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Λοΐζος Κοντός: Θα δεχόμουν υπό προϋποθέσεις…

Ενιαίο ψηφοδέλτιο
Εμπορικός Σύλλογος
Πάρου - Αντιπάρου

Δράσεις και
προγραμματισμός

Στόχους για το επόμενο εξάμηνο 2008-2009
έχει θέσει ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου –
Αντιπάρου στο πλαίσιο ενίσχυσης του εμπο-
ρικού κόσμου των δύο νησιών.
Ο προγραμματισμός των δράσεων έχει ως
εξής:
A. Ευρύ πρόγραμμα στήριξης με νέους τρό-
πους και δράσεις, του παραγωγικού και εμπο-
ρικού κόσμου των δύο νησιών. Το ξεκίνημα
θα γίνει με προτροπή, πρώτα προς τους εμπό-
ρους, τους φορείς και προπάντων τους κατα-
ναλωτές με ειδική καμπάνια. Ο Εμπορικός
Σύλλογος έκανε ήδη ένα ξεκίνημα εκδίδοντας
δύο έντυπα του Συλλόγου.
α) ένα εικοσασέλιδο έντυπο με σκοπό την
προβολή των νησιών μέσα από τα τοπικά τους
προϊόντα και
β) έναν τουριστικό χάρτη με τα νησιά, που θα
διανεμηθεί σε μεγάλο αριθμό εντύπων και πα-
ρουσιάζει τον τόπο και τα προϊόντα του.
Θα παραβρεθεί και θα παρουσιάσει τα έντυπα
στην έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στην Θεσσαλο-
νίκη, σε τρία περίπτερα (Δήμου Πάρου, Κοι-
νότητας Αντιπάρου και BLUE STAR
FERRIES), καθώς και σε άλλες δύο εκθέσεις
που θα πάρει μέρος ο Δήμος Πάρου στο εξω-
τερικό. Μερικά από τα έξοδα θα καλυφθούν
από τα μέλη που διαφημίζονται στα έντυπα,
ενώ το μεγάλο μέρος θα καλύψει και η BLUE
STAR FERRIES ως χορηγός.

Συνέχεια στη σελ. 7

Επιστρέφονται αυτοδικαίως τα 13 στρέμματα του Αγροκηπίου στο Δήμου Πάρου Σελ. 3

Υπεύθυνη και δημιουργική κρίνει τη θη-
τεία της παράταξής του ο επικεφαλής της
μειοψηφίας κ. Λοΐζος Κοντός, ο οποίος το-
νίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι σύμβουλοί
του αγωνιούν και πασχίζουν για το καλό
του τόπου. Για το σκοπό αυτό, ο κ. Κοντός
δεν θα διστάσει να συμμετάσχει σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο, εφόσον υπάρξει τέτοιου είδους
αναγκαιότητα, καθώς στην πολιτική του
σταδιοδρομία, δεν έχουν θέση οι μικροπο-
λιτικές σκοπιμότητες, αλλά η αγάπη του για
την Πάρο.
Ο κ. Κοντός, σε μια εφ’ όλης της ύλης συ-
νέντευξη στη ΦτΠ κρίνει, επικρίνει ή επι-
κροτεί γεγονότα και καταστάσεις,
επισημαίνοντας ότι το προσωπικό συμφέ-
ρον θα πρέπει να εξυπηρετείται μέσα από
το γενικότερο.

- Έχετε δύο χρόνια θητείας ως αντιπολί-
τευση. Θεωρείτε ότι είναι γόνιμα;
- Ως αντιπολίτευση θεωρώ ότι σταθήκαμε
υπεύθυνα, συνετά και δημιουργικά. Φυσικά
πολλές φορές οι συμπολίτες μας, ζητούν να
απολογηθούμε για το ότι δεν έχει γίνει στο Δήμο, σαν να είμαστε εμείς η
πλειοψηφία. Αυτό μας τιμά, γιατί στη συνείδηση των Παριανών, είμαστε
ενδεχομένως αυτοί που περιμένουν να καλύψουν το κενό που διαφαίνεται
από τη δημοτική αρχή. Αλλά είμαστε η μειοψηφία, ασκούμε κριτική εκεί

που πρέπει και ταυτόχρονα στηρίζουμε απο-
φάσεις για το συμφέρον της Πάρου. Όσοι
παρακολουθούν τα Δημοτικά Συμβούλια, θα
διαπιστώσουν, τη συνέπεια, την εργατικό-
τητα και την υπευθυνότητα, όλων των συμ-
βούλων της αντιπολίτευσης για το έργο που
έχουν αναλάβει. Να είστε σίγουροι, ότι θα
εντείνουμε τις προσπάθειές μας τα επόμενα
δύο χρόνια ανταποκρινόμενοι στο ρόλο που
θέλει να παίξουμε ο Παριανός λαός τώρα και
όχι με την ψήφο του πριν από δύο χρόνια.

- Πως κρίνετε την αποχώρηση Ραγκούση
από το Δήμο 8 μήνες μετά την εκλογή του
και ποιες συνέπειες είχε αυτό;
- Σε ότι έχει να κάνει με τη δική του πορεία,
ήταν σαφώς μια επιτυχία και κάτι που επε-
δίωκε και ήταν αναμενόμενο από πολλούς
στην Πάρο, παρά τις περί του αντιθέτου
κατά καιρούς διαβεβαιώσεις του ίδιου. Άλ-
λωστε, πολλοί πολιτικοί του αντίπαλοι, που
ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούσε το Δήμο
για την πολιτική του εξέλιξη, δικαιώνονται.
Αν κάποιος λειτουργεί έχοντας κλειδώσει

στόχο, τότε σαφώς και είναι αυτονόητο, ότι θα αδράξει την ευκαιρία, απλά
τη μικρή μας κοινωνία την τάραξε, γιατί δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιες
πρακτικές.

Συνέχεια στις σελ. 4-5

www.fonitisparou.gr
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Λ.Α.Ο.Σ -
ΣΑΡΡΗ ΕΦΗ

Το διάγγελμα του ΝΤΟΥΤΣΕ στον κα-
λοκάγαθο Παριανό Λαό που στενάζει κάτω
από τη μπότα του σκληρού κατακτητή,
ήταν σαφέστατο “εμείς εδώ του ΛΑΟΣ, δεν
σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας. Παρακο-
λουθούμε τα τηλέφωνα, ανιχνεύουμε τα
email έχουμε στήσει όλο αυτό το μηχανι-
σμό για την ασφάλειά μας και για την αμε-
ρόληπτη ενημέρωσή σας και δεν θα
επιτρέψουμε σε κανένα παράσιτο κομμου-
νιστικό ή μη να μας κρίνει ή να υβρίζει. Δε-
χόμαστε μόνο θετικές κριτικές και ευνοϊκά
σχόλια, σε διαφορετική περίπτωση, ο μη-
χανισμός μας (παρακρατικός) θα δώσει τα

στοιχεία σας για να σας παραδώ-
σουμε στους εισαγγελείς (αυ-
τούς που παραιτήθηκαν;) Σε
εμάς τον απλό λαουτζίκο, τι μας
απομένει πλέον; Να αναφωνί
σουμε όλοι μαζί, ΜΗΝΥΣΤΕ
ΜΑΣ, ΜΗΝΥΣΤΕ ΜΑΣ ωσάν
άλλη ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ.

Η άμαξα
και τα σκυλιά

Που να φανταζόταν ο Γρηγόρης ΜΠΙΘΙ-
ΚΩΤΣΗΣ ότι τα άλογα στην άμαξα θα
είχαν χρώμα μαύρο, όπως η ψυχή ορισμέ-
νων, και από πίσω θα τρέχει ο ΡΑΝ ΤΑΝ
ΠΛΑΝ γαυγίζοντας δυνατά. ΓΑΒ-ΓΑΒ-
ΓΑΒ.

Απάντηση στο κουίζ
Τελικά κανείς δεν είναι ο τυχερός των κουίζ
της προηγούμενης εβδομάδας ,για το ποιος
είναι ο δήμαρχος Πάρου. Η σωστή απάν-
τηση είναι... ο Βλαχογιάννης φυσικά, αλλά
δυστυχώς φαίνεται ότι κανείς Παριανός δεν
το γνωρίζει, γιατί ο ίδιος ο δήμαρχος από
σεμνότητα δεν επιθυμεί να το δείχνει και να
το διατυμπανίζει. Έτσι εξηγείται μάλλον
γιατί δεν προβάλλει το έργο του δήμου και
δεν εγκαινιάζει τα νέα επιτεύγματα όπως
π.χ. λειτουργία ΧΥΤΑ. Ή αυτό συμβαίνει ή
ο Βλάχος (με την καλή έννοια) κάτι άλλο
έχει στο μυαλό του για το μέλλον και περι-
μένει για να κάνει την κίνηση ΜΑΤ. Κάτι
τέτοια βλέπει το Πλατανοκόριτσο και έχει
αρχίσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση
λάσπης για τη σημερινή δημοτική αρχή,
παρουσιάζοντας τον εαυτό της σαν τη μο-
ναδική λύση για το μέλλον της Πάρου.
Όλα αυτά θυμίζουν την παροιμία “δυο γάι-
δαροι μαλώνανε σε ξένο περιβόλι” και ενι-
σχύουν την παρουσία της δημοτικής
αντιπολίτευσης.
Βέβαια οι αποφάσεις δεν αναμένεται να
παρθούν γρήγορα και σημαντικό ρόλο θα
παίξουν και οι εξελίξεις στην κεντρική πο-
λιτική σκηνή.

Επαγγελματίες
Και όμως έχουμε επαγγελματίες της πολι-
τικής και στην Πάρο. Ειδάλλως δεν εξηγεί-
ται η μονιμότητα σε θέση επ‘ αμοιβή εδώ
και 6 χρόνια των ίδιων ανθρώπων. Εάν κύ-
ριοι και κυρίες πήγατε στο δήμο για να ζή-
σετε εσείς και οι οικογένειές σας, χωρίς να
προσφέρετε στην ουσία τίποτε, είσαστε μα-
κριά νυχτωμένοι.

Παρίων Λίθος

εενν
  σσ

υυνν
ττοο

μμίί
αα

Το πρόβλημα με την έλλειψη καθηγητών στο ΕΠΑΣ Πάρου, δύο τμήματα του
οποίου, το ένα υπολειτουργούσε και το δεύτερο των Αμαξωμάτων ήταν σε …ανα-
μονή, φαίνεται να επιλύεται. 
Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κυκλάδων και Αναπληρωτή Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Ν. Κυκλάδων Κ. Ρόκκο,
έχουν διοριστεί από την περασμένη Δευτέρα, 30 αναπληρωτές καθηγητές για
την Τεχνική Εκπαίδευση για όλες τις Κυκλάδες και αμέσως θα ξεκινήσουν ερ-
γασία. Επιπλέον, είπε ο κ. Ρόκκος, εξασφαλίστηκαν ακόμη 250 ώρες για ωρομί-
σθιους καθηγητές, ώστε στην περίπτωση που δεν καλυφθούν τα κενά με τους
αναπληρωτές καθηγητές, να προσληφθούν ωρομίσθιοι. 
Δεν έγινε ακόμη γνωστό, πόσοι από τους αναπληρωτές θα έρθουν στο ΕΠΑΣ
Πάρου, όπως όμως είπε ο κ. Ρόκκος, έως την ερχόμενη Παρασκευή θα βρίσκον-
ται όλοι στις θέσεις τους. 
Το πρόβλημα στο ΕΠΑΣ υπήρξε από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της σχο-

λής στο Τμήμα Αμαξωμά-
των που δεν ξεκίνησε καθόλου μαθήματα και στο τμήμα των ηλεκτρολόγων, το οποίο υπολειτουργούσε
χάρη στο φιλότιμο καθηγητών από άλλα τμήματα που απασχολούσαν τα παιδιά για ένα δίωρο. 
Ο Δ/ντής του ΕΠΑΣ κ. Παναγιωτόπουλος, ενημέρωσε τους γονείς και παράλληλα πρότεινε, οι σπου-
δαστές να μετεγγραφούν σε αντίστοιχα τμήματα του ΕΠΑΛ ή να αλλάξουν ειδικότητα και να ενταχ-
θούν στα άλλα δύο τμήματα του ΕΠΑΣ που λειτουργούν κανονικά ή να παραμείνουν στα τμήματα
που επέλεξαν και να περιμένουν…
Οι σπουδαστές, σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, επέλεξαν την τρίτη λύση και έτσι δεν υπήρξε
καμία μετεγγραφή ή αλλαγή ειδικότητας.
Να σημειωθεί, ότι και οι γονείς όταν ενημερώθηκαν, δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Κατέβαλαν
προσπάθειες, πιέζοντας τους αρμόδιους φορείς μέσω βουλευτών του νομού, να δοθεί σύντομα λύση. 

Διορίστηκαν 30 αναπληρωτές για την τεχνική εκπαίδευση στις Κυκλάδες

Προς λύση το πρόβλημα με το ΕΠΑΣ Πάρου

Συνεχίζει τη δράση του το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, με συναντήσεις και συζητήσεις για ζητήματα που
αφορούν το νησί. Στην τελευταία συνεδρίαση το Σαββατοκύριακο, οι νέοι αποφάσισαν και προτείνουν: 
- Πρόταση για γνωμοδότηση του Δήμου Πάρου για τη συμμετοχή στα έξοδα μετακίνησης ενός εκ-
προσώπου του Συμβουλίου στη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου του Παρατηρητηρίου για τα δι-
καιώματα του παιδιού, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με το Συνήγορο του
Παιδιού, με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα
του παιδιού.
- Πρόταση γνωμοδότηση στο Δήμο Πάρου για παρουσία υπηρεσίας ελέγχου στις νεοαναγειρόμενες οι-
κίες του νησιού για τον περιορισμό σκουπιδιών προς τα διπλανά οικόπεδα.
- Επανάληψη πρότασης καθαριότητας στις πινακίδες του Κ.Ο.Κ. στο οδικό δίκτυο του νησιού.
- Απόφαση και έγκριση ύστερα και από απόφαση του Δήμου Πάρου για συμμετοχή εκπροσώπου μας
στην έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2008 που διοργανώνεται στη Θεσ/νίκη.
- Παράδοση ερωτηματολογίου στους μαθητές γυμνασίων και λυκείων που αφορά στα κυριότερα προ-
βλήματα που απασχολούν τους νέους στο νησί μας.

Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πάρου

Προτάσεις 
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Το Αγροκήπιο, τουλάχιστον τα 13 στρέμματα
από όλη την έκταση επιστρέφονται στο Δήμο
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ
για τα υπόλοιπα 7,5 στρέμματα θα ακολουθεί
νέα διαδικασία στην οποία θα αναφέρεται η
χρήση για κοινωφελή σκοπό και δεν αποκλεί-
εται να παραχωρηθούν και αυτά. 
Η ανακοίνωση για την επιστροφή δεν δόθηκε
ακόμη επίσημα από το υπουργείο, σύμφωνα
όμως με τους βουλευτές, Άρια Μπινοπούλου
και Γ. Βρούτση, η απόφαση για την επιστροφή
έχει ληφθεί και σύντομα θα ανακοινωθεί.
Ο Δήμος Πάρου, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου τον περασμένο Απρίλιο, είχε υπο-
βάλει εκ νέου το αίτημα για την επιστροφή του
Αγροκηπίου στην κατοχή του, ώστε ο χώρος
να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Ακούστηκαν φωνές
για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ή
για χώρο αναψυχής, αλλά η απόφαση για το τι
τελικά θα γίνει είναι του Δημοτικού Συμβου-
λίου. 
Σύμφωνα εξάλλου, με όσα αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του, ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψη-
φίας, Π. Κουτσουράκης, «το ένα τμήμα του
κτήματος, έκτασης περίπου 13 στρεμμάτων,
είχε παραχωρηθεί από την πρώην Κοινότητα
Παροικιάς με τον όρο ότι θα επανερχόταν στην
κυριότητά της εάν έπαυε αυτό να χρησιμοποι-
είται για το σκοπό για τον οποίο παραχωρή-
θηκε. Το υπουργείο εν τω μεταξύ, έχει παύσει
να χρησιμοποιεί το κτήμα, αλλά επειδή υπάρχει
η πρώτη παραχώρηση του 2001 χρειάζεται μία
έγγραφη απάντηση από αυτό ότι δεν πρόκει-
ται να το ξαναχρησιμοποιήσει».
Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα 7,5 στρέμματα που
απέκτησε το υπουργείο μετά από απαλλοτρίωση,
ο κ. Κουτσουράκης αναφέρει ότι «το μόνο που

μπορεί να γίνει είναι η μακροχρόνια παραχώρησή
τους».

Παρεμβάσεις βουλευτών
Αμέσως μετά το αίτημα του Δήμου προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δύο βου-
λευτές του νομού Κ. Μπινοπούλου και Γ.
Βρούτσης, κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να κι-
νηθούν γρήγορα οι διαδικασίες και να επανα-
κτηθεί το ακίνητο. Η κ. Μπινοπούλου
κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον
υπουργό Ανάπτυξης κ. Κοντό, ενώ ο κ. Βρού-
τσης, «κινήθηκε πολιτικά», όπως ο ίδιος ανα-
φέρει στη ΦτΠ κατόπιν παρότρυνσης του
επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Λ. Κοντού.
Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η οριστική απάν-
τηση θα δοθεί από το υπουργείο την επόμενη ή
τη μεθεπόμενη εβδομάδα. 
Όπως λέει, «το ζήτημα του Αγροκηπίου και η
αναγκαιότητα να επανέλθει στο Δήμο της
Πάρου αναδείχτηκε πολύ έντονα κατά τη συ-
ζήτηση στο Δημοτικό Μέγαρο με τον υπουργό
Παιδείας, όταν απόλυτα δικαιολογημένα οι γο-
νείς αγωνιούσαν για το μέλλον της αποκατά-
στασης του κτιρίου που σήμερα στεγάζονται
τα παιδιά, σ’ αυτά τα απαράδεκτα προκάτ.
Συμφωνήσαμε όλοι, ότι αυτό πρέπει να ανα-
τραπεί και σ’ αυτό βοήθησε και ο υπουργός
όταν είπε, δώστε μου χώρο και εγώ δεσμεύομαι
να χτιστεί ένα καινούριο κτίριο που θα στεγά-
σει τις σχολικές ανάγκες. Το ζητούμενο ήταν
που θα βρεθεί αυτός ο χώρος και τότε αναδεί-
χτηκε η αναγκαιότητα να επιστραφεί ο χώρος
του Αγροκηπίου στο Δήμο της Πάρου. Αυτό
ήταν και η αιτία που με έκανε να στρέψω το εν-
διαφέρον μου και να ενισχύσω τις ενέργειες
που έγιναν. Κατ’ αρχάς η μείζον αντιπολίτευση
του Δήμου Πάρου, που εκπροσωπείται από τον

κ. Λοίζο Κοντό αρκετές φορές μου ζήτησε να κι-
νηθώ πολιτικά μέσα στο υπουργείο, για να

βρούμε τη λύση βάση του αιτήματος που είχε κα-
ταθέσει ο Δήμος Πάρου, από τις 22/4/2008. Οι
ενέργειες λοιπόν που έκανα ως βουλευτής, ήταν
να προσπαθήσω να επιταχύνω τις διαδικασίες για
την απάντηση του αιτήματος του Δήμου. Στο
πλαίσιο αυτό, μπορώ να ανακοινώσω, ότι είμαστε
στην τελική ευθεία. Το αίτημα του Δήμου που
ήταν καταγεγραμμένο στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, πέρασε από τον πρώτο Γενικό Δ/ντή
κ. Παφίλη, υπογράφηκε θετικά, και έφτασε στη
2η Γενική Δ/ντρια κ. Μαντέλη η οποία θα δώσει
την τελική απάντηση. Μετά από επικοινωνία με
την κ. Μαντέλη είμαι στην ευχάριστη θέση να σας
πω, ότι πρώτον: Τα 13 στρέμματα του Αγροκη-
πίου επιστρέφονται και επανέρχονται αυτοδι-
καίως στο Δήμο με βάση το Π.Δ. 184 παρ. 2 του
νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Άρα λοι-
πόν, το μόνο που έχει να κάνει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, είναι η αποδοχή των 13 στρεμμάτων και
η καταχώρηση στο υποθηκοφυλακείο της Πάρου.
Για να επιστραφούν τα υπόλοιπα 7,5 στρέμματα
θα πρέπει να υπάρξει αίτημα από το Δήμο προς
τον υπουργό ότι τα ζητάει για κοινοφελή σκοπό,
ώστε να δοθούν αλλά μόνο κατά χρήση με βάση
το σχετικό νόμο».
Ο κ. Βρούτσης επισημαίνει ότι η θέση του ως
βουλευτής, δεν είναι να υποδείξει τι ενέργειες θα
κάνει το Δ.Σ. Αυτό είναι δική του αρμοδιότητα
και έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση να απο-
φασίζει, γιατί αυτό γνωρίζει πως πρέπει να αξιο-
ποιήσει την ακίνητή του περιουσία και πως
πρέπει να ιεραρχήσει τις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας. Εγώ σημειώνει, «έκανα ότι μπο-
ρούσα για να επισπευσθούν οι διαδικασίες και πι-
στεύω ότι μαζί με εμένα, θα χαίρεται και όλη η
τοπική κοινωνία της Πάρου για τη θετική αυτή
εξέλιξη». 

Κοινή δράση Δημοτικού Συμβουλίου και βουλευτών για τη διεκδίκηση 

Αυτοδικαίως το Αγροκήπιο στο Δήμο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Αλέξανδρος Κοντός
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ικανότητά του να εμφανίσει πολλαπλάσιο το
μέχρι τότε έργο του Δήμου, έφερε σε δύσκολη
θέση τους συνεργάτες του, οι οποίοι αφήνουν να
αποτυπωθεί η πραγματικότητα. Εν κατακλείδι
λοιπόν, θετική η εξέλιξη στην πολιτική πορεία του
κ. Ραγκούση και «θετική» εξέλιξη για το Δήμο
της Πάρου, διότι η διάγνωση των όποιων ασθε-
νειών στην αναπτυξιακή πορεία της Πάρου, έγινε
πιο γρήγορα και ίσως κερδηθεί χρόνος για να
επανέλθει από τη στρέβλωση. Παρ’ όλα αυτά, η
Πάρος χρειάζεται τη συμπαράσταση του βου-
λευτή Ραγκούση και όλων των άλλων πολιτικών
που συνδέονται με αυτήν.

- Πως κρίνετε τη θητεία Βλαχογιάννη, προχώ-
ρησαν πράγματα ή απλώς διεκπεραιώθηκαν κά-
ποιες εκκρεμότητες; 
- Έως τώρα, διεκπεραιώνει εκκρεμότητες. Προ-
σπαθώντας να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επι-
δράσεις στη λειτουργία του Δήμου από την
αποχώρηση του τέως δημάρχου, Γ. Ραγκούση, με
τον οποίο είχε στενή συνεργασία, και λόγω του
σκανδάλου του Λιμενικού Ταμείου.  Έργο ιδιαί-
τερα δύσκολο για τον έντιμο Βλαχογιάννη, όταν
το παρελθόν της παράταξής του, λειτουργεί ως
βαρίδι για την πορεία του Δήμου.

- Υπήρξε εξαγγελία της πλειοψηφίας για την κα-
τασκευή νέου αεροδρομίου. Η απάντηση από
την Υπ. μεταφορών ήταν αρνητική και δεν είχε
δοθεί τότε στη δημοσιότητα. Από τότε έως σή-
μερα υπάρχουν εξελίξεις σ’ αυτό το θέμα και τι
έχετε κάνει εσείς ως αντιπολίτευση;
- Στο προεκλογικό φυλλάδιο της πλειοψηφίας,
υπήρχε η υπόσχεση για δημοπράτηση και ολο-
κλήρωση έως το 2009 για το αεροδρόμιο. Αυτό
αποδείχτηκε ανακριβές τελικά. Έως σήμερα δεν
υπάρχει καμία εξέλιξη. Οι οχλήσεις από μέρους
μας στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας και
στην ΥΠΑ είναι συχνές, με αποτέλεσμα να βρί-
σκεται το θέμα στην επικαιρότητα ως προς την
επίλυσή του. Αυτό που ζητώ από το Δήμαρχο
ακόμη μία φορά, είναι να βομβαρδίσουμε, τα
υπουργεία με έγγραφα, για την εξέλιξη του έργου.

- Σε ποιο σημείο βρίσκονται τα μεγάλα έργα που
είχαν εξαγγελθεί από την πλειοψηφούσα παρά-
ταξη;
-Πραγματικά αυτή η ερώτηση σε οδηγεί στο προ-
εκλογικό εκείνο έντυπο που μας διαβεβαίωναν ότι
κόστισε η εκτύπωσή του 1 ευρώ, να το ξεφυλλί-
σεις να δεις τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα. Εγώ
θα ευχηθώ, στο τέλος της τετραετίας να μην απο-
δειχθεί, ότι ήταν ένα πρόγραμμα της δεκάρας. Και

το λέω αυτό, όχι περιπαικτικά, αλλά γιατί η αγω-
νία μου είναι να τρέξουν κάποια πράγματα και να
έχουμε το χρόνο να προφτάσουμε ώστε να μη βρε-
θεί σε δυσκολότερη θέση η Πάρος. Το αεροδρό-
μιο, έχει μείνει πίσω, το εμπορικό λιμάνι, το
κυκλοφοριακό, οι πεζοδρομήσεις, η παραλία Πα-
ροικιάς, η ανάπλαση, τα αθλητικά έργα, το γή-
πεδο της Νάουσας, το κλειστό της Παροικιάς,
είναι σταματημένα. Καμία ενέργεια δεν γίνεται
για το πολιτιστικό κέντρο και να μη συζητήσω για
όλα τα έργα που είναι αρμοδιότητας του Λιμενι-
κού Ταμείου. Είναι όλα παγωμένα.

