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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και της

Αντιπάρου
Περίοδος Β’
� Έτος 4ο

� Αρ. φύλλου 75
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 7

Φεβρουαρίου 2008

∆εν είναι υπερβολή αν
πούµε, ότι τα προσεχή τρία
χρόνια, µέχρι τις δηµοτικές
εκλογές του 2010, η λειτουργία
του ∆ήµου θα στηριχτεί σχεδόν
αποκλειστικά στην ευσυνειδη-
σία και τον πατριωτισµό του
υπαλληλικού προσωπικού.
Η παράταξη που διοικεί το
∆ήµο, µετά την αποχώρηση του
επικεφαλής της και το σκάνδα-
λο του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου, εµφανίζει έλλειψη
συνοχής, αδυναµία να αντιµε-
τωπίσει τα προβλήµατα της
καθηµερινότητας και ανικανό-
τητα να προσεγγίσει ζητήµατα
που απαιτούν επιδέξιους πολι-
τικούς χειρισµούς. Και βέβαια
η «Ενότητα για το Μέλλον»
πορεύεται πλέον χωρίς ενότητα
και χωρίς οραµατισµούς για
την Πάρο, έστω όπως αυτούς
που η εικονική πραγµατικότη-
τα των προεκλογικών της φυλ-
λαδίων παρουσίαζε.

Συνέχεια στη σελ. 5

«Ενότητα  για  το  μέλλον»:  Η  ώρα  τηςς  ππικρήςς  αλήθειαςς  έφφτασε
για  την  ππολλά  υπποσχόμενη  για  το  μέλλον  τηςς  Πάρου  ππαράταξη

Ðïñåßá ÷ùñßò åíüôçôá êáé
ïñáìáôéóìïýò ãéá ôçí ÐÜñï

Φωτοτυπία από
το βιβλίο -

προεκλογικό
πρόγραµµα της
“Ενότητας για

το µέλλον”
στη σελ. 39

Áðü ðßôåò
ðÜìå êáëÜ!

Σελ. 3,4,7,8,12

Ç êáêïêáéñßá
÷ôýðçóå êáé
ôçí ÐÜñï    Σελ. 9

Ï Ãéþñãïò
ÌðéæÜò
íÝïò
Ðñüåäñïò
ôïõ ÊÝíôñïõ
Õãåßáò   Σελ. 6

Íá äéáôçñçèåß
ôï êáèåóôþò ÖÐÁ
óôéò ÊõêëÜäåò
Έγγραφο του Επιµελητηρίου Κυκλάδων µε
αποδέκτη τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη      Σελ. 4

Ο Νηρέας
“απέδρασε”
από τη
Σαντορίνη Ó

Ð
Ï

Ñ

Πεντάρα για τον Α.Ο.
Πάρου που ακολουθεί
κατά πόδας... Σελ. 11

ÅéêïíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Συνεχίζοντας για το γνωστό θέµα του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου, θα ήθελα να θυµίσω στους αναγνώστες µας τις
προσπάθειες, που καταβάλατε µαζί µε άλλους δηµάρχους
των Κυκλάδων για την ίδρυση των 8 λιµενικών Ταµείων του
νοµού µας. Όπως µου είχατε πει, εξηγήσατε αναλυτικά στον
τότε Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών τι
σηµαίνει νοµός Κυκλάδων και γιατί χρειάζονται πολύ περισ-
σότερα του ενός λιµενικά ταµεία, σε αντίθεση µε άλλους
νοµούς, όπως λ.χ. ο νοµός Καβάλας που χρειάζεται µόνο
ένα. ∆εν γνώριζαν ότι τα 24 κατοικηµένα νησιά των
Κυκλάδων έχουν 24 κύρια και µε πολλά προβλήµατα λιµάνια,
ενώ ο προαναφερθείς νοµός έχει ένα µόνο κύριο λιµάνι. Και
όταν το κατανόησε, ζήτησε να συναντηθούµε αµέσως µε
τον τότε υφυπουργό των Εσωτερικών για να του εξηγήσου-
µε γιατί η ΤΕ∆Κ ζητά την ίδρυση 8 λιµενικών ταµείων.
Τελικά και έπειτα πολλές προσπάθειες, που κράτησαν µεγάλο
χρονικό διάστηµα, το 2002, ιδρύθηκαν τα λιµενικά ταµεία,
τα οποία όµως δε λειτούργησαν αµέσως, επειδή η τότε
κυβέρνηση Σηµίτη δεν επέτρεψε τη λειτουργία τους, λόγω
των δηµοτικών εκλογών.
Έτσι τα Λιµενικά Ταµεία των Κυκλάδων και το δικό µας,
άρχισαν να λειτουργούν από το 2003.
Το Λιµενικό Ταµείο Πάρου - Αντιπάρου ξεκίνησε ατυχώς µε
σωρεία λαθών, που τώρα πληρώνουµε.
Λάθος πρώτο: Για λόγους οικονοµίας(!) η διοίκησή του δεν
προσέλαβε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, αν και τα
έσοδά του, περίπου 250 εκατοµµύρια δραχµές ετησίως,
δικαιολογούσαν πλήρως τη συγκρότηση διοικητικής οικονο-
µικής  και τεχνικής υπηρεσίας.
Λάθος δεύτερο: Προχώρησε (η διοίκησή του) σε µικρά
λιµενικά έργα χωρίς µελέτες και εγκρίσεις, µε αποτέλεσµα τα
έργα αυτά να είναι στο αέρα. 
Λάθος τρίτο: Ανέθεσε (η διοίκησή του) στον υπάλληλο του
∆ήµου κ. Αντωνόπουλο την οικονοµική λειτουργία του
Ταµείου, εν γνώσει της, ότι ο υπάλληλος αυτός ήταν φορτω-
µένος, στην κυριολεξία, µε άλλα καθήκοντα σοβαρά στην
οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου.
Λάθος τέταρτο: Έπειτα από πρόταση του δηµάρχου Γιάννη
Ραγκούση ορίστηκε πρόεδρος τις διετίες 2005 – 2006 και
2007 -2008 ο κ. Κώστας Σκανδάλης, ο οποίος διευθύνει τη
µια από τις δύο λειτουργούσες εταιρείες έτοιµου µπετόν
στην Πάρο. Η επιλογή αυτή ήταν τουλάχιστον ατυχής, αφού
η εταιρεία που διευθύνει ο κ. Σκανδάλης προµήθευε µε έτοι-
µο µπετόν το Λιµενικό Ταµείο για έργα που εκτελούσε.
Λάθος πέµπτο: Το λιµενικό ταµείο εκτελούσε και δηµοτικά
έργα, κατά δήλωση της προέδρου της κοινότητας
Αντιπάρου, όταν το κύριο έργο του ήταν και είναι  η  προ-
στασία  και η κατασκευή έργων υποδοµής , στη µοναδική
πύλη εισόδου που διαθέτει το νησί µας, το λιµάνι της
Παροικιάς.
Λάθος έκτο: Η παράταξη που διοικεί το ∆ήµο αναλώθηκε
σε στείρες και αδιέξοδες αντιπαραθέσεις σχετικά µε τη σύν-
θεση των µελών της διοίκησής του, οι οποίες συνεχίζονται
µέχρι σήµερα. Ασφαλώς η πλειοψηφία των µελών της διοί-
κησης  πρέπει να προέρχεται από την επικρατήσασα στις
δηµοτικές εκλογές παράταξη. ∆ίκαιο  είναι επίσης να υπάρχει
αναλογική εκπροσώπηση µε βάση τον πληθυσµό της Πάρου
και της Αντιπάρου. Το ζητούµενο όµως ήταν και είναι η λει-
τουργία του Λιµενικού Ταµείου. Είναι δυνατόν το Λιµενικό
Ταµείο να µην έχει συντάξει προϋπολογισµό για το 2007 και
να έχει συνεδριάσει µόνο δύο φορές κατά την διάρκεια του
περασµένου χρόνου;

