξεων
της διοίκησης.
Για να ελαχιστοποιηθεί η πολιτι-
κή ευθύνη, απαιτείται η πρόλη-
ψη και όχι η εκ των υστέρων
αποκάλυψη και τιµωρία του αδι-
κήµατος µέσω της δικαιοσύνης.
∆εν είναι δυνατόν στις µέρες µας,
ενώ ο πολίτης δοκιµάζεται σκλη-
ρά στην καθηµερινή ζωή του, να
παρατηρεί απλώς τέτοια φαινόµε-
να µε οικονοµική και πολιτική
σηµασία.

Γιατί, αν µη τι άλλο, µεταθέτουν
την πολιτική ευθιξία στη δικαστι-
κή αρµοδιότητα. Και το χειρότε-
ρο; Βάζει και ο πολίτης την ευθύ-
νη της πολιτικής στην κρίση της
δικαιοσύνης. 

Το ζήσαµε, σαν Έλληνες αυτό,
σχετικά πρόσφατα. Ειδικά δικα-
στήρια, Παπανδρέου, MEA
CULPA κ.λ.π.. Πάλι τα ίδια; Στον
21ο αιώνα; Ε! ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ! ∆εν
είναι έτσι.

Του Μένιου
Αποστολίδη

Πρώτα πολιτική, µετά δικαιοσύνη

Η Κοµµατική
Οργάνωση Πάρου του
ΚΚΕ µε ανακοίνωσή
της στις 14 Ιανουαρίου
2008 παίρνει θέση
στις τελευταίες εξελί-
ξεις γύρω από το σκάν-
δαλο στο ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο
Πάρου-Αντιπάρου αλλά
και όσα διαδραµατί-
σθηκαν στο τελευταίο
δηµοτικό συµβούλιο
όταν και συζητήθηκε
το θέµα. Αναλυτικά η
ανακοίνωση έχει ως
εξής:
«Οι πλαστογραφίες υπο-
γραφών, η παραποίηση ή
κατασκευή αποφάσεων
κατά περίπτωση, απλά
συνοδεύουν το τοπίο της
σαπίλας που άρχισε να
αναδύει µπόχα και που
οι πολιτικά υπεύθυνοι
αρνούµενοι να αναλά-
βουν τις ευθύνες της

πολιτικής που εφάρµο-
ζαν, δείχνουν σαν υπαίτιο
του σκανδάλου ένα
υπάλληλο.
Η πολιτική της εξυπηρέ-
τησης των δικών µας
ανθρώπων, των πελατεια-
κών σχέσεων και των
ψηφοθηρικών σκοπιµο-
τήτων της δηµοτικής
αρχής αποτελούν την
αιτία γέννησης ενός
σκανδάλου που ήρθε
συµπτωµατικά στη δηµο-
σιότητα.
Αυτή η πολιτική και όχι
µόνο, αποτέλεσε και
αποτελεί τον «οδηγό» της
δηµοτικής αρχής από
τότε που ανέλαβε τα
«ηνία» της τοπικής εξου-
σίας.
Γιατί υπήρχε η ανάγκη
πληρωµής δαπανών που
δεν γνώριζαν τα µέλη του
∆.Σ. του Λιµενικού
Ταµείου;

Γιατί εκτελούσαν, όπως
καταγγέλλεται, δηµοτικά
έργα µε χρήµατα του
Λιµενικού Ταµείου;
Γιατί δεν συνεδρίαζαν οι
επιτροπές παραλαβής
έργων και προµηθειών
όταν στο παριανό λαό
είναι διάχυτη η εντύπωση
της σπατάλης. Στο βαθµό
που δεν υπάρχει διαχω-
ρισµός θέσεων αυτά και
άλλα πολλά αποτελούν
συλλογική ευθύνη της
δηµοτικής πλειοψηφίας
και όχι ενός υπαλλήλου.
Η επιχειρηµατολογία των
προηγούµενων ηµερών
και η τακτική των «χαµη-
λών» τόνων, αποδυκνείει
πόσο δεµένη είναι η
δηµοτική αρχή µε τη
λογική που παράγει
νοµότυπα ή παράνοµα
σκάνδαλα και που είναι
αποτέλεσµα της αποδο-
χής της διαχειριστικής