- Έχετε κάνει ενέργειες εσείς σε ότι αφορά τις
καθυστερήσεις σε έργα που εξαγγέλθηκαν και
δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη;
- Ο τρόπος διεκδίκησης πρέπει να είναι πιο έντο-
νος και πιεστικός από το να στείλεις ένα έγγραφο
και να περιμένεις απάντηση ή να θέσεις το πρό-
βλημα στον υπουργό, στο διάλειμμα μιας εκδή-
λωσης μεταξύ πορτοκαλάδας και φοντάν. Όπως
καταλαβαίνετε, θα ήταν παράδοξο, να εμφανίζε-
ται επίσημα η μειοψηφία εκπροσωπώντας το
Δήμο. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προ-
βλήματα, να προτείνουμε λύσεις και είμαστε στη
διάθεση της πλειοψηφίας να μας χρησιμοποιήσει
όπως νομίζει, για την προώθηση των ζητημάτων
του νησιού μας. Εξ άλλου, οι πόρτες των υπουρ-
γείων είναι ανοιχτές, αρκεί να τις χτυπήσεις.
Άραγε πόσες πόρτες υπουργείων έχει χτυπήσει ο
δήμαρχος όλο το χρόνο;

- Το υγειονομικό αεροπλάνο είναι αυτή τη

στιγμή ότι καλύτερο για το νησί. Δεν θα πρέπει
να υποστηριχτεί περισσότερο, ώστε να μην
υπάρχουν βαρίδια στη λειτουργία του;
- Σαφώς και είναι το κάτι επιπλέον για το νησί.
Άλλωστε, κατά την άφιξή του, μία ημέρα πριν από
τις Δημοτικές εκλογές, παραβρέθηκα ο ίδιος στην
υποδοχή και τον αγιασμό.
Εκτός όμως, από το ασαφές νομικό πλαίσιο πρέπει
να ρυθμιστούν και οι όροι και το κόστος λειτουρ-
γίας διότι έρχεται σήμερα η μικρή τοπική κοινω-
νία της Πάρου να θέσει σε εφαρμογή κάτι που θα
καλύψει το έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης.
Σίγουρα το καλύτερο θα ήταν να είχαμε ήδη το
νοσοκομείο μας, θέμα που το αναδείξαμε προ-
εκλογικά ως μείζον θέμα και μας δικαίωσε η από-
φαση του υπουργού Υγείας, πολύ γρήγορα.
Θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει κατά πολύ στην
ανάδειξη και προώθηση αυτού του θέματος. 

- Γνωρίζετε σε ποιο σημείο βρίσκεται η υπόθεση
με το νέο μικρό νοσοκομείο; 
- Η υπόθεση μικρού νοσοκομείου προχωράει κα-
νονικά, από όσο με ενημερώνουν οι υπηρεσίες του
υπουργείου και ο ίδιος ο υπουργός. Είναι μία δια-
δικασία από την οποία δεν θα αποκλίνει πολύ από
αυτό που είπε ο κ. Αβραμόπουλος, αν προκύψουν
κάποιες μικρές καθυστερήσεις θα είναι καθαρά
τυπικού χαρακτήρα ώσπου να ξεπεραστούν μι-
κροπροβλήματα και εμπόδια. Πάντως σοβαρό
πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

- Μετά τη θετική παρέμβασή σας στο Δ.Σ. για
το θέμα του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί

νέα σχολική μονάδα, θα εξεταστούν όλες οι πι-
θανότητες να βρεθεί οικόπεδο σε όλη την Πα-
ροικιά, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η
πρόταση της Επάρχου, εφόσον ο συγκεκριμένος
χώρος κριθεί κατάλληλος. Αυτή η μεγάλη καθυ-
στέρηση όμως, με τις λάθος επιλογές μήπως στα-
θεί αιτία να χαθεί η ευκαιρία;
- Φοβάμαι ότι τελικά δεν είμαστε έτοιμοι για τις
ευκαιρίες που μας δίνονται. Για το θέμα αυτό του
σχολείου, σαφώς και είχε γίνει μια λάθος επιλογή.
Κάποιοι επέμειναν για πολύ καιρό, για το Κα-
στροβούνι. Το επιχείρημα, ότι τώρα έχουμε τα
χρήματα από τη Νομαρχία για την αγορά, είναι
επιεικώς ανόητο, διότι αν είχαν ζητηθεί και πριν
από μερικά χρόνια θα τα είχαμε από τότε και σή-
μερα θα είχε γίνει η αγορά στον καταλληλότερο
χώρο για τις σχολικές μονάδες. Αν η επιλογή του
Καστροβουνίου, είχε μόνο σκοπό την έγκριση για
τη μελέτη, τότε γιατί δεν ξεκίνησαν αμέσως δια-
δικασίες από την επόμενη ημέρα για την εκδή-
λωση ενδιαφέροντος για όποιο άλλο οικόπεδο και
το κάνουμε τώρα που είμαστε ακριβώς στο παρά
πέντε;
Οι ευκαιρίες θα πάψουν να χάνονται σ’ αυτό τον
τόπο, όταν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, ως υπεύ-
θυνοι πολιτικοί και λειτουργούμε υπεύθυνα με
κύριο και μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του
τόπου και όχι προσωπικές φιλοδοξίες. 

- Γνωρίζετε σε ποιο σημείο βρίσκεται η υπόθεση
του Αγροκηπίου σε ότι αφορά την παραχώρησή
του στο Δήμο από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και εάν ναι, εσείς έχετε κάνει κάποια
επαφή σε επίπεδο υπουργείου;
Η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει πριν από περίπου
ένα χρόνο με πρότασή μας που ψηφίστηκε ομό-
φωνα, ώστε να κινηθεί η διαδικασία για να έρθει
στην κυριότητα του Δήμου το κομμάτι του Αγρο-
κηπίου, χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία και με
μόνο κίνητρο να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα
του Δήμου. Αυτό έγινε τότε. Ακόμη και σήμερα
που το θέμα εμπλέκεται με την υπόθεση των σχο-
λικών συγκροτημάτων, θεωρώ ότι πρέπει να έρθει
στην κυριότητα του Δήμου, ανεξάρτητα από το τι
θα κάνουμε μετά. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο
του Δήμου που θα πρέπει να το κατοχυρώσουμε.
Η υπόθεση έχει παρακολουθηθεί από μας και ει-
δικότερα από το δημοτικό μας σύμβουλο, τον κ.
Κουτσουράκη, έχοντας και τη συνεργασία του κ.
Βρούτση, έγιναν επαφές με το υπουργείο και φτά-
σαμε σήμερα να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα,
ώστε τα 13 στρέμματα να έρθουν στην πλήρη κυ-
ριότητα του Δήμου και τα 7,5 στη χρήση του δια-
τιθέμενα για κοινωφελή σκοπό.

- Πως βλέπετε τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση

Λ. Κοντός: Θα δεχόμουν υπό προϋποθέσεις…

Ενιαίο ψηφοδέλτιο
“Η απόρριψη θέ-
σεων του Δημοτι-
κού Συμβουλίου,

από την ομάδα
των μελετητών

ακυρώνει τη διαδι-
κασία της διαβού-
λευσης. Πρέπει ο

Δήμος να εξετάσει
τον τρόπο, ώστε
να προσβάλει τη
διαδικασία αμοι-

βής του γραφείου”
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Ανάσταση
Πριν ακόμη καλά καλά  ανοίξουν οι φάκελοι με τις
προσφορές των ακτοπλοϊκών εταιρειών  για τις άγονες
γραμμές προχθές Δευτέρα, άρχισαν τα πυροτεχνήματα
.Το «πολυτραγουδημένο»  Παναγία Χοζοβιώτισσα,
για το οποίο οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν θα
επανέλθει, αντικαθίσταται από το Αίολος Κεντέρης 1,
μέχρι το τέλος του μήνα. Ακόμη η ιδιοκτήτρια του
ναυτιλιακή εταιρεία, ανακοίνωσε την πρόθεση της να
δρομολογήσει σε άγονες γραμμές και το  αδελφό του
πλοίο, το Αίολος Κεντέρης 2, αρκεί να διατηρήσει τα
δικαιώματα της σε αυτές, μέχρι το2020.
Για να δούμε όμως, θα καταθέσει τουλάχιστον
προσφορές;

Κλοπή συλλογής
Μία συλλογή γραμματοσήμων, μεγάλης αξίας, εκλάπη
από ιδιώτη, κάτοικο Νάουσας. Η κλοπή διαπιστώθηκε
όταν επέστρεψε ο ιδιώτης από ταξίδι και το κατήγγειλε
στο Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας και οριοθετείται
χρονικά από τις 28 Αυγούστου έως τις 17 Οκτωβρίου,
διάστημα που το σπίτι ήταν κλειστό. Η συλλογή
βρισκόταν σε μία αποθήκη του σπιτιού και φαίνεται
πως οι δράστες το γνώριζαν. Ο ιδιοκτήτης κατέθεσε
μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ από την αστυνομία
διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.  

Κατεπείγουσα συνεδρίαση
Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ θα γίνει σήμερα Τετάρτη 22
Οκτωβρίου, στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων
της επιχείρησης. Στη συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση
για το θέμα: Έγκριση μελέτης προϋπολογισμού
630.540,00 ευρώ του έργου «κατασκευή
καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων στην περιοχή Λιβάδια
Παροικιάς» και λήψη απόφασης για τη διαδικασία
εκτέλεσης.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά
με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό; 
- Η απόρριψη των θέσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, από την ομάδα των μελετητών ακυ-
ρώνει τη διαδικασία της διαβούλευσης. Προς
τι η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων από το
Δ.Σ., τους μηχανικούς του νησιού και τους κα-
τοίκους όταν τελικά τις απορρίπτουν σχεδόν
στο σύνολό τους; Πρέπει ο Δήμος να εξετάσει
τον τρόπο, ώστε να προσβάλει τη διαδικασία
αμοιβής του γραφείου. 

- Υπήρξε πρόσφατα παραίτηση από την Τ.Ο
της Ν.Δ. του κ. Μαρινάκη και λέγεται ότι επί-
κειται και δεύτερη. Εν τω μεταξύ έχει γραφτεί
κατά καιρούς στον Τοπικό Τύπο, ότι υπάρ-
χουν προβλήματα στην Οργάνωση, τόσο σε
νομαρχιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο, τι γί-
νεται;
- Σε Νομαρχιακό επίπεδο, σας διαβεβαιώνω,
ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
Άλλωστε, στη συνέλευση που έγινε πριν από
λίγες ημέρες, παρουσία βουλευτών, όχι μόνο
του νομού μας, αλλά και ανωτάτων κομματι-
κών στελεχών του κόμματος, διαφάνηκε η σύμ-
πνοια και η έντονη διάθεση για προσφορά και
αγώνα στο χώρο που ο καθένας δραστηριο-
ποιείται. Σχετικά με την τοπική οργάνωση της
Πάρου, θα σας πω ότι έχει την τύχη να απαρ-
τίζεται αυτό το Συμβούλιο, από πολύ ικανά
στελέχη. Άτομα που θα ήθελε κάθε πρόεδρος
τοπικής να συνεργαστεί. Για να αποδώσει όμως
αυτή η ομάδα, θέλει συντονισμό από τον πρό-
εδρο για να μπορέσει να αποκομίσει προς όφε-
λος της παράταξης αλλά και της τοπικής
κοινωνίας ότι καλύτερο έχουν να δώσουν αυτοί
οι συμπολίτες μας. 

