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Επιτακτική η ανάγκη για το εμπορικό λιμάνι
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Γ. Ραγκούσης: Να αναπτυχθεί η Αγκαιριά, αλλά να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα

Προτεραιότητα σε αποχέτευση και λιμάνι Αλυκής
Ο κ. Γ. Ραγκούσης, πρόεδρος σήμερα του Τοπικού Συμ-
βουλίου της Αγκαιριάς, υπηρετεί το Δημοτικό Διαμέρισμα
από το 1962 από τη θέση του γραμματέα την οποία κατείχε
έως το 1989. Στη συνέχεια υπήρξε κοινοτικός και τοπικός
σύμβουλος και σήμερα ως πρόεδρος, εξακολουθεί να επι-
διώκει, όπως δηλώνει στη ΦτΠ, την ανάπτυξη της περιοχής
του, που τη θεωρεί ένα από τα ωραιότερα μέρη του νησιού,

που συνεχίζει να διατηρεί τον παραδοσιακό και φιλόξενο
χαρακτήρα του και εύχεται να διατηρηθεί με το πέρασμα
των χρόνων.
Τα έργα που ο κ. Ραγκούσης θεωρεί ότι θα πρέπει να γί-
νουν άμεσα, είναι η αποχέτευση και το λιμάνι της Αλυκής.
Όπως αναφέρει, το έργο της αποχέτευσης, η μελέτη δηλαδή

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό το πόσο απα-
ραίτητη είναι η δημιουργία του εμπορικού λι-
μανιού στην Πάρο. Τα προβλήματα που
προκαλούνται από τη γειτνίαση εμπορικού
και επιβατικού λιμανιού, οδηγούν αναπόφευ-
κτα στη λήψη αποφάσεων προς τη συγκεκρι-
μένη κατεύθυνση. Εμπορικό λιμάνι εδώ και
τώρα.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο, την 1η Ιουνίου και
μετά από έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των
συμβούλων και των παρατάξεων, φαίνεται
πως κάτι άρχισε να κινείται…
Ελήφθη απόφαση, σε μία από τις επόμενες
συνεδριάσεις του Δ.Σ. να συζητηθεί το θέμα
και να συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία θα
δρομολογήσει τις εξελίξεις.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννη, η θεματική συνεδρίαση για το Εμπο-
ρικό λιμάνι, θα γίνει μέσα στον Ιούλιο. Στη

ΦτΠ τόνισε: «Η υπόθεση αυτή, δεν είναι εύ-
κολη. Και αυτό γιατί, πρέπει να δημιουργη-
θεί ένα λιμάνι σε ένα χώρο όπου θα υπάρξουν
ενστάσεις, γι’ αυτό και δεν μπορεί κανείς να
προβλέψει τις εξελίξεις και να θέσει χρονο-
διάγραμμα».
Εκτιμά όμως ότι είναι όντως ένα μεγάλο θέμα
και απασχολεί το νησί τα τελευταία χρόνια.
«Δεν μπορεί», τονίζει, «να συνεχιστεί αυτή
η κατάσταση και να έχουμε το εμπορικό λι-
μάνι μέσα στο κέντρο της Παροικιάς».
Απαραίτητο θεωρεί το έργο αυτό και ο επι-
κεφαλής της μειοψηφίας, κ. Λοίζος Κοντός
και επιρρίπτει για την καθυστέρησή του, ευ-
θύνες στη σημερινή δημοτική αρχή, γιατί
όπως αναφέρει, δεν έκανε καμία προσπάθεια.
Ο κ. Κοντός επισημαίνει τα προβλήματα και
όπως λέει, «δεν είναι μόνο η εξαγωγή των
αδρανών υλικών, αλλά και η εισαγωγή οικο-

δομικών υλικών και το κυριότερο, καυσίμων,
μέσα στο κέντρο της Παροικιάς σε ένα πολύ
μικρό μόλο, που διαμορφώθηκε σε εμπορικό
λιμάνι για να εξυπηρετήσει τις τότε ανάγκες.
Ένα σημείο, που ήταν έξω από την Παροικιά
(δεν υπήρχαν σπίτια) και τώρα είναι στο κέν-
τρο της πόλης και η επικινδυνότητα είναι
πολύ μεγάλη, συν του ότι επιδεινώνεται πάρα

πολύ το κυκλοφοριακό».
Ο κ. Κοντός, αναφέρθηκε στις προσπάθειες
που είχαν ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια,
στην αποτυχία να ευοδωθούν, όμως δεν
υπήρξε συνέχεια, γιατί όπως τονίζει, «η συγ-
κεκριμένη δημοτική αρχή, η οποία έχει και
την ευθύνη της προηγούμενης τετραετίας,
δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.

Τώρα είναι η ώρα!
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Πρόταση Πολωνού πρέσβη
στον Δήμαρχο Πάρου
Η διοργάνωση του συνεδρίου στο σπίτι
της Λογοτεχνίας για την ψυχική υγεία,
εκτός των άλλων είχε σκοπό, έμμεσο
ασφαλώς και την προβολή του νησιού ως
τουριστικού προορισμού, και σε ένα
βαθμό τον πέτυχε. Ο Πολωνός πρέσβης
στην Αθήνα, ο οποίος ήταν παρόν στη
συνάντηση, πρότεινε στο Δήμαρχο να
επισκέπτονται το νησί πολωνοί τουρίστες
Ιούνιο και Σεπτέμβριο, μήνες κατά τους
οποίους η τουριστική κίνηση στην Πάρο,
είναι χαμηλή. Τον κάλεσε μάλιστα στην
πρεσβεία στην Αθήνα για σύσφιξη των
σχέσεων και για να συζητήσουν
αναλυτικότερα την πρότασή του.

Εντός του Ιουνίου
η λειτουργία του ΧΥΤΑ
Το δημοτικό Συμβούλιο, το έτος 2008 το
θεωρεί ως έτος περιβάλλοντος και δεν το
θεωρεί τυχαία. Αυτή τη χρονιά, όπως είπε
ο Δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης, θα
λειτουργήσει ο χώρος υγειονομικής
ταφής. Ένας ΧΥΤΑ που θα είναι ο πρώτος
σε επίπεδο νομού Κυκλάδων. Είναι
σχεδόν έτοιμος, έχουν αποκατασταθεί οι
ζημιές και σε λίγο καιρό, πιθανότατα και
μέσα στην επόμενη εβδομάδα εφόσον
ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες θα
είναι έτοιμη η λειτουργία του.

Υπάρχει δημοτικό πάρκινγκ
χωρίς …εισιτήριο
Η πανέμορφη θέα στην Αλυκή,
αλλοιώνεται από το άσχημο θέαμα των
παρκαρισμένων αυτοκινήτων πάνω στο
πλακόστρωτο, δίπλα στη θάλασσα, γιατί
οι οδηγοί …και οι συνεπιβάτες τους,
αδυνατούν να περπατήσουν λίγα μέτρα.
Περίπου 100 μέτρα από τα ταβερνάκια
είναι το δημοτικό πάρκινγκ. Ζήτημα όμως
να παρκάρουν ένα ή δύο αυτοκίνητα. Όλα
τα υπόλοιπα στριμώχνονται στον
πλακόστρωτο δρόμο, άκρη – άκρη στο
λιμανάκι και …χαλούν την εικόνα.

Αυξήσεις και μειώσεις ναύλων
αλλά και ταχυτήτων
Αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων των
ταχυπλόων είχαμε τις τελευταίες μέρες.
Ανέβηκαν οι τιμές που αφορούν στις
ενδοκυκλαδικές συνδέσεις (που δεν τις
ακούει κανείς στην τηλεόραση), ενώ
παρέμειναν σταθερές ή και κατέβηκαν οι
τιμές των ναύλων στις θέσεις Business και
Vip, η κυριότερη αλλαγή όμως αφορά στη
μείωση της ταχύτητας των πλοίων που
αυξάνει τον χρόνο της διαδρομή προς
Πειραιά ή αντίστροφα, κατά 30 λεπτά.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά
«Το ταξίδι της ανακύκλωσης αρχίζει από τα
σχολεία. Πάμε όλοι μαζί», ήταν το σύνθημα με
το οποίο ξεκίνησε η διαδικασία ανακύκλωσης,
αλλά και εμπέδωσης της οικολογικής συνείδη-
σης στους μαθητές.
Αυτός ήταν ο στόχος του Δήμου Πάρου, που σε
συνεργασία με τη VODAFONE βάζει ένα λιθα-
ράκι στη μετ’ εμποδίων προστασία του περιβάλ-
λοντος.
Την περασμένη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος σε εκδήλωση
στην πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους», απέ-
νειμε βραβεία στα σχολεία και τους μαθητές που

συγκέντρωσαν τα περισσότερα ανακυκλώσιμα
υλικά.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος κ. Βλα-
χογιάννης, ευχαρίστησε τους μαθητές και τους
καθηγητές τους, που ανταποκρίθηκαν με επιτυ-
χία στο θέμα της ανακύκλωσης και τόνισε ότι
στόχος της διαδικασίας είναι κυρίως, το να διευ-
ρυνθεί ο κύκλος των συμπολιτών και ιδιαίτερα
των νέων να συμμετέχουν στην προσπάθεια προ-
στασίας του περιβάλλοντος. Και επειδή, όπως
είπε, τα προβλήματα είναι πολλά και σημαντικά,
«απαιτούν από όλους μας, τουλάχιστον αυτή τη
μέρα να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να ανα-
λογιστούμε ότι πρέπει κάτι να πράξουμε έστω
και τώρα , που είναι σχετικά αργά και να αναλά-
βουμε πρωτοβουλίες για να δώσουμε ένα περι-
βάλλον έτσι όπως πρέπει στα παιδιά μας». 
Η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών στα
σχολεία παρέμεινε περίπου στα ίδια με πέρσι επί-
πεδα. Δηλαδή το σύνολο των ανακυκλώσιμων
υλικών πέρσι ήταν 2.790  κιλά  και φέτος ήταν
2.658. 
Τα σχολεία που  βραβεύτηκαν: 
Α΄ βραβείο
Δημοτικό Σχολείο λευκών Κώστου 68 μαθητές
535 κιλά
Νηπιαγωγείο Δρυού 6 μαθητές 74 κιλά
Γυμνάσιο Νάουσας 134 μαθητές 179 κιλά
Λύκειο Νάουσας 164 μαθητές 175 κιλά
Β΄βραβείο
Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς 213 μαθητές 382
κιλά 
Νηπιαγωγείο Προδρόμου 7 μαθητές 52 κιλά
Γυμνάσιο Αρχιλόχου 105 μαθητές 109 κιλά 
Λύκειο Πάρου  164 μαθητές 175 κιλά
Τα βραβεία απένειμαν, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης, ο επικεφαλής της μειοψηφίας, Λοίζος
Κοντός και δημοτικοί σύμβουλοι όλων των πα-
ρατάξεων, καθώς το θέμα ανακύκλωσης, υπο-
στηρίζεται και στηρίζεται από όλο το δημοτικό
Συμβούλιο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την

παιδική μουσικοχορευτική παράσταση «Όλοι
μαζί ανακυκλώνουμε τη Γη», προσφορά της
VODAFONE.

Ανακύκλωση σε όλη την Πάρο
Ο Δήμος θα συνεχίσει, αλλά και θα επεκτείνει
την ανακύκλωση σε όλο το νησί και στο πλαίσιο
αυτό, ο κ. Βλαχογιάννης ανακοίνωσε ότι ο
Δήμος υπέγραψε σύμβαση με την Ελληνική
Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ότι έχουν
ήδη γίνει οι εγκαταστάσεις και πως η εταιρία
διέθεσε ένα απορριμματοφόρο και 300 κάδους,
ώστε να τεθεί σε εφαρμογή, από τώρα, το πρό-
γραμμα της ανακύκλωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη, έχουν ήδη επι-
λεγεί τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν οι
ειδικοί κάδοι και εντός των ημερών αναμένονται
τα κοντέινερς για τη συγκέντρωση των ανακυ-
κλώσιμων υλικών.
Η ανακύκλωση βέβαια, δεν γινόταν μόνο σε επί-
πεδο σχολείων. Ο Δήμος έχει συμβληθεί με
ιδιώτη ο οποίος έχει πλήρη παραστατικά στοι-
χεία για το τι μεταφέρει στην Αθήνα. Σύμφωνα
με αυτά, το έτος 2007 μεταφέρθηκαν: 87.124
κιλά χαρτί, 11.400 κιλά πλαστικό, 224.070  κιλά
ελαστικά και 172.155  κιλά σίδερα. Η διαδικα-
σία συνεχίζεται και για το έτος 2008.

Το …ταξίδι της ανακύκλωσης ξεκινά από τα σχολεία

Οι μαθητές άνοιξαν το δρόμο…
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Συνέχεια από τη σελ. 1

για τη μεταφορά των λυμάτων στο ΒΙΟ.ΚΑ
της Μάρπησσας, βρίσκεται στο τελικό στά-
διο και όλα δείχνουν ότι βαίνει προς την υλο-
ποίησή του. Σε ότι αφορά όμως στο λιμάνι, ο
πρόεδρος δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος.
«Δυστυχώς, λέιε, επειδή το έργο ανήκει σε
αυτά που θα εκτελεστούν από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο, αναπόφευκτα καθυστερεί.
Τώρα που το Δ.Σ. του Οργάνου έχει συστη-
θεί, ο κ. Ραγκούσης ευελπιστεί το έργο αυτό,
να είναι από τα πρώτα που θα προγραμματι-
στούν.
Προς υλοποίηση βαίνει και ένα αντιπλημμυ-
ρικό έργο στην Αλυκή, που θα λύσει αρκετά
προβλήματα πλημμυρών στην περιοχή, τους
χειμερινούς μήνες. Πρόκειται για το τεχνικό
έργο στον κεντρικό δρόμο προς Αλυκή, του
οποίου η μελέτη ολοκληρώνεται το Σεπτέμ-
βριο. Ο προύπολογισμός του έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
Δρομολογήθηκε επίσης, η κατασκευή νέου
νηπιαγωγείου στη θέση ΚΛΑΟΥΝΑ του
Δ.Δ. Αγκαιριάς, σε έκταση που ανήκει στο
Δήμο (από την πρώην κοινότητα Αγκαι-
ριάς). Ήδη, έχουν αρχίσει οι ενέργειες για
την άδεια που απαιτείται και για την εκπό-
νηση της μελέτης. Εν τω μεταξύ, το πρό-
βλημα της έλλειψης αιθουσών στο υπάρχον
νηπιαγωγείο λύθηκε προς το παρόν, με την
ενοικίαση μιας ακόμη αίθουσας. 
Στην Αγκαιριά δημιουργήθηκε νέα παιδική
χαρά, ενώ προστέθηκαν παιχνίδια στις υπάρ-
χουσες.
Εξ άλλου, από το Επαρχείο υπάρχουν διαβε-
βαιώσεις ότι μέσα στο 2008 θα ασφαλτο-
στρωθεί ένα τμήμα του δρόμου προς
Βουτάκο.

Προτεινόμενα έργα
Οι ανάγκες όμως, όπως σε όλες τις περιοχές
της Πάρου, είναι πολλές σε επίπεδο έργων
που απαιτείται να πραγματοποιηθούν, ώστε
να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοί-
κων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Τ.Σ. του δημοτικού δια-
μερίσματος Αγκαιριάς προτείνει να ενταχ-
θούν στον τετραετή σχεδιασμό τα εξής έργα:
* Αλιευτικό καταφύγιο
* Αποπεράτωση Αγροτικού Ιατρείου Καμα-
ρίου

* Κατασκευή τεχνικού έργου στο δρόμο από
το περίπτερο Αγίου Νικολάου προς Αλυκή,
στο σημείο που διέρχεται το ποτάμι. Υπο-
γραμμίζεται, ότι ο προγραμματισμός και η
εκτέλεση του έργου αυτού, είναι άμεσης προ-
τεραιότητας, διότι αν και ο χείμαρρος είναι
ανενεργός, όταν υπάρχουν έντονες βροχο-
πτώσεις, ξεχειλίζει με αποτέλεσμα να διακό-
πτεται η κυκλοφορία και να πλημμυρίζουν τα
σπίτια που βρίσκονται κοντά και γύρω στο
χείμαρρο. 
* Πλακοστρώσεις, συντηρήσεις και ασφαλ-

τοστρώσεις δρόμων
* Πεζοδρομήσεις
* Έργα ηλεκτροφωτισμού
* Συντήρηση και εξοπλισμό δημοτικών κτι-
ρίων
* Δημιουργία γηπέδου 5Χ5 στον άγιο Νικό-
λαο και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο
ποδοσφαίρου στον Αγιο Νικόλαο.

«Όχι» στη δημιουργία νέων οικισμών
Με αφορμή τη Β1 φάση του γενικού Πολεο-
δομικού Σχεδιασμού, το Τ.Σ. της Αγκαιριάς,
αφού συζήτησε εκτενώς το θέμα, αποφάσισε
κατά πλειοψηφία «να μην εγκρίνει τη δημι-
ουργία νέων οικισμών στο δημοτικό διαμέρι-
σμα Αγκαιριάς»
Παράλληλα προτείνει στο δημοτικό Συμ-
βούλιο την έγκριση της μελέτης της Β1
φάσης με τις παρακάτω τροποποιήσεις:
* Τη μείωση ποσοστού απόδοσης γης προς το
δημόσιο, όταν το γήπεδο ενταχθεί στον οικι-
σμό και ρυμοτομηθεί.
* Να ληφθούν υπόψη όλες οι ενστάσεις – αι-
τήσεις που θα κατατεθούν από κάθε ενδιαφε-
ρόμενο.
* Να γίνει πιο εκτεταμένη και γενναία επέ-
κταση των υπαρχόντων οικισμών Αγκαιριάς
– Αλυκής – Καμάρι.
* Να παραμείνουν σε ισχύ οι διατάξεις που
αφορούν την εκτός σχεδίου δόμηση.
* Να γίνει αποτύπωση και διευθέτηση χει-
μάρρου «Ψιλαφίου – Πίσω Αλυκής».
* Να προβλεφθεί η αναγκαιότητα κατα-
σκευής νέων σχολικών μονάδων, βρεφονη-
πιακού σταθμού, νηπιαγωγείου, δημοτικού
σχολείου, γυμνασίου και λυκείου.
* Να χαρακτηριστεί το λιμάνι της Αλυκής ως
αλιευτικό καταφύγιο και ως λιμάνι μικρών
τουριστικών σκαφών.
* Να ληφθεί υπόψη η μελέτη που αφορά την
επαρχιακή οδό Λευκών – Αγκαιριάς.