πολιτικής του συστήµα-
τος. Βέβαια σκόπιµα
θέλει να ξεχνά και η
άλλη πλευρά του νοµί-
σµατος (βλέπε Ν.∆.) ότι
είναι συνένοχη του θερ-
µοκηπίου παραγωγής των
πάσης φύσεως σκανδά-
λων.
«∆ωράκι για τον εαυτό
του» ο ένας, «Μαγγίνα» ο
άλλος, «χρηµατιστήριο» ο
ένας, «οµόλογα» ο άλλος,
«πολιτική Πάχτα» ο ένας,
«Ζαχόπουλο» ο άλλος και
πάει λέγοντας.
∆εν γνωρίζουµε τι θα
πράξει η ∆ικαιοσύνη
αλλά γνωρίζουµε τι πρέ-
πει να πράξει ο παριανός
λαός. Να αγωνιστεί για
µια άλλη πολιτική τοπι-
κά και γενικότερα η
οποία θα διαµορφώσει
όρους διαφάνειας, συµ-
µετοχικής δηµοκρατίας
και κοινωνικού ελέγχου».

ΣΣΥΥ..ΡΡΙΙΖΖ..ΑΑ  ΠΠάάρροουυ  -  ΑΑννττιιππάάρροουυ::
Κάτι σάπιο
υπάρχει
στο “Βασίλειο
των... Παρίων”
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πάρου - Αντιπάρου µε ∆ελτίο
Τύπου που εξέδωσε στις 10 Ιανουαρίου 2008
αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθε-
ση του Λιµενικού Ταµείου. Αναλυτικά το ∆ελτίο
Τύπου έχει ως εξής:
“Πέρασαν 20 µέρες για να συγκληθεί το
∆ηµοτικό Συµβούλιο από τις 17/12/07, που
καταγγέλθηκαν οι πλαστογραφίες στα χαρτιά
του Λιµενικού Ταµείου, που αφορούσαν έργα
και προµήθειες.
Στις 09/01/08 γίναµε µάρτυρες µιας απροκά-
λυπτης προσπάθειας, που προωθήθηκε από την
µεριά της πλειοψηφίας του ∆.Σ., µε στόχο την
κάλυψη όλων αυτών που έχουν τις πολιτικές
ευθύνες σ’ αυτό το µεγάλο οικονοµικό και πολι-
τικό σκάνδαλο.

Οι Παριανοί Πολίτες µένουν άφωνοι µαθαίνο-
ντας, ότι ∆ηµοτική Υπάλληλος (µε περίσσια γεν-
ναιότητα) κατάγγειλε πλαστογραφίες, ότι εισαγ-
γελέας ασχολείται µε το θέµα, ότι κατασχέθη-
καν όλα τα χαρτιά του Λιµ. Ταµείου από το
2003-2007, και ΑΠΟΡΟΥΝ...
Πως είναι δυνατόν, στον πολυδιαφηµισµένο
“Πρότυπο” ∆ήµο Πάρου και τα όργανα του, να
υπάρχουν ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ.

Πως είναι δυνατόν, στον ∆ήµο του
“Αυτοκράτορα”, που τα πάντα ελέγχονταν από
τον ίδιο, όλες οι αποφάσεις για τα έργα, µικρά
και µεγάλα, τόσο του ∆ήµου όσο και του Λ.Τ.
είχαν την έγκριση του, να τού ξεφύγει(?) τέτοιο
καραµπινάτο σκάνδαλο.
Γιατί τέτοια αγωνιώδης προσπάθεια από τον
σηµερινό ∆ήµαρχο να καλύψει (µε ∆. Τύπου
26/12/07)...τον “Πρώην” που στη θητεία του
συνέβησαν όλα αυτά;

Πως γίνεται ο “Πρώην” από την νέα του θέση, να
βγαίνει στις τηλεοράσεις και να κατακεραυνώνει
τον Καραµανλή σαν κύριο υπεύθυνο της υπόθε-
σης Ζαχόπουλου, και για τον εαυτό του να
κάνει την πάπια; Ποιανού επιλογή ήταν τα διο-
ρισµένα µέλη του Λιµ. Ταµείου; Ποιανού επιλο-
γή ήταν το Λιµενικό Ταµείο να χρηµατοδοτεί
και εκτελεί (όπως καταγγέλλεται) άσχετα µε το
αντικείµενο του, έργα του ∆ήµου (τσιµεντοστρώ-
σεις, πεζοδρόµια, βαψίµατα κτιρίων, κ.λπ.) που
φτάνουν µέχρι... τον “Κάραβο” του Κώστου;
Είναι δυνατόν, µέχρι σήµερα, µονάχα ένας
∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας να έχει
αναλάβει (προς τιµήν του) την όποια πολιτική
ευθύνη του αναλογεί; Οι υπόλοιποι νιώθουν
άραγε “ευτυχείς” και “ικανοποιηµένοι” µε ότι
συµβαίνει γύρω τους;

Είναι δυνατόν µεµονωµένος ∆ηµοτικός
Υπάλληλος, έτσι απλά και αυτόβουλα, να ανα-
λάβει να παίξει τον ρόλο του εξιλαστήριου
θύµατος; Απ’ ότι φαίνεται από την 2η επιστολή
του, µάλλον όχι, γιατί καταλογίζει µεθοδεύσεις
και ευθύνες, στους πολιτικούς του προϊσταµέ-
νους.
Σ’ αυτόν τον τόπο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει
ευθιξία... Κανένας δεν παραιτείται, αλλά µένει
γαντζωµένος στην καρέκλα του, όσο και αν έχει
εκτεθεί...

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. καλεί τους Παριανούς Πολίτες να
πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να αποκα-
λύψουν τις µεθοδεύσεις για το κουκούλωµα, και
να αγωνιστούν για ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ-
ΚΕΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΠΑΡΟΥ.

Η  Γραµµατεία”.

ΚΚομματική  Οργάνωση  ΚΚΚΚΕ  Πάρου

«Ôïðßï óáðßëáò ðïõ Üñ÷éóå
íá áíáäýåé ìðü÷á»

Επαγγελµατίας ψαράς από την Παροικιά
µας πληροφόρησε ότι η ποσειδωνία,
θαλάσσιο φυτό, που στον κόλπο της
Παροικιάς είχε δηµιουργήσει µεγάλα
θαλάσσια λιβάδια, έκανε και πάλι την
εµφάνισή του, σε περιοχές που είχε εξα-
φανισθεί εξ αιτίας της µόλυνσης του κόλ-
που.
Τα τελευταία χρόνια, µετά τη σύνδεση των
παραλιακών καταστηµάτων και των ξενο-
δοχείων, στο κεντρικό αγωγό της αποχέ-
τευσης, ο κόλπος της Παροικιάς καθάρισε
και αυτό βοήθησε στην ανάπτυξη και
πάλι της ποσειδωνίας. Τα λιβάδια της
ποσειδωνίας προστατεύουν τα αυγά των
ψαριών και των µαλακίων και αποτελούν
ιδεώδη τόπο για την ανάπτυξη του γόνου.

Επανεµφάνιση της ποσειδωνίας
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Εκδόθηκε πρόσφατα από τη
«Σύγχρονη Εποχή» η επιστηµονι-
κή µελέτη του Αναστάση Ι. Γκίκα
µε τίτλο «Οι Έλληνες στη διαδικα-
σία οικοδόµησης του σοσιαλισµού
στην ΕΣΣ∆».  Το έργο αποτελεί µια
διεισδυτική και αναλυτική µατιά
στη διαδικασία οικοδόµησης του
σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆, ειδικότε-
ρα µέσα από τη συµµετοχή των
Ελλήνων. Θεµελιωµένο σε πληθώ-
ρα πρωτογενών και δευτερογενών
πηγών (πολλών εκ των οποίων
αδηµοσίευτων ως τα σήµερα ή
άγνωστων στο ελληνικό αναγνωστι-
κό κοινό) επιχειρεί να ρίξει φως σε
πτυχές του ιστορικού παρελθόντος
που βρίσκονται τις µέρες µας στο
επίκεντρο της αντικοµµουνιστικής
αναθεώρησης και διαστρέβλωσης

της ιστορίας.
Ο συγγραφέας στην εισαγωγή
του βιβλίου του αναφέρει µεταξύ
άλλων: “Η συζήτηση βέβαια ούτε
αρχίζει ούτε τελειώνει εδώ.
Έχοντας πλήρη επίγνωση του
γεγονότος αυτού, η ερευνητική
µας προσπάθεια δεν αποσκοπεί
στο να καταλήξει σε τελεσίδικα
και απόλυτα συµπεράσµατα ανα-
φορικά µε διάφορες πτυχές του
σοσιαλισµού που γνωρίσαµε.
Τουναντίον, στοχεύει σε µια µαρ-
ξιστική και επιστηµονικά τεκµη-
ριωµένη προσέγγιση ιστορικών
γεγονότων και διαδικασιών,
µακριά τόσο από εξιδανικευµένες
ωραιοποιήσεις όσο και από ισοπε-
δωτικούς µηδενισµούς, η οποία
θα συµβάλει -ελπίζουµε- στην

