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Αντεπίθεση τώρα!
Η δύσκολη οικονομική κατάσταση, συνέπεια
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης,
έχει κινητοποιήσει σε παγκόσμιο, επίπεδο,
τόσο τις πολιτικές ηγεσίες όσο και τους
«γκουρού» του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος. Μοναδικός στόχος, των απανωτών συ-
σκέψεων, είναι ο καθορισμός μέτρων για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της τεραστίων
διαστάσεων οικονομικής κρίσης.
Στα νησιά μας, που η βαριά βιομηχανία είναι ο
τουρισμός, οι συνέπειες ίσως εμφανιστούν εν-
τονότερα κατά τη διάρκεια της επόμενης του-
ριστικής περιόδου.
Τώρα λοιπόν, πρέπει να δράσουμε!
Με κεντρικό συντονιστικό ρόλο, ο Δήμος
Πάρου και η Κοινότητα Αντιπάρου, σε συνερ-
γασία με όλους τους εμπλεκόμενους με τον
τουρισμό φορείς, πρέπει να επεξεργαστούν ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο αντεπίθεσης της τουρι-
στικής βιομηχανίας, για τους επόμενους μήνες,
ώστε να προλάβουν τις επιπτώσεις της κρίσης.
Είναι ανάγκη να αναβαθμίσουμε το τουρι-
στικό προϊόν προκειμένου να γίνει περισσό-
τερο ελκυστικό. Να καθορίσουμε δελεαστικά,
οικονομικά πακέτα, για να αντιμετωπίσουμε
τον ανταγωνισμό, που λόγω των προβλημά-
των από την κρίση, θα ενταθεί. Να οργανώ-
σουμε δυναμική διαφημιστική καμπάνια,
προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα των νησιών
μας, για να διευρύνουμε την τουριστική πε-
ρίοδο.
Για την οικονομική ζωή των νησιών μας, ο του-
ρισμός είναι ο μοναδικός τομέας που μπορεί να
πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις και να λει-
τουργήσει ως αντίδοτο στον κίνδυνο της οι-
κονομικής ύφεσης που ήδη μας δείχνει τα
δόντια της.
Τώρα λοιπόν, πρέπει να κινητοποιηθούν
όλοι.

Λαουτάρης

Η Φ Ω Ν Η Μ Α Σ

Στο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ο τουρισμός απαιτεί…

Κοινή προσπάθεια

Λίγο πριν από τον αιγιαλό βρίσκονται τα λύματα που «ξέφυγαν» από το
αντλιοστάσιο λυμάτων στον Μώλο, στις 29 Οκτωβρίου και ρύπαναν τη
γύρω περιοχή. Τώρα με την πρώτη βροχή, τα λύματα θα φτάσουν και στον
αιγιαλό, αλλά και στη θάλασσα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα
υπερχείλιση, αφού το έργο είναι προβληματικό. Η ΔΕΥΑΠ, την ίδια ημέρα
που συνέβη το ατύχημα, έστειλε έγγραφο προς την ανάδοχο εταιρία, με το
οποίο της γνωστοποιεί την υπερχείλιση των λυμάτων, επισημαίνει τις ελ-
λείψεις και της ζητεί να προβεί σε παρεμβάσεις για τη σωστή λειτουργία
των αντλιοστασίων.
Στο έγγραφο της ΔΕΥΑΠ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. αναφέρεται, ότι από

έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αντλιοστάσιο Αρχίλοχος Νο3 μετά
την υπερχείλιση των λυμάτων, διαπιστώθηκε ότι δεν σήμανε ο συναγερ-
μός, ότι όλα τα φλοτέρ, συμπεριλαμβανομένου και του συναγερμού είχαν
μεταφερθεί λόγω της ροής των λυμάτων κάτω από τα δίκτυα, όπως επίσης
είχαν προσκολληθεί σε αυτά τεράστιες ποσότητες λυμάτων που καθιστού-
σαν αδύνατη τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να μην δώσουν εντολή
λειτουργίας στις αντλίες και στο συναγερμό. Επιπλέον διαπιστώθηκε δι-
είσδυση λυμάτων στο μονωμένο χώρο του βανοστασίου με συνέπεια τα λύ-
ματα να υπερχειλίσουν από την πόρτα.

Συνέχεια στη σελ. 6

Ενώ ο κίνδυνος παραμένει για νέα ρύπανση

Η ΕΓΝΑΤΙΑ επιχειρεί να …ξεφορτωθεί το έργο

Της Μαρίας Δουλγέρη
Η παγκόσμια οικονομική κρίση
αιφνιδίασε αρχικά, όπως όλα
δείχνουν όμως, λειτούργησε
τελικά ως πρόκληση και έδωσε το
έναυσμα για κοινή δράση.
Ο τομέας του τουρισμού, είναι
εκείνος που στηρίζει το μεγαλύ-
τερο κομμάτι της ε�ηνικής οικο-
νομίας, γι’ αυτό η χώρα μας
ξεκίνησε αγώνα δρόμου,
προβά�οντας τα τουριστικά της
προϊόντα, με συμμετοχή, εκτός
των ά�ων, σε Διεθνείς Εκθέσεις,
όπως αυτή του Λονδίνου που
είναι σε εξέλιξη, σε μια προσπά-
θεια να αντιμετωπίσει τις συνέ-
πειες, για να έχει όσο το δυνατόν
λιγότερες απώλειες. Στη μικρή
μας κοινωνία, την Πάρο, έχουν
επίσης ανασκουμπωθεί άπαντες,
τοπικές αρχές, φορείς και
επιχειρηματίες, ώστε στο πλαίσιο
μιας κοινής δράσης, η νέα τουριστική σαιζόν να
μην αφήσει «θύματα». Σκέψεις που παίρνουν
τη μορφή προτάσεων, α�ά χρήζουν περαιτέρω
διεργασίας, κατατίθενται προς το παρόν

ανεπίσημα, υπάρχει ωστόσο η πρόθεση να
τεθούν επί τάπητος, να συγκεκριμενοποιηθούν
και στο βαθμό που είναι εφικτό, να υλοποι-
ηθούν.
Οι απόψεις όλων, οι οποίες συγκλίνουν,

κινούνται σε ρεαλιστικό πλαίσιο και απομένει ο
συγκερασμός, οι ασκήσεις επί χάρτου και η
τελική μορφή των προτάσεων που θα καταλή-
ξουν σε γενναίες αποφάσεις.

Συνέχεια στις σελ. 4-5
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Μικρή συμμετοχή
Με 24ωρη Πανελλαδική προειδοποιητική
απεργία στις 5 Νοεμβρίου, η ΠΟΕ – ΟΤΑ
απαίτησε την επίλυση θεσμικών και οικονο-
μικών αιτημάτων του κλάδου.
Με ανακοίνωσή της, καλούσε όλους τους ερ-
γαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «να
αντισταθούν και να οργανώσουν την αντί-
δρασή τους», συμμετέχοντας στην απεργία,
ώστε με τη μαζική συμμετοχή να αναγκαστεί
η Κυβέρνηση να ασχοληθεί και να δώσει λύ-
σεις.
Στην Πάρο «αντιστάθηκαν» από τους 88
μόνιμους στο Δήμο οι 29, από τους 9 αορί-
στου χρόνου ο ένας, ενώ οι έκτακτοι, οι οποίοι
είναι ακόμη στον «αέρα», απεργήσαν όλοι!

Ευπρεπισμός
Τον ευπρεπισμό όλων των δημοτικών γρα-
φείων που βρίσκονται στα κατά τόπους δη-
μοτικά διαμερίσματα αποφάσισε ο Δήμος
Πάρου για την καλύτερη εικόνα των κτιρίων.
Έτσι αρχίζει το λίφτινγκ, με αντικατάσταση
ή συντήρηση των κουφωμάτων, βάψιμο των
τοίχων μέσα και έξω και ότι άλλο χρειαστεί.

Μ.Δ.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Ο δήμος της Πάρου, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συμμετοχής του στο πιλοτικό πρόγραμμα «Συλλογή
όμβριων Υδάτων σε Ελληνικά νησιά», που προωθεί ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός Global
Water Partnership – Mediterranean (Παγκόσμια Σύμπραξη για το νερό – τμήμα Μεσογείου), στο
πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Αποστολή Νερό», της Ελλη-
νικής Εταιρίας εμφιάλωσης Coca – cola και της Coca – cola.
Ο Δήμος έκανε επαφές και τις απαραίτητες ενέργειες και στις 6 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε ο Δήμαρχος
Χρ. Βλαχογιάννης, ότι εκπρόσωποι της Εταιρίας θα έλθουν στο νησί στις 13 και 14 Νοεμβρίου.
Σκοπός της επίσκεψής τους είναι, να ελεγχθούν τα προτεινόμενα από το Δήμο δημόσια κτίρια (σχολεία,
δημαρχείο, Κοινοτικά καταστήματα, κλπ.), ώστε να επιλεγεί το καταλληλότερο στο οποίο θα τοποθε-
τηθεί ο συλλέκτης και θα γίνει η σχετική υποδομή έως το τέλος του έτους. 
Στη συνάντηση, εκτός από το Δήμαρχο θα συμμετέχει ένα άτομο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Σε καλό δρόμο η διαδικασία για συμμετοχή του Δήμου
Πάρου στο πρόγραμμα συλλογής ομβρίων υδάτων

Ένα σημαντικό έργο

Από την περασμένη Παρασκευή το Νήσος Μύ-
κονος σταμάτησε τα δρομολόγιά του γιατί θα πε-
ράσει από την προγραμματισμένη ετήσια
επιθεώρηση. Η εταιρία όμως αντικαθιστά το
πλοίο αυτό με το «Πήγασος», το οποίο ωστόσο
έχει μία διαφοροποίηση σε ότι αφορά στις ώρες
που θα έρχεται και θα φεύγει από την Πάρο και
θα πηγαίνει και στη Σάμο.

Τα δρομολόγια του πλοίου «Πήγασος» έχουν ως
εξής: 
Από Πειραιά για Πάρο
Σάββατο 11.30 το βράδυ
Δευτέρα 7.00 το απόγευμα 
Τετάρτη 7.00 το απόγευμα
και
Παρασκευή 7.00 το απόγευμα 
Από Πάρο για Πειραιά

Σάββατο 4.00 το απόγευμα 
Κυριακή 12.00 τα μεσάνυχτα
Τρίτη 12.00 τα μεσάνυχτα 
Πέμπτη 12.00 τα μεσάνυχτα
Το πλοίο από Πειραιά για Πάρο και αντίστροφα
κάνει 5μισι ώρες και το εισιτήριο στοιχίζει: οικο-
νομική θέση 26 ευρώ, 30 ευρώ η αριθμημένη θέση
και 35 ευρώ η πρώτη θέση.
Το πλοίο «Πήγασος» θα πραγματοποιεί τα δρο-
μολόγια αυτά, έως την 1η Δεκεμβρίου, που θα επα-
ναδρομολογηθεί το «Νήσος Μύκονος». 

Όλοι στις
θέσεις τους 
Κανονικά πλέον λειτουργεί
το ΕΠΑΣ Πάρου, καθώς
διορίστηκαν οι καθηγητές,
η έλλειψη των οποίων, όλο αυτό το διάστημα, οδή-
γησε σε υπολειτουργία τη Σχολή. Το τμήμα Αμα-
ξωμάτων δεν λειτουργούσε, ενώ μόνο δύο ώρες
μάθημα έκαναν οι ηλεκτρολόγοι, χάριν στο φιλό-
τιμο των καθηγητών που υπερέβαιναν εαυτόν
ώστε να απασχολούνται τα παιδιά.
Στο ΕΠΑΣ, διορίστηκαν δύο αναπληρωτές κα-
θηγητές, ένας στο τμήμα Αμαξωμάτων και ένας
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, καθώς και ένας ωρο-
μίσθιος.  
Ο Δ/ντής του ΕΠΑΣ κ. Παναγιωτόπουλος, ευ-

χαριστεί τους γονείς που συμπαραστάθηκαν, αλλά
και κινητοποιήθηκαν, παρεμβαίνοντας στο βαθμό
που μπορούσαν, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
μετ’ εμποδίων 
Κάτοικοι διαφόρων οικι-
σμών του νησιού, περίμε-
ναν πως και τι να
εφαρμοστεί το πρόγραμμα
ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ, που
όπως ανέφεραν στη ΦτΠ,
θα τους «έλυνε» τα χέρια. Με απογοήτευση πλη-
ροφορήθηκαν ότι αναβάλλεται το πρόγραμμα για
την 1η Ιανουαρίου και ρωτούν αν μπορεί ο Δήμος
με κάποιο τρόπο να καλύψει το κενό. Δυστυχώς
δεν υπάρχει τρόπος.
Ο Δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης, που ρωτήθηκε επι-
σήμανε ότι ο Δήμος μέσα στο πλαίσιο του προ-
γράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ήταν απολύτως
συνεπής.
Υπέβαλε την προγραμματική σύμβαση στην ώρα
της, όμως το πρόγραμμα αναβλήθηκε εξαιτίας της
μη έγκαιρης ανταπόκρισης ορισμένων ΚΤΕΛ και
ορισμένων οργανισμών Τ.Α. 
Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι εφόσον ξεκινά δύο
μήνες αργότερα θα λήξει και δύο μήνες αργότερα
από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Σταμάτησε το «Νήσος Μύκονος» ήρθε το «Πήγασος»

Σε στασιμότητα βρίσκεται το θέμα της αγοράς
οικοπέδου για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου
Παροικιάς. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από
τη δήλωση της Επάρχου κ. Γρηγορίας Πρωτο-
λάτη, όταν ρωτήθηκε από τη ΦτΠ.
Σύμφωνα με την κ. Πρωτολάτη, «η Δ/νση Τε-
χνικών Υπηρεσιών και η Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση θα προχωρήσουν τις διαδικασίες που
απαιτούνται έτσι ώστε να προχωρήσει η αγορά

του οικοπέδου». 
Σε ερώτηση αν έχει εκδοθεί η προκήρυξη για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η έπαρχος απάν-
τησε, «όχι ακόμη».
«Εάν υπάρχει μία σοβαρή πρόταση θα προχω-
ρήσουμε τη διαδικασία», ανέφερε στη ΦτΠ, ο
Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρ-
χίας Κυκλάδων Γ. Αλβέρτης, ο οποίος είπε ότι
δεν έχει ενημέρωση. 

Στασιμότητα στο θέμα αγοράς οικοπέδου για το 2ο Γυμνάσιο 
«Όχι ακόμη»

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΣ: Προέδρους τοπικών
Συμβουλίων Πάρου

Αξιότιμε κε /κ Πρόεδρε,
Οι Δημοτικοί και Τοπικοί σύμβουλοι της
Ε.Δ.Κ.Π.Π. σας καλούμε να προγραμματί-
σουμε δημόσια συνεδρίαση του Τοπικού
Συμβουλίου με σκοπό την «Ανάδειξη και
εξέλιξη θεμάτων ανά τοπικό διαμέρισμα»
και να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες
να καταθέσουν την άποψη και τον προβλη-
ματισμό τους. Αναμφισβήτητα πρέπει να
γίνει σε κατά�ηλο χώρο και χρόνο ώστε να
διευκολύνει την καλύτερη δυνατή συμμετοχή
των δημοτών. Ο κύκλος αυτός των συνε-
δριάσεων πρέπει να έχει καταληκτική ημερο-
μηνία την 21/12/08.
Για τον συντονισμό και προγραμματισμό
σας καλούμε σε κοινή σύσκεψη την
17/11/08 και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό
Μέγαρο.
Θεωρώντας ότι αντίπαλος όλων μας είναι τα
προβλήματα και με την βεβαιότητα ότι όλοι
μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα εί-
μαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε.
Στηρίζουμε τα Τοπικά Συμβούλια.
Ακούμε τους πολίτες.
Διεκδικούμε το μέ�ον του τόπου μας.

Για τους Δημοτικούς και
Τοπικούς  Συμβούλους
της Ενιαίας Δημοτικής

Κίνησης Πολιτών Πάρου
Κοντός Λουίζος

Συλλυπητήρια
Τα συλλυπητήριά τους προς την καθηγήτρια
φιλόλογο Ελένη Καραδημητράκη, εκφράζουν
με ανακοίνωσή τους οι συνάδελφοί της.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Πληροφορη-
θήκαμε με θλίψη τον αδόκητο θάνατο της μη-
τέρας σου. Οι συνάδελφοί σου στο 5ο Γραφείο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Προίστά-
μενος του Γραφείου, εκφράζοντας τα βαθιά
μας συλλυπητήρια προσφέρουμε, αντί στεφά-
νου, το ποσό των 50 ευρώ στο Γηροκομείο
Πάρου.
Ο προϊστάμενος 5ου Γραφείου Δ.Ε. Κυκλάδων

Αριστείδης Βαρριάς 
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Η Πάρος στο Λουγκάνο 
Στην τουριστική έκθεση στο Λουγκάνο της Ιταλίας, από 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου, συμμετείχε με περίπτερό
του και ο Δήμος Πάρου, το οποίο υποστήριξαν με την παρουσία τους, ο αντιδήμαρχος Στ. Γαβαλάς και ο Δημοτικός
Σύμβουλος και πρόεδρος της υπό σύ-
στασης Δημοτικής Τουριστικής Επιχεί-
ρησης Μ. Ραγκούσης. 
Στο περίπτερο υπήρχαν χάρτες του νη-
σιού, τουριστικός οδηγός, CD, προσπέ-
κτους με τουριστικά καταλύματα και
άλλα έντυπα που πρόβαλαν την Πάρο. 
Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, υπήρξε με-
γάλη προσέλευση επισκεπτών στο περί-
πτερο παρά την έντονη βροχή και έγιναν
επαφές με ανθρώπους του τουρισμού.
Ο κ. Γαβαλάς εκτίμησε ότι ήταν επιτυ-
χημένη η συμμετοχή του Δήμου στην έκ-
θεση και πως έγινε πολύ καλή προβολή
του νησιού μας. 

Άρθρο του
Σταμάτη Μαύρου

Ο χώρος της παγκό-
σμιας οικονομίας συν-
ταράσσεται από μία
κρίση που όμοιά της
δεν έχουν βιώσει οι νε-
ότερες γενιές.  Ισχυρές
τράπεζες, κολοσσοί
της βιομηχανίας, χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα ανακοινώνουν το ένα
μετά το άλλο μειώσεις κερδών, απολύσεις και σε
αρκετές περιπτώσεις πτωχεύσεις.  Δισεκατομμύ-
ρια δολάρια και ευρώ προσφέρονται από τις εθνι-
κές κυβερνήσεις στον βωμό της σταθεροποίησης
του συστήματος, που δεν σεβάστηκε την ανθρω-
πιστική διάσταση μιας ελεύθερης οικονομίας της
αγοράς, αλλά έβλεπε μόνο αριθμούς και νούμερα,
άψυχους στόχους που κατά κανόνα καταλήγουν
και σε πολιτικές χωρίς ψυχή και όραμα.  

Η οικονομική κρίση βρίσκει τη χώρα μας διατε-
θειμένη να συμβάλει στην ευρωπαϊκή άμυνα δια-
θέτοντας 28 δις ευρώ με όρους και προϋποθέσεις
που είναι φυσιολογικό να αντιμετωπίζονται με πε-
ρίσκεψη από τους τραπεζίτες που είχαν συνηθίσει
να επιχειρούν χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέ-
σεις.  Ωστόσο η κρατική παρέμβαση δύναται να
λειτουργήσει μόνο υποστηρικτικά προς την ιδιω-
τική οικονομία, οι επιμέρους κλάδοι της οποίας θα
πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους έγκαιρα και να
προετοιμαστούν ενόψει των δύσκολων παγκό-
σμιων οικονομικών συνθηκών.  Αυτό αφορά ιδι-
αίτερα τον τομέα του τουρισμού – τομέα που
κατεξοχήν διαμορφώνεται από τα διαθέσιμα εισο-
δήματα για αναψυχή και διακοπές και που σαφέ-
στατα επηρεάζεται από τους ψυχολογικούς

παράγοντες, τους ίδιους που επιδρούν καταλυτικά
και στην οικονομία.
Ειδικότερα λοιπόν για τα νησιά μας, η έντονη
απαισιοδοξία για τα διαθέσιμα προς αναψυχή και
διακοπές εισοδήματα της επόμενης περιόδου παγ-
κοσμίως, μας υποχρεώνουν όλους και όλες, όσοι
ασχολούμαστε είτε με την πολιτική είτε με τις επι-
χειρήσεις στα νησιά μας, να αναλάβουμε πρωτο-
βουλίες, να προετοιμάσουμε δράσεις και να μην
εφησυχάζουμε.  Η μεν κεντρική κυβέρνηση, όπως
ήδη προανέφερα, διαμορφώνοντας το γενικό
πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων και τη δημι-
ουργία ή τον εκσυγχρονισμό των αναγκαίων υπο-
δομών αλλά και οι τοπικές νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις με δράσεις και στοχευμένες καμ-
πάνιες προσέλκυσης τουριστών, αξιοποιώντας

κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα των νησιών μας.
Και φυσικά να αντιληφθούμε ότι οι ανταγωνιστές
μας δεν βρίσκονται στα γειτονικά νησιά, αλλά σε
ολόκληρο τον κόσμο,  Αντίθετα, η εξορθολογι-
σμένη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των
τουριστικών υπηρεσιών στον νομό μας ενισχύει
κάθε νησί ξεχωριστά και ιδιαίτερα το σύνολο.  
Θα αποτελούσε μεγάλη παράλειψη η μη ανα-
φορά στον σπουδαίο ρόλο που μπορούν και οφεί-
λουν να διαδραματίσουν οι ενώσεις και οι
σύλλογοι των επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στον τουρισμό σε κάθε νησί.  Αφενός γιατί
ενθυμούμαι τη συμβουλή που μου έδωσε ο αεί-
μνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν του τη
ζήτησα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ «να ζητάτε
πάντα, τίποτα δεν θα σας χαρίσουν, εγώ ό,τι πέ-
τυχα το διεκδίκησα μέχρι τέλους» και αφετέρου
γιατί μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι.
Ο Στ. Μαύρος είναι Οικονομολόγος
τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ
Υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων

Δράση τώρα!

Χρηματοδότηση υγειονομικού
αεροσκάφους και Α.Μ.Ε.Α. 

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών κου Αλο-
γοσκούφη και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κου Αβραμόπουλου, κατανέμεται
σε φορείς κοινωνικής Αλληλεγγύης το ποσόν του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και πενήντα έξι ΕΥΡΩ (1.594.056), από το καθαρό
προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου του έτους 2006. Από τους φορείς που έχουν
επιλεγεί για να χρηματοδοτηθούν, το Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου παίρνει 150.000
ΕΥΡΩ για έξοδα συντήρησης του Υγειονομικού Αεροσκάφους, το 1ο Πρότυπο
Εθελοντικό Κέντρο ΑΜΕΑ «Συμμετοχή και Δημιουργία» παίρνει τα ποσά των
15.000 ΕΥΡΩ και 3.000 ΕΥΡΩ για τα λειτουργικά του έξοδα.

Ανταλλαγή βιβλίων
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008 στις 6 μμ στις Καμάρες, στην οικία Καρα-
βία, θα γίνει ανταλλαγή μεταχειρισμένων βιβλίων: φέρετε τα βιβλία που έχετε
διαβάσει και αγοραστέ αυτά που δεν έχετε. Φτηνές τιμές, όλα τα κέρδη στην
PAWS. Πληροφορίες: Μπριγκίτε Καραβία 22840-22866.
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο Δήμος Πάρου, μετά την έκθεση PHILOXE-
NIA στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχει με περίπτερό
του και στην έκθεση του Λονδίνου, με δύο
εκπροσώπους του, την κ. Χριστίνα Φωκιανού
Καθηγήτρια του ΙΕΚ – ξεναγό και την ξενοδόχο
κ. Πάτη Καλαμπόκα – Τσαντουλή. Από την
έκθεση αυτή, που ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη,
θα βολιδοσκοπηθούν οι διαθέσεις και θα εξαχθούν
συμπεράσματα για τις προθέσεις των ξένων σε ότι
αφορά στο νησί μας. Η κατάσταση όμως,
δημιουργεί απαιτήσεις. Ανταγωνιστικό προϊόν,
αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών, υποδομές και
οτιδήποτε ά�ο μπορεί να έλξει επισκέπτες, α�ά
και δυνατή διαφημιστική εκστρατεία τόσο στο
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, σε στοχευμένες
αγορές. Και κυρίως να ξεφύγουμε από τη λογική
της «αρπαχτής» για να κρατήσουμε τουρίστες
και επισκέπτες και για τις επόμενες χρονιές.

«Θα κάνουμε ότι μπορούμε»
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, δηλώνει στη
ΦτΠ: «Ξέρουμε ότι το ερχόμενο καλοκαίρι,
σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, ο τουρισμός
θα περάσει σε δύσκολη καμπή και αυτό θα έχει
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία του νησιού
μας, που στηρίζεται στον τουρισμό και επομένως
οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές και οι συνέπειες θα
μας α�ίξουν όλους». 
Αντιλαμβάνεται λοιπόν, ότι θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα, υπό την ευθύνη του Δήμου, γιατί όπως
λέει, «όλοι μας λένε για την καταιγίδα που
έρχεται, α�ά δεν μας προτείνουν την ομπρέλα
που θα πρέπει να κρατάμε». Στο μέτρο των
δυνατοτήτων μας θα κάνουμε ότι μπορούμε,
τονίζει ο Δήμαρχος και αναφέρεται στις πρώτες
κινήσεις:
«Την επόμενη περίοδο», σημειώνει, «θα πρέπει,
σε συντονισμό με την τουριστική επιτροπή και
τους αρμόδιους φορείς και επα�ελματίες, να
κάνουμε α�επά�ηλες συζητήσεις και συσκέψεις,
να έχουμε απόλυτη συνεργασία και να είμαστε πιο
δυναμικοί την επόμενη χρονιά, όσον αφορά στην
προβολή μας. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις
ενα�ακτικές μορφές τουρισμού, γι’ αυτό έχουμε
ξεκινήσει με τον τουρισμό κρουαζιέρας, θα πρέπει
να επιμείνουμε στο θρησκευτικό τουρισμό, επειδή
και η πελατεία θα είναι λιγότερη, α�ά και οι
επιλογές θα είναι περισσότερες και θα πρέπει οι
υπηρεσίες μας να είναι αναβαθμισμένες. Θα
πρέπει ως επα�ελματίες και ως Δήμος να
κρατήσουμε τις τιμές όσο μπορούμε χαμηλά και
αυτό σημαίνει ότι, και εμείς ως Δήμος θα πρέπει
να προσέξουμε τα τέλη που θα επιβάλουμε». 
Ο Δήμος βέβαια, περνάει δύσκολη φάση, γιατί

σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη, είναι η πρώτη
χρονιά που λειτουργούν, ο ΧΥΤΑ και τα νέα
σφαγεία, με συνέπεια, να έχουν αυξηθεί τα
λειτουργικά έξοδα. 

«Πάγωμα τελών»
Στο σημείο αυτό, αναφέρεται στην πρόταση της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
(ΚΕΔΚΕ) που αφορά σε δάνειο προς τους ΟΤΑ,
με εξόφληση σε 25 χρόνια, από τα τέλη ζύθου και
διαφήμισης, έτσι ώστε οι Δήμοι με τη σειρά τους
να «παγώσουν» τα τέλη και να μην επιβάλουν

αυξήσεις σε μια χρονιά που είναι δύσκολη. Από
την ά�η πλευρά όμως, θα πρέπει και οι
επα�ελματίες να σκεφτούν σοβαρά και να
κρατήσουν τις τιμές στα ίδια επίπεδα,
αναβαθμίζοντας παρά�ηλα το επίπεδο παροχής
υπηρεσιών, αφού ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμη
πιο δύσκολος. Κατά τον κ. Βλαχογιάννη, θα
πρέπει και η Πολιτεία να λάβει συγκεκριμένα
μέτρα, για να βοηθήσει τους επα�ελματίες. 
Όλα αυτά θα συζητηθούν μέσα στο πλαίσιο της
λειτουργίας της Τουριστικής επιτροπής η οποία
θα διαμορφώσει προτάσεις. 

Ανάπλαση
της παραλιακής
Είναι γεγονός, ότι η Παροικιά φέτος δέχτηκε
πλήγμα. Δεν δούλεψαν οι επα�ελματίες όπως θα
έπρεπε και όχι ασφαλώς με δική τους ευθύνη.
Αυτό έχει ληφθεί υπόψη και έτσι ο Δήμος μελετά
προτάσεις για την αναβάθμιση της παραλιακής
λεωφόρου, που είναι και η πρώτη εικόνα των

επισκεπτών. 
Με αυτό το σκεπτικό, έχει οριστεί μια επιτροπή
για την ανάπλαση και αναβάθμιση της
παραλιακής της Παροικιάς.
Η επιτροπή στην οποία συμμετέχει και
εκπρόσωπος των τοπικών αρχιτεκτόνων, έχει
συνεδριάσει δυο – τρεις φορές και συμφωνήθηκε
να γίνει μία συνάντηση, αφού κατατεθούν και οι
προτάσεις των καφε-ζυθεστιατόρων, και να
προχωρήσει αυτό το έργο.
Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη,
να είναι έτοιμη η «καινούρια» παραλιακή αυτή
τη σαιζόν. 

«Στήριξη των
επαeελματιών»
Στο ίδιο μήκος κύματος, κινούνται και οι απόψεις
του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Λ. Κοντού. 
Όπως αναφέρει στη ΦτΠ, «ο Δήμος δεν θα
πρέπει να προβεί σε αυξήσεις τουλάχιστον για την
επόμενη χρονιά σε οποιοδήποτε τέλος προς τις
επιχειρήσεις, από την ά�η όμως θα πρέπει και οι
επα�ελματίες να προσδιορίσουν τα έσοδά τους
με το ελάχιστο κέρδος ώστε να είναι
ανταγωνιστικοί». Και αυτό, γιατί όπως λέει ο κ.
Κοντός, «εφόσον η χώρα μας (όχι μόνο η
Πάρος), είναι ένας από τους ακριβότερους
προορισμούς, θα πρέπει να είναι εντυπωσιακή η
μείωση των τιμών με τις οποίες θα μπούμε στην
αγορά, ώστε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο κομμάτι της. Δεν θα πρέπει ωστόσο,
να υποβαθμίσουμε την ποιότητα, γιατί αυτό θα
είναι η μεγαλύτερη δυσφήμιση για τα επόμενα
χρόνια». 

«Ρεαλισμός και περιφρούρηση
των προϊόντων»
Η παγκόσμια κρίση έρχεται σε μια στιγμή που ο
ε�ηνικός τουρισμός εμφανίζει μία κάμψη στο
ρυθμό ανάπτυξής του, τονίζει στη ΦτΠ ο
τουριστικός πράκτορας Δ. Πετρόπουλος και
εκτιμά ότι πως αυτό συμβαίνει γιατί οι
διαρθρωτικές α�αγές που έχουν γίνει δεν
αξιοποίησαν τις πραγματικές δυνατότητες του
τουρισμού. Και επειδή έχει διαπιστωθεί, ότι σε
τέτοιες περιόδους οι καταναλωτές αυτά που
αποφασίζουν να περικόψουν, είναι οι διακοπές και

η αναψυχή, ο κ. Πετρόπουλος υπογραμμίζει ότι
θα πρέπει να προετοιμαστούμε ιδιαίτερα για να
αντιμετω-πίσουμε μια δύσκολη χρονιά. Αυτό,
κατά τον κ. Πετρόπουλο δεν είναι ούτε εύκολο,
α�ά ούτε και ακατόρθωτο και καταθέτει τις
απόψεις του. 
«Πρώτα από όλα, να γίνουμε πιο ρεαλιστικοί
στην τιμολογιακή μας πολιτική. Θα πρέπει αρχικά
να κοιτάξουμε να περιφρουρήσουμε το προϊόν και
μετά να βγάλουμε το όποιο κέρδος. Θα πρέπει να
προσέξουμε τον πελάτη πρώτα από όλα, στο
πλαίσιο όμως που δεν θα ζημιωθεί ο
επα�ελματίας. Εκτιμά επίσης, ότι τα δημοτικά
τέλη, είναι ένας σκόπελος για τους επιχειρηματίες. 

Το θετικό, προσθέτει ο κ. Πετρόπουλος είναι, ότι
η κρίση έρχεται αφού έχει τελειώσει η σαιζόν και
άρα έχουμε μπροστά μας χρόνο να αντιδράσουμε
και να διεισδύσουμε σε αγορές που δεν έχουν
επηρεαστεί τόσο πολύ από την οικονομική ύφεση

Στο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ο τουρισμός απαιