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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου
� Έτος 1ο

� Αρ. φύλλου 4
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 16
Ιουλίου 2009
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«««« ΑΑΑΑ ππππ αααα ρρρρ άάάά δδδδ εεεε κκκκ ττττ ηηηη
ηηηη     εεεε ιιιι κκκκ όόόό νννν αααα
ττττ οοοο υυυυ     ΧΧΧΧ ΥΥΥΥ ΤΤΤΤ ΑΑΑΑ .... .... ....
...θα την σταµατήσουµε όµως
µε συντονισµένη προσπάθεια»»

Ότι λάµπει δεν είναι χρυ-
σός αλλά σακούλες (!)
νότια του ΧΥΤΑ Πάρου
στην περιοχή Μπούγαδος.
Τι δηλώνουν στην εφηµε-
ρίδα µας για αυτό το πρό-
βληµα κάτοικοι της
περιοχής και τι απαντάει ο
πρόεδρος του του Συνδέ-
σµου ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Πάρου - Αντι-
πάρου Γιώργος Καρατζάς

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  μμεε  ττοονν  ΓΓιιώώρργγοο  ΚΚααρρααττζζάά,,  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΣΣυυννδδεεσσμμοουυ
∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΣΣττεερρεεώώνν  ΑΑπποοββλλήήττωωνν  ΠΠάάρροουυ  --  ΑΑννττιιππάάρροουυ

ΈΈθθεεσσεε  εεκκττόόςς
ππααρράάττααξξηηςς  ττοονν
ΝΝίίκκοο  ΜΜααρριιάάννοο!!
Ο επικεφαλής της µειοψηφίας της κοινότη-
τας Αντιπάρου Γιάννης Λεβεντάκης στέλνει
µηνύµατα µε πολλούς αποδέκτες         Σελ. 3

Νοσοκοµείο Πάρου
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις µετά τη δηµοσιοποίηση της πρόθεσης του Πολ. Μηχ.
κ. Χασιώτη να προσφύγει στο Σ.τ.Ε. και να µπλοκάρει την ανέγερσή του.
∆ηµ. Τοπ. Οργάνωση Ν.∆. Πάρου - Αντιπάρου: «...θέλουµε να τονίσουµε
στον αγαπητό «συµπολίτη» µας ότι αν προχωρήσει στις ενέργειές του -πέραν του
οποιουδήποτε δικαίου που ενδεχοµένως έχει- η πράξη του ηθικά θα αποτελέσει
casus belli (αιτία πολέµου) για τους Παριανούς και τους Αντιπαριώτες». Σελ. 10
Εµπορικός Σύλλογος: «...κάθε ενέργεια που βάζει σε κίνδυνο σοβαρά έργα
υποδοµής για τα νησιά µας, θα θεωρείται εχθρική και έτσι θα αντιµετωπίζεται
από όπου και όποιον και αν προέρχεται». Σελ. 7
Σπύρος Καλακώνας: «...να σεβαστείτε την επιθυµία του ΣΥΝΟΛΟΥ πλέον της
παριανής κοινωνίας για απαλλαγή από την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και την ΜΙΖΕΡΙΑ και να
µην πραγµατοποιήσετε την απειλή σας!» Σελ. 5

∆∆ήήλλωωσσηη  ττοουυ  ττέέωωςς  ∆∆ηημμάάρρχχοουυ
ΚΚώώσστταα  ΑΑρργγοουυζζήή::

Να πειστεί
ο κ. Χασιώτης

να µην
προχωρήσει

σε προσφυγή
στο Σ.τ.Ε.

Συνέντευξη 1                             Συνέντευξη 2

ΓΓ ΙΙ
ΑΑ ΝΝ
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ΣΣ   
    ΜΜ

ΠΠ ΑΑ
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ΑΑ ΣΣ

““ΘΘρράάσσοοςς,,  πποουυ  ξξεεππεερρννάάεειι
κκάάθθεε  όόρριιοο,,  νναα  ππααρρεεµµββααίίννεειι
σστταα  εεσσωωττεερριικκάά
ττηηςς  ΝΝέέααςς    ;;ηηµµοοκκρρααττίίααςς
οο  κκ..  ΠΠαανν..  ΡΡήήγγααςς””

““ΥΥππάάρρχχεειι  ππρρόόββλληηµµαα  µµεε  ττηηνν
αακκρρίίββεειιαα  σστταα  ννηησσιιάά  µµααςς,,
ααλλλλάά  δδεενν  µµπποορρώώ  νναα  κκάάννωω
εελλέέγγχχοο,,  γγιιααττίί  έέχχωω  µµεείίννεειι
µµεε  µµιιαα  υυππάάλλλληηλλοο......””

Σελ. 2

Σελ. 4-5

Σελ. 8Σελ. 9
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον το άρθρο - παρέµβαση
του ∆ηµοτικού Συµβούλου Σπύρου Καλακώνα µε
τίτλο: “Μια διαφορετική προσέγγιση του πολιτικού
προβλήµατος της Πάρου” και θα ήθελα σε αυτό το
φύλλο να του παραχωρήσω τη θέση µου.

Φιλικά,
Πάροικος

Κάνοντας µια αναδροµή στα ντοκουµέντα της δηµό-
σιας συζήτησης έτσι όπως αυτή διεξήχθη τα τελευ-
ταία χρόνια, καταγράφοντας ταυτόχρονα τα
προβλήµατα που ταλανίζουν τον τόπο µας, εύκολα
κανείς αντιλαµβάνεται το πλήρες αδιέξοδο στο
οποίο έχουµε περιέλθει. Παρά το γεγονός ότι το
κοινωνικό υπόστρωµα ένθεν κακείθεν δεν αποτελεί
λόγω ανοµοιογένειας την κατάλληλη υλική βάση
πάνω στην οποία θα µπορούσε λογικά να θεµελιώ-
σει ένα είδος «ταξικής» αντιπαλότητας, το εύρος και
η ένταση (όχι σπάνια και η οξύτητα) της πολιτικής
αντιπαράθεσης ενίοτε προσλάµβανε χαρακτήρα τυ-
φλής σύγκρουσης µέχρις εσχάτων.

Συχνά ένοιωσα έκπληξη αλλά και αποστροφή παρα-
τηρώντας πολιτικά πρόσωπα µε κοινή πορεία επί
σειρά ετών, άρα και ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, να ξι-
φουλκούν ο ένας κατά του άλλου µε ανεπίτρεπτες
για την αξιοπρέπεια και την υστεροφηµία τους συµ-
περιφορές.

Ένα πολύ βαρύ κλίµα εγκαταστάθηκε πάνω στο
κοινωνικό ιστό, αναβιώνοντας αισθητική και ψυχο-
λογία εµφυλιοπολεµικών καταβολών. ∆εν έλειψαν
και τα φαινόµενα ποινικοποίησης τα οποία κατά τη
γνώµη µου συνιστούν το άκρον-άωτον της εθελοτύ-
φλωσής µας. Και όλα αυτά πάνω σ’ ένα νησί που
παρά τα βήµατα -µικρά ή και λίγο µεγαλύτερα που

έχουν γίνει- ακόµα γλύφει τις πληγές του αδυνα-
τώντας να δηµιουργήσει εκείνες τις υποδοµές που
θ’ αντιµετωπίσουν προβλήµατα του µέλλοντος, κα-
ταφέρνοντας µετά βίας να προβεί σε ενέργειες που
το ανακουφίζουν από βάρη του παρελθόντος.

∆εν κατανοώ πως µπορεί να ωφεληθεί ένας τόπος
από την κοκοροµαχία των εκπροσώπων του όταν
αδυνατεί:
1. να έχει στοιχειωδώς ασφαλές και σύγχρονο επι-
βατικό λιµάνι
2. να έχει στοιχειωδώς ασφαλές και σύγχρονο εµ-
πορικό λιµάνι
3. Να έχει ένα αξιοπρεπές αεροδρόµιο
4. να παρέχει τις βασικές και αναγκαίες υπηρεσίες
ΥΓΕΙΑΣ που θα εµπεδώσουν το αίσθηµα ασφάλειας
σε κατοίκους και φιλοξενούµενους
5. να παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης στο
σύνολο του µαθητικού πληθυσµού, αντί να βολεύε-
ται σε κτίρια αιωνόβια, είτε προκατασκευασµένα,
είτε ενοικιασµένα και σε κάθε περίπτωση ακατάλ-
ληλα και αναντίστοιχα µε τις σύγχρονες εκπαιδευτι-
κές προδιαγραφές
6. να προστατεύσει αποτελεσµατικά το περιβάλλον
που αποτελεί ταυτόχρονα και τον κύριο παράγοντα
της οικονοµικής (ή αν προτιµάτε τουριστικής) ανά-
πτυξής του
7. να επιλύσει προβλήµατα ρυµοτοµικού χαρακτήρα
στους οικισµούς
8. να αντιµετωπίσει µε αυτοπεποίθηση το πρόβληµα
της διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού και το συ-
ναφές πρόβληµα της λειψυδρίας
9. να θωρακιστεί µε αντιπληµµυρικά έργα για να
µην τρέµει το φυλλοκάρδι µας σε κάθε σοβαρή νε-
ροποντή
10. να σώσει και αναδείξει το σύνολο της πολιτιστι-
κής µας παράδοσης

11. να διαφυλάξει τον πρωτογενή τοµέα (γεωργία,
κτηνοτροφία, αλιεία) ο οποίος φθίνει µέσα σ’ ένα
παγκόσµιο περιβάλλον όπου ακόµα και στις πλέον
ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες έχουµε θε-
αµατική αύξηση (από 33% έως 110%) των καλλιερ-
γουµένων εκτάσεων εν όψει µάλιστα και της
επισιτιστικής κρίσης
12. να εµποδίσει την ανεξέλεγκτη µεταβίβαση της
Παριανής γης στους ξένους καθιστώντας τον γηγενή
πληθυσµό θλιβερή µειονότητα σε ένα ορίζοντα ολί-
γων ετών
13. να δηµιουργήσει ένα µεγάλο χώρο πολιτισµού,
που θα µπορεί να στεγάσει την ακµάζουσα και σφύ-
ζουσα πολιτιστική δραστηριότητα
14. να παραδώσει στην αθλούµενη νεολαία ένα
κλειστό γήπεδο - γυµναστήριο που θα καλύψει στοι-
χειωδώς τις ανάγκες της
15. να λύσει το τεράστιο πρόβληµα τόσο των στε-
ρεών όσο και των υγρών αποβλήτων µε ορίζοντα
τουλάχιστον τριακονταετίας

Πολλά «να» θα µπορούσα να παραθέσω, αλλά το
ζητούµενο δεν είναι να σας πείσω για την υστέρησή
µας. Κάθε καλοπροαίρετος και έχων καλή όραση
πολίτης τα γνωρίζει. Ούτε έχει ιδιαίτερη σηµασία να
επιµερίσουµε ευθύνες για την κατάσταση αυτή. Κά-
ποιοι ήδη από τώρα κάνουν σχέδια για το πολιτικό
τους µέλλον εν όψει εκλογών του 2010. Κατά την
ταπεινή µου γνώµη ούτε κι αυτό έχει ιδιαίτερη ση-
µασία. Εκείνο που έχει τεράστια σηµασία είναι να
δείξουµε όλοι εµείς (και όχι µόνο) που µας εµπι-
στεύθηκε ο παριανός λαός, την δέουσα ωριµότητα
και υπευθυνότητα και να στρατευτούµε σεµνά και
ανυστερόβουλα στο ιερό χρέος να εξέλθει η Πάρος
από την µετριότητα και την µιζέρια.

Καλακώνας Σπυρίδων
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Με αφορµή την πρόθεση του κ.
Χασιώτη να προσφύγει στο
Σ.τ.Ε. κατά της κατασκευής
του νοσοκοµείου της Πάρου
στην περιοχή των Καµαρών
ρωτήσαµε τον τέως ∆ήµαρχο
Κώστα Αργουζή, λόγω της εµ-
πειρίας που διαθέτει από προ-
σφυγές ιδιοκτητών ακινήτων
της Πάρου κατά του ∆ήµου και
της Πολιτείας στο Σ.τ.Ε. στο
παρελθόν.
Ο κ. Αργουζής µας είπε: Το
Σ.τ.Ε. και ειδικότερα το 5ο
τµήµα έχει ακυρώσει σηµαντικά
έργα σε όλη την Ελλάδα. Εµείς
είχαµε την ατυχία µετά από
προσφυγή κατοίκων της περιο-

χής του Βουτάκου να χάσουµε
τη µοναδική ευκαιρία η Πάρος
να αποκτήσει ένα µεγάλο αερο-
δρόµιο. Αυτό που καταφέραµε
τότε ήταν να κρατήσουµε ανοι-
κτή την προοπτική της κατα-
σκευής του. Προσφυγές είχαµε
και για τον βιολογικό καθαρι-
σµό οι οποίες καθυστέρησαν
την κατασκευή του έργου.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
το Σ.τ.Ε. διαθέτει µηχανισµούς
µε τους οποίους µπορεί να κα-
θυστερήσει ή να ακυρώσει ση-
µαντικά έργα για τυπικούς
λόγους και αυτός είναι ο µεγά-
λος κίνδυνος. Θα πρέπει να
πειστεί ο κ. Χασιώτης να µην

προχωρήσει σε προσφυγή στο
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο
της χώρας διότι το έργο αυτό
το έχει αγκαλιάσει το σύνολο
του Παριανού λαού αφού πρό-
κειται να αντιµετωπίσει τα προ-
βλήµατα της υγείας της Πάρου
και της Αντιπάρου µε τρόπο
πολύ πιο αποτελεσµατικό από
αυτόν που αντιµετωπίζονται
σήµερα.
Εξάλλου οι αρµόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου Υγείας οφεί-
λουν να θωρακίσουν νοµικά το
έργο ώστε η όποια προσπάθεια
του κ. Χασιώτη, σε περίπτωση
που επιµείνει,  να πέσει στο
κενό.

Παριανός Λόγος
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, Τ.Κ. 84400 ΠΑΡΟΣ

Τηλ. - Fax: 22840-25161, Κιν.: 6938073077
e-mail: arparos@par.forthnet.gr

Το blog της εφηµερίδας µας: parianostypos.blogspot.com
Το site της εφηµερίδας µας: www.parianostypos.gr

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ: 25 ευρώ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 100 ευρώ
Αριθµός λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση συνδροµών:

469/611610-83 - ∆ηµήτριος Κ. Αρκουλής

Άγιοι Απόστολοι - Νάουσα - Πάρος
τηλ.: 2284053555 * fax: 2284053055

Κώστας Αργουζής (τέως ∆ήµαρχος Πάρου): Να πειστεί
ο κ. Χασιώτης να µην προχωρήσει σε προσφυγή στο Σ.τ.Ε.

Θέση πήρε η ∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση
της Ν.∆. Πάρου – Αντιπάρου, ζητώντας, µε
επιστολή στον υπουργό ΥΕΝ κ. Παπαλη-
γούρα, να κάνει δεκτό το δίκαιο αίτηµα των
17 υποψηφίων που βοήθησαν µε αυτοθυσία
τους ναυαγούς του «EXPRESS SAMINA» για
είσοδο στο Λιµενικό Σώµα.
Να θυµίσουµε ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του
ΥΕΝ έχουν ήδη αποφασίσει πως δεν είναι
δυνατή η εισαγωγή τους στο Λιµενικό Σώµα.

Το χάσαµε το θέµα. Η συνάντηση έγινε
στην Αντίπαρο αλλά δεν την πήραµε είδηση.
Μάθαµε εκ των υστέρων ότι στο ίδιο τραπέζι
κάθισαν η πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπά-
ρου Β. Μανέτα - Φαρούπου, η πρόεδρος του
∆ηµ. Λιµενικού Ταµείου Β. Σκαραµαγκά και ο
µηχανικός της κοινότητας Αντιπάρου Χ. Τσο-
λάκης. Το καρέ συµπλήρωνε η διευθύντρια
του γραφείου του υφυπουργού ΥΕΝ Πάνου
Καµένου κ. Τσατσαρώνη που ζήτησε και τη
συνάντηση.
Πήρε… πολλές γεύσεις η κ. Τσατσαρώνη,
που έχει και σπίτι στο νησί…

Έρχεται παραίτηση µέλους ∆.Σ. πολιτικού
κόµµατος, ηγεσίας, σε τοπικό επίπεδο. Πολ-
λοί την περιµένουν γιατί έχει προειδοποι-
ήσει, αλλά δεν γνωρίζουν το περιεχόµενό
της. Οι λόγοι της παραίτησης, όπως µας ψι-
θύρισαν, είναι προσωπικοί και υγείας…  Και
ζήσαν εκείνοι καλά και ο παραιτηθείς καλύτερα…

Χάσαµε και τις τελευταίες ελπίδες για να συνδεθούν
τη φετινή τουριστική περίοδο ακτοπλοϊκώς οι Κυκλά-
δες µε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Και αυτό γιατί παρά την
επαναπροκήρυξη της γραµµής από το ΥΕΝ (14 Ιουλίου)
για τρίτη φορά φέτος, δεν υπήρξε επιχειρηµατικό εν-
διαφέρον. Του χρόνου και… βλέπουµε, αν και στα
αυτιά µας έφτασε η πληροφορία ότι το υπουργείο ανα-
ζητά πλοίο προκειµένου να προχωρήσει σε ανάθεση
δηµόσιας υπηρεσίας... “Άλλος µε τη βάρκα µου!”