περαιτέρω µελέτη και ανάλυσή
τους”.
Ο Αναστάσης Ι. Γκίκας,
γιός του Γιάννη  και της
Παρασκευής Γκίκα, σπούδασε
πολιτικές επιστήµες στο πανεπι-
στήµιο του Υόρκ της Αγγλίας. Στο
ίδιο πανεπιστήµιο έκανε τις µετα-
πτυχιακές του σπουδές (στη νεότε-
ρη ιστορία, µε εξειδίκευση στη
θεωρία και πράξη των µαζικών
κινηµάτων), καθώς και τη διδα-
κτορική του διατριβή µε θέµα την
πολιτική του εργατικού και κοµ-
µουνιστικού κινήµατος στην
Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Την
περίοδο αυτή εκπονεί δεύτερη
διδακτορική διατριβή στη
Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

¸íá âéâëßï ôïõ ÁíáóôÜóç É. Ãêßêá
ìå ìåãÜëï åðéóôçìïíéêü åíäéáöÝñïí

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της κ.
Κυριακής Ραγκούση – Κοντογιώργου
και όπως σε όλα της τα βιβλία το
θέµα έχει σχέση µε την Πάρο, στην
ιστορία και στον πολιτισµό της οποίας
είναι αφιερωµένο όλο το συγγραφικό
της έργο. Το αντικείµενο της προσπά-
θειας αυτή τη φορά, οι γυναίκες της
Πάρου, θέµα δύσκολο και ευαίσθητο,
θέµα που αγγίζει όλους µας. 
Η συγγραφέας µε τη λεπτότητα και το
σεβασµό που διακρίνει όλο το έργο
της, βρήκε τρόπο να µας δώσει την
εικόνα της γυναίκας της Πάρου  του
προηγούµενου αιώνα, τη θέση της
στην κοινωνία, την προσφορά της, τις
συνθήκες µέσα στις οποίες 
έζησε και εξελίχτηκε, τον αγώνα της
και τις κατακτήσεις της.
Περιγράφοντας τη ζωή των γυναικών,
προσκοµίζει στοιχεία ιστορικά, λαο-
γραφικά, ηθογραφικά που χαρακτηρί-
ζουν την εποχή, στοιχεία που χάνο-
νται καθώς φεύγουν οι άνθρωποι. Το
προσδιορίζει η  ίδια στην εισαγωγή
της: 
«Μια εικόνα της γυναίκας του περασµέ-
νου αιώνα  επιθυµώ να δώσω,  µε
παραστάσεις  που ενδιαφέρουν και την
παράδοσή µας. Μιας εποχής που συνε-
χίστηκε και λίγο αργότερα και της
οποίας τα Για να είναι αυτή η  εικόνα

πιο γνήσια, πιο αυθεντική, παρου-
σίασε επί της σκηνής τις ίδιες τις
γυναίκες και µίλησε µαζί τους, για
όλα όσα έζησαν, για όλα όσα προσέ-
φεραν στη ζωή αυτού του τόπου.
∆ώδεκα ιστορίες γυναικών, µέσα από
τις οποίες, η έρευνα και το ταλέντο
της συγγραφέως φέρνουν στο φως
τον αγώνα και την προσφορά των
γυναικών του τόπου µας.Ο έξοχος
τρόπος που η συγγραφέας προσεγγί-
ζει την κάθε περίπτωση, υποδηλώνει
την απέραντη εµπιστοσύνη των
γυναικών στο πρόσωπό της ώστε να
της ανοίξουν την καρδιά τους διά-
πλατα. Και εκείνη µε σεβασµό και
σπάνια δεοντολογία, στάθηκε στα
σηµεία που αναδεικνύουν την προ-
σωπικότητα της κάθε γυναίκας και
συγχρόνως τόνισε την ατµόσφαιρα
της εποχής, διασώζοντας έτσι µορφές
και σχήµατα που φεύγουν µαζί µε
τους ανθρώπους.Ποιες και πόσες
έπρεπε να είναι οι γυναίκες;
Το ερώτηµα δύσκολο και ο κίνδυνος
να εγερθούν και …παράπονα δικαιο-
λογηµένος.  Έµπειρη πλέον η συγ-
γραφέας προλαβαίνει και προχωρεί
στην παρουσίαση των απλών γυναι-
κών, που προέρχονται από όλες τις
τάξεις και τα επαγγέλµατα. 
«…Είπα να ασχοληθώ µε τις πρωταγω-