Γ. Ραγκούσης: Να αναπτυχθεί η Αγκαιριά,
αλλά να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα

Προτεραιότητα
σε αποχέτευση

και λιμάνι Αλυκής

Υπό κατασκευή αντιπλημμυρικό έργο στην Αλυκή

Ο πρόεδρος του Τ.Σ. 
Αγκαιριάς Γ. Ραγκούσης
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Χαιρέτα μου τον πλάτανο
Διαβάζουμε το δελτίο Τύπου του Επαρχείου Πάρου, σχετικά με την
εξεύρεση οικοπέδου για το νοσοκομείο: «Ο Ηγούμενος της Ιεράς
Μονής Λογγοβάρδας κ. Χρυσόστομος, στον οποίο η επιτροπή μας και
εκπρόσωποί της είχαν εκθέσει το τελευταίο διάστημα το αίτημα …(;)
ανταποκρίθηκε…μπλα – μπλα …τον ευχαριστούμε …μπλα –
μπλα…ευχαριστεί δημόσια …μπλα – μπλα…!
Εδώ ταιριάζει απόλυτα η λαίκή ρήση: «χαιρέτα μου τον Πλάτανο…».

Την προστασία του ΚΟΝΔΟΡΑ (σπάνιο πτηνό), στις ιταλικές Άλπεις,
αποφάσισε η Κυβέρνηση Μπερλουσκόνι μετά από πιέσεις φιλοζωϊκών
οργανώσεων.
Όχι, το Επαρχείο Πάρου δεν έβγαλε από ότι γνωρίζουμε δελτίο Τύπου
για τη συμβολή του στην προσπάθεια αυτή…

Κάτι τρέχει;
Μπορεί η ψηφοφορία για τα αδρανή υλικά να μην πήγε καλά για το Δή-
μαρχο, αλλά τελικά τις εντυπώσεις τις κέρδισε με τη σταθερή άποψη και
θέση του. Βέβαια, δεν είναι και ότι καλύτερο για ένα δήμαρχο, τα 2/3
των συμβούλων της πλειοψηφίας να καταψηφίζουν να καταψηφίζουν
την πρότασή του. Και να μην ξεχνάμε, ότι είναι η δεύτερη φορά (περί-
πτωση Παπαδάκη).

Έγινε …Λούης
Μια απόφαση εν θερμώ, σε συνδυασμό με τη συναισθηματική φόρτιση,
έκαναν … «Λούη» το δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Γιάννη Αλι-
πράντη από το συνδυασμό της «Ενιαίας Δημοτικής Κίνησης Πολιτών».
Βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι ο Γιάννης Αλιμπράντης είναι μπροστάρης
χρόνια τώρα στους αγώνες της παράταξής του και το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με τη φιλική σχέση που είχε και έχει με τον επικεφαλής του
συνδυασμού, κ. Λούη Κοντό, θα επιδράσουν θετικά στη στήριξη θέσεων
και απόψεων της παράταξης από πλευράς του στο μέλλον.

Ψηφάκια…
Πολύ καλός ο κ. Κοντός στις θέσεις του για τα αδρανή υλικά και το εμ-
πορικό λιμάνι. «Τάχωσε» κοινώς στους πρώην και νυν, αλλά στο τέλος
συντάχθηκε και αυτός με τους πολλούς…

Πλάτανος 
Μας φάνηκε ή κάνουμε λάθος, ότι ο Δήμαρχος άφηνε συνεχώς υπονοού-
μενα κατά του Επαρχείου για το εμπορικό λιμάνι;
Τρεις φορές ακούστηκε να λέιε για την αναρμοδιότητα του Δήμου και
να δείχνει προς τον «Πλάτανο».

Παριανή ευαισθησία
Ακούσαμε το Λιμενάρχη κ. Ηλία Κουντρομιχάλη να εκφράζει δημόσια
τις ευχαριστίες του προς τις μεταφορικές εταιρίες της Πάρου, Ανάργυ-
ρος και Αργουδέλης, καθώς και προς τους οδηγούς για την άμεση αντα-
πόκριση και κινητοποίησή τους στο κάλεσμά του για συνδρομή το
βράδυ του ατυχήματος του πλοίου «Παναγία Κρημνιώτισσα». 
Για μία ακόμη φορά οι Παριανοί έδειξαν έμπρακτα την προθυμία, το εν-
διαφέρον και την προσφορά τους σε κατάσταση ανάγκης, όπως εκείνη
με το Σαμίνα.

Παρίων Λίθος

εενν  σσυυννττοομμίίαα

Συνέχεια από σελ. 1
Σε ότι αφορά στην τετράμηνη διακοπή της φορτοεκ-
φόρτωσης αδρανών υλικών ο κ. Κοντός εκτιμά:
«Κάθε μέτρο, όταν έχεις να κάνεις με κοινωνικές ομά-
δες, για κάποιους είναι δίκαιο και άλλους άδικο. Εγώ
δεν θεωρώ σωστό, να δημιουργήσουμε έναν εμφύλιο
πόλεμο μεταξύ συμπολιτών και επαγγελματικών ομά-
δων. Όμως, ο θεσμικός φορέας έπρεπε να κάνει τη
δουλειά του σωστά, ώστε να απαλλάξει από το πρό-
βλημα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήτανε θε-
τικό για όλους, αν ήξεραν ότι μπορεί να υποφέρουν,
αν έβλεπαν ότι σε ένα βάθος χρόνου ενός δύο ή τριών
ετών, θα είχανε μια λύση. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν
καμία προοπτική. Και αυτό που ζητώ και έγινε απο-
δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι να επιδιώ-
ξουμε (και εφόσον το Επαρχείο δεν έχει τη διάθεση να
αναλάβει καμιά πρωτοβουλία), άμεσα μία σύσκεψη με
πρωτοβουλία του Δήμου με τους αρμόδιους οργανι-
σμούς του ΥΕΝ και του ΥΠΕΧΩΔΕ για να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες για ένα εμπορικό λιμάνι και

μάλιστα σε συγκεκριμένες θέσεις. Εγώ πιστεύω ότι το
Καμινάκι ενδείκνυται. 

«Πάρτε πάνω σας το θέμα»
Στην τετράμηνη διακοπή αναφέρεται με ανακοίνωσή
του, ο δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Γ. Καρα-
τζάς, ο οποίος προειδοποιεί τους  επαγγελματίες (κυ-
ρίως αυτούς που πλήττονται από το μέτρο), ότι
υπάρχουν προτάσεις για επέκταση της απαγόρευσης
από το Πάσχα μέχρι και τον Οκτώβρη. Γι’ αυτό, ο κ. Κα-
ρατζάς προτείνει στους επαγγελματικούς κλάδους «να
πάρουν πάνω τους το θέμα του εμπορικού λιμανιού».
Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Ρήγας
Α.Ε., Θεόφιλος Ρήγας δέχτηκε αρκετά πυρά στο Δ.Σ.
για την αίτηση περιορισμού του χρόνου απαγόρευσης
φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών στο ΒΙΝΤΖΙ.
Κατανοεί το πρόβλημα, γι΄ αυτό και εκτιμά ότι η δη-
μιουργία εμπορικού λιμανιού θα δώσει τέλος σε αντι-
παραθέσεις. Μάλιστα η εταιρία του θα προσφέρει στο
Δήμο 150.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό.

Τώρα είναι η ώρα!
Επιτακτική η ανάγκη για το εμπορικό λιμάνι

Παραίτηση Αλιπράντη από την παράταξή του 

Λ. Κοντός: Μας συνδέουν πολλά…
Η παραίτηση Αλιπράντη, από την παράταξη δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τον επικεφαλής  κ. Λοίζο Κοντό,
ο οποίος ρωτήθηκε από τη ΦτΠ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως είπε, δεν δημιουργείται πρόβλημα στην πα-
ράταξη, γιατί κατ΄αρχάς υπήρξε μια διαφορετική άποψη, δεν υπήρξε διαφωνία. Κατά την εκτίμηση του κ. Κοντού,
διαφωνία ουσιαστική, υπήρξε στην πλειοψηφία και εξηγεί: «Όταν ο παραιτηθείς πρόεδρος της πλειοψηφίας κ.
Σκανδάλης ζητεί μέσα από την παραίτησή του ταυτόχρονα, να λειτουργήσει το νέο Δ.Σ. με νέα άτομα, ώστε να μην
υπάρχουν τα βαρίδια του παρελθόντος, και μη δεχόμενοι αυτοί οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του
κ. Σκανδάλη, εκεί υπήρξε μια εσωτερική διαφωνία. Και ως προς την τακτική και ως προς την πρακτική».
Στη δική μας περίπτωση, προσθέτει ο κ. Κοντός, «ακολουθήθηκε σταθερή στάση και από τους δύο, επειδή όμως
υπήρξε διαφορετική άποψη, ο κ. Αλιπράντης θεώρησε ότι θα έπρεπε να ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξή μας.
Αυτό όμως είναι δευτερευούσης σημασίας, διότι με τον κ. Αλιπράντη μας συνδέουν πολλά πράγματα, τόσα ώστε
να μην θεωρούμε ότι είναι ουσιαστική η συγκεκριμένη κίνηση. Θα είμαστε κοντά και θα στηρίζει την παράταξη». 
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Το οχηματαγωγό «Παναγία Κρημνιώ-
τισσα», μας έκανε όλους το βράδυ του Σαβ-
βάτου να σταυροκοπηθούμε και να πούμε
Παναγία Κρημνιώτισσα βοήθησέ μας!
Κι όμως έτσι συμβαίνει, με ευχολόγια και
προσευχές δεν λύνονται τα προβλήματα δεν
αποφεύγονται τα ατυχήματα, δεν βοηθάμε
στην ανάπτυξη του νησιού μας, δεν φροντί-
ζουμε για την ασφάλεια των Παριανών.
Σήμερα το Κρημνιώτισσα, χτες το Δημή-
τριος, αύριο δεν ξέρουμε και ευχόμαστε να
μην συμβεί τίποτα.
Τα πλοία αυτά που μεταφέρουν βαριά οχή-
ματα, υλικά, καύσιμα κ.ά. εμπορεύματα,
έχουν πλέον δεκαπλασιαστεί τα τελευταία
χρόνια εξαιτίας της ανάπτυξης του νησιού και
της οικοδομικής δραστηριότητας. Πριν από
δέκα με δεκαπέντε χρόνια ένα γκαζάδικο την
εβδομάδα έφτανε για να καλύψει τις ανάγκες
κίνησης και θέρμανσης της Πάρου. Σήμερα,
τρία πλοία την ημέρα δεν επαρκούν. Τσιμεν-
τάδικα και τουβλάδικα καταπλέουν σχεδόν
καθημερινά στο κεντρικό λιμάνι διότι ο προ-
βλήτας «ΒΙΝΤΖΙ» δεν τα εξυπηρετεί.
Κρουαζιερόπλοια, τσιμεντάδικα, τουβλάδικα,
δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, θαλαμηγοί και
αλιευτικά, όλα μαζί σε μια λιμενολεκάνη με-
ρικών εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων,

αποτελούν και καταδεικνύουν τη σημερινή
τουριστική εικόνα του νησιού μας. Και δεν
αναφέρουμε τα αδρανή, διότι αυτά τουλάχι-
στον σταματούν για το θερινό τετράμηνο. 
Το νησί αναπτύσσεται συνεχώς, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι οι κάτοικοί του ευημερούν. Ο
οικοδομικός οργασμός οφείλεται και στις με-
γάλες τεχνικές εταιρίες που πιστεύουν ότι ο
τόπος προσφέρεται για εκμετάλλευση και
κέρδος.
Η τουριστική σαιζόν αντί να διευρύνεται πριν
και μετά, συρρικνώνεται επικίνδυνα και
έχουμε φτάσει να μιλάμε για 30 και 35 ημέ-
ρες.
Τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχει αναφέρει το Λιμεναρχείο, αγγίζουν τον
Αύγουστο τα 50.000, σε μια Πάρο ενός περι-
φερειακού δρόμου 60 χιλιομέτρων. Η κίνηση

στους δρόμους είναι ανυπόφορη το καλοκαίρι
και μας θυμίζει μποτιλιάρισμα της οδού Αθη-
νάς στο κέντρο της Αθήνας. Το μόνο θετικό
που διαφαίνεται στον ορίζοντα, είναι ότι κάτι
κινείται μέχρι στιγμής σε εξαγγελίες στο
χώρο της υγείας, η δημιουργία και ελπίζουμε
η άμεση λειτουργία του ΧΥΤΑ και η κατα-
σκευή (αλήθεια τι γίνεται μ’ αυτό;), του συγ-
κροτήματος του ΤΕΕ.
Σχεδιασμός όμως, τίποτα. Όλα τα άλλα βι-
τρίνα. Εξαργυρώσαμε όλες τις βιτρίνες, τις
ξεπουλήσαμε και πιάσαμε 68% και το αποτέ-
λεσμα τελικά δικαιώνει  τις εξελίξεις. Και
τώρα τι κάνουμε; Καθόμαστε και κοιτάμε τις
βιτρίνες που γκρεμίζονται, καταστρέφονται
σιγά-σιγά (βλέπε κολωνάκια) ή σχεδιάζουμε
και κατασκευάζουμε έργα, απλώς και μόνο
για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, χωρίς αυτά
να προσφέρουν, αλλά αντίθετα να δημιουρ-
γούν προβλήματα (βλέπε μαρίνα Νάουσας,
λιμάνι Πούντας). Μήπως είναι η ώρα;

Μήπως πρέπει να καθίσετε όλοι να κάνετε
ένα σχεδιασμό προτεραιοτήτων για το νησί;
Μήπως πρέπει να αφήσετε τις προσωπικές
φιλοδοξίες, τις κομματικές εμπάθειες και να
δείτε μπροστά. Γυρίστε σελίδα στο νησί. Ότι
έγινε, έγινε. Δεν ξαναγυρίζουμε πίσω. Τώρα
είναι η ευκαιρία, να καταθέσει ο καθένας τις
γνώσεις του, τις εμπειρίες του, τις γνωριμίες
του, να εκμεταλλευτούμε (με την καλή έν-
νοια), τους ανθρώπους του νησιού και τους
επώνυμους επισκέπτες, που μπορούν να προ-
σφέρουν, για να πετύχουμε…
Εμπορικό λιμάνι, αεροδρόμιο, περιφερειακός
Παροικιάς, μαρίνα Νάουσας, λιμάνι Αλυκής,
μερικές από τις προτεραιότητες που πρέπει
να …τρέξουμε. Βάλτε στόχους. Ένα από τα
παραπάνω να γίνει, κερδίσαμε. Δεν είναι δύ-
σκολο. Το είδαμε πρόσφατα με το νοσοκο-
μείο, που θεωρείτο άπιαστο όνειρο, ούτε καν
είχαμε τολμήσει ποτέ επισήμως να το ζητή-
σουμε και όμως γίνεται. Έτσι λοιπόν, με τον
ίδιο τρόπο, με την ίδια μέθοδο προσπαθήστε,
αποδείξτε ότι δεν σας ενδιαφέρει η εξουσία
και η καρέκλα, αλλά μόνο το καλό του τόπου.
Στρατευθείτε λοιπόν, και κάτω από την κα-
θοδήγηση ενός ανθρώπου, που εσείς θα επι-
λέξετε, με κριτήριο το καλό και την πρόοδο
του νησιού μας, προχωρήστε μπροστά, δεν
είναι δύσκολο, δεν είναι όνειρο, μπορείτε να
το πετύχετε αν είστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Παρίων Λίθος
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Πάρου - Αντιπάρου
Σκάνδαλο Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου
Πέρασαν σχεδόν έξι μήνες από την στιγμή που έγινε γνωστό το σκάνδαλο του Λιμενικού Τα-
μείου Παρου –Αντιπάρου που συγκλόνισε της μικρές κοινωνίες των νησιών μας και, μόλις
τώρα στις 2 Ιουνίου,  έφτασε στον Δήμο Πάρου η παραίτηση του πρόεδρου του, κ. Κ. Σκαν-
δάλη.   Χωρίς δυστυχώς ούτε και τώρα, να έχει το σθένος και την τόλμη, ο πρώην πρόεδρος
του Λιμενικού Ταμείου να πάρει την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί. 
Tο ίδιο, έκαναν βέβαια, και οι υπόλοιποι της πλειοψηφίας που συμμετέχουν στο Λ.Τ. ,δεν πα-
ραιτήθηκαν ούτε την ύστατη στιγμή, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την συμμετοχή
τους. Ο  Κύριος Σκανδάλης στην υπόθεση της ΔΕΥΑΠ (Παπαευσταθίου) διατείνονταν  ότι
(επειδή είναι οικονομολόγος και σέβεται και το τελευταίο ευρώ του Παριανού πολίτη θα ήθελε
να ξέρει που πηγαίνει).  Για το Λ.Τ. που ήταν πρόεδρος δηλώνει ότι δεν ήξερε τι γινόταν και
αφήνει να διασύρεται και να διαπομπεύεται η τιμή και υπόληψη ενός υπαλλήλου (που όλοι
ομολογούν την εντιμότητα  και την εργατικότητα του). Αυτοί που ήρθαν να διώξουν το
ΚΑΚΟ  ΧΘΕΣ το αντικαθιστούν με την πολιτική ανηθικότητα και αναλγησία. Θεωρούμε
την αποποίηση των πολιτικών ευθυνών από τους εκλεγμένους, πράξη ανέντιμη και πολιτικά
ανήθικη. Δεν μπορεί η φιλοσοφία, η λογική και η πρακτική της παρακμιακής κεντρικής πο-
λιτικής σκηνής, να εμφυτεύεται σε ένα μικρό τόπο. Πρέπει οι πολίτες να την αποβάλλουμε
σαν ξένο σώμα και να προσπαθήσουμε να κατοχυρώσουμε με κάθε τρόπο τη Δημοκρατία, την
Ηθική και την Αξιοπρέπεια στην πολιτική πρακτική στον τόπο μας.

Η Γραμματεία

Τώρα είναι η ευκαιρία για να …χτίσουμε το μέλλον της Πάρου 

Όλοι μαζί θα πετύχουμε 
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Να προσέχουμε για να έχουμε

Η περιοχή του Κεντρικού και Νότιου Αιγαίου χαρακτηρίζεται σαν μια από τις
πλέον άνυδρες περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα τα τελευταία τριάντα χρό-
νια οπότε και καταγράφεται μια σταθερή μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, σε αρκετά από τα μικρά νησιά
του Αιγαίου γίνεται σημαντική εισαγωγή πόσιμου νερού, ενώ αντίστοιχα, σε

μεγαλύτερα νησιά της περιοχής κατασκευάζεται και λειτουργεί
ικανός αριθμός λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων για τη συλλογή
όμβριων υδάτων, με σκοπό την αξιοποίησή τους κατά τη θερινή
περίοδο για κάλυψη των αναγκών των αγροτικών καλλιεργειών.
Το πρόβλημα της έλλειψης νερού θα γίνει ιδιαίτερα έντονο μέσα
στα επόμενα 15-20 χρόνια. Αυτό βέβαια οφείλεται περισσότερο
στον ανθρώπινο παράγοντα και λιγότερο στην μεταβολή των κλι-
ματικών συνθηκών. Έχει διαπιστωθεί ανά τον κόσμο, ότι σε μέρη
που αντιμετώπισαν προβλήματα λειψυδρίας , η σωστή και συνετή
διαχείριση των αποθεμάτων συνέβαλε στη βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης και παραμονής των ντόπιων κατοίκων για πολλά
ακόμη χρόνια. 
Απορίας άξιο είναι το γεγονός της παράνομης εκμετάλλευσης του
υδροφόρου ορίζοντα των νησιών Πάρου – Αντιπάρου. Ως αντι-
κειμενικός παρατηρητής και κάτοικος του νησιού εδώ και 3 χρό-

νια, με θλίψη μου βλέπω ότι, εκτός από την άναρχη δόμηση -το οποίο είναι
ένα άλλο κεφάλαιο- για κάθε κατοικία η οποία κτίζεται τις περισσότερες φορές
παρανόμως δημιουργούνται γεωτρήσεις για την άντληση ποσοτήτων νερού
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για πότισμα. Η κατάσταση μπορεί να χα-
ρακτηριστεί εκτός ελέγχου, καθώς οι διαδικασίες για τη νόμιμη αδειοδότηση
γεώτρησης καθυστερούν έως και τρία χρόνια, ενώ ο χρόνος διάνοιξης μιας
παράνομης γεώτρησης είναι πολύ μικρός. 
Με τα γεγονότα που αναφέρω δε θέλω να θίξω κανέναν ούτε πολιτικά, άλλα
ούτε και προσωπικά. Οφείλω όμως να προειδοποιήσω όλους και κυρίως τους
μόνιμους κατοίκους ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και λαμβάνοντας σο-
βαρά υπόψη τις εκτιμήσεις των επιστημόνων για αύξηση της θερμοκρασίας τα
επόμενα χρόνια , η έλλειψη νερού θα είναι τόσο έντονη που μπορεί να βιώ-
σουμε σταδιακά από ερημοποίηση των πανέμορφων τούτων τόπων μέχρι και
οικονομικό μαρασμό με ότι αυτό συνεπάγεται. Η λύση είναι στο χέρι σας. 

Γκαλαφάγκας Βασίλης 
Καθηγητής Πληροφορικής Γενικού Λυκείου Νάουσας Πάρου

ααιι
χχμμ

έέςς

Χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν από την 2η Ετήσια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου «ENTER»
που έγινε στην Πάρο από 4 έως 6 Ιουνίου.
Κατά τη συνάντηση, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι 11 ευρωπαϊκών χωρών, μελετήθηκαν τα αποτελέ-
σματα της επιδημιολογικής έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, που έδειξαν ότι στην Πάρο, σε ποσοστό
22%, υπάρχουν συνήθη ελαφρά ψυχολογικά συμπτώματα, τα οποία ωστόσο, δεν είναι νόσος. 
Τα στοιχεία αυτά αναλύθηκαν και όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής, αναπληρωτής κα-
θηγητής Ψυχιατρικής του Παντείου και Επιστημονικός Δ/ντής της Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), Στ. Στυλιανίδης, διαπιστώθηκε ότι ήσαν πολύ πιο συμβατά και πιο χαμηλά σε
επίπεδο νοσηρότητας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκτιμήθηκε επίσης, ότι τα συγκεκριμένα αποτε-
λέσματα, αποτελούν μία εξαιρετική βάση πολύ αξιόπιστη, για να ξεκινήσουν, σε συνεργασία και με τους ξέ-
νους εμπειρογνώμονες, πιλοτικές δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 
Τρία πράγματα είναι σημαντικά, τόνισε ο κ. Στυλιανίδης: «Πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα,
μία δημοτική Αρχή σχεδιάζει μαζί με ομάδα επαγγελματική ψυχικής υγείας, δράση-πρόληψη-θεραπεία και
αποκατάσταση των προβλημάτων ψυχικής υγείας. 
»Θέλουμε οι δράσεις αυτές προς θεραπεία ενάντια στο στίγμα, να ενσωματωθούν σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο.
»Επιπλέον όμως, με αυτού του είδους τις συναντήσεις, γίνεται ευρύτερα γνωστή η Πάρος».
Το μοντέλο της Πάρου, σύμφωνα με τον κ. Στυλιανίδη, θα παρουσιαστεί από τον ίδιο και την κ. Στέλλα Παν-
τελίδου, στη Σαραγόσα όπου θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Ιουνίου στρογγυλή τράπεζα, που διοργανώ-
νει ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο, πολύ ισχυρό, ψυχοσωματικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας . Επίσης
προετοιμάζονται για το Νοέμβριο, σε συνεργασία με το υπόλοιπο δίκτυο, δύο κοινές επιστημονικές προ-
τάσεις για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.  

Ο δρόμος είναι μακρύς, τονίζει ο κ. Στυλιανίδης, σε ότι αφορά «στην άρση της προκατάληψης
απέναντι στην ψυχική αρρώστια και γίνεται ακόμη πιο δύσκολος, γιατί δεν υπάρχουν επαρ-
κείς και ισχυρές υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς οι
πόροι και η στήριξη από την Πολιτεία, κυρίως σε ότι αφορά στα νησιά, είναι πολύ χαμηλή».
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης και η
Αντιδήμαρχος κ. Άννα Κάγκανη. 
Ο κ. Βλαχογιάννης, επισήμανε το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός, ότι επελέγη η Πάρος για
τη συνάντηση, από την οποία θα υπάρξει όφελος για όλους και τόνισε: «Ο Δήμος στήριξε και
στηρίζει τη λειτουργία  της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, γιατί είναι διαπιστωμένο, ότι
οι κάτοικοι της Πάρου φροντίζουν, εκτός από τη σωματική και την ψυχική τους υγεία, γι΄ αυτό
και συνεργάζονται με τα στελέχη της κινητής μονάδας».

Συνάντηση ENTER για την Ψυχική Υγεία στο σπίτι της Λογοτεχνίας

Στη Σαραγόσα το μοντέλο της Πάρου 

Καθαρίζεται επιτέλους το δάσος των Λευκών
Οργασμός δουλειάς στις Λεύκες, ενόψει της εορτής της Αγίας Τριάδας, καθώς συγκεν-
τρώνεται στο χωριό πολύς κόσμος, για να παρακολουθήσει τη Θεία λειτουργία, αλλά και τις
εκδηλώσεις. 
Το πανέμορφο και γραφικό χωριό, έτσι κι αλλιώς, είναι πεντακάθαρο, αφού φροντίζουν γι΄
αυτό οι τοπικοί φορείς. Η μόνη παραφωνία ήταν το πευκοδάσος στην είσοδο του χωριού,
που είχε τουλάχιστον δύο χρόνια να καθαριστεί, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει φωτιά. Ξερά
κλαδιά και πευκοβελόνες στρώμα, συνέθεταν για πολύ καιρό το σκηνικό στο δάσος. Εδώ
και λίγες ημέρες όμως, ξεκίνησε ο καθαρισμός, πρώτα από τα κάτω δασάκια, που είναι πλέον
πεντακάθαρα και συνεχίζεται στο πάνω δάσος με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου και
του Δήμου Πάρου.
Μία εργασία που θα ‘πρεπε να είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά κάλιο αργά παρά
ποτέ…
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Εξετάσεις και γραφειοκρατία
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ο σκοπός της εκπαίδευσης; Κατά το Σύνταγμα να διαμορφώσει
ανθρώπους με ανεξαρτησία σκέψης, με κριτική ικανότητα κ.λ.π. Από τη μέχρι σή-
μερα λογική των σχολείων το συμπέρασμα είναι μάλλον ότι πάμε να διαμορφώ-
σουμε γραφειοκράτες, χωρίς κριτική ικανότητα. Θέλουμε να κάνουμε τους
μαθητές παπαγάλους, ανθρώπους της αγοράς, ανταγωνιστικούς, αγχωμένους
μόνιμα, χωρίς ικανότητα συνεργασίας. 
Μετά την ανακάλυψη του υπολογιστή, του εκτυπωτή, του φωτοτυπικού μηχα-
νήματος, του φαξ, τα χαρτιά στο σχολείο πολλαπλασιάστηκαν. Εις τριπλούν τα έγ-
γραφα! Ένα με το φαξ, ένα με το ταχυδρομείο και ένα με τον υπολογιστή. Εις
τριπλούν και οι εξετάσεις. Τεστ καθημερινά, διαγωνίσματα και γραπτές εξετά-
σεις ένα ολόκληρο μήνα στο τέλος! Ο μαθητής είναι διαρκώς ζαλισμένος. Τα χαρ-
τιά κάνουν παρέλαση μπροστά του.
Το βασικό πρόβλημα της Παιδείας στην Ελλάδα είναι ότι τα παιδιά δεν μαθαί-
νουν. Δεν μαθαίνουν σχεδόν τίποτα και ας ταλαιπωρούνται με πολλές ώρες και
πολλά βιβλία κάθε μέρα. Πώς το καταφέρνουμε αυτό το σπουδαίο, ενώ βρισκό-
μαστε κάθε μέρα με τους μαθητές για πολλές ώρες;
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης άλλαξε κάπως τα τελευταία χρόνια, δεν άλλαξε
όμως σχεδόν καθόλου το σύστημα. Βάσεις του συστήματος είναι η αίθουσα, ο δά-
σκαλος, το σχολικό βιβλίο και οι εξετάσεις. Αυτές παραμένουν ακλόνητες, παρα-
μένουν στα παλιά, στο 1950 και πιο πίσω.
Ο Ιούνιος και ο μισός Μάιος κατασπαταλιούνται στις γραπτές εξετάσεις των μα-
θητών και οι δάσκαλοι μεταβάλλονται σε εξεταστές, χωροφύλακες (επιτηρητές)
και βαθμολογητές, ενώ οι μαθητές σε μηχανάκια μνήμης και απαντητικά ρομπότ.
Μαθαίνουν να απαντούν σε ερωτήσεις, κάποιοι γίνονται παπαγάλοι, άλλοι
ασκούν τη μνήμη τους. Οι εξετάσεις δεν προσφέρουν ούτε στους μαθητές, ούτε
στους καθηγητές. Τα μειονεκτήματα είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήματα.
Οι γραπτές εξετάσεις είναι για να τρέφουν τη γραφειοκρατία, για να κρατούν σε
φόβο και άγχος το μαθητή, για να τον εθίζουν στις διακρίσεις του συστήματος,
να τον προσγειώνουν  στη λογική της αγοράς. Δεν μαθαίνει ο μαθητής. Απλώς
ταλαιπωρείται. Αν ήταν να μαθαίνουν από τα τεστ και τα διαγωνίσματα οι μαθη-
τές, θα ερχόμαστε πρώτοι στον κόσμο και όχι έσχατοι.
Η ζωή έχει τις δικές τις ερωτήσεις, αυτές δεν μαθαίνουμε να τις απαντούμε, δεν
μαθαίνουμε τη γλώσσα της, γιατί κλείνουμε τα παιδιά στο σχολείο, τα κλειδώ-
νουμε τελευταία μέσα,  η ζωή είναι έξω, η κοινωνία είναι έξω, εμείς απλώς θέλουμε
να γίνουν ικανά για τις εξετάσεις, θέλουμε να γράφουν αυτά που νομίζουμε ότι
εξυπηρετούν, στο τέλος διαμορφώνουμε στελέχη της γραφειοκρατίας. Να είναι
η σφραγίδα δεξιά, να θεωρείται το γνήσιον της υπογραφής, τόσες μονάδες εδώ
και τόσες εκεί. Στο τέλος μας μένει η αριθμητική εικόνα του μαθητή, τα δεκα-
τριάρια, ο μέσος όρος και όλα αυτά. Ο μαθητής είναι μπροστά μας, άνθρωπος με
σάρκα και οστά, με ικανότητες, με ομορφιά, εμείς είμαστε στα χαρτιά και τους
ελέγχους.
Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο Μάιος και ο Ιούνιος με ένα άλλο πρόγραμμα.  Συ-
ζητήσεις πάνω στην ύλη που διδάχτηκε, εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκ-
δρομές, επισκέψεις. Κριτική θεώρηση των βιβλίων, αλλά και του τρόπου
διδασκαλίας, εκθέσεις πάνω στα έργα των μαθητών και άλλα ευφάνταστα. Αντ’
αυτών τα μαθήματα σταματούν και αρχίζουν οι εξετάσεις.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μαθητές γράφουν, αλλά μετά δεν δίνεται χρό-
νος να δουν τα γραπτά τους και να αντιληφθούν τα λάθη τους. Γράφουν και έρ-
χονται να μάθουν τα αποτελέσματα. Δεν προβλέπεται συζήτηση πάνω στα
γραπτά, πάνω στα λάθη και τις παραλείψεις. 
Καιρός να τολμήσουμε αλλαγές. Από τους πολιτικούς δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε τίποτα. Το απέδειξαν τα 34 χρόνια της μεταπολίτευσης. Απλώς οι όποιες
αλλαγές θα πρέπει να προετοιμάζονται από τα κάτω. Οι ίδιοι οι καθηγητές πρέ-
πει να αμφισβητήσουν το σύστημα. Και να τολμήσουν ανοίγματα. Η αξιολόγηση
μπορεί να γίνεται με πιο ευφάνταστους και γόνιμους τρόπους. Καιρός να ψάξουμε
όλους τους τρόπους που θα έκαναν πιο γόνιμη τη ζωή στο σχολείο.

Χρίστος Γεωργούσης

ααιιρρεεττιικκάά«Χορού παράστασις»
Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα του Δήμου
Πάρου πραγματοποιεί την ετήσια χορευτική
του παράσταση το Σάββατο 14 Ιουνίου στις
8.00 το βράδυ στην πλατεία Μαντώ Μαυρογέ-
νους στην Παροικιά.

Εκδηλώσεις στις Λεύκες για
τον εορτασμό της Αγίας Τριάδας 
Διήμερες εκδηλώσεις στις 15 και 16 Ιουνίου, θα
πραγματοποιηθούν στις Λεύκες για τον εορτα-
σμό της Αγίας Τριάδας. Το πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεων έχει ως εξής:
Κυριακή 15 Ιουνίου 
19.30  Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
21.30  Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και
ζωντανή μουσική από το Χορευτικό όμιλο Νά-
ουσας
Δευτέρα 16 Ιουνίου
09.00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
10.00 Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας
Τριάδας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του
Δήμου Πάρου και του Α΄ Σώματος Προσκό-
πων Λευκών Πάρου.
21.00 Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς
από το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάου-
σας Πάρου Τμήματα Λευκών – Άσπρου Χω-
ριού.
Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν: Ο Δήμος
Πάρου, το Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκών, η
Δ.Ε.Π.Α. Πάρου και ο Σύλλογος «ΥΡΙΑ».

Θεατρική Ομάδα Νάουσας Πάρου

Η  Νόννα στη Φολέγανδρο...
Το Σάββατο 31 Μαϊου, στην Χώρα Φολεγάνδρου η ναου-
σαίϊκη ομάδα παρουσίασε την μαύρη κωμωδία του Ρ. Κόσσα
«Λα Νόννα» σε σκηνοθεσία Υπαπαντής Ρούσσου, κοστού-
μια Μαρίας Αναγνωστοπούλου και μουσική Π. Μαθιέλλη,
με μεγάλη επιτυχία  και προσέλευση κόσμου. Η παράσταση
είχε ανεβεί στην Πάρο ήδη από τα τέλη Μαρτίου  και είχε
γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό της Πάρου που
έδωσε το παρόν σε όλη τη σειρά των παραστάσεων.
Η παρουσίαση στη Φολέγανδρο αποτέλεσε γεγονός για το
κυκλαδίτικο νησί που υπο-
δέχτηκε την Θ.Ο. Νάουσας
φιλόξενα, βοηθώντας την
να ξεπεράσει διαδικαστικά
προβλήματα. Οι θεατές του
έργου ήταν από την Χώρα,
αλλά και την Άνω Μεριά
και χειροκρότησαν πολύ
την παράσταση της «Νόν-
νας». Πριν από την έναρξη
της παράστασης διαβάστηκε χαιρετισμός του Γεν. Γραμμα-
τέα του Υπ. Εμπ. Ναυτ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
κου Κουρούση που μιλούσε για τη συνέχιση του θεσμού κάτι
που ικανοποίησε ιδιαίτερα τους Φολεγανδρίτες.

Παίζοντας…
Παίζοντας είναι ο τίτλος της έκθεσης φωτογραφίας τα
εγκαίνια της οποίας θα γίνουν στις 12/6/08 στις 8 το
βράδυ στο Σπίτι Bar στην Παροικιά. Η Κίρκη Νότη θα
εκθέτει τα έργα της έως τις 23 του μήνα.

Τοποθετήθηκε
ο χλοοτάπητας 
Εδώ και πολύ καιρό, η παιδική χαρά στην πλατεία
Μαντώ Μαυρογένους παρέμενε κλειστή, γιατί
ήταν επικίνδυνη για τα παιδιά. Είχε τσιμεντοποι-
ηθεί, για συγκεκριμένους λόγους, αλλά το παιχνίδι
για τα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά δεν ήταν
εύκολο, καθώς υπήρχε κίνδυνος να πέσουν και να
χτυπήσουν στο τσιμέντο. Από προχτές όμως, η παι-
δική χαρά άνοιξε για μικρούς και μεγάλους, γιατί
επιτέλους τοποθετήθηκε ο χλοοτάπητας, που
έδωσε και μια όμορφη όψη στο χώρο. Έτσι τα παι-
διά μπορούν να παίζουν, χωρίς οι γονείς να αγωνι-
ούν μήπως χτυπήσουν. Επιπλέον, όλα τα παιχνίδια
και τα όργανα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Από
την πρώτη ημέρα που η παιδική χαρά έβαλε τα
…πράσινά της και άνοιξε, γέμισε παιδικές φωνές
και γέλια. Όλα τα παιδάκια έσπευσαν να χαρούν
και να απολαύσουν, χωρίς κίνδυνο πια , το παι-
χνίδι…

Νέο δημοτικό στη Νάουσα
Του έβαλαν κεραμίδια
…κόντρα στο ΓΟΚ
Για ποια Νάουσα μιλάμε; Κατάλαβε το Υπουργείο
Παιδείας ότι τα σχέδια που έβγαλε από το συρτάρι και
έστειλε ήταν για σχολείο στις Κυκλάδες; Δεν τους είπε
κανείς ότι δεν έχουμε εδώ κεραμοσκεπές ή ξαφνικά άλ-
λαξε κάτι και δεν το ξέρουμε; Φοβάμαι δε ότι αυτά τα
Προ-Κατ σχέδια, σαν αυτό που είδαμε και για το νοσο-
κομείο και αφορούσε στο ύφος της Σαντορίνης, καλά
είναι και γίνονται γιατί εξοικονομούν χρήματα. Λίγη
φροντίδα και μια μικρή αλλαγή όμως δεν είναι κάτι  το
ακατόρθωτο!

Δ.Μ.
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

Παγκόσμιο Κύπελλο KITEBOARDING στην Πάρο
Από τις 19 έως τις 25 Ιουνίου 2008 έχει προγραμματιστεί η διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Kiteboarding,
στην Πάρο, και συγκεκριμένα στην παραλία της Πούντας που βρίσκεται απέναντι από την Αντίπαρο.
Διοργανώτρια αρχή είναι η Διεθνής Ομοσπονδία, η Kiteboarding KPWT (Kite Pro World Tour), που έχει ορίσει
όπως και το 2006 ως τοπικό διοργανωτή την εταιρία  Paros Kite Pro-Center, η οποία θα αναλάβει το αγωνιστικό
σκέλος, αναθέτοντας την όλη διοργάνωση στην Down Town Communication.  
Το Kiteboarding είναι το νέο θαλάσσιο άθλημα που συνδυάζει το windsurfing, το wakeboarding και το πέταγμα του
αετού (kite). Συνδυάζει τη δυναμικότητα με την αρμονία της φύσης. Είναι ένα σπορ πολύ θεαματικό και η ανάπτυξή
του είναι αλματώδης. Κορυφαίοι αναβάτες από όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν ενώ η  κάλυψη γίνεται από παγκό-
σμια και εγχώρια μέσα,  TV, το Διαδίκτυο και τον Τύπο.  
Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης θα είναι ο ΕΟΤ και Χορηγός Επικοινωνίας το MEGA CHANNEL. 
Σε όλη τη χρονική περίοδο που θα εξελίσσονται οι αγώνες (19-25 Ιουνίου), έχουν προγραμματιστεί ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώ-
σεις, τόσο γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, όσο  και σε διάφορα μέρη του νησιού (συναυλίες, DJs, αγώνες, πάρτυ κ.α.), μετατρέποντας τους
αγώνες σε ένα κορυφαίο γεγονός για την Πάρο και τα ελληνικά νησιά γενικότερα.

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκάλεσε το
Δ.Σ. του Νηρέα με θέμα : την άνοδο της ομά-
δας στην Δ΄ Εθνική και φυσικά τις απαιτή-
σεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν.
Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής που
ετοίμασε τον προϋπολογισμό των οικονομι-
κών υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει αγώνας
δρόμου για να επιτευχθούν οι περαιτέρω στό-
χοι. Και αυτό γιατί η «παρουσία» της ομά-
δας στην κατηγορία αυτή, απαιτεί το ποσό
των 365.000€. 
Από αυτά, οι 50.000€ πρέπει να είναι στη διά-
θεση της ομάδας σε 20 μέρες και συνολικά το
ποσό των 150.000€ να έχει συγκεντρωθεί
μέχρι την προκήρυξη του πρωταθλήματος
που θα γίνει τον Αύγουστο.
Για τη συγκέντρωση του ποσού αυτού, ήδη
το Δ.Σ απηύθυνε επιστολές σε πολλές Πα-
ριανές επιχειρήσεις και προχωρά σε επαφές
με τους επιχειρηματίες.
Πιθανή επιχορήγηση από την Ε.Π.Ο. δεν θα
είναι σημαντικού ύψους, γι΄ αυτό και δεν
μπορεί να προϋπολογιστεί.
Επίσης στη συνέλευση αποφασίστηκε, η έκ-
δοση μηνιαίας εφημερίδας, για την προβολή
των υποστηρικτών του Νηρέα, αλλά και  του
έργου του. 

Δ.Μ.

Έκτακτη συνέλευση του Νηρέα 

Για τις υποχρεώσεις της ομάδας μετά την άνοδο

Έγινε την Κυριακή στην αίθουσα
του Αρχιλόχου, η ετήσια γενική
συνέλευση της Φιλοζωικής
Παρου.(PAWS)
Ο πρόεδρος κ. Ν. Στεφάνου
έκανε αναφορά στο έργο που
έγινε την χρονιά που πέρασε και
εντυπωσίασε  αναφέροντας ότι
200 σκυλιά του νησιού μας τοπο-
θετήθηκαν σε ανάδοχες οικογέ-
νειες. Όλα τα έσοδα που υπήρξαν
κατά την διάρκεια του χρόνου
διατέθηκαν κυρίως για στειρώ-
σεις έτσι ώστε να περιορίζεται ο
αριθμός των ανεπιθύμητων
ζώων.

Εκτενώς αναφέρθηκε επίσης και
στην προσπάθεια για την δημι-
ουργία καταφυγίου αδέσποτων
ζώων που με την βοήθεια του
Δήμου βρίσκεται σε καλό δρόμο
Τηλ. 22840/28291
Φαξ: 22840/28119.

Το ΔΣ του συλλόγου:
Νικόλας Στεφάνου
Κλαίρη Καλεμκέρη

Δημήτρης Μερεμέτης
Vicki Preston

Δήμητρα Δράκου
Νίκος Σαραντινίδης 

Martina Blair
Γιάννης Θεοδωρίδης

Ετήσια γενική συνέλευση
της Φιλοζωικής

Αποσύρθηκε το μολυσμένο ηλιέλαιο

Κάλιο αργά παρά ποτέ…
Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα που διαθέτουν ηλιέλαιο, ενώ ήδη έχουν αποσυρθεί μεγάλες ποσό-
τητες, και δεσμεύτηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχείου, έχουν ελεγχθεί μέχρι και σήμερα 190 επιχειρήσεις από το
μικτό κλιμάκιο ελέγχου των συναρμόδιων Υπηρεσιών του Επαρχείου Πάρου (Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και
Προστασίας Καταναλωτή).
Οι συνολικές ποσότητες οι οποίες αποσύρθηκαν ανέρχονται στα 31.093 lt.
Αναλυτικότερα, οι ποσότητες που επιστράφηκαν ανέρχονται στα 10.679 lt και δεσμεύτηκαν με ευθύνη των επιχει-
ρήσεων στους αποθηκευτικούς τους χώρους 20.414 lt.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε περίπτωση παράβασης θα επιβληθούν οι αυστηρότερες προβλεπόμενες κυρώσεις.
Επίσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου ενημερώνει τα μέλη του για την εφαρμογή της Αγορανομικής
Διάταξης  αριθμ. 6/2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά τις τιμές βρωσίμων ελαίων κλπ.. και ζητά απ’
όλους τους εμπόρους που διακινούν ηλιέλαιο ή προϊόντα που περιέχουν ηλιέλαιο πλέον του 10%, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, να ενημερώσουν άμεσα για τις ποσότητες που έχουν αποσυρθεί
από τα ράφια τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8 
841 00 – Ερμούπολη
Πληροφορίες: Αν. Βαρουχάκη 
Τηλέφωνο: 22810 – 85509
Fax: 22810 – 82281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως των Αναστάσιου &
Πρόδρομου Μαμάση, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χα-
ρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 18.390,00 τ.μ., που
βρίσκεται στη θέση «Αγ. Αναστασία», κτηματικής περιφέ-

ρειας Δήμου Πάρου της νήσου Πάρου, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν. 998/79, ως εξής:
Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά
την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3, του
Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και πλέον ισχύουν
με το Ν 3208/03, διότι είναι αγροτικής μορφής με διαχρο-
νικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής (βαθμί-
δες, κλίση ήπια, έδαφος βαθύ, ευρύτερη περιοχή αγροτική)
εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις της παρ. 6α του αρ. 3 του
Ν. 998/79.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην υπηρεσία μας και
τον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρ-
τηση).

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Ο Δ/ ντής Δασών 
Κων/νος Καταγάς 

Δασολόγος Α΄

Αδικαιολόγητη (επί της ουσίας)
καθυστερημένη αντίδραση!

Δυστυχώς και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να εμφανιστεί το Επαρ-
χείο Πάρου (και ασφαλώς, ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός), ότι αν-
τέδρασε έγκαιρα στο τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο του
επιμολυσμένου ηλιελαίου, η καθυστέρηση είναι δεδομένη και πέραν
κάθε αμφισβήτησης!
Είναι αδιανόητο στην εποχή μας να επιδεικνύεται τέτοια απίστευτη
αδράνεια και να οχυρώνεται η κάθε συνιστώσα του κρατικού μηχανι-
σμού πίσω από αδιάφορες για τον πολίτη και την ασφάλειά του, γρα-
φειοκρατικές αγκυλώσεις και να ξοδεύει την ενεργητικότητά της σε
«εμφύλιες» αντιπαραθέσεις, περιμένοντας να φτάσει ο κόμπος στο
χτένι για να υπάρξει η δέουσα αντίδραση.
Είναι απαράδεκτο για μια ευρωπαϊκή κατά τα άλλα χώρα να ενεργο-
ποιούνται τα αντανακλαστικά της, ένα ολόκληρο μήνα μετά το συνα-
γερμό που εξέπεμψε συνάδελφός της στην Ε.Ε., η οποία όμως (όπως
και άλλες), κατάφερε εντός ολίγων ωρών να θέσει σε εγρήγορση το μη-

χανισμό προστασίας του καταναλωτικού κοινού και να
αποσύρει κάθε ύποπτο προϊόν από την αγορά. Στη δική
μας περίπτωση έχουμε το φαινόμενο ακόμη και ΤΩΡΑ,
όχι μόνο να κυκλοφορούν ΥΠΟΠΤΑ (πιθανώς επιμολυ-
σμένα προϊόντα που περιέχουν ηλιέλαιο), αλλά συντελε-
στές της αγοράς και του κράτους να αγνοούν πτυχές του
προβλήματος.
Η προστασία των πολιτών είναι υπόθεση που δεν μπορεί
να βολευτεί μέσα σε λαβύρινθους κανονισμών, άρθρων και
παραγράφων αλληλοαναιρούμενων διατάξεων σπαρασ-
σόμενων μεταξύ τους υπηρεσιών και βαθμίδων διοίκησης
και να διεκπεραιώνεται με ένα πνεύμα τυπολατρείας όποτε
ξεμπλέξουν από τις αλληλοεπικαλύψεις τους, αλλά ουσια-
στική ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ενός ευνομούμενου κράτους,
πράγμα που σημαίνει πως σε κάθε ορατό κίνδυνο κινητο-
ποιείται σύσσωμος ο ελεγκτικός μηχανισμός για την απο-
τροπή της ζημιάς με ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ.

Σπύρος Καλακώνας
Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πάρου

Αυτοί που χτες ειρωνευόταν σήμερα
ψάχνουν για φωτογραφίες

Αρχικά, η κυρία Έπαρχος και ο κύριος Δήμαρχος τίμησαν,
με την απουσία τους, την παρουσία του υφυπουργού Κων-
σταντόπουλου, εκεί όπου προλειάνθηκε το έδαφος.

Στη συνέχεια, έγκριτοι αναλυτές της ενημέρωσης μας μίλησαν για
«οπερέτα» από μεριάς του υφυπουργού.
Ξάφνου άλλαξε το καλλιτεχνικό ρεπερτόριο!
Ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβραμόπουλος εξήγ-
γελλε τη δημιουργία νοσοκομείου στην Πάρο και όλοι οι παρατρεχά-
μενοι, που στην αρχή ειρωνευόταν, έτρεξαν για φωτογραφίες και
χειραψίες για την τεράστια τους επιτυχία(;)!!!
Εμείς από την μεριά μας , εκτός από όσους βοήθησαν και θα βοηθή-
σουν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της
υγείας και  γενικότερα της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στα νησιά
μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πρωτίστως τον λαό της Πάρου και
της Αντιπάρου. Αυτόν τον λαό, που μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες,
σοφά πράττοντας έδωσαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας
στην Νέα Δημοκρατία. Την παράταξη των μεγάλων αποφάσεων, την
παράταξη των μεγάλων έργων! 
Όσο γι αυτούς που χθες ειρωνευόταν και σήμερα ζητούν να φωτογρα-
φηθούν δίπλα στον Υπουργό και να καρπωθούν την πατρότητα του
έργου, τι θα μπορούσε κανείς να πει; Ας συνεχίσουν την προσπάθεια
και ίσως κάποια μέρα καταφέρουν να πείσουν τον ίδιο τους τον εαυτό,
γιατί το να πείσουν και κανέναν άλλον είναι μάλλον δύσκολο!

Ο Πρόεδρος της Δημ. ΤΟ Νέας Δημοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου
Χαράλαμπος Μαλινδρέτος
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Στην Εισαγγελία Σύρου οδηγήθηκε την περασμένη
Δευτέρα ο δράστης των κλοπών στην Αλυκή, ο οποίος
έμπαινε τη νύχτα σε καταστήματα και έπαιρνε όσα χρή-
ματα έβρισκε στο ταμείο. Την τελευταία φορά όμως
έκανε το …λάθος να πάρει μαζί με τα χρήματα και ένα
ραδιοκασετόφωνο που βρέθηκε στο σπίτι του, κατά τον
αστυνομικό έλεγχο. 
Η αστυνομία της Πάρου, από την πρώτη στιγμή είχε
υποψιαστεί ποιος ήταν ο δράστης των κλοπών και την
περασμένη Κυριακή τον συνέλαβε. Στην κατοχή του
βρέθηκε ένα αντικείμενο, σαν κλαδευτήρι, με το οποίο
προφανώς παραβίαζε τις πόρτες των καταστημάτων

που επιτίθετο, ενώ το κλεμμένο κασετόφωνο που βρέ-
θηκε σπίτι του, πιστοποίησε ότι οι αστυνομικοί καλώς
τον υποψιάστηκαν. Ο ίδιος βέβαια, αρνείται τις κατη-
γορίες.
Πρόκειται για έναν 32χρονο εργάτη, Παλαιστίνιο υπή-
κοο, ο οποίος είχε συλληφθεί παλαιότερα στην Πάτμο
γιατί βρισκόταν παράνομα στη χώρα μας και του είχε
απαγορευτεί η είσοδός του στην Ελλάδα. 
Συνολικά είχε …χτυπήσει τέσσερα μαγαζιά και η λεία
του δεν ξεπερνούσε το ευτελές ποσό των 300 ευρώ.
Ποσό για το οποίο, έστω και για λίγο καιρό θα χάσει
την ελευθερία του και ασφαλώς θα απελαθεί…

Τρύπωνε τη νύχτα σε μαγαζιά και έκλεβε χρήματα
Συνελήφθη ο «ποντικός» της Αλυκής

Κάθε τρεις και λίγο πυρκαγιά στο σκουπιδότοπο Αντιπάρου
Για μία ακόμη φορά ο σκουπιδότοπος της Αντιπάρου πήρε φωτιά. Την περασμένη Πέμπτη, παγκόσμια
ημέρα του περιβάλλοντος, πυκνοί καπνοί έβγαιναν από το σκουπιδότοπο για αρκετή ώρα. Γεγονός είναι
ότι καίγονται τα σκουπίδια και …αδειάζει ο χώρος, θα πρέπει όμως κάτι να γίνει με αυτή την ιστορία, γιατί
η καύση των σκουπιδιών είναι ιδιαίτερα ρυπογόνα και επικίνδυνη για τους ανθρώπους που εισπνέουν τις διο-
ξίνες από τα σκουπίδια που καίγονται. Θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς του νησιού να μεριμνήσουν ώστε να μην
ξαναπάρει φωτιά ο σκουπιδότοπος.

Επαρχείο, Δήμος για το Κ.Υ. - Νοσοκομείο
Το νέο Κ.Υ. – Νοσοκομείο μπήκε στην τελική ευθεία, αφού βρέθηκε ο χώρος όπου θα ανεγερθεί. Του θέματος
επιλήφθηκε προσωπικά ο Υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος, ο οποίος έπεισε με κάποιο τρόπο, τον ηγούμενο
της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας να παραχωρήσει το οικόπεδο. Αμέσως μετά (3 Ιουνίου), το Επαρχείο εξέδωσε ανα-
κοίνωση στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες Επαρχείου και Δήμου για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των οποίων
συστήθηκε επιτροπή για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου ανέγερσης του μικρού νοσοκομείου.
Η Έπαρχος μάλιστα ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτό το σκοπό, επισημαίνοντας πως όταν υπάρχει ομο-
ψυχία όλα μπορούν να επιτευχθούν.
Λίγες ημέρες αργότερα (6 Ιουνίου), ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Πάρου, ο οποίος επιπλέον χαι-
ρετίζει την εξαγγελία Αβραμόπουλου μέσω του δελτίου τύπου του Υπουργείου, χαρακτηρίζοντάς την καταλυ-
τική.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο πανηγύρι του Εμπορικού Συλ-
λόγου Πάρου-Αντιπάρου, στον Άγιο Φωκά την Τετάρτη 4 Ιουνίου, για τον εορτασμό των
79 ετών λειτουργίας του. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου ανήμερα της Αναλήψεως
όπου μετά την Θεία Λειτουργία προσφέρθηκαν κεράσματα στους παρευρισκομένους. 
Το πανηγύρι του Ε.Σ.ΠΑ τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννης, ο Επικεφαλής της Μειοψηφίας Λ. Κοντός, η Αντιδήμαρχος κα Φραγκούλη Μα-
ρουσώ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αν. Αρκάς, ο Λιμενάρχης Πάρου Ηλ. Κουντρομιχάλης, ο
Πρόεδρος της ΔΕΠΑΠ Γ. Λουκής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωβαίος  και Μπιζάς, ο
Νομαρχιακός Σύμβουλος Ν. Αρκουλής, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τήνου Ανδρ.
Τσιμέκης και εκπρόσωποι συλλόγων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο κ. Κ.
Μουρλάς ως παλιότερος Πρόεδρος του πρώην Συνδέσμου Παντοπωλών Πάρου. Στο πα-
νηγύρι παραβρέθηκε και η γνωστή τραγουδίστρια Έφη Θώδη.

79 χρόνια Εμπορικός ΣύNογος
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