- Άτυπα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο
και έχουν εμφανιστεί ονόματα υποψηφιοτή-
των από τη Ν.Δ. μεταξύ των οποίων και το
δικό σας. Θα είσαστε τελικά υποψήφιος; 
- Είναι μεγάλη πολυτέλεια για την Πάρο, να
είναι από τώρα όπως λέτε, σε προεκλογική πε-

ρίοδο. Τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα
και μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος
θα ήταν ότι χειρότερο για το νησί. Για το τι θα

γίνει στις επόμενες εκλογές, δεν έχει τοποθε-
τηθεί, ούτε ο νυν δήμαρχος, ούτε εγώ που διεκ-
δίκησα τη θέση αυτή, διότι θεωρώ ότι
σεβόμαστε το θεσμό που υπηρετούμε και θα
κριθούμε γι’ αυτό, όπως και όλοι όσοι συμμε-
τέχουν σ’ αυτό το δημοτικό Συμβούλιο. Επί-
σημες τοποθετήσεις από πολιτικές παρατάξεις
δεν έχουν γίνει, οπότε με το να σχολιάζουμε
φήμες, κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί και
να συμβάλουμε στο παρατεταμένο προεκλο-
γικό κλίμα, που μόνο κακό κάνει. Η δική μας
δημοτική παράταξη, η «Ενιαία Δημοτική Κί-
νηση Πολιτών Πάρου» θα ακολουθήσει τις
διαδικασίες που έχει συμφωνήσει για τον ορι-
σμό του επικεφαλής όπως έκανε και στο πα-
ρελθόν. Βλέπετε όλοι κρινόμαστε και
κατακτάμε αυτό που θέλουμε και δεν μας το
χαρίζουν.

- Φημολογείται έντονα στην τοπική κοινωνία
ότι είστε υπέρ της άποψης για ενιαίο ψηφο-
δέλτιο; Ποια είναι η φιλοσοφία αυτού του εγ-
χειρήματος και ποιοι είναι οι συνομιλητές
σας; 
- Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι μια ουτοπία
για την Πάρο. Ίσως και να έχουν δίκιο. Απλά,
στην παρούσα φάση, που η Πάρος κινδυνεύει
να μείνει πολύ πίσω σε έργα, σε μια εποχή που
η απογοήτευση για συμμετοχή στα κοινά, είναι
έντονη, η αντιμετώπιση της κατάστασης θέλει
τη συνεργασία και τη συσπείρωση όλων. Σε μια
τέτοια περίπτωση, ενιαίου ψηφοδελτίου, είμαι
σίγουρος ότι η τοπική κοινωνία θα έχει τη δυ-
νατότητα να επιλέξει τους εκπροσώπους της με
άλλα κριτήρια από αυτά που έχει έως τώρα.
Στόχος της επόμενης δημοτικής αρχής θα πρέ-
πει να είναι η εξυπηρέτηση του γενικότερου
συμφέροντος χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμό-
τητες, με τομές, με αποφασιστικότητα, διότι
τότε και μόνο τότε τα παιδιά μας θα ζήσουν
στην Πάρο καλύτερα και το προσωπικό συμ-
φέρον θα εξυπηρετείται μέσα από το γενικό-
τερο.

“Σε μια περίπτωση, ενιαίου
ψηφοδελτίου, είμαι σίγου-
ρος ότι η τοπική κοινωνία
θα έχει τη δυνατότητα να

επιλέξει τους εκπροσώπους
της με άλλα κριτήρια από
αυτά που έχει έως τώρα.

Στόχος της επόμενης δημο-
τικής αρχής θα πρέπει να
είναι η εξυπηρέτηση του

γενικότερου συμφέροντος,
χωρίς μικροπολιτικές σκο-

πιμότητες”
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Νομίσματα και
γραφειοκρατία

Η οικονομική κρίση δημιουργεί προβλήματα σε όλους, αλλά
αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια περίεργη «νομισματική
κρίση», καταδική μας. Μάθαμε ότι πριν τρία χρόνια ο προ-
ϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αριστείδης Βαρ-
ριάς χάρισε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου 106 αρχαία
νομίσματα. Δόθηκε  ευκαιρία να εκτεθούν στο τοπικό Μουσείο,
να τα χαρούμε όλοι και να λάβει ο δωρητής διπλή χαρά. Τα νο-
μίσματα τα πήραν στην Αθήνα να τα συντηρήσουν, πέρασαν
όμως τα χρόνια κι ακόμα συντηρούνται και ξεσκονίζονται! Τα

έβαλαν άραγε στο ξίδι οι υπεύθυνοι, θέλουν κι άλλο
στην άλμη, τρία χρόνια συντηρούνται άραγε
ακόμα; Προσοχή μη κατσιάσουν απ’ το πολύ χάϊ-
δεμα. Μήπως τα άρπαξε περαστικός παλαιοπώλης,
ή κατατέθηκαν σε μυστικές τράπεζες, σαν διαβο-
λικά ομόλογα, τι άραγε έγιναν και δεν επαναπα-
τρίζονται στο νησί, στο οποίο δημιουργήθηκαν,
κυκλοφόρησαν  και ξαναβρέθηκαν μετά 2000 χρό-
νια; 
Αξίζει να σταθούμε στον τρόπο που λειτουργεί το
Δημόσιο, στον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρω-
ποι, που δεν εγείρουν αντιστάσεις, αλλά μολύνονται
από τη γραφειοκρατία. Ούτε να χαρίσουμε κάτι δεν
μπορούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν είμα-
στε σίγουροι ότι θα πιάσει τόπο. Εκμετάλλευση δεν
είναι μόνο αυτό που σου παίρνουν, αλλά και αυτό

που δεν σ’ αφήνουν να δώσεις. 
Να κρατάς τα έγγραφα και να μην τα προωθείς, να μην είσαι
ποτέ ο υπεύθυνος και να μην λαμβάνεις πρωτοβουλίες, να στέλ-
νεις πάντα στον άλλο, στον δίπλα, να υπηρετείς το χαρτί κι όχι
τον άνθρωπο, να μην απαντάς ποτέ σου, να μην οφείλεις λογα-
ριασμό σε κανένα. Ιδού το καθεστώς που διαμορφώνεται στα
γραφεία. Όπως κρατάς τα έγγραφα, κρατάς και τα νομίσματα
στο συρτάρι, στο γραφείο σου και τα έχεις ξεχάσει. Απαξιώνεις,
αποθαρρύνεις,  απογοητεύεις. Η γραφειοκρατία είναι μοχλός
του κράτους. Αποσκοπεί να σου στερήσει την ελπίδα και να σε
ξεμοναχιάσει. Για να κάνει ευκολότερα τη δουλειά του.
Υπάρχουν δυο κυβερνήσεις, το έχουμε ξαναπεί. Τη μια ας
πούμε ότι την εκλέγουμε. Η άλλη κυριαρχεί μόνιμα χωρίς εκλο-
γές. Είναι η υπαλληλοκρατία, μοχλός του αόρατου κράτους.
Κυρίως είναι άνθρωποι σαν κι εμάς, αλλά όταν κρατούν σφρα-
γίδες αλλάζουν, παίζουν άλλο ρόλο, σα να τάχθηκαν να υπηρε-
τούν χαρτιά και όχι ανθρώπους. Εδώ μπαίνει δεξιά η σφραγίδα
και ο αιτών συνάνθρωπος αριστερά. Υπηρετείται ο τύπος, η βι-
τρίνα και η ουσία περιμένει στην ουρά. 
Οι Έλληνες βιαζόμαστε κι έχουμε άγχος όταν πρόκειται να λύ-
σουμε δικά μας  προβλήματα. Όταν έχουν να κάνουμε με προ-
βλήματα άλλων, εκεί ο νόμος είναι αναβολή και καθυστέρηση.
Μας οφείλουν πάντα, δεν οφείλουμε τίποτα.
Έχουμε άχτι με τη γραφειοκρατία και όσους μεταβάλλονται σε
γραφειοκράτες και μικρούς βασανιστές, ποιος ξέρει από ποιες
δυνάμεις έξω τους και από ποιες μέσα τους. Έχουμε άχτι με τα
συστήματα και έδωσε ευκαιρία αυτή η «νομισματική κρίση»
να τα πούμε και να ξεθυμάνουμε κάπως. Θα πρέπει λοιπόν να ξε-
τρυπώσουμε αυτούς που πήραν τα νομίσματα, να τους πούμε
να σταματήσουν να τα ξεσκονίζουν και να τους θυμίσουμε ότι
μετά τρία χρόνια είναι πια καιρός να τα επιστρέψουν. 
Άντε και καλή πατρίδα!

Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

Στη συνάντηση των ΕΡΑΣ Θεατρικών
Ομάδων Αιγαίου, που έγινε στη Μυτιλήνη,
η Πάρος είχε τη χαρά να συμμετέχει με τρεις
θεατρικές ομάδες: του «Αρχιλόχου», της
Νάουσας και του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ.
Οι τρεις Παριανές ομάδες, εκπροσώπησαν
επάξια το νησί και κατά γενική ομολογία
άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Όπως δηλώνουν τα μέλη της θεατρικής
ομάδας του Νηρέα, το ταξίδι στη Μυτιλήνη,
η συνάντηση και οι παραστάσεις, ήταν μία
μοναδική εμπειρία. Μάλιστα η ομάδα του
Νηρέα, κατόπιν μιας αλλαγής στο πρό-
γραμμα, κάλυψε το τέλος της διοργάνωσης
δίνοντας παράσταση την Κυριακή 12 του
μήνα σε ένα κατάμεστο θέατρο 500 θέσεων
και παρουσία των τοπικών αρχών της Μυ-
τιλήνης, εκπροσώπων του υπουργείου Αι-
γαίου, ανθρώπων της τέχνης και
καλλιτεχνών από τις άλλες θεατρικές ομά-
δες που έλαβαν μέρος στη συνάντηση.

Η εμπειρία, όπως αναφέρουν τα μέλη της
θεατρικής ομάδας του Νηρέα, θα τους μεί-
νει αξέχαστη, όχι μόνο γιατί έπαιξαν σε ένα
από τα πιο σύγχρονα θέατρα της Ελλάδας,
αλλά και γιατί, μια ολόκληρη εβδομάδα δέ-
χτηκαν τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων
της Μυτιλήνης, της Αγιάσου και της Καλ-
λονής. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να

ανανεώσουν τις σχέσεις φιλίας, συντροφι-
κότητας και συναγωνιστικότητας, που
πάντα αναπτύσσονται στις συναντήσεις, με
τα μέλη των άλλων θεατρικών ομάδων που
συμμετείχαν στη συνάντηση του «Αι-
γαίου» της οποίας η διοργάνωση ήταν
άψογη.

Σύλλογος Λευκιανών 

Ταξίδι στην
Καππαδοκία
Μια πολυήμερη πορεία, από την Αργοναυ-
τική εκστρατεία  μέχρι την Μικρασιατική κα-
ταστροφή, γεμάτη Ελλάδα, πίστη και
υπερηφάνεια  ήταν η εκδρομή του Συλλόγου
των Λευκιανών στην Καππαδοκία. Με κατα-
πληκτικό ξεναγό και πολύ κέφι δεκατέσσερις
μέρες βάδισαν στα μονοπάτια των πρωτοπό-
ρων αποίκων από την Ελλάδα στα μέρη αυτά,
εκεί που έδρασαν οι Άγιοι θεμελιωτές της πί-
στης μας και άκουσαν την ιστορία της Μι-
κράς Ασίας, από την σκοπιά που δεν την
έμαθαν όλοι οι Έλληνες σωστά.

Στη Μυτιλήνη οι Παριανές θεατρικές ομάδες

Κέρδισαν τις εντυπώσεις

Το πρόγραμμα για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, εξε-
δόθη από το Επαρχείο Πάρου, με το οποίο καλούνται να συμμετάσχουν όλες οι θρη-
σκευτικές, αστυνομικές, λιμενικές και πολιτικές αρχές του τόπου και ασφαλώς
εκπαιδευτικοί και μαθητές. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Κυριακή 26 Οκτωβρίου, γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων κτιρίων, οικιών και ελ-
λιμενισμένων πλοίων.
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, γιορτή στα σχολεία, και σε υπηρεσίες και οργανισμούς.
Στις 11 το πρωί θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Μαντώς Μαυρογέ-
νους και φωταγώγηση όλων των δημοσίων κτιρίων κατά τις βραδινές ώρες 27ης και
28ης Οκτωβρίου.
Τρίτη 28 Οκτωβρίου. Στις 7.30 π.μ. θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των
εκκλησιών. Στις 10 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκα-
τονταπυλιανής. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός κ. Μα-
ρίνα Σαρρή. Στις 10.30 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στο
μνημείο πεσόντων, τήρηση 1 λεπτού σιγής και η τελετή θα ολοκληρωθεί με τον εθνικό
ύμνο από τη Φιλαρμονική του Δήμου Πάρου. Στις 11 θα γίνει η παρέλαση των μα-
θητών από σχολεία της Παροικιάς στην παραλιακή λεωφόρο, Ακτή Γιάννη Πάριου.
Μετά την παρέλαση ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα δεξιω-
θούν στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. τις αρχές του τόπου και όλους τους πολίτες. 

Στη Νάουσα
Στη Νάουσα θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στη
συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων και θα ακολουθή-
σει η μαθητική παρέλαση των σχολείων της πόλης. Η δεξίωση θα γίνει στο γραφείο
του Δημοτικού Διαμερίσματος Νάουσας.