∆εκαπενταύ-
γουστος στη
δεκαετία του
‘50. Η Εκατον-
ταπυλιανή,
πριν την ανα-
παλαίωση. Το
πάρκο των
Ηρώων, έχει
αρχίσει να δη-
µιουργείται.
Η πανηγυρική
λιτανεία, το
πρωί της γιορ-
τής, µέσα στο
λαµπρό Πα-
ριανό φως,
όπως γινόταν
αιώνες
αιώνων.
(Αρχείο Παναγ.
Ι. Πατέλλη)
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Όλοι µαζί
είναι καλύτερα
Ο απολογισµός πεπραγµένων της
δηµοτικής αρχής της Πάρου για το
έτος 2008 έκρυβε µια µικρή έκ-
πληξη. Οι δύο δηµοτικές παρατά-
ξεις που µετέχουν στο δηµοτικό
συµβούλιο έδειξαν µια πρόθεση
συνεννόησης, διαλόγου και συ-
νεργασίας. Αυτά που ειπώθηκαν
δείχνουν καλές προθέσεις από
όλες τις πλευρές.
∆εν είχαµε συνηθίσει κάτι τέτοιο
τα προηγούµενα χρόνια. ∆εν
µπορώ επακριβώς να γνωρίζω τι
άλλαξε και τι ώθησε τον πολιτικό
λόγο των πολιτικών που µετέχουν
στο δήµο προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Απλά ως πολίτης µε ευχα-
ρίστηση παρατηρώ και επικροτώ
αυτή την εξέλιξη.
Κριτική από την αντιπολίτευση
έγινε, αλλά σε εποικοδοµητικούς
τόνους, όπως κατέθεσε το έργο
της, όπως το είδε, η δηµοτική
αρχή. Πρόθεσή µου δεν είναι να
υπεισέλθω στην ουσία των πε-
πραγµένων, αλλά να τονίσω την
ανάγκη της συµπόρευσης, ανεξάρ-
τητα από τις όποιες θεµιτές προ-
σωπικές φιλοδοξίες.
Στο όχι πολύ µακρινό παρελθόν
υπήρξε ένταση και µάλιστα ασυνή-
θιστη για τα παριανά µέτρα.
Υπήρξαν οξείες και έντονες αντι-
παραθέσεις, οι οποίες έφθασαν σε
δυνατές προσωπικές συγκρού-
σεις. Οµολογώ ότι σε ένα µικρό
τµήµα µετείχα σ’ αυτόν τον δυνα-
µικό κύκλο αντιπαράθεσης ηθελη-
µένα ή και αθέλητα. Ακόµη δεν
µπορώ να ξεκαθαρίσω αν ήταν
προδιαγεγραµµένη έκφραση και
εικόνα µιας εποχής ή προσωπική
λάθος εκτίµηση - αντίδραση δική
µου και των υπολοίπων µεγάλων
πρωταγωνιστών των γεγονότων.
Μάλλον, εκεί καταλήγω τελικά,
οφείλονταν σε µια αναταραχή της
τοπικής κοινωνικής – πολιτικής
πραγµατικότητας από την από-
τοµη είσοδο προσωπικών φιλοδο-
ξιών στην πολιτική πλάστιγγα.
Θεµιτών ως ένα σηµείο που όµως
δηµιούργησαν παρενέργειες µε
τον τρόπο που εκφράστηκαν.
Αυτή η περίοδος µάλλον τελεί-
ωσε.
Επειδή πίστευα πάντοτε και πι-
στεύω στην ανάγκη για προσω-
πική και κυρίως κοινωνική
πρόοδο, η οποία έρχεται µέσα από
τη συνεχή συνεργασία, γι’ αυτό η
πολιτική εξέλιξη που διαφάνηκε
πολύ αδρά στον πρόσφατο δηµο-
τικό απολογισµό είναι σηµαντική.
Σε ένα τόπο όλοι είναι χρήσιµοι.
Όλοι µπορούν κάτι να προσφέ-
ρουν χωρίς να τους βλέπουν οι
άλλοι µε υποτιµητικό πνεύµα. ∆εν
υπάρχουν πολιτικοί υπέρ - άσσοι
που µπορούν αλάνθαστα να µας
οδηγήσουν σε στόχους. Όλοι µαζί
µπορούµε να πετύχουµε πράγ-
µατα, αποφεύγοντας λάθη ή πα-
ραλήψεις.
Στις επόµενες εκλογές µπορούν
να υπάρξουν άφθονες υποψηφιό-
τητες και µεταξύ αυτών να εκλε-
γούν αυτοί που θα νοµίσουµε ή θα
µας πείσουν ότι αξίζουν. Έπειτα
όλοι µαζί θα πρέπει να πορευθούν
στον κοινό υπέρ Πάρου αγώνα. Το
αλάθητο του Πάπα είναι µια θεω-
ρητική σύλληψη (για άλλους λό-
γους) και ο τελευταίος
αλάνθαστος ή αναντικατάστατος
είναι στο νεκροταφείο.

Νίκος Μαρινάκης

Ο επικεφαλής της αντι-
πολίτευσης του κοινοτι-
κού συµβουλίου
Αντιπάρου Γιάννης Λε-
βεντάκης µιλάει σήµερα
στον «Παριανό Λόγο».
Βρισκόµαστε ένα χρόνο
και κάτι από τις εκλογές
και ο κ. Λεβεντάκης δη-
λώνει όχι µόνο αποφασι-
σµένος να διεκδικήσει
την κοινότητα αλλά
στέλνει και µηνύµατα µε
πολλούς αποδέκτες.
Ανάµεσα στους αποδέκτες ήταν και ο
υποψήφιος κοινοτικός σύµβουλος της
παράταξής του κ. Νίκος Μαριάνος
που τον «διέγραψε» από την παρά-
ταξη της οποίας ηγείται γιατί ο τε-
λευταίος, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση που
είχε µαζί του, του αποκάλυψε ότι
κάνει προσπάθειες να δηµιουργήσει
συνδυασµό για να διεκδικήσει την
κοινότητα στις επερχόµενες εκλογές.

- Κύριε Λεβεντάκη. Πρόσφατα
εσείς, οι άλλοι δυο σύµβουλοι της
µειοψηφίας της κοινότητας Αντιπά-
ρου, αλλά και δυο εφηµερίδες, έλα-
βαν από την κ. Βαρβάρα
Φαρούπου-Μανέτα µια αγωγή. Η
πρόεδρος της Κοινότητας ζητάει µε
αυτή την αγωγή 200.000 ευρώ. Τι
έχετε να πείτε;

Είναι µια πολιτικά ανώριµη πράξη
από την πλευρά της κ. Μανέτα. Εµείς
ήδη έχουµε επισκεφθεί τον δικηγόρο
µας, πιστεύουµε ότι δεν θα έχουµε
κάποια καταδικαστική απόφαση,
ούτε εµείς αλλά ούτε και οι εφηµερί-
δες. Και αυτό γιατί δεν κάναµε τί-
ποτα άλλο από το να πούµε αυτά που
έλεγε το πόρισµα του Σώµατος Ελεγ-
κτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
∆εν θα ήθελα να πω κάτι άλλο αυτή
τη στιγµή γιατί πιστεύω ότι η πρό-
εδρος µετράει ένα χρόνο και κάτι και
µετά παίρνει σύνταξη. ∆εν πιστεύω
ότι θα ανακατευτεί και πάλι µε τα
κοινά. ∆εν θα ήθελα να δηµιουργήσω
και πάλι εντάσεις και να µεγαλώσω
το µίσος το οποίο υπάρχει µεταξύ
των συµπολιτών µου. Θα πρέπει να
δούµε τι µπορούµε να κάνουµε όλοι
µαζί από εδώ και πέρα και να κινη-
θούµε µε πιο ήρεµους τόνους και πιο
δηµιουργικές πράξεις.

- Ποια είναι τα µηνύµατα που έχετε
από τους κατοίκους της Αντιπάρου
πάνω σε αυτό το σκεπτικό που
µόλις αναφέρατε.

Τα µηνύµατα που έχω είναι ότι όλοι
θέλουν να βρει το νησί την ησυχία
του και απλά περιµένουν τις εκλογές
για να δώσουν οι συµπολίτες µας τη
λύση µιας και η παράταξή µας και
εγώ προσωπικά θα είµαστε υποψή-
φιοι και µπορούµε να εγγυηθούµε µια
τετραετία ισονοµίας, δικαιοσύνης και
κυρίως δηµιουργικότητας.

- Προσφάτως είχατε συνάντηση µε
ανθρώπους της πλειοψηφίας, αν-
θρώπους που είχαν στηρίξει την κ.
Μανέτα στις τελευταίες εκλογές.
Μάλιστα φέρονται δυσαρεστηµένοι
µε την κίνηση της κ. Μανέτα να κα-
ταθέσει αγωγή. Είναι έτσι; Και αν
ναι τι συζητήσατε µαζί τους.

∆εν είναι κακό να συζητάµε σήµερα.

- ∆εν είναι κακό να συζητάτε. Αλλά
σε αυτή τη χρονική στιγµή αυτή η
συνάντηση είναι είδηση.

Η αλήθεια είναι ότι µετά το τέλος της
συνεδρίασης ενός Κοινοτικού Συµ-
βουλίου συναντηθήκαµε οι κοινοτικοί
σύµβουλοι της µειοψηφίας και κά-
ποιοι σύµβουλοι από την πλειοψη-
φία, ήπιαµε µια µπυρίτσα,
συµπατριώτες είµαστε, συµπολίτες
είµαστε, µιλήσαµε γι’ αυτά που συµ-
βαίνουν στο νησί µας. Αυτό που
βγήκε από αυτή τη συνάντηση είναι
ότι θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί
από τη θέση του κοινοτικού συµβού-
λου τα Χριστούγεννα του 2008. Όπως
θα θυµάστε τους είχα καλέσει εκείνη
τη χρονική στιγµή να παραιτηθούν
µετά την έκθεση του Σώµατος Ελεγ-
κτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τις πα-
ράνοµες µεταδηµοτεύσεις. ∆υστυχώς
όµως εκείνοι συνέχισαν να στηρίζουν

το µηδενικό και καταστροφικό έργο
της κ. Μανέτα. Οι ευθύνες που έχουν
είναι πολλές για την επταετία που
διανύσαµε.

- Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο
νησί κάποιος υποψήφιος κοινοτικός
σύµβουλος από την παράταξή σας –
και συγκεκριµένα ο κ. Νίκος  Μα-
ριάνος- έχει εκφράσει την επιθυµία
να δηµιουργήσει συνδυασµό και να
κατέβει στις επόµενες εκλογές.

Είχα και εγώ τις ίδιες πληροφορίες
µε σας µέχρι τη στιγµή που αναγκά-
στηκα να καλέσω τον κ. Νίκο Μα-
ριάνο στο γραφείο µου και να τον
ρωτήσω αν όλα αυτά ήταν αληθινά
και αν αυτό συµβαίνει γιατί δεν το
έθεσε θέµα στην παράταξη και δεν
ήρθε ο ίδιος προσωπικά να µε ενηµε-
ρώσει. Η απάντησή του ήταν ότι εκεί-
νος θα προσπαθήσει να κάνει
συνδυασµό και αν τα καταφέρει θα
είναι υποψήφιος. Όπως καταλαβαί-
νετε έθεσε ο ίδιος τον εαυτό του
εκτός παράταξης. Και εδώ θέλω να
τονίσω, για να ενηµερωθούν και οι

συµπολίτες µου, ότι οι θέσεις και οι
απόψεις του κ. Μαριάνου, µετά από
αυτή τη συνάντηση που είχα µαζί
του, δεν εκπροσωπούν την παράταξή
µας διότι δεν ανήκει πλέον σε αυτή
µε τη σύµφωνη γνώµη και τη δική
µου αλλά και των συµβούλων της πα-
ράταξης. Θέλω επίσης να τονίσω ότι
φαινόµενα τύπου Μαριάνου στο µέλ-
λον θα έχουν την ίδια τύχη. Και αυτό
το λέω και για όλους όσοι στο µέλλον
θελήσουν να υποσκάψουν την παρά-
ταξη.

- Μιλήσατε για έργα που πρέπει να
γίνουν στην Αντίπαρο. Ποια είναι
αυτά µε δεδοµένο ότι τα Κοινοτικά
Προγράµµατα τρέχουν και πρέπει
να τα προλάβετε…

Να ξεκινήσω από τα µικρά έργα που
θα πρέπει να έχουν άµεση προτεραι-
ότητα για την καλύτερη λειτουργία

του νησιού και την καλοκαιρινή αλλά
και τη χειµερινή περίοδο. Τώρα όσον
αφορά στα µεγάλα και σηµαντικά
έργα πιστεύω ότι µε κινήσεις λανθα-
σµένες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα
από την κοινοτική αρχή θα γίνει πιο
δύσκολο το έργο το δικό µας. Και
αυτό, όχι µόνο γιατί δεν πέτυχαν τί-
ποτα, αλλά πήγαν τα έργα ακόµα πιο
πίσω. Παράδειγµα η αποχέτευση και
ο βιολογικός. Έχω κάποιες πληροφο-
ρίες -δεν τις έχω διασταυρώσει- που
λένε ότι η δικαστική απόφαση που
έχει βγει για τη θέση που θα γίνει ο
βιολογικός είναι απορριπτέα. Πράγµα
που σηµαίνει, αν είναι έτσι, ότι µας
πάει πολύ πίσω χρονικά γιατί απο-
κλείει τη σηµερινή θέση. Θα πρέπει
να κινήσουµε και πάλι τις διαδικασίες
για να βρούµε καινούργιο χώρο, που
σηµαίνει καινούργιες µελέτες. Οι
λάθος χειρισµοί της κοινοτικής αρχής
πάνε ένα έργο πνοής για το νησί
πολύ πίσω. 

- Κύριε Λεβεντάκη σας ευχαριστώ
πολύ

Και εγώ σας ευχαριστώ...

Αντώνης Πατέλης, Κώστας Τριαντάφυλλος, Γιάννης Λεβεντάκης, Κώστας Φαρούπος,
Ελένη Βιάζη στην πρόσφατη συνάντησή τους µετά από συνεδρίαση Κοινοτικού συµ-
βουλίου. Όπως έγραψε το blog http://www.antiparios.blogspot.com/, από όπου πή-
ραµε τη φωτογραφία, το κοινοτικό συµβούλιο Αντιπάρου επιτέλους συζητάει…

Ο επικεφαλής της µειοψηφίας της κοινότητας
Αντιπάρου Γιάννης Λεβεντάκης µιλάει στον «Π.Λ.»
και στέλνει µηνύµατα µε πολλούς αποδέκτες

ΈΈθθεεσσεε  εεκκττόόςς  ππααρράάττααξξηηςς
ττοονν  ΝΝίίκκοο  ΜΜααρριιάάννοο!!
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Το περασµένο Σάββατο, 27 Ιουνίου,
το βράδυ, βρέθηκα στη γιορτή που ορ-
γάνωσε και πραγµατοποίησε, ο ∆ηµοτι-
κός Παιδικός Σταθµός της Παροικιάς,
για την λήξη της φετεινής περιόδου.

Ξαφνιάστηκα! Είναι δυνατόν, σκε-
φτόµουνα, παιδιά τριών και τεσσάρων
χρόνων, να παρουσιάζουν τέτοιο
θέαµα; Πειθαρχηµένα, πιστά στις απαι-
τήσεις των «έργων» που παρουσίαζαν,
έκαναν όλους τους πολυπληθείς θεατές
που παρακολουθούσαν τη γιορτή, άλ-
λοτε να θαυµάζουν, άλλοτε να συγκι-
νούνται, και άλλοτε να
γελούν µε την καρδιά
τους, από τα κατορθώ-
µατα των µικρών
«ηρώων» της γιορτής!

Στην αρχή, η άξια ∆ιευ-
θύντρια του Σταθµού, κ.
Κατερίνα Τζερνίκα-
Μαύρη, µας καλωσώρισε,
µας ενηµέρωσε για το
πρόγραµµα της γιορτής
και ευχαρίστησε όλους
τους συνεργάτες της.