νίστριες της ζωής. Τις γυναίκες τις
άγνωστες, τις διπλανές µας υπάρξεις,
στις οποίες οφείλουµε τη ζωή. ..
Η επιλογή δεν έχει να κάνει µόνο µε το
πρόσωπο, µε την καταγωγή, µε το
όνοµα. Και άλλοι ρόλοι και άλλες
γυναίκες στον ίδιο τοµέα θα µπορού-
σαν να έχουν επιλεγεί. Η συµµετοχή
και η θέση της γυναίκας είναι το επί-
κεντρο. Η προσφορά της, ο αγώνας
της, οι συνθήκες που επικρατούσαν
στον τόπο µας, στο συγκεκριµένο χώρο
που η κάθε γυναίκα υπηρέτησε..»
Και να επί της σκηνής οι γυναίκες :

Η αγρότισσα,  η καπετάνισσα, η
δασκάλα, η µικρασιάτισσα, η γυναίκα
της εγκαρτέρησης, η µαία, η γυναίκα
του ήρωα, η πολιτικός , η ζωγράφος,
η βιοχηµικός,  η γυναίκα στον τουρι-
σµό.
Του κυρίου µέρους µε τις ιστορίες
των γυναικών προηγείται εκτενής
ιστορική αναδροµή στα στοιχεία και
τα γεγονότα του γυναικείου ζητήµατος
µε σοβαρές αναφορές στις γυναίκες
των νησιών και κατ’ επέκταση στην
Πάρο. Πρόκειται για ένα κατατοπιστι-
κό κείµενο το οποίο η συγγραφέας,
ορθά κατά τη γνώµη µας, έκρινε ότι

έρεπε να προηγηθεί ώστε ο αναγνώ-
στης, ενήµερος για τη διαδροµή της
γυναίκας γενικά, να πλησιάσει ευκο-
λότερα τις ιστορίες µε τις γυναικείες
µορφές του βιβλίου.  Ο αναγνώστης
αντιλαµβάνεται τόσο το εύρος της
έρευνας και της τεκµηρίωσης για
τούτο το κείµενο, όσο  τον έξοχο
τρόπο γραφής, µε τον οποίο η συγ-
γραφέας καταφέρνει για µια ακόµα
φορά να καθηλώνει και να συγκινεί.

Στο τελευταίο µέρος η συγγραφέας
παρακολουθεί τη νεότερη γενιά µέσα
από το ηµερολόγιο µιας γυναίκας.
∆εν ενδιαφέρεται εδώ η συγγραφέας
για τις λεπτοµέρειες του ηµερολογί-
ου της συγκεκριµένης γυναίκας που
παραµένει  άγνωστη, για τούτο και
δεν πρόκειται για µια βιογραφία.
Επιλέγει τα σηµεία που αναφέρονται
στις γυναίκες που έπαιξαν κάποιο
ρόλο στη ζωή της ιστορούµενης. Έτσι
έχουµε τη νεότερη γυναίκα να παρα-
τηρεί τις παλαιότερες και ταυτόχρο-
να  να περιγράφει σκηνές από τη

δική της διαδροµή. 
Και αυτό το βιβλίο είναι προϊόν έρευ-
νας γύρω από θέµατα που αναφέρο-
νται στη ζωή και τους ανθρώπους της
Πάρου. Μέχρι σήµερα έγραψε για
τους περιηγητές, για τους δασκάλους,
για το σχολείο, για τους πνευµατικούς
ανθρώπους, για τους ψαράδες και
τους αγρότες, για τους απλούς και
άγνωστους ανθρώπους. Σήµερα µε την
ίδια συνέπεια και τον ίδιο απλό και
ευθύ λόγο θα φέρνει στο προσκήνιο
τη γυναίκα. Προηγήθηκε  µακρά προ-
εργασία. Σε κάθε της έρευνα συνοµι-
λεί µαζί τους και συγκεντρώνει µαρτυ-
ρίες. Και αυτές τις µαρτυρίες, τις
εκµυστηρεύσεις τις καταθέτει σαν
χρέος τιµής στις γυναίκες.  «  Έχω
ήδη φυλαγµένα πολλά που δεν είναι
µόνο δικά µου. Χρέος µου είναι θαρρώ
κάτι να κάνω». 
Και η Πάρος αποκτά ένα βιβλίο ωφέ-
λιµο, ιδιαίτερα για τους επερχόµε-
νους, ένα βιβλίο γραµµένο µε σεβα-
σµό και αγάπη προς τιµή των γυναι-
κών του τόπου µας, ένα βιβλίο που
θα εµπλουτίσει την πενιχρή ούτως ή
άλλως σχετική βιβλιογραφία.