Πανηγυρικός εορτασμός
της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940

«Γιορτή του ελεύθερου πνεύματος»
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Τα συγκεκριμένα έντυπα, με κάποιες μικρές αλλαγές, θα χρηματοδοτη-
θούν και θα επανεκτυπωθούν για το έτος 2009 χωρίς να υπάρχει επι-
πλέον χρέωση στα μέλη που διαφημίζονται σε αυτά.
Β. ΟΑΕΕ: Μετά τη δέσμευση του διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Παπαθανα-
σίου, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη λει-
τουργία του γραφείου του ΟΑΕΕ στην Πάρο. Για τη γρήγορη
διευθέτηση του θέματος απαιτείται βοήθεια και άλλων Επαγγελματικών
Συλλόγων.
Γ. : Θα γίνει συνάντηση όλων των Προέδρων των Εμπορικών Συλλό-
γων Νομού Κυκλάδων, στα μέσα του Νοέμβρη στην Σύρο για την τε-
λική απόφαση του τρόπου υλοποίησης της απόφασης που πάρθηκε στο
Β’ Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Νομού
Κυκλάδων.
Δ. : Προγραμματισμός για το Γ’ Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού
Κυκλάδων στην Σίφνο, τον Μάρτιο του 2009.
Ε.: Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας του Εμπορικού Συλλόγου.
Συγκεκριμένα θα υπάρξει άμεση ενημέρωση σε φορολογικά-οικονομικά
θέματα, επενδυτικά προγράμματα και όλους τους διαγωνισμούς και τις
προκηρύξεις που αφορούν τα μέλη του. Από τις 15 Μαρτίου μέχρι και σή-
μερα έχουν καταγραφεί 5150 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του Συλλό-
γου, δηλαδή κατά μέσο όρο 10-15 μέλη προτιμούν τον ηλεκτρονικό αυτό
τρόπο για την ενημέρωσή τους.

Νέα Σύνθεση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΗΑΤΤΑ

Πρόεδρος
η Αργυρώ Φίλη

Το νέο του Προεδρείο εξέλεξε την περασμένη
εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΗΑΤΤΑ, μετά τις παραιτήσεις των κ.κ.
Γιάννη Ευαγγέλου, Νίκου Παπαλέξη και
Στάθη Σκρέτα από τις θέσεις του Προέδρου ,
Γενικού Γραμματέα και Αντιπροέδρου αντί-
στοιχα. Τη θέση του Προέδρου, πήρε η αντι-
πρόεδρος του
Συνδέσμου, συμ-
πατριώτισσά μας,
κ. Αργυρώ Φίλη. 
Έτσι, η νέα σύν-
θεση του Δ.Σ.
του ΗΑΤΤΑ δια-
μορφώνεται ως
εξής:
Πρόεδρος: Αρ-
γυρώ Φίλη,
Πάρος
Αντιπρόεδροι: Μάκης Ιωακειμίδης, Αθήνα,
Σταύρος Μπουζάνης, Αθήνα, Γιάννης Παπα-
δάκης, Ηράκλειο
Γεν. Γραμματέας: Μάριος Καμμένος, Βόλος
Ταμίας: Γιώργος Λουμίτης, Πάτρα
Γεν. Έφορος: Βασίλης Κοντός, Κέρκυρα 
Μέλη: Κλωντ Αρκούρ, Αθήνα, Μιχάλης Ζορ-
πίδης, Θεσσαλονίκη, Γιάννης Ευαγγέλου,
Αθήνα, Νίκος Παπαλέξης, Πάτρα, Στάθης
Σκρέτας, Αθήνα, Σίμος Παπαηλίας, Ιωάννινα,
Βασιλική Σκάγια, Θεσσαλονίκη, Λύσσανδρος
Τσιλίδης, Αθήνα.
Το σύνολο των μελών του Δ.Σ. εκφράζει τις
βαθύτατες ευχαριστίες του προς τους παραι-
τηθέντες για την πολύχρονη και πολύτιμη
προσφορά τους στον κλάδο και τον ΗΑΤΤΑ.

Στα προβλήματα της υγείας στο Ν. Κυκλάδων
αναφερόταν στην επίκαιρη ερώτησή του, ο βου-
λευτής του νομού Π. Ρήγας, οι απάντηση όμως
από τον υφυπουργό Υγείας κ. Παπαγεωργίου,
δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Και αυτό, γιατί
όταν ο κ. Παπαγεωργίου εκτιμά ότι «δεν είναι έν-
τονο το πρόβλημα στο χώρο των Κυκλάδων»,
γιατί λέει πως έγιναν προσλήψεις τα τελευταία
χρόνια σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Θεωρείται δε, κατά τον υφυπουργό, δικαιολογη-
μένη η καθυστέρηση που υπάρχει στην καταβολή
των δεδουλευμένων εφημεριών, λέγοντας ότι κάθε
χρόνο το ίδιο συμβαίνει και σε χρόνο αόριστο, είπε
πως το υπουργείο σύντομα θα δώσει λύση ενι-
σχύοντας με πιστώσεις τον προϋπολογισμό του
νοσοκομείου. Μάλιστα, αφού περιέγραψε το πρό-
βλημα που υπάρχει στο θέμα των εφημεριών, τό-
νισε ότι το υπουργείο ασχολείται σοβαρά, ώστε να

βρεθεί λύση και εξέφρασε την ελπίδα να υπογρα-
φούν σύντομα οι συλλογικές συμβάσεις που θα λύ-
σουν το πρόβλημα. Παραπλανητική και αόριστη
χαρακτήρισε την απάντηση ο κ. Ρήγας και επιση-
μαίνει μεταξύ άλλων: «Δυστυχώς η αποδόμηση
του ΕΣΥ θα συνεχιστεί, η θέση των εργαζομένων
στην υγεία θα επιδεινωθεί και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες υγείας προς τους κατοίκους των νησιών
μας, θα χειροτερεύουν από χρόνο σε χρόνο».

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Προγραμματισμός και δράσεις 

Απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κυκλάδων Π. Ρήγα προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

«Μαυρογιαλούρος» ο υφυπουργός 

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
της Δημοτικής Τ.Ο. της Ν.Δ. Πάρου - Αντιπάρου 

Στον απόηχο... της
επίσκεψης Στυλιανίδη

Οι θετικές «παρενέργειες» από την επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας Ευ-
ριπίδη Στυλιανίδη στην Πάρο συνεχίζονται!... 
Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) κ. Μπα-
ταριάς διεβίβασε έγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την δέ-
σμευση πιστώσεων για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου –
Λυκείου στην Αντίπαρο σε οικόπεδο που παραχώρησε η Κοινότητα στη θέση
Γαλανταριά. Ήδη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης όρισε την επι-
τροπή που αφορά στην κρίση καταλληλότητας του οικοπέδου.
Η Τοπική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας συγχαίρει την Κοινοτάρχη Αν-
τιπάρου Βαρβάρα Μανέτα για την επιτυχή παρέμβασή της για το παραπάνω
θέμα κατά τη σύσκεψη με τον Υπουργό Παιδείας.
Η Τοπική Επιτροπή θεωρεί ότι και η ίδια συνέβαλε να παρθεί η παραπάνω
απόφαση (πράγμα που θεωρεί υποχρέωσή της) και θα συνεχίσει την θετική
παρουσία της στα πράγματα των νησιών μας παρά τις «αντιρρήσεις» κά-
ποιων που όψιμα ξύπνησαν από το λήθαργο της απραξίας και της ανευθυνό-
τητας...
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Σε κρίσιμο σημείο έχει φθάσει η λειτουργία της δη-
μοτικής βιβλιοθήκης, 7 χρόνια μετά την ημέρα που
άνοιξαν οι πόρτες της στο κτίριο Οικονομίδη, που
στεγάζεται.
Αιτία γι αυτό είναι σύμφωνα με τον «Σύλλογο
φίλων της βιβλιοθήκης», η έλλειψη ενός σχήμα-
τος, ή μιας επιτροπής που θεσμοθετημένα , θα την
διευθύνει και θα ορίζει τις κατευθύνσεις, είτε αυτές
αφορούν στις αγορές βιβλίων είτε την εν γένει πο-
ρεία της μέσα στα πολιτιστικά πράγματα του νη-
σιού.
«Ο ρόλος του ΣΦτΒ δεν είναι κατοχυρωμένος και
δεν μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά στα όσα συμ-
βαίνουν στη δημοτική βιβλιοθήκη, αλλά  δεν είναι
δυνατόν να πληροφορείται ο κόσμος από τον
Τύπο, ότι η βιβλιοθήκη θα κλείσει για τρεις μήνες
λόγω απογραφής και απόσυρσης βιβλίων», είπε
στη συνέλευση που έγινε την Κυριακή στον Αρχί-
λοχο, ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Η. Παπαδημητρακόπουλος, θέ-
τοντας μάλιστα και το ερώτημα, αν μετά από τέτοιες ενέργειες ο
σύλλογος έχει λογο ύπαρξης. Μετά από μια εκτενή αναφορά από

τον κ. Ι.Γκίκα  στο ιστορικό της δημοτικής βιβλιοθήκης από την
ίδρυση της μέχρι σήμερα, όπου καταδείχτηκε ότι η βιβλιοθήκη ήταν
ουσιαστικά, διοικητικά ακέφαλη, μιας και το συμβούλιο που ορί-
στηκε από τον Δήμο (χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες) και αφο-

ρούσε στην λειτουργία της, δεν λειτούργησε ποτέ
αποτελεσματικά, αλλά και τις πολλές παρεμβάσεις
από τους παρισταμένους, καθώς και από τον πρό-
εδρο της ΔΕΠΑ κ.Γ.Λουκή, η γενική συνέλευση
κατέληξε στο εξής ψήφισμα:
1) Να ορισθεί διοικητικό συμβούλιο για τη δημο-
τική βιβλιοθήκη
2) Να αλλάξει ο κανονισμός λειτουργίας
3) Να συζητηθεί το θέμα της βιβλιοθήκης στο δη-
μοτικό συμβούλιο
4) Να μεταφερθεί στο κτήριο Δημητρακόπουλου
5) Να υπάρχει μέλος του ΣΦτΒ στο συμβούλιο της
ΔΕΠΑ
6) Να υπάρξει Δ/ντής και επιπλέον προσωπικό
Σημαντικό είναι οι ενέργειες αυτές να γίνουν σύν-
τομα, ώστε η βιβλιοθήκη να συνεχίσει να λειτουρ-
γεί απρόσκοπτα, αλλά και να αναπτύξει μια νέα
δυναμική καθώς και να ενισχυθεί με προσωπικό,

ώστε να αυξηθούν οι ώρες λειτουργίας της και να μπορέσει παρα-
πέρα να φιλοξενήσει το ιστορικό αρχείο του νησιού, αποκτώντας
έτσι και μια άλλη προοπτική.

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Ώρα για αποφάσεις

Με μία πρωτότυπη και ταυτόχρονα αξιέπαινη χει-
ρονομία η οικογένεια του πολιτευτή της Ν.Δ. Στ.
Μαύρου, ενίσχυσε τη Στέγη Προστασίας Εφήβων
και Ανηλίκων, η οποία επιτελεί σημαντικό έργο στη
Σύρο.
Ο κ. Μαύρος και η σύζυγός του Ιωάννα, αποφάσι-
σαν, με αφορμή τη βάφτιση της κόρης τους που έγινε
πρόσφατα στην Αμοργό, να ενισχύσουν οικονομικά
τη Στέγη, προτείνοντας σε φίλους και συγγενείς,
αντί για δώρο να διαθέσουν τα χρήματα γι’ αυτό το
φιλανθρωπικό σκοπό.
Σύμφωνα με τον κ. Μαύρο, η ανταπόκριση ήταν με-
γάλη και ακόμη γίνονται καταθέσεις. Όπως είπε στη
ΦτΠ, ο σκοπός του ζευγαριού, δεν ήταν μόνο η ενί-
σχυση της Στέγης Προστασίας, αλλά η κίνησή τους
αυτή να έχει μιμητές. 
Η χειρονομία της οικογένειας Μαύρου, ήταν τονω-
τική ένεση, γιατί η Στέγη, οι πόροι της οποίας προ-
έρχονται από τέτοιου είδους χειρονομίες από
συνανθρώπους μας, είχε οικονομικά προβλήματα και
υπήρχε κίνδυνος να κλείσει για λίγο διάστημα. 
Στην ευχαριστήρια επιστολή που έστειλαν προς την
οικογένεια Μάυρου οι εκπρόσωποι της Στέγης, το-
νίζεται μεταξύ άλλων: «Σας ευχαριστούμε, που προ-
τιμήσατε, αντί να γεμίσει το σπίτι σας από δώρα των
καλεσμένων σας, να γεμίσετε τα παιδιά της Στέγης
με την αγάπη σας».

