
Φωνή της Πάρου
16

ΠΑΡΟΥ

3233

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ
Έτος Ίδρυσης 1945

Τετάρτη
23 Ιουλίου ´08

Έτος: 63ο
Νεα περίοδος

Φύ!ο: 20

Σημεία των καιρών
«…οι ηλίθιοι ηλίθιο τον
αποκαλούνε και οι
βρωμεροί τον λένε

βρωμερό. Αυτός είναι
ενάντια στη βρωμιά και
την ηλιθιότητα…»

Μ.Μπρέχτ 1931

Σημεία των καιρών να κατα�έ�ουν την πα-
ρανομία οι παράνομοι, να σφάζονται για την
αλήθεια οι ψεύτες, να υπερηφανεύονται για
την τίμια στάση τους οι άτιμοι.
Σημεία των καιρών επίσης να χρησιμοποιείται
η φιλαρέσκεια ατόμων και ομάδων για να απο-
κτήσουν κοινωνικό υπόβαθρο άνομα σχέδια.
Στην ε�ηνική Βουλή τα δύο μεγάλα κόμματα
α�ηλοκατηγορούνται, ενώ παρά�ηλα, α�η-
λοϋπερηφανεύονται, για τις μίζες εκατομμυ-
ρίων Ευρώ της Siemens.
Και έρχεται και το ΛΑΟΣ για να αποκτήσει
ρόλο και κατηγορεί το ΚΚΕ για την υπόθεση
«Γερμανός».
Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο!
Η προβοκάτσια (βλέπε ΛΑΟΣ εναντίον
ΚΚΕ), στην υπηρεσία της συγκάλυψης και του
κουκουλώματος, για να συνεχιστούν οι μίζες,
η διαφθορά και φυσικά να συνεχίσουμε να
ακούμε πύρινους λόγους, όπου καταδικάζεται
η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, κατα-
δικάζεται η πολιτική «της μίζας», καταδικά-
ζεται «το κακό ΚΚΕ» που δεν λέει που
βρίσκει τα χρήματα.
Η απάντηση σ αυτό το βρώμικο σκηνικό δεν
μπορεί να είναι ά�η από το να τους καταδικά-
σουμε όλους αυτούς και να ενισχύσουμε πρό-
σωπα-ομάδες-κόμματα, που αντιστέκονται σε
αυτή την νοσηρή κατάσταση.

Υ.Γ. Κάθε ομοιότητα καταστάσεων και ρόλων
στην μικρή κοινωνία μας, είναι εντελώς συμ-
πωματική.
Σημεία των καιρών και αυτά..

Λαουτάρης
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Με ιδιαίτερες τιμές υποδέχτηκε η Πάρος το νέο
Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικο, ο οποίος
έφτασε το Σάββατο το πρωί στο νησί από τη
Νάξο. Άγημα του λιμενικού και νεαρές όμορ-
φες κοπέλες με παραδοσιακές φορεσιές τον
υποδέχτηκαν στο λιμάνι. Παρόντες όλοι οι εκ-
πρόσωποι των τοπικών αρχών του νησιού, αλλά
και των Κυκλάδων. Οι τρεις βουλευτές, κ.κ.
Ρήγας, Βρούτσης, κ. Μπινοπούλου, ο Περιφε-
ρειάρχης κ. Κόκκινος, ο Νομάρχης κ. Μπάιλας,
ο Δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης, η Έπαρχος κ.
Πρωτολάτη, ο Έπαρχος Νάξου, η Κοινοτάρχης
Αντιπάρου, κ. Μανέτα, ο Λιμενάρχης κ. Κουν-
τρομιχάλης, ο Διοικητής της αστυνομίας κ.
Μποζίκης, η πρόεδρος του ΔΛΤ Βάσω Σκαρα-

μαγκά, πολιτευτές, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και
νομαρχιακοί σύμβουλοι, ο Τοποτηρητής
Σάμου και Ικαρίας, Ευσέβιος, ο ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, ο εκπρόσωπος του
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Γαβριήλ, Μητροπο-
λίτες, ιερείς και απλοί πολίτες. Εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεό-
δωρος Κασσίμης. Υπό τους ήχους της μπάντας
του λιμενικού και τους χαρμόσυνους χτύπους
της καμπάνας της Εκατονταπυλιανής συνόδευ-
σαν το νέο μητροπολίτη στον Ιερό Ναό. Στην
είσοδο υπήρχε εξέδρα όπου ο Δήμαρχος κ. Βα-
λαχογιάννης καλωσόρισε το νέο Μητροπολίτη,
ενώ ο κόσμος φώναζε «άξιος».

Συνέχεια στη σελ. 4-5

Με όλες τις τιμές η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Παροναξίας

«Πολυχρόνιος διακονία»

Και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πάρου στο Θερινό Σχολείο

«Τραγικές» παραλήψεις εντοπίζουν
καθηγητές και φοιτητές

Από το καλοκαίρι του 2004 ξεκίνησε η λειτουργία του Θερινού Σχολείου Πάρου του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και σήμερα, 5ος χρόνος, αποτελεί πλέον θεσμό για το νησί. Ένα σχολείο, που
έχει την απόλυτη στήριξη του Δήμου, ο οποίος φιλοξενεί στο Σπίτι της Λογοτεχνίας στις Λεύ-
κες, τους φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που συμμετέχουν.
Τα μαθήματα διεξάγονται στο κτίριο που στέγαζε παλαιότερα το Κοινοτικό κατάστημα του
χωριού. Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Θερινού Σχολείου είναι, ο κ. Ηλίας Κουρλιούρος Κο-
σμήτορας Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Μανόλης Μαρμαράς
καθηγητής Οικιστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Συνέχεια στη σελ. 9
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«Η φήμη σας
έχει ξεπεράσει

τα όρια της Πάρου»
Ότι δεν μου έκαναν στη Νάξο μου το
έκαναν στην Πάρο, είπε ο Μητροπολίτης
Παροναξίας στον Λιμενάρχη την ώρα που
ο κ. Κουντρομιχάλης πήγε να τον
χαιρετήσει μετά την τελετή ενθρόνισης,
αναφερόμενος προφανώς στο άγημα του
Λιμενικού που τον υποδέχτηκε. Είναι ο
διοργανωτής, πετάχτηκε ο πατέρας
Σπύρος. Το γνωρίζω, απάντησε ο
μητροπολίτης προσθέτοντας
απευθυνόμενος στον κ. Κουντρομιχάλη:
«η φήμη σας έχει ξεπεράσει τα όρια της
Πάρου, παντού μου λένε για σας». Ο
Λιμενάρχης, που μάλλον δεν το περίμενε,
χαμογελούσε αμήχανα, κάτι ψιθύρισε (δεν
κατάφερα να ακούσω) και
απομακρύνθηκε.

Πρόσκληση...
Όλοι ήσαν εκεί. Στη δεξίωση που
δόθηκε μετά την τελετή ενθρόνισης του
νέου Μητροπολίτη, πλην του προέδρου
της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας
Δημοκρατίας Μπάμπη Μαλινδρέτου
και εκπροσώπων του ΚΚΕ και του
Συνασπισμού. Δεν έλαβαν πρόσκληση
μήπως;

Σταματήστε
τις μηνύσεις

Τι θα γίνει επιτέλους με τις απανωτές
μηνύσεις κατά των επαγγελματιών της
Παροικιάς για τη μουσική. Είναι δυνατόν
να δουλέψουν τα μαγαζιά χωρίς μουσική
ή με κλειστές πόρτες και παράθυρα; Δύο
μήνες είναι και δεν είναι η σαιζόν. Δεν
μπορούν οι …μηνυτές ν΄ αντέξουν; Όλο
το χειμώνα στη μούγκα θα είμαστε, ας
κάνουν λίγη υπομονή να δουλέψουν τα
μαγαζιά. Δεν παραδειγματίζονται λίγο
από τους Ναουσαίους; Εκείνοι πως
αντέχουν, έχουν καλύτερη κράση;

Οι εξελίξεις
μας πρόλαβαν!

Και ενώ όλοι περίμεναν κάποια κίνηση,
ή τουλάχιστον μια θετική είδηση, η
πληροφορία που τελικά ήρθε σε μας
είναι ακριβώς η αντίθετη.
Το «Παναγία Τήνου» δεν θα
επαναδρομολογηθεί στην γραμμή των
Κυκλάδων η οποία εξυπηρετείται, ήδη
από καιρό, από ένα πλοίο. Δεν συζητάμε
τι θα γίνει αν αυτό πάθει κάποια βλάβη
ή χρειαστεί να φύγει για την ετήσια
συντήρηση.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Έργο «πνοής» για την Πάρο και την Αντί-
παρο, χαρακτηρίζεται το έργο του ΧΥΤΑ, η
λειτουργία του οποίου ξεκίνησε πριν από
λίγες ημέρες δοκιμαστικά. Η δοκιμαστική
λειτουργία έχει εκτός των άλλων και την έν-
νοια να εντοπιστούν τα όποια προβλήματα
που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν και να
διορθωθούν. Στο νέο ΧΥΤΑ άδειασαν τα
πρώτα απορριμματοφόρα και ενώ όλα πήγαι-
ναν καλά, με το πρώτο αεράκι γέμισαν οι πλα-
γιές με σακούλες. Πολίτες που έχουν τα
κτήματά τους γύρω από το ΧΥΤΑ και κυρίως

οι κτηνοτρόφοι που έχουν τα ζώα τους και
βόσκουν στην περιοχή, τρομοκρατήθηκαν
και με το δίκιο τους, γιατί φοβήθηκαν ότι τα
ζώα θα αρχίσουν να τρώνε και τις σακούλες.
Έσπευσαν στο Δήμο και εξέφρασαν τα παρά-
πονα και τους φόβους τους. Η αντίδραση
ήταν άμεση. Θα γίνεται επιχωμάτωση αμέ-
σως μετά την εκφόρτωση κάθε απορριμματο-

φόρου.
Όπως είπε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης
στη ΦτΠ, «πάντα στην αρχή της λειτουργίας
κάθε έργου, παρουσιάζονται διάφορες δυ-
σκολίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν
υπήρξε πολύ καλός συντονισμός στο ξεκίνημα
σε ότι έχει σχέση με την επιχωμάτωση. Δη-
λαδή, μόλις το απορριμματοφόρο αδειάζει, θα
πρέπει αμέσως να πέφτει χώμα, για να μη φεύ-
γουν οι σακούλες και γεμίσει όλος ο ορεινός
όγκος της περιοχής. Εκείνο που έχει σημασία
είναι, ότι έχουμε απολύτως συγχρονιστεί και
το φαινόμενο θα εξαλειφθεί. Επίσης, εκείνο
που προσέχουμε, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι
να πέφτει καθαρό χώμα, να μην έχει πέτρες
δηλαδή, ώστε να μην πιάνει όγκο και παράλ-
ληλα να απορροφούνται τα υγρά».

Η ασυνειδησία χαρακτηρίζει αρκετά άτομα, η αδιαφορία επίσης. Γιατί πως αλλιώς μπορεί να
χαρακτηριστεί το γεγονός, ότι ορισμένοι επαγγελματίες «ρίχνουν» νερό καθαρό ή όχι δεν το
γνωρίζουμε, σε ρεματάκι που καταλήγει σε μία ωραιότατη θάλασσα και οι περίοικοι δεν δια-
μαρτύρονται ή τουλάχιστον δεν διαμαρτύρον-
ται με τον τρόπο που πρέπει. Να
συγκεντρωθούν δηλαδή στο ρέμα και να φω-
νάξουν για το δίκιο τους που είναι, προστασία
της θάλασσας και κατ’ επέκταση του περιβάλ-
λοντος. 
Ο τρόπος αυτός θα έχει καλύτερα αποτελέ-
σματα, από το να καταγγελθεί το γεγονός στο
Δήμο, ο οποίος αντέδρασε και μάλιστα άμεσα,
προειδοποιώντας πως αν δεν συμμορφωθούν
οι επιχειρηματίες, «θα προβεί στις απαραίτη-
τες ενέργειες που προβλέπονται σχετικά με τη
ρύπανση του περιβάλλοντος και της θάλασ-
σας», αλλά ένας μόνο επιχειρηματίας φιλοτιμήθηκε να κλείσει την τρύπα στο μικρό ρέμα. Βέ-
βαια, ο ίδιος κρατά με φράγμα τα νερά για να ποτίζει προφανώς, με αποτέλεσμα να …βαλτώνει
το υπόλοιπο ρυάκι και να μυρίζει άσχημα. Εκπρόσωποι του Δήμου, ίσως θα πρέπει να ξαναε-
πισκεφθούν την περιοχή και να διαπιστώσουν ότι δεν έγιναν όλα όπως πρέπει…

Άμεση αντίδραση του Δήμου στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε
με τη δοκιμαστική λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ

Επιχωμάτωση για να μη …φεύγουν οι σακούλες

Το ρυάκι της …κάθαρσης!
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Ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασ-
σίμης, βρέθηκε το περασμένο Σάββατο στην
Πάρο, στην τελετή ενθρόνισης του Μητρο-
πολίτη Παροναξίας, Καλλίνικου. Η ΦτΠ
έθεσε ορισμένα ερωτήματα που αφορούν σε
εθνικά θέματα και κυρίως στο θέμα των Σκο-
πίων και τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες
της Κυβέρνησής τους. Ο υφυπουργός δεν
έδειξε να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος
από τη στάση της γείτονος χώρας, καθώς
όπως είπε, η Ελλάδα έχει πείσει για την πρό-
θεσή της να συμβάλει στη σταθεροποίηση
στα Βαλκάνια σε αντίθεση με τους Σκοπια-
νούς. Υποβάθμισε ωστόσο, την επιτυχία των
Τούρκων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε ότι αφορά
στα μειονοτικά σχολεία στη Δυτική Θράκη.

Κύριε Κασσίμη, που στοχεύουν τα Σκόπια,
με τις τελευταίες ενέργειές τους; Προκλη-
τική επιστολή στον Πρωθυπουργό, ελληνι-
κές ονομασίες σε σχολεία τους, τι πιστεύουν
ότι θα πετύχουν;
«Δεν γνωρίζω, απλώς το μόνο που κάνουν
είναι να επισημοποιούν ότι αποτελούν πρό-
κληση και κίνδυνο για την περιοχή».

Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να τηρεί την ίδια
στάση;
«Εμείς ενδιαφερόμεθα για την ηρεμία, την
καλή συνεργασία και την ευημερία των λαών

της περιοχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα
συμβάλλουμε στο να δημιουργηθεί ένα εργα-
λείο αποσταθεροποίησης στα Βαλκάνια».

Σε ότι αφορά στα Σκόπια, έχουμε πείσει
τους Ευρωπαίους για το δίκιο μας;

«Από ότι φαίνεται ναι. Το είδαμε και στο
Βουκουρέστι και στη συνέχεια. Διότι οι Ευ-
ρωπαίοι έχουν εκτιμήσει την καλή διάθεση
της Ελλάδας και γνωρίζουν ότι πρέπει να
δοθεί μία λύση, ώστε να πάψει αυτή η χώρα
να αποτελεί εν δυνάμει παράγοντα αποστα-
θεροποίησης στην περιοχή».

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης όπου συζη-
τείτο η έκθεση Γκρος οι Τούρκοι και οι
τουρκοκύπριοι βουλευτές κατάφεραν και
πέρασαν, να αποκαλούνται τα μειονοτικά
σχολεία στη Δυτική Θράκη «σχολεία της
τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας για
άτομα τουρκικής προέλευσης, Πομάκους
και Ρομά» πως το σχολιάζετε;

«Δεν είναι έτσι. Δεν κατάφεραν τίποτα από
όλα αυτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε διάφορα
φόρα, κατά καιρούς τυχαίνει να εκδοθούν
διάφορες ανακοινώσεις ή διακηρύξεις, οι
οποίες όμως δεν σημαίνουν τίποτα από μία
ευκαιριακή αν θέλετε, παρουσίαση κάποιων
θέσεων λόγω σκοπιμοτήτων, λόγω συμπτώ-
σεων. Όμως, σε κανένα επίσημο φόρουμ, που
έχει αποφασιστικό λόγο, δεν υπάρχει κάτι τέ-
τοιο. Οι Ευρωπαίοι και όλα τα διεθνή όρ-
γανα, αναγνωρίζουν τις υφιστάμενες διεθνείς
συνθήκες, τις οποίες όπως σέβεται η Ελλάδα
είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και όλοι οι
άλλοι».

Νέες αυξήσεις σε φάρμακα
ευρείας κυκλοφορίας
προβλέπει το νέο δελτίο τιμών

Ισχύουν από την
περασμένη Δευτέρα

Νέα λίστα φαρμάκων ισχύει από την περα-
σμένη Δευτέρα 21 Ιουλίου. Βάσει των στοι-
χείων που έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης,
το νέο Δελτίο περιλαμβάνει κατ’ αρχήν αυ-
ξημένες τιμές για 31 φάρμακα εκ των
οποίων τα δύο ευρείας κυκλοφορίας, το Sa-
lospir και το Lonarid.
* LONARID-N TABL 20 x(400+50+10)
mg (Αναλγητικό τριών δραστικών ου-
σιών): Αύξηση 59,29%.
* SALOSPIR E.C.TABL BT 20X100 mg
(Αναστολέας συγκόλλησης αιμοπεταλίων -
καρδιολογικής χρήσης): Αύξηση 39,62%.
* Αυξήσεις προβλέπονται και στις τιμές
άλλων 29 φαρμακευτικών προϊόντων (αν-
τιγράφων). Στο 80% της τιμής πώλησης
των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους οι τιμές
των οποίων είχαν εγκριθεί σε προηγούμενα
δελτία τιμών φαρμάκων. Οι αυξήσεις σε
αυτήν την κατηγορία φθάνουν και το 24%.
Πέραν των αυξήσεων από 9,81% έως
54,76% μειώνονται οι τιμές σε 13 φάρμακα
εισαγωγής ΙΦΕΤ με την έκδοση ειδικών
αποφάσεων του ΕΟΦ.

Υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης

«Τα Σκόπια αποτελούν πρόκληση
και κίνδυνο για την περιοχή»
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Συνέχεια από τη σελ. 1
«Για μας σεβασμιώτατε η σημερινή ημέρα
είναι σημαντική. Είναι ημέρα χαράς, γιατί εν-
θρονίζεστε Μητροπολίτης Παροναξίας μετά
την επάξια εκλογή σας. Είναι η μέρα που απο-
τελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής υψηλών
προσδοκιών, για μια εκκλησία ζωντανή, που
θα είναι πιο κοντά στην κοινωνία, που θα στέ-
κεται δίπλα στον κάθε πιστό για μια εκκλη-
σία με μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο,
κοινωνική προσφορά και φροντίδα στον πλη-
σίον μας που έχει ανάγκη. Γι΄ αυτή την εκ-
κλησία, αγωνίστηκε ο προκάτοχός
Αμβρόσιος ο Β΄. Γι’ αυτή την εκκλησία, είμαι
βέβαιος ότι θα αγωνιστείτε και εσείς και θα
φέρετε την αποστολή σας σε πέρας με από-
λυτη επιτυχία», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ.
Βλαχογιάννης δίνοντας το λόγο στο νέο Μη-
τροπολίτη με τη δέσμευση, ότι η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και ο ίδιος προσωπικά, θα
σταθούν στο πλευρό του και του προσέφερε
εκ μέρους του Δήμου ένα μικρό, όπως είπε,
δώρο. Με τη σειρά του, ο κ. Καλλίνικος ευ-
χαρίστησε το Δήμαρχο και το λαό της
Πάρου, «για τις εκδηλώσεις αγάπης που ποι-
κιλοτρόπως έχει εκφράσει προς την ταπεινό-
τητά μου. Η χάρη του Θεού με αξιώνει να
έρχομαι σήμερα για να διακονήσω την εκ-
κλησία του, με αξιώνει να έρχομαι για να προ-
σφέρω με τη δύναμή του και τις πρεσβείες της
Παναγίας μας τις φτωχές μου δυνάμεις που
συνοδεύονται από την απόφαση να ζήσω και

να εργαστώ σε ένα νησί αγιοτόπο και αγιο-
τρόφο. Αγιασμένο από τη ζωντανή παρουσία
της Παναγίας μας της Εκατονταπυλιανής.
Να ζήσω και να εργαστώ μέχρι το τέλος της

ζωής μου σ’ αυτό τον ευλογημένο τόπο.
Σ΄αυτή μου την απόφαση και προσπάθεια
ζητώ την αγάπη, την προσευχή και τη στή-
ριξη όλων σας. Αυτά θα αποτελέσουν για

μένα το ισχυρότερο εφόδιο κατά τη διάρκεια
της διακονίας μου». 
Ακολούθησε μέσα στον Ιερό Ναό η τελετή
της ενθρόνισης που παρακολούθησαν όλοι με
μεγάλη ευλάβεια και στη συνέχεια ευχήθηκαν
όλοι και συνεχάρησαν τον κ. Καλλίνικο.

Μακρά διακονία
«Η διακονία σας να είναι πολυχρόνιος», ευ-
χήθηκε ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλε-
ξανδρείας, Γαβριήλ. «Η φυσική και
επίκτητος ικανότητα, αλλά και η θερμή πίστη
σας προς το Θεό, θα συμβάλουν τα μέγιστα
για την προσφορά έργου προς τους Παρια-
νούς», τόνισε ο Τοποτηρητής κ. Ευσέβιος.
«Ευλογημένη να είναι η διακονία σας, σ’
αυτό το νησί που γέννησε αγίους», είπε ο
Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος και ευχή-
θηκε, ο πλους που ξεκινά να είναι ασφαλής.
«Θα σταθούμε στο πλάι σας και θα προσπα-
θήσουμε να φανούμε αντάξιοι του πνευματι-
κού σας ήθους», ανέφερε ο αρχιμανδρίτης
της Εκατονταπυλιανής κ. Μοστράτος, χαρα-
κτηρίζοντας ως «Θεόσταλτο δώρο την το-
ποθέτηση του κ. Καλλίνικου στη Μητρόπολη
Παροναξίας». 
«Δίνετε ελπίδα και αισιοδοξία για ένα νέο ξε-
κίνημα», είπε ο βουλευτής Γ. Βρούτσης και
ζήτησε από τον Ιεράρχη να αγκαλιάσει τους
νέους και να τους φέρει στην εκκλησία.
Η βουλευτής Κ. Άρια Μπινοπούλου, ζήτησε
«τη συνδρομή και την ενεργό παρουσία του

Με όλες τις τιμές η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Παροναξίας

Πάρος και Αντίπαρος      τίμησαν τον Ιεράρχη
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Με όλες τις τιμές η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Παροναξίας

Πάρος και Αντίπαρος      τίμησαν τον Ιεράρχη

για ένα καλύτερο μέλλον των νησιών μας». 
«Σύνθετα νέα προβλήματα απασχολούν τις
νησιωτικές κοινωνίες, τόνισε ο βουλευτής Π.
Ρήγας και σημείωσε: «από τους πνευματι-
κούς πατέρες περιμένω συμπαράσταση και

συμβουλή που θα βοηθά κυρίως τους νέους».
«Το έργο που επιλέξατε είναι βαρύ και δύ-
σκολο. Ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Πολι-
τείας σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε δίπλα
σας», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Χ. Κόκ-

κινος. Τις θερμές ευχές του εξέφρασε ο Νο-
μάρχης Κυκλάδων, κ. Μπάιλας, ενώ η Έπαρ-
χος κ. Πρωτολάτη διαβεβαίωσε το νέο
Μητροπολίτη, πως «όπου συμπίπτουν οι
στόχοι Εκκλησία Αυτοδιοίκησης θα υπάρχει
αγαστή συνεργασία».  Η τελετή ενθρόνισης
ολοκληρώθηκε με το χαιρετισμό όλων των πι-
στών προς τον ποιμενάρχη.

Γεύμα προς τιμήν του κ. Καλλίνικου
Σε γνωστό εστιατόριο των Λευκών, ο Δήμος
Πάρου παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του νέου

Μητροπολίτη Παροναξίας. Ήταν μια μικρή
γιορτή για την αλλαγή σελίδας στα εκκλη-
σιαστικά δρώμενα της Πάρου και της Νάξου.
Ο νέος Μητροπολίτης φανερά ευδιάθετος
πέρασε από όλα τα τραπέζια και χαιρέτησε
τον κόσμο. Ιδιαίτερη ήταν η φροντίδα του για
τους ιερείς με τους οποίους θα συνεργαστεί
στο υπόλοιπο της διακονίας του. 
Την Κυριακή υποδέχτηκαν το νέο Μητρο-
πολίτη οι Αντιπαριώτες και με ευλάβεια πα-
ρακολούθησαν την τελετή ενθρόνισης που
έγινε στο νησί τους.
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Έκθεση βιβλίου
στις Λεύκες

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
δημοτικού σχολείου Λευκών – Κώστου,
διοργανώνει έκθεση βιβλίου, από 20 Ιου-
λίου έως τις 10 Αυγούστου στο Δημοτικό
σχολείο Λευκών. Η έκθεση θα είναι ανοι-
χτή στο κοινό από τις 7 το απόγευμα έως
τις 11 το βράδι.

Τριήμερη εκδρομή
στη Β. Ελλάδα

Τριήμερη εκδρομή πραγματοποιεί ο Σύλ-
λογος Παρίων-Αντιπαρίων «Η Εκατοντα-
πυλιανή», στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου
2008 στο Διον, Λιτόχωρο, Βεργίνα, Πανα-
γία Σουμελά, Βέροια, Νάουσα (Αγ. Νικό-
λαος), Έδεσσα.
Πληροφορίες για συμμετοχή στα τηλέ-
φωνα: 6974372085 και 6972355106.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο πολιτιστικός
Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος»
οργάνωσε ένα εορταστικό διήμερο προς τιμή
του πολιούχου του χωριού Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου. Στις 23 Ιουνίου μετά τον εσπερινό,
πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία
του Αγίου Σπυρίδωνα όπου παρακολούθησε
την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα. Ακο-
λούθησε ψυχαγωγική βραδιά με ρεμπέτικη ορ-
χήστρα, ενώ μικροί και μεγάλοι πήδηξαν πάνω
από τις φωτιές  που στήθηκαν για το κάψιμο
των στεφανιών του Μάη.
Στις 24 Ιουνίου  το πρωί χορευτές του Συλλό-
γου συνόδευσαν την Ιερά εικόνα  του Αγίου
Ιωάννη στη λιτανεία με παραδοσιακές φορεσιές
και το βράδυ τα τμήματα παραδοσιακών χορών

του Συλλόγου σε συνεργασία με το θέατρο
Σκιών Αθανασίου, παρουσίασαν την παρά-
σταση «…κείνο που με σώζει…».
Ήταν ένα θέαμα που πάντρεψε την μουσικοχο-
ρευτική τέχνη της παράδοσης με τον αγαπημένο
σε όλους καραγκιόζη, προσφέροντας στο κοινό
μία μοναδική  εμπειρία. Ο κόσμος, από κάθε
γωνιά του νησιού, που παρακολούθησε την πα-
ράσταση εντυπωσιάστηκε από το αποτέλεσμα
και την πρώτη εμφάνιση των χορευτικών ομά-
δων. Στην παράσταση έλαβαν μέρος όλες οι χο-
ρευτικές ομάδες παραδοσιακού χορού του
Σκόπα, φανερώνοντας τις χορευτικές τους δε-
ξιότητες. Αξιοσημείωτο είναι  ότι τα μαθήματα
χορού άρχισαν μόλις  τον Οκτώβριο 2007. Οι
χορευτές του Συλλόγου είναι κάτοικοι του Προ-

δρόμου, της Μάρπησσας, των Μαρμάρων, του
Άσπρου Χωριού, των Λευκών και του Κώστου.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης παρουσιά-
στηκαν χοροί από τις Κυκλάδες, τη Σάμο, τα
Δωδεκάνησα, την Ερυθραία, την Αριδαία και τη
Φλώρινα. Την επιμέλεια του προγράμματος
είχε ο χοροδιδάσκαλος Σπύρου Παναγιώτης,
ενώ τους χορευτές συνόδευσαν οι: Αρκουλής
Νικόλαος στο λαούτο, Γιαννόπουλος Κων/νος
στο κλαρίνο, Κοτσώνης Παναγιώτης στο βιολί,
Κούτρας Μάκης στα κρουστά και Τάλλαρου
Ιωάννα στο τραγούδι. Την οργάνωση της πα-
ράστασης είχε ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Προ-
δρόμου «Σκόπας ο Πάριος».
Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να ευχαριστήσει το

Χορευτικό  Όμιλο Νάουσας για τη παραχώρηση
των φορεσιών, τη Blue Star Ferries και τον κ.
Δημήτρη Πετρόπουλο για τη στήριξη τους στην
προσπάθεια μας, τον δήμαρχο κ. Χρήστο Βλα-
χογιάννη, την ΔΕΠΑ Πάρου και την Διευθύν-
τρια κ. Ειρήνη Κυριαζάνου,  τον κ. Στρατή
Παυλάκη, το ΚΤΕΛ Πάρου και τον κ. Γιώργο
Τζανακόπουλο, την υπηρεσία Περιβάλλοντος
του Δήμου Πάρου και τον κ. Γιώργο Νίκα, την
κ. Ελένη Τζανακοπούλου, τους κ.κ.  Βλάση και
Αλεξία Ρούσσου,  την κ. Αλεξία Ραγκούση, την
κ. Ευγενία Ραγκούση, την κ. Μαρουσώ Κοντα-
ράτου, την κ. Ευσταθία Τάλλαρου και την κ. Κα-
τερίνα Βιτζηλαίου καθώς και όλους τους
χορευτές και τους γονείς που αγκάλιασαν τόσο
ζεστά αυτό το ξεκίνημα.

Ο Παριανός Γάμος αναπαραστάθηκε στον
χώρο του προαυλίου της Παναγίας στην Νά-
ουσα από το  Μουσικοχορευτικό Συγκρό-
τημα «Νάουσα Πάρου» την Κυριακή 13
Ιουλίου μπροστά στα μάτια πολλών θεατών,
ελλήνων και ξένων. 
Η εντυπωσιακή αυτή στιγμή ήταν το τελευ-
ταίο μέρος του προγράμματος που παρου-
σίασε ο σύλλογος. Προηγήθηκαν χοροί από
την Χίο, τα Μικρασιατικά Βουρλά, την
Κύπρο και την Λήμνο με τις αντίστοιχες φο-
ρεσιές που διαθέτει ο Σύλλογος και με ζων-
τανή μουσική.
Η αναπαράσταση του γάμου κατέληξε σε
«γλέντι» όπου οι χορευτές και οι θεατές έγι-
ναν ένα και χόρεψαν μαζί στους ρυθμούς του
μπάλλου.
Προς το τέλος της εκδήλωσης ο σύλλογος τί-
μησε τον κο Θανάση Γαβαλά, ένα Ναουσαίο
της Αθήνας, που ίσως λίγοι γνωρίζουν πόσο

βοήθησε στην επιλογή και τελική εξασφάλιση
του υγειονομικού αεροπλάνου της Πάρου. Ο
ίδιος συγκινημένος δήλωσε ότι η τιμή είναι
όλης της Πάρου και αυτών που την αγαπούν
και προσφέρουν σ’ αυτήν χωρίς να προσδο-

κούν κάποια ανταπόδοση.
Οι εκδηλώσεις του συγκροτήματος συνεχί-
ζονται: 27 Ιουλίου, 7 Σεπτεμβρίου στο προ-
αύλιο της Παναγίας, στην Νάουσα.
14 Σεπτεμβρίου στο Άσπρο Χωριό.

Ο Παριανός Γάμος…επί σκηνής 

Πολιτιστικό διήμερο στον Πρόδρομο από τον «Σκόπα τον Πάριο» 

Τιμή στη μνήμη του Αγίου Ιωάννη
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Μία μεγάλη γιορτή με πολλούς γνωστούς και θαυμάσιους
καλλιτέχνες διοργανώνεται από τη Sugar Holidays, υπό την
αιγίδα του Δήμου Πάρου από τις 28 έως τις 30 Ιουλίου, στον
Αη Γιάννη Δέτη (Μοναστήρι). 
Μέσα σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό και δροσερό περιβάλλον,
δίπλα από τη θάλασσα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απο-
λαύσει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον Φίλιππο Πλιάτσικα, τον
Παντελή Θαλασσινό και τη Γιώτα Νέγκα, τους C-Real, τις
Μελίνα Ασλανίδου και Ραλλία Χρηστίδου, τα Χάλκινα της
Γουμένισσας, καθώς και να χορέψει μέχρι το πρωί υπό τους
ήχους των καλύτερων DJ Sets, σε τρεις μοναδικές βραδιές. 
Τα εισιτήρια κοστίζουν 20 ευρώ ανά ημέρα και 49 ευρώ για
ολόκληρο το τριήμερο. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
28/7
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
C-REAL + DJ SET (Latin / Reggae)
29/7
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ – ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ
ΧΑΛΚΙΝΑ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ & ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
30/7
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ + DJ SET (Pop / Funky)
Εισιτήρια πωλούνται στα εξής σημεία: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ:
Καταστήματα “Metropolis”. Κέντρο Αθήνας, Πανεπιστημίου
64 . Πειραιάς, Ηρώων Πολυτεχνείου 30. Γλυφάδα, Μεταξά 1.
Χαλάνδρι, Αγ.Γεωργίου και Πλάτωνος 1 .
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ: Καταστήματα “Metropolis”
Τσιμισκή 33.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κατάστημα AUDIOPHILE , Γιάννης Ρούσσος
Κατάστημα Magnet-Δεικτάς
Στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α του Δήμου Πάρου
Στα γραφεία του Κ.Ε.Π του Δήμου Πάρου
ΝΑΟΥΣΣΑ:  Φωτογραφείο Fugi photo center, Νιφλής
Κων/νος
ΑΛΥΚΗ:       Κεντρικό περίπτερο, Χανιώτης Ιωάννης.
ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ: PERANTINOS TRAVEL
ΛΕΥΚΕΣ:    Βιβλιοπωλείο «Γαλάζιο Όνειρο»
ΔΡΥΟΣ:  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ « η ΆΝΝΑ»
ΜΑΡΜΑΡΑ: Χρήστος Ζουμής
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ:  OLIAROS TRAVEL 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
SUGAR HOLIDAYS: 210 2477960 & 210 2477963
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ: 22840 28337
Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα αναχωρούν πούλμαν από
τις 7 το απόγευμα κάθε μισή ώρα από την αφετηρία των
ΚΤΕΛ στο ποτάμι της Νάουσας. Μετά το τέλος της συναυ-
λίας, με τα ίδια λεωφορεία θα επιστρέφει ο κόσμος στην αφε-
τηρία. 
Στο χώρο του φεστιβάλ και τις τρεις ημέρες θα λειτουργεί
catering.Φ
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Τρεις μοναδικές βραδιές

Την επανέκδοση του βιβλίου του παρουσιάζει ο Γιώργος Πίττας στις 26 Ιουλίου
«Πάρος- Οδοιπορικό στον τόπο και το χρόνο»

Το βιβλίο του, «Πάρος – Οδοιπορικό στον τόπο και το χρόνο», θα παρουσιάσει στις 26 Ιουλίου στις
9 το βράδυ, ο Γ. Πίττας. Η παρουσίαση θα γίνει στο ξενοδοχείο LEFKES VILLAGE.
Στο βιβλίο, εκτός των άλλων υπάρχουν και δέκα αφηγήσεις ανθρώπων του νησιού, πολλοί εκ των οποίων
θα είναι παρόντες στην εκδήλωση, που θα είναι ανοιχτή για όλους τους Παριανούς.

Νομαρχία, Επαρχείο και Δήμος προσφέρουν
μελωδικό πολυθέαμα « Οίνου και Πνεύματος » 
Με τους Δημήτρη και Βασίλη Χατζηνικολάου
Τη συναυλία «Οίνου και Πνεύματος, με τους Δημή-
τρη και Βασίλη Χατζηνικολάου, παρουσιάζουν η Νο-
μαρχία Κυκλάδων, το Επαρχείο και ο Δήμος, στο
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαι-
ριού 2008. Η εκδήλωση θα γίνει την 1η Αυγούστου το
βράδυ στην Άγία Άννα στην Παροικιά.
Η παράσταση που φέρει τίτλο: Μελωδικό Πολυθέαμα
Οίνου & Πνεύματος, θεωρείται ένα διαχρονικό σερ-
γιάνι στο χώρο και το χρόνο…Το πολυθέαμα περι-
λαμβάνει αξέχαστα ντοκουμέντα με την Δόμνα
Σαμίου, τον Θανάση Βέγγο και τον Ευγένιο Σπαθάρη,
ενώ πλαισιώνεται από επώνυμους καλλιτέχνες και χο-
ρευτικό συγκρότημα. 

Την μελωδική αυτή πανδαισία επιμελείται ο μουσικο-
συνθέτης Βασίλης Χατζηνικολάου ερμηνεύοντας ζων-
τανά αγαπημένα «οινο-τράγουδα», από το
ρεπερτόριο της δημοτικής, λαϊκής, ρομαντικής και
σύγχρονης μουσικής μας παράδοσης.
Χωρίς αμφιβολία το τραγούδι και το κρασί δεν αντι-
προσωπεύουν πλέον απλά ένα τρόπο ζωής, αλλά απο-
τελούν σύμβολα για το λαό μας, που μέσα από το
Μελωδικο Πολυθέαμα «Οίνος & Πνεύμα» των δύο
αδελφών, αναδεικνύονται πρότυπα διατροφικών
αξιών, επικοινωνίας, ευφροσύνης, ευημερίας & αν-
θρωπιάς.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Για το σχολείο - θεσμό, τα μαθήματα, τους φοι-
τητές και τους πανεπιστημιακούς, μιλάει στη
ΦτΠ, ο εμπνευστής του θεσμού, κ. Μανόλης
Μαρμαράς.
Κύριε Μαρμαρά, μιλήστε μας για το Θερινό
Σχολείο και το ρόλο του;
«Είναι ένας θεσμός πλέον, που από μόνος του
αυξάνεται και εξελίσσεται. Είναι ο πέμπτος
χρόνος που λειτουργεί το θερινό σχολείο
Πάρου, αλλά από το 2003 είχαμε αρχίσει να
συζητάμε με την τοπική κοινωνία και το Δήμο
του νησιού. Το παρακολουθούν φοιτητές από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και από το Πολυτε-
χνείο Κρήτης, από τα τμήματα Γεωγραφίας
και Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών. Οι φοιτητές
αυτοί, κάνουν μάθημα εδώ, που είναι στο πρό-
γραμμα σπουδών τους και βαθμολογούνται.
Δηλαδή, εδώ στην Πάρο αυτή τη στιγμή, γί-
νεται μία εκπαιδευτική λειτουργία δύο πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων». 
Αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας;
«Η λειτουργία του Θερινού Σχολείου είναι
παλιά. Υπάρχει ο όρος Summer school, που
δείχνει ότι λειτουργούσε στις Ευρωπαϊκές
χώρες. Είναι μία ευκαιρία που έχουν ορισμένοι
επιστήμονες να βρεθούν και να συζητήσουν
πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Η πρωτοτυ-
πία που έχει αυτό το θερινό σχολείο, σε ελλη-
νικό πλαίσιο, αλλά και διεθνώς, είναι ότι
συντελείται εκπαιδευτική λειτουργία».
Όσα συζητούνται εδώ, είναι πλέον των μαθη-
μάτων που διδάσκονται οι φοιτητές στο πα-
νεπιστήμιο;
«Κοιτάξτε, που έχουμε βάλει τον πήχη τώρα.

Κάνουμε δεκτούς μόνο τελειόφοι-
τους φοιτητές. Επομένως μιλάμε
για παιδιά, τα οποία είναι πολύ
ώριμα, έχουν πάρει τις βασικές
γνώσεις και είναι σε θέση να πα-
ρακολουθήσουν ενός υψηλού επι-
πέδου επιστημονικό προβλημα-
τισμό. Γι’ αυτό, πέρα από τους
φοιτητές, κάνουμε δεκτούς και αν-
θρώπους που έχουν τελειώσει τις
σπουδές, έχουν πάρει πτυχίο και
επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Είναι με λίγα λόγια ένα φόρουμ
επιστημονικού διαλόγου πάνω σε
κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας
και καταθέτουμε τις απόψεις
μας».
Στη διάρκεια του μαθήματος ο
εισηγητής κάνει και κουβέντα με
τους φοιτητές;
«Ο εισηγητής έχει στη διάθεσή του 1,5 ώρα.
Αυτό το χρόνο τον οργανώνει όπως εκείνος
θέλει, μπορεί όμως να κάνει και διάλογο».
Ποιο είναι το όφελος των φοιτητών που συμ-
μετέχουν;

«Τα θέματα είναι επιστημονικά,
που αφορούν την κοινωνία μας,
γιατί είναι ζητήματα αιχμής. Οι
φοιτητές, έχουν την ευκαιρία, κατ’
αρχήν να ακούσουν πάρα πολλούς
επιστήμονες από διαφορετικά πα-
νεπιστήμια της χώρας και επομέ-
νως έχουν μέσα σε ένα 15νθήμερο
μία πυκνή πληροφορία από πολύ
σημαντικούς ομιλητές. Γίνεται
διεπιστημονική προσέγγιση του
κάθε θέματος. Εμείς προτιμούμε
να έχουμε το θέμα σαν επίκεντρο
και να το προσεγγίζουμε από διά-
φορες οπτικές γωνίες, ανάλογα με
την ειδικότητα του κάθε ομιλητή.
Τεμαχίζουμε το θέμα με μια κρι-
τική διάθεση και έτσι ο ακροατής
έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη
και μια συνολική άποψη, αξιοποι-

ώντας παράλληλα και το χρόνο του. Η διαδι-
κασία περιλαμβάνει και άσκηση. Από το πρωί
δίνουμε στους φοιτητές ένα θέμα που έχει
σχέση με το νησί της Πάρου. Η άσκηση που
δώσαμε φέτος, είναι μια κριτική θεώρηση του

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νησιού. 
»Να σημειώσω εδώ, ότι με το κάθε θέμα, απα-
σχολούμαστε δύο χρόνια, με διαφορετικούς
πανεπιστημιακούς καθηγητές. Φέτος θα πε-
ράσουν περίπου 20 επιστήμονες. Το φετινό
θέμα, που είναι «Πόλεις και Πολεοδομικός
Σχεδιασμός στη «δίνη» της Παγκοσμιοποί-
ησης» θα κρατηθεί και του χρόνου». 
Πως κρίνετε και εσείς και οι φοιτητές το Γε-
νικό Πολεοδομικό Σχέδιο του νησιού;
«Αν και είναι νωρίς ακόμη, ωστόσο, αυτό που
μας εντυπωσίασε, είναι ότι η έννοια της γεωρ-
γικής γης ή της αγροτικής γης δεν υπάρχει. Οι
μελετητές περιορίζονται σε μια περίπτωση που
λέγεται αρδευόμενη γη, που είναι ένα μικρό
τμήμα κοντά στη Νάουσα, στις εκτάσεις που
είναι πέρα από τους οικισμούς και στους ορει-
νούς όγκους, που είναι για λόγους περιβαλ-
λοντικούς η αναφορά και προστασία τους. Η
υπόλοιπη έκταση αναφέρεται ως εκτός σχε-
δίου, δηλαδή εν δυνάμει οικοδομήσιμη. Αυτό
είναι τραγικό. Δηλαδή, όσο και αν ο Παριανός
θεωρεί ότι η γη του έχει μεγάλη αξία και μπο-
ρεί να τη μετατρέψει σε οικόπεδο, πρέπει κά-
ποιος να προβληματιστεί γι’ αυτό. Δηλαδή, η
Πάρος θα γίνει μόνο οικόπεδα και τι θα γίνει
μετά; Θα γίνει σαν τη Σαλαμίνα;».
Τι θα μπορούσε να γίνει;
«Θα πρέπει να παραμείνει ο πόρος αγροτική ή
γεωργική γη έστω και αν η καλλιέργειά του
δεν είναι τόσο προσοδοφόρα. Μπορούν να γί-
νουν ειδικές καλλιέργειες, να παράγονται ει-
δικά προϊόντα, που οδηγούν σε κάτι που έχει
σχέση με τον τόπο, ώστε να διατηρηθεί αυτός
ο πόρος που λέγεται αγροτική γη, γιατί δεν ξέ-
ρουμε τι μας περιμένει αύριο». 

Και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πάρου στο Θερινό Σχολείο

«Τραγικές» παραλήψεις εντοπίζουν καθηγητές και φοιτητές
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Αμφισβήτηση
και ανεξαρτησία

ΛΟΓΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ για το πρόσωπο του νέου δημάρχου
που θα προτείνουν τα κόμματα. Δεν γίνεται συζήτηση για
την αξιολόγηση των προβλημάτων και για τα πρόσωπα
που ξεχωρίζουν με την ανιδιοτέλεια της δράσης τους.
Μας ενδιαφέρει ο ένας, ο δικός μας. Το σύστημα είναι δη-
μαρχιακό, προωθούμε τον ένα στους μικροτόπους, για να
έχουμε στη συνέχεια την εξουσία του ενός στο κέντρο. Το
δημαρχιακό καθεστώς παράγει το πρωθυπουργικό. 
Η αυτοδιοίκηση είναι υποταγμένη και εξαρτημένη απ’ το
κέντρο με θεσμικούς μηχανισμούς, με τα εκλογικά συ-
στήματα και με όσα επικράτησαν ως συνήθεια. Μόνο το
τελευταίο μπορούμε να αλλάξουμε εμείς, αλλά η μάχη πρέ-
πει να δίνεται και για δημοκρατικότερους και πιο ευφάν-
ταστους θεσμούς.
Αν σε κάθε δήμο, σε κάθε μικρό τόπο, ανατρέψουμε τη
συνήθεια να αφήνουμε τις πρωτοβουλίες στα κόμματα να
ορίζουν τους υποψήφιους, τότε θα  πετύχουμε να ελευθε-
ρώσουμε και άλλες δημοκρατικές πρωτοβουλίες. Μια
ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση μπορεί να πετύχει ευρύτερη
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, να προωθήσει αν-
θρώπους νέους, να δημιουργήσει δυνατότητες για μια νέα
πολιτική συνειδητοποίηση.
Τα κόμματα έχουν θέση στις εθνικές εκλογές. Έχουμε κι
εκεί τις ενστάσεις μας και για τον τρόπο που κινούνται
και για τα εκλογικά συστήματα. Είναι όμως υποδούλωση
να αναπαράγουμε τη λογική των εθνικών εκλογών στα
πράγματα της αυτοδιοίκησης.
Η αυτοδιοίκηση έχει προβλήματα σχετικά με το περι-
βάλλον, με τις συγκοινωνίες, με το νερό, με τα σκουπίδια.
Αυτά δεν έχουν χρώμα. Η κεντρική εξουσία όμως έχει
σκοπό να καθοδηγεί και να ελέγχει. Οι τοπικές κοινωνίες
είναι ανάγκη να απορρίψουν αυτού του είδους τον κομ-
ματισμό, που φτάνει μέχρι το δημοτικό συμβούλιο και
συχνά μέχρι τους συλλόγους. Αν ζητούμε πρόσωπα, θα τα
βρούμε στην καθημερινό αγώνα για το δίκιο, για τα συμ-
φέροντα του νησιού, για τον πολιτισμό, για τα τρέχοντα
προβλήματα. 
Οι δήμοι δεν πρέπει να υποβαθμίζονται σε «προκεχωρη-
μένο» φυλάκιο κανενός κόμματος. Δεν αποτελούν τμήμα
της λειτουργίας του κέντρου και της Αθήνας. Παράγουν
αυτόνομη πολιτική λειτουργία, είναι ξεχωριστό δημο-
κρατικό κύτταρο και επηρεάζουν και εμπλουτίζουν την
πολιτική ζωή. Η κεντρική εξουσία  θέλει υποταγμένη την
αυτοδιοίκηση για να κάνει τη δουλειά της, αλλά εδώ είναι
που πρέπει κάποτε να υπάρξει αντίδραση απελευθέρωσης.
Βεβαίως δεν αρκούν οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες
των πολιτών. Γιατί οι μέχρι τώρα θεσμοί ευνοούν τον συγ-
κεντρωτισμό και τον αθηνοκεντρισμό και από την άλλη
τα εκλογικά συστήματα είναι κομμένα και ραμμένα πάνω
στα συμφέροντα των κεντρικών φορέων εξουσίας. Ένα
άλλο εκλογικό σύστημα θα απελευθέρωνε δυνάμεις και
φαντασία για πολύ προχωρημένες λειτουργίες.
Οι πολίτες θα πρέπει να βρουν τρόπους αντίδρασης. Το
βάρος θα το σηκώσουν κυρίως ανένταχτοι, άνθρωποι
όλων των κομμάτων που μπορούν να είναι ανεξάρτητοι,
πολίτες της συμμετοχής, όσοι εδώ κι εκεί πιστεύουν στο
σπουδαίο ρόλο της αυτοδιοίκησης ως δημοκρατικού θε-
σμού και όχι ως παραταξιακού μηχανισμού και οργάνου
προώθησης συμφερόντων. Ζητούμε ανθρώπους με ήθος,
εντιμότητα και ικανότητα που να μπορούν να πάνε πέρα
απ’ την παράταξη. 
Το εκλογικό σύστημα δεν επιτρέπει και πολλή αισιοδο-
ξία γιατί είναι σχεδόν πλειοψηφικό και δίνει έτοιμο δή-
μαρχο! Αυτά όλα πρέπει να αλλάξουν. Από την άλλη
παραμένει πάντα καίριο πρόβλημα η λειτουργία των κοι-
νοτήτων, που ονομάστηκαν δημαρχιακά διαμερίσματα
και αδράνησαν. Μια αποκεντρωτική λογική μπορεί να ξα-
ναδώσει ρόλο στα δημοκρατικά αυτά πρωτοκύτταρα, που
τα έσβησαν. Για τα σοβαρά αυτά ζητήματα χρειάζονται
βέβαια άλλου είδους πολιτικές, γενικότερες πρωτοβου-
λίες και συνεργασίες. Ας αρχίσουμε όμως μ’ αυτό που
μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ. Να μην αποδεχόμαστε
τις κομματικές πρωτοκαθεδρίες, αλλά να κινούμαστε για
την αυτοδιοίκηση σε ευρύτερα πλαίσια συνεργασίας και
εξωπαραταξιακές λογικές. Μια κίνηση πολιτών για την
αυτοδιοίκηση μπορούσε για την ώρα να  δώσει καλούς
καρπούς. Ας αρχίσει η αμφισβήτηση από τους Δήμους.

Χρίστος Γεωργούσης

ααιιρρεεττιικκάά

Για δύο τουλάχιστον μήνες, κανένας οικοδόμος δεν θα εργα-
στεί στην Αντίπαρο, γιατί έτσι αποφάσισε το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο, κατά πλειοψηφία, γιατί η αντιπολίτευση διαφώνησε.
Οι οικοδόμοι, οι οποίοι θα πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές
τους, απευθύνθηκαν στην Ομοσπονδία τους, η οποία εξέδωσε

Δελτίο Τύπου, με το οποίο καταγγέλει τη συγκεκριμένη από-
φαση. Στην ανακοίνωση τονίζεται: 
«Καταγγέλουμε ως «αυθαίρετη, παράνομη και καταχρη-
στική» την Κοινοτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία, στα-
ματούν οι οικοδομικές εργασίες από 1 Ιουλίου έως 15
Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια που
οδήγησαν την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Μα-
νέτα Βαρβάρα, να κάνει αυτή την πρόταση στο Κ.Σ., όπως και
τα κριτήρια της Περιφέρειας να επικυρώσει μια τέτοια αντι-
δραστική απόφαση. Η επιχειρηματολογία περί τουριστικής
περιόδου δεν πατάει πουθενά και αυτό γιατί:
α) Το δικαίωμα στη δουλειά κάθε εργαζόμενου μέσα στο συμ-
βατό χρόνο εργασίας είναι κατοχυρωμένο. 
β) Το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να ζήσει αυτός και η οικο-
γένειά του δεν μπορεί να του το αφαιρέσει κανένας.
γ) Αν μπούμε στη λογική της απόφασης του Κ.Σ. της Αντιπά-
ρου, πρέπει δεκάδες χιλιάδες οικοδόμοι την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο να μένουν άνεργοι.
δ) Η απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών για δυόμισι
μήνες δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις μόνο για τους οικοδό-
μους, αλλά και για μια σειρά δραστηριότητες που σχετίζονται
με την οικοδομή από το χώρο των επαγγελματιών και εμπό-
ρων του νησιού.
»Η πρόεδρος λοιπόν και το Κοινοτικό Συμβούλιο, άλλες σκο-
πιμότητες θέλουν να εξυπηρετήσουν, αδιαφορώντας για τη
ζωή των οικοδόμων και των οικογενειών τους στην Αντίπαρο.
»Απαιτούμε, άμεσα το Κ.Σ. να ανακαλέσει την απαράδεκτη
και κατάπτυστη απόφασή του.
»Καλούμε το Αστυνομικό Τμήμα της Αντιπάρου, να μην
εφαρμόσει την απόφαση γιατί θα γίνει συνεργό σε μια από-
φαση που στρέφεται ενάντια σε εκατοντάδες εργαζόμενους
του νησιού».

Ο Πρόεδρος Γιάννης Πάσουλας
Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Χαντζιάρας

Ομοσπονδία Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας
Καταγγελία για πρωτοφανή Κοινοτική απόφαση στην Αντίπαρο

Σκληρή κριτική στον υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας Γ. Βουλγαράκη για τις επισκέ-
ψεις του στα Κυκλαδονίσια, ασκεί ο βου-
λευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π.
Ρήγας.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε διερωτάται:
«Τι βγήκε από τις επισκέψεις του κ.
Βουλγαράκη σε Σχοινούσα, Ηρακλειά,
Πάρο και Αντίπαρο;» Και σημειώνει πως
η απάντηση είναι: «Τίποτα».
Ο κ. Ρήγας επισημαίνει μεταξύ άλλων:
«Στα περισσότερα θέματα που του τέθη-
καν από τους θεσμικούς εκπροσώπους
των νησιών,  ο κ. Υπουργός εκδήλωσε την
συμπάθεια του και την συμπαράσταση
του, αλλά δήλωσε αναρμόδιος, όπως π.χ.
για το αεροδρόμιο της Πάρου και για το
εμπορικό λιμάνι της Πάρου και της Σχοι-
νούσας.
Αλλά και όπου δήλωσε αρμόδιος, αποδεί-
χτηκε αδύναμος να δώσει λύσεις.
»Τα εισιτήρια των πλοίων ακριβαίνουν
γιατί ακριβαίνει το πετρέλαιο, οι παρεμ-
βάσεις του Υπουργείου στην ακτοπλοΐα
δεν επιτρέπονται γιατί η αγορά των θα-
λάσσιων μεταφορών είναι απελευθερω-
μένη, το Υπουργείο δεν μπορεί να βρει
πλοία για να καλύψει τις ανάγκες της εν-
δοεπικοινωνίας των Κυκλάδων μετά τον
παροπλισμό του «Παναγία Τήνου», τα
πολεοδομικά ζητήματα είναι αρκετά δύ-
σκολα και οι υπηρεσίες του Υπουργείου
δεν έχουν την κατάλληλη οργάνωση.
Αυτές ήταν οι καθαρές απαντήσεις του
Υπουργού στα προβλήματα που του τέ-

θηκαν.
»Ξεκαθάρισε βεβαίως ότι ο επίναυλος
(δηλαδή το 3% στην τιμή των ακτοπλοϊ-
κών εισιτηρίων), δεν πρόκειται να καταρ-
γηθεί γιατί με τις εισπράξεις που
προέρχονται από αυτή την επιβάρυνση
καλύπτεται ουσιαστικά η δαπάνη για την
επιδότηση των άγονων ακτοπλοϊκών
γραμμών. Ξέχασε βέβαια ο κος Βουλγα-
ράκης ότι, τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο
και πολλά στελέχη της παράταξης του,
όταν βρίσκονταν στην αντιπολίτευση
είχαν δεσμευτεί ρητά και κατηγορηματικά
στην «κατάργηση αυτού του χαρα-
τσιού», όπως το αποκαλούσαν.
»Άφησε και κάποιες ελπίδες για την υλο-
ποίηση των έργων που έχουν υπαχθεί στο
μέτρο 5.11 του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και
αφορούν τα μικρά νησιά των Κυκλάδων,
έργα τα οποία έχει αρμοδιότητα να εκτε-
λέσει το Υπουργείο Αιγαίου μέσω της
εταιρείας του ΥΠΕΧΩΔΕ, «ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Ε.».
»Ο ίδιος γνωρίζει καλά ότι κανένα από τα

έργα αυτά, συνολικού προϋπολογισμού
17 εκατομμύρια ευρώ, για τα μικρά νησιά
του Αιγαίου (Α’  Φάση), δεν πρόκειται να
υλοποιηθεί αφού το πρόγραμμα κλείνει
οριστικά στις 31-12-2008».
Ο βουλευτής τονίζει επίσης, ότι οι νησιώ-
τες έχουν χορτάσει από κυβερνητικές
υποσχέσεις, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέ-
πουν και σημειώνει μια σειρά έργων που
είναι στον «αέρα», όπως:
«Το αεροδρόμιο της Πάρου στις Καλέν-
δες, οι μελέτες του Εμπορικού Λιμανιού
της Πάρου χαμένες στα συρτάρια του
ΥΠΕΧΩΔΕ, η αποχέτευση, ο βιολογικός
καθαρισμός και η αφαλάτωση της Αντι-
πάρου αναβάλλονται για το μακρινό μέλ-
λον. Το λιμάνι της Σχοινούσας
μπλοκαρισμένο από το Υπουργείο Πολι-
τισμού, η αφαλάτωση της Ηρακλειάς «τε-
χνολογικό θαύμα» που όμως δεν παράγει
νερό, οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτη-
ρίων καθιστούν «δυσπρόσιτα» τα νησιά
για τους επισκέπτες, αλλά και για τους μό-
νιμους κατοίκους».
Και καταλήγει: «Αναφέρθηκα μόνο στα
τέσσερα νησιά που επισκέφτηκε ο κ.
Βουλγαράκης, γιατί χρειάζεται πολύς
χρόνος και χώρος να καταγράψουμε τα
προβλήματα και των υπολοίπων νησιών.
Άλλωστε, ας περιμένουν και αυτά την
σειρά τους. Ο κ. Υπουργός δεν θα αργή-
σει να τα επισκεφθεί. Μην ξεχνάμε άλλω-
στε ότι είναι ο υπεύθυνος για την
εφαρμογή των νησιωτικών πολιτικών της
Κυβέρνησης».

Παναγιώτης Ρήγας Βουλευτής Ν. Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚ

«Να ‘στε καλά να μας
επισκέπτεστε κύριε Υπουργέ!»
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Ανοιχτή επιστολή της αντιπολίτευσης
στο Κ.Σ. Αντιπάρου

«Έργο πνοής» χαρακτηρίζει το έργο της αποχέτευσης στην Αντίπαρο η
αντιπολίτευση και με επιστολή της καταγγέλει την Κοινοτάρχη, κ. Μανέτα
για την ακύρωσή του. Την επιστολή, την οποία υπογράφει ο επικεφαλής
της μειοψηφίας στο κοινοτικό Συμβούλιο, Γ. Λεβεντάκης, έχει ως εξής:
Φίλες και Φίλοι Αντιπαριώτες
Με την παρούσα επιστολή καταγγέλλουμε δημόσια την Κοινοτική Αρχή
του τόπου μας  και συγκεκριμένα την Πρόεδρο Αντιπάρου κ. Μανέτα. διότι
με αποκλειστικά δικής της ευθύνη ακυρώθηκε ένα έργο πνοής για το νησί
μας.
Το έργο της ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
Το έργο δεν θα γίνει και απεντάσσεται  από το Γ΄ ΚΠΣ με την από Αρ.
Πρωτ.: 6178/25-06-2008 επιστολής της Περιφέρειας Νοτίου Αγαίου.
Ένα έργο που το περιμέναμε με ελπίδα, ένα έργο το οποίο θα βελτίωνε τις
συνθήκες  ζωής μας στο νησί, ένα έργο το οποίο θα αναβάθμιζε τις υπηρε-
σίες μας προς στους επισκέπτες στο τόπο μας, διασφαλίζοντας ποιοτικό του-
ρισμό, θυσιάζεται στο βωμό της ανικανότητας και της πολιτικής διαπλοκής
της κ. Προέδρου « που ήρθε από μακριά ».

Φίλες και Φίλοι, τώρα δίδονται και οι απαντήσεις στα ερωτή-
ματα που είχαμε θέσει ως συνδυασμός στο παρελθόν αλλά κυ-
ρίως τη περίοδο των εκλογών.  
Συγκεκριμένα: Ποια η σκοπιμότητα βεβιασμένης έναρξης του
έργου προ των εκλογών? Τα εγκαίνια, οι γιορτές και τα πα-
νηγύρια  στα καφενεία για τη δήθεν έναρξη των εργασιών από
τον ανάδοχο τι σκοπό είχαν?? Η τοποθέτηση των μηχανημά-
των σε εμφανές σημείο του νησιού έγινε για κάποιον ιδιαίτερο
εσκεμμένο λόγο? Ενώ η κα Βαρβάρα Μανέτα Φαρούπου
γνώριζε την άσχημη πορεία και εξέλιξη του έργου γιατί δεν
μας παρουσίασε τα πραγματικά στοιχεία?
Γιατί ενώ ήξερε ότι υπήρχε νομικό πρόβλημα η κα Πρόεδρος
κάλεσε τον Ανάδοχο για την υπογραφή της εργολαβικής σύμ-
βασης, καθιστώντας τη Κοινότητα  Ποινικά  και  Οικονομικά
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ?
Ζητούμε ενημέρωση για το έργο της Αφαλάτωσης.  Δεν κιν-
δυνολογούμε.  Αλλά καταγγέλλουμε τον εμπαιγμό σε βάρος
της ανάπτυξης του τόπου μας.  Αγανακτούμε με την ελαφρό-
τητα που διαχειρίζεται το τόσο σοβαρό θέμα  η σημερινή Κοι-
νοτική Αρχή. Η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως εξής:
Μελέτη  Διαχείρισης; Ανύπαρκτη. Προληπτικά  Μέτρα; Ανύ-
παρκτα. Ωριμότητα  Έργου; Άγνωστη.  Υλοποίηση Έργου;
Άγνωστη. Χρηματοδότηση Έργου; Αμφισβητούμενη.
Αντιπαριώτες και Αντιπαριώτησες. Όλα αυτά τα χρόνια η πα-
ράταξη που διοικεί την κοινότητα έκανε θεσμό την συντεχνία,
τον διαχωρισμό των πολιτών, την αδιαφάνεια, την φίμωση
στην ελεύθερη έκφραση και κριτική μας.   Δεν λειτουργούμε
με γνώμονα το προσωπικό συμφέρον αλλά το συμφέρον των

συμπολιτών και του νησιού μας  
Κάποιοι βιάστηκαν να λασπολογήσουν εις βάρος μας.   Όμως οι εξελίξεις τα
στοιχεία και τα γεγονότα, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τους διαψεύδουν. 
Αντιθέτως μαρτυρούν ότι μέχρι σήμερα η Πρόεδρος της Κοινότητας και οι
Σύμβουλοι της  Πλειοψηφίας συστηματικά παραπλανούν, αποκρύπτουν τα
αληθινά και πραγματικά στοιχεία από τους συμπατριώτες μας. 
Καλούμε τη κα Μανέτα σε ανοικτή λαϊκή συνέλευση έτσι ώστε να μας πα-
ρουσιάσει την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση των τεχνικών έργων
αλλά και των διοικητικών εξελίξεων της Κοινότητας.
Κυρία  Μανέτα  «Καθαρός ουρανός Αστραπές δεν ΦΟΒΑΤΑΙ».
Ελπίζουμε να είστε οπαδός της λαϊκής μας σοφίας και να μας το αποδείξετε
με πράξεις και αποδείξεις.

Γιάννης Λεβεντάκης
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Παρέµβαση για τις Κυκλάδες έκανε η Βουλευ-
τής του Νοµού κ. Άρια Μανούσου- Μπινοπού-
λου σε µία από τις µεγαλύτερες σε κυκλοφορία
εφηµερίδες της Αθήνας. Με συνέντευξή της,
στις 16 Ιουλίου στη City Press, η κ. Μανούσου-
Μπινοπούλου επισηµαίνει τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η ακτοπλοϊκή ενδοεπικοινωνία
µεταξύ των νησιών. Τονίζει την ανάγκη χορήγη-
σης περαιτέρω κινήτρων προκειµένου τα Κυ-
κλαδονήσια να αποκτήσουν επαρκή αριθµών
σύγχρονων και αξιόπιστων καραβιών που θα
εκτελούν τις µεταξύ τους διαδροµές. Επιπλέον
θίγει το ζήτηµα της έλλειψης υποδοµών αναφέ-
ροντας ως χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το
νησί της Κέας, όπου στην ουσία δεν υπάρχει λι-
µάνι. Επικαλείται την πρόσφατη ψήφιση του χω-
ροταξικού σχεδιασµού που προβλέπει την
αναβάθµιση και δηµιουργία νέων λιµανιών και
σπεύδει να ζητήσει την αναπτυξιακή θωράκιση
των νησιών µε ακόµα πιο γρήγορους ρυθµούς.  
Για ακόµα µία φορά η κ. Μανούσου- Μπινο-
πούλου υπερασπίζεται µε σθένος την πρόταση
που κατέθεσε πρόσφατα για τη σύσταση Μόνι-
µης Ειδικής Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής.
Μέσω της City Press υποστηρίζει την ανάγκη ει-
δικής µεταχείρισης των νησιών µας λόγω της
ιδιοµορφίας και των ιδιαίτερων προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν. Η συγκεκριµένη επιτροπή
θα αποτελείται αποκλειστικά από νησιώτες βου-
λευτές, αφού όπως λέει, «εµείς γνωρίζουµε κα-

λύτερα από τον καθένα τα θέµατα των νησιών
µας και έχουµε την απαιτούµενη ευαισθησία».
Η κ. Μανούσου- Μπινοπούλου δηλώνει ότι θα
συνεχίσει τον αγώνα της για την υιοθέτηση της
πρότασής της. Μία πρόταση που είναι βέβαιο ότι
θα τύχει της αρµόζουσας προσοχής από την κυ-
βέρνηση. 
Τονίζει επίσης, ότι θα συνεχίσει µε τους ίδιους
έντονους ρυθµούς τις παρεµβάσεις της εντός κι
εκτός Βουλής µε στόχο την ενεργή προάσπιση
των νησιών µας και την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων τους. 

Άρια Μανούσου – Μπινοπούλου, βουλευτής Ν. Κυκλάδων ΝΔ. 

Προβλήματα στην ακτοπλοϊκή ενδοεπικοινωνία

Περιφερειακή Διημερίδα στις 24 και 25 Ιουλίου στη Σύρο
«Δικαίωμα στο επιχειρείν: Στοχευμένες
δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας»
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΙΝΝΟ -Νέες Καινοτό-
μες Τουριστικές Επιχειρήσεις από Νέους για Νέους- και στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΘΔ της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας EQUAL «Στοχευμένες Δράσεις Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας», διοργανώνει περιφε-
ρειακή διημερίδα  με τίτλο  «Δικαίωμα στο επιχειρείν : Στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικό-
τητας» στη Σύρο, την Πέμπτη 24 Ιουλίου (18:00-21:00) και την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008 (09:45 - 14:00)
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων , Αγίου Νικολάου 6, Ερμούπολη.
Στόχος της Περιφερειακής διημερίδας είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις στοχευμένες δράσεις επι-
χειρηματικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας,
επιχειρηματιών, φορέων επιχειρηματικότητας  και φυσικά ωφελούμενων από τις ομάδες στόχο της EQUAL θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των
έργων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων (ΑΣ) της ΕQUAL, καθώς επίσης και τα προϊόντα του Εθνικού Θεμα-
τικού Δικτύου (ΕΘΔ) «Στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας».  Οι εργασίες της διημε-
ρίδας θα αφορούν στην ενημέρωση των επιχειρηματιών, εκπροσώπων φορέων στήριξης επιχειρηματικότητας,
ωφελούμενων από τις ομάδες στόχο της EQUAL για τις εργασίες των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που συμμε-
τέχουν στο ΚΠΕ, των προϊόντων που παρήχθησαν, των αποτελεσμάτων της Ενέργειας ΙΙ, τις Δομές Στήριξης
Επιχειρηματικότητας που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδος, καθώς και
τις δικτυώσεις που επιτεύχθηκαν και τις προτάσεις πολιτικής που συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν στους αρμό-
διους φορείς.
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1.  Ο υπουργός Υγείας
Δ. Αβραμόπουλος με τη
σύζυγό του και ο τέως
υπουργός Ναυτιλίας Μ.
Κεφαλογιάννης
2. Ο Λιμενάρχης Ηλ.
Κουντρομιχάλης με τη
σύζυγό του Μάγια
3. Ο κ. Αβραμόπουλος
ο επικεφαλής της
μειοψηφίας Λ. Κοντός
και ο κ. Κίμων
Κοτσώνης

Το Πάρτυ
του Λιμενάρχη
Υπουργοί, δημοτικοί Σύμβουλοι, συ-
νάδελφοι και φίλοι, βρέθηκαν στο
πάρτυ του Λιμενάρχη Ηλ. Κουντρομι-
χάλη σε γνωστό κλαμπ στον Παρα-
σπόρο. Ο κ. Κουντρομιχάλης, με την
ευκαιρία της γιορτής του στις 20 Ιου-
λίου, κάλεσε γνωστούς και φίλους σε
μια βραδιά ανεμελιάς και χαλάρωσης,
με νόστιμα εδέσματα, καλό κρασί και
καλή διάθεση. Όλα ήσαν προσεγμένα,
έως και την τελευταία λεπτομέρεια,
υπό την επίβλεψη της συζύγου του Μά-
γιας. Η βραδιά κύλησε ευχάριστα με
ποJές ευχές και δώρα.
Χρόνια ποJά!