Κύριε ∆ιευθυντά, 
θα µπορούσα να συνεχίσω και µε άλλα πολλά, αλλά τώρα
προτεραιότητα έχει η διάσωση του Λιµενικού Ταµείου. Γιατί
η «Ενότητα για το µέλλον» έκανε ότι περνούσε από το χέρι
της για να δώσει επιχειρήµατα στην Κυβέρνηση, που θέλει
να παραδώσει τα λιµάνια της χώρας και τα Λιµενικά Ταµεία
σε ιδιώτες. Εδώ το λόγο έχει η Ν.∆. σε τοπικό και νοµαρχια-
κό επίπεδο. Εδώ το λόγο έχουν και οι βουλευτές του νοµού
µας. Πρωτίστως όµως  το λόγο έχουν οι δηµοτικές παρατά-
ξεις του ∆ήµου µας, που οφείλουν να συνεννοηθούν ώστε
να υπάρξει άµεσα διοίκηση και λειτουργία του Λιµενικού
Ταµείου.
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Ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος είχε κάνει
αισθητή την παρουσία του και στην Πάρο, την
οποία επισκέφθηκε δύο φορές λαµπρύνοντας
την εορτή του ∆εκαπενταύγουστου το 1999
και το 2000.
Το 1999  περιόδευσε όλο το νησί ενθουσιάζο-
ντας µε τις οµιλίες του τους κατοίκους των
χωριών και ιδιαίτερα τους νέους. Το  2000 η
αντίθεσή του µε την κυβέρνηση Σηµίτη, για τη
µη αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότη-
τες, είχε πάρει µεγάλες διαστάσεις µε αποτέ-

λεσµα να την πληρώσει ο εορτασµός της
Εκατονταπυλιανής. Με αστείες δικαιολογίες η
κυβέρνηση δεν έστειλε φρεγάτα του πολεµι-
κού ναυτικού, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο,
δεν έστειλε φιλαρµονική του πολεµικού
Ναυτικού, δεν έστειλε κρατικό κανάλι για την
κάλυψη του εορτασµού.
Η κατάσταση διασώθηκε την τελευταία στιγµή,
αφού ο τότε δήµαρχος Αθηναίων ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος, ανταποκρινόµενος σε σχετικό
αίτηµα, έστειλε τη µπάντα του ∆ήµου

Αθηναίων και η τηλεόραση του
ΑΛΦΑ έκανε αναµετάδοση της Θείας
Λειτουργίας και της λιτάνευσης της
ιερής εικόνας της Παναγίας. Την
κυβέρνηση τότε είχε εκπροσωπήσει
ο υπουργός Γεωργίας Γιώργος
Ανωµερίτης και τη Ν.∆. ο πρώην
υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων  Γιώργος Καλός. 
Ο Χριστόδουλος, παρά την πικρία
που αισθάνθηκε, είχε πει στον τότε
δήµαρχο Πάρου: «Όλοι περιµένουν
δηλώσεις µου, αλλά δε θα τους
κάνω το χατίρι. Η σηµερινή ηµέρα
είναι αφιερωµένη στην Παναγία
µας».

ΛΛάάμμππρρυυννεε  δδυυοο  φφοορρέέςς  ττηηνν  εεοορρττήή  ττοουυ  ∆∆εεκκααππεεννττααύύγγοουυσσττοουυ

Θα  προλλάβεει;
Ο λόγος για τον περιφερειάρχη µας τον κ. Κόκκινο.
Καταφθάνει στην Πάρο στις 9 ή στις 10 Φεβρουαρίου
για την κοπή της πίτας της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν
αποκλείεται όµως να εγκαινιάσει και το νέο κτίριο του
ΤΕΕ, εάν έχει ετοιµασθεί. Εµείς υπενθυµίζουµε τη
δήλωσή του, ότι το σχολικό κτίριο θα είναι έτοιµο στις
31 Αυγούστου 2007 και τη δήλωση της Επάρχου
στους µαθητές που την επισκέφτηκαν, ότι ο εργολάβος
θα παραδώσει το ΤΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2008.
Για το αλιευτικό καταφύγιο στο Μώλο και την κατά-
σταση που έχει δηµιουργηθεί µετά την αποξήλωση του
λιµενοβραχίονα, χρήσιµο είναι να επισκεφθεί την
περιοχή και να ακούσει την άποψη των ψαράδων.
Είµαστε βέβαιοι ότι θα προτείνει λύση στο πρόβληµα.
Για το πότε θα λυθεί το πρόβληµα δεν γνωρίζουµε τι
θα πει. Πάντως µέχρι στιγµής οι “Βρυξελιώτες” κερδί-
ζουν κατά κράτος και στη µη χάραξη του αιγιαλού της
περιοχής.

Χάνουν  μαθήματα  τα  ππαιδιά  τηςς  Αντιππάρου
Παράπονα από την Αντίπαρο έφτασαν µέχρι τη στήλη και αφορούν σε απουσίες καθηγητών
όταν έχει απαγορευτικό λόγω καιρού, επειδή  καθηγητές που υπηρετούν στην Αντίπαρο,
διαµένουν στην Πάρο. Το αποτέλεσµα είναι προφανές. Τα παιδιά χάνουν µαθήµατα, χωρίς
αυτά να αναπληρώνονται. Εάν οι καθηγητές διέµεναν στην Αντίπαρο, αυτό δε θα συνέβαινε
και επί πλέον οι καθηγητές, ως πνευµατικοί άνθρωποι,  θα µπορούσαν να βοηθήσουν ποι-
κιλοτρόπως τη µικρή αλλά δυναµική κοινωνία της Αντιπάρου.  Πάντως και επειδή το πρό-
βληµα είναι υπαρκτό και εµφανίζεται οσάκις έχουµε απαγορευτικό, οι υπεύθυνοι της
∆ευτεροβάθµιας οφείλουν να αναζητήσουν λύση στα πλαίσια του εφικτού.

Συναντήθηκαν;;
Ανάµεσα στα πολλά και διάφορα
που κυκλοφορούν τις µέρες αυτές,
κυκλοφόρησε ότι πραγµατοποιήθη-
κε συνάντηση ανάµεσα στο
Λιµενάρχη Πάρου και τον τέως
∆ήµαρχο Γιάννη Ραγκούση.
Επίσης κυκλοφορεί ότι ο τέως
δήµαρχος µέσω τρίτου προσώπου
επιδίωξε συνάντηση µε τον κ.
Λάβδας την οποία όµως ο κ.
Λάβδας αρνήθηκε. Κυκλοφόρησε
επίσης ότι κάποιοι απείλησαν τον
κ. Λάβδα  ότι θα έχει πρόβληµα,
εάν δεν παραιτηθεί από την υπερά-
σπιση του κ. Αντωνόπουλου. Εµείς
τα ακούσαµε και απλά τα µεταφέ-
ρουµε. 

Θα  καταθέσουν  καιι  οιι  εργολάβοιι
Σύµφωνα µε πληροφορίες της στήλης, σύντοµα θα
κληθούν να καταθέσουν, στα πλαίσια της προκαταρτι-
κής εξέτασης, που διενεργείται από υπάλληλο του
Λιµεναρχείου Πάρου και εργολάβοι που εκτέλεσαν
έργα για λογαριασµό του Λιµενικού Ταµείου.
Ίσως µάλιστα ορισθούν από την Εισαγγελία και
πραγµατογνώµονες, προκειµένου να διαπιστώσουν,
αν έγιναν τα έργα, που αναγράφονται στα τιµολόγια
και αν τα έργα αυτά, αντιστοιχούν σε αξία µε τα ευρώ
που επίσης αναγράφονται στα τιµολόγια των εργολά-
βων.
Ενός κακού… µύρια έπονται…
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Θα ξεκινήσω από τα αυτονόητα και
πανθοµολογούµενα:
α) η τεχνολογική επανάσταση αποτε-
λεί την προωθητική δύναµη του
ανθρώπου στην πορεία προς το µέλ-
λον και την υλική τελείωσή του
β) οι επικοινωνίες είναι συστατικό
στοιχείο της τεχνολογικής εξέλιξης
και οι κατακτήσεις της απελευθερώ-
νουν τον άνθρωπο από  δεσµά της
πεπερασµένης υλικότητάς του και
γ) η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση
της τεχνολογίας βλάπτει σοβαρά,
ενίοτε δε η θεοποίησή της σκοτώνει!

Υπό το πρίσµα αυτών των παραδο-
χών και µε δεδοµένο ότι παγκοσµίως
πλέον έχει σηµάνει συναγερµός για
τις βλαπτικές επιπτώσεις από τις
εκποµπές της µη ιοντίζουσας ακτινο-
βολίας προξενεί εντύπωση η κατά
πλειοψηφία απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου να παραµείνει σε λει-
τουργία κεραία που είναι εγκατεστη-
µένη στον πυρήνα του οικιστικού
ιστού της Παροικίας µε το απίστευτο
επιχείρηµα-δικαιολογία ότι θα τεθεί
υπό καθεστώς ελέγχου-µετρήσεων
στο πλαίσιο ερευνητικού προγράµ-

µατος του Ε.Μ.
Πολυτεχνείου.

Εδώ αξίζει να επισηµάνοµε
την αστοχία ορισµένων να
συγχέουν τις εκποµπές της
κινητής τηλεφωνίας µε την
ραδιενέργεια και παρόλα
αυτά να την θεωρούν και
ακίνδυνη!! Παρά το γεγο-
νός ότι οι αποφάσεις επί
τέτοιων θεµάτων εκ µέρους
της τοπ. αυτοδιοίκησης είναι γνωµο-
δοτικού χαρακτήρα, αποτελεί µέγι-
στο πολιτικό λάθος η µη έκφραση
της πλήρους και µετ’ επιτάσεως
ΑΡΝΗΣΗΣ της να δέχεται την έκθεση
των πολιτών σε κινδύνους ακόµα και
όταν αυτοί οι κίνδυνοι είναι βασίµως
υποθετικοί και δεν είναι τελεσίδικα
αποδεδειγµένοι όπως εθελοτυφλώ-
ντας ισχυρίζονται κάποιοι.

Το έτερο «ακλόνητο» επιχείρηµα ότι
στη σύγχρονη εποχή δεχόµαστε
πολλές αρνητικές εξωτερικές επιδρά-
σεις δεν αναιρεί και δεν ακυρώνει
την εκ του νόµου προβλεπόµενη
υποχρέωση των αρχών να προστατεύ-

ουν την ασφάλεια, την
υγεία και τη ζωή των πολι-
τών. Αν γίνονταν αποδεκτές
τέτοιες λογικές, ούτε η
απαγόρευση του καπνίσµα-
τος σε δηµόσιους χώρους
θα υιοθετούνταν από τα
ανεπτυγµένα κράτη, ούτε
κι αυτή η απαγόρευση της
χρήσης και διάδοσης των
πυρηνικών όπλων θα επι-
βάλλονταν προς αποτροπή

πυρηνικού ολοκαυτώµατος και µάλι-
στα από τις χώρες που είναι πυρηνι-
κές υπερδυνάµεις. Ο ρόλος των
αρχών δεν είναι να µετατρέπουν τις
ζωές των πολιτών σε αριθµούς στατι-
στικών µελετών, οι σταθερές και τα
δεδοµένα των οποίων διαρκώς µετα-
βάλλονται, αναπροσαρµόζονται και
αναθεωρούνται, αποδεικνύοντας δια-
χρονικά πως ότι σήµερα θεωρείται
«ανώδυνο» και οι φόβοι µας γι’ αυτό
«υπερβολικοί», αύριο προσλαµβάνει
εφιαλτικές διαστάσεις και οι βλαπτι-
κές συνέπειές του καθίστανται µη
αναστρέψιµες.
Και µόνο το παράδειγµα των πειρα-
µάτων που πραγµατοποιήθηκαν ολό-

κληρη την εικοσαετία 1945-1965 σε
βάρος χιλιάδων ανυποψίαστων αµε-
ρικανών στρατιωτών στις ερήµους της
Νεβάδα υπό τα όµµατα κρατικών
αξιωµατούχων και τις ευλογίες επι-
στηµόνων που ερευνούσαν(;) τ’ απο-
τελέσµατα(!) της επίδρασης της
εκλυόµενης ραδιενέργειας από τις
εκρήξεις ατοµικών βοµβών στον
ανθρώπινο οργανισµό, γεγονός που
αποκρύφτηκε επιµελέστατα µέχρι το
1998 και οδήγησε σε φρικτό θάνατο
το σύνολο σχεδόν των δύστυχων
αυτών ανθρώπων, αρκεί για να πει-
στεί κι ο πιο αφελής κι ο πιο άσχε-
τος για τις «αγαθές» προθέσεις της
επιστήµης όταν αυτή τίθεται ανερυ-
θρίαστα στην υπηρεσία σκοτεινών
και βρωµερών σκοπιµοτήτων και δεν
υπηρετεί τις αξίες του ανθρωπισµού!

Έτσι και στην περίπτωσή µας µία θα
έπρεπε να είναι η εκπεφρασµένη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου:
καµία κεραία κινητής τηλεφω-
νίας εντός των οικισµών του
νησιού! ∆όξα τω θεώ από βουνά
άλλο τίποτα αυτός ο τόπος!!

Κιινητή  τηλεφωνία  καιι  ∆ήμος

Μία περίεργη -τουλάχιστον- απόφαση…

Του Σπύρου
Καλακώνα

Κοπή  πίτας  Μ.Ε.Α.Σ.  Κώστου
Να αποδοθούν οι τιµές
στον µεγάλο ευεργέτη
Την Κυριακή 27-01-2008 ο Μ.Ε.Α.Σ. Κώστου έκοψε
την πρωτοχροννιάτικη πίτα του στο Πολιτιστικό
Κέντρο του χωριού.
Στα πλαίσια
της κοπής
διοργανώθηκε
µια πολύ
όµορφη και
σεµνή τελετή
βράβευσης
Κωστιανών, οι
οποίοι
προσφέρουν
εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους
σε διάφορους τοµείς και δραστηριότητες του χωριού.
Στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα και µε έκδηλη
τη συγκίνηση στα πρόσωπα όλων, βραβεύτηκαν για
την προσφορά τους στην Εκκλησία αλλά και στο
χωριό γενικότερα η κ. Ρούσου Ευφροσύνη και οι
κ.κ. Χερουβείµ Μιχαήλ, Σαµαλτάνης Στυλιανός και
Ζουµής Απόστολος. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο
Βελέντζειο Ίδρυµα.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποστολόπουλος
Παναγιώτης µίλησε για τη σηµασία που έχει το
Βελέντζειο Ίδρυµα για την Πάρο αλλά και για το
χωριό ιδιαίτερα, κάνοντας αναφορά στις δωρεές που
έχουν γίνει. Τόνισε δε, ότι είναι ανάγκη πλέον η
Πάρος να αποδώσει στο µεγάλο ευεργέτη της, τον
αείµνηστο Φραγκίσκο Βελέντζα, τις τιµές που του
πρέπουν. Σαν παράδειγµα αναφέρθηκε ότι ο ∆ήµος
Πάρου τιµώντας την µνήµη του κάθε χρόνο θα
µπορούσε να διοργανώσει κάποιες εκδηλώσεις
πολιτιστικού ή και αθλητικού χαρακτήρα. Επίσης να
τελείται κάθε χρόνο µνηµόσυνο στη γενέτειρά του,
τον Κώστο, από τους φορείς του νησιού και από το
Βελέντζειο Ίδρυµα. Πρότεινε επίσης το Πολιτιστικό
Κέντρο του χωριού να ονοµαστεί “Φραγκίσκος
Βελέντζας” και η προτοµή του µεγάλου ευεργέτη να
κοσµεί την είσοδό του.

Στο τέλος της εκδήλωσης ως ελάχιστο φόρο τιµής και
ευγνωµοσύνης για το µεγάλο ευεργέτη τιµήθηκε στο
πρόσωπο του γιού του και ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.
Φραγκίσκου Βελέντζα η οικογένεια Βελέντζα καθώς
και ο τέως Πρόεδρος της Κοινότητας Κώστου κ.
∆ηµήτρης Μπογιατζής για την εικοσαετή και πλέον
προσφορά και συµµετοχή του στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Βελεντζείου Ιδρύµατος. 

ΣΣεε  σσώώμμαα  ττοο  ννέέοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΟΟίίκκοουυ
ΕΕυυγγηηρρίίααςς  ΠΠοοιιμμααννττιικκήήςς  ΜΜεερρίίμμννηηςς
««ΠΠααννααγγίίαα  ΕΕκκααττοοννττααππυυλλιιααννήή»»
Στις 24 Ιανουαρίου 2008 το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Οίκου Ευγηρίας Ποιµαντικής Μερίµνης «Παναγία
Εκατονταπυλιανή» προχώρησε στη συγκρότησή του σε
σώµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του
Ιδρύµατος. Η σύστασή του έχει ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ. Αµβρόσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: πρωτ. ∆ηµήτριος Κυδωνιεύς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωνσταντίνος Μπιζάς
ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος Σπανός
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: πρωτ. Σπυρίδωνας Φωκιανός,
Ευρυπίδης Ακάλεστος, Ευανθία Ανουσάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: π. Στυλιανός Μπιζάς,
∆ιαλεκτή Αργουζή, Μαρία Βεντούρη, Μαρία Μαρµαρά,
Ζαµπέτα Μονδάνου.

Συνέλευση ΠΑ.ΣΟ.Κ.
στη Νάουσα µε
∆αµανάκη και Ρήγα
Η ∆ηµοτική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ  Πάρου
Αντιπάρου καλεί τα µέλη και τους φίλους
του κινήµατος σε ανοικτή ∆ηµοτική
Συνέλευση, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, στις
5 το απόγευµα, στην αίθουσα του Αγίου
Αθανασίου στη Νάουσα. Η κεντρική εισήγηση
θα γίνει από τη Μαρία ∆αµανάκη . Στη συνέ-
λευση θα παραστεί και ο βουλευτής
Παναγιώτης Ρήγας. Η Συνέλευση έχει προσυ-
νεδριακό χαρακτήρα  εν όψει του συνεδρίου
του ΠΑΣΟΚ που θα πραγµατοποιηθεί από τις
13-16 Μαρτίου 2008. 

Με επιτυχία και µε τη συµµετοχή
πολλών Παριανών της Αθήνας και
φίλων της Πάρου έγινε και φέτος η
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του ιστορικού συλλόγου, σε µεγάλο
ξενοδοχείο της πλατείας
Καραϊσκάκη, στις 20 Ιανουαρίου.
Από τους επισήµους παραβρέθηκε
ο βουλευτής κ. Ρήγας και ο νοµάρ-
χης κ. Μπάϊλας. Από τη µεριά των
Παριανών επισήµων δεν πήγε
κανείς… λόγω φόρτου εργασίας,
έστειλαν όµως τον σχετικό χαιρετι-
σµό.
Στην εκδήλωση, πέρα από την
άψογη οργάνωση, την άριστη εµφά-
νιση του χορευτικού και την
Παριανή φιλική ατµόσφαιρα που
δηµιουργήθηκε µε τη συµβολή και
των Παριανών προϊόντων, προσφο-
ρά του Νίκου Ραγκούση, συνεχί-
στηκε και φέτος η βράβευση των
παιδιών που πέτυχαν στα ανώτατα
και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµα-
τα ή αποφοίτησαν από αυτά και
τους απονεµήθηκαν αναµνηστικά
καθώς και το βιβλίο για τους
«Καλλιέρους», προσφορά του
«ΑΝΘΕΜΙΟΥ».

Φέτος τα µέλη του συλλόγου τίµη-
σαν, για τη µακρόχρονη προσφορά
του στο σύλλογο, τον πρόεδρο κ.
Νίκο Ζουµή, ο οποίος ευχαρίστησε
µε φανερή τη συγκίνηση που τον
διακατείχε.
Στην ίδια εκδήλωση ο σύλλογος
τίµησε τη συγγραφέα Κυριακή
Ραγκούση - Κοντογιώργου για την
προσφορά της στα πνευµατικά
πράγµατα του νησιού µας. Την
παρουσίαση έκανε ο γνωστός για-
τρός Γιώργος Ξένος, µε την ιδιότητα
του µέλους του ∆.Σ., ο οποίος ανα-
φέρθηκε εν συντοµία στη διαδροµή
της και την προσφορά της, τόσο µε
την ίδρυση του ΑΝΘΕΜΙΟΥ, όσο
και µε τα βιβλία της, τα οποία όλα
αναφέρονται στη ζωή και τους
ανθρώπους της Πάρου.
Από την αντιφώνηση της κ.
Ραγκούση παραθέτουµε ένα µέρος.
«Ευχαριστώ το ∆.Σ. για την τιµή που
µου έκανε. Οµολογώ ότι η τιµή είναι
ιδιαίτερη επειδή προέρχεται από το
σύλλογο, στον οποίο µπήκα σχεδόν
από παιδί και εξακολουθώ να είµαι
κοντά του ανελλιπώς πάνω από
σαράντα χρόνια.

Όµως η τιµή αγαπητοί συµπατριώτες
δεν ανήκει σε µένα. Εγώ δεν έγρα-
ψα για τον εαυτό µου ή για τα µεγά-
λα και τα σπουδαία του κόσµου τού-
του. Εγώ έγραψα για τα ταπεινά του
τόπου µας, για τους ανθρώπους τους
διπλανούς µας και τη ζωή τους, για
τη µήτρα από την οποία προερχόµα-
στε όλοι εµείς.
Η Πάρος και οι άνθρωποί της είναι
η έµπνευση και το κίνητρό µου.
Αυτούς θέλω να φέρω στο φως. Για
αυτούς έγραψα. Για τους αγρότες
και τους κολίγους για τους ψαράδες
και τους καραβοµαραγκούς, για
τους δασκάλους και τους πνευµατι-
κούς ανθρώπους που στάθηκαν
κοντά στο λαό, για τις µαµές και τις
γιάτρισσες, για τους ταχυδρόµους
και τους καµινιέρηδες και συνάµα
για τα επιτεύγµατά τους και τη ζωή
τους, τις συνήθειές τους, τα όνειρα
και τους καηµούς τους.
Στην Πάρο και στους ανθρώπους της
λοιπόν ανήκουν οι έπαινοι. Η Πάρος
είναι η έµπνευσή µας και σ’ αυτήν
οφείλουµε να προσφέρουµε καθένας
µε τις δυνάµεις που τον αξίωσε η
ζωή».

ΗΗ  ππίίτταα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΠΠααρρίίωωνν  ηη  ««ΕΕκκααττοοννττααππυυλλιιααννήή»»

Ôßìçóå êáé âñÜâåõóå…
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Ορθοδονττικό  Ιαττρεείο
σττηην  Παροικιά
Ξεκίνησε η λειτουργία
Ορθοδοντικού Ιατρείου του κ.
Νικολάου Β. Λιανόπουλου, το οποίο
βρίσκεται στην Παροικία πλησίον
του Κέντρου Υγείας έναντι του
άλσους Εκατονταπυλιανής στον 1ο
όροφο.
Ο κ. Λιανόπουλος είναι απόφοιτος
του Λυκείου Πάρου. Πήρε το πτυχίο
του από την Οδοντιατρική σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε το βαθµό
«Λίαν Καλώς».
Στη συνέχεια
πραγµατοποίησε
τριετείς µεταπτυ-
χιακές σπουδές
στο Tel Aviv
University, όπου
απέκτησε την
ειδικότητα της
Ορθοδοντικής
και πραγµατοποί-
ησε σηµαντική ερευνητική εργασία
το ίδιο διάστηµα.
Το διεθνές πρόγραµµα
Ορθοδοντικής στο συγκεκριµένο
Πανεπιστήµιο θεωρείται από τα πιο
σύγχρονα και πλήρως καταρτισµένα
προγράµµατα σπουδών παγκοσµίως,
λόγω του µεγάλου αριθµού ερευνη-
τικών δηµοσιεύσεων στην παγκόσµια
βιβλιογραφία αλλά και τη συνύπαρ-
ξη κλασσικών και των πιο σύγχρο-
νων µεθόδων ορθοδοντικής θερα-
πείας που εφαρµόζεται σε παιδιά
και ενήλικες ανεξαρτήτου ηλικίας.
Ο κ. Λιανόπουλος δέχεται στο
ιατρείο του κατόπιν ραντεβού. (τηλ.
- fax: 22840 21900, κιν. 6974
787998, e-mail: nikolas@orthodon-
tist.net).

Με αποδέκτη τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.
Γεώργιο Αλογοσκούφη το
Επιµελητήριο Κυκλάδων έστειλε
έγγραφο µε θέµα τη διατήρηση
καθεστώτος µειωµένων συντελε-
στών Φ.Π.Α στις Κυκλάδες. Το
έγγραφο υπογράφει ο πρόεδρος
του Επιµελητηρίου κ. Γιάννης
Ρούσσος (φωτογραφία δεξιά) και
κοινοποιείται στους:
Υπουργό Ανάπτυξης  κ. Χρήστο
Φώλια, Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Γεώργιο
Βουλγαράκη, Βουλευτές Ν.
Κυκλάδων, Γ.Γ. Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου, Νοµάρχη Κυκλάδων,
Επάρχους, ∆ηµάρχους Ν.
Κυκλάδων, Τ.Ε.∆.Κ. Κυκλάδων,
Εµπορικούς Συλλόγους, επαγγελ-
µατικούς φορείς και ΜΜΕ Ν.
Κυκλάδων. Στο έγγραφο αναφέρο-
νται τα εξής:
«Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
Με αφορµή παλαιότερα δηµοσιεύµα-
τα για αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ,
στα οποία αν και δεν δόθηκε συνέχεια
και δεν εκδηλώθηκε πρόθεση άµεσης
εφαρµογής, θα θέλαµε σαν
Επιµελητήριο ενός Νοµού µε διακρι-
τές ιδιαιτερότητες να εκφράσουµε την
αντίθεσή µας σε µια γενικευµένη
αύξηση και ιδιαίτερα στην κατάργηση

του καθεστώτος µειωµένου συντελεστή
ΦΠΑ.
Είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο, θα πλή-
ξει την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεών µας, ενώ θα προκαλέσει και
σειρά «αλυσιδωτών» αντιδράσεων στην
οικονοµική ζωή του Νοµού
Κυκλάδων.
Ήδη, το κόστος διαβίωσης στο Νοµό
µας είναι υψηλότερο από τις ηπειρω-
τικές περιοχές, αφού σε ορισµένα
προϊόντα ανέρχεται έως και 20% επι-
πλέον από τις τιµές της Αττικής, λόγω
αυξηµένου µεταφορικού κόστους. Στο
σηµείο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη ότι ο νησιωτικός

χαρακτήρας της περιοχής µας λει-
τουργεί απαγορευτικά ως προς την
διαµόρφωση ενιαίας αγοράς.
Πρακτικά, αυτό σηµαίνει διάσπαση
σε µικρές αγορές χωρίς ιδιαίτερη
δυναµική και δυνατότητες.
Όσον αφορά την επίτευξη του στόχου
1, αυτή αφορά τρια µόνο νησιά και
βέβαια δεν µπορεί να χαρακτηρίσει το
Νοµό στο σύνολό του.
Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι είναι
εσφαλµένη η εντύπωση που έχει
δηµιουργηθεί για το Νοµό, σε οποιον-
δήποτε έχει συνδέσει τη γενικότερη
οικονοµική εικόνα του µε τα νησιά
που παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη
λόγω της τουριστικής τους δραστηριό-
τητας. Έτσι, νησιά όπως η Σαντορίνη,
η Μύκονος ή η Πάρος, δεν χαρακτη-
ρίζουν το σύνολο του Νοµού, στον
οποίο υπάγονται πολλά µικρά νησιά
όπως η ∆ονούσα, η Σχοινούσα, η
Φολέγανδρος, η Κίµωλος, η Σέριφος,
η Ανάφη, η Σίκινος κ.α. τα οποία
χαρακτηρίζονται από κάποια στοιχει-
ώδη οικονοµική δραστηριότητα και
µόνο κατά τη θερινή περίοδο.
Ενδεικτικό παράδειγµα των επιπτώ-
σεων από την πιθανή αύξηση του
συντελεστή Φ.Π.Α. είναι ο τοµέας του
Τουρισµού, στον οποίο δραστηριοποι-
είται µεγάλο ποσοστό επιχειρηµατιών
και επαγγελµατιών του Νοµού.
Ο κλάδος αυτός, είναι ο πρώτος που

θα δεχθεί ισχυρό πλήγµα από την
επικείµενη αύξηση, καθώς η ανταγω-
νιστικότητα του τουριστικού µας προϊ-
όντος είναι ήδη οριακή.
Οποιαδήποτε αύξηση, θα επιβαρύνει
εξ’ολοκλήρου τους επιχειρηµατίες του
Νοµού, αφού οι συµφωνίες µε τους
τουριστικούς πράκτορες είναι ήδη
κλεισµένες για την επόµενη τουριστι-
κή περίοδο.
Θα θέλαµε να λάβετε υπόψη σας τα
παραπάνω στοιχεία που επιβάλλουν
να παραµείνει ο συντελεστής Φ.Π.Α.
στα σηµερινά επίπεδα, σε µια ιδιαίτε-
ρη περιοχή που ήδη αντιµετωπίζει
άλλου είδους προβλήµατα, όπως το
ακτοπλοϊκό, το ανεπαρκές σύστηµα
υγείας, την υπερτίµηση βασικών αγα-
θών και την αποµόνωση κατά τη διάρ-
κεια της χειµερινής περιόδου.
Ελπίζουµε, όχι µόνο στη διατήρηση
του καθεστώτος µειωµένου συντελεστή
ΦΠΑ για το Νοµό Κυκλάδων, αλλά
και στην αντιµετώπισή του µε ευαι-
σθησία - δεδοµένου του ιδιαίτερου
νησιωτικού χαρακτήρα του - σε θέµα-
τα που αφορούν το Υπουργείο σας,
και βέβαια στα πλαίσια των κατευθύν-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όπως ορίζονται µε την Πράσινη και
Μπλέ Βίβλο, όπου τονίζεται τόσο η
ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιο-
χών, όσο και η ανάγκη αντιµετώπισής
τους ως ιδιαίτερες”.

Έγγραφφο  του  Εππιμελητηρίου  στον  Γιώργο  Αλογοσκούφφη  για  το  ΦΦΠΑ  στιςς  ΚΚυκλάδεςς

Να διατηρηθεί το καθεστώς

Ήταν µια κοπή πίτας
ανατρεπτική, διαφορετι-
κή από τις άλλες. Και
δεν το λέµε εµείς, αλλά
όλοι όσοι γέµισαν την
αίθουσα του «Αρχίλοχου»
στην Παροικιά το
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου.
Η εκδήλωση για την
κοπή της πίτας του
«Αρχίλοχου» ξεκίνησε
λίγο µετά τις 8 το βράδυ
µε πολλές εκπλήξεις
και… ανατρεπτικές κατα-
στάσεις. Στην αρχή έγινε
κοπή ψεύτικης πίτας -
αργότερα έκοψαν και την
κανονική- για να ακο-
λουθήσουν σκετς που
σατίριζαν τοπικού και
πανελληνίου ενδιαφέρο-
ντος καταστάσεις όπως το
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή, τον τέως ∆ήµαρχο
Γιάννη Ραγκούση, την ίδια την πρόε-
δρο του Αρχιλόχου Ιωάννα
Παπαγεωργίου καθώς και µέλη του
συλλόγου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλά
παλιά αλλά και νέα µέλη, η παρου-
σία των οποίων αποδεικνύει ότι το νέο
∆.Σ. σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
δούλεψε πολύ. Η αρχή είχε γίνει µε
την επιτυχηµένη συναυλία του Μίµη
Πλέσσα και οι άνθρωποι του ∆.Σ.
είναι αποφασισµένοι να δουλέψουν
µε διάθεση για να επαναφέρουν τους
συλλόγους στο προσκήνιο και να
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η εκδήλωση έκλεισε µε πολλή µουσι-

κή και χορό µέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες. Σε αυτό συνέβαλαν ο κ.
Ασπιώτης µε τα τραγούδια του, ο
πλούσιος µπουφές και το άφθονο
κρασί.

Κοπή  πίτας  Αρχίλοχου

ÁíáôñåðôéêÞ êáé óáôéñéêÞ
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Συνέχεια
από τη σελ. 1

Το υπαλληλικό προσω-
πικό του ∆ήµου, το
οποίο δεν είχε και την
καλύτερη µεταχείριση
από τον τέως ∆ήµαρχο,
καλείται να αντιµετωπί-
σει εισαγγελικούς και
οικονοµικούς ελέγχους,
που όπως είναι φυσικό
θα αποσπάσουν την
προσοχή του από το
κυρίως έργο του, αφού
η ελάχιστη παρατυπία
είναι δυνατόν να προκα-
λέσει οικονοµικό κατα-
λογισµό στους υπαλλή-
λους της οικονοµικής
υπηρεσίας, που αποτε-
λεί ένα από τους πλέον
νευραλγικούς τοµείς για
την απρόσκοπτη λει-
τουργία του δήµου.

Η κρίση στο
Λιµενικό Ταµείο
Οι εντολές για άµεση
διεκπεραίωση υποθέσε-
ων και για άµεσες πλη-
ρωµές, σε συνδυασµό µε
την έλλειψη ελέγχου για
το πώς υλοποιούνται οι
εντολές αυτές, οδήγησαν
σε καταστάσεις, όπως
αυτές που κατήγγειλε η
δηµοτική υπάλληλος κ.
Κυριακή Αλιπράντη. Και
βέβαια
η προσφυγή στον εισαγ-
γελέα, µπορεί να ήταν
µονόδροµος, όµως θα
είχε αποφευχθεί, εάν το
Λιµενικό Ταµείο είχε
οργανωθεί. Αλλά αυτό
προϋπέθετε πολιτική
σύνεση, η οποία απου-
σίαζε. Η οικονοµία που
έγινε στο Λιµενικό
Ταµείο σε µισθούς για
το απαραίτητο διοικητι-
κό και τεχνικό προσωπικό αποδείχθη-
κε τραγικό πολιτικό λάθος. Και το χει-
ρότερο.
Το Λιµενικό Ταµείο έγινε αντικείµενο
πολιτικής αντιπαράθεσης για το ποιος
θα είχε την πλειοψηφία στο διοικητικό
του συµβούλιο, όταν προτεραιότητα
άµεση έπρεπε να έχει
η λειτουργία του και η παραγωγή
έργου. Έτσι φτάσαµε στο κατάντηµα να
διατάσσει ο εισαγγελέας προκαταρτική
εξέταση, επειδή δεν έχει ξεκινήσει
ακόµη η επισκευή της βασικής προ-
βλήτας του λιµανιού της Παροικιάς, η
οποία κινδυνεύει να καταρρεύσει και
να συµπαρασύρει αθώα θύµατα.
Και ενώ εκκρεµεί το έργο αυτό, το
οποίο πρέπει να εκτελεστεί πριν από
την έναρξη της τουριστικής περιόδου,
«ξεκούφωσε» µε την πρόσφατη κακο-
καιρία και ο βασικός για τις αλιευτικές
και τουριστικές ανάγκες µώλος της
Νάουσας. Και µπορεί η Έπαρχος και ο
Νοµάρχης να δηλώνουν ότι την επι-
σκευή του µώλου θα την εντάξουν στην
εργολαβία της µαρίνας, όµως και εδώ
το Λιµενικό Ταµείο έχει τον πρώτο
λόγο για να προχωρήσει άµεσα στην
επισκευή του µώλου, αφού ένας από
τους λόγους που συστήθηκε είναι και η
συντήρηση και επισκευή των λιµενικών
εγκαταστάσεων.

Οι επιθεωρητές
δηµόσιας διοίκησης
Τελικά οι πληροφορίες µας φαίνεται
ότι επαληθεύονται. Οι Επιθεωρητές
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης πρόκειται να ξεκι-
νήσουν τον έλεγχο των οικονοµικών του
∆ήµου και των νοµικών του προσώπων.

Όσοι προκάλεσαν τον έλεγχο αυτό, για
να χτυπήσουν πολιτικά τον πρώην
δήµαρχο, έπληξαν τη λειτουργία του
δήµου και προκάλεσαν ζηµιά στο νησί.
Ο Γιάννης Ραγκούσης έχει µεγάλες
πολιτικές ευθύνες γιατί εγκατέλειψε το
δηµαρχιακό του αξίωµα, µε νωπή τη
λαϊκή εντολή, για να µετακοµίσει στην
κεντρική πολιτική σκηνή.
Έχει µεγάλες πολιτικές ευθύνες γιατί
χρησιµοποίησε το ∆ήµο για να κάνει
πολιτική καριέρα και όχι για να λύσει
προβλήµατα του νησιού.
Έχει µεγάλες πολιτικές ευθύνες γιατί
άφησε ακέφαλη την παράταξη που
διοικεί το δήµο και που τώρα παρα-
παίει. Ο οικονοµικός έλεγχος, εφόσον
τελικά πραγµατοποιηθεί, ίσως βρει
παρατυπίες και παραλήψεις για να την
πληρώσουν τελικά οι υπάλληλοι του
δήµου µε καταλογισµούς. Γιατί ο έλεγ-
χος δεν πρόκειται να ελέγξει τη σκοπι-
µότητα των δαπανών. Γι΄αυτό και ο
έλεγχος αυτός µπορεί να γίνει και
µπούµερανκ για τους εµπνευστές του.
Εκτός και αν έχουν γίνει σηµεία και
τέρατα και εµείς οι απέξω είµαστε
βαθιά νυχτωµένοι.
Πάντως όπως και να έχει το πράγµα, οι
υπάλληλοι του ∆ήµου και ειδικότερα
όσοι συγκροτούν την οικονοµική υπη-
ρεσία δεν πρόκειται εις το εξής να
ενδώσουν σε καµία πίεση των πολιτι-
κών τους προϊσταµένων, εάν προηγου-
µένως δεν εξετάσουν µε ιδιαίτερη προ-
σοχή το νοµότυπο των ενεργειών τους.
Και αυτό συνεπάγεται µεγάλες καθυ-
στερήσεις στην παραγωγή δηµοτικού
έργου. Η κρίση εµπιστοσύνης που υφί-
σταται πλέον και µεταξύ των υπαλλή-

λων θα επιδεινώσει ακόµη περισσότερο
την κατάσταση.

Η “Ενότητα για το Μέλλον”
Η ώρα της πικρής αλήθειας έφτασε για
την πολλά υποσχόµενη για το µέλλον
της Πάρου παράταξη. Τώρα που η δια-
χείριση της εικονικής πραγµατικότητας
πέρασε σε άλλα χέρια, φάνηκε η
γύµνια των «έργων» της. Το κυκλοφο-
ριακό χειροτέρευσε, οι χώροι στάθµευ-
σης στον περιφερειακό κινδυνεύουν να
χαθούν, τα πεζοδρόµια στον ίδιο δρόµο
είναι ανύπαρκτα, ο δεύτερος περιφε-
ρειακός έγινε όνειρο άπιαστο, το πρό-
βληµα της στέγασης των σχολείων
«λύθηκε» µε προκάτ αίθουσες, τα βρά-
χια στην παραλία της Παροικιάς παρα-
µένουν και έµεινε η µακέτα της εικονι-
κής πραγµατικότητας που δηµοσιεύου-
µε στην πρώτη σελίδα, το λιµάνι της
Αλυκής καρκινοβατεί, ο βιολογικός της
Αγκαιριάς καταργήθηκε, αλλά τα
λύµατα της περιοχής ακόµη να πάνε
στο βιολογικό της Μάρπησσας, αν και
πέρασαν 5 χρόνια, το κτίριο του
∆ηµητρακόπουλου παραµένει ανεκµε-
τάλλευτο, όταν η αγορά της Παροικιάς
ψυχορραγεί, το αγροκήπιο που είναι
24 στρέµµατα πράσινου παραµένει
ακόµη αναξιοποίητο, οι όψεις το κατα-
στηµάτων αλλοίωσαν δραµατικά τους
οικισµούς της Πάρου µε την ανοχή των
διοικούντων, οι χώροι άθλησης είναι
ανύπαρκτοι σε σχέση µε αυτούς που
διαθέτουν ισοδύναµα µε την Πάρο
νησιά των Κυκλάδων, και βέβαια δε
µιλάµε για τουριστική πολιτική, ούτε
για τη δηµιουργία του πολυσυζητηµέ-
νου φορέα τουρισµού του ∆ήµου.

Το µέγα θέµα της
κατασκευής του νέου
αεροδροµίου, που θα
έδινε νέα πνοή στον του-
ρισµό της Πάρου, παρα-
πέµπεται στις ελληνικές
καλένδες και κανείς δεν
ενδιαφέρεται για την
τύχη αυτού του µεγάλου
αναπτυξιακού έργου.
Και βέβαια αφήνουµε
ανεξέλεγκτη την εκτός
σχεδίου δόµηση, µε
αποτέλεσµα να θησαυρί-
ζουν οι κατασκευαστικές
εταιρείες καταστρέφο-
ντας το φυσικό τοπίο της
Πάρου.
Ποιοι θα ασχοληθούν µε
την επίλυση όλων αυτών
των προβληµάτων;
Οι υπεύθυνοι για την
κατάντια του Λιµενικού
Ταµείου, δεν έχουν
συνειδητοποιήσει το
µέγεθος της πολιτικής
τους ευθύνης, γι΄αυτό
και παραµένουν στις
θέσεις τους, περιµένο-
ντας την αλλαγή της
διοίκησης µετά τη γνω-
µάτευση του
Συµβουλίου της
Επικρατείας. Πιστεύουν
ότι έτσι θα πέσουν στα
µαλακά, όταν αρκετοί
δηµότες τους σχολιά-
ζουν µε σχολιασµούς
ανεπίτρεπτους. Οι υπό-
λοιποι των άλλων νοµι-
κών προσώπων έχουν
αδρανοποιηθεί, πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων,
όπως αυτή της ∆ΕΥΑΠ.
Και ο κυρίως ∆ήµος,
πορεύεται πάνω σε δια-
χειριστικές αντιλήψεις,
όταν θα έπρεπε να είχε
επεξεργαστεί και να είχε
υλοποιήσει πολιτικούς
σχεδιασµούς, που θα
τον έβγαζαν από την

πολιτική αποµόνωση στην οποία βρί-
σκεται.
Οι καθηµερινές επιθέσεις του Γιάννη
Ραγκούση κατά της Κυβέρνησης, οι
οποίες βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση
µε την πολιτική που ακολουθούσε όταν
ήταν δήµαρχος, έχουν αρνητικές επι-
πτώσεις και στο δήµο µας. Και αυτό
έπρεπε να το έχει συνειδητοποιήσει ο
τωρινός δήµαρχος, ώστε να κρατά
πολιτικές αποστάσεις από τον τέως.
Τώρα ο ∆ήµος της Πάρου έχει απέναντί
του την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια,
την τοπική και νοµαρχιακή οργάνωση
της Νέας ∆ηµοκρατίας, τις οργανώσεις
της αριστεράς, τον τοπικό τύπο, µε
εξαίρεση τη γνωστή εβδοµαδιαία εφη-
µερίδα και ένα κόσµο που ψήφισε την
παράταξη αυτή, αλλά τώρα αισθάνεται
προδοµένος.
Έχοντας ως βάση, όλα τα προαναφερ-
θέντα, τα οποία εκτέθηκαν περιληπτι-
κά, γίνεται αντιληπτό, ότι το νησί µας
το περιµένουν χειρότερες µέρες.
Εκεί που φτάσαµε η συσπείρωση και η
ενεργοποίηση των κατοίκων της Πάρου
είναι αυτή που θα µας βγάλει από τα
αδιέξοδα που οδήγησε το νησί µας ο
πολιτικός καιροσκοπισµός. ∆εν είναι
τυχαίο ότι ενάµιση χρόνο µετά τις
δηµοτικές εκλογές, ξεκίνησαν συζητή-
σεις και συναντήσεις για δηµοτικά
σχήµατα ενώ ακούστηκαν και τα πρώτα
ονόµατα που έχουν τη πρόθεση να
ηγηθούν αυτών των σχηµάτων. Είναι
και αυτό ισχυρή ένδειξη για την πολιτι-
κή ένδεια που έχουν περιέλθει οι
άνθρωποι που µας διοικούν και αυτό
είναι άκρως επικίνδυνο για το µέλλον
του τόπου µας.

¸ñ÷ïíôáé äýóêïëåò
ìÝñåò ãéá ôçí ÐÜñï

Σοβαρές ζηµιές υπέστη η προβλήτα της Νάουσας, κατά την
πρόσφατη κακοκαιρία. Η προβλήτα χρησιµοποιείται από
αλιευτικά και τουριστικά σκάφη. Το Λιµενικό Ταµείο που είναι
αρµόδιο για την επισκευή των ζηµιών είναι ανενεργό και µε
ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής

“∆εν φαλκιδεύουµε
τον αναπτυξιακό
ρόλο του
Λιµενικού
Ταµείου. ∆εν
προχωράµε
σε καµία
πρόσληψη”.

Αυτά υποστήριζε
πριν από τις
εκλογές η
“Ενότητα για το
µέλλον” και αυτά
εφάρµοσαν µε
αποτέλεσµα να
οδηγήσουν σε
λειτουργικό
αδιέξοδο το
Λιµενικό Ταµείο.
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Επίτιµος διδάκτωρ
του τµήµατος
Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής σχολής
του Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου
Αθηνών αναγορεύθη-
κε ο Μανώλης Γλέζος.

Πρόκειται για την τέταρ-
τη τιµητική διάκριση
προς το πρόσωπό του,
καθώς του έχει απονε-
µηθεί ο τίτλος του επίτι-
µου διδάκτορα στο
τµήµα Γεωλογίας του
Πανεπιστηµίου Πατρών,
στο τµήµα
Μεταλλειολογίας του
ΕΜΠ και Υδάτινων
Πόρων στο ΑΠΘ.
Σε όλες τις προηγούµε-
νες αναγορεύσεις έχει
τιµηθεί για το σηµαντι-
κό έργο του στην
υδραυλική διαχείριση
φραγµάτων υδατικής
ροής στην Απείρανθο
της Νάξου. Αυτή τη
φορά η αγόρευση αφορά
το γλωσσολογικό έργο
του. Κατά την προσφώ-
νησή του ο Πρύτανης
Χρήστος Κίττας αναφέρ-
θηκε «στο ζωντανό
θρύλο της Ιστορίας του
Νεώτερου Ελληνισµού»
που «έχει διαµορφώσει
πρότυπο απαράµιλλου
πολίτη, αγωνιστή και
Έλληνα», που «αγωνί-
σθηκε και αγωνίζεται µε
αυταπάρνηση για τις
αξίες και τα ιδανικά που
συνιστούν την ουσία του
Πολιτισµού µας. Οι
αξίες που καθόρισαν την
πορεία του προέρχονται
από τον χώρο της
Αριστεράς».
Τόσο ο κ. Κίττας, όσο
και η καθηγήτρια
Γλωσσολογίας του τµή-
µατος Φιλολογίας
Αµαλία Μόζερ εγκωµία-

σαν το σηµαντικό συγ-
γραφικό έργο του εξίσου
στο χώρο της
Γλωσσολογίας, αλλά και
της Πολιτικής. Ο ίδιος ο
τιµώµενος κατά την οµι-
λία του σηµείωσε ότι οι
έρευνές του για την
Ελληνική Γλώσσα έφθα-
σαν σε εύρος και βάθος
κατά τη διάρκεια των
φυλακίσεών του, όταν
τον είχαν πλήρως απο-

µονώσει. Από την εποχή
του Εµφυλίου Πολέµου
(1947) και µέχρι την
πτώση της δικτατορίας
το 1974, ο Μανώλης
Γλέζος έζησε 16,5 χρό-
νια φυλακισµένος ή εξό-
ριστος και καταδικάσθη-
κε τρεις φορές σε θάνα-
το.
«Ολόκληρη η ανθρωπό-
τητα διέρχεται από µια
βαθύτατη κρίση, κρίση

εσωτερική στις σχέσεις
των ανθρώπων µεταξύ
τους και κρίση στις σχέ-
σεις των ανθρώπων µε
τη φύση. Ο κόσµος τον
οποίον εµείς οι άνθρω-
ποι έχουµε δηµιουργή-
σει, το σύστηµα των σχέ-
σεών µας, έχει στραφεί
εναντίον µας και µας
καταπιέζει. Η αγωνία, το
άγχος, η οδύνη και ο
πανικός διακατέχουν το

σύνολο της ανθρωπότη-
τας», είπε µεταξύ άλλων
στην οµιλία του ο
Μανώλης Γλέζος. Και
συνέχισε:
«Αποδέχοµαι την τιµή
που µου κάνετε να µε
ανακηρύξετε επίτιµο
διδάκτορα του Εθνικού
Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
διότι δεν την επιζήτησα,
διότι δεν είναι αποτέλε-
σµα συναλλαγής, διότι
δεν κατέχω κανένα
κυβερνητικό αξίωµα και
διότι θα συνεχίσω να
ασχολούµαι µε την
ελληνική γλώσσα και το
λεκτικό συµβολισµό,
ανεξάρτητα όλων
αυτών».
Η λέξη πολιτική είναι
παράγωγος της λέξης
πολίτης, η οποία παρά-
γεται από τη λέξη πόλις,
είπε ο Μανώλης Γλέζος.
Η λέξη πόλις σχετίζεται
ετυµολογικά µε τις
λέξεις πίµπληµι (πληρώ,
γεµίζω), πλήθω (γίνοµαι
πλήρης), πλέως
(πλήρης, συµπληρωµέ-
νος). Όταν, όµως οι
πολίτες µιας πόλης
«ουδ’ αλλήλων αλέγουσι»
και δεν ασκούν οι ίδιοι
πολιτική, αλλά αναθέ-
τουν το δικαίωµά τους
αυτό σε άλλους, τους εξ
επαγγέλµατος «πολιτι-
κούς», τότε το εννοιολο-
γικό περιεχόµενο της
λέξης πολιτικής αλλάζει,

σηµαίνει κάτι άλλο
Στην κατάµεστη αίθου-
σα Τελετών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών
παραβρέθηκαν πέρα
από τους συντοπίτες,
τους παλαιούς συναγω-
νιστές του και τον
Απόστολο Σάντα µε τον
οποίον ηρωικά κατέβα-
σαν τη γερµανική
σηµαία από την
Ακρόπολη τον Μάιο
1941, πλήθος πολιτι-
κών, πανεπιστηµιακών
και διανοουµένων.
Μεταξύ αυτών ο πρώην
πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας Κ.
Στεφανόπουλος, ο
πρώην πρωθυπουργός
Κ. Μητσοτάκης, ο πρόε-
δρος του Συµβουλίου
της Επικρατείας, πρώην
και νυν πρυτάνεις κ.α.

Και επιστολή
Κ. Καραµανλή
προς τον
Μανώλη Γλέζο
Ο Πρωθυπουργός κ.
Κώστας Καραµανλής,
απέστειλε στον κύριο
Μανώλη Γλέζο συγχαρη-
τήρια επιστολή επ’
ευκαιρία της αναγόρευ-
σής του ως επίτιµου
διδάκτορα του τµήµατος
Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Στην επιστολή του,
µεταξύ άλλων, ο
Πρωθυπουργός υπο-
γραµµίζει ότι η τιµητική
αυτή διάκριση είναι
αντάξια του βίου και του
ήθους της προσωπικότη-
τας του κύριου Γλέζου,
που σηµάδεψε µε
αγώνες για την ελευθε-
ρία, τις αξίες και τα ιδα-
νικά του τόπου µας τη
νεότερη ελληνική ιστο-
ρία.

Ο  Μανώληςς  Γλέζοςς  εππίτιμοςς  διδάκτωρ  του  τμήματοςς  ΦΦιλολογίαςς
τηςς  ΦΦιλοσοφφικήςς  σχολήςς  του  Εθνικού  και  ΚΚαπποδιστριακού  Πανεππιστημίου  Αθηνών

«ÁðïäÝ÷ïìáé ôçí ôéìÞ, äéüôé…»

Ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Κέντρου Υγείας Πάρου, από τη ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου, ο κ.
Γιώργος Μπιζάς. Ο κ. Μπιζάς παίρνει τη θέση του παραιτηθέντος
κ. Γιάννη Ανδρεόπουλου.
Στο διορισµό, που εστάλει από το υπουργείο Υγείας, αναφέρεται
ακόµα ότι αντιπρόεδρος θα είναι η κ. ∆έσποινα Πώλου και
εκπρόσωπος του ∆ήµου ο κ. Φραγκίσκος Βελέντζας.

Ο  Γιιώργος  Μπιιζάς  νέος  Πρόεδρος  του  Κέντρου  ΥΥγείας  Πάρου
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Ο Κώστας Ροκονίδας, 47 ακόµα
µαθηµατικοί από όλη την Ελλάδα
και οι εκδόσεις Γατσινάρη
παρουσιάζουν:

Τα µέλη και οι φίλοι του Εµπορικού Συλλόγου
Πάρου - Αντιπάρου πολλοί τοπικοί παράγοντες και
φορείς του νησιού αλλά και πολλοί Παριανοί κατέ-
κλυσαν την Κυριακή 27 Ιανουαρίου την αίθουσα
του κέντρου «ΜΙΝΩΑ» στη Νάουσα για την καθιερω-
µένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας αλλά και για
την κλήρωση του αυτοκινήτου.
Ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Απόστολος
Αλιπράντης στο σύντοµο χαιρετισµό του χαρακτήρι-
σε εντυπωσιακή τη συµµετοχή στην εκδήλωση, τόνι-
σε ότι στην επιτυχηµένη προωθητική καµπάνια
συµµετείχαν 203 συνάδελφοι, ζήτησε τη στήριξη και
ενίσχυση του εµπορικού συλλόγου µε τη συµµετοχή
και άλλων εµπόρων -από τη Νάουσα και από άλλα
µέρη του νησιού- για να είναι το 2008 πιο δηµιουρ-
γικό από το 2007. Ο κ. Αλιπράντης, αφού αποκάλυ-
ψε πως βρίσκεται στα σκαριά η δηµιουργία
Οµοσπονδίας εµπορικών συλλόγων Κυκλάδων, κατέ-
ληξε: «Όλοι εµείς οι έµποροι µπορούµε να αντιµετω-
πίσουµε την πρόκληση της εποχής µας για ένα
δηµιουργικό µέλλον. Οι σχέσεις µας µε τις αρχές
του τόπου µας είναι σε πολύ καλό επίπεδο και
πιστεύουµε ότι µε τη συνεργασία θα αντιµετωπι-
σθούν τα υπάρχοντα προβλήµατα και αυτά που ίσως
δηµιουργηθούν στο µέλλον».
Στην εκδήλωση µίλησαν ο ∆ήµαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης, που τόνισε πως το 2008
πρέπει να είναι µια χρονιά κερδοφόρα για τους
εµπόρους, όχι όµως σε βάρος των καταναλωτών, ότι
πρέπει να στηριχθεί η ντόπια αγορά και πως ο
∆ήµος θα συνεχίσει την πολύ καλή συνεργασία µε
τον δραστήριο Εµπορικό Σύλλογο για την επίλυση
των σοβαρών προβληµάτων που υπάρχουν.
Η Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη τόνισε από την πλευρά της ότι το 2007 ο
εµπορικός σύλλογος είχε επιτυχίες µε τις παρεµβά-
σεις του σε διάφορά σοβαρά ζητήµατα όπως το
παρεµπόριο και το ακτοπλοϊκό και χαρακτήρισε το
2008 χρονιά ορόσηµο για τον τουρισµό, το εµπόριο
και την τοπική κοινωνία.
Ο επικεφαλής της µειοψηφίας του ∆ήµου Πάρου
Λουίζος Κοντός είπε ότι νιώθει υπερήφανος για τις
δραστηριότητες του εµπορικού συλλόγου, ότι αποτε-
λεί τον πνεύµονα της τοπικής οικονοµίας και ότι η
σηµερινή συνάθροιση δείχνει ότι έχει γίνει πολύ
καλή δουλειά από τα µέλη του ∆.Σ.
Τέλος ο Λιµενάρχης Πάρου έδωσε συγχαρητήρια στο
∆.Σ. του εµπορικού συλλόγου, χαρακτήρισε δυνατή
τη δραστηριότητά του και δήλωσε, όπως και τα
προηγούµενα χρόνια, συµπαραστάτης στην προσπά-
θεια που γίνεται για την πάταξη του παρεµπορίου.
Χαιρετισµό στην εκδήλωση έστειλαν οι τρεις βουλευ-
τές του νοµού, Γιάννης Βρούτσης, Άρια
Μπινοπούλου, Παναγιώτης Ρήγας, καθώς και ο
Νοµάρχης Κυκλάδων ∆ηµήτρης Μπάιλας.
Το φλουρί της πίτας του εµπορικού συλλόγου έπεσε
στην κ. Ρέα Λώλου. Το δώρο, ένα τριήµερο ταξίδι
στα Μετέωρα µε αυτοκίνητο από Πάρο για δυο
άτοµα προσφορά της εταιρείας «Παριανή
Κτηµατοµεσιτική Πάρου» του κ. Νικολάου ∆ρούζα.
Επίσης τρία ακόµα δώρα δόθηκαν, έπειτα από κλή-
ρωση που έγινε, σε τρία µέλη του εµπορικού συλλό-
γου. Η κ. Σταµατία Βαλσαµή κέρδισε µια καταχώ-
ρηση αξίας 1.000 ευρώ στον ετήσιο οδηγό «∆ούναι
Λαβείν», η κ. Μυρτώ Φιλινού έξι καταχωρήσεις στα
«Εµπορικά Νέα» και ο κ. Σαµαλτάνης Ηλίας µια
ολοσέλιδη καταχώρηση επίσης στα «Εµπορικά Νέα».

Πέτρος Ζουµής, ο τυχερός του αυτοκινήτου
και αποκριάτικος χορός µε Έφη Θώδη
Ο Πέτρος Ζουµής, έµπορος, κάτοικος Πάρου, είναι ο µεγάλος τυχερός που κέρδισε ένα αυτοκίνητο µάρκας
FIAT PANDA έπειτα από την κλήρωση που πραγµατοποιήθηκε χθες στο κέντρο «ΜΙΝΩΑ» στη Νάουσα από
τον Εµπορικό Σύλλογο Πάρου - Αντιπάρου. Η κλήρωση έγινε παρουσία της συµβολαιογράφου ∆ιαλεκτής
Αργουζή και τον τυχερό λαχνό έβγαλε από την κληρωτίδα ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Στην κληρωτίδα µπήκαν
111.000 αποκόµµατα λαχνών!
Υπενθυµίζουµε ότι ο Εµπορικός Σύλλογος είχε ξεκινήσει προωθητική καµπάνια πριν από τις γιορτές µε
στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και σύνθηµα «Αγοράστε από την Πάρο και την Αντίπαρο και
κερδίστε».
Ο τυχερός λαχνός µε τον αριθµό 10182 δόθηκε στον υπερτυχερό από το κατάστηµα της κ. Ιωάννας
Γεµελιάρη.
Το αυτοκίνητο θα δοθεί στον κ. Πέτρο Ζουµή το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο, κέντρο «ΜΙΝΩΑ»,
στο αποκριάτικο χορό που διοργανώνει ο Εµπορικός Σύλλογος. Η Έφη Θώδη και το οκταµελές συγκρότηµά
της θα αναλάβει να διασκεδάσει τους τυχερούς
που θα εξασφαλίσουν θέση. Όσοι θέλουν να
κάνουν κράτηση καλό είναι να επικοινωνήσουν το
γρηγορότερο στο τηλ.: 6946468060.

Ο  Εμποριικός  Σύλλογος  έκοψε  στο  ““ΜΙΝΩΑ”  την  πρωτοχρονιιάτιικη  πίτα  του
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