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Βιβλίο για τις γυναίκες της Πάρου



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 7Πέμπτη  24  Ιανουαρίου  2008

Ήταν όλοι εκεί. Στην κατάµε-
στη αίθουσα του ξενοδοχείου
«Αγνάντι» στην Παροικιά την
Κυριακή 13 Ιανουαρίου το µεση-
µέρι. Η ατµόσφαιρα ζεστή, φιλι-
κή εγκάρδια και κυρίως ανθρώ-
πινη.
Ο λόγος για τον σύλλογο Εθελοντών
Αιµοδοτών Πάρου - Αντιπάρου που
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
ενώ πραγµατοποιήθηκε και η Γενική
Συνέλευση.
Η προσφορά του Συλλόγου ανεκτί-
µητη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έγιναν γνωστά το 2007 ο Σύλλογος
έδωσε πάνω από 1000 φιάλες αίµα-
τος σε συνανθρώπους µας που το
είχαν ανάγκη. Η προσφορά του συλ-
λόγου είναι εθελοντική και θα συνε-
χιστεί... Και όχι µόνο αυτό. Η προ-
σπάθειά των µελών και φίλων του
συλλόγου είναι να πείσουν κι
άλλους να αφιερώσουν λίγα λεπτά
από τον χρόνο τους, δυο φορές το
χρόνο, ανώδυνα και ακίνδυνα, για
να σώσουν µια ανθρώπινη ζωή.
Η προσέλευση αθρόα και πολυπλη-
θής. Ο µπουφές, προσφορά των
ιδιοκτητών του ξενοδοχείου κυρίου
και κυρίας Λεοντή, πλούσιος και
εντυπωσιακός.
Η πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Ναυπλιώτου συγκινηµένη ευχαρί-
στησε τους φίλους και τα µέλη για
την εντυπωσιακή τους παρουσία και
την ανιδιοτελή και εθελοντική προ-
σφορά τους.
Στη συνέχεια ψηφίστηκε οµόφωνα η
πρόταση για αλλαγή του καταστατι-
κού που ισχύει από το 1991 ενώ
παρατάθηκε η θητεία του ∆.Σ. για
άλλα δυο χρόνια. Στο νέο καταστατι-
κό, που ετοιµάζεται, η διάρκεια της
θητείας του ∆.Σ. θα είναι τέσσερα
χρόνια από δυο που ήταν.
Επίσης βάσει καταστατικού και
σύµφωνα µε το νόµο ζητήθηκε η
ετήσια οικονοµική προσφορά κάθε
µέλους του συλλόγου που είναι 1
ευρώ.
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών
Πάρου-Αντιπάρου είχε αποθεµατικό
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.533
ευρώ, έξοδα µέσα στο 2007 12.513
ευρώ και έξοδα το ίδιο χρονικό διά-
στηµα 8.072 ευρώ. Το αποθεµατικό
στο τέλος του 2007 ανέρχεται στα
5.975 ευρώ.
Οι βουλευτές του νοµού, Γιάννης
Βρούτσης, Άρια Μανούσου –
Μπινοπούλου, Παναγιώτης Ρήγας, ο
τέως δήµαρχος Πάρου και νυν βου-
λευτής Επικρατείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Γιάννης Ραγκούσης, ο Νοµάρχης
Κυκλάδων ∆ηµήτρης Μπάιλας και η
Έπαρχος Πάρου-Αντιπάρου
Γρηγορία Πρωτολάτη έστειλαν µηνύ-
µατα και ευχές τα οποία και διαβά-
στηκαν.
Η όµορφη εκδήλωση έκλεισε µε τη
φιλαρµονική του ∆ήµου να παίζει τα
κάλαντα και το χορευτικό του
∆ήµου Πάρου να χορεύει παραδο-
σιακούς χορούς.

Κοπή  πίτας  καιι  Γ.Σ.  Συλλόγου  Εθελοντών  Αιιμοδοτών  Πάρου  -  Αντιιπάρου

Ðñüóöåñáí ðÜíù áðü
1000 öéÜëåò ôï 2007
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