Το έργο της Στέγης Προστασίας 
Η Στέγη Προστασίας Εφήβων και Ανηλίκων είναι
ένα κέντρο ημέρας για παιδιά που έχουν οποιαδή-
ποτε ανάγκη. Συμβάλει με το έργο της, στην πρό-

ληψη και την καταστολή της παιδικής παραβατικό-
τητας. Είναι μια πόρτα ανοιχτή για κάθε παιδί που
έχει ανάγκη προστασίας. Υπάρχει ψυχολόγος, κοι-
νωνική λειτουργός, εργοθεραπευτής και εκπαιδευ-
τικοί, που βοηθούν τα παιδιά στα μαθήματά τους,
υπάρχει πρόγραμμα χειροτεχνίας, ενώ γίνονται και
μαθήματα Η/Υ.
Για τα μεγάλα παιδιά, οι άνθρωποι της Στέγης φρον-
τίζουν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Η Στέγη λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι έως τις
7 μ.μ. και εκτός των άλλων, προσφέρει και ένα γεύμα
στα παιδιά. Επίσης, προσφέρεται ψυχολογική υπο-
στήριξη και στους γονείς που ενδεχομένως την έχουν
ανάγκη. Τα έσοδα είναι από φιλανθρωπικές χειρο-
νομίες πολιτών ή εταιριών και η λειτουργία του στη-
ρίζεται και στους εθελοντές που προσφέρουν έργο
γιατί κατανοούν τη σημαντική δουλειά που γίνεται
στη Στέγη Προστασίας. 
Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει ένας
«σκόπελος», που αν το αποφασίσουν οι αρμόδιοι
φορείς, μπορεί να ξεπεραστεί. Υπάρχει ένα κληρο-
δότημα, που ο δωρητής το είχε παραχωρήσει πριν
από περίπου 100 χρόνια για τα παιδιά και λειτούρ-
γησε ως ένα από τα μεγαλύτερα ορφανοτροφεία
στην Ελλάδα. Σήμερα στεγάζονται εκεί τα ΚΕΚ και
κάποιες υπηρεσίες. Εάν αυτό το κληροδότημα, βρε-
θεί τρόπος να παραχωρηθεί στη Στέγη, θα διευκο-
λύνει τα μέγιστα την όλη κατάσταση, καθώς σήμερα
καταβάλλεται για ενοίκιο, ένα αρκετά υψηλό ποσό.
Ίσως οι αρμόδιοι θα έπρεπε να το σκεφτούν σοβαρά
και να βοηθήσουν…

Πρωτότυπη και αξιέπαινη η χειρονομία της οικογένειας Μαύρου
προς τη Στέγη Προστασίας Εφήβων και Ανηλίκων

Παράδειγμα προς μίμηση 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ!
Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008 και ώρα
12 το μεσημέρι, καλούμε όλους τους κατοί-
κους των περιοχών Αμπέλας, Κακαπέτρων,
Ταξιαρχάκι, Νοτιά, Καβακίου (Αη- Γιώργη),
στα εγκαίνια του κεντρικού δρόμου που ενώ-
νει τις παραπάνω περιοχές με τον περιφερει-
ακό δρόμο της Παροικιάς. Τα εγκαίνια θα
γίνουν έμπροσθεν του ξενοδοχείου SIROCO.
Η τελετή των εγκαινίων είναι πρωτοβουλία
των κατοίκων και για αυτό το λόγο καλούμε
και τον κ. Δήμαρχο καθώς και τους Δημοτι-
κούς Συμβούλους του νησιού.

Η Συντονιστική Επιτροπή
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Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Παράρτημα Πάρου

Συμμετοχή σε
Πανελλήνια Άσκηση

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 1η
Πανελλήνια Άσκηση Αεροδιάσωσης Υγρού
Στοιχείου, στην Περαία Θεσσαλονίκης, το
Σαββατοκύριακο 4 & 5 Οκτωβρίου, από την
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν Παραρτήματα
της Ομάδας που δραστηριοποιούνται στη Διά-
σωση σε υγρό στοιχείο (θάλασσα, ποτάμι κλπ).
Το Παράρτημα Κυκλάδων που εδρεύει στη Νά-
ουσα Πάρου συμμετείχε με έξι (6) μέλη του.
Η πρώτη μέρα περιελάμβανε: 
Παρουσιάσεις αποστολών με σκοπό τον εντο-
πισμό των λαθών ή των παραλείψεων, προς
αποφυγή τους στο μέλλον, 
παρουσίαση συσκευών έρευνας και διάσωσης, 
παρουσίαση σωστικών μέσων και 
μεθόδους εκπαίδευσης νέων μελών της ομάδας
(παρουσίαση σε πισίνα).
Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε η άσκηση
αεροδιάσωσης, με συμμετοχή ελικοπτέρου,
τριών φουσκωτών σκαφών και πολλών εθελον-
τών (κυβερνητών σκαφών, δυτών και ναυαγο-
σωστών), μελών της ΕΟΔ, από τα
Παραρτήματα που συμμετείχαν.
Τα σενάρια περιελάμβαναν πτώση δυτών από
το ελικόπτερο για διάσωση ναυαγού, παραλαβή
φορείου με τραυματία από το φουσκωτό σκά-
φος και χρήση σωστικής λέμβου. 

Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου
Το διεθνές τουρνουά τέννις Paros Future 2008,
έκλεισε και μαζί του έκλεισε και μια μεγάλη προ-
σπάθεια των ανθρώπων που βοήθησαν και συ-
νετέλεσαν ο καθένας με τον τρόπο του στην
επιτυχή ολοκλήρωση του. Κοιτώντας λοιπόν
πίσω, να πάρουμε την οσμή που μας άφησε η πα-
ρέλαση των 64 αθλητών παγκόσμιας κατάτα-
ξης, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για την
στήριξη τους χορηγούς του διεθνούς τουρνουά
τις εταιρείες Lafarge beton, La Palma, Mielle-
Γιάννης Ρούσσος, Orizon boats, Smart Com-
puters-Σκιαδάς Φίλιππος, άνθη-φυτά Ντίνα,
Σκανδάλης Α.Ε. οικοδομικά υλικά, αυτοκίνητα
Φασσιανός, Αρχίλοχος Α.Ε., Αλιπράντης κέτε-
ρινγκ, αυτοκίνητα Σιδήκα και τέλος την εται-
ρεία PAROS HOUSES Αφοί Ιωακειμίδη
Α.Ε.Ε.Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην ανα-
φέρουμε την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου
Πάρου και του Επαρχείου που είναι πάντα πρό-
θυμοι να αγκαλιάσουν την όποια προσπάθεια
γίνεται για να προαχθεί ο αθλητισμός στο νησί
της Πάρου, και της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Αντισφαίρισης που μας ανέθεσε αυτό το τουρ-
νουά.

Πρωτάθλημα ιστιοπλοίας 
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου θα διοργανώσει από 24 έως 28 Οκτωβρίου 2008 στον κόλπο της Πα-
ροικίας, τους αγώνες του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος  Ιστιοπλοΐας  κύπελλο «Δ. Βρακάς»
με σκάφη κατηγορίας optimist, laser rdl και 4,7.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη γραμματεία του ομίλου από Παρασκευή μέχρι και Δευ-
τέρα 12:30 – 18:00 ή στο e-mail: info@parosnc.gr.

Δ’ Εθνική - 4η αγωνιστική - Ήττα 2-0 εκτός έδρας από τον ΠΑΟ Ρουφ

Το πάλεψε ο Νηρέας
Η δεύτερη έξοδος του Νηρέα Νάουσας μα-
κριά από την Πάρο δεν ήταν επιτυχημένη.
Η ομάδα του Δημήτρη Σκούνα ηττήθηκε
με 2-0 από τον ΠΑΟ Ρουφ ενώ δυο εβδο-
μάδες νωρίτερα είχε αποσπάσει το βαθμό
της ισοπαλίας από τον Άγιαξ Ταύρου.
Αυτή τη φορά ο Νηρέας δέχθηκε δυο γκολ
από στημένες φάσεις και μάλιστα με τον
ίδιο τρόπο. Το πρώτο στο 43’ με κοντινή
κεφαλιά του Τριανταφύλλου έπειτα από
εκτέλεση κόρνερ και το δεύτερο στο 70’ με
σκόρερ αυτή τη φορά τον Μαστραντώνη.
Η ομάδα του Νηρέα θα μπορούσε να είχε
προηγηθεί στο 35’ με τον Μοστράτο, αλλά
αυτό δεν έγινε αφού ο παίκτης του Νηρέα
δεν κατάφερε να νικήσει σε τετ-α-τετ τον
αντίπαλο τερματοφύλακα.
Επόμενος αντίπαλος του Νηρέα την Κυ-
ριακή 26 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Πα-
ροικιάς η Δόξα Βύρωνα.
ΠΑΟ Ρουφ (Δ. Αρναούτης): Μπαντίκος,
Αθανασόπουλος, Τριανταφύλλου, Τύρπος,
Καλογέρης, Μαστραντώνης, Τζανέτος
(46’ Ατσάλης), Σαλάκου (60’ Ζωμάς),
Φίπε, Αργυρίου (46’ Πλυθίδης), Γιουβα-
μέλης.
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας (Δ. Σκούνας):
Ντουγέρογλου, Δελημπαλταδάκης (65’
Μητρόπουλος), Καρακώστας, Γρίβας,
Μοστράτος, Μαυρίδης, Τσουκάνη (50’
Διαμαντής), Γρηγοριάδης, Μητσόπουλος,
Τσάνη, Μποφάκος (70’ Σκαρακάκης).

Δ’ Εθνική
4η αγωνιστική
Αποτελέσματα
ΠΑΟ Ρουφ - Νηρέας ............................2-0
Άγιοι Ανάργυροι - Δόξα Βύρωνα ........2-1
Άγιαξ Ταύρου - Βριλήσσια ..................1-0
Καλλονή - Θεμιστοκλής........................1-0
Άγιος Ιερόθεος - Πεύκη ........................1-0
Νέα Ιωνία - Ολυμπιακός Λιοσίων........2-2
Αθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης ..........1-1

Βαθμολογία
Ομάδα Αγ. Βαθ. N-I-H Γκολ Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. Άγιος Ιερόθεος 4 10 3-1-0 10-4 2-0-0 5-1 1-1-0 5-3
2. Καλλονή 4 10 3-1-0 4-0 1-1-0 1-0 2-0-0 3-0
3. ΠΑΟ Ρουφ 4 9 3-0-1 11-4 3-0-0 10-0 0-0-1 1-4 
4. Απόλλων Σμύρνης 4 8 2-2-0 5-1 1-0-0 2-0 1-2-0 3-1
5. Νέα Ιωνία 4 6 1-3-0 6-5 1-1-0 4-3 0-2-0 2-2
6. Αθηναϊκός 4 5 1-2-1 4-4 0-2-0 1-1 1-0-1 3-3
7. Ολυμπιακός Λιοσίων 4 5 1-2-1 4-4 1-0-1 2-2 0-2-0 2-2
8. Άγιοι Ανάργυροι 4 5 1-2-1 4-6 1-1-0 4-3 0-1-1 0-3
9. Άγιαξ Ταύρου 4 5 1-2-1 4-10 1-2-0 4-3 0-0-1 0-7
10. Νηρέας 4 4 1-1-2 4-4 1-0-1 3-1 0-1-1 1-3
11. Θεμιστοκλής 4 4 1-1-2 3-3 1-1-0 3-0 0-0-2 0-3
12. Βριλησσίων Α.Ο. 4 2 0-2-2 1-4 0-1-1 1-3 0-1-1 0-1
13. Δόξα Βύρωνα 4 1 0-1-3 2-6 0-1-1 0-2 0-0-2 2-4
14. Πεύκη 4 0 0-0-4 2-9 0-0-1 2-3 0-0-3 0-6

Επόμενη αγωνιστική (5η) 26-10-2008 (16:00) Νη-
ρέας Πάρου - Δόξα Βύρωνα, Βριλήσσια - ΠΑΟ Ρουφ,
Θεμιστοκλής - Άγιοι Ανάργυροι, Πεύκη - Άγιαξ Ταύ-
ρου, Ολυμπιακός Λιοσίων - Καλλονή, Απόλλων Σμύρ-
νης - Άγιος Ιερόθεος, Αθηναϊκός - Νέα Ιωνία