Στη συνέχεια, οι λιλι-
πούτειοι ηθοποιοί, πα-
ρουσίασαν το πρώτο από
τα δυο δρώµενα, που περιλάµβανε το
πρόγραµµα: Ένα θέµα µε πειρατές. Με
το καράβι τους να γλιστρά πάνω στα
πάνινα ασπρογάλαζια κύµατα και µε
την κουρσάρικη περιβολή τους. Και –τί
σύµπτωση– όλων το δεξί µάτι, λες και
είχαν µείνει όλοι τους µονόφθαλµοι,
ήταν σκεπασµένο µε τον τρόπο που συ-
νήθιζαν τότε οι πειρατές! Πήγαν, λοι-
πόν, να κουρσέψουν ένα νησί, τους
αντιµετώπισαν, όµως, µε το χαµόγελό
τους, οι όµορφες νησιωτοπούλες κι’
έτσι η περιπέτεια έληξε µε τον πιό
ωραίο τρόπο, µε το πιό απρόσµενο
αποτέλεσµα!

Το δεύτερο από τα δυο θέµατα της
γιορτής, ήταν ένας παραδοσιακός νη-
σιώτικος γάµος, όπως γινόταν τα παλιά
τα χρόνια, µε τη έκθεση των προικιών
της νύφης στον θαυµασµό των καλε-
σµένων, την ετοιµασία της για την γα-
µήλια τελετή, αλλά και την ετοιµασία
του γαµπρού, που άρχιζε µε το περί-
φηµο ξύρισµά του! Ακολούθησαν όλες
οι κινήσεις που γινόντουσαν τότε, µε
τα βιολιά να συνοδεύουν τη νύφη στην

εκκλησία και τον γαµπρό να την υπο-
δέχεται, χωµένο… στις βράκες του! Ο
ιερέας, µε το επανωκαλύµαυχό του και
ένα τεράστιο ξύλινο σταυρό που κάλυ-
πτε όλο σχεδόν το στήθος του, έκανε
τη στέψη. Οι καλεσµένοι, έρραναν τους
νεόνυµφους µε ρύζι και ροδοπέταλα
και ακολούθησε ο χορός. Όλοι οι νη-
σιώτες χόρεψαν τον νησιώτικο µπάλο
και µε τον χορό αυτόν, τέλειωσε και το
δεύτερο θέµα της γιορτής.

Ο κόσµος, ενθουσιασµένος, έσπευσε
να συγχαρεί την ∆ιευθύντρια και τις
νηπιαγωγούς του Σταθµού, πριν δοκι-
µάσει τις λιχουδιές που είχαν ετοιµάσει
για τη γιορτή, ευγενικές και πρόθυµες
µητέρες, των µικρών παιδιών.

Για τα δικά µου συναισθήµατα,
έγραψα στην αρχή. Παλιός εκπαιδευτι-
κός, µε χρόνια πολλά κοντά στα παι-
διά, δεν µπορούσα να φανταστώ τέτοια
επιτυχία, από τόσο µικρά παιδιά! Ανα-
λογιζόµουνα πόσες προσπάθειες και
πόσοι κόποι χρειάστηκε να καταβλη-

θούν από το προσωπικό
του Σταθµού, για να επι-
τευχθεί αυτό το εκπλη-
κτικό αποτέλεσµα! Από
την καρδιά µου συγχαίρω
την ∆/ντρια του Σταθµού,
κ. Κατερίνα Τζερνίκα–
Μαύρη, καθώς και τις νη-
πιαγωγούς Μαρία Μπιζά,
Ευαγγελία Βιτσαδάκη και
Αναστασία Κερετζίδη, για
το ανέλπιστο θέαµα που
µας πρόσφεραν.

Με την ευκαιρία αυτή,
επιθυµώ να συγχαρώ,
όλες τις παραπάνω κυ-

ρίες, για όλη τη δουλειά τους, που από
µια συγκυρία έτυχε να την παρακολου-
θήσω από κοντά. Όλο αυτόν τον χρόνο
που πέρασε, κατάφεραν να τιθασεύ-
σουν αυτά τα «µικρά θηρία», να τα
βοηθήσουν να εξοικιωθούν µε την οµα-
δική ζωή και το σχολικό περιβάλλον
και να πετύχουν αυτά τα άριστα επι-
τεύγµατα, σ’ αυτή την δύσκολη, αλλά
θεϊκή δουλειά τους: Να προσφέρουν σ’
αυτά τα νήπια, τον θησαυρό της καρ-
διάς τους και να τα ετοιµάσουν για το
σχολείο, που δεν θα αργήσει πολύ να
φανεί!

ΠΑΝΑΓ. Ι. ΠΑΤΕΛΛΗΣ, Ιούνιος 2009

ΗΗ  ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
;;ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙ;;ΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ

Από την ετήσια γιορτή του Παιδικού Σταθµού της Παροικιάς. Αριστερά:
ο παραδοσιακός νησιώτικος γάµος. ∆εξιά: το ξύρισµα του γαµπρού.

Για ένα χρόνο και κάτι λειτουργεί στην
περιοχή του Μπούγαδου της Πάρου ο
πρώτος ΧΥΤΑ των Κυκλάδων.
Η εφηµερίδα µας, µε αφορµή την ανά-
ληψη λειτουργίας του ΧΥΤΑ από το ∆ήµο
και τα προβλήµατα που έχουν δηµιουρ-
γηθεί στους κατοίκους της γύρω περιο-
χής αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον,
επικοινώνησε µε τον πρόεδρο του
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων κ. Γιώργο Καρατζά και του πήρε
την ενδιεφέρουσα συνέντευξη που ακο-
λουθεί.

- Κύριε Καρατζά, τι θα γίνει µε τις πλα-
στικές σακούλες που έχουν κατακλύ-
σει το χώρο γύρω από το ΧΥΤΑ
Πάρου-Αντιπάρου;
Στις 30 Ιουνίου 2009 υπεγράφη το πρω-
τόκολλο διοικητικής παραλαβής του
έργου ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου από τον
∆ήµο. Από εκείνη την ηµέρα έχουν
πραγµατοποιηθεί δυο εκτεταµένοι κα-
θαρισµοί της γύρω περιοχής. Ενδεικτικά
αναφέρω ότι περισυλλέγησαν (γέµισαν)
σαράντα µεγάλες σακούλες σκουπιδιών.
Ευθύς αµέσως την ερχόµενη εβδοµάδα
αρχίζει η αποκατάσταση του κυττάρου
και καθαρισµός µέσα στην εγκατάσταση

του ΧΥΤΑ από τον νέο ανάδοχο λειτουρ-
γίας. Προσωπικά εκτιµώ ότι εφαρµόζον-
τας τη µελέτη λειτουργίας δεν θα
έχουµε ξανά το ίδιο πρόβληµα στο µέλ-
λον. Ζητώ συγγνώµη που δεν µπορέ-
σαµε νωρίτερα να επιληφθούµε και να
σταµατήσουµε αυτήν την απαράδεκτη
κατάσταση.

- Μπορείτε να µας πείτε ποιος είναι ο
εργολάβος που έχει αναλάβει τη λει-
τουργία του ΧΥΤΑ και πόσο προβλέπε-
ται να είναι το κόστος λειτουργίας του
για το χρονικό διάστηµα που την έχει
αναλάβει;
Την λειτουργία του ΧΥΤΑ για το διά-
στηµα 1 7 2009 µέχρι 31 12 2009 έπειτα
από πρόχειρο διαγωνισµό ανέλαβε η
εταιρεία Μπενετάτος Α.Ε. Το κόστος λει-
τουργίας θα είναι 40.000 Ευρώ. Μέσα
στις υποχρεώσεις του εργολάβου συµ-
περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες: Πα-
ραγωγή της απαιτούµενης ποσότητας
κατάλληλου χώµατος µε σπαστήρα, από
την ποσότητα που βρίσκεται µέσα στο
χώρο του ΧΥΤΑ και προέρχεται από την
εξόρυξη του κυττάρου. Εργασία διαχεί-
ρισης, συµπίεσης και επιχωµάτωσης
των απορριµµάτων µέσα στο κύτταρο.

Καθαριότητα του χώρου µέσα στο ΧΥΤΑ.
- Αποτελεί µείωση του κόστους σε
σχέση µε το προηγούµενο διάστηµα;
Ενδεικτικά θα σας αναφέρω πως το κό-

στος προµήθειας χώµατος επικάλυψης
για το διάστηµα από 10 07 2008 που ξε-
κίνησε ο ΧΥΤΑ τη δοκιµαστική λειτουρ-
γία µέχρι και τις 30 06 2009 που έγινε
το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής
του ΧΥΤΑ από τον Σύνδεσµο ήταν 70.000
Ευρώ.

- Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της
άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Πάρου-
Αντιπάρου στην περιοχή του Μπούγα-
δου; 
Το κατασκευασµένο κύτταρο βάσει µε-
λέτης που έχει γίνει θα γεµίσει σε δέκα
χρόνια. Το νέο κύτταρο που πρέπει να

κατασκευάσουµε θα πρέπει να διαρκέ-
σει δεκαπέντε χρόνια. Οι χρόνοι βέβαια
αυτοί είναι σχετικοί, και επηρεάζονται
και από άλλους παράγοντες, λ.χ. από
την συµµετοχή µας στην ανακύκλωση
και την αύξηση του πληθυσµού των νη-
σιών της Πάρου και Αντιπάρου. 

- Γίνεται κάποια προεπεξεργασία (π.χ.
συµπίεση, δεµατοποίηση) των απορριµ-
µάτων πριν καταλήξουν στον ΧΥΤΑ; 
∆εµατοποίηση δεν γίνεται. Γίνεται συµ-
πίεση και επικάλυψη µε χώµα.

- Όσο ήµασταν εµείς στην περιοχή του
Μπούγαδου είδαµε απλώς τα απορριµ-
µατοφόρα να ξεφορτώνουν τα σκουπί-
δια και ένα ερπυστριοφόρο όχηµα να
κάθεται στο πλάι περιµένοντας τη

Συνέντευξη µε τον Γιώργο Καρατζά, Πρόεδρο του Συνδεσµου ∆ιαχείρισης                   Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου ( ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.Π.Α.) 

ΘΘαα  σσττααµµααττήήσσοουυµµεε  µµεε  σσυυννττοοννιισσµµέέννηη
ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττηηνν  ααππααρράάδδεεκκττηη
εειικκόόνναα  ττοουυ  ΧΧΥΥΤΤΑΑ

Ο κατσικοπόδαρος
εν ώρα εργασίας

στο ΧΥΤΑ
Πάρου - Αντιπάρου
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Ανοιχτή επιστολή
Προς κ. Χασιώτη
(αλλά και κάθε άλλον
που σκέπτεται να αποτελέσει
τροχοπέδη στην υπόθεση
νοσοκοµείο της Πάρου)

Πάρος 15 Ιουλίου 2009

Με µεγάλη έκπληξη και τρόµο συ-
νάµα, διάβασα την επιστολή του κ.
Χασιώτη σχετικά µε την κατασκευή
του νοσοκοµείου της Πάρου και τα
σχετιζόµενα κατ’ εκείνον θέµατα
αναγνώρισης της µοναστηριακής πε-
ριουσίας.
Έκπληξη γιατί εντελώς ξαφνικά ένας
Έλληνας πολίτης εγείρει δηµοσίως
θέµα αµφισβήτησης κυριότητας των
µοναστηριακών κτηµάτων στην
Πάρο, µε αφορµή µάλιστα µια δωρεά
για κοινωφελή σκοπό. Τρόµο, γιατί
ένα όραµα για το οποίο αγωνίστηκα
(εν µέσω ύβρεων και απαξιωτικών
χαρακτηρισµών) εδώ και δεκαπέντε
τουλάχιστον χρόνια να πείσω τόσο
αρχές όσο και την κοινωνία του
τόπου µας να διεκδικήσουµε, και
αφού η κυβέρνηση ακόπως και αιφ-
νιδίως µας το προσέφερε, στο παρά
πέντε της εκπλήρωσης και υλοποί-
ησής του κινδυνεύει να µπλέξει στα
φοβερά γρανάζια της δικαστικής δια-
µάχης µε κίνδυνο να µην πραγµατο-
ποιηθεί τελικά ποτέ!
Αγαπητέ κύριε Χασιώτη εγώ δεν θα
παρασυρθώ στην λογική των απει-
λών έµµεσων ή άµεσων στο πρό-
σωπό σας, γιατί θεωρώ πως σαν
Έλληνας πολίτης έχετε κάθε δι-
καίωµα να προσφεύγετε όποτε εσείς
κρίνετε σκόπιµο και αναγκαίο στην
δικαιοσύνη για την επίλυση των
όποιων διαφορών. Θέλω όµως να
σας παρακαλέσω να σκεφτείτε πιο
βασανιστικά ποιο είναι αυτή τη
στιγµή το Μείζον και πιο το Έλασσον
ζήτηµα που πρέπει να αναδειχτεί.
Ανεξάρτητα από το καθεστώς που
διέπει την µοναστηριακή ακίνητη πε-
ριουσία και ποια είναι πράγµατι δική
της και ποια όχι ή έστω αµφιλεγό-
µενη, αυτή τη στιγµή η Πάρος βρί-
σκεται µπροστά σε ένα κρίσιµο για
το µέλλον της σταυροδρόµι: θα επι-
λέξει να προχωρήσει µε τους ταχύτε-
ρους δυνατούς ρυθµούς στην
κατασκευή και λειτουργία του νοσο-
κοµείου ή θα αποδυθεί σε ένα αέναο
αγώνα αµφισβήτησης (;) της κυριό-
τητας των εν λόγω κτηµάτων;
Επειδή ο γράφων αυτές τις αράδες
στο παρελθόν βρέθηκε µπροστά σε
ένα ισχυρό δίληµµα, όταν οι ιδιοκτή-
τες των κτηµάτων (ένας εξ αυτών
είµαι και εγώ) που κηρύχτηκαν
απαλλοτριωτέα για την κατασκευή
του νέου αεροδροµίου -και παρά την
έντονη επιχειρηµατολογηµένη δια-
φωνία του γι’ αυτή την επιλογή- κι-
νήθηκαν δικαστικά µε προσφυγές
στο Σ.τ.Ε., επέλεξε όχι µόνο να µην
συνταχθεί µε τους προσφεύγοντες,
αλλά να βοηθήσει πολιτικά τις προ-
σπάθειες που στήριζε η συντριπτική
πλειοψηφία του παριανού λαού για
την κατασκευή του έργου, παίρνω το
θάρρος και σας καλώ να σεβαστείτε
την επιθυµία του ΣΥΝΟΛΟΥ πλέον της
παριανής κοινωνίας για απαλλαγή
από την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και την ΜΙΖΕΡΙΑ
και να µην πραγµατοποιήσετε την
απειλή σας!!

Καλακώνας Σπυρίδων
∆ηµοτικός Σύµβουλος

σειρά του για να τα σκεπάσει µε
χώµα…
Αυτό το µηχάνηµα που µοιάζει µε ερπυ-
στριοφόρο, στην καθοµιλουµένη λέγε-
ται κατσικοπόδαρος, και τεχνικά
περιγράφεται ως προωθητής γαιών-τε-
µαχιστής, συµπυκνωτής απορριµµάτων
τύπου Τανα. Αυτό το µηχάνηµα θρυµ-
µατίζει και συµπιέζει τα απορρίµµατα.
Υπάρχει ακόµα ένας φορτωτής που
φροντίζει την επιχωµάτωση (όπως φαί-
νεται στη φωτογραφία).

- Ορισµένα σηµεία της προστατευτι-
κής µεµβράνης που καλύπτει τα
απορρίµµατα παρουσιάζουν έντονα
σηµάδια φθοράς (όπως έχει επισηµά-
νει και το ∆Σ του δήµου της Πάρου).
Ποια µέτρα σκοπεύει να λάβει ο Σύν-
δεσµος για να αντιµετωπίσει αυτό το
πρόβληµα; 
Μεγάλο µέρος των µεµβρανών υδρορ-
ροής έχουν ξηλωθεί από τον άνεµο. Ο
ανάδοχος κατασκευαστής του έργου
έχει αποκαταστήσει-αντικαταστήσει
µέρος τους µε νέα µέθοδο επικόλλησης
και µένει να κάνει το ίδιο και µε τις
υπόλοιπες.  

- Μπορείτε να µας πείτε που καταλή-
γουν τα στραγγίσµατα από τα σκουπί-
δια που απορρίπτονται στο ΧΥΤΑ;
Καταλήγουν στο βιολογικό του ΧΥΤΑ
και µετά θα χρησιµοποιούνται για πότι-
σµα των δενδρυλλίων που έχουµε µέσα
στο ΧΥΤΑ. Η διαδικασία αυτή δεν έχει
ξεκινήσει διότι δεν υπάρχουν ακόµα
στραγγίσµατα.

- Γίνονται τακτικοί έλεγχοι από τις
υγειονοµικές υπηρεσίες για την εξα-
κρίβωση της ποιότητας των επιφανει-
ακών και υπόγειων υδάτων που
διατρέχουν την περιοχή του ΧΥΤΑ
(όπως απαιτείται από την κείµενη ευ-
ρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία);
∆εν γνωρίζω να έχουν γίνει προς το
παρόν τέτοιου είδους έλεγχοι γιατί το
έργο έχει µικρό χρόνο λειτουργίας. 

- Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµο-
θεσία τα βιοαποδοµήσιµα αστικά από-

βλητα θα πρέπει να µειωθούν κατά
25% µέχρι την 16η Ιουλίου 2010 σε
σχέση µε τις παραγόµενες ποσότητες
το 1995. Πιστεύετε πως η Πάρος και η
Αντίπαρος θα «πιάσουν» αυτόν τον
στόχο; 
Σίγουρα η Πάρος και η Αντίπαρος µπο-
ρούν και οφείλουν να «πιάσουν» αυ-
τούς τους στόχους. Είµαστε το πρώτο
νησί των Κυκλάδων που λειτούργησε
ΧΥΤΑ και ξεκίνησε τη διαδικασία ανα-
κύκλωσης. Η Μύκονος ξεκίνησε τη λει-
τουργία ΧΥΤΑ αλλά δεν κάνει
ανακύκλωση. Θα πρέπει για να επι-
τευχθεί ο στόχος αυτός να υπάρξει συν-
τεταγµένη προσπάθεια, από το ∆ήµο
Πάρου, την Κοινότητα Αντιπάρου και
τον Σύνδεσµο για τη βελτίωση των
υποδοµών και υπηρεσιών. Θα χρει-
αστεί πολύ δουλειά, καµπάνιες, υπηρε-
σίες και η συµµετοχή των πολιτών. 

- Γενικότερα έχετε δει πρόοδο στις
προσπάθειες διαχωρισµού και ανακύ-
κλωσης των απορριµµάτων που πα-
ράγονται και στα δυο νησιά µας; 
Έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος. Οι
συµπολίτες µας ανταποκρίνονται παρά
πολύ σε σηµείο που να µην µπορεί η
υπηρεσία καθαριότητας να ανταπεξέλ-

θει. Χρειάζονται οχήµατα, κάδοι και
επιπλέον προσωπικό. Και φυσικά ο
κανονισµός καθαριότητας, που θα ψη-
φισθεί σύντοµα από το δηµοτικό συµ-
βούλιο (που αφορά γενικές διατάξεις
για τις ευθύνες του ∆ήµου, των κατοί-
κων και των επισκεπτών σε σχέση µε
την τήρηση της καθαριότητας του νη-
σιού και τη διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας).  

- Τι γίνεται µε τις χωµατερές των νη-
σιών που έχουν κλείσει; Έχει ξεκινή-
σει η διαδικασία αποκατάστασής τους
(όπως αποφάσισε το ∆Σ του δήµου
της Πάρου);
Η διαδικασία αποκατάστασης τους δεν
έχει ξεκινήσει ακόµα διότι περιµένουµε
την έγκριση των µελετών.

- Mα έχουν κλείσει εδώ και ένα
χρόνο... 
Γενικά οι ρυθµοί της δηµόσιας διοίκη-
σης του Ελληνικού κράτους είναι αυτοί.
Εµείς σαν αιρετοί προσπαθούµε να επι-
ταχύνουµε αυτούς τους ρυθµούς για να
επιδείξουµε και έργο, αλλά η γραφει-
οκρατία είναι σαν τη Λερναία Ύδρα,
της κόβεις ένα κεφάλι και βγάζει δύο.
Καθυστερεί και η ανασυγκρότηση του
κράτους βλέπετε… 

- Θα θέλατε να προσθέσετε τίποτα
άλλο; 
Σκοπός και στόχος του Συνδέσµου και
του διοικητικού του συµβουλίου είναι η
ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξη
του έργου ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι πολίτες
πληρώνουν και τα σκουπίδια είναι
ακριβή υπόθεση. Μπορεί και οφείλει ο
Σύνδεσµος να προσφέρει πολλά στο
περιβάλλον και στους πολίτες. Μέχρι
και ανταποδοτικές υπηρεσίες. Γι’ αυτά
όµως θα µιλήσουµε σύντοµα. 

- Σας ευχαριστώ πολύ. 
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και
περιµένω και από εσάς να συνεχίσετε
τις επισηµάνσεις έτσι ώστε να γίνουµε
καλύτεροι. 

Μασαλλιώτης

Την εβδοµάδα που µας πέρασε µας
επισκέφθηκαν δύο κάτοικοι της πε-
ριοχής στα γραφεία της εφηµερίδας
µας και απάντησαν µε γλαφυρό
τρόπο στα ερωτήµατα που τους θέ-
σαµε:  

Μπορείτε να µας περιγράψετε εν
συντοµία την κατάσταση που επι-
κρατεί στην περιοχή του Μπούγα-
δου από τότε που ξεκίνησε η
λειτουργία του ΧΥΤΑ;
Απερίγραπτη, τα πάντα έχουν καλυ-
φθεί από σακούλες, όπου κοιτάξει
κανείς βλέπει σακούλες, τι άλλο να
πεις; Μιλάµε για µια περιοχή ανυπο-
λόγιστης έκτασης, από τον Άγιο Χα-
ράλαµπο έως το Περιστέρι, η οποία
καλύπτεται µε πλαστικές σακούλες.
Σε ορισµένα σηµεία µάλιστα, εκεί όπου σχηµατίζονται
γούβες, µιλάµε για σωρούς ολόκληρους, στοίβες
από κάθε είδους σακούλες, π.χ. γύρω από το πηγάδι του
Λαρδά.

Τι επιπτώσεις έχουν οι σακούλες αυτές στο περιβάλλον
της περιοχής; 
∆ηµιουργούνται προβλήµατα στη βοσκή των αιγοπροβάτων
και των αγελάδων της περιοχής. Πέρσι είχαµε δει µια αγε-
λάδα να βάζει στο στόµα της µια νάιλον σακούλα. Όταν το
θυµάρι, ο ασπάλαθος έχουν µολυνθεί από σακούλες πως
θα πάνε οι µέλισσες πάνω τους για να ρουφήξουν το νέ-

κταρ τους και να διασπείρουν τη γύρη στη γύρω περιοχή;
Έχετε έρθει σε επαφή µε τους υπεύθυνους για να τους
µεταφέρετε τα παράπονά σας;
Είχαµε µιλήσει πέρσι µε την αντιδήµαρχο της Πάρου για το
θέµα και µας υποσχέθηκε πως θα επιληφθεί της κατάστα-
σης. ∆υστυχώς µέχρι πρότινος δεν είχε γίνει τίποτα, αλλά
τώρα τελευταία µε την ανάληψη του έργου από τον ∆ήµο
βλέπουµε πως κάτι αρχίζει να κινείται. Αλλά αυτή η προ-
σπάθεια εξακολουθεί να είναι πολύ µικρή. Πρέπει να κατα-
βληθεί πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να καθαριστεί
όλη η περιοχή και να επανακάµψει το περιβάλλον.

Μασ.

Συνέντευξη µε τον Γιώργο Καρατζά, Πρόεδρο του Συνδεσµου ∆ιαχείρισης                   Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου ( ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.Π.Α.) 

Θα  σταµατήσουµε  µε  συντονισµένη
προσπάθεια  την  απαράδεκτη
εικόνα  του  ΧΥΤΑ

Η άποψη δύο κατοίκων της περιοχής του Μπούγαδου

“Η κατάσταση δεν πάει άλλο...”

Όπου κι αν γύριζε το µάτι αντίκρυζε
σακούλες κάθε είδους αγκιστρωµένες
στη χαµηλή βλαστηση της περιοχής

Στην προκειµένη περίπτωση ότι λάµπει δεν είναι χρυσός αλλά παριανές σακούλες
που τις έχει πάρει ο αέρας...
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ
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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το βράδυ του
Σαββάτου 11 Ιουλίου 2009 στη Νάουσα της Πάρου η
έναρξη του «Οικο-Λογικού Φεστιβάλ στο Πάρκο» που
διοργανώνει το φετινό καλοκαίρι η ∆ηµοτική Α.Ε. «Περι-
βαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου Άι Γιάννης
∆έτης».
Το εν λόγω Φεστιβάλ, αλλά και το πλήρως ανακαινι-
σµένο ανοιχτό θέατρο της παραλίας του Καθολικού εγ-
καινιάστηκαν µε µια ξεχωριστή µουσική εκδήλωση, ένα
ρεσιτάλ κιθάρας από το ντουέτο Duo Melis, που αποτε-
λούν ο Αλέξης Μουζουράκης και η ισπανίδα Susana Pri-
eto. Η Πρόεδρος του ∆.Σ. του Πάρκου Πάρου κ.
Ελισάβετ Παπαζώη καλωσόρισε τους περίπου 400 θεατές
και έκανε αναφορά στα έργα για την κατασκευή του θε-
άτρου, ενώ το µέλος του ∆.Σ. κ. Νίκος Μαλατέστας προ-
λόγισε την εκδήλωση.
Οι Duo Melis, που έχουν στο ενεργητικό τους από το
1999 εµφανίσεις σε διάσηµες αίθουσες συναυλιών σε όλο
των κόσµο, κοντσέρτα και master classes σε διεθνή φε-
στιβάλ κιθάρας στην Ευρώπη και την Αµερική, σειρά
βραβείων και συνεργασίες µε ονοµαστές ορχήστρες, πα-
ρουσίασαν ένα ποικίλο πρόγραµµα, ενδεικτικό του ρε-
περτορίου τους, που περιελάµβανε από µουσική baroque
µέχρι αργεντίνικο Tango, µε έργα µεταξύ άλλων των
Astor Piazzola, Μ. Castelnuovo - Tedesco και A.E. Gi-
nastera. 
Η εξαιρετική µουσική µε τη βοήθεια της όµορφης
καλοκαιρινής νύχτας δηµιούργησαν µια ιδιαίτερη ατµό-
σφαιρα, που απόλαυσαν όλοι οι παρευρισκόµενοι.

«Οικο-Λογικού Φεστιβάλ»… συνέχεια
Το «Οικο-λογικό Φεστιβάλ στο Πάρκο» συνεχίζεται µε
τέσσερις ακόµα µουσικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας
µε τη φιλοδοξία αυτές να προσφέρουν µαγικές εµπειρίες
στο κοινό τους και να αποτελέσουν τα πολιτιστικά
γεγονότα του καλοκαιριού στην Πάρο.
Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στην πανέµορφη παραλία του
Καθολικού θα πραγµατοποιηθεί συναυλία της Ελευθερίας
Αρβανιτάκη. Την αγαπηµένη τραγουδίστρια θα
συνοδεύει η ανερχόµενη Ελληνίδα ερµηνεύτρια Μελίνα
Ασλανίδου.
Η βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, την Πέµπτη 6
Αυγούστου, θα είναι ξεχωριστή στο θέατρο του Πάρκου,
καθώς δύο από τους σηµαντικότερους σύγχρονους
συνθέτες, η Ευανθία Ρεµπούτσικα, και ο Παναγιώτης
Καλαντζόπουλος, θα µας χαρίσουν µουσικές τους από το
χώρο του κινηµατογράφου και του τραγουδιού, µε τη
σαγηνευτική φωνή της Έλλης Πασπαλά, την εξαιρετική
µπάντα Ορχήστρα του ∆ρόµου και τη νέα αποκάλυψή
τους Ματούλα Ζαµάνη. 
Την Κυριακή 16 Αυγούστου θα πραγµατοποιηθεί
συναυλία της Τάνιας Τσανακλίδου και της Μάρθας
Φριντζήλα στο θέατρο του Πάρκου. 
Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου
µε συναυλία του ∆ιονύση Σαββόπουλου και της µπάντας
του, µε τραγούδια από το «Περιβόλι του τρελού» και το
«Φορτηγό», σαράντα χρόνια µετά το 1969, χρονιά
σηµαδιακή, του Woodstock, αλλά και του πρώτου
ανθρώπου που περπάτησε στο φεγγάρι. 

Όλες οι συναυλίες ξεκινούν στις 21:30
Το «Οικο-λογικό Φεστιβάλ» πραγµατοποιείται µε την ευ-
γενική χορηγία της Blue Star Ferries και του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Τα εισιτήρια
για κάθε συναυλία κοστίζουν 20 ευρώ. 
Για όσους επιθυµούν να παρακολουθήσουν και τις τέσσε-
ρις προγραµµατισµένες συναυλίες, θα διατεθεί περιορι-
σµένος αριθµός ενιαίων εισιτηρίων, αξίας 60 ευρώ. Τα
σηµεία πώλησης είναι τα παρακάτω:
ΝΑΟΥΣΑ: Βιβλιοπωλεία ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ, ΠΑΡΙΑ ΛΕΞΙΣ, ΣΑΪΤΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καταστήµατα AUDIOPHILE
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Photo Frank
ΛΕΥΚΕΣ: Καφέ "ΡΑΜΝΟΣ"
∆ΡΥΟΣ: «Το Περιβόλι του Γυαλού»

ΌΌµµοορρφφηη  ννύύχχτταα,,  ιιδδιιααίίττεερρηη  ααττµµόόσσφφααιιρραα
Πρεµιέρα του «Οικο-Λογικού Φεστιβάλ

στο Πάρκο» µε ρεσιτάλ Duo Melis 
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Θέση στο θέµα ανέγερ-
σης του νέου νοσοκο-
µείου Πάρου µετά τις
τελευταίες εξελίξεις
πήρε και ο Εµπορικός
Σύλλογος Πάρου - Αντι-
πάρου.
Σε δελτίο τύπου που
εξέδωσε στις 13 Ιου-
λίου αναφέρει τα εξής:
“Το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο του Εµπορικού Συλ-
λόγου Πάρου -
Αντιπάρου στη συνε-
δρίασή του στις
06/07/09, ασχολήθηκε
εκτός των άλλων θεµά-
των και µε το πρό-
βληµα του κινδύνου
καθυστέρησης ή µαταί-
ωσης της ανέγερσης
του Μικρού Νοσοκο-
µείου στην Πάρο, εάν
γίνουν πράξη οι απει-
λές κάποιου παραθερι-
στή για προσφυγή στο
Σ.τ.Ε.
Το ∆.Σ., γνωρίζοντας
την τύχη του αεροδρο-
µίου, που χάθηκε πριν
από πολλά χρόνια πάλι
από προσφυγή στο
Σ.τ.Ε, κάποιων επίσης
παραθεριστών και βιώ-
νοντας καθηµερινά την
ανασφάλεια για τα ζη-
τήµατα υγείας, αποφα-
σίζει:
- Θα παλέψουµε για να
βοηθήσουµε µε όλες
µας τις δυνάµεις, ώστε
να ολοκληρωθεί το
συντοµότερο δυνατό, η
κατασκευή και στη συ-
νέχεια η λειτουργία
του Μικρού Νοσοκο-
µείου Πάρου - Αντιπά-
ρου.
- Καλούµε όλο τον εµ-
πορικό κόσµο, όλους
τους κατοίκους και
όλους τους φορείς του
νησιού, να σταθούν εµ-
πόδιο σε τέτοιου είδους
εχθρικές ενέργειες για
όλους µας και να συν-
τονιστούµε όλοι, ώστε
να πιέσουµε όλες τις
αρµόδιες υπηρεσίες για
την επιτάχυνση των
διαδικασιών ανέγερσης
του Μικρού Νοσοκο-
µείου.
- ∆ηλώνουµε τέλος, ότι
κάθε ενέργεια που
βάζει σε κίνδυνο σο-
βαρά έργα υποδοµής
για τα νησιά µας, θα
θεωρείται εχθρική και
έτσι θα αντιµετωπίζεται
από όπου και όποιον
και αν προέρχεται”.

""ΘΘαα  θθεεωωρρεείίττααιι  εεχχθθρριικκήή
κκααιι  έέττσσιι  θθαα  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεεττααιι""  
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Στο περιθώριο της εκδήλω-
σης που πραγµατοποι-
ήθηκε στο Επαρχείο, µε
την υπογραφή των συµβο-
λαίων για την αγορά των
17 στρεµµάτων για την
ανέγερση του Γυµνασίου
Παροικιάς, ο Νοµάρχης Κυ-
κλάδων ∆ηµήτρης Μπάιλας
µίλησε στην εφηµερίδα
µας.
Ο κ. Μπάιλας δήλωσε µη
ενηµερωµένος για τα δυο
κλειστά γυµναστήρια σε
Πάρο και Νάξο πράγµα που
έφερε την αντίδραση (δη-
µοσιεύεται σε άλλη στήλη
της εφηµερίδας µας) του
βουλευτή της Ν.∆. Γιάννη Βρούτση. Επί-
σης ρωτήθηκε για τις τιµές εισιτηρίων
των ενδοκυκλαδικών συγκοινωνιών, για
τις εκθέσεις της Ν.Α. στο ΜΕΤΡΟ στο
Σύνταγµα, για την ακρίβεια στα νησιά
µας και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς
που δεν έχει η Ν.Α. και για τη µη σύ-
σταση από τη Ν.Α. ειδικής µονάδας κατε-
δάφισης αυθαιρέτων.

- Για τις τιµές των ναύλων στα επιδο-
τούµενα δροµολόγια…
Γνωρίζω για το πρόβληµα το οποίο προ-
έκυψε. Εντελώς ξαφνικά και χωρίς να
ενηµερωθεί κανείς το υπουργείο Εµπορι-
κής Ναυτιλίας και προφανώς η Επιτροπή
εισοδηµάτων που υπάρχει και καθορίζει
τις τιµές των εισιτηρίων σε συνεργασία
µε δυο υπουργεία το ΥΕΝ και Οικονοµι-
κών επέτρεψε στον ιδιώτη και συγκεκρι-
µένα στον ιδιοκτήτη των πλοίων Αίολος
1 και 2 να διπλασιάσει στην ουσία το τί-
µηµα του εισιτηρίου σαν να είναι ταχύ-
πλοο χωρίς να προσφέρει υπηρεσίες
ταχυπλόου. Μας αιφνιδίασε αυξάνοντας
τις τιµές µε την δικαιολογία ότι κινείται
σαν ταχύπλοο. Εγώ επειδή ταξιδεύω µε
αυτά τα πλοία -αλλά και πολλοί άλλοι
που γνωρίζω- έχουν αντιληφθεί ότι δεν
κινείται ως ταχύπλοο.
Ήδη έχω κάνει ένα έγγραφο και το έχω
στείλει στο ΥΕΝ καταγγέλλοντας το γε-
γονός και αµέσως µετά πιστεύω ότι
υπήρξαν παρόµοιες κινήσεις και αντιρ-
ρήσεις από τους βουλευτές του νοµού.
Το περασµένο Σάββατο είχαµε συµβού-
λιο των Επάρχων στην Ικαρία και εκεί
µου δόθηκε η δυνατότητα να θέσω το
θέµα και στον υφυπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας κ. Καµµένο που παραβρέθηκε
στις εργασίες, -ήταν εκεί µε τη σύζυγό
του γιατί έχει σπίτι. Πήρα κατ’ αρχήν µια
καταφατική κίνηση του κεφαλιού του,
ότι έχω δίκιο, αλλά όταν στη συνέχεια
επέµεινα σε τετ-α-τετ συζήτηση που εί-
χαµε να µου πει τι θα γίνει δεν πήρα
καµία απάντηση. Το θέµα δεν τελείωσε
για µας και πιθανώς να απασχολήσει και
το Νοµαρχιακό Συµβούλιο σε επόµενη
συνεδρίασή του.

- Για τη βελτίωση των ενδοκυκλαδι-
κών δροµολογίων…
Θεωρώ επίτευγµα –και δεν το λέω για να
ευλογήσω τα γένια µου- της Νοµαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης αυτό το οποίο έχει
γίνει φέτος µε την ενδοεπικοινωνία στις
Κυκλάδες. Ξεκίνησε από ένα πείραµα
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, µια συ-
νάντηση όλων των φορέων των Κυκλά-
δων µε το σύλλογο των εφοπλιστών,
που πρόεδρος είναι ο κ. Βεντούρης, και
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου,
που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κου-
ρούση, στη λέσχη των Συριανών στην
Αθήνα. Εκεί παρουσιάστηκε µια συλλο-
γική στάση εναντίον των µεθοδεύσεων
που προσπαθούσαν να κάνουν οι εφο-
πλιστές από εµένα, από νοµαρχιακούς
και δηµοτικούς άρχοντες και από το
υπουργείο. Έτσι λοιπόν οι εφοπλιστές

που προσπαθούσαν να παίξουν τα δικά
τους τα παιχνίδια βρέθηκαν σε µια µπε-
τόν αρµέ κοινωνία η οποία πέτυχε να
µπουν καλύτερα πλοία από το Παναγία
Χοζοβιώτισσα και το Παναγία Τήνου. Ο
κ. Βεντούρης που ήρθε σε αδιέξοδο δή-
λωσε ότι προτίθεται να δροµολογήσει τα
Αίολος. Στη συνέχεια υπήρξαν πιέσεις
για τη δροµολόγηση και ενός τρίτου
πλοίου να εξυπηρετήσει την Ανάφη λόγω
του ότι ο ιδιοκτήτης που είχε τα πλοία
και προσέγγιζαν το νησί είχε πτωχεύσει.
Έτσι τελικά καταφέραµε µέσα από αυτή
τη συλλογική και σθεναρή στάση όλων
µας να πετύχουµε αυτή τη στιγµή πράγ-
µατι να έχουµε καλύτερη ενδοκυκλαδική
συγκοινωνία. Βεβαίως τα δροµολόγια
θέλουν ένα συντονισµό γιατί υπάρχουν
κενά. Μπορούν να γίνουν ακόµη καλύ-
τερα. Να αλλάξουν, πιθανώς, οι ηµέρες
και οι ώρες ούτως ώστε να κινούνται
ακτινωτά στο νοµό και οι κάτοικοι των
νησιών να εξυπηρετούνται καθηµερινά.
Αυτή την πρόταση που θα κάνουµε την
επεξεργάζεται αυτή τη χρονική στιγµή ο
Αντινοµάρχης κ. Παπαµανώλης που είναι
αρµόδιος για αυτά τα ζητήµατα και σύν-
τοµα περιµένω να µου κάνει µια εισή-
γηση.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι στην
Άνδρο που δεν µπορούν να διανυκτερεύ-
σουν τα Αίολος γιατί το λιµάνι δεν προ-
σφέρεται και έτσι αναγκάζονται και
ταξιδεύουν οι Ανδριώτες στις 4 το πρωί.
Αυτό σηµαίνει ότι στη γραµµή αυτή θα
πρέπει να µπει το «Άρτεµις» για να µπο-

ρεί να διανυκτερεύει. Πρέπει να σας πω
ακόµα πως υπήρξε µια πρόταση από τον
εφοπλιστή για να αλλάξει το δροµολόγιο
που πάει στις δυτικές Κυκλάδες µέσω
Σύρου και Πάρου και να γίνει Σύρο-Μύ-
κονο-Νάξο-Πάρο-∆υτικές Κυκλάδες. Ενώ
εµείς συµφωνήσαµε και οι ∆υτικές Κυ-
κλάδες επίσης –γιατί θα µεταφέρονται
τουρίστες από τη Μύκονο και την Πάρο
παρά το γεγονός ότι αυξάνεται ο χρόνος
του ταξιδιού- το υπουργείο δεν το δέχ-
θηκε γιατί προφανώς οι απαιτήσεις του
εφοπλιστή ήταν πάρα πολύ µεγάλες και
έτσι ναυάγησε αυτή η προσπάθεια.
Έχουµε ζητήσει από το υπουργείο να µας
δώσει τις συµβάσεις κάτι που δεν έχει
κάνει µέχρι σήµερα. Έχουµε ζητήσει να
δούµε τελικά ποια είναι η διαδικασία
δροµολόγησης των πλοίων. Φέρνω σαν
παράδειγµα τον διαγωνισµό για το «Άρ-
τεµις» που είχε γίνει εδώ και τέσσερις
µήνες και πρόσφατα δροµολογήθηκε.
∆υστυχώς συναντάµε κλειστή την πόρτα
στα ενδότερα του ΥΕΝ σχετικά µε τις
συµβάσεις και τις υποχρεώσεις που ανα-
λαµβάνουν οι εφοπλιστές απέναντι στο
κράτος.

- Για τις εκθέσεις στο ΜΕΤΡΟ στο Σύν-
ταγµα και για την µέχρι τώρα τουρι-
στική κίνηση…
Κάναµε ότι µπορούσαµε για να κερδί-
σουµε την τελευταία στιγµή την παρτίδα.
Έχουµε αφήσει ανοιχτό τον κωδικό των
συνεδρίων για να προσκαλέσουµε συνε-
δριακό τουρισµό, όποιο νησί ήθελε ξεκί-
νησε από την Άνοιξη να κάνει συνέδρια
για τον τουρισµό για να εµπεδωθεί η συ-
νεργασία των ανθρώπων που ασχολούν-
ται µε τον τουρισµό µε την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, το «Τουριστικό Πανόραµα»
δεν απέδωσε καταφύγαµε στην πολύ πε-
τυχηµένη έκθεση στο ΜΕΤΡΟ στο Σύν-
ταγµα, αυξήσαµε στο διπλάσιο κόστος τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται γι’
αυτό το λόγο. Πράγµατι βλέπω ότι όλα τα
παραπάνω έχουν αποτέλεσµα δεδοµένου
ότι τουλάχιστον σε αριθµό αφίξεων πρέ-
πει να µην έχουµε έλλειψη. Το ζήτηµα βέ-
βαια είναι πόσα χρήµατα διαθέτει ο κάθε
επισκέπτης για να ξοδέψει στα νησιά µας.
Αυτό το ισοζύγιο θα το κάνουµε στο
τέλος της τουριστικής σαιζόν.

- Για την ακρίβεια στις Κυκλάδες και ει-
δικότερα για τις τσουχτερές τιµές της
βενζίνης…
Εδώ πραγµατικά, επειδή µου αρέσει να
κάνω και την αυτοκριτική µου, λέω ότι
πράγµατι υπάρχει πρόβληµα, όχι µόνο
στις τιµές της βενζίνης και σε άλλα
κόστη. Αλλά τι µπορεί να κάνει µια υπη-
ρεσία όταν στη Σύρο υπάρχουν δυο
υπάλληλοι εκ των οποίων ο ένας έπαθε
έµφραγµα. Και αυτή τη στιγµή έχω µια
κοπέλα. Άρα στην ουσία δεν µπορώ να
κάνω έλεγχο. Εκείνο που µπορεί να γίνει
για µένα αυτή την περίοδο των δυο
µηνών, είναι σε ορισµένες υπηρεσίες, σε
ορισµένα αγαθά, το υπουργείο να καθο-
ρίσει πλαφόν για να µην χαλάµε και την
εικόνα της όλης προσπάθειας που κά-

ναµε για την αύξηση του
τουρισµού. Γιατί πράγµατι
όταν ακούει κάποιος στην
τηλεόραση ότι στις Κυκλά-
δες η βενζίνη είναι ακριβή
τότε αυτό λειτουργεί απο-
τρεπτικά. Ξοδεύουν λοιπόν
οι επιχειρηµατίες, η Νο-
µαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση ένα
σωρό λεφτά για να διαφη-
µίσουν τον τόπο τους και
µε µια είδηση που βγαίνει
χαλάνε όλα. Παλαιότερα
όταν η κούρσα ανόδου της
βενζίνης ήταν ανεξέλεγκτη
είχε µπει πλαφόν. Και δεν
µπορώ να καταλάβω γιατί

δεν έγινε και τώρα. Ίσως πάµε για εκλο-
γές… (γέλια)

- Για το κλειστό γυµναστήριο στην
Πάρο που εξήγγειλε ο βουλευτής Κυ-
κλάδων της Ν.∆. Γιάννης Βρούτσης…
Για αυτό το θέµα δεν µπορώ να σας
απαντήσω. ∆εν έχω γνώση, ενηµέρωση.
Το να γίνει µια εξαγγελία εκ µέρους του
βουλευτή νοµίζω ότι ο ίδιος θα πρέπει
να σας απαντήσει. Εγώ δεν γνωρίζω αν
υπάρχει οικόπεδο, δεν γνωρίζω αν έχει
προταθεί και από ποιόν εκτελείται η µε-
λέτη. Προτιµώ να λέω ένα και να γίνεται
το ένα παρά να πω δέκα και να γίνουν
τα τρία.
Πρέπει να σας πω όµως πως το κλειστό
γυµναστήριο της Τήνου, το οποίο εκτε-
λούσε η Γ.Γ. Αθλητισµού έχει σταµατήσει
εδώ και δυο χρόνια λόγω έλλειψης πι-
στώσεων και το κλειστό γυµναστήριο
της Σαντορίνης αναγκαστήκαµε και το
χρηµατοδοτήσαµε εµείς τσοντάροντας µε
300.000 ευρώ περίπου για να ολοκληρω-
θεί. Τώρα πως θα βρεθούν τα χρήµατα
για να γίνει το κλειστό γυµναστήριο της
Πάρου εγώ βάζω ένα ερωτηµατικό. Σε
αυτό το ερωτηµατικό ας απαντήσουν
εκείνοι οι οποίοι έκαναν την εξαγγελία.

- «Γιατί δεν συστήθηκε µέχρι σήµερα
ειδική µονάδα κατεδάφισης αυθαιρέ-
των;» αναφέρει σε δελτίο τύπου η
Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία…
Ο Νοµάρχης θα απαντήσει στο επόµενο
Νοµαρχιακό Συµβούλιο δηµοσιοποιώντας
µια έκθεση του Εισαγγελέα της Σύρου 80
σελίδων πραγµατικό µνηµείο –και πραγ-
µατικά συγχαίρω τον Εισαγγελέα έκανε
φοβερή δουλειά- που καταλήγει ότι ου-
δεµία ευθύνη έχει ο Νοµάρχης. Αυτό λέει
ο Εισαγγελέας ο οποίος µε κάλεσε και
απολογήθηκα. Και µάλιστα µου ζήτησε
να την πάρω (σ.σ. έκθεση) για να σταµα-
τήσουν κάποιοι να πιπιλούν αυτή την κα-
ραµέλα. Εκείνο που θα σας πω µε λίγα
λόγια είναι ότι έχω κάνει όλες τις ενέρ-
γειες –έτσι λέει η έκθεση- για την κατε-
δάφιση των αυθαιρέτων –κυρίως στη
Μύκονο και στα άλλα τουριστικά νησιά.
Στα πλαίσια αυτά ήταν και η προσπάθειά
µου να δηµιουργηθεί η ειδική µονάδα κα-
τεδάφισης αυθαιρέτων. ∆υστυχώς όµως
ούτε έγκριση για προσλήψεις πήραµε
παρά τις προσπάθειες που κάναµε, ούτε
προθυµοποιήθηκε η Περιφέρεια να οργα-
νώσει η ίδια ένα συνεργείο, ούτε απο-
δέχθηκαν οι ∆ήµοι τις προτάσεις που
κάναµε. Κατά συνέπεια όταν εγώ δεν
έχω τη δυνατότητα να πάρω προσωπικό,
να πάρω µηχανήµατα, όταν δεν ανταπο-
κρίνονται στην έκκλησή µου για µίσθωση
των µηχανηµάτων, από εκεί και πέρα
πως θα φτιάξω συνεργείο; Μάγος είµαι;
Θαύµατα δεν µπορώ να κάνω. Ένας ήταν
ο Χριστός.

- Για τη µη ίδρυση νέου Εφετείου στη
Μυτιλήνη…
Προφανώς νίκησαν οι δικηγόροι της
Σύρου…                                       ∆.Α.

Συνέντευξη µε τον Νοµάρχη Κυκλάδων ∆ηµήτρη Μπάιλα:

Υπογράφηκαν οι
προγραµµατικές
συµβάσεις...
Σε τηλεφωνική συνέντευξη στον ρα-
διοφωνικό σταθµό ΗΧΩ FM 102,1, την
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009, ο κ. Μπάι-
λας διαφοροποιήθηκε όσον αφορά τη
µη ενηµέρωσή του για τα κλειστά γυ-
µναστήρια Πάρου και Νάξου υποστηρί-
ζοντας ότι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κυκλάδων υπέγραψε προγραµµατικές
συµβάσεις µε τον ΟΣΚ για την εκτέ-
λεση των δυο έργων. Συµπλήρωσε
ακόµα πως η Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου θα πρέπει να τρέξει τις µελέτες
των έργων που θα εκτελέσει η Ν.Α.
για να ολοκληρωθούν σε σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα.
Σύµφωνα µε τα πρακτικά της συνε-
δρίασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
που έγινε στο Κουφονήσι, παρουσία
του Νοµάρχη Κυκλάδων, στις 18 Μαίου
2009, είχε εγκριθεί η υπογραφή Προ-
γραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ
Ν.Α.Κ. και ΟΣΚ Α.Ε. για τα έργα:
1. Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων
σε υπάρχοντα χώρο του ∆ηµοτικού
σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας
Πάρου Π/Υ 2.000.000 ευρώ και
2. Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων
σε υπάρχοντα χώρο του Σχολικού Συγ-
κροτήµατος 1ο ΕΠΑΛ Νάξου Π/Υ
2.000.000 ευρώ.

ΥΥππάάρρχχεειι  ππρρόόββλληηµµαα
µµεε  ττηηνν  αακκρρίίββεειιαα  σστταα  ννηησσιιάά  µµααςς
Επίτευγµα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
η βελτίωση των ενδοκυκλαδικών δροµολογίων…
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Η εφηµερίδα «Παριανός Λόγος»
απευθύνθηκε στον βουλευτή Κυκλά-
δων της Νέας ∆ηµοκρατίας Γιάννη
Βρούτση και του έθεσε ζητήµατα
της πολιτικής επικαιρότητας καθώς
και να σχολιάσει ανακοίνωση του
βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Π. Ρήγα
σύµφωνα µε την οποία τόσο ο ίδιος
όσο και η βουλευτής Άρια Μανού-
σου - Μπινοπούλου “ανταγωνίζον-
ται µεταξύ τους για το ποιος θα
ανακοινώσει πρώτος τα «δωράκια»
που προτίθεται να κάνει η... καλή
Κυβέρνηση Καραµανλή”.

- ∆ύσκολή χρονιά για την τουρι-
στική κίνηση των Κυκλάδων. Ποια
είναι η εκτίµηση σας;
Είναι πράγµατι µια δύσκολη χρονιά.
Η Κυβέρνηση απέδειξε όµως πως
έχει αντανακλαστικά. Με συγκεκρι-
µένα µέτρα ενισχύει την ανταγωνι-
στικότητα του τουριστικού κλάδου, που
είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένος στη διεθνή
οικονοµική κρίση. Είµαστε σε συνεχή
επαφή µε τις τουριστικές επιχειρήσεις
των νησιών µας µε µοναδικό στόχο να
τους στηρίξουµε λαµβάνοντας κάθε δυ-
νατό µέτρο. ∆εν µείναµε απαθείς. Πή-
ραµε πολλά και γενναία µέτρα µε στόχο,
η Ελλάδα και οι Κυκλάδες ,να περάσουν
την κρίση µε τις λιγότερες δυνατές απώ-
λειες. 
Μειώσαµε το τέλος παρεπιδηµούντων
από 2% σε 0,5 % για τα τουριστικά κατα-
λύµατα. Αυξήσαµε για το έτος 2009 κατά
50% τη δηµόσια δαπάνη για την παγκό-
σµια διαφηµιστική καµπάνια της χώρας.
Φροντίσαµε για την απασχόληση των ερ-
γαζοµένων στον τοµέα του τουρισµού για
τους µήνες Απρίλιο και Μάιο δαπανώντας
50 εκατ. ευρώ κρατώντας και τις επιχει-
ρήσεις ανοικτές αλλά και τους εργαζοµέ-
νους σε απασχόληση. Επίσης, η εργατική
εστία αύξησε τον αριθµό των προγραµ-
µάτων για τον κοινωνικό τουρισµό κατά
44,3% έναντι αυτού του 2008. Μειώθηκε
για το 2009 και το 2010 ο συντελεστής
του ΕΤΑΚ για τις ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις. Αναστείλαµε τα τέλη προσγείωσης
στα αεροδρόµια για την περίοδο από
Απρίλιο έως Σεπτέµβριο. Ένα σηµαντικό
µέτρο που αποτελεί κίνητρο για τους
tour operators όλου του κόσµου να επι-
λέξουν την πατρίδα µας ως τουριστικό
προορισµό. Επίσης, ψηφίσαµε πρόσφατα
στη Βουλή νόµο για την λειτουργική τα-
κτοποίηση των τουριστικών καταλυµά-
των και των πισινών µε στόχο την
ασφάλεια, την ποιότητα και την υγιεινή
στις τουριστικές µας επιχειρήσεις. Μέχρι
σήµερα απ’ ότι φαίνεται ο τουρισµός στις
Κυκλάδες κρατάει, οι µετρήσεις δείχνουν
ότι ο απολογισµός στο τέλος της περιό-
δου θα είναι θετικός. Ευτυχώς όλοι εκεί-
νοι που µέχρι σήµερα έσπερναν τον
πανικό και µιλούσαν για καταστροφή
διαψεύδονται. Στην κρίσιµη αυτή πε-
ρίοδο για τον τουρισµό µας, κρίσιµη πα-
ράµετρος αποτελεί η συνένωση όλων
των δυνάµεων. ∆υστυχώς για άλλη µια
φορά αποδεικνύεται ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και
τα στελέχη του θα ένιωθαν ικανοποι-
ηµένα αν πράγµατι είχε επέλθει  κατα-
στροφή. Αυτό δεν αποτελεί πολιτική
εκτίµηση ούτε και αντιπολιτευτική
στάση, το αποδεικνύουν τα ίδια τα γεγο-
νότα, οι ίδιες τους οι πράξεις. ∆εν στήρι-
ξαν καµία νοµοθετική πρωτοβουλία για
τον τουρισµό, δεν πρότειναν τίποτα,
µόνο άναρθρες κραυγές και συνθήµατα,
µόνο απαισιοδοξία και καταστροφολο-

γία. Ευτυχώς για την Ελλάδα και τον
τουρισµό µας, τη δύσκολη αυτή περίοδο
βρίσκεται στο τιµόνι της χώρας η Νέα ∆η-
µοκρατία.
Πέρα όµως από τα συγκεκριµένα µέτρα
που πραγµατοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη, θέλω να τονίσω ότι η δύναµη
του τουρισµού στις Κυκλάδες είναι οι
ίδιοι οι Κυκλαδίτες. Όλοι οφείλουµε και
µπορούµε να στηρίξουµε το τουριστικό
µας προϊόν. Το πανέµορφο και µοναδικό
τοπίο, το χαµόγελο, η ευγένεια, η ζεστή
φιλοξενία µας, αλλά και η βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η καλύ-
τερη διαφήµιση για τον τόπο µας, είναι
το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα.

- Κύριε Βρούτση. Πρόσφατα µε δελτίο
τύπου σας ανακοινώσατε ότι εγκρίθηκε
από τον Ο.Σ.Κ. η προγραµµατική σύµ-
βαση για δύο κλειστά γυµναστήρια σε
Πάρο και Νάξο αντίστοιχα. Επίσης ότι
είναι διασφαλισµένοι οι πόροι και ότι
σε φυσιολογικές συνθήκες η ολοκλή-
ρωσή τους θα γίνει µέχρι τέλος του
2010 µε φορέα υλοποίησης τη Νοµαρ-
χία Κυκλάδων. Στην ίδια ερώτηση ο
Νοµάρχης Κυκλάδων δηλώνει άγνοια
αφήνοντας να εννοηθεί  ότι δεν θα
γίνει τίποτα.

Ο  κ. Μπάιλας γνωρίζει πιο καλά απ΄ τον
καθένα ότι µε κυβέρνηση τη Νέα ∆ηµο-
κρατία οι πόροι που απέκτησε η Νοµαρ-
χία Κυκλάδων, όχι µόνο έδωσαν ζωή και
προοπτική στο θεσµό αλλά το σηµαντικό-
τερο είναι µε τους πόρους που απέκτησε
η Νοµαρχία από το 2005 και µετά µπορεί
να κάνει για πρώτη φορά αναπτυξιακά
έργα. Συγκεκριµένα, οι πόροι για τη Νο-
µαρχία Κυκλάδων το 2004 ήταν περίπου

1.300.000,00 ευρώ, πόροι που έφταναν
ίσα-ίσα για την πληρωµή των µισθών των
υπαλλήλων. Σήµερα οι πόροι ξεπερνούν
τα 10.000.000,00 ευρώ. Η Ν.∆. ως κυ-
βέρνηση δεν έκανε ποτέ διάκριση όπως
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην κατανοµή των πόρων,
µε βάση την πολιτική ταυτότητα του Νο-
µάρχη. Αντίθετα ψήφισε ένα σύγχρονο
νόµο που µε απόλυτη διαφάνεια και αντι-
κειµενικότητα κάνει την κατανοµή σε
όλες τις νοµαρχίες της Ελλάδος µε βάση
αδιαµφισβήτητα κριτήρια. Όσον αφορά
τα δύο κλειστά γυµναστήρια στην Πάρο
και  Νάξο, όχι µόνο δεν είναι εξαγγελίες
αλλά συγκεκριµένα πλέον  έργα που
έφτασαν στη φάση της υλοποίησης. Και
για τα δύο γυµναστήρια οι πόροι διασφα-
λίστηκαν απόλυτα. Ο  Ο.Σ.Κ. µε την πρό-
σφατη απόφαση του στις 17 Ιουλίου 2009
,ενέκρινε τη σύναψη προγραµµατικής
σύµβασης µε τη Νοµαρχία Κυκλάδων. Λυ-
πάµαι αλλά είµαι υποχρεωµένος να δια-
ψεύσω τα «περί άγνοιας» διότι τη
∆ευτέρα 18 Μαΐου 2009  στο Κουφονήσι
όπου πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση
του Νοµαρχιακού συµβουλίου παρόντος
του Νοµάρχη, εγκρίθηκε να γίνει προ-
γραµµατική σύµβαση για τα δύο έργα µε
την κυβέρνηση και συγκεκριµένα µε τον
Ο.Σ.Κ. Με την απόφασή της αυτή η κυ-
βέρνηση αποδεικνύει για ακόµη µία φορά
την ιδιαίτερη προτεραιότητα που δίνει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαί-
τερα των νέων ανθρώπων των νησιών
µας, µε τη δηµιουργία περισσοτέρων
υποδοµών άθλησης. Από εδώ και πέρα ο
χρόνος υλοποίησης των έργων εξαρτάται
απόλυτα από τη ταχύτητα ανταπόκρισης
της Νοµαρχίας. Τα χρήµατα υπάρχουν
και είναι άµεσα διαθέσιµα για την κατα-
σκευή αυτών των δύο σηµαντικών

έργων.

- Στις 26 Ιουνίου ο βουλευτής Κυ-
κλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παναγιώτης
Ρήγας σε ανακοίνωση που εξέ-
δωσε αναφέρει ότι τόσο εσείς όσο
και η συνάδελφός σας  ανταγωνί-
ζεστε µεταξύ σας για το ποιος θα
ανακοινώσει πρώτος τα «δωράκια»
που προτίθεται να κάνει η... καλή
Κυβέρνηση Καραµανλή στα νησιά
µας. Κύριε Βρούτση τί απαντάτε
στην τοποθέτηση αυτή του κ.
Ρήγα και σε όσα άλλα ακόµα είπε;

∆εν νοµίζω ότι χρειάζοµαι την άδεια
του κ. Ρήγα για να ενηµερώνω τους
Κυκλαδίτες για τις δράσεις µου και
για το κυβερνητικό έργο που πραγ-
µατοποιείται στα νησιά µας. 
Είναι γνωστός ο βίος και η πολιτεία
του κ. Ρήγα και απ’ ότι αντιλαµβά-

νοµαι η τελευταία ανακοίνωσή του επιβε-
βαιώνει ότι έχει χάσει πλήρως την
ψυχραιµία του. Η µοναδική προσφορά
του προς στο τόπο µας είναι ανακοινώ-
σεις γεµάτες «αµπελοφιλοσοφίες», ειρω-
νεία και ύβρεις. ∆υστυχώς, καµία
πρόταση, κανένα όραµα για τις Κυκλά-
δες. Αντί να επικροτήσει την πρόσθετη
χρηµατοδότηση που εξασφάλισα µαζί µε
το ∆ήµαρχο Τήνου για την νέα µονάδα
αφαλάτωσης, θεώρησε σκόπιµο να µας
υπενθυµίσει πως έρχεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. .
Άλλωστε το επαναλαµβάνει επί πέντε
χρόνια και θα το επαναλαµβάνει για
πολύ ακόµη. Θεωρώ όµως θράσος, που
ξεπερνάει κάθε όριο, να παρεµβαίνει στα
εσωτερικά της Νέας  ∆ηµοκρατίας  µι-
λώντας για τον ανταγωνισµό των βου-
λευτών της. Στο µόνο που έχει  δίκιο
είναι ότι ο ίδιος φρόντισε , φτιάχνοντας
το ψηφοδέλτιο  του  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  στο  Ν.
Κυκλάδων να µην έχει κανένα ανταγωνι-
σµό. 
Η ιδιαιτερότητα του Ν. Κυκλάδων χρει-
άζεται πολιτικούς µε όραµα, δράση και
αντανακλαστικά. Απ’ ότι φαίνεται αν και
πέρασαν αρκετά χρόνια ο κ. Ρήγας είναι
δύσκολο να προσαρµοστεί στις ανάγκες
της νέας του πατρίδας. 

- Πως βλέπετε την πορεία της Κυβέρνη-
σης, µετά από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις
ευρωεκλογές;
Πιστεύω πως δεν κέρδισε το ΠΑΣΟΚ τις
εκλογές. Τις έχασε η Νέα ∆ηµοκρατία.  
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία πως έγιναν
λάθη και υπήρξαν συµπεριφορές στελε-
χών µας «ξένες» προς τις αξίες της παρά-
ταξής µας. Γεγονότα που απογοήτευσαν
και πίκραναν µια σηµαντική µερίδα ψη-
φοφόρων µας. Κατά την άποψη µου πρέ-
πει να στραφούµε µε µεγαλύτερη
συνέπεια στην ουσία της πολιτικής, θέ-
τοντας στο περιθώριο στρατηγικές που
πηγάζουν από την αγωνία ορισµένων για
το «φαίνεσθαι» και την επικοινωνία.
Οι πολίτες µε το δίκιο τους απαιτούν από
την Κυβέρνηση µεγαλύτερη ταχύτητα,
αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα. Αυτή
η επιλογή άλλωστε είναι η µόνη που µπο-
ρεί να θωρακίσει την οικονοµία της
χώρας, αλλά και να καταστήσει πιο αξιό-
πιστο το χώρο της πολιτικής, οδηγώντας
την πατρίδα µας και τις Κυκλάδες στο
µέλλον που τους αξίζούν. 
Είµαι βέβαιος πως οι αναγκαίες διορθω-
τικές κινήσεις θα γίνουν γρήγορα και η
Νέα ∆ηµοκρατία θα κερδίσει και τις επό-
µενες εκλογές.

∆.Α.

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Νοµάρχης Κυκλά-
δων ∆ηµήτρης Μπάιλας, στις 8 Ιουλίου, για την
αγορά των 17 στρεµµάτων µε σκοπό την ανέγερση
του Γυµνασίου της Παροικίας τονίζει µεταξύ
άλλων:
Σε χρόνο ρεκόρ, των 9 µηνών από την πρόσκληση
που είχε απευθύνει ο τότε Υπουργός Παιδείας κος
Ευριπίδης Στυλιανίδης κατά την επίσκεψή του στην

Πάρο προς τους Τοπικούς παράγοντες, η Έπαρχος
και το Επαρχιακό Συµβούλιο κινήθηκαν στο σχε-
διασµό που χάραξε από την πρώτη στιγµή ο Νο-
µάρχης και όχι µόνο ανεβρέθει αλλά έγιναν όλες οι
νόµιµες διαδικασίες και υπογράφηκαν τα συµβό-
λαια για την αγορά του οικοπέδου.
Χωρίς να ζητήσει την βοήθεια κανενός η Ν.Α. ανέ-
λαβε πρωτοβουλία και ολοκλήρωσε µε επιτυχία το

εγχείρηµα.
Τώρα περιµένουµε από την Περιφέρεια να ξεκινή-
σει την µελέτη για το κτίριο, αφού η ΝΑ και η ΤΕ∆Κ
έχουν προτείνει να δεσµευτούν 300.000 ευρώ
γι΄αυτό το σκοπό. Ο Νοµάρχης τους ευχαρίστησε
όλους και ζήτησε την συνέχιση της προσπάθειας
ώστε γρήγορα να φτάσουµε και στη θεµελίωση του
έργου.

Ο Νοµάρχης για την αγορά των 17 στρεµµάτων 

Ο βουλευτής της Ν.∆. Γ. Βρούτσης απαντάει,
µε συνέντευξη στον “Π.Λ.”, στον Π. Ρήγα:

““ΘΘρράάσσοοςς,,  πποουυ  ξξεεππεερρννάάεειι
κκάάθθεε  όόρριιοο,,  νναα  ππααρρεεµµββααίίννεειι
σστταα  εεσσωωττεερριικκάά
ττηηςς  ΝΝέέααςς    ;;ηηµµοοκκρρααττίίααςς””

Συντάκτης της εφηµερίδα µας επισκέφθηκε το µεσηµέρι της περασµένης Τρί-
της 14 Ιουλίου τον κεντρικό προβλήτα του λιµανιού της Πάρου και παρακο-
λούθησε τις εργασίες που εκτελούνται, ξεκίνησαν τη ∆ευτέρα 13 Ιουλίου, από
τον ανάδοχο του έργου. 
Τις εργασίες επιβλέπει ο µηχανικός του ∆ήµου κ. Ραγκούσης, δύτης αρχαι-
ολόγος Ενάλιων αρχαιοτήτων και αρχαιολόγος Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
Από την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του κεντρικού προβλήτα της
Παροικιάς δεν λείπει ο Λιµενάρχης Πάρου Ηλίας Κουντροµιχάλης, αλλά και η
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βάσω Σκαραµαγκά.
Σύµφωνα µε τον ανάδοχο από τη Σύρο, που έχει αναλάβει το έργο, µέχρι την
Παρασκευή 17 Ιουλίου οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα
θα πρέπει να περάσουν µερικά 24ωρα για να δέσει το µπετόν. Όλα δείχνουν
ότι στο τέλος της επόµενης εβδοµάδας ο προβλήτας θα ανοίξει και πάλι...

Ολοκληρώνονται οι εργασίες
ανοίγει και πάλι ο προβλήτας
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Πάρος Νέα Χρυσή Ακτή, πάνω στη θάλασσα,
παραδοσιακή βίλλα 120 τ.µ., µε τρία υπνοδω-
µάτια, σε 1.900 τ.µ. οικόπεδο, καταπράσινο
µόνο 500.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Κάµπος - Βουτάκου, πολύ κοντά στην
θάλασσα και σε οικόπεδο αυτόνοµο εντός οικι-
σµού παραδοσιακή οικία δύο υπνοδωµατίων,
συν ένα δωµάτιο βοηθητικό, βεράντες, ρεύµα,
νερό, θαυµάσια θέα, µόνο 165.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Νάουσα Κολυµπήθρες, παραδοσιακή
οικία 85 τ.µ. µε τρία υπνοδωµάτια σε 1900 τ.µ.
αυτόνοµο οικόπεδο και θαυµάσια θέα. Τιµή
285.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Κάµπος - Βουτάκου, σε οικόπεδο εντός
οικισµού 600 τ.µ. παραδοσιακή οικία 118 τ.µ.
µε τρία υπνοδωµάτια, δυο µπάνια, αποθήκη,
σκεπαστή βεράντα και θαυµάσια θέα τη θά-
λασσα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Ασπριές, πάνω από την Παροικία,
αγροτεµάχιο 20.000 τ.µ. άρτιο οικοδοµήσιµο µε
δρόµο και θαυµάσια θέα, τιµή 320.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Παροικιά, αγροτεµάχιο 5 στρεµάτων µε
γεώτρηση, ρεύµα, δρόµο, και φανταστική θέα
την Παροικιά... 
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Αλυκή, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
µεζονέτα µε δύο υπνοδωµάτια µεγάλο σαλόνι,
γκαράζ, πάνω σε λόφο µε θαυµάσια θέα και οι-
κόπεδο εντός οικισµού.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Παροικιά, σπίτι µονοκατοικία 60 τ.µ.,
µε δύο δωµάτια, βεράντες σε καλή κατάσταση.
Τιµή 78.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Άσπρο Χωριό, διαµέρισµα δυάρι, υπνο-
δωµάτιο, κουζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα,
πολύ καλή θέα, µόνο 110.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Πούντα Βουτάκου, αγρός 4.000 τ.µ.
θέα θάλασσα, δρόµος, έτοιµο για οικοδόµηση.
Τιµή 160.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Πεταλούδες, αγροτεµάχιο 4.000 τ.µ.
άρτιο οικοδοµήσιµο πολύ καλή θέα, 115.000
ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος Λεύκες, αγροτεµάχιο 4.600 τ.µ. κοντά
στους µύλους, άρτιο οικοδοµήσιµο µε θέα θά-
λασσα. Τιµή 88.000 ευρώ.      
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Πάρος. Ζητούνται ακίνητα προς πώληση για
προώθηση σε όλη την ελληνική και ξένη κτηµα-
ταγορά.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

Αγγελίες

Το blog http://parianostypos.blogspot.com παρέχει καθηµερινή ενηµέρωση στους αναγνώστες του και ταυτόχρονα τους
δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της έκφρασης γνώµης και σχολιασµού για τα συµβαίνοντα στον τόπο µας.

hhttttpp::////ppaarriiaannoossttyyppooss..bbllooggssppoott..ccoomm                                                                                                                                                                                        ΚΚάάθθεε  μμέέρραα  μμααζζίί  σσααςς!!....  

Ζητείται σπίτι προς ενοικίαση, 80-150τµ,
µαζί µε αποθήκη-εργαστήρι, 200-400τµ για
όλο τον χρόνο, ησυχία. 22840 21221
Ζητείται προς ενοικίαση εργαστήρι-απο-
θήκη-γκαράζ-παλιό εργοστάσιο 200-400τµ,
έξω από την πόλη, ίσως και µε διαµέρισµα
ή σπίτι για όλο το χρόνο. 22840-21221
Ζητείται πεπειραµένος µηχανικός για συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.: 2284028459
Ενοικιάζεται δυάρι 70 τ.µ. µε αυτόνοµη
θέρµανση για όλο το χρόνο στην Αλυκή
της Πάρου (στο εκκλησάκι του Χριστού),
τηλ.: 2284091243
Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα (δύο υπνο-
δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα) και 1 γκαρσο-
νιέρα στη θέση Κακάπετρα στην Παροικιά.
Τηλ. 6945101769
Ενοικιάζεται οικία στις Λεύκες, ανακαινι-
σµένη, επιπλωµένη σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6936529228
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 100 τ.µ. µε τρια w.c. και πατάρι 20
τ.µ. κοντά στην Εκατονταπυλιανή. Πληρο-
φορίες 22840 21646
Ενοικιάζεται κατάστηµα στην Νάουσα στην
αγορά µε τα ρούχα 25 τ.µ. Τηλ.:
6973517783.
Ενοικιάζονται δυάρια διαµερίσµατα στην
Πίσω Αλυκή επιπλωµένα µε το χρόνο.
Τηλ.: 22840 92283, 6946217141
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα.
Τιµές χαµηλές. Παροικία Πάρος. Πληροφο-
ρίες: Τηλ.: 22840 23738, 6932905529, ∆η-
µήτρης
Πωλείται παραθαλάσιο οικόπεδο εντός
σχεδίου 3,5 στρεµµάτων απέναντι στο ξε-
νοδοχείο Holiday Sun κτίζονται 1.200
µέτρα. Τηλ.: 2284022127
Πωλείται στον Παρασπόρο οικόπεδο πα-
ραθαλάσσιο 1.080 µέτρα, κτίζονται 90 τ.µ.
Τηλ.: 2284022127
Πωλούνται πτυσόµενος καναπές κρεβάτι
και γραφείο ΙΚΕΑ σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:
6970023720.
Πωλείται παραθλάσσιο οικόπεδο εντός
σχεδίου, περιοχή Πούντα, απέναντι από
ξενοδοχείο Holiday Sun, 3,5 στρεµµάτων,
οικοδοµεί 1.200 τ.µ. Επίσης στον Παρα-
σπόρο πωλείται οικόπεδο 1080 τ.µ. Τηλ.
22840 22127
Πωλείται επαγγελµατικό Ford Escort
Turbo, 1900 cc, Diesel, µοντέλο 2000,
χρώµατος λευκό. Τιµή 2.500 ευρώ. Τηλ.
επικ.: 6974705915
Πωλείται Peugeut 206, µοντέλο 2002,
χρώµατος µπλε µεταλλικό σε έριστη κατά-
σταση, 1100 κυβικά µε ζάντες αλουµινίου,
ηχοσύστηµα SONY, immobilizer, Air Condi-
tion, εξάτµιση χειροποίητη, ηλεκτρικά πα-

ράθυρα, ατρακάριστο, 50.000 km. Τιµή
4.500 ευρώ. Τηλ. επικ.: 6974705915
Πωλείται GOLF 1400, άριστη κατάσταση.
Τηλ.: 6944726785
Πωλείται Daihatsu Terios, µοντ. 2004,
µαύρο, µε 42.000 χλµ φουλ έξτρα. Τηλ.:
6942616955
Πωλείται Kawasaki Ζ 750 µοντέλο 2005,
χρώµατος ανθρακί, ολοκαίνουργιο, αγρα-
τζούνιστο, φυλαγµένο σε γκαράζ µε κου-
κούλα (9000 km). Τιµή 5.200 ευρώ. Τηλ.
επικ.: 6974705915
Πωλείται Honda Transalp 650cc, µαύρη,
µοντέλο 2004 µε πολλά έξτρα και 32.900
χλµ. Τηλ.: 6942616955
Πωλείται APRILIA 650 PEGASO µαύρο-
ασηµί, 9ος-2007. Τηλ.: 6947260139.
Πωλείται Husqvarna TE 610cc Εντούρο
µοντέλο 7ος 2001 µε 21.000 χλµ., καλή κα-
τάσταση, πρόσφατο σέρβις. Ανταλλάσσε-
ται και µε καθαρόαιµο µέχρι 250cc. Τηλ.:
6972084756 Ζουµής Πέτρος.
Πωλείται κρεβάτι µονό µε στρώµα και κο-
µοδίνο, παλαιός νησιώτικος καναπές, πα-
λαιά ραπτοµηχανή. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:
2284023825
Πωλούνται γραφεία Χαλκοκονδύλη και
Μενάνδρου 85 στον 7ο όροφο πανταχόθεν
ελεύθερο 45 τ.µ. Πληροφορίες 210-
2925133 και 6972305497 κ. Ελευθερίου
Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρεµµάτων στην
περιοχή αεροδροµίου Αλυκής όπισθεν βεν-
ζινάδικου ELIN µε απεριόριστη θέα την Αν-
τίπαρο και µε επιτρεπόµενη δόµηση 260
τ.µ. Τηλ.: 6942616955
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 αγροτεµάχιο στην περιοχή Θα-
ψανών 21 στρ., µε παλαιά οικία και τρε-
χούµενιο νερό πηγής, πρόσβαση µε
αυτοκίνητο. Τηλ.: 2284041168,
6934301484
Πωλείται αµπέλι στην περιοχή Θαψανών
εννέα στρέµµατα καλλιεργήσιµο ή και για
άλλη χρήση, πρόσβαση µε αυτοκίνητο.
Τηλ.: 2284041168, 6934301484
Έµπειρη σχεδιάστρια ζητεί συνεργασία µε
τεχνικά γραφεία και εταιρείες. Πληροφο-
ρίες και δείγµατα εργασιών 6937019754 κ.
Σταµατία
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ΠΑΡΟΣ Παροικιά, τέσ-
σερα (4) διαµερίσµατα
των 25 τ.µ. σε όροφο
στην παραλία της Παροι-
κιάς, σε κεντρικό σηµείο,
κατάλληλα και για γρα-
φεία. Τιµή: 200.000€
www.parosrealestate.gr
(45 χρόνια παρουσίας) /
Στέλιος Θ. Μπιζάς: 6944-
786500.

ΠΑΡΟΣ Παροικιά, οικία
ερειπωµένη 60 τ.µ. πολύ
κοντά στο λιµάνι και στο
Κ.Τ.Ε.Λ., κατάλληλη και
για χρήση γραφείου ή γιατρείου.
Τιµή: 80.000 € www.paros-
realestate.gr (45 χρόνια παρου-
σίας) / Στέλιος Θ. Μπιζάς:
6944-786500.

ΠΑΡΟΣ Νάουσα, αγροτεµάχιο
13.500 τ.µ. στην περιοχή
«Φύκια», θέα στον κόλπο της Νά-
ουσας µε 105 µ. πρόσοψη στον
κεντρικό δρόµο Παροικίας – Νά-
ουσας, ιδανικό για επαγγελµα-
τική χρήση. Τιµή: 800.00 €
www.parosrealestate.gr (45 χρό-
νια παρουσίας) / Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500.

ΠΑΡΟΣ Νάουσα, αγροτεµάχιο
17.600 τ.µ. στην πλαγιά πριν την
Αγία Κυριακή, δεύτερο πάνω από
τον δρόµο Νάουσα – Χωριά, µε
θέα στην Νάξο. Τιµή: 250.000 €
www.parosrealestate.gr (45 χρό-
νια παρουσίας) / Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500.
ΠΑΡΟΣ Νάουσα, αγροτεµάχιο
5.480 τ.µ. στην πλαγιά πριν την
Αγία Κυριακή, σε ήσυχη τοποθε-
σία µε θέα στην Νάξο. Τιµή:
120.000 € 

www.parosrealestate.gr
(45 χρόνια παρουσίας)

Στέλιος Θ. Μπιζάς: 6944-786500.

Όχι κύριε
Χασιώτη!.. 

Πάρος 15 Ιουλίου 2009

∆ηµ. Τοπ. Οργάνωση
Νέας ∆ηµοκρατίας
Πάρου - Αντιπάρου

Η ∆ηµοτική Τοπική Οργά-
νωση της Νέας ∆ηµοκρατίας
Πάρου - Αντιπάρου εκφράζει
την αγανάκτησή της για τις
πληροφορίες που υπάρχουν
σχετικά µε την ένσταση που
προτίθεται να υποβάλει στο
Σ.τ.Ε. ο Πολιτικός Μηχανικός
κ. Χασιώτης και που απειλεί
να αναβάλει επ’ αόριστον την
ανέγερση του νέου νοσοκο-
µείου Πάρου - Αντιπάρου.
Για τις οποιεσδήποτε ενστά-
σεις που, σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, θα επικαλεστεί ο
κ. Χασιώτης στην προσφυγή
του στο Σ.τ.Ε. περί του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος του
χώρου ανέγερσης του νοσο-
κοµείου, στο θέµα απαντά,
και πιστεύουµε σωστά, ο φο-
ρέας κατασκευής του που
είναι η ∆ΕΠΑΝΟΜ του Υπουρ-
γείου Υγείας.
Αυτό που εµείς γνωρίζουµε,
καθώς και η συντριπτική
πλειοψηφία του λαού των
νησιών µας, είναι ότι ένα
έργο πνοής και ύψιστης ση-
µασίας για τα νησιά µας κιν-
δυνεύει να µαταιωθεί από µια
ατυχή ενέργεια κάποιου
«συµπολίτη» µας. Αυτό που
θα θέλαµε να «συµβουλέ-
ψουµε» τον αγαπητό κ. Χα-
σιώτη είναι να µη θέσει εν
αµφιβόλω την ανέγερση του
νοσοκοµείου και υποσκάψει
µε τον τρόπο αυτό το νησί
που σήµερα και αύριο θα φι-
λοξενεί τον ίδιο και τα παιδιά
του. Θέλουµε να πιστεύουµε
ότι δεν κρύβονται συµφέ-
ροντα πίσω από την ενδεχό-
µενη προσφυγή του κ.
Χασιώτη στο Σ.τ.Ε.
Τελειώνοντας θέλουµε να το-
νίσουµε στον αγαπητό «συµ-
πολίτη» µας ότι αν
προχωρήσει στις ενέργειές
του -πέραν του οποιουδήποτε
δικαίου που ενδεχοµένως
έχει- η πράξη του ηθικά θα
αποτελέσει casus belli (αιτία
πολέµου) για τους Παριανούς
και τους Αντιπαριώτες.
Πιστεύουµε ότι θα πρυτανεύ-
σει η λογική και ο κ. Χασιώ-
της θα καταλάβει έστω και
την τελευταία στιγµή το πρό-
βληµα που θα δηµιουργήσει
στα νησιά µας η ενέργειά του
και θα πράξει αναλόγως.

Από το γραφείο Τύπου
και ∆ηµοσίων Σχέσεων

της ∆ηµ. Τοπικής Οργάνωσης
Ν.∆. Πάρου - Αντιπάρου
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Στον “Παριανό Λόγο” 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.

Η ΑΝΑΒΟΛΗ
Ρώτησαν κάποτε τον Μέγα Αλέξανδρο πως κατόρθωσε να κατακτή-

σει τον κόσµο και εκείνος απάντησε: «Μη αναβάλοντας». Κατέστρωνε
τα σχέδιά του και τα εκτελούσε χωρίς αναβολή.

Μέσα στο εικοσιτετράωρο, πόσες ώρες, πολλές φορές, φεύγουν
άκαρπες χωρίς σκοπό! Όµως είναι περιπτώσεις που και ένα λεπτό
είναι πολύτιµο. Είναι το λεπτό που πέρασε δίχως να το εκµεταλλευ-
τείς. Κι αν για ένα µόνο λεπτό που καθυστέρησες, χάσεις το πλοίο ή
το αεροπλάνο, δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Αν όµως η καθυστέρησή
σου αυτή, η αναβολή του ενός λεπτού, σε κάνει να χάσεις µια ολό-
κληρη αιωνιότητα είναι κρίµα. Στους εξήντα χτύπους που συνθέτουν
το ένα λεπτό µπορείς να τακτοποιήσεις το αιώνιο µέλλον σου. Μέσα
σε ένα λεπτό.

Αυτή είναι µια σπουδαία απόφαση. Κι όταν πρόκειται να ληφθεί µια
σπουδαία απόφαση η αποφασιστικότητα και η αναβολή είναι επικίν-
δυνες. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους πολλοί έχουν µετανιώσει
πικρά για µια χαµένη ευκαιρία που δεν θα ξαναέχουν, ή για µια κρί-
σιµη συνάντηση που έχασαν ή γιατί αµέλησαν να ασχοληθούν µε ένα
επείγον θέµα. Τίποτα δεν είναι πιο δυσάρεστο από το να παραδεχθείς

πως είναι «πολύ αργά».
Μπορείς όπως είπαµε να τακτοποιήσεις το αιώνιο µέλλον σου

µέσα σε ένα λεπτό. Όχι γιατί είναι εύκολο τούτο το έργο, αλλά γιατί το τακτοποίησε ο Θεός. Το «τετέλε-
σται» του Χριστού στο Σταυρό αυτό δείχνει.

Το έργο της σωτηρίας πραγµατοποιήθηκε. Σε σένα µένει ν’ απλώσεις το χέρι της πίστης και να το δεχ-
θείς, ευχαριστώντας το Σωτήρα σου Ιησού Χριστό γιατί σε αγάπησε και πέθανε για τις αµαρτίες σου. Μόνο
ένα λεπτό φθάνει για να γονατίσεις µε µετανιωµένη καρδιά και να πάρεις τη σωτηρία σου. Και ενώ ο Θεός
σου λέει «αυτό το λεπτό, αυτή τη στιγµή» ο σατανάς σου ψιθυρίζει: «∆εν είναι βία, δεν είναι ανάγκη να
γίνει σήµερα».

Γραµµένη µε µεγάλα γράµµατα, πίσω από κάθε πρόσκληση που κάνει η Αγία Γραφή στον άνθρωπο, είναι
µια λέξη, το «ΤΩΡΑ». Ο µόνος χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι τώρα αυτή τη στιγµή. Ο Χριστός σε
καλεί τώρα να στραφείς σε Αυτόν. Αύριο ίσως είναι αργά. Μην αναβάλεις. Πρόσεξε γιατί το σήµερα είναι
πολύ σύντοµο. Μην αφήσεις ούτε µια στιγµή ακόµα να περάσει. Ο Θεός κάθε πρωί που ξυπνάς, σου µιλά
µε τη λέξη «τώρα». Αν το λεπτό τούτο που διαβάζεις αυτά τα λόγια αφήσεις και φύγει χαµένο, τότε το
άλλο λεπτό ίσως ακούσεις «είναι αργά».

Τώρα λοιπόν, όσο είναι καιρός, τρέξε στον Χριστό µε µετάνοια και πίστη και δέξου Τον προσωπικό σου
Σωτήρα. Η ζωή σου δεν είναι στο χέρι σου. Γι’ αυτό έλα σ’ Αυτόν που σε αγαπά και σε περιµένει. 

* ∆ια του Χριστού έχουµε την απολύτρωση µε το αίµα Του, την άφεση των αµαρτιών, σύµφωνα µε τον
πλούτο της χάριστός του… Εφεσίους 1:7

Ετοιµάσου να συναντήσεις τον Θεόν” (Αµώς δ’ 12)
Όλοι ξέρουµε τι θα πει “λήξη προθεσµίας”. Λογαριασµοί πρέπει να πληρωθούν, άδειες να ανανεωθούν,

φόροι να καταβληθούν, όλα µέσα στα τακτά χρονικά όρια αλλιώς υπάρχουν συνέπειες. Μια λήξη προθε-
σµίας, ύψιστης σηµασίας, που αφορά όλους τους ανθρώπους, είναι αυτή που αναφέρεται στην Αγία
Γραφή: «Είναι αποφασισµένο στους ανθρώπους µια φορά να πεθάνουν, µετά δε από αυτό είναι κρίση»
(Εβρ. θ’ 27). Ζούµε υπό προθεσµία, και πόσο ανόητο είναι να αµελούµε την προετοιµασία µας γι’ αυτό το
αναπόφευκτο γεγονός! Ο πλούσιος της παραβολής έκανε σχέδια για να αποθηκεύσει τα αγαθά του αλλά
ξαφνικά ο Θεός του είπε: «Ανόητε αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου» (Λουκ. ιβ’ 20). Η προθεσµία γι’

αυτός είχε λήξει.
Φίλε µας αγαπητέ, είσαι έτοιµος να συναντήσεις τον Θεόν; Αν δεν έχεις σωθεί µέσω

του Χριστού, κάνε το τώρα. Μην ξεχνάς τη λήξη της προθεσµίας. Ισχύει για όλους.
Ζητείστε τον λόγο του Θεού σε όποια γλώσσα θέλετε, τον δωρίζουµε 35 χρόνια, να

τον µελετάτε, να αναγεννηθείτε σε καθαρότητα ζωής πριν έρθει ο Χριστός να πάρει το
λαό του, την σωζωµένη εκκλησία του (Α’ Θεσ. ∆13-18). Να είστε προετοιµασµένοι
γιατί έρχεται το τέλος, τα λέει όλα η Αγία Γραφή, να διαβάστε τα (Ματθ. Κ∆’ 1-51).

Ελάτε στην αδελφότητα µαθητών Ιησού Χριστού, Περιφερειακός Παροικίας όπισθεν
ΙΚΑ, κάθε Τετάρτη 19:00 - 21:00, κάθε Παρασκευή 19:30 - 20:30 κάθε Κυριακή 09:00 -
11:00) να µάθετε τους νόµους του Θεού και τη σωστή λατρεία, όπως λάτρευαν το Θεό
οι Απόστολοι οι Μαθηταί του Χριστού εν πνεύµατι και εν αληθεία

Ακούστε ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ FM 93,9 πανελλαδικά και σε όλο τον κόσµο από τον δορυ-
φόρο και το internet: www.christianity.gr
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Επικήδειος Λόγος για
την Φανή Σκαραµαγκά 

Από τον Χαράλαµπο Μαλινδρέτο
02-07-2009

Η είδηση βαριά χθες στην Πάρο...
Τα µαντάτα ξαφνικά για την Φανή Σκαραµαγκά.
Και πάνω απ’ όλα ξαφνικά για τον εκλεκτό σύζυγό
της, το ∆ήµητρη Σκαραµαγκά που την υπεραγα-
πούσε...
Σήµερα όλοι εδώ αποτίουµε τιµή και αγάπη στην
προσφιλή µας Φανή.
Αποτίουµε τιµή και αγάπη συνάµα
στον προσφιλή σύζυγο και στα
θαυµάσια παιδιά της εκλε-
κτής οικογένειάς τους. Ο
∆ηµήτρης και η Φανή µε
αγάπη και καθηµερινούς
κόπους έχτισαν την οικογέ-
νειά τους για την οποία σή-
µερα δίκαια καµάρωναν. Και
η Φανή σύντροφος του ∆ηµήτρη
στις δύσκολες και ευχάριστες στιγµές, µπορεί να
φεύγει σήµερα ευτυχισµένη αφού έκανε το καθήκον
της πάνω στη γη. Πρόσφερε αυτά που είχε υποχρέ-
ωση να προσφέρει, ο θάνατος όµως δεν της επιτρέ-
πει από σήµερα να απολαµβάνει το έργο που έφερε
σε πέρας...
Σ’ ευχαριστούµε Φανή για τη σεµνή παρουσία σου
εδώ κοντά µας!
Πες για µας, εκεί που πας, καλά λόγια!...
Το έχουµε πολύ ανάγκη σήµερα που καταλάβαµε,
για άλλη µια φορά, πόσο σύντοµο είναι το πέρασµά
µας από τη ζωή και πόσο γρήγορα έρχεται το τελευ-
ταίο κάλεσµα!...
Προσφιλή µας Φανή!
Ευχάριστο και δροσερό να’ ναι το ταξίδι σου σή-
µερα...
Είµαστε σίγουροι ότι είναι γεµάτο µε καλά έργα το
βιβλίο της ζωής σου!..
Αγαπητέ και εκλεκτέ φίλε ∆ηµήτρη, µαζί µε τους θα-
λερούς βλαστούς σου Βαγγέλη και Αναστάσιο συνε-
χίστε την παρουσία της Φανής, µε σεµνότητα και
αγάπη για τους ανθρώπους, αρετές που σας διέκρι-
ναν και σας διακρίνουν µέχρι σήµερα στην πορεία
σας σε τούτο τον κόσµο.
Μα δεν µπορώ τελειώνοντας να µην πω και τούτο.
Σ’ ευχαριστώ ∆ηµήτρη για τις σοφές συµβουλές σου
και την πατρική αγάπη σου για µένα. Σίγουρα η
Φανή θα είναι περήφανη για εσένα εκεί που πάει,
όπως ήταν και δίπλα σου σε αυτή τη ζωή.
Φανή, δροσιά και ανάπαυση
στη νέα σου κατοικία!..

Με επιστολή διαµαρτυρίας, προς τους
αρµόδιους φορείς του νοµού Κυκλάδων,
στις 13 Ιουλίου, ο Εµπορικός Σύλλογος
Πάρου - Αντιπάρου ζητάει “από το Επι-
µελητήριο Κυκλάδων, το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο, την ΟΚΕ και όσους εµπλέ-
κονται στις γνωµοδοτήσεις και αποφά-
σεις για την ίδρυση πολυκαταστηµάτων
στον Νοµό Κυκλάδων ότι θα πρέπει επι-
τέλους να λάβουν υπ΄ όψιν τους τις
αποφάσεις των τριων Συνεδρίων των
Εµπορικών Συλλόγων των Κυκλάδων
που µε ρητό και κατηγορηµατικό τρόπο
έχουν αποφασίσει να µην επιτραπεί η
ίδρυση καταστηµάτων πάνω από τα 200
τ.µ.
Όλοι οι συνάδελφοι των νησιών µας πα-
ρακολουθούν µε αγανάκτηση ότι δια-
δραµατίζεται στην Πάρο που κάθε µήνα
ξεφυτρώνει ένα νέο πολυκατάστηµα
χωρίς να τηρούνται οι νόµοι του κρά-
τους και τα τοπικά χαρακτηριστικά.Εί-
µαστε σε συνεχή επικοινωνία και

προγραµµατίζουµε κινητοποιήσεις (κλεί-
σιµο καταστηµάτων, αποκλεισµό λιµα-
νιών, µε πρώτες ενέργειες από το νησί
της Πάρου).
Πρέπει να καταλάβετε ότι βαδίζουµε
στον πλήρη έλεγχο της αγοράς από τις

µεγάλες πολυεθνικές των τροφίµων και
αυτό εµείς δεν θα το δεχτούµε.
Επίσης να λάβετε υπ΄όψιν σας ότι σε
ένα χρόνο έχουµε ∆ηµοτικές και Νοµαρ-
χιακές εκλογές και θα µας βρείτε απέ-
ναντι σας.

Ώς εκπρόσωπος των παραπάνω Εµπορι-
κών Συλλόγων του Νοµού Κυκλάδων

Ο Πρόεδρος του Εµπορικού
Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

Αλιπράντης Αποστόλος”

ΑΑππεειιλλοούύνν  µµεε  κκλλεείίσσιιµµοο  λλιιµµααννιιοούύ  κκααιι  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν!!  
Επιστολή Εµπορικού Συλλόγου για τα πολυκαταστήµατα µε πολλούς αποδέκτες και πολλά µηνύµατα

Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Αθλη-
τικού Οµίλου Πάρου όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές που
έγιναν την Κυριακή 12 Ιουλίου 2009 στην αίθουσα του Αρχιλό-
χου. Σε παρένθεση οι ψήφοι που έλαβαν.
Πρόεδρος: Παρούσης Γιώργος (33)
Αντιπρόεδρος: Τσάκανης Θεόφιλος (20)
Α΄ Γραµµατέας: Αποστόλου Γιάννης (18)
Β΄ Γραµµατέας: Πιερτζοβάνης Κώστας (17)
Α΄ Ταµίας: Μπαµπούνης Σταύρος (20)
Β΄ Ταµίας: Νίκας Χρήστος (26)
Έφοροι Υλικού: Κρητικός Στέλιος (17) - Σιφναίος ∆ηµήτρης (24)
Υπεύθυνοι Ακαδηµιών: Τσαντάνης Κώστας (33) - ∆εκαβάλλας
Μανώλης (25)
Γενικοί Αρχηγοί: Πατέλης Κώστας (30) - Παντελαίος Γιώργος

(18).
Υποψηφιότητα για το ∆.Σ. είχαν ακόµα θέσει ο Στέλιος Μπόνης
(16), ∆ηµήτρης Βάσσος (15) και Τσιλιώρης Νίκος (14).
Το νέο ∆.Σ. αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει δηµοσίως
τις ευχαριστίες του στον απερχόµενο πρόεδρο, κ.
Koυντροµιχάλη Ηλία, του οποίου η συµβολή υπήρξε καθορι-
στική στις πολύ µεγάλες επιτυχίες όλων των τµηµάτων του
Αθλητικού Οµίλου Πάρου τα τελευταια χρόνια. Είµαστε βέβαιοι
ότι στην προσπάθειά µας να συνεχιστούν οι επιτυχίες, ο κ.
Κουντροµιχάλης θα είναι πολύτιµος αρωγός και σύµβουλος.
Θερµες ευχαριστίες στους απερχόµενους συµβούλους, των
οποίων την πολύ καλή και µεγάλη προσπάθεια δεσµευόµαστε
οτι θα συνεχίσουµε, αλλα και σε όλους όσους συνέβαλαν στην
επιτυχηµένη πορεία του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Παρούσης νέος πρόεδρος  στον Α.Ο. Πάρου
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ΠΑΡΟΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977
ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας
τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
τηλ.: 22840 61196
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Συνελλήφθησαν, στην περιοχή της Μεσά-
δας, οι δυο θρασύτατοι ληστές που το
µεσηµέρι της 13ης Ιουλίου, λίγο πριν
από τη µια, άρπαξαν µε την απειλή µα-
χαιριού 9.180 ευρώ από το ταµείο της
∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας Πάρου
στον Περιφερειακό της Παροικιάς.
Ο ένας από τους δυο ληστές, Έλληνας 55
χρόνων, λίγο πριν από τη µια το µεση-
µέρι, ανέβηκε στον πρώτο όροφο της
∆ΟΥ Πάρου στον Περιφερειακό µπήκε
µέσα στο χώρο του ταµείου και µε την
απειλή µαχαιριού, που είχε κρυµένο σε

σακούλα, άρπαξε 9.180 ευρώ. Στη συνέ-
χεια κατέβηκε από την κεντρική είσοδο
και µπήκε σε αυτοκίνητο µάρκας
Hyundai χρώµατος µπορντό όπου τον
περίµενε ο συνεργός του επίσης Έλληνας
41 χρόνων και αποµακρύνθηκαν προς
άγνωστη κατεύθυνση. Στοιχεία για τη
µάρκα, το χρώµα και τον αριθµό του αυ-
τοκινήτου έδωσαν στην αστυνοµία αυτό-
πτες µάρτυρες. Το αυτοκίνητο, έπειτα
από την κινητοποίηση των αστυνοµικών
δυνάµεων, εντοπίστηκε µετά από µια
ώρα περίπου στην περιοχή της Μεσάδας.

Οι αστυνοµικοί λίγη ώρα αργότερα εντό-
πισαν, καταδίωξαν και συνέλαβαν και
τους δυο δράστες. Τα χρήµατα 9.180
ευρώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Επί-
σης κατασχέθηκε το αυτοκίνητο και ένα
στιλέτο µε λάµα µήκους 10 εκατοστών.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δυο λη-
στές είχαν δυο αυτοκίνητα. Το ένα χρώ-
µατος µπορντό -ανήκε στη σύζυγο το
ενός- και το άλλο χρώµατος λευκού της
ίδιας µάρκας. Ο ένας από τους δυο είναι
Έλληνας και νοίκιαζε µαζί µε τη σύζυγό
του σπίτι τα τελευταία δυο χρόνια στην

περιοχή της Μεσάδας. Μάλιστα µέχρι
πριν από λίγο καιρό εργαζόταν σε ξενο-
δοχείο του νησιού µας. Επίσης εξετάζε-
ται το ενδεχόµενο οι δυο ληστές να
έχουν σχέση και µια σειρά ληστειών σε
σπίτια της Πάρου στο πρόσφατο παρελ-
θόν. 
Οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο
Αστυνοµικό Τµήµα Πάρου όπου διενερ-
γήθηκε προανάκριση.Μαζί µε τη δικο-
γραφία που σχηµατίσθηκε σε βάρος τους
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµ/κων Σύρου.

Συνελλήφθησααν οι δυο δράστες της θρασύτατης ληστείας στη ∆ΟΥ Πάρου!
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