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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και της

Αντιπάρου
Περίοδος Β’
� Έτος 4ο

� Αρ. φύλλου 76
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 21

Φεβρουαρίου 2008

ÅÅßßääåå  êêááéé  çç  ÐÐÜÜññïïòò
ÜÜóóððññçç  ììÝÝññáá!!

Συννέννττεευξη  ΓΓιάννννη  ΒΒρούττση  σττονν  “Παριαννό  Τύπο””  

ΠΠΑΑ..ΣΣΟΟ..ΚΚ..
Ìå ÄáìáíÜêç
êáé ÑÞãá
η προσυνεδριακή
συνέλευση στη
Νάουσα        Σελ. 6

Áé÷ìÝò
áðü ôï
ËéìåíÜñ÷ç
στην κοπή πίτας
του Λιµεναρχείου

Σελ. 3

Ìå äéÜëïãï
êáé óõíáßíåóç

Σε συνέντευξη που µας παραχώρησε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας ∆ηµοκρατίας
Γιάννης Βρούτσης απάντησε σε ερωτήµατα που του θέσαµε σχετικά µε ζητήµατα που
αφορούν το νησί µας. Ο κ. Βρούτσης µέσα από τις απαντήσεις που µας έδωσε, έδειξε
διάθεση να βοηθήσει και να συµβάλει στην επίλυση των προβληµάτων που απασχο-
λούν την Πάρο και για τα οποία είναι καλός γνώστης, αν και εκλέγεται για πρώτη
φορά βουλευτής στο νοµό µας.                                                                   Σελ. 4-5

ooιι  σσηημμααννττιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς
γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττηηςς  ΠΠάάρροουυ

Σκάνδαλλο  Λιμενικού  Ταμείου
ÍÝåò åðéóôïëÝò
êáé áðïëïãçôéêü
õðüìíçìá
από τον ∆ηµήτρη
Αντωνόπουλο         Σελ. 9, 11

Ðñüôáóç ÍçñÝá ãéá 
ôïí ¢ãéï ÉùÜííç ÄÝôç
Επανέρχεται και ζητάει
από το ∆ήµο την εκµετάλλευση
του αναψυκτηρίου
της περιοχής                           Σελ. 8

Τη ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου το νησί έγινε κάτασπρο. Το χιόνι έπεσε πυκνό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν
προβλήµατα. Μικροί και µεγάλοι απόλαυσαν το σπάνιο για την Πάρο θέαµα, αφού τα σχολεία έµειναν κλει-
στά και το επαρχιακό οδικό δίκτυο παρέµεινε ανοιχτό, έπειτα από την έγκαιρη επέµβαση του Επαρχείου.
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς

ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Ο πληθυσµός του νησιού µας αυξάνει συνεχώς.
Ήδη υπάρχει η εκτίµηση, ότι µαζί µε τους οικονοµι-
κούς µετανάστες, που διαµένουν σχεδόν µόνιµα στο
νησί, φτάνουµε τους 15 χιλιάδες. Και από πολλούς
ακούγεται όλο και πιο συχνά ότι η Πάρος µέχρι το
2020, σε διάστηµα δώδεκα ετών από σήµερα, θα
έχει µόνιµο πληθυσµό πάνω από 20 χιλιάδες κατοί-
κους. Οι αιτίες του φαινοµένου  είναι  οικονοµικές.
∆εν ήρθαν για να κάνουν τουρισµό οι χιλιάδες οικο-
νοµικοί µετανάστες, που κατέκλυσαν τους τουριστι-
κούς προορισµούς της Ελλάδας. Και αν η Πάρος
δεν παρουσίαζε οικονοµικό ενδιαφέρον, δεν θα
υπήρχε ούτε ένας για δείγµα.

Το νησί µας βρίσκεται σε οικονοµική άνθιση και
το χρήµα, που εισρέει στον τόπο µας,  προέρχεται
σχεδόν αποκλειστικά από δύο πηγές. Από τον τουρι-
σµό και την οικοδοµική δραστηριότητα. Ο τουρι-
σµός είναι γνωστό ότι έχει προσελκύσει ξένους επι-
χειρηµατίες  οι οποίοι  έχουν γίνει πλέον µόνιµοι
κάτοικοι και κάποιοι από αυτούς επιδεικνύουν και
αξιόλογο ενδιαφέρον για τα κοινά της Πάρου, αφού
έχουν συνδέσει την επιχειρηµατική και οικογενεια-
κή τους τύχη µε την πορεία και την εξέλιξη αυτού
του νησιού. Πέραν αυτού όµως οι κατασκευαστικές
εταιρείες  και τα µεγάλα µεσιτικά γραφεία, που έβα-
λαν για τα καλά πόδι στο νησί, κατασκευάζουν και
πωλούν µεγάλο αριθµό παραθεριστικών κατοικιών.
Και από την οικοδοµική αυτή δραστηριότητα ζει
αρκετός κόσµος ντόπιος και ξένος. Επιχειρηµατίες
και εργατικά χέρια, έρχονται από παντού συγκροτώ-
ντας µια πολυπολιτισµική κοινωνία, η  οποία ανα-
πτύσσεται συνεχώς, χωρίς στο µικρό µας τόπο να
υπάρχουν και οι αντίστοιχες υποδοµές, στην υγεία,
στην εκπαίδευση, στην προστασία του περιβάλλο-
ντος, στην αντιµετώπιση των καθηµερινών προβλη-
µάτων που µέρα µε τη µέρα πολλαπλασιάζονται.

Είναι δυνατόν το συγκεκριµένο Κέντρο Υγείας να
καλύψει τις ανάγκες ενός πληθυσµού που θα ξεκινά
από τις 20 χιλιάδες µόνιµου πληθυσµού και  θα
φτάνει τις 150 χιλιάδες τον Αύγουστο; Είναι δυνατόν
το κτιριακό πρόβληµα των σχολείων να το αντιµετω-
πίζουµε µε λυόµενα; Είναι δυνατόν το κυκλοφορια-
κό πρόβληµα  να το αντιµετωπίζουµε τόσο πρόχει-
ρα; Και έχουµε σκεφτεί τι θα συµβεί µε την ύδρευ-
ση, µε την αποχέτευση, µε την προστασία του περι-
βάλλοντος, µε τους επικίνδυνους και χωρίς σχεδια-
σµό δρόµους, µε τα σκουπίδια, όταν ο ΧΥΤΑ θα έχει
γεµίσει, µε τις ανύπαρκτες λιµενικές εγκαταστάσεις
και τα γεµάτα µε καύσιµα τάγκερς που αριθµητικά
θα πολλαπλασιαστούν και θα είναι κινούµενες
βόµβες στο λιµάνι της Παροικιάς;

Και εµείς αντί της προετοιµασίας και της δυναµι-
κής προσπάθειας για την έγκαιρη αντιµετώπιση και
επίλυση των προβληµάτων αυτών, πάσχοντες από
αθεράπευτο πολιτικό αυτισµό, ασχολούµαστε  µε το
µικρόκοσµό µας, που µοιραία αναπαράγει µικρότη-
τες, άσκοπες και χωρίς νόηµα αντιπαραθέσεις, δικα-
στικούς  αγώνες που βαθαίνουν τις µεταξύ µας δια-
φορές και εικονική πραγµατικότητα στη θέση ενός
µικρού, ασήµαντου και χωρίς υποδοµή έργου.

Κύριε ∆ιευθυντά, 
Μήπως εµείς οι µεγαλύτεροι τα κάναµε µούσκεµα
και θα πρέπει να παραδώσουµε τη σκυτάλη στις
νεότερες γενιές;

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

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,

Τ.Κ. 844 00
ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ Κ
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Για να µην ξεχνάµε εκείνους που οργάνωσαν το πολιτιστικό κίνηµα της Πάρου.
Η φωτογραφία είναι του 1983 από συνέλευση του ιστορικού Πολιτιστικού
συλλόγου “Αρχίλοχος”. Από αριστερά ο καθηγητής τότε, πρώην γυµνασιάρχης
Χρήστος Γεωργούσης, γραµµατέας του Συλλόγου, ο δικηγόρος Φώτης Τουµάσης,
πρόεδρος της συνέλευσης και ο αείµνηστος συµβολαιογράφος ∆ηµήτρης
Κονδύλης, πρόεδρος του Συλλόγου.

Το είδαµε
τοιχοκολληµέ-
νο σε εµφανές
σηµείο σε
συνεργείο
αυτοκινήτων
της Παροικιάς.
Επειδή αυτό
το διάστηµα
κάποιοι ζορί-
ζουν και
κάποιοι άλλοι
ζορίζονται, ας προσέξουν αυτοί που τους ζορίζουν, γιατί αυτοί
που τραβούν τα ζόρια δεν έχουν µεγάλες αντοχές. Ούτε δου-
λεύουν σε συνεργεία, αν και για κάποιους είναι… συνεργοί. 

ΌΌπποοιιοοςς  θθέέλλεειι  νναα  ζζυυμμώώσσεειι……
ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα  κκοοσσκκιιννίίζζεειι
Πρόκειται για το αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής, όπου
µετά την κατασκευή του θα ξεκινούσαν από εκεί εκδροµι-
κά σκάφη γεµάτα τουρίστες σε καθηµερινή βάση, για να
επισκεφτούν τις αρχαιότητες του ∆εσποτικού , που κατά
τον τέως αποτελεί την νέα ∆ήλο των Κυκλάδων. 
Με την ευκαιρία όµως της επίσκεψης του βουλευτή
Γιάννη Βρούτση στο ∆ήµαρχο, µάθαµε ότι η µελέτη για το
αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής δεν είναι ακόµη έτοιµη
αν και πέρασαν πέντε χρόνια.  Και όµως η µελέτη αυτή
τους παρεδόθη σε εξέλιξη  επί δηµαρχίας Αργουζή.
Τελικά σε όποιο σηµείο του νησιού κι αν βρεθείς, θα
συναντήσεις την εικονική πραγµατικότητα και εν τέλει το
δούλεµα που έγινε στον κοσµάκη.

Είναι η πρώτη φορά που
έγινε συνεδρίαση της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε
την παρουσία δηµοσιογρά-
φου. Στη συνεδρίαση ήταν
παρόντες ο δήµαρχος
Χρήστος Βλαχογιάννης, οι
αντιδήµαρχοι Φραγκούλη
Μαρουσώ και Γαβαλάς
Στέφανος και οι δηµοτικοί
σύµβουλοι Κοντός Λουίζος,
Καρατζάς Γιώργος και
Κουτσουράκης Παναγιώτης,
άπαντες µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Ένα
από τα θέµατα, που προκάλε-

σε και την παρουσία στη
συνεδρίαση του ανταποκριτή
της «Κοινής γνώµης» ∆ηµήτρη
Αρκουλή, ήταν η συζήτηση
και η λήψη απόφασης επιβο-
λής ποινής στον υπάλληλο
∆ηµήτρη Αντωνόπουλο.
Ο ∆ήµαρχος, λόγω της σοβα-
ρότητας του παραπτώµατος,
έφερε το θέµα στη
∆ηµαρχιακή Επιτροπή προ-
κειµένου αυτή να επιβάλει
ποινή ή να παραπέµψει την
υπόθεση στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο, το οποίο εδρεύει
στη Σύρο.

Τελικά η πλειοψηφία αποφά-
σισε να παραπέµψει το θέµα
στο πειθαρχικό συµβούλιο, η
δε µειοψηφία έκρινε αναρµό-
δια τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή
να πάρει απόφαση για τυπι-
κούς λόγους, αλλά και διότι
κατά τον κ. Αντωνόπουλο
µέλη της ∆ηµαρχιακής
είναι συνυπεύθυνα, για όσα
κατηγορείται ή αποδέχεται ότι
διέπραξε.
Έτσι µετά τον εισαγγελέα,
ήλθε και η παραποµπή στο
πειθαρχικό συµβούλιο και…
έπεται συνέχεια.

Η  συνεδρίαση  τηςς  ∆ημαρχιακήςς  Εππιτροππήςς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΑΙ

ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΣΩ Ε∆Ω

‘Η ΝΑ ΠΑΩ ΣΑΝ ΤΟ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

‘Η ΝΑ ΜΕ ΠΑΝΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΕΙ

ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ

ΜΗ ΜΕ ΖΟΡΙΖΕΤΕ!!!

Υππάρχει  και
η  σκοτεινή
ππλευρά
Οι κάποιας ηλικίας από-
φοιτοι της Νοµικής θα
θυµούνται ότι στην
Εγκληµατολογία του αεί-
µνηστου Γαρδίκα οι
Κυκλάδες εφέροντο τελευ-
ταίες στατιστικά στην
εγκληµατικότητα.
∆υστυχώς η ειδυλλιακή
κατάσταση που επικρατού-
σε τότε στα νησιά µας είναι
πια παρελθόν.
Ο απολογισµός του 2007
για τις Κυκλάδες, σύµφωνα
µε το δελτίο τύπου της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
του νοµού µας έχεις ως
εξής:
3 ανθρωποκτονίες, 212
υποθέσεις ναρκωτικών µε
255 συλλήψεις, 6 ληστείες,
148 κλοπές, 2 βιασµοί και
πάει λέγοντας. Η
Αστυνοµία παρά τη µικρή
αριθµητική της δύναµη
έκανε καλή δουλειά και
στην εξιχνίαση των ανθρω-
ποκτονιών και στις περισ-
σότερες υποθέσεις ναρκω-
τικών.
Η τουριστική και οικονοµι-
κή ανάπτυξη των νησιών
µας... έχει και τη σκοτεινή
της πλευρά.



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς 3Πέμπτη  21  Φεβρουαρίου  2008

Παρά τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούσαν την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου η
αίθουσα του “Αρχίλοχου” γέµισε µε κόσµο που
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Λιµενάρχη
Πάρου για την κοπή της πίτας του Λιµεναρχείου.
Παρεβρέθησαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Βλαχογιάννης, αρκετά µέλη του δηµοτικού και
επαρχιακού συµβουλίου, εκπρόσωποι του εµπορι-
κού συλλόγου και άλλων φορέων του νησιού.

Ο Λιµενάρχης κ. Κουντροµιχάλης κατά την οµιλία του
έκανε αναφορά και στα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν οι υπηρεσίες του Λιµεναρχείου από τη µη λειτουρ-
γία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, το οποίο είναι το
µοναδικό στην Ελλάδα που δε λειτουργεί.
Εξέφρασε το παράπονό του εξάλλου διότι η δηµοτική
αρχή ουδέποτε ζήτησε εγγράφως τις απόψεις της λιµενι-
κής αρχής σχετικά µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε
χώρους αρµοδιότητας του Λιµεναρχείου.
Στην οµιλία του επίσης έδωσε και ενδιαφέροντα στατι-
στικά στοιχεία για τη διακίνηση επι-
βατών και αυτοκινήτων για το 2007.
Τα σηµαντικότερα σηµεία της οµι-
λίας του κ. Κουντροµιχάλη είναι τα
παρακάτω:

“Είµαστε κοντά σας”
“Το Λιµεναρχείο Πάρου κάθε χρόνο
µ’ αυτήν την εκδήλωση ανοίγει τις
πόρτες του σ’ όλο τον κόσµο του
νησιού της Πάρου και της
Αντιπάρου, συζητά µαζί του, ακούει
τους προβληµατισµούς, τις προτά-
σεις, τις απόψεις των απλών ανθρώ-
πων, γνωρίζεται µαζί τους, ενδιαφέ-
ρεται γι’ αυτούς.
Προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να
αναπτύξουµε την κοινωνική προσφο-
ρά της Υπηρεσίας µας προς όφελος
δικό σας, προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας.
Είµαστε κοντά σας, κοντά στα προ-
βλήµατα σας που έχουν σχέση µε τις
υπηρεσιακές µας δραστηριότητες και όχι µόνο, και προ-
σπαθούµε να βοηθήσουµε µε κάθε τρόπο, πέρα από το
απρόσωπο υπηρεσιακό καθήκον, προσπαθούµε µε την
προσωπική µας ανθρώπινη παρουσία.
Έτσι είµαστε, έτσι θα συνεχίσουµε να είµαστε, γιατί έτσι
νοιώθουµε, γιατί πιστεύουµε ότι έτσι πρέπει να πορευό-
µαστε, όλοι µαζί, ο ένας κοντά στην ανάγκη του άλλου,
κόντρα στις σειρήνες της εποχής, µ’ αυτό τον τρόπο θα
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα µας, τα προβλήµατα
του νησιού µας, όλοι µαζί”.

“Η αλήθεια θα γίνει γνωστή”
“Όλοι σας γνωρίζετε τα τεκταινόµενα στο διαδηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Πάρου - Αντιπάρου.
Γνωρίζετε ότι η διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης
έχει ανατεθεί στο Λιµεναρχείο Πάρου.
Το γεγονός αυτό και µόνο µας δεσµεύει για οποιαδήποτε
αναφορά πάνω σ’ αυτό το θέµα, τουλάχιστον όσο διαρκεί
η προανάκριση.
Σ’ αυτό όµως που µπορώ να αναφερθώ είναι ότι να είστε
σίγουροι ότι τα πάντα θα καταγραφούν, τα πάντα θα
στοιχειοθετηθούν, θα αξιολογηθούν και θα αποσταλούν
στην δικαιοσύνη.
Να είστε σίγουροι και αυτό είναι δέσµευση απέναντι σας,
ότι η αλήθεια θα γίνει γνωστή, όποια και αν είναι αυτή,
είτε συµφέρει ορισµένους, είτε δεν τους συµφέρει. Έχετε
λοιπόν υποµονή”.

Μόνο στην Πάρο δε λειτουργεί
το Λιµενικό Ταµείο
“Υπάρχει όµως ακόµη ένα σοβαρό θέµα.
Υπάρχει σε εκκρεµότητα η σύσταση του διαδηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου εξαιτίας της διχογνωµίας, όσο αφορά
την σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
∆εν θα πάρω θέση για την σύνθεση, αυτό όµως που είµαι
υποχρεωµένος να πω ∆ηµόσια, είναι ότι η Πάρος είναι το
µοναδικό µέρος στην Ελλάδα που δεν έχει εδώ και 14
µήνες Λιµενικό Ταµείο.
Υπάρχουν και άλλα νησιά ή λιµάνια µε το ίδιο ή µεγαλύ-
τερο πρόβληµα µ’ εµάς.
Υπάρχει η Σαντορίνη µε την Θηρασιά, υπάρχει η γειτονι-
κή Νάξος µε δύο δήµους και πέντε κοινότητες, υπάρχει η
Σύρος µε δύο δήµους και έξι κοινότητες. Όλα τα µέρη

βάζοντας πάνω απ’ όλα την ανάπτυξη και τις ανάγκες του
τόπου, βρήκαν λύσεις, τα Λιµενικά Ταµεία λειτουργούν, η
ανάπτυξη προχωρά, τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται, τα
έσοδα εισπράττονται και µάλιστα η σύνθεση είναι οικου-
µενική.
Εµείς εδώ τι κάνουµε; Τόσα πολλά επιτέλους µας χωρί-
ζουν;
∆εν είναι περισσότερα, σπουδαιότερα και πιο σηµαντικά
αυτά που πρέπει να µας ενώνουν; Φτάνει πια!
Τα προβλήµατα δεν µπορούν άλλο να περιµένουν. Όλοι
γνωρίζετε ότι το Λιµάνι της Παροικίας έχει σηµαντικά
προβλήµατα και χρειάζεται άµεση παρέµβαση, ο µώλος
στη Νάουσα είναι έτοιµος να πέσει και έχει τεθεί εκτός
λειτουργίας, το αλιευτικό καταφύγιο στο Μώλο µετά την
αποξήλωση του Λιµενοβραχίονα κινδυνεύει στην πρώτη
κακοκαιρία, ο χώρος αναµονής επιβατών, τα στέγαστρα
παρουσιάζουν τριτοκοσµική εικόνα. Η είσοδος στο όµορ-
φο νησί µας γίνεται µέσα από ξύλινες παράγκες και τόσα
άλλα επείγοντα ή µη έργα ή παρεµβάσεις που πρέπει να
γίνουν σ’ όλο το νησί στην Πάρο και στην Αντίπαρο.
Και εµείς τι κάνουµε; Υποβάλλουµε ενστάσεις!     
Ευαίσθητοι πολίτες ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν για την σύν-
θεση και υπέβαλαν ενστάσεις στην περιφέρεια µε δική
τους πρωτοβουλία, µε καθοδήγηση; Αυτοί το γνωρίζουν
και αυτοί πρέπει να απαντήσουν.
Η ∆ηµοτική Αρχή µε την προηγούµενη ηγεσία της, την
µια ηµέρα ψήφιζε την σύνθεση και την εποµένη υπέβαλε
ένσταση στην δική της απόφαση, γνωρίζοντας ότι µ’
αυτό τον τρόπο το πρόβληµα θα διαιωνίζεται. Για ποιο
λόγο κύριοι;”.

Απευθύνθηκε και στο ∆ήµαρχο
“Κύριε ∆ήµαρχε.
Όλοι γνωρίζουµε την ακεραιότητα του χαρακτήρα σας και
την αγωνία σας για τα θέµατα που ανέφερα.
Είναι η στιγµή να κάνετε την υπέρβαση σας, να αναλάβε-
τε πρωτοβουλίες άµεσες για την επίλυση του προβλήµα-
τος.
Τα προβλήµατα δεν µπορούν να περιµένουν άλλο, κινδυ-
νεύουµε να µείνουµε χωρίς λιµάνι”.

Η κίνηση του 2007
“Το 2007 πέρασε, µια σχετική καλή χρονιά για το νησί.
∆εν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα στην διακίνη-

ση του κόσµου όσο αφορά τα ακτοπλοϊκά δροµολόγια.
Οι αριθµοί δείχνουν ότι οι επισκέπτες κυµάνθηκαν σχε-
δόν στα ίδια επίπεδα µε το 2006. περίπου 1.200.000
επιβάτες διακινήθηκαν από το λιµάνι από και προς
Πειραιά.
Επίσης 120.000 ΙΧ αυτοκίνητα διακινήθηκαν καθ’ όλο το
έτος µε τα µισά απ’ αυτά κατά τους θερινούς µήνες,
προσθέτοντας και πάνω από 10.000 ΙΧ που βρίσκονται
µόνιµα στο νησί, συµπεραίνει κανείς ότι το καλοκαίρι
κυκλοφορούν στο νησί περίπου 40.000 ΙΧ αυτοκίνητα,
µαζί µε τα χιλιάδες δίκυκλα, καταλαβαίνουµε το βάρος
της κίνησης που δέχεται το νησί και εάν κανείς αναλογι-
σθεί ότι όλα αυτά πρέπει να διακινηθούν οπωσδήποτε
από ένα δρόµο από και προς το λιµάνι καταλαβαίνετε το
φόρτο εργασίας που πέφτει στο προσωπικό του
Λιµεναρχείου, προκειµένου όλη αυτή η διακίνηση να
πραγµατοποιηθεί οµαλά χωρίς γκρίνιες, προβλήµατα και
καθυστερήσεις. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία κατά τους µήνες Ιούλιο και
Αύγουστο, περίπου 50 βαριά οχήµατα (νταλίκες) αποβι-
βάζονται ηµερησίως από τα πλοία και άλλα τόσα κενά

επιβιβάζονται για αναχώρηση”.

Υποβάλαµε
τις προτάσεις µας
Η Λιµενική Αρχή Πάρου όσο αφορά
την περιοχή αρµοδιότητας της έχει
υποβάλει προτάσεις προς την
∆ηµοτική Αρχή. Είµαστε έτοιµοι να
τις αναπτύξουµε δηµόσια και να τις
στηρίξουµε.
∆εν φτιάχνεται οµελέτα χωρίς να
σπάσουµε αυγά.
Συµπαθείς όλες οι τάξεις των εργα-
ζοµένων, τους αγαπώ και τους εκτι-
µώ, το διαπιστώνουν και οι ίδιοι το
καλοκαίρι, όταν στέκοµαι εκεί
όρθιος για την διαφύλαξη των θέσε-
ων τους και την διευκόλυνση τους.
Αλλά όλοι πρέπει να συµβάλλουµε
στην προσπάθεια της κυκλοφορια-
κής αποσυµφόρησης.
∆εν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι,
να παίρνονται αποφάσεις για κυκλο-

φοριακές ρυθµίσεις ερήµην των Λιµενικών και
Αστυνοµικών αρχών. Για πρώτη φορά το 2007 τον
Οκτώβριο µας ζητήθηκαν εγγράφως απόψεις.
Τις στείλαµε, περιµένουµε να µας καλέσουν να τις
αναλύσουµε και να τις στηρίξουµε.
Ένα σοβαρότατο θέµα, το οποίο δυστυχώς δεν έχουµε
άµεσο τρόπο αντιµετώπισης του είναι η διακίνηση εν
πρώτοις των υγρών καυσίµων και γενικότερα των οικοδο-
µικών υλικών.
Ανέφερα εν πρώτοις τα υγρά καύσιµα γιατί αυτά ενέχουν
και την επικινδυνότητα.
Η δηµιουργία Εµπορικού Λιµανιού δεν είναι υπόθεση της
Λιµενικής Αρχής, αλλά έχουµε υποχρέωση να επισηµά-
νουµε το πρόβληµα που δηµιουργείται και τους κινδύ-
νους που υπάρχουν.
Πρέπει να αναληφθούν άµεσες πρωτοβουλίες, να υπάρξει
οικουµενική σύγκλιση ώστε να προγραµµατιστεί αυτό το
έργο και να ενταχθεί σε πρόγραµµα κατασκευής του”.

Ανταµοιβή για εµάς
το χαµόγελο στο πρόσωπό σας
“Λιµεναρχείο δεν είναι µόνο το λιµάνι, η τροχαία κίνησης
και η εξυπηρέτηση των επιβατών και πλοίων.
Λιµεναρχείο είναι κάθε τι που έχει σχέση µε τον άνθρωπο
της θάλασσας, το ναυτικό τον αλιέα την οικογένεια του
το σκάφος του την δραστηριότητα του.
Κάθε τι που έχει σχέση µε την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος, την καταπολέµηση της λαθραλιείας την
έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.
Μια πολυσχιδής αρµοδιότητα που προσπαθούµε να
φέρουµε εις πέρας µε επιτυχία µια χούφτα άνθρωποι
χωρίς να υπολογίζουµε ωράρια συνθήκες ανταµοιβές.
Η επιπλέον ανταµοιβή για εµάς είναι το χαµόγελο στο
πρόσωπο σας η ζεστή και ειλικρινής χειραψία σας στο
δρόµο, τα καλά σας λόγια.
Έτσι ήταν και στο παρελθόν έτσι είναι και τώρα έτσι θα
είναι και στο µέλλον.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την συνερ-
γασίας σας µε την Λιµενική Αρχή, να ευχαριστήσω την
∆ηµοτική Αρχή για την αναγνώριση των προσπαθειών
µας, και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συνεργάτες µου
όλους ανεξαιρέτως για την προσπάθεια που καταβάλουν
παρόλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ”.
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Η συνέντευξη του Γιάννη
Βρούτση παρουσιάζει µεγάλο
ενδιαφέρον.
Προσεγγίζει τα προβλήµατα των
Κυκλάδων και της Πάρου µε
τρόπο υπεύθυνο και δεν υπόσχε-
ται λύσεις που δεν πρόκειται
ποτέ να έλθουν.
Κινείται στα πλαίσια του εφικτού
και αναγνωρίζει τις προσπάθειες
των συναδέλφων του βουλευτών
του νοµού µας σε ένα ζήτηµα καί-
ριο για τα νησιά µας: την ανάδει-
ξη της νησιωτικότητας δηλ.  των
ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν
τα νησιά µας εξαιτίας των οποίων
επιβάλλεται και από την
Ελληνική Πολιτεία και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχωριστή
µεταχείριση.

- Κύριε Βρούτση πως προσεγγίζετε
τα πολλά προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει ο νοµός µας λόγω της
γεωγραφικής του ιδιαιτερότητας
στον τοµέα της υγείας;

«Γνωρίζετε βεβαίως πολύ καλά τον
ιδιαίτερο πολυνησιακό χαρακτήρα
του νοµού µας µε τα 24 κατοικηµένα
νησιά του. Κάθε νησί ανεξαρτήτως
έκτασης και πληθυσµού θέλει και
διεκδικεί παροχές υπηρεσιών στον
τοµέα της υγείας ανάλογες µε αυτές
των µεγάλων πόλεων. Θέλει ακτοπλοϊ-
κή συγκοινωνία σε καθηµερινή βάση,
θέλει καλά οργανωµένο λιµάνι, θέλει
αεροδρόµιο, καθώς και όλες εκείνες
τις υποδοµές που εξασφαλίζουν καλύ-
τερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους.
Όµως πρέπει να είµαστε ρεαλιστές
και να γνωρίζουµε τι µπορούµε να
επιτύχουµε στο συγκεκριµένο πλαίσιο
δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων που
διαθέτουµε. ∆εν είναι ρεαλιστικό να
θεωρούµε ότι είναι δυνατόν να διατε-
θεί το σύνολο του κρατικού προϋπο-
λογισµού στην ανάπτυξη των νησιών.
Εκείνο, όµως, που µπορούµε και επι-
βάλλεται να κάνουµε, είναι να ανα-
δεικνύουµε συνεχώς το θέµα της
νησιωτικότητας. Πιστεύω, ότι υπάρχει
η καλή αυτή πρόθεση από όλα τα
κόµµατα και από τους συναδέλφους
µου, βουλευτές του νοµού και µέσα
σε αυτό το πλαίσιο κάνουµε ό,τι µπο-
ρούµε για την ανάπτυξη των νησιών
µας. Ως νέος βουλευτής του νοµού
δηλώνω ότι η Υγεία αποτελεί πρωταρ-
χικό µέληµά µου. Θεωρητικά θα
αποτελούσε το άριστο η ύπαρξη 24
νοσοκοµείων στις Κυκλάδες, ένα σε
κάθε νησί. Αυτό, όµως, είναι ανέφι-
κτο. Πρέπει να είµαστε ρεαλιστές και
να επιδιώκουµε, κάθε φορά, το εφι-
κτό, διότι µόνο έτσι µπορούµε να
µεταβάλλουµε προς το καλύτερο την
υπάρχουσα κατάσταση στον τοµέα
της υγείας. Τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια, στις Κυκλάδες, έγιναν σηµαντικά
βήµατα στον τοµέα της υγείας, ουσια-
στικά και µετρήσιµα». 

- Νοσοκοµείο στη Νάξο. Ένα γειτο-
νικό νησί στην Πάρο αποκτάει
νοσοκοµείο. Τι σηµαίνει αυτό για
την Πάρο;

«Με την ολοκλήρωσή του το νοσοκο-
µείο της Νάξου θα αποτελεί πλέον τη
δεύτερη νοσοκοµειακή µονάδα στις
Κυκλάδες αµέσως µετά από αυτήν
της Σύρου, η οποία µπορεί να καλύ-
πτει και τις ανάγκες της Πάρου λόγω
της µικρής γεωγραφικής απόστασης

των δύο νησιών. Εάν µάλιστα λειτουρ-
γούσε µια γραµµή θαλάσσιας συγκοι-
νωνίας µε ειδικό ταχύπλοο, από το
λιµάνι του Αµπελά προς τη Νάξο, η
απόσταση ανάµεσα στο νοσοκοµείο
της Νάξου και το Κέντρο Υγείας της
Πάρου ελαχιστοποιείται. Πέρα από
αυτό όµως έγιναν προσπάθειες και
σύντοµα θα έχουµε αποτελέσµατα,
µέσα στο 2008, µε τη δηµιουργία
νέων Κέντρων Υγείας στις Κυκλάδες,
όπως αυτά της Αµοργού και της
Σίφνου, καθώς και µε την αναβάθµι-
ση Περιφερειακών Ιατρείων διά της
µετατροπής τους σε Πολυδύναµα,
όπως συµβαίνει και µε το
Περιφερειακό Ιατρείο της Νάουσας».

- Κύριε Βρούτση πως θα βλέπατε
τη µόνιµη παρουσία ελικοπτέρου
του ΕΚΑΒ στην πρωτεύουσα του
νοµού, ώστε οι µεταφορές των
επειγόντων περιστατικών να αντι-
µετωπίζονται πολύ πιο γρήγορα;

«Όλες οι ενέργειες και οι δράσεις που
αναπτύσσονται στο νοµό µας υπέρ
της Υγείας πρέπει να κουµπώνουν
µεταξύ τους. Οι διακοµιδές µε ελικό-
πτερα του ΕΚΑΒ είναι πράγµατι
σωτήριες και άκρως αναγκαίες. 
Για τα περιστατικά όµως, που χρή-
ζουν διακοµιδής, πρέπει να πούµε,
ότι αποτελούν έκτακτα περιστατικά,
που, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία
του ΕΚΑΒ, στη συντριπτική πλειοψη-
φία τους, µεταφέρονται στην Αθήνα
και όχι στη Σύρο, γιατί αφορούν

βαριά περιστατικά που δεν µπορούν
να αντιµετωπιστούν στη Πρωτεύουσα
του νοµού, κυρίως δε
Θωρακοχειρουργικής και νευροχει-
ρουργικής φύσεως.
Το πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει
για την αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος, που πολλές φορές καλούνται ελι-
κόπτερα για διακοµιδές στις
Κυκλάδες, και δεν µπορούν να αντα-
ποκριθούν γιατί εκτελούν άλλες απο-
στολές, είναι το να  αποκτήσει το
ΕΚΑΒ και άλλα επιπλέον ελικόπτερα. 
Η ύπαρξη µόνιµης βάσης ελικοπτέ-
ρου ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες για οικονο-
µία χρόνου ως προς την αντιµετώπιση
των περιστατικών αποτελεί το δεύτερο
βήµα».

- Σας είναι ήδη γνωστό το χρόνιο
αίτηµα ολόκληρου του νησιού για
την κατασκευή νέου αεροδροµίου
στην Πάρο. Ήδη έχουν συντελεστεί
οι απαλλοτριώσεις 700 στρεµµά-
των έχουν αποζηµιωθεί οι ιδιοκτή-
τες των εκτάσεων αυτών και
υπάρχουν σε εξέλιξη οι µελέτες
για το διάδροµο και τις κτιριακές
εγκαταστάσεις ενός αεροδροµίου
που προβλέπεται να έχει µήκος
διαδρόµου 1400 µέτρων. Θα θέλα-
µε να πληροφορηθούµε τη θέση
σας σχετικά µε το έργο αυτό. 

«Θα είµαι σαφής και ειλικρινής.
Πιστεύω ότι η κατασκευή αεροδροµί-
ου στην Πάρο ορίζεται ως πρώτη προ-
τεραιότητα στην αναπτυξιακή διαδι-

κασία του νησιού. Σήµερα, η Πάρος,
όντως, υστερεί στο θέµα της αεροπο-
ρικής συγκοινωνίας. Πρέπει να τονί-
σω, όµως, ότι στο νοµό µας τα τρία
νησιά, Νάξος, Μήλος και Πάρος είναι
τα τρία νησιά που αντιµετωπίζουν το
ίδιο ακριβώς πρόβληµα, πιστεύω ότι
αδικούνται, και εδώ πρέπει να µερι-
µνήσει η Κυβέρνηση για την επίλυση
του προβλήµατος. Όµως δεν µπορώ
να δεσµευθώ ότι σήµερα υπάρχουν
χρήµατα από τον κρατικό προϋπολο-
γισµό που θα επενδυθούν για να γίνει
το νέο αεροδρόµιο της Πάρου. Σε τι
µπορώ να δεσµευθώ: Ότι για το
συγκεκριµένο θέµα µαζί µε τους
φορείς και τους κατοίκους της Πάρου
θα δώσω µάχη για να γίνει αυτό το
έργο, γιατί το έχει ανάγκη το νησί».

- Η Πάρος, όπως και τα άλλα
νησιά των Κυκλάδων παρουσιάζει
έλλειµµα σε λιµενικά έργα. Αυτός,
άλλωστε, είναι και ο λόγος που
συστήθηκαν περισσότερα του ενός
∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία στο
Νοµό µας. Υπάρχει το µεγάλο πρό-
βληµα µε το εµπορικό λιµάνι µε
το αλιευτικό καταφύγιο της
Αλυκής και µε τις εργασίες επέ-
κτασης ενός λιµενοβραχίονα που
θα ασφαλίσει αποτελεσµατικά τα
καϊκια των ψαράδων του αλιευτι-
κού καταφυγίου της Παροικιάς.
Θα θέλαµε να έχουµε την άποψή
σας για τα αναγκαία αυτά έργα.

«Σε προηγούµενη επίσκεψή µου στο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιάννης Βρούτσης είναι απόφοιτος του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυ-
χιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και
εργάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
και Οικονοµικών
Εκλέχθηκε για πρώτη φορά ∆ηµοτικός
Σύµβουλος στο ∆ήµο Βύρωνα και επί τρεις συνε-
χείς τετραετίες νοµαρχιακός σύµβουλος Αθήνας.
∆ιετέλεσε πρόεδρος του διευρυµένου νοµαρχια-
κού συµβουλίου Αθηνών – Πειραιώς και µέλος
του ∆.Σ. της Ε.Ν.Α.Ε.
Στις 21 Ιουλίου 2004 εκλέγεται πρόεδρος του
∆.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
Εκτός από βουλευτής Κυκλάδων της Ν.∆. για την
περίοδο 2007-2010 είναι και αντιπρόεδρος του
νοµαρχιακού συµβουλίου της Αθήνας.

Ðñþôïò óôü÷ïò
ç õãåßá óôéò
ÊõêëÜäåò

ΟΟ  ΓΓιιάάννννηηςς  ΒΒρροούύττσσηηςς  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σστταα  πποολλλλάά  κκααιι                 
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νησί θυµάµαι χαρακτηριστικά ότι
είχε πάρει φωτιά στο λιµάνι ένα
εµπορικό πλοίο. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι
θα είχε συµβεί, εάν το εµπορικό
πλοίο µετέφερε εύφλεκτο υλικό και
ελάµβανε χώρα το καλοκαίρι.
Σίγουρα, θα είχε οδηγήσει σε τραγω-
δία. Η Πάρος, όπως και πολλά άλλα
νησιά του νοµού των Κυκλάδων, χρει-
άζονται σύγχρονα, ασφαλή λιµάνια
και σαφέστατα πρέπει να γίνει διαχω-
ρισµός του εµπορικού από το επιβα-
τικό λιµάνι. Αυτό το θέλουµε και το
επιδιώκουµε όλοι. Για να υλοποιηθεί,
όµως, ένα τόσο σηµαντικό έργο για το
νησί, πρέπει πρωτίστως να επιτευχθεί
συµφωνία. Συµφωνία ως προς τη
χωροθέτηση του έργου από φορείς εν
γένει, καθώς και φορείς της αυτοδιοί-
κησης. Με ουσιαστική τοπική δια-
βούλευση και ειλικρινή διάλογο θα
πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση, όχι
µόνο για το λιµάνι της Πάρου αλλά
για όλα τα µεγάλα έργα που έχει ανά-
γκη το νησί. Να ξεκινήσουµε εδώ στη
Πάρο µε διαδικασία διαλόγου και
συνεννόησης, την προσπάθεια για να
παρθούν σηµαντικές αποφάσεις για
το µέλλον του νησιού για τα επόµενα
δεκαπέντε έως είκοσι χρόνια. Με λίγα
λόγια να καταγράψουµε τις αναπτυ-
ξιακές προτεραιότητες: αεροδρόµιο,
λιµάνι, οδικό δίκτυο, και άλλα σηµα-
ντικά έργα υποδοµών, που δεν θα
αµφισβητούνται πλέον από κανένα.
Έτσι, θα γνωρίζει η κάθε κυβέρνηση
τι ακριβώς ζητάει και έχει ανάγκη
κάθε νησί. Έχω διαπιστώσει, δυστυ-

χώς,  ότι εκφράζονται, σε κάθε νησί,
διαφορετικές απόψεις ως προς τα
αναπτυξιακά έργα που απαιτούνται.
Ακριβώς αυτό το κενό έρχεται να
καλύψει η πρότασή µου. Πιστεύω,
λοιπόν, ότι µέσα από µία διαδικασία
τοπικής διαβούλευσης µπορούµε να
διαµορφώσουµε τον οδηγό για το
αύριο και το µέλλον ανάπτυξης του
κάθε νησιού, έτσι και της Πάρου.
Χωρίς προχειρότητες και βιαστικές
αποφάσεις». 

- Βλέπετε πιθανή τη χρηµατοδότη-
ση των αλιευτικών καταφυγίων
Αλυκής και Παροικιάς και µε
ποιές προϋποθέσεις;

«Στο πλαίσιο του θεσµικού µου ρόλου
επισκέφτηκα το δήµαρχο, κύριο
Βλαχογιάννη. Του είπα ότι είµαι
κοντά στη δηµοτική αρχή και ότι
είµαι έτοιµος να βοηθήσω σε ό,τι
θελήσει καθώς επίσης και στην έντα-
ξη έργων στο 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. Μου ανέφερε ότι υπάρχουν
σχεδόν έτοιµες µελέτες τόσο για το
αλιευτικό καταφύγιο της Παροικιάς
όσο και για το αλιευτικό καταφύγιο
της Αλυκής. Είναι δύο καταφύγια τα
οποία είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα. Για
το αλιευτικό καταφύγιο της
Παροικιάς, µάλιστα, υπάρχει από
παλιά υπόσχεση, που ποτέ, όµως, δεν
υλοποιήθηκε. Μόλις ανοίξει το 4ο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στον
τοµέα της αλιείας θα βοηθήσω µε

όλες µου τις δυνάµεις, εάν και εφό-
σον έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δύο
µελέτες από το ∆ήµο, ώστε να εντα-
χθούν τα δύο σηµαντικά αυτά έργα
στο τοµεακό πρόγραµµα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
να υλοποιηθούν». 

- Υπάρχει βέβαια και το πρόβλη-
µα µε το αλιευτικό καταφύγιο του
Μώλου στα Μάρµαρα, µε το οποίο
από ότι γνωρίζουµε έχετε ασχολη-
θεί…

«Το πρόβληµα στο Μώλο είναι περισ-
σότερο γραφειοκρατικό. Ποιος έχει
την αρµοδιότητα και ποιος δεν την
έχει. Υπήρχε η εκκρεµότητα να γίνει
χερσαία ζώνη και να περιέλθει στην
αρµοδιότητα του Λιµενικού Ταµείου
που είναι ο φορέας υλοποίησης του
συγκεκριµένου έργου. ∆εν είχε την
αρµοδιότητα όµως, γιατί αυτό έπρεπε
να περάσει πρώτα από την Κτηµατική
Υπηρεσία, η οποία αφού ελέγξει και
πιστοποιήσει τη µελέτη του ∆ήµου,
στη συνέχεια η Περιφέρεια το νοµιµο-
ποιεί ώστε µε τη σειρά του το
Λιµενικό Ταµείο να εκτελέσει το έργο. 
Με τη νέα διευθύντρια στην
Κτηµατική Υπηρεσία, την κ.
Γιατζελίδου, βρίσκοµαι σε επικοινω-
νία για το συγκεκριµένο θέµα και της
έχω επισηµάνει τη σπουδαιότητα του
έργου για τους κατοίκους των
Μαρµάρων. Η µελέτη η σχετική µε το
Μώλο στα Μάρµαρα είχε παραλεί-
ψεις. Όταν ήρθε το κλιµάκιο της

Κτηµατικής διαπίστωσε αυτές τις
παραλείψεις. ΄Ετσι, λοιπόν, στις 29
Ιανουαρίου 2008 εστάλησαν δύο
έγγραφα από την Κτηµατική
Υπηρεσία, ένα  προς το ∆ήµο και ένα
προς το Λιµενικό Ταµείο, ότι θα πρέ-
πει να ξαναγίνει νέα µελέτη, σε ένα
πλαίσιο προδιαγραφών που καθόριζε
η Κτηµατική Υπηρεσία. Με βάση λοι-
πόν τα παραπάνω θα πρέπει ταχύτατα
ο ∆ήµος να φροντίσει για την επανα-
σύνταξη της µελέτης, ώστε να πραγ-
µατωθεί στη συνέχεια, το συντοµότερο
δυνατό, ο έλεγχος από την Κτηµατική
Υπηρεσία. Υπάρχει, όµως, καταλυτι-
κή ηµεροµηνία, η 16η Απριλίου
2008. Η ηµεροµηνία αυτή έχει δοθεί
ως προθεσµία από το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε µέχρι
τότε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι-
κασίες νοµιµοποίησης των σχετικών
έργων και να έχει δηµιουργηθεί η
χερσαία ζώνη. Θεωρώ ότι το έργο
είναι ζωτικής σηµασίας για τους
κατοίκους της περιοχής και έχω τη
διαβεβαίωση της κ. Γιατζελίδου, ότι
θα επιµεληθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον
την όλη διαδικασία.
Πρέπει να προλάβουµε τις προθε-
σµίες, είναι θέµα του ∆ήµου να αντα-
ποκριθεί στο συγκεκριµένο χρονικό
ορίζοντα».

- Τελειώνοντας θα θέλαµε δύο
λόγια για το πρόβληµα που έχει
δηµιουργηθεί στο ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Πάρου-
Αντιπάρου. 

«Γνωρίζω ότι η δικαιοσύνη έχει επιλη-
φθεί του θέµατος. Μέχρι στιγµής φαί-
νεται ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα,
υπάρχει παραποίηση εγγράφων,
υπάρχουν υπογραφές που δεν έπρεπε
να µπουν, υπάρχει µία παραποιηµέ-
νη, εικονική κατάσταση. Όσοι υπο-
στηρίζουν, ότι ο ∆ήµος δεν έχει καµία
σχέση µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Πάρου-Αντιπάρου διαπράτ-
τουν λάθος. Είναι άρρηκτα συνδεδε-
µένοι µεταξύ τους αυτοί οι φορείς.
Από τη στιγµή που συγκεκριµένες
επιλογές προσώπων ορίζονται από τη
διοικητική αρχή του ∆ήµου, σαφέστα-
τα συνδέονται. Και βέβαια κανείς δεν
είναι πάνω από τους νόµους. Κανένας
δεν νοµιµοποιείται, στο βωµό του
υποτιθέµενου καλού, να παραβιάζει
νόµους, θεσµούς και διαδικασίες.
Αυτό αφορά την Πάρο και είµαι
σαφής. Όπως παρακολουθώ τις εξελί-
ξεις από τα ΜΜΕ,  κάποιοι, ίσως, θα
βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης µε
σοβαρές κατηγορίες. Στην πολιτική
όλοι βλεπόµαστε, όλοι είµαστε σ΄ένα
γυάλινο χώρο που όλα φαίνονται. Την
ίδια στιγµή, που ο τέως ∆ήµαρχος
Πάρου και νυν βουλευτής
Επικρατείας και εκπρόσωπος τύπου
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταγγέλλει τη Νέα
∆ηµοκρατία και της επιρρίπτει ευθύ-
νες για επιλογές συνεργατών, την ίδια
στιγµή για το δικό του φυσικό χώρο,
δεν κάνει καµία αναφορά. ∆ηλαδή
φταίει η Ν.∆. για την επιλογή
Ζαχόπουλου, αλλά για την ευθύνη
επιλογής προσώπων που παραβίασαν,
πιθανώς, το νόµο στη Πάρο δεν γίνε-
ται λόγος. ∆ύο µέτρα και δύο σταθµά.
Αυτό αναιρεί την ίδια την ουσία της
πολιτικής και αναιρεί το πολιτικό µας
σύστηµα, τραυµατίζοντας τους
θεσµούς. ∆εν µπορεί κανείς να
καταγγέλλει τις επιλογές άλλων και
να µην κάνει αυτοκριτική στις επιλο-
γές του». 

               σσοοββααρράά  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν  ττηηνν  ΠΠάάρροο

��  ΤΤοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ττηηςς  ΝΝάάξξοουυ  μμπποορρεείί
νναα  κκααλλύύππττεειι  κκααιι  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ΠΠάάρροουυ

��  ΟΟ  ∆∆ήήμμοοςς  κκααιι  ττοο  ∆∆ηημμοοττιικκόό  ΛΛιιμμεεννιικκόό  ΤΤααμμεείίοο
εείίννααιι  φφοορρεείίςς  άάρρρρηηκκτταα  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοοιι  μμεεττααξξύύ
ττοουυςς  ααππόό  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς
εεππιιλλοογγέέςς  ππρροοσσώώππωωνν  οορρίίζζοοννττααιι
ααππόό  ττηη  δδιιοοιικκηηττιικκήή  ααρρχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήμμοουυ

��  ΗΗ  ΠΠάάρροοςς,,  όόππωωςς  κκααιι  πποολλλλάά  άάλλλλαα  ννηησσιιάά  ττοουυ
ννοομμοούύ,,  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  σσύύγγχχρροονναα,,  αασσφφααλλήή  λλιιμμάάννιιαα
κκααιι  σσααφφέέσστταατταα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  δδιιααχχωωρριισσμμόόςς
ττοουυ  εεμμπποορριικκοούύ  ααππόό  ττοο  εεππιιββααττιικκόό  λλιιμμάάννιι

��  ΗΗ  κκαατταασσκκεευυήή  ααεερροοδδρροομμίίοουυ  σσττηηνν  ΠΠάάρροο
οορρίίζζεεττααιι  ωωςς  ππρρώώττηη  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα
σσττηηνν  ααννααππττυυξξιιαακκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττοουυ  ννηησσιιοούύ

��  ΟΟ  ττέέωωςς  ∆∆ήήμμααρρχχοοςς  ΠΠάάρροουυ  κκααιι  ννυυνν
ββοουυλλεευυττήήςς  ΕΕππιικκρρααττεείίααςς  κκααιι  εεκκππρρόόσσωωπποοςς
ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΠΠΑΑ..ΣΣΟΟ..ΚΚ..  κκααττααγγγγέέλλλλεειι  
ττηη  ΝΝέέαα  ∆∆ηημμοοκκρρααττίίαα  κκααιι  ττηηςς  εεππιιρρρρίίππττεειι  
εευυθθύύννεεςς  γγιιαα  εεππιιλλοογγέέςς  σσυυννεερργγααττώώνν,,  ααλλλλάά  γγιιαα  ττηη
δδιικκήή  ττοουυ  εευυθθύύννηη  εεππιιλλοογγήήςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  πποουυ
ππααρρααββίίαασσαανν  ππιιθθααννώώςς  ττοο  ννόόμμοο  σσττηηνν  ΠΠάάρροο,,  δδεενν
γγίίννεεττααιι  λλόόγγοοςς

Η δεύτερη νοσοκοµειακή µονάδα των Κυκλάδων, το νοσοκοµείο Νάξου, αναµένεται να λειτουργήσει,
κατά δήλωση του υπουργού Υγείας κ. Αβραµόπουλου, στις αρχές του 2009
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Με την παρουσία της
Μαρίας ∆αµανάκη και του
Παναγιώτη Ρήγα πραγµα-
τοποιήθηκε η προσυνε-
δριακή συνάντηση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Νάουσα της
Πάρου το Σάββατο 16
Φεβρουαρίου στην αίθου-
σα του Αγίου Αθανασίου.
Η κ. ∆αµανάκη µεταξύ άλλων
στην οµιλία της τόνισε ότι το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ένα σοσιαλι-
στικό κόµµα που διαφέρει
από τα φιλελεύθερα και νεο-
φιλελεύθερα σχήµατα και ότι
πρέπει να οργανωθεί και
πάλι, να δει τι θέλει, να
προσδιορίσει και να προχω-
ρήσει την πορεία του και γι’
αυτό πολύ σηµαντικά θέµατα
τα οποία αφορούν την τρέ-
χουσα πολιτική επικαιρότητα

θα συζητηθούν και θα ψηφι-
στούν στο Συνέδριο. 
Ο Παναγιώτης Ρήγας στην
οµιλία τόνισε ανάµεσα στα
άλλα ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάει
στο συνέδριο χωρίς να υπάρ-
χει θέµα ηγεσίας που λύθηκε

µε τον καλύτερο και δηµο-
κρατικότερο τρόπο. ∆εν
υπάρχουν προβλήµατα στη
βάση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ούτε στο
νησί της Πάρου, λείπει όµως
από το κόµµα το οξυγόνο
του, η νεολαία, κάτι που

είναι φανερό και στην σηµε-
ρινή µας συγκέντρωση. Τη
νεολαία πρέπει να την φέρου-
µε πάλι κοντά µας, να έχει
µια διακριτή θέση µέσα στο
κόµµα, να µην είναι στρατός,
να συνεχίσει µετά από εµάς. 

Προσυνεδρική συνάντηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε ∆αµανάκη και Ρήγα

Μανώλης
Γεµελιάρης

Γραµµατέας του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πάρου –
Αντιπάρου και οι
βουλευτές Μαρία

∆αµανάκη και
Παναγιώτης

Ρήγας, στην προ-
συνεδριακή συνά-

ντηση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η επταήµερη εκδροµή
στην Κωνσταντινούπολη
είναι δεδοµένη. Θα πραγ-
µατοποιηθεί από το
Σάββατο 24 Μαΐου 2008
έως την Παρασκευή 30
Μαΐου 2008. Τη διοργανώ-
νει ο Σύλλογος Παρίων –
Αντιπαρίων «Η
Εκατονταπυλιανή».
Η εκδροµή θα γίνει µε
πολυτελή κλιµατιζόµενα
πούλµαν και όσοι θέλουν
να πληροφορηθούν περισ-
σότερες λεπτοµέρειες ή και
να δηλώσουν συµµετοχή
δεν έχουν παρά να επικοι-
νωνήσουν στα τηλέφωνα:
210-2616243 και
6974372085.
Η τιµή συµµετοχής είναι 290 ευρώ και
µπορείτε να δηλώσετε έως τις 20
Απριλίου 2008.
Ο «Παριανός Τύπος» δηµοσιεύει αναλυ-
τικά και το πρόγραµµα της εκδροµής για
όσους θελήσουν να πάρουν µια πρώτη
ιδέα…

Το πρόγραµµα της εκδροµής

1η ηµέρα ΑΘΗΝΑ - ΚΑΒΑΛΑ
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία του
συλλόγου στις 7:00 και αναχώρηση για
ΚΑΒΑΛΑ µε στάσεις στην ΛΑΜΙΑ για
καφέ και ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ για γεύµα προαι-
ρετικό. Επόµενος σταθµός η ΚΑΒΑΛΑ το
απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
∆ιανυκτέρευση.
2η ηµέρα ΚΑΒΑΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχώρηση για ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

µέσω ΞΑΝΘΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, στάση. Επόµενος σταθµός
ο ΕΒΡΟΣ ο τελωνιακός έλεγχος και µε
γεύµα προαιρετικό καθ’ οδόν άφιξη στη
ΣΙΛΙΒΡΙΑ και από εκεί στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, πρώτη γνωριµία µε την πόλη.
∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό και αρχίζει η ξενάγηση από το
Οικουµενικό Πατριαρχείο, το Ναό της
Παναγίας των Βλαχερνών, τη Μονή της
Χώρας µε τα υπέροχα ψηφιδωτά, το
Άγιασµα της Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία
Μπαλουκλιώτισα), την Αγία Σοφία, τον
Αρχαίο Ιππόδροµο και την Βασιλική
Στέρνα του Ιουστινιανού. Γεύµα σε τοπι-
κό εστιατόριο στην παραλία του
Μαρµαρά και το απόγευµα Κάπαλι
Τσαρσί (κλειστή αγορά) µε τα 4.216
καταστήµατα, για ενδιαφέρουσες φθηνές
αγορές, χρυσαφικών και δερµάτινων

ειδών. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό και ξενάγηση στα Οθωµανικά
µνηµεία της Πόλης στο Μπλέ Τζαµί του
Σουλτάνου Αχµέτ και στα πρώτα
Οθωµανικά ανάκτορα του ΤΟΠ ΚΑΠΙ.
Γεύµα σε παραλιακή ψαροταβέρνα του
Βοσπόρου και προαιρετικά ο γύρος του
Βοσπόρου µε καραβάκι. Το βράδυ προαι-
ρετικά µετάβαση σε κέντρο τοπικού
χρώµατος µε ΟΡΙΕΝΤΑΛ. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ -
ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΙΑ
Πρωινό και ολοήµερη εκδροµή στα ΠΡΙ-
ΓΚΙΠΟΝΗΣΣΙΑ. Πρώτος σταθµός η θεο-
λογική σχολή της Χάλκης µε την περίφη-
µη βιβλιοθήκη και στην συνέχεια µετά-
βαση στη νήσο Πρίγκιπο όπου προαιρετι-
κά θα γίνει ο γύρος του νησιού µε αµα-
ξάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
∆είπνο, διανυκτέρευση.

6η ηµέρα ΚΩΝ/ΠΟΛΗ -
ΚΑΒΑΛΑ
Πρωινό και αναχώρηση για
το ταξίδι της επιστροφής
µέσω ΚΕΣΑΝ, συνόρων
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ,
στάση για γεύµα προαιρετι-
κό. Κατάληξη στην ΚΑΒΑΛΑ
για διανυκτέρευση.
7η ηµέρα ΚΑΒΑΛΑ -
ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για
ΑΘΗΝΑ µε στάση στην
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επιστροφή
στην ΑΘΗΝΑ µε ενδιάµε-
σες στάσεις στον ΠΛΑΤΑ-
ΜΩΝΑ για γεύµα προαιρε-
τικό και ΛΑΜΙΑ για καφέ.

Αργά το βράδυ άφιξη στην ΑΘΗΝΑ.

Περιλαµβάνονται
στην τιµή συµµετοχής:
- Μεταφορά µε πολυτελές κλιµατιζόµενο
πούλµαν 50 θέσεων
- Ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας στην Ελλάδα
και Α’ κατηγορίας στην Τουρκία
- Ξεναγήσεις - επισκέψεις - εκδροµές του
προγράµµατος
- Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός
- Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου
- Μόνο πρόγευµα στην Ελλάδα
- Πρόγευµα και γεύµα ή δείπνο στην
Τουρκία
- Φ.Π.Α.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Οµαδική
Ταξιδιωτική Κάλυψη

∆εν περιλαµβάνονται:
- Είσοδοι σε µουσεία και ότι αναφέρεται
στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προ-
τεινόµενο.

77ήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΠΠααρρίίωωνν  -  ΑΑννττιιππααρρίίωωνν  ««ΗΗ  ΕΕκκααττοοννττααππυυλλιιααννήή»»

¢ëëïò ãéá ôçí Ðüëç;

Εκλογές
για ανάδειξη
συνέδρων
Η ∆.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ενη-
µερώνει τα µέλη της ότι η
ψηφοφορία για ανάδειξη
συνέδρων θα διεξαχθεί
την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου στα γραφεία
της Οργάνωσης από τις
9:30 π.µ. έως τις 17:00
µ.µ. Στην εκλογή των
συνέδρων ψηφίζουν µέλη
και φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
που είναι εγγεγραµµένοι
στις ειδικές καταστάσεις
του κινήµατός, από τις
εκλογές που ψήφισαν για
τον Πρόεδρο.
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Ο Κώστας Ροκονίδας, 47 ακόµα
µαθηµατικοί από όλη την Ελλάδα
και οι εκδόσεις Γατσινάρη
παρουσιάζουν:
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Εκδήλωση  στον  «Αρχίλοχο»
«Συναυλία
Χάλκινα Κοζάνης»
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου το συγκρότη-
µα «Χάλκινα Κοζάνης» ταξιδεύει στην Πάρο
για µία και µόνο συναυλία. Η συναυλία θα
δοθεί στις 21:00 στην αίθουσα του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος». Της
συναυλίας θα προηγηθεί µουσική παρέλαση
στις 13:00  στο δρόµο της παραδοσιακής
αγοράς
Χορηγοί της εκδήλωσης οι εταιρείες:
VODAFONE Θαλασσοχωρίτης, ACS Λουίζος
Κοντός, Κοντόσταυλος ΑΕ, Οπτικά
Μαυρουλιά, Ραγκούσης Παλιός Φούρνος,
Φροντιστήριο ΓΝΩΣΗ Κ. Ροκονίδας,
AUDIOPHILE.

Έκοψε  την  ππίτα  τηςς
και  η  Νέα  ∆ημοκρατία
Εκδήλωση για
την κοπή της
πρωτοχρονιά-
τικης πίτας
της ∆.Τ.Ο.
Νέας
∆ηµοκρατίας
πραγµατοποιή-
θηκε το
Σάββατο 16
Φεβρουαρίου
σε αίθουσα του
ξενοδοχείου
«ΝΙΚΟΛΑΣ»
στην Παροικιά.
Το παρόν
έδωσε ο βου-
λευτής
Γιάννης
Βρούτσης ενώ
χαιρετισµούς
απέστειλαν η
βουλευτής Άρια Μανούσου Μπινοπούλου και ο
Γ. Γ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου χαράλαµπος
Κόκκινος.

ΒΒρρααββεεύύττηηκκαα  οοιι
ππρρώώττοοιι  σσττοο  σσκκάάκκιι
Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη η βράβευση των
νικητών του 2ου Τουρνουά Σκάκι.
Τα ονόµατα των νικητών είναι: 
3η θέση: Στέφανος Επιτροπάκης
2η θέση: Γιάννης Γκόγκας
1η θέση: Νίκος Γκόγκας
Τα δώρα που έλαβαν τα παιδιά ήταν : 
3η θέση: Μια σχολική τσάντα από το κατάστηµα
«Πολύχρωµο» του κ. Μένεγου Καλακώνα
2η θέση: ∆ωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ από το
κατάστηµα «Αγορά» του κ. Νίκου Καλαµπαλίκη
1η θέση: Πολυµηχάνηµα HP Deskjet F4180
(εκτυπωτής – σαρωτής – φωτοτυπικό) από την
επιχείρηση «Ζουµής Η/Υ» του κ. Μανώλη
Ζουµή.

Που  θα  βρείτε  προσκλήσεις
για  την  Έφη  Θώδη
Ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου διοργανώ-
νει τον αποκριάτικο χορό του το Σάββατο 8 Μαρτίου
στο κέντρο « Μινώα» για να διασκεδάσουµε µε την Έφη
Θώδη και το οκταµελές συγκρότηµά της. Προσκλήσεις
µπορείτε να προµηθεύεστε από τα παρακάτω σηµεία:
Μαριάνος Γρηγόρης - S/M - Αντίπαρος
Μελανίτης Γεώργιος - S/M - Λογαράς
Χριστόφορος Ευστράτιος - S/M - Μάρµαρα
Παρούσης ∆ηµήτρης - S/M - Αλυκή
Σκανδάλη Καλλιόπη - S/M - Αλυκή
Γιατροπούλης Μάρκος - Οπωροπαντωπολείο -
Νάουσα
Νιφλής Σταύρος - Φωτογραφείο - Νάουσα
Αλιπράντης Αποστόλης - Οπωροπαντοπωλείο -
Παροικία
Μιχαλιός Χρήστος - Γενικό Εµπόριο – Παροικία
Τριαντάφυλλος Αναστάσιος - Ζωοτροφές - Παροικία
Καλαµπαλίκης Νίκος - Ενδύµατα – Παροικία
Ροδίτης Κωνσταντίνος - Αναλώσιµα Η/Υ -
Παροικία
Πόλκας Σωτήρης - Έπιπλα - Παροικία
Φεργαδιώτης Ευστράτιος - Βιβλιοχαρτοπωλείο -
Παροικία

Συνεχίζοντας
τις συναντήσεις
της “Λέσχης ανά-
γνωσης”, ο
Σύλλογος Φίλων
της
∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης
Πάρου
πραγµατοποιεί
εκδήλωση
την Πέµπτη 6 Μαρτίου και ώρα 7 µ.µ. στο
χώρο της ∆ηµοτικής βιβλιοθήκης µε θέµα
συζήτησης το βιβλίο “O κύριος
Επισκοπάκης” του Ανδρέα Μήτσου.
Στη συνάντηση θα προταθεί το βιβλίο της
επόµενης συζήτησης.

Ο πρόεδρος της ∆.Τ.Ο. Ν.∆.
Χαράλαµπος Μαλινδρέτος επί
το έργον...

ΗΗμμεερρίίδδαα  σσττοονν  ΑΑρρχχίίλλοοχχοο
«Μαζί µε τους γονείς»
Την Κυριακή 2 Μαρτίου στην αίθουσα του
Αρχίλοχου θα πραγµατοποιηθεί η δεύτερη
ηµερίδα «Μαζί µε τους γονείς» µε θέµα:
«Από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση -
οικογένεια και ενίσχυση της αυτοεκτίµησης
του παιδιού και του εφήβου».
Η ηµερίδα θα ξεκινήσει στις 18:00 µε την
εισήγηση πάνω στο θέµα:«Ανάπτυξη και ενί-
σχυση αυτοεκτίµησης σε παιδιά και εφή-
βους» από την κ. Αργυρώ Καλτσά
Παιδοψυχίατρο Κινητής Μονάδας Ψυχικής
Υγείας Βορειοανατολικών Κυκλάδων
Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Θα ακολουθήσει στις 19:15 εισήγηση µε
θέµα: «Ο ρόλος της οικογένειας στην οµαλή
ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του εφή-
βου». Εισηγήτρια θα είναι η κ. Στέλλα
Παντελίδου Κλινική Ψυχολόγος και
Επιστηµονική Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών Κυκλάδων
Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
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Η πρόταση του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας για
ενοικίαση του αναψυκτηρίου στον Άγιο
Ιωάννη ∆έτη στη Νάουσα κατατέθηκε
στις 24 Ιανουαρίου στο ∆ήµο (Αριθµ.
Πρωτ.: 12). Την δηµοσιεύουµε αυτούσια
επειδή θεωρούµε ότι η πρόταση είναι
τεκµηριωµένη και κυρίως προέρχεται
από έναν Σύλλογο µε πλούσια παράδοση
στα πολιτιστικά αλλά και στα αθλητικά
δρώµενα της Νάουσας. Χρήσιµο είναι δε
να τη λάβει σοβαρά υπόψη του ο ∆ήµος.

Αναλυτικά η πρόταση του ΑΜΕΣ Νηρέα
Νάουσας έχει ως εξής:

Νάουσα Πάρου 24/01/2008
Αριθ.Πρωτ: 12

Προς:
1) ∆.Σ. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ,
2) ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆.∆. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΙΝ: 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ,
2) ΤΟΠΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

ΘΕΜΑ: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ∆ΕΤΗ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Κύριε ∆ήµαρχε,
Κυρία Πρόεδρε του Τ.∆. Νάουσας
Κυρίες και Κύριοι.
Το θέµα για το ποια θα είναι η τύχη της
περιοχής Καθολικό και
του αναψυκτηρίου που
βρίσκεται εκεί είχε απα-
σχολήσει τον ΑΜΕΣ
ΝΗΡΕΑ από πέρισυ, χρο-
νιά που έληγε η σύµβαση
του πρώην ενοικιαστή του
χώρου.
Ο Νηρέας είχε καταθέσει
τις προτάσεις του γύρω
από το θέµα αυτό και
µάλιστα είχε προτείνει
στον ∆ήµο να αναλάβει τη
λειτουργία του  χώρου.
Σήµερα µετά από ένα
χρόνο το Τ.Σ. Νάουσας
προτείνει πάλι πλειστηρια-
σµό και παραχώρηση του
ακινήτου σε ιδιώτη.
Ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας µε
δεδοµένη την αδυναµία
εξεύρεσης λύσης και
µπροστά στο ενδεχόµενο
της ισόβιας ουσιαστικά
παραχώρησης του χώρου σε ιδιώτες, αποφά-
σισε να ζητήσει από το ∆.Σ. του ∆ήµου να του
παραχωρηθεί το αναψυκτήριο στον Άγιο
Ιωάννη το ∆έτη.
Σκοπός του είναι να αναπτύξει τις πολιτιστι-
κές και αθλητικές δραστηριότητες που προ-
βλέπονται στο καταστατικό του Συλλόγου,
παράλληλα µε την κατοχύρωση της προστα-
σίας του φυσικού περιβάλλοντος και της
ελεύθερης, τυπικά και ουσιαστικά, πρόσβα-
σης στο χώρο όλων των κατοίκων και των επι-
σκεπτών.

Θεωρούµε ότι ως κάτοικοι του νησιού έχου-
µε την υποχρέωση και την ευθύνη να συµµε-
τέχουµε στον καθορισµό του µέλλοντος και
της πορείας του τόπου.
Πιστεύουµε πως οι δυνατότητες που προσφέ-
ρει ο συγκεκριµένος χώρος σε συνδυασµό µε
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι η µεγάλη
ευκαιρία για την Πάρο και την τουριστική -
αναπτυξιακή της εξέλιξη.
Ο χώρος µπορεί να εξελιχθεί σε ένα κέντρο
εναλλακτικού τουρισµού µε ποικίλες δραστη-
ριότητες πολιτιστικές και αθλητικές, να επι-
µηκύνει την τουριστική περίοδο, να βελτιώσει

το τουριστικό προϊόν, να προστατέψει και να
αναδείξει το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της
περιοχής και να προβάλει τα αρχαιολογικά,
ιστορικά, εκκλησιαστικά και αρχιτεκτονικά
στοιχεία που υπάρχουν σ’ αυτή.
Σκοπός του συλλόγου µας δεν είναι και δεν
µπορεί να είναι η αποκόµιση κέρδους. Γι’
αυτό και όποια µας δραστηριότητα, όπως και
σήµερα, θα αποβλέπει στο γενικό καλό των
κατοίκων, των επισκεπτών και του τόπου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ζητάµε λοιπόν από το ∆ήµο, την παραχώρη-
ση του αναψυκτηρίου και του ευρύτερου
χώρου στον Άγιο Ιωάννη το ∆έτη σε τέτοια
κατάσταση ώστε να µπορεί να λειτουργήσει
άµεσα.
Αναλαµβάνουµε τις υποχρεώσεις:
- Φύλαξη του χώρου.
- Λειτουργία του αναψυκτηρίου.
- Παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες και λου-
όµενους.
- ∆ιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων.
- Προµήθεια του απαραίτητου υλικού εξοπλι-
σµού για όλα τα παραπάνω.
Θεωρείται αυτονόητο και δεσµευόµαστε γι’
αυτό ότι όλες οι ενέργειες και οι δραστηριό-
τητές µας θα είναι σύµφωνες µε το νόµο και
σε συνεννόηση µε τη ∆ηµοτική αρχή.
Τονίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 185

παρ. 2 του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση περιου-
σιακών στοιχείων του ∆ήµου σε νοµικά πρό-
σωπα που προάγουν µε το έργο τους το τοπι-
κό συµφέρον. Ανάλογο προηγούµενο υπάρ-
χει µε την παραχώρηση από το ∆ήµο της
παραλίας στα Λειβάδια στο Ν.Ο. Πάρου.
Νοµίζουµε ότι ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας µε το
παρελθόν και το παρόν του, πληροί τις προϋ-
ποθέσεις και προσφέρει τις εγγυήσεις για το
µέλλον.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ο Νηρέας δεν έχει ως στόχο να ακυρώσει ότι
θετικό έχει συµβεί ως σήµερα, αλλά αντίθετα
να το προωθήσει και να το εξελίξει µε ήπιες
µορφές.
Πιστεύουµε ότι στο µέλλον πρέπει να αναζη-
τηθούν νέες µορφές τουριστικής ανάπτυξης,
οι οποίες παγκοσµίως αναπτύσσονται και
αποδίδουν. Παράλληλα βοηθούν στη βελτίω-
ση των συνθηκών διαβίωσης και προφυλάσ-
σουν το περιβάλλον.
Συγκεκριµένες δράσεις που προτείνονται
είναι:

- Ανάπτυξη ναυταθλητισµού, τµήµατα
κολύµβησης ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας και
άλλων θαλασσίων σπορ.
- Περιηγητικός τουρισµός µε ανάδειξη των
φυσικών και ιστορικών µνηµείων του τόπου.
- Ποδηλασία.
- Αθλοπαιδιές, πρωταθλήµατα βόλεϊ, ποδο-
σφαίρου, καταρρίχησης.
- ∆ιοργάνωση συναυλιών.
- ∆ιοργάνωση µουσικοχορευτικών εκδηλώσε-
ων.
- Θεατρικές παραστάσεις.
- Εκθέσεις τέχνης.
- Ανάδειξη της χλωρίδας της Μεσογειακής
φρυγανώδους βλάστησης.
- ∆ηµιουργία κέντρου ενηµέρωσης για το
περιβάλλον της Πάρου και των Κυκλάδων.
- Συνεργασία µε περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις.
- Υποθαλάσσιες δραστηριότητες.
- Μακροπρόθεσµα δηµιουργία προπονητηρί-
ου ή αθλητικού σχολείου.
- Ένταξη δραστηριοτήτων σε επιδοτούµενα
Ευρωπαϊκά προγράµµατα. (Να σηµειωθεί
ότι ήδη ιδιώτες στην Πάρο επιδοτούνται από
την Ε.Ε. για ανάλογες δράσεις).

Τονίζουµε ότι ο χώρος θα είναι διαθέσιµος σε
όποιον σύλλογο του νησιού επιθυµεί να
πραγµατοποιήσει εκδηλώσεις.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ
Παραχωρώντας το χώρο
στο Νηρέα, τον παραχω-
ρείτε στους πολίτες του
νησιού. Σε αντίθετη περί-
πτωση σε οποιονδήποτε
έχει τη µεγαλύτερη οικο-
νοµική δύναµη ντόπιο ή
ξένο.
Η παραχώρηση σε ιδιώτες
συνεπάγεται την οριστική
απώλεια του χώρου, κάτι
που δεν ισχύει µε την
παραχώρησή του στο
Νηρέα.
Εξασφαλίζεται η διατήρη-
ση του φυσικού περιβάλ-
λοντος, η ανάδειξη και η
µη αλλοίωσή του.
Πρόκειται για νέα µορφή
τουριστικής ανάπτυξης
που αφορά όλες τις ηλι-

κίες, όλα τα ενδιαφέροντα και ουσιαστικά
επιµηκύνει την τουριστική περίοδο.
Η πρότασή µας δεν βασίζεται σε οικονοµικά
συµφέροντα, αλλά στην ανάγκη να διατηρή-
σουµε την κυριότητα του χώρου και να προ-
ασπίσουµε την ταυτότητά µας.
Πιστεύουµε ότι η πρότασή µας εκφράζει τις
ανησυχίες της πλειοψηφίας των κατοίκων για
το µέλλον της περιοχής και δίνει τη δυνατό-
τητα σε νέους ανθρώπους να αναλάβουν
ενεργό δράση µε γνώµονα το καλό του
τόπου.
Κύριε ∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι,
Η ενοικίαση του Αγίου Ιωάννη του ∆έτη δεν
αποτελεί ένα θέµα µικρής σηµασίας, αλλά
δείχνει τις προθέσεις σας για την κατεύθυνση
που θέλετε να δώσετε στον τόπο.
Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εσάς, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο και τη ∆ηµοτική αρχή.

Με τιµή για το ∆.Σ. του  Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ  ∆ΕΥΤΕΡΙΓΟΣ

Πρόττασηη  ττου  ΑΑΜΕΣ  Νηηρέα  Νάουσας  για  εενοικίασηη
ττου  αναψυκττηηρίου  σττον  ΆΆγιο  Ιωάννηη  ∆έττηη  Νάουσας

«Íá ìç äïèåß óå éäéþôç
ç åêìåôÜëëåõóç»

““ΑΑκκόόμμαα
κκααιι  αανν  δδεενν
έέχχοουυμμεε  ππλλοοίίαα
οοιι  ΚΚυυκκλλάάδδεεςς
ππεεττάάννεε””
Αυτά ήταν τα λόγια του
συνέδρου από την Τήνο
Παναγιώτη Αλικάρη, µόλις
πληροφορήθηκε ότι στη
νέα Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή οι Κυκλάδες
µετράνε πλέον δύο µέλη.
Εκτός από τον Νίκο
Συρµαλένιο ο οποίος µάλι-
στα κατέλαβε την τρίτη
θέση στη λίστα του, εκλέ-
χτηκε και η Γεωργία
Βαρελά Γραµµατέας Π.Κ.
Σύρου.
Με αυξηµένη πλέον δύναµη
και στο εσωτερικό του
ίδιου του Συνασπισµού
πιστεύουµε ότι η προώθη-
ση θεµάτων που αφορούν
το Νοµό θα ενισχυθεί.
Στα πλαίσια του 5ου
Συνεδρίου, πραγµατοποιή-
θηκε και η Πανκυκλαδική
Συνδιάσκεψη (ή αλλιώς
για να γινόµαστε κατανοη-
τοί η Συνδιάσκεψη αντι-
προσωπιών από όλες τις
τοπικές Πολιτικές Κινήσεις
των νησιών). Βλέπετε η
Αθήνα µας δίνει τη δυνατό-
τητα να βρεθούµε όλοι µαζί
λόγω της κακής διασύνδε-
σης των νησιών... Η συµ-
µετοχή ήταν αυξηµένη  µε
λίγες απουσίες λόγω απα-
γορευτικού. Η νησιωτική
ιδιαιτερότητα καθορίζει και
αυτές τις διεργασίες.
Στη διάρκεια της
Συνδιάσκεψης επικεντρω-
θήκαµε στα θέµατα που
αφορούν τον νοµό, κυρίως
στο οργανωτικό και πως
αυτό µπορούµε να το
λύσουµε χρησιµοποιώντας
καινούργια εργαλεία, στην
αναδιοργάνωση των πολιτι-
κών κινήσεων, στην ενεργή
δράση µας τόσο στο κοινο-
βούλιο όσο και έξω από
αυτό και τέλος στην πολιτι-
κή κουβέντα που πρέπει να
ξεκινήσει από τη βάση µιας
και οι συνθήκες αλλάζουν
τάχιστα και πρέπει όλοι να
συµµετάσχουµε σε αυτό.
Η Συνεδρίαση έκλεισε µε
την εκλογή νέας ενδεκαµε-
λούς Νοµαρχιακής
Επιτροπής  µε την εξής
σύνθεση: Αθυµαρίτης
Ηλίας από Μύκονο,
Βαρελά Γεωργία από
Σύρο, Βερύκοκκος
Λευτέρης από Νάξο,
∆εσποτίδης  Βαγγέλης
από Αµοργό, Ζάννες
∆ηµήτρης από Άνδρο,
Καστρουνής Σωτήρης
από Πάρο, Κολλάρος
Γιώργος από Τήνο,
Μαργαρίτης Νίκος από
Νάξο, Μπίρµπα Γιούλα
από Σαντορίνη, Τσαΐνη
Ματίνα από Μήλο,
Γεωργούλης Γιώργος
από Σίφνο. Γραµµατέας της
Ν.Ε. εκλέχτηκε οµόφωνα η
Βαρελά Γεωργία.
Η φράση “ΜΕ ΑΕΡΑ ΣΤΑ
ΠΑΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΣΤΑ ΜΥΑΛΑ ΜΑΣ” του
Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ,
∆ηµήτρη Παπαδηµούλη
είθε να µας συνοδεύει είτε
πετάµε είτε πλέουµε στα
βαθιά!

Ν.Ε.  ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝ
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Ο «Παριανός Τύπος» δηµοσιεύει σήµερα
δυο νέες επιστολές του ∆ηµήτρη
Αντωνόπουλου προς τον ∆ήµαρχο Πάρου κ.
Χρήστο Βλαχογιάννη µε ηµεροµηνία 8
Ιανουαρίου 2008 καθώς και το απολογητικό
του υπόµνηµα, έπειτα από έγγραφη κλήση
του σε απολογία, προς τον ∆ήµαρχο Πάρου
µε ηµεροµηνία 24 Ιανουαρίου 2008.
Στις επιστολές του µε ηµεροµηνία 8-1-2008
ζητάει από τον ∆ήµαρχο Πάρου να τον
απαλλάξει από την εκτέλεση της υπηρεσίας
διοικητικής - λογιστικής υποστήριξης του
Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Πάρου - Αντιπάρου» καθώς και από
ένα µεγάλο αριθµό καθηκόντων που του
είχαν ανατεθεί.
Όσον αφορά το απολογητικό του υπόµνηµα,
που συζητήθηκε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή
στις 14 Φεβρουαρίου, ο κ. Αντωνόπουλος
αφήνει αιχµές σηµειώνοντας µεταξύ άλλων
ότι: «…ήταν ανάγκη να εξυπηρετήσω, µε το
πάρεργο αυτό έργο µου πολλές εκατοντάδες
τιµολογίων που σωρεύονταν στην ανύπαρ-
κτη υπηρεσία του Λιµενικού Ταµείου.
Γινόταν δε µε την γνωστή συναίνεση και
έγκριση των εκάστοτε Προέδρων του
Λιµενικού Ταµείου και όχι µόνο!».

Το απολογητικό υπόµνηµα του ∆ηµήτρη
Αντωνόπουλου έχει ως εξής:

∆ήµος Πάρου
Αριθµ. Πρωτ.: 1008

28-01-2008
Προς τον κ. ∆ήµαρχο Πάρου

Πάρος 24-1-2008
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του
Γεωργίου, υπαλλήλου Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Πάρου

∆υνάµει του υπ’ αριθµ. Πρωτ. 583/14-1-
2008 εγγράφου κλήσεως σας προς απολο-
γία, έχω να σας γνωρίσω τα ακόλουθα:
Αρχικά θα πρέπει να επισηµάνω ότι τα κατα-
λογιζόµενα, ότι δηλαδή «διαπιστώθηκε η
θέση από µέρους σας της υπογραφής της
γραµµατέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου…» πρέπει
να αναδειχθεί ότι:
Αυτό γινόταν επί 5 συνεχή έτη περίπου, µε
αποκλειστικό σκοπό να γίνει η άµεση εξυπη-
ρέτηση πληρωµών των έργων που είχαν

εκτελεστεί, όχι ασφαλώς µε απόφασή µου
και των τιµολογίων που είχαν σταλεί για
εξόφλησή τους. Κυρίως είναι γνωστό ότι
ήταν ανάγκη να εξυπηρετήσω, µε το πάρερ-
γο αυτό έργο µου πολλές εκατοντάδες τιµο-
λογίων που σωρεύονταν στην ανύπαρκτη
υπηρεσία του Λιµενικού Ταµείου. Γινόταν δε
µε την γνωστή συναίνεση και έγκριση των
εκάστοτε Προέδρων του Λιµενικού Ταµείου
και όχι µόνο!
Όπως είναι γνωστό µε την υπ’ αριθµ. 168/1-
6-2003 απόφαση του τότε ∆ηµάρχου
Πάρου, µου ανατέθηκε κατά παράλληλη
άσκηση, η εκτέλεση της υπηρεσίας διοικητι-
κής - λογιστικής του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Πάρου.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, από όποιον
έχει µια σαφή και εγκρατή γνώση της διαχεί-
ρισης των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων
τους, η επιλογή από την ∆ηµοτική Αρχή της
µη δηµιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας στο
νεοπαγές ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο (ενώ
υπήρχε το νοµοθετικό πλαίσιο και οι απαι-
τούµενες πιστώσεις) ενείχε εν τη γενέσει
της τον κίνδυνο, να δηµιουργηθούν συγχύ-
σεις τουλάχιστον.
Ο κίνδυνος αυτός, εντείνετο και από το
γεγονός, ότι δεν είναι απολύτως ορατό, για
µένα τουλάχιστον, ποιες περιοχές ανήκουν
στην δικαιοδοσία του Λιµενικού Ταµείου
(αποτελούν δηλαδή χερσαίες ζώνες και εξο-
µοιούµενες προς αυτές) και ποιες απευθείας
στο ∆ήµο. Έστω κι αν ήταν ένα από τα
θέµατα, ανεξάρτητα της ελλείψεως δικής
µου ευθύνης, που προσθέτουν δουλειά και
σύγχυση στο έντονο και υπαρκτό πρόβλη-
µα, εξαιτίας της ελλείψεως αυτοτελούς υπη-
ρεσίας του Λιµενικού Ταµείου.
Παρά το γεγονός ότι είχα αντιληφθεί και
είχα επισηµάνει τον κίνδυνο αυτό, ήµουν
υποχρεωµένος να εκτελέσω τις εντολές που
µου εδίδοντο από την προϊσταµένη «Αρχή»,
δηλαδή τον ∆ήµο και το ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο, τα οποία εκπροσωπούνταν από τα
φυσικά πρόσωπα, που ήταν κατά νόµο
αρµόδια γι’ αυτό.
Ότι έπραξα το έπραξα, γιατί είχα την πλήρη
πεποίθηση ότι ενεργώντας όπως ενήργησα,
πειθαρχούσα στις εντολές προϊσταµένων
µου, που εξέφραζαν τη βούληση του νοµι-
κού προσώπου, του οποίου ήµουν υπάλλη-
λος και άρα υποχρεωµένος να συµµορφωθώ
στις σχετικές προσταγές.

Οι πράξεις µου ήταν απολύτως γνωστές
στους προϊσταµένους µου, οι οποίοι ρητά
και σιωπηρά τις ενέκριναν, πράγµα που
καθίσταται αυτονόητο, από το περιεχόµενο
των σχετικών αποφάσεων και την επί 5ετία
ακολουθούµενη τακτική, που δεν προκάλεσα
αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, αρνήσεις και
µην µου προβάλλετε ότι δήθεν ότι κανένας
δεν γνώριζε την πρακτική που ακολουθού-
σα! Σε κάθε περίπτωση, είχα την απόλυτη
πεποίθηση ότι οι ενέργειές µου αποσκοπού-
σαν στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων συµ-
φερόντων του ∆ήµου.
∆εν είχα ασφαλώς καµία δόλια πρόθεση και
σε καµία περίπτωση δεν ιδιοποιήθηκα, οποι-
οδήποτε και κάθε µορφής όφελος ή αντάλ-
λαγµα, εγώ ο ίδιος, ούτε ήθελα να προσπο-
ρίσω όφελος σε κάθε τρίτον. Άλλωστε η
δική µου «λειτουργία» εξαντλείτο στην
ενταλµατοποίηση τιµολογίων που είχαν στα-
λεί, για έργα που είχαν γίνει και την ευθύνη
της απόφασης είχαν άλλοι, καθώς και την
ευθύνη παραλαβής των έργων, πέραν του
γεγονότος ότι τα χρήµατα κατέβαλλε η
Ταµειακή υπηρεσία, που είχε ενδεχοµένως
την ευθύνη ελέγχου των αποστελλοµένων
παραστατικών.
Τέλος θεωρώ ότι η «όψιµη» ευαισθητοποίη-
ση όλων των δηµοτικών παραγόντων για το
συγκεκριµένο ζήτηµα και κυρίως το γεγονός,
ότι σήµερα «νίπτουν τας χείρας τους», επι-
διώκοντας να εξοντωθώ, έχει προηγηθεί
σωρεία ενεργειών και δηλώσεων, για κάτι
που µου επεβλήθη και που το θεώρησα
απόλυτα θεµιτό για την ευόδωση των σκο-
πών του ∆ήµου, αποτελεί απέραντη µορφή
«υποκρισίας».
Επίσης θεωρώ, ότι Σεις Κύριε ∆ήµαρχε οφεί-
λετε να απέχετε της διώξεως σε βάρος µου,
καθόσον αποτελείτε ενεργό µέλος µιας
∆ηµοτικής Αρχής, η οποία υιοθέτησε στο
σύνολό της αυτή την πολιτική πιστεύοντας
ίσως ότι εξυπηρετεί τα συµφέροντα του
∆ήµου και επέβαλε σε µένα την υλοποίησή
της.
Η όποια ευθύνη δηλαδή δεν είναι ατοµική
είναι Πολιτική. και κυρίως σε ότι µε αφορά,
δεν είναι ούτε Πειθαρχική, ούτε Ποινική.

Ο απολογούµενος
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος

* Οι δυο επιστολές του ∆ηµήτρη
Αντωνόπουλου δηµοσιεύονται
στη σελίδα 11

ΟΟ  ∆∆ηημμήήττρρηηςς  ΑΑννττωωννόόπποουυλλοοςς  σσττοο  έέγγγγρρααφφοο
ααπποολλοογγηηττιικκόό  ττοουυ  υυππόόμμννηημμαα  ππρροοςς  ττοο  ∆∆ήήμμααρρχχοο......

“Ïé ðñÜîåéò ìïõ Þôáí ãíùóôÝò
óôïõò ðñïúóôáìÝíïõò ìïõ”

ΠΠααγγκκυυκκλλααδδιικκόόςς
μμααθθηηττιικκόόςς
δδιιααγγωωννιισσμμόόςς
Το Τµήµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της ∆/νσης Α/θµιας
Εκπ/σης Κυκλάδων, στο πλαίσιο των
προγραµµατισµένων δράσεών του,
διοργανώνει παγκυκλαδικό µαθητικό
διαγωνισµό µε θέµα: «Το νησί µου
και η προστασία του περιβάλλο-
ντος». Οι ενδιαφερόµενοι µαθητές
καλούνται να προβληµατιστούν πάνω
στο ζήτηµα της περιβαλλοντικής υπο-
βάθµισης και να απαντήσουν µε δηµι-
ουργικό τρόπο, εκφράζοντας τις δικές
τους ευαισθησίες, ανησυχίες αλλά και
προτάσεις µέσω της τέχνης του γρα-
πτού λόγου και της ζωγραφικής.
Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε µαθη-
τές νηπιαγωγείων και δηµοτικών και
είναι χωρισµένος σε τέσσερις κατηγο-
ρίες:
1.Μαθητές νηπιαγωγείου (διαγω-
νισµός εικονογραφηµένου παρα-
µυθιού)
2.Μαθητές Α΄ -Β΄ ∆ηµοτικού
(διαγωνισµός ποιήµατος)
3. Μαθητές Γ΄-∆΄ ∆ηµοτικού
(διαγωνισµός ζωγραφικής)
3.Μαθητές Ε΄- ΣΤ΄ ∆ηµοτικού
(διαγωνισµός έκθεσης ιδεών)
Κάθε µαθητής /µαθήτρια µπορεί να
συµµετάσχει µε ένα ατοµικό και ένα
οµαδικό έργο.
Τα έργα των µαθητών θα πρέπει να
φέρουν ευδιάκριτα το όνοµα του συγ-
γραφέα τους και τα στοιχεία επικοινω-
νίας του. 
Τα οµαδικά έργα τάξεων ή σχολείων
θα πρέπει να συνοδεύονται και µε
λίστα µε τα ονόµατα των µαθητών
που συµµετείχαν. 
Τα κείµενα δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνουν τις 700 λέξεις. 
Τα έργα δεν θα επιστραφούν και άρα
οι δηµιουργοί τους θα πρέπει να κρα-
τήσουν αντίγραφα. 
Αποστολή συµµετοχών:
Τα έργα των µαθητών µπορούν να
αποσταλούν το αργότερο µέχρι και
τις 15 Μαΐου 2008 (σφραγίδα ταχυ-
δροµείου),
είτε σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύ-
θυνση: diperival@dipe.kyk.sch.gr
µε θέµα «για το µαθητικό διαγωνισό»,
είτε σε χειρόγραφη µε ταχυδροµείο
στη διεύθυνση:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ 18 ΕΡΜΟΥΠΟ-
ΛΗ, 84100 ΣΥΡΟΣ
Τα αποσταλέντα κείµενα και έργα
ζωγραφικής θα αξιολογηθούν από την
κριτική επιτροπή και εντός Μαΐου θα
ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού. Στους νικητές του δια-
γωνισµού θα απονεµηθούν βιβλία και
dvd λογοτεχνικού και περιβαλλοντικού
περιεχοµένου.

Ένα µεγάλο και αναγκαίο
έργο της ∆ΕΥΑΠ
βρίσκεται σε εξέλιξη
Πρόκειται για την επέκταση της αποχέτευσης στο
Κάστρο της Παροικιάς. Στα πλαίσια του έργου αυτού
καταργούνται όλοι οι απορροφητικοί βόθροι που
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, αντικαθίστα-
ται το φθαρµένο και επικίνδυνο για την υγεία των
κατοίκων δίκτυο ύδρευσης και αποκαθίσταται το
πλακόστρωτο  στα στενά του Κάστρου, το οποίο βρί-
σκεται σε κακή κατάσταση. Το έργο έχει προϋπολο-
γισµό 300 χιλιάδων ευρώ, εκτελείται µε δανεισµό
από ιδιωτική τράπεζα και έχει πιθανό χρόνο περαίω-
σης την 10η Απριλίου 2008. Εάν για λόγους συγκυ-
ριακούς δεν ολοκληρωθεί την προαναφερθείσα ηµε-
ροµηνία, τότε θα διακοπεί λόγω των εορτών του
Πάσχα και θα συνεχισθεί τον Οκτώβριο.
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Στον “Παριανό Τύπο” µπορείτε να στέλνετε µε fax:
2284025161 ή µε e-mail: arparos@par.forthnet.gr για
δηµοσίευση ανακοινώσεις, ευχαριστήρια, µικρές αγγελίες,
αναγγελίες γάµων, επιστολές κ.λπ.

Αγγελίες
Ενοικιάζεται στις Λέυκες τριάρι 95 τ.µ. στην πλατεία
απέναντι από το Ηρώο µε θέρµανση και τζάκι. Τηλ.:
2284024730.
Ενοικιάζεται κατάστηµα στην Νάουσα στην αγορά µε τα
ρούχα 25 τ.µ. Τηλ.: 6973517783.
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα. Τιµές χαµηλές.
Παροικία Πάρος. Πληροφορίες:
Τηλ.: 2284023738, 6932905529. ∆ηµήτρης.
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεµάχιο 4 στρεµµάτων, άρτιο
και οικοδοµήσιµο. Ευκαιρία!
Τηλ.: 22840-22285, 6932953666.
Πωλείται τζιπ Τσερόκι µοντέλο 9/2005, 6τάχυτο,
δερµάτινο σαλόνι, aircondition, καινούργια λάστιχα,
βιβλίο σέρβις. Πληροφορίες στο τηλ.: 6944226812.
Ζητείται βοηθός λογιστή µε 5ετή τουλάχιστον εµπειρία σε
λογιστικό γραφείο για εργασία στην Πάρο. Τηλ.
6972020905.
Το ξενοδοχείο LEFKES VILLAGE ζητά για την
καλοκαιρινή σαιζόν: 1. Σερβιτόρα - µπαργούµαν,
2. Βοηθοί κουζίνας - λάτζας.
Τηλ.: 6932753415, Fax βιογραφικών: 210-6755019.

Η κατάσταση που έχουν διαµορφώσει
τα ιδιωτικά και τα κρατικά ΜΜΕ σε
βάρος του ΚΚΕ και του Εργατικού
Λαϊκού Κινήµατος, ειδικά µετά τις
εκλογές, είναι κραυγαλέα προκλητική.
Ο πραγµατικός χρόνος στην ειδησεο-
γραφία των ΜΜΕ, που διατίθεται για
την προβολή της δράσης του ΚΚΕ,
µόλις που ξεπερνάει το 2%. Μπροστά
σε αυτή τη µεταχείριση, που δεν
αφορά µόνο το ΚΚΕ, το
Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο είναι περί-
που θεατής. Οι προσπάθειες ορισµέ-
νων δηµοσιογράφων να ανταποκρι-
θούν στο καθήκον τους δεν µπορούν
φυσικά να αλλάξουν την κατάσταση.
Αποτελεί συνειδητή επιλογή των ιδιο-
κτητών των ΜΜΕ, ηλεκτρονικών και
εντύπων. Αποδεικνύει ότι είναι υποκρι-
τικές οι διακηρύξεις περί «πολυφωνίας,
ισοτιµίας και αντικειµενικής ενηµέρω-
σης», τη στιγµή που δεν παίρνουν καν
υπόψη ούτε το γεγονός ότι χρησιµο-

ποιούν δηµόσιες συχνότητες.
∆εν πρόκειται για πολιτική αντιπαράθε-
ση και πολεµική, που το ΚΚΕ θεωρεί
φυσιολογική, την επιδιώκει και την
ανταποδίδει µε πολιτικούς όρους, αλλά
για ακόµα πιο ανισότιµη µεταχείριση
του ΚΚΕ, µε µεγαλύτερη συσκότιση
και διαστρέβλωση της πολιτικής του.
Σε µεγάλο αριθµό εκποµπών των κρα-
τικών καναλιών, µε θέµατα σχετικά µε
το ΚΚΕ και το διεθνές κοµµουνιστικό
κίνηµα, δεν προσκαλούνται εκπρόσω-
ποι του Κόµµατος, αλλά προσκαλού-
νται και µιλούν, για την 90χρονη ιστο-
ρία του, άνθρωποι που έχουν φύγει
από το ΚΚΕ πριν από δεκαετίες και
ανήκουν σε άλλα κόµµατα. Πλήθος
είναι οι εκποµπές κρατικών και ιδιωτι-
κών καναλιών και του καναλιού της
Βουλής, που γίνονται µε υλικά πανο-
µοιότυπα µε αυτά των διαφόρων υπη-
ρεσιών της δεκαετίας του 1950.
Η Κοµµατική Οργάνωση Βάσης του

ΚΚΕ καλεί όλους τους δηµοκράτες,
ανεξάρτητα από το βαθµό της γενικό-
τερης ιδεολογικής συµφωνίας µαζί
του, να καταδικάσουν τον πόλεµο
αποκλεισµού και διαστρέβλωσης που
δέχεται το ΚΚΕ και το εργατικό λαϊκό
κίνηµα από τα ΜΜΕ. Αυτός ο πόλεµος
είναι προάγγελος χτυπήµατος ακόµα
και στοιχειωδών ελευθεριών.
Καλεί όλες τις λαϊκές δυνάµεις να αντι-
σταθούν στο νοσηρό κλίµα και στον
αποπροσανατολισµό, στην εξαχρείωση
και την αποχαύνωση. Να συµπαρατα-
χθούν στην πάλη για τα δικαιώµατά
τους, να βάλουν εµπόδια και µε την
προσωπική στάση τους. Να είναι
δύσπιστοι, να συγκρίνουν την κάθε
«πληροφόρησή» µε την κατάσταση
της ζωής τους. να απαιτούν να µάθουν
και τη θέση του ΚΚΕ και να την κρί-
νουν.

Πάρος 21-01-2008
Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ

Για  τη  μετεκλογική  αντιμετώππιση  του  ΚΚΚΚΕ
και  του  Λαϊκού  ΚΚινήματοςς  αππό  τα  ΜΜΕ

Πάρος 22 Μαρτίου 2004

Κεείμεεννο  σττήήριξης
Του ∆.Σ του Σωµατείου για
ενοποίηση προσόψεων/κάλυψη
λειτουργικών αναγκών
των επιχειρήσεών µας

Είναι πλέον αναντίρρητο γεγονός ότι οι λειτουργι-
κές ανάγκες των επιχειρήσεών µας, οι οποίες
καλύπτουν απαιτήσεις των επισκεπτών για µια πιο
άνετη κι ευχάριστη παραµονή στα καταστήµατά
µας αλλάζουν µε µεγάλη ταχύτητα.
Είναι επίσης γεγονός ότι εάν οι απαιτήσεις αυτές
των επισκεπτών δεν εξυπηρετηθούν, οι επιχειρή-
σεις µας -καθώς και το µεγάλο «κύκλωµα» των
συνεργατών µας- αντιµετωπίζουν προβλήµατα
εσόδων.
Ο κάθε συνάδελφος – επιχειρηµατίας, στην προ-
σπάθειά του να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις
αυτές, χρησιµοποιεί τα µέσα που ο ίδιος θεωρεί
καλύτερα.
Πολλές φορές, η ασυµφωνία των επιλεγόµενων
µέσων, δηµιουργεί προβλήµατα στην οπτική ενό-
τητα των προσόψεων των καταστηµάτων µας,
αλλά και του οικισµού γενικότερα.
Είναι καιρός -κατά γενική οµολογία όλων των
συναδέλφων- η κατάσταση αυτή να έχει κεντρική
κατεύθυνση και να υπάρχουν κοινοί σε όλους
όροι και δυνατότητες. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν
η ανεξέλεγκτη κατάσταση συνεχιστεί, είναι σίγου-
ρο ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα αντι-
µετωπίσουµε σοβαρά προβλήµατα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να εργαστεί ώστε
να προκύψουν λύσεις τεχνικώς και οικονοµικώς
εφικτές. Πρέπει να εργαστεί για το λόγο αυτό µε
τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου, όταν αυτή αποφασίσει την
σύσταση Τεχνικής Επιτροπής που θα µελετήσει το
πρόβληµα και θα προτείνει λύσεις και προϋποθέ-
σεις.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να ασχοληθεί µε
την οπτική ενότητα των καταστηµάτων µας σε
θέµατα που αφορούν το φωτισµό, τις οµπρέλες
και το µέγεθος των πινακίδων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει επίσης να εργα-
στεί ώστε να γνωρίζουµε όλοι τι είδους µέσα και
κάτω από ποιες προϋποθέσεις, µπορούµε να χρη-
σιµοποιήσουµε, ώστε να καλύψουµε τις λειτουργι-
κές µας ανάγκες που αφορούν τις αντιανεµικές
κατασκευές και την επένδυση του δαπέδου µε
ξυλοπατώµατα.
Όλοι οι κατωτέρω υπογράφοντες συµφωνούµε µε
τα παραπάνω και στηρίζουµε την ενασχόληση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε αυτά τα θέµατα.

Επιστολή
Προς εφηµερίδα
«Παριανός Τύπος»

Φεβρουάριος 2008

Κε ∆ιευθυντά,
Στο προηγούµενο φύλλο
σας της 7ης
Φεβρουαρίου και στο
άρθρο σας µε τίτλο
«Πορεία χωρίς ενότητα
και οραµατισµούς για
την Πάρο», σχολιάζετε
την έλλειψη συνοχής
που εµφανίζει σήµερα -
κατά την άποψή σας- η
διοικούσα τον ∆ήµο
παράταξη «ενότητα για
το µέλλον», µετά την
αποχώρηση του επικε-
φαλής της κ. Γ.
Ραγκούση. Αναφέρεστε
ότι παρουσιάζει αδυνα-
µία να αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα της καθη-
µερινότητας και ανικα-
νότητα να προσεγγίσει
ζητήµατα που απαιτούν

επιδέξιους πολιτικούς
χειρισµούς.
Στα ζητήµατα αυτά,
εντάσσετε και την αλλοί-
ωση της εικόνας των
οικισµών της Πάρου
από τις όψεις των κατα-
στηµάτων µας, µε την
ανοχή των διοικούντων.

Στο σηµείο αυτό, θα
µου επιτρέψετε να σας
µεταφέρω την άποψη
του Συλλόγου Καφέ-
εστιατόρων Πάρου, του
οποίου τα µέλη για τρεις
συνεχείς θητείες, µε
ψηφίζουν ως Γενικό
Γραµµατέα.

Είναι γεγονός ότι οι
απαιτήσεις των πελατών
µας, για µια πιο ευχάρι-
στη και πιο άνετη παρα-
µονή στα καταστήµατά
µας, αναγκάζουν πολ-
λούς από εµάς να κατα-
φύγουµε σε λύσεις, µε
τα µέσα που κάθε ένας
από εµάς, θεωρεί καλύ-
τερα.
Είναι επίσης γεγονός,
ότι η ασυµφωνία πολλές
φορές των επιλεγόµενων
µέσων, διασπά την οπτι-
κή ενότητα των καταστη-
µάτων µας αλλά και των
οικισµών γενικότερα.
Παρ’ όλα τα παραπάνω,
είναι λάθος να πιστέψει
κάποιος, ότι το πρόβλη-
µα αυτό δεν απασχολεί
το σύνολο σχεδόν των
συναδέλφων-µελών του
Συλλόγου µας. Η θέση
του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µας είναι,
ότι εάν η ανεξέλεγκτη
αυτή κατάσταση συνεχι-
στεί, σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα

αντιµετωπίσουµε σοβα-
ρά προβλήµατα.
Η θέση µας αυτή, δεν
είναι καινούργια. Ούτε
καν πρόσφατη. Από τον
Μάρτιο του 2004 έχου-
µε ζητήσει από το ∆ήµο
τη σύσταση Τεχνικής
Επιτροπής, στην οποία
και πρέπει να συµµετέ-
χουµε, ώστε να µελετη-
θεί το πρόβληµα και να
προταθούν λύσεις και
προϋποθέσεις.
και όλα αυτά εγγράφως
κε ∆ιευθυντά, και όχι
προφορικά. Μαζί µε την
παρούσα επιστολή, σας
αποστέλλω και ένα «κεί-
µενο στήριξης του ∆.Σ.»
το οποίο υπογράφει η
πλειοψηφία των συνα-
δέλφων – µελών του
Συλλόγου µας. Θα σας
παρακαλούσα θερµά να
το δηµοσιεύσετε, ώστε
να πληροφορηθεί και ο
απλός πολίτης, ότι οι
επιχειρηµατίες του κλά-
δου µας δεν είναι µόνο
«οικονοµικοί µετανάστες
που είδαν ψητό και έπε-
σαν πάνω του», σύµφω-
να µε την άποψη διακε-
κριµένου συµπολίτη
µας. Μάλιστα την κατέ-
θεσε και δηµοσίως στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
θέµα την «παραδοσιακή
φυσιογνωµία της
Πάρου».
Ανησυχούµε και εµείς.
Προβληµατιζόµαστε και
εµείς, µε την κατάσταση
η οποία επικρατεί.
Θέλουµε λύσεις και διε-
ξόδους. Αλλά όχι µε τη
µέθοδο «αποφασίζουµε
και διατάζουµε». Αυτό
δοκιµάστηκε και απέτυ-
χε. Χρειάζεται διάλογος
και επικοινωνία. Ας
ελπίσουµε να γίνει αυτό
αντιληπτό. Όντας σίγου-
ρος για τη φιλοξενία των
θέσεων µας στην εφηµε-
ρίδα σας σας ευχαριστώ
προκαταβολικώς.

Με τιµή
Μ. Αποστολίδης
Γ.Γ. Συλλόγου

Καφέ-εστιατόρων

Ο Μ. Αποστολίδης (δεξιά)
στην οµιλία του στη
συνεδρίαση του ∆.Σ.
στην πλατεία Μαντώ
Μαυρογένους
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Πρώτη επιστολή
Αντωνόπουλου

∆ήµος Πάρου
Αριθµ. Πρωτ.: 199

9-1-2008
ΠΡΟΣ: Τον κ. ∆ήµαρχο Πάρου

Πάρος 8 Ιανουαρίου 2008
Κύριε ∆ήµαρχε,
Σε συνέχεια της από 8-1-2008 επι-
στολής µου που αφορά απάντησης
της κλήσης µου από εσάς σε απο-
λογία και των αναφερόµενων σ’
αυτήν, παρακαλώ να δεχθείτε το
παρόν αίτηµά µου µε το οποίο
ζητώ την απαλλαγή µου από την
εκτέλεση της υπηρεσίας διοικητι-
κής - λογιστικής υποστήριξης του
Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Πάρου -
Αντιπάρου» και για την οποία ορί-
στηκα µε την υπ. αριθ. 168/1-6-
2003 Απόφαση ∆ηµάρχου Πάρου.

Ο Αιτών
∆ηµ. Αντωνόπουλος

∆εύτερη
επιστολή
Αντωνόπουλου

∆ήµος Πάρου
Αριθµ. Πρωτ.: 200

9-1-2008

ΠΡΟΣ:
Τον κ. ∆ήµαρχο Πάρου

Πάρος 8 Ιανουαρίου 2008
Κύριε ∆ήµαρχε,
Σε συνέχεια του από 4-1-2008
εγγράφου σας για κλήση µου σε
απολογία και της από 8-1-2008
απαντητικής επιστολής µου, παρα-
καλώ να κάνετε δεκτό το αίτηµά
µου για απαλλαγή από τα παρακά-
τω καθήκοντα:
1. του προϊσταµένου του αυτοτε-
λούς γραφείου Προγραµµατισµού -
Οργάνωσης και Πληροφορικής του
∆ήµου Πάρου, τα οποία ουδέποτε
άσκησα αφού ουσιαστικά το γρα-
φείο αυτό δεν υφίσταται και της
σύνταξης µελετών (ως προϊστάµε-
νος του ίδιου γραφείου) για την
ανάθεση στην ∆.Ε.Π.Α. Πάρου των
εκδηλώσεων από τον ∆ήµο
2. ∆ηµοτικού Ταµία του ∆ήµου
Πάρου, καθήκοντα τα οποία επίσης
δεν άσκησα παρά µόνον για ένα
τρίµηνο όσο και η αναρρωτική
άδεια απουσίας της κ. ∆ραγάτη
Παρασκευής το έτος 2002
3. του υπευθύνου του γραφείου
εσόδων στο οποίο µέχρι και σήµε-
ρα εργάζοµαι ως µοναδικός υπάλ-
ληλός του, εξυπηρετώντας
πιστεύω µε τον καλύτερο τρόπο
τόσο τους δηµότες που είχαν
συναλλαγή µε τον ∆ήµο, όσο και

την υπηρεσία του ∆ήµου και εκτε-
λώντας τις εργασίες: έλεγχος -
χρέωση όπου απαιτείται - και έκδο-
ση βεβαιώσεων ΤΑΠ, έλεγχος και
σύνταξη δηλώσεων για χρέωση
των δηµοτικών τελών καθαριότη-
τας - φωτισµού - ∆.Φ. και ΤΑΠ
προς τη ∆ΕΗ, έλεγχος και σύνταξη
τροποποιητικών δηλώσεων προς
τη ∆ΕΗ, έκδοση σηµειωµάτων για
είσπραξη των παντός είδους οίκο-
θεν εσόδων (παρεπιδηµούντων -
ακαθαρίστων εσόδων - πεζοδρο-
µίων - ΤΑΠ - τελών καθαριότητας -
παραβάσεων στάθµευσης και
Κ.Ο.Κ. - τελών έκδοσης αδείας λει-
τουργίας καταστηµάτων - αντίτιµο
τευχών δηµοπράτησης - τέλη ελεγ-
χόµενης στάθµευσης - πρόστιµα
κ.λπ.), παραλαβή αιτήσεων για
χορήγηση άδειας κοινοχρήστων
χώρων και παραλιών και ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας (έκδοση
άδειας ή µισθωτηρίου αντίστοιχα)
µετά τον έλεγχο από την αρµόδια
Επιτροπή και την είσπραξη του
αντίστοιχου εσόδου και της εισή-
γησης προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο της αναπροσαρµογής
των τελών
4. του υπεύθυνου του γραφείου
µισθοδοσίας, το οποίο ουσιαστικά
την τελευταία διετία έχει αναλάβει
το γραφείο προσωπικού, αλλά και

της έκδοσης των χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής µισθοδο-
σίας
5. της σύνταξης και υποβολής
µέσω internet των Α.Π.∆. προς το
ΙΚΑ
6. της χορήγησης βεβαιώσεων
ασφάλισης των εποχιακά εργαζο-
µένων στο ∆ήµο
7. του υπεύθυνου της σύνταξης
του προϋπολογισµού του ∆ήµου,
της εισηγητικής έκθεσης και των
λοιπών καταστάσεων που τον
συνοδεύουν για έγκριση από την
Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου
8. του υπεύθυνου για την αποστο-
λή των στατιστικών στοιχείων των
οικονοµικών του ∆ήµου προς α)
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους β)
ΥΠΕΣ∆∆Α και γ) Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδος, ανά τρίµη-
νο
9. του υπεύθυνου για την προετοι-
µασία και έκδοση χρηµατικών
ενταλµάτων απόδοσης των κρατή-
σεων και φόρων από εξοφληµένα
χρηµατικά εντάλµατα του ∆ήµου
Πάρου
10. από τις επιτροπές διενέργειας
διαγωνισµών µίσθωσης και εκµί-
σθωσης ακινήτων
11. από τις επιτροπές παραλαβής
προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ και διενέρ-
γειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ

12. της καταχώρησης µεταβολών
στο πρόγραµµα ∆ΕΗ για χρέωση
των δηµοτικών τελών σε ακίνητα
και της αποστολής των στοιχείων
µε µαγνητικό µέσο (δισκέτες) στην
∆/νση Μηχανογράφησης της ∆ΕΗ
13. της έκδοσης των καταστάσεων
για την απόδοση των εξόδων
παράστασης ∆ηµάρχου -
Αντιδηµάρχων - Προέδρου
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των
εξόδων κίνησης των Προέδρων
Τοπικών Συµβουλίων
14. της συµφωνίας απόδοσης
φόρων και φόρων µισθωτών υπη-
ρεσιών και των λοιπών κρατήσεων
µε το γραφείο διπλογραφικού του
∆ήµου
15. κάθε άλλη αρµοδιότητα της
οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου
Πάρου η οποία µου έχει ανατεθεί
εγγράφως ή µη και πιθανόν να µου
διαφεύγει
και να µε µετακινήσετε στο
γραφείο του ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος Αρχιλόχου από
όπου µεταφέρθηκα στον ∆ήµο στις
αρχές του 1999 µετά την ενοποίη-
σή του ή σε όποια άλλη υπηρεσία
του ∆ήµου πιστεύετε ότι είναι
δυνατή η συνεισφορά µου.

Ο Αιτών
∆ηµ. Αντωνόπουλος

Σ΄ εποχές  παρακµής επι-
στρέφει ο Σοπενχάουερ, όχι
ο Μάρξ.
∆ιότι τι άλλο από παρακµιακή
είναι µια κοινωνία που µοι-
ραία και άβουλη σέρνεται,
αντιµαχόµενη τυφλά, τα
αλληλοσπαρασσόµενα µέλη
της. Και εκπροσωπείται από
εκείνους, που αν τους στί-
ψεις όλους µαζί, δε θα βγά-
λεις ούτε µια στάλα αίµα,
κατά την έκφραση του αγα-
πηµένου των νέων Θανάση
Παπακωνσταντίνου.
Γράφει ο Σοπενχάουερ:
«Κάθε άνθρωπος που ξυπνάει
από τα πρώτα όνειρα της
νιότης… θα φτάσει εντέλει
στο συµπέρασµα ότι αυτός ο
κόσµος των ανθρώπων είναι το βασίλειο του
τυχαίου και του λάθους, που δεσπόζουν
πάνω του και τον κυβερνούν όπως τους αρέ-
σει». Έτσι σε κοινωνίες παθητικές και καχε-
κτικές σαν αυτή που βιώνουµε, κάτι τέτοια
πένθιµα µας παρηγορούν, όπως τα µοιρολό-
για στις κηδείες.
Ο Συµπατριώτης του Σ. ο Μαρξ συµπεραίνει
πως αν η κοινότητα δεν ενθαρρύνει τον
άνθρωπο σε δραστήρια συµπεριφορά απένα-
ντι στους άλλους και τη φύση, απανθρωπο-
ποιείται, και καθώς τα ένστικτά του δεν είναι
πια ανθρώπινα παρά ζωώδη, και επειδή δεν
είναι ζώο, καταντά άρρωστος, καταστραµµέ-
νος, ακρωτηριασµένος άνθρωπος.
Εδώ φτάσαµε λοιπόν. Αυτό είναι το χείλος
της δικής µας αβύσσου. Η απανθρωπιά µας,
επειδή αφήσαµε να µας οδηγήσουν σ΄έναν
κόσµο, τον οποίο κυβερνά το κατ΄εξοχήν
ζωώδες ένστικτο. Αυτό της τυφλής ακόρε-
στης επιθυµίας. Οτιδήποτε άλλο χάθηκε, και
η πραγµάτωση της ουσίας του ανθρώπου
αδρανοποιήθηκε σαν κύτταρο
ετοιµοθάνατου οργανισµού.
Κι όµως κάποιοι αγωνιούν
ακόµα και επιστρατεύοντας
την ικανότητα του νου να
σκέπτεται κάτι που έχει ήδη
παρέλθει, βγάζουν συµπερά-
σµατα, οραµατίζονται το µελ-
λούµενο, φτιάχνουν τις δικές
τους ελπίδες και τις διαχέουν
γράφοντας βιβλία.
Ένα τέτοιο βιβλίο γραµµένο
από τον Αναστάση Γκίκα του
Γιάννη και της Παρασκευής
κυκλοφορήθηκε από τη
«Σύγχρονη εποχή» αµέσως

µετά τις γιορτές.
Έχει τίτλο «Οι Έλληνες στη διαδικασία οικο-
δόµησης του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆» είναι
σύµφωνα µε το συγγραφέα «θεµελιωµένο σε
πληθώρα πρωτογενών και δευτερογενών
πηγών… και στοχεύει σε µια µαρξιστική και
επιστηµονικά τεκµηριωµένη προσέγγιση ιστο-
ρικών γεγονότων».
Εποµένως αποτελεί ιστορική έρευνα που,
χρήσιµο θα ήταν να διαβαστεί απ΄όσο πιο
πολλούς γίνεται. Πολύ περισσότερο που ο
συγγραφέας δε θολώνει τα νερά. Ξεκαθαρίζει
εξαρχής ότι προτού ο ιστοριογράφος προβεί
σε οποιανδήποτε αξιολόγηση αρχειακού υλι-
κού και µαρτυριών, λαµβάνει υπ΄όψη του
την τάξη αυτών από τους οποίους προέρχο-
νται».
Αυτό βέβαια λειτουργεί και αντίστροφα. Ο
αναγνώστης δεν µπορεί παρά να λάβει
υπόψη του τη σκοπιά από την οποία βλέπει
και παρουσιάζει τα πράγµατα   ο κάθε συγ-

γραφέας. Είναι γνωστό άλλωστε πως από την
πολυφωνία, πολυποικιλότητα και πολυπρι-
σµατικότητα ίσως προκύψει η αλήθεια.
Η θέση του συγγραφέα είναι ότι η στάση και
συµµετοχή των Ελληνικών πληθυσµών στις
ιστορικές διαδικασίες της Οκτωβριανής επα-
νάστασης, της γέννεσης, εδραίωσης και ανά-
πτυξης του σοσιαλισµού στις χώρες της
ΕΣΣ∆, ιδίως των περιοχών της Μαύρης
Θάλασσας, δεν ήταν συνάρτηση του γεγονό-
τος ότι ήταν Ελληνικής ή άλλης εθνικότητας,
αλλά ότι ανήκαν στην εκµεταλλεύτρια τάξη,
ή στην τάξη των µη εχόντων και κατεχό-
ντων.
Το αυτό ισχύει και για τις αναγκαστικές µετε-

γκαταστάσεις των Ελλήνων
από τις περιοχές του Πόντου,
κατά τα έτη, 1930, 1937-39,
1944, 1949 καθώς και τις
διώξεις που υπέστησαν κατά
τη λεγόµενη «εποχή της τρο-
µοκρατίας, 1936 – 1939.
Η αντιµετώπισή τους από το
Σοβιετικό κράτος εξαρτήθηκε
από την συµπεριφορά των
ίδιων απέναντι στην προσπά-
θεια οικοδόµησης του σοσια-
λισµού και ουδόλως από την
εθνικότητα ή άλλη ιδιαιτερό-
τητά τους.
Ανοιχτή βεβαίως παραµένει
πάντα η δυνατότητα και το
δικαίωµα όσων δεν προσβλέ-
πουν στο σοσιαλισµό για την
άρση του σταυρού της

ανθρώπινης ύπαρξης να γρά-
φουν τη δική τους εκδοχή, εξ
ίσου σοβαρή και εµπεριστατω-
µένη.
Ο Αναστάσης Γκίκας σ΄αυτό
του το πόνηµα δεν περιχαρακώ-
νεται σ΄εκδηλώσεις «υπέρ» και

«κατά». Καταθέτει µε τιµιότητα ότι προκύ-
πτει από την κοσµοθεωρία, τις έρευνες και
µελέτες του.
Στη Σοβιετική Ένωση, λέει, καλλιεργήθηκαν
και αναπτύχθηκαν οι ανθρώπινες αξίες, η
φιλία, η παιδεία, και αποθαρρύνθηκαν τα
ζωώδη ένστικτα.
Μπορεί νάναι κι έτσι. ∆εν έχουµε ανάλογη
βιωµένη εµπειρία εκείνου του καθεστώτος
στην Ελλάδα. Εµείς εδώ κουβαλάµε έρηµοι κι
ανυπεράσπιστοι τα σαρκία µας κι αγωνιζόµα-
στε να διαφεντέψουµε µόνοι τα ένστικτα και
τα µεγαλεία µας.
Χωρίς κρατική φροντίδα. Παρέµβαση τη λένε
οι άλλοι. ∆εχόµαστε όµως έµµεσες κι άµεσες

παρεµβάσεις στον κοινωνικό
και ιδιωτικό βίο µας δυστυ-
χώς.
Από τους πανουργότατους,
διαβολώτατους, άρπαγες,
κεκράκτες, αλαζόνες, µιαρούς,
βδελυρούς, την πόλιν ανατε-
τυρβακότες, τους φόρους
θυννοσκοπούντες αναιδείς και
ότι άλλο κατέγραψε η
Αριστοφανική ιδιοφυία, για
τους κατέχοντες κι επιδιώκο-
ντες την εξουσία.
Που αν δε βρούµε τρόπους
να τους συνετίσουµε είµαστε
χαµένοι!...

¸íá êáéíïýñãéï âéâëßï
áðü Ýíáí íÝï Üíèñùðï
Αναστάση  Γκίκα
Οι  Έλληνεςς  στη  διαδικασία
οικοδόμησηςς  του
σοσιαλισμού  στην  ΕΣΣ∆

Παρουσίαση  του  ββιββλίου  «Γυναίκεςς  τηςς  Πάρου»
Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Γυναίκες της Πάρου» της Κυριακής Ραγκούση -
Κοντογιώργου θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου στις 10:30 π.µ. Την εκδήλωση, που θα
πραγµατοποιηθεί στη λέσχη Παρίων Χαλκοκονδύλη 37, 8ος όροφος, διοργανώνουν η Οµοσπονδία
Παριανών Συλλόγων, ο Σύλλογος Παρίων «Η Εκατονταπυλιανή» και το Ιστορικό - Λαογραφικό
Μουσείο «ΑΝΘΕΜΙΟΝ».
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από τις κυρίες:
Αικατερίνη Καµηλάκη-Πολυµέρου, διευθύντρια Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδηµίας Αθηνών, Γιολάντα Πατεράκη, λογοτέχνης συγγραφέας, γενική γραµµατέας της Εθνικής
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, Κούλα Κασιµάτη, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο. Την εκδήλωση θα συντονίσει και θα διαβάσει κείµενα από το βιβλίο η λογοτέχνης –
νοµικός Μοσχούλα Κοντοσταύλου – Σταυράκη.

Της Μοσχούλας Κοντοσταύλου
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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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

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από
την ίδρυση του Παναθηναϊκού, ο
Σύνδεσµος  διοργάνωσε χοροε-
σπερίδα την Παρασκευή 8
Φεβρουαρίου στην ταβέρνα
“Μαράθι”. Στην εκδήλωση επίση-
µος προσκεκληµένος ήταν ο
παλαίµαχος άσσος του τριφυλλιού
Γιάννης Καλλιτζάκης, τον οποίο ο
Σύνδεσµος τίµησε για την προ-
σφορά του στον Παναθηναϊκό.
Παρά τις άσχηµες καιρικές συνθή-
κες, δηµιουργήθηκε το αδιαχώρη-
το µέσα και έξω από την ταβέρνα.
Πρόκειται ίσως για µια από τις πιο
επιτυχηµένες εκδηλώσεις. ∆εν
είναι υπερβολή να πούµε ότι η
αίθουσα τελικά αποδείχθηκε
πολλή µικρή για να χωρέσει τον
κόσµο που ήθελε να παραβρεθεί.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν
επίσης ο ∆ήµαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης, ο
Λιµενάρχης Ηλίας
Κουντροµιχάλης, ο επικεφαλής
της µειοψηφίας του ∆ήµου
Λουίζος Κοντός, οι δηµοτικοί σύµ-
βουλοι Γιώργος Λουκής και

Μάρκος Κωβαίος.
Η εκδήλωση άρχισε µε την κοπή
της βασιλόπιτας από τον επίτιµο
πρόεδρο του Συνδέσµου π. Σ.
Μπιζά, στη συνέχεια το λόγο πήρε
ο πρόεδρος Κ. Πατέλης ο οποίος
καλωσόρισε τον επίσηµο προσκε-
κληµένο και όλο τον κόσµο και
έκανε ένα µικρό απολογισµό για
τα θέµατα που αφορούν τον
Σύνδεσµο. Ο Γιάννης Καλλιτζάκης
ευχαρίστησε µε τη σειρά του και

έλαβε τα δώρα από τον Πρόεδρο
Κ. Πατέλη και τον Αντιπρόεδρο Ν.
Τούρτα τα οποία ήταν µία εικόνα
της Εκατονταπυλιανής, ένα
µπλουζάκι του Συνδέσµου της
Πάρου και µπουκάλια κρασί από
την Πάρο. Έπειτα το λόγο πήραν
και έδωσαν τις ευχές τους ο
∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος
Βλαχογιάννης
και ο Λιµενάρχης Πάρου
Ηλίας Κουντροµιχάλης. Χαιρετισµό

έστειλαν η Έπαρχος Πάρου -
Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολάτη
και οι βουλευτές του Νοµού µας
Άρια Μανούσου - Μπινοπούλου
Άρια και Παναγιώτης Ρήγας.

Με την ευκαιρία της δηµοσί-
ευσης τα παιδιά του
Συνδέσµου θα ήθελαν να
ευχαριστήσουν:
“Όλο αυτό τον κόσµο που κατέ-
κλυσε το κέντρο για την εκδήλω-
ση οι οποίοι βοήθησαν ηθικά και
οικονοµικά την προσπάθεια που
γίνεται. 
Τον Γιάννη Καλλιτζάκη για την
µεγάλη τιµή που µας έκανε.
Όλους τους επίσηµους άρχοντες
του τόπου. 
Την ταβέρνα “Μαράθι” για την
φιλοξενία της.
Όλους τους χορηγούς και δωρο-
θέτες της λαχειοφόρου αγοράς. 
Τον κ. Καρατζά για την κάλυψη
των στιγµιοτύπων της εκδήλωσης
όχι µόνο για φέτος αλλά και για
όλα τα τελευταία χρόνια, αφιλο-
κερδώς.

Όλα τα Μ.Μ.Ε. που πρόβαλλαν
την εκδήλωση τις µέρες που
προηγήθηκαν. 
Την Αρτοποιία Ραγκούσης και Υιός
για τις βασιλόπιτες που προσέφε-
ραν. 
Τον κ. Πιέρρο Σαρρή για το µου-
σικό και τηλεοπτικό πρόγραµµα
της βραδιάς.
Την Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός για την
επετειακή εµφάνιση που έστειλε
ως δώρο για τον τυχερό της βασι-
λόπιτας. 
Την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός για τα
πολλά δώρα που µας έστειλε για
τη λαχειοφόρο αγορά.
Να ενηµερώσουµε κλείνοντας, τα
µέλη µας και όσους
Παναθηναϊκούς επιθυµούν να
εγγραφούν ή να περάσουν
από το Σύνδεσµο ότι τα γραφεία
βρίσκονται απέναντι από το
∆ηµοτικό Στάδιο Παροικίας
και θα είναι ανοιχτά σε λίγες
ηµέρες κάθε απόγευµα για ένα
καφεδάκι ή να προµηθευτούν
κάποια από τα είδη που βρίσκο-
νται προς πώληση”.
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ΗΗ  ππίίτταα  ττοουυ
ΑΑΜΜΕΕΣΣ  ΝΝηηρρέέαα
Τίµησε
παλαίµαχους
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου
2008 ο Νηρέας έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
Τη λιτή αυτή εκδήλωση τίµη-
σαν µε την παρουσία τους ο
δήµαρχος Πάρου Χρήστος
Βλαχογιάννης, ο πρόεδρος του
δηµοτικού συµβουλίου
Αντώνης Αρκάς, ο πρόεδρος
του ∆.Ο.Ν.Α. Φραγκίσκος
Βελέντζας, οι νοµαρχιακοί σύµ-
βουλοι Γιώργος Κάγκανης και
Χρύσανθος Μπαφίτης, καθώς
επίσης ποδοσφαιριστές, µέλη
και πολλοί φίλοι του συλλό-
γου.
Ο πρόεδρος του ΑΜΕΣ Νηρέα
Ιωάννης Κουλιανός έκανε έναν
µικρό απολογισµό των αθλητι-
κών και των πολιτιστικών
πεπραγµένων για το 2007 και
στη συνέχεια έγινε η απονοµή
τιµητικών πλακετών σε πέντε
παλαίµαχους ποδοσφαιριστές
(Σταύρο Καραχάλιο, Αναστάσιο
Γαβαλά, Ιωάννη Κρητικό,
Στυλιανό Γαβαλά, Γεώργιο
Θεοφίλη) για την προσφορά
τους στο Νηρέα.
Στο τέλος της εκδήλωσης έκο-
ψαν δυο πίτες (µία για τους
αθλητές και µία για τα µέλη
και τους φίλους του συλλό-
γου) και προχώρησαν στην
κλήρωση της λαχειοφόρου
αγοράς µε δώρα µια τηλεόρα-
ση lc, και ένα home cinema.
Το φλουρί των αθλητών
«έπιασε» ο τερµατοφύλακας
της ανδρικής οµάδας Βαγγέλης
Σκιαδάς µε αντίτιµο µια δωρο-
επιταγή 100 ευρώ µε αθλητικά
είδη. Το δεύτερο φλουρί το
κέρδισε η κ. Βάσω Χασούρη
µε δώρο µια ψηφιακή φωτο-
γραφική µηχανή.
Οι τυχεροί της λαχειοφόρου
ήταν οι Γιώργος Ταντάνης και
∆ηµήτρης Μπαρµπαρήγος.