Κυκλάδες ποδόσφαιρο
Εντυπωσιακός ο Α.Ο. Πάρου επικράτησε
με 8-0 του Αστέρα Μαρμάρων για την 3η
αγωνιστική του πρωταθλήματος Κυκλά-
δων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2ου ομί-
λου έχουν ως εξής:
Α.Ο. Πάρου – Αστέρας Μαρμάρων 8-0
Κορωνίδα Νάξου – Καρτεράδος 2-4
ΚΕΜΑΣ Ίου - Αστέρας Τραγαίας 0-1
Πανναξιακός – Αναγέννηση Νάξου 5-0
Μαρπησσαϊκός – Φιλώτι 1-6
Πανθηραϊκός – Λάβα Εμπορείου 0-0
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Προβληματισμός για την επόμενη μέρα 
Δεν είναι ακόμη ούτε πολύ νωρίς και ούτε αργά,  για να αρχίσει ο προβληματισμός  του Πα-
ριανού πολίτη για την επόμενη Δημοτική Αρχή του τόπου του. Μέρα με την μέρα, αυτό γίνε-
ται  φανερό, ότι έχει  ξεκινήσει. 
Από κοινωνικοπολιτικής σκοπιάς, ήταν αναμενόμενο, αν λάβουμε σοβαρά υπόψη την έντονη
κοινωνική φόρτιση της μεγάλης πλειοψηφίας των  Παριανών πολιτών, μετά  την αιφνίδια απο-
χώρηση  εκείνου ακριβώς, στον οποίο προσέβλεψε και του ανέθεσε, με συντριπτική πλειοψη-

φία, την τύχη της προόδου του, της  ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς
του.
Ο τρόπος και ο λόγος της πρόωρης αποχώρησης του εκλεγμένου δημάρχου εύ-
λογα δημιούργησε έντονα ανάμεικτα συναισθήματα απογοήτευσης, ανασφάλειας
και  οργής. Ο πολίτης αισθάνθηκε το κενό της εξουσίας, που ακολούθησε και  κα-
ταγράφτηκε ως εγκατάλειψη.
Στην συνέχεια, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η  απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης με-
ταξύ της Δημοτικής Αρχής και  της κοινωνίας μας , κλονίστηκε πάλι από δύο άλλα
σημαντικά  γεγονότα: 
- Η εκλογή του νέου Δήμαρχου, με οριακή πλειοψηφία, κατέδειξε το κενό που
άφησε πίσω του ο τέως δήμαρχος και την ολοφάνερη έλλειψη συνοχής των δη-
μοτικών συμβούλων της παράταξης  που εξέλεξε τον αντικαταστάτη του. 
- Ο κεραυνός του πολιτικού και ενδεχομένως οικονομικού σκανδάλου του Λιμε-
νικού Ταμείου, που συντάραξε την κοινή γνώμη και επισφράγισε  την κατα-
στροφική πορεία του, τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια, και τώρα προσπαθεί
να στηθεί στα πόδια του οργανωτικά και λειτουργικά.  
Με αυτό λοιπόν το πολιτικό τοπίο, την διαμορφωμένη πλέον γνώμη του πολίτη,
ότι η Δημοτική Αρχή στο σύνολο της βραδυπορεί χωρίς πυγμή, όραμα, φαντασία
και  προοπτική, η ανησυχία και το άγχος  των πολιτών για την επόμενη ημέρα
μεγαλώνει.
Την μέχρι τώρα άνευρη διαχειριστική συμπεριφορά του Δημοτικού Συμβουλίου
στο σύνολο του και τις μικρές ή μεγάλες αστοχίες, οι πολίτες τις προσπερνούν
μόνον όταν οι αιρετοί άρχοντες παράγουν χειροπιαστό έργο , και δημιουργούν
αισιοδοξία και προσδοκία για την επόμενη καλύτερη ημέρα . 
H αναζήτηση Καπετάνιου και πληρώματος αντάξιων των προσδοκιών του πο-
λίτη, για να πλεύσει το νησί μας στο πέλαγος των προκλήσεων και προβλημάτων
είναι το ζητούμενο. Ο Καποδίστριας ΙΙ είναι επί θύραις και οι απαιτήσεις της το-
πικής διακυβέρνησης μεγάλες. 
Υπάρχει ακόμη ελπίδα και  πολιτικός χρόνος ; Ίσως. Το ζέσταμα ξεκίνησε, να

δούμε όμως ποιοι και ποιες θα φτάσουν στην γραμμή εκκίνησης τον Οκτώβρη του 2010. 
Κίμων Μ. Κοτσώνης

Χοχλίδες 18/10/2006
kimko@otenet.gr

Στρατής Τέλλογλου
Πρόταση προς μαθητές και εκπαιδευτικούς

Μία πρόταση προς μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πάρου, καταθέτει ο Στ. Τέλλογλου, με
σκοπό την αξιοποίηση των φρέσκων ιδεών που έχουν οι νέοι.
Στην πρόταση, όπως τη διατυπώνει ο κ. Τέλλογλου αναφέρεται:
Αγαπητοί συμπολίτες,
Το τελευταίο διάστημα είμαστε αποδκτές ενός βομβαρδισμού μηνυμάτων καταστροφολογίας
τόσο στο Ελλαδικό χώρο όσο και στην παγκόσμια σκηνή.
Πιστεύω ότι υπάρχει Ελπίδα, Υπάρχει χαμόγελο, υπάρχει ΦΩΣ.
Και αυτό βρίσκεται στους νέους μας,  βρίσκεται στα όνειρα και τις ελπίδες του κάθε Έλληνα στα
παιδιά του.
Για  αυτό σήμερα προτείνω ένα μαθητικό διαγωνισμό έκθεσης  με θέμα:
Η ΠΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Προτείνω λοιπόν ο διαγωνισμός αυτός να  γίνει σε 2 φάσεις  στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια
της Πάρου. 1η φάση εκθέσεις, και 2 φάση εκθέσεις και debate μεταξύ των 10-15 καλύτερων μα-
θητών .
Το έπαθλο για το πρώτο νικητή ένας πλήρης Υπολογιστής  δωρεά του υπογράφοντος.
Είναι νομίζω πια καιρός να εκμεταλλευτούμε το κύτταρο και την ελπίδα που έχουν μέσα   τους
οι νέοι μας.
ΥΓ. Φυσικά είμαι πρόθυμος να βοηθήσω κάθε άλλη καλή ιδέα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ                                                                                                 Ερμούπολη 19 Δεκ. 2007
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                           Αριθμός Πρωτοκόλλου 5968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της Μαρίας Κούρκουλου, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χα-
ρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 14.687,10 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αμπελάς», κτηματικής
περιφέρειας 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 αρ. 3 του 998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τον Ν.3208/03, γιατί είναι
αγροτικής μορφής (σήμερα εγκαταλειμμένος αγρός) με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία
της μορφής αυτής (κλίση ήπια, βαθμίδες, έδαφος λίαν βαθύ και γόνιμο, ευρύτερη περιοχή αγρο-
τική), εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις της παρ. 6α του άρ.3 του Ν. 998/79.
Για τα άτομα δασικής βλάστησης ισχύει η ΔΑΔ 07/2000 σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται
οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς προηγούμενη έγκριση της υπηρεσίας μας.
Με την πράξη μας αυτή, δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων
και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος. 
Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, σε χρο-
νικό διάστημα δύο (2) μηνών όπως ορίζεται από την παρ. 3 του αρ. 14 Ν. 998/79 και την πάγια νο-
μολογία, ενώπιον της Α΄βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην υπηρεσία μας και τον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη απο-
σταλεί για ανάρτηση).

Ο Δ/ντής Δασών Ν. Κυκλάδων
Κων/νος Καταγάς, Δασολόγος Α΄

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε κατά το διάστημα
07/10/2008 έως και 12/10/2008 η εξαήμερη εκδρομή
που διοργάνωσε ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπρου
Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ». 
Η διαδρομή της εκδρομής περιελάμβανε τις τοποθεσίες
Διώρυγα Κορίνθου, Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, Άκτιο,
Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα (Παλαιοκαστρίτσα,
Λάκωνες, Κανόνι, Ποντικονήσι, Κέντρο πόλης, Μη-
τροπολιτικός Ναός, Ι.Ν. Αγ.Σπυρίδωνα, Ανάκτορα Μι-
χαήλ & Γεωργίου με το μουσείο Ασιατικής τέχνης,
Μουσείο χαρτονομισμάτων, Ανάκτορα Μον Ρεπό και
Αχιλλείου, Σιδάρι, Ρόδα, Αχαράβη, Κασσιόπη, Νησάκι,
Ύψος, και Δασιά) και επιστροφή μέσω Άρτας, Αγρίνιο,
Μεσολόγγι (Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων, στο
Ιστορικό Μουσείο, και στην λιμνοθάλασσα με τις ιχ-
θυοκαλλιέργειες), και Ναύπακτο με επίσκεψη στην
Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και βόλτα στην πα-
ραλία της πόλης
Με την ευκαιρία της δημοσίευσης ο Πρόεδρος και τα

μέλη του Πολιτιστικού συλλόγου ευχαριστούμε θερμά
τους συμμετέχοντες για τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε
όλοι μαζί, το γραφείο του κ. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΗ και τον οδηγό κ. Γιάννη Χατζηκωνσταντή
για την άψογη διοργάνωση και  την ασφαλή μεταφορά
των εκδρομέων, καθώς και τον Κερκυραίο φίλο κ. Ιά-
κωβο Μαστροζάννε για την άψογη ξενάγηση στην
Κέρκυρα.

Πολιτιστικός Σύλλογος Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»

Εξαήμερη εκδρομή 

Ερασιτεχνικός Σύλλογος Σκαφών Αναψυχής
και Αλιείας Πάρου - Αντιπάρου 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Καλούνται οι ερασιτέχνες ψαράδες την Κυριακή στις 26-10 στις 11 το πρωί, στην αίθουσα του
Αρχίλοχου.
Για εγγραφή νέων μελών
Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Για ταμειακή ενημερότητα
Για να συζητηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν για το αγκυροβόλιο των σκαφών μας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 6974367781.



Τετάρτη 22 Οκτωβρίου ‘0812 Φωνή της Πάρου
Α’ Μέρος
Αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι.
Με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του Δ.Σ. του
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Παροικιάς, τις πολλές και πολύ
ενδιαφέρουσες συζητήσεις που γίνονται και καλώς
γίνονται τελευταία για το στεγαστικό πρόβλημα των
σχολειών της Παροικιάς και που έχουν αυξημένη
ένταση ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Στυλιανίδη,
θεωρώ απαραίτητο ότι πρέπει να δώσω κάποιες
απαντήσεις - διευκρινήσεις και να καταθέσω κάποιες
απόψεις μου, ειδικά τώρα που διαπιστώνω ότι
ορισμένοι κινούνται προς την κατεύθυνση
εκμηδενισμού κάθε ενδιαφέροντος και προσπάθειας
από πλευράς του Δήμου και ισοπέδωσης των πάντων
σε σχέση με τις αρμοδιότητες και το βαθμό
ανταπόκρισής τους στην επίλυση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού μας.
Ήρθε η ώρα ο καθένας μας να ξεκαθαρίσει μέσα του
και να ξέρει καλά ποιος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος
να κάνει τι; και σε ποιον πρέπει να απευθύνεται και από
ποιον πρέπει να απαιτεί τι;
Οι παρακάτω επισημάνσεις μου θεωρώ ότι θα
βοηθήσουν ώστε να γίνει πιο ξεκάθαρο το ομιχλώδες
τοπίο.
1. Ο Υπουργός Παιδείας στις 21/7/2008
απαντώντας σε αναφορά του Βουλευτή Κυκλάδων κου
Ρήγα σχετικά με την κατασκευή νέων σχολείων
αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «οι Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις έχουν την αρμοδιότητα για την
επιλογή και την απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων, τον
προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την
επίβλεψη των έργων σχολικής στέγης (Ν. 2218/94,
Ν. 2240/94 και Π.Δ. 30/1996).
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις
οικείες περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν
τα έργα κατασκευής σχολικών κτηρίων στα αντίστοιχα
Π.Ε.Π. (Γ΄ Κ.Π.Σ.).
Το Υπ. Ε.Π.Θ. σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις
Νομαρχιακές Αυτ/σεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 047/6) για οικόπεδα μελέτες και
κατασκευές χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις μέσα στο
Νομό.
Το έτος 2007 στο Νομό Κυκλάδων διατέθηκε για
οικόπεδα - μελέτες – κατασκευές το ποσό των 345.000
€ από τις πιστώσεις του Εθνικού Π.Δ.Ε. το Υπ. Ε.Π.Θ.
μέσω της Ο.Σ.Κ. ΑΕ.
Επίσης για το τρέχον έτος 2008 δόθηκε ήδη
προκαταβολή για οικόπεδα - μελέτες - κατασκευές το
ποσό των 200.000 €.
Αντίστοιχα σε ετήσιες επιχορηγήσεις προς τους
Ο.Τ.Α. για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών
κτηρίων προβαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το Υπ. Ε.Π.Θ. θα φροντίσει, στο πλαίσιο των
χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων του Π.Δ.Ε. για το
2008, τη χρηματοδότηση της Ν.Α. Κυκλάδων
προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η πορεία εκτέλεσης
των έργων της σχολικής στέγης».
Μετά τα παραπάνω ο καθένας μας μπορεί αβίαστα να
συμπεράνει τα εξής τέσσερα τουλάχιστον
συμπεράσματα:
α) Ο Δήμος, ο κάθε Δήμος δεν είναι αρμόδιος για την
αγορά οικοπέδων και την ανέγερση νέων σχολείων
αφού η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις οι οποίες και χρηματοδοτούνται γι΄
αυτό το σκοπό.
β) Το Υπουργείο Παιδείας δεν απαλλάσσεται των
ευθυνών του αφού αυτό καθορίζει το ύψος των
χρηματοδοτήσεων στις Νομαρχίες για την αγορά

οικοπέδων και την ανέγερση νέων σχολείων.
γ) Είναι απαραίτητο το Υπουργείο Παιδείας αντί να
μεταβιβάζει τις ευθύνες του να κατανοήσει ότι τα
νησιά, όπως είναι η Πάρος, των οποίων ο πληθυσμός
αυξάνεται σε υψηλό ποσοστό και οι ανάγκες σε σχολεία
συνεχώς πολλαπλασιάζονται θα πρέπει να
χρηματοδοτούνται γενναία για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες του σήμερα και
του αύριο.
δ) Ξέρουμε όλοι ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα η ΟΣΚ
Α.Ε. αγοράζει τα οικόπεδα εντός των οποίων κτίζονται
τα σχολεία και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί για τον
Υπουργό Παιδείας ο Δήμος της Πάρου είναι
υποχρεωμένος να παραχωρήσει οικόπεδα ιδιοκτησίας
του, δεν ισχύει για μας ότι ισχύει και στην υπόλοιπη
Ελλάδα;
Παρόλα αυτά όμως ο Δήμος της Πάρου σε κάθε
περίπτωση δεν στάθηκε αδιάφορος αλλά απεναντίας
έπραξε ότι μπορούσε.
Παραχώρησε το τελευταίο οικόπεδο που είχε στην
διάθεσή του στο Καστροβούνι για την ανέγερση
Σχολείου, είχε παραχωρήσει πριν οικόπεδο 13
στρεμμάτων για την ανέγερση του ΕΠΑΛ,
αγωνίστηκε, αγωνίζεται, ενδιαφέρεται και διεκδικεί
την ένταξη σχολικών έργων στα εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα, αυτό έκανε στην περίπτωση του
Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, αυτό κάνει στην
περίπτωση του Νηπιαγωγείου της Μάρπησσας και της
Αγκαιριάς, αυτό θα κάνει και στις περιπτώσεις των
σχολείων της Παροικιάς, σε συνεργασία πάντα με το
Επαρχείο και τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Κυκλάδων.
Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορούμε όσο και αν το
επιθυμούμε να χτίσουμε σχολεία με χρήματα του
Δήμου αφού ο προϋπολογισμός ανέγερσης ενός
σχολείου ισοδυναμεί περίπου με τα χρήματα των
τεχνικών προγραμμάτων μιας τετραετίας.
2. Ο Δήμος γνωρίζετε καλά ότι από την περίοδο της
δημαρχίας του κ. Αργουζή χρηματοδοτεί τις σχολικές
επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών
με ισόποσα χρήματα αυτών των δόσεων του
Υπουργείου, η χρηματοδότηση αυτή όχι μόνο
διατηρήθηκε αλλά διευρύνθηκε την περίοδο της
δημαρχίας του κ. Ραγκούση αφού αποφασίστηκε να
δίδεται μια επιπλέον δόση στα νηπιαγωγεία λόγω
αυξημένων αναγκών, το καθεστώς αυτό συνεχίζεται
μέχρι σήμερα και εύχομαι να συνεχιστεί και στο μέλλον.
Εξ όσων γνωρίζω κανένας άλλος Δήμος στην Ελλάδα
δεν εφαρμόζει αυτό το σύστημα χρηματοδότησης και
δεν βοηθά τόσο απλόχερα τις σχολικές του επιτροπές.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Δήμος σε ετήσια βάση
επιχορηγεί τα σχολεία του νησιού από τον
προϋπολογισμό του με ποσό άνω των 300.000 €,
λαμβάνοντας κανείς υπόψη του αυτά τα δεδομένα πως
μπορεί να εξηγήσει τον ισχυρισμό του Δ.Σ. των γονέων
του 2ου Δημοτικού Σχολείου, ότι ο Δήμος «μέχρι
σήμερα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα»;
3. Σχετικά με το αποστραγγιστικό έργο του 2ου
Δημοτικού Σχολείου που υφίσταται όλα αυτά τα
χρόνια πρέπει να ξέρετε ότι ήδη έχουμε δρομολογήσει
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ την
υλοποίηση του έργου, η εκπόνηση της μελέτης
βρίσκεται σε εξέλιξη και το έργο θα ενταχθεί στο νέο
τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΠ.
4. Τελευταία ακούστηκαν πολλά σχετικά με την

νομιμότητα του σχολικού κτιρίου του 2ου Δημοτικού
Σχολείου, πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι το κτήριο και
νόμιμο είναι και πολεοδομική άδεια έχει, εξαίρεση όμως
αποτελεί η προσθήκη των δύο αιθουσών που έγινε με
πρωτοβουλία και χρήματα των γονέων και η οποία
μπορεί και πρέπει τώρα που οι συνθήκες το επιτρέπουν
να νομιμοποιηθεί.
Η σημαντική όμως είδηση στην προκειμένη περίπτωση
είναι ότι μετά την ακύρωση του σχεδίου πόλης της
Παροικιάς όλα δείχνουν ότι το οικόπεδο του 2ου
Δημοτικού Σχολείου ανήκει στην εκτός σχεδίου
περιοχή και με δεδομένο ότι η επιφάνειά του είναι 7
στρέμματα και ο συντελεστής δόμησης για σχολεία 0,3
μπορεί εντός αυτού να κτιστεί κτήριο 2100 τ.μ., είναι
προφανές επιπλέον ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός για την
κατασκευή αιθουσών και την οριστική απαλλαγή από
τις προκατασκευασμένες αίθουσες.

Β΄ Μέρος
Κρίνω όμως απαραίτητο να εκφράσω την προσωπική
μου άποψη και για τα θέματα που είναι επίκαιρα και
συζητιούνται τις τελευταίες μέρες διότι σε αντίθετη
περίπτωση μπορεί η στάση μου να εκληφθεί από
άλλους μεν ως παράλειψη, από άλλους δε ως υπεκφυγή.
Τα ζητήματα αυτά είναι τρία:
1. Αγορά νέου οικοπέδου
2. Αγροκήπιο
3. Καστροβούνι

Α. Αγορά οικοπέδου
Γνωρίζουμε όλοι ότι στις 4-10-2008 στην Κίμωλο ο
Νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο μετά από
εισήγηση της Επάρχου Πάρου - Αντιπάρου,
αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν με 600.000 € την
αγορά οικοπέδου.
Όλοι μας, Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο
δεχτήκαμε με ανακούφιση την απόφαση αυτή του
Νομαρχιακού Συμβουλίου, ευχαριστήσαμε και
συμφωνήσαμε ομοφώνως στην αγορά οικοπέδου πέριξ
του ΕΠΑΛ ή όπου αλλού στην ευρύτερη περιοχή της
Παροικιάς βρεθεί κατάλληλη έκταση για το σκοπό
αυτό.
Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός
αναμφισβήτητο ότι η αγορά οικοπέδου επί του οποίου
θα ανεγερθεί σχολικό συγκρότημα στην κυριολεξία
ανακουφίζει την Παροικιά και ανοίγει νέες προοπτικές
αισιοδοξίας για το μέλλον της.
Στην περίπτωση μάλιστα που ευοδωθεί η όλη
προσπάθεια και ευρεθεί οικόπεδο εκτάσεως 16
στρεμμάτων στην τιμή των 600.000 € τότε θα μπορεί
να στεγαστεί στο νέο σχολικό συγκρότημα το Λύκειο
και το Γυμνάσιο, να ελευθερωθούν τα κτίρια που
στεγάζονται σήμερα και να διατεθούν για την στέγαση
των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων.
Η προοπτική αυτή δημιουργεί χωροταξικά δύο
σχολικές ενότητες, μία αυτή που θα είναι στο χώρο που
σήμερα λειτουργεί το Γυμνάσιο, το Λύκειο και το 1ο
Δημοτικό, και στην οποία θα φοιτούν μαθητές του
Δημοτικού και δεύτερη αυτή που θα δημιουργηθεί
πιθανόν στο χώρο πέριξ του ΕΠΑΛ όπου θα φοιτούν
μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου.
Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε και τη δυνατότητα
επέκτασης του 2ου Δημοτικού Σχολείου είναι δυνατόν
σ’ αυτό το χώρο να στεγαστούν τα νηπιαγωγεία, οι

παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Β. Αγροκήπιο
Η πρώην κοινότητα Παροικιάς το 1935 παραχώρησε
στο Υπουργείο Γεωργίας έκταση 13 περίπου
στρεμμάτων στην περιοχή «Εγγλέζου» (σημερινό
Αγροκήπιο) για την δημιουργία πρότυπου
υποδειγματικού κτήματος υπό τον όρο αν το ακίνητο
δεν χρησιμοποιηθεί για τον παραπάνω σκοπό να
επιστραφεί.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του,
ζητάει από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης την
επιστροφή των 13 περίπου στρεμμάτων αλλά και την
παραχώρηση της χρήσης των υπολοίπων 7 περίπου
στρεμμάτων για 99 χρόνια.
Στάλθηκε επιστολή από μένα στις 22/4/2008 η
υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με
πληροφορίες σύντομα θα έχουμε νέα.
Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί και το αίτημά μας
γίνει αποδεκτό το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο θα
κληθεί να αποφασίσει για την χρήση του Αγροκηπίου.
Η προοπτική όμως να ανεγερθεί κτιριακό συγκρότημα
ακόμα και σχολικό στην περιοχή του Αγροκηπίου κατά
την προσωπική μου άποψη πρέπει να είναι η ΕΣΧΑΤΗ
λύση να εξαντληθούν πρώτα στο έπακρο όλα τα
περιθώρια όλων των άλλων εναλλακτικών επιλογών
και μόνο αναγκαστικά να καταλήξουμε σ’ αυτή αφού
θα έχει αποκλειστεί κάθε πιθανότητα άλλης επιλογής.
Και το ισχυρίζομαι αυτό διότι θεωρώ πως είναι χρέος
όλων μας και ιδιαίτερα ημών που ασχολούμαστε με τα
κοινά να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να
εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους
μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας.
Δεν πρέπει λοιπόν να αντικαταστήσουμε το πράσινο
με μπετόν σε μια Παροικιά που εμφανώς στερείται
τέτοιων χώρων.
Πιστεύω πως όλοι πρέπει να καταβάλλουμε κάθε
προσπάθεια για να διατηρήσουμε, να εμπλουτίσουμε
και να αναδείξουμε αυτούς τους χώρους πρασίνου ώστε
να αποτελούν πόλο έλξης, αναψυχής και ηρεμίας για
όλους μας.
Επίσης θεωρώ λάθος κάθε τι που γίνεται προς την
κατεύθυνση της επί πλέον κυκλοφοριακής φόρτισης
της παραλιακής της Παροικιάς και σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει να αποκλείσουμε την προοπτική της
πεζοδρόμησής της.

Γ. Καστροβούνι
Είναι το τελευταίο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου,
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να το
παραχωρήσει προκειμένου να κτιστεί σχολείο,
αποτέλεσμα αυτής της απόφασης ήταν να δεσμευτεί το
ποσό των 300.000€ για την εκπόνηση μελέτης. Τα
σημερινά δεδομένα έχουν καταστήσει αυτή τη λύση ως
μη επιθυμητή και εκ των πραγμάτων αποτελεί πρόταση
του παρελθόντος γύρω από την οποία κάθε συζήτηση
είναι χωρίς νόημα.
Τελειώνοντας αυτή την τοποθέτησή μου θέλω να
επισημάνω ότι δεν διεκδικώ την πατρότητα κάποιας
πρότασης απλώς τις σκέψεις μου καταθέτω. Η
κατάθεση απόψεων όσο το δυνατόν περισσοτέρων για
κάθε ζήτημα είναι επιβεβλημένη και η καλοπροαίρετη
συζήτηση αυτών ακόμη περισσότερο αναγκαία, εκείνο
όμως που πρέπει να αποφεύγουμε όλοι μας είναι οι
εντυπωσιασμοί, οι έντονες αντιπαραθέσεις οι
διαξιφισμοί, η προσέγγιση των ζητημάτων με
μικροπολιτικές σκοπιμότητες που έχουν ως
αποτέλεσμα να ορθώνουν μεταξύ μας διαχωριστικά
τείχη τα οποία λειτουργούν αρνητικά και εμποδίζουν
το νησί μας να προχωρήσει προς τα μπροστά.

Ο Δήμαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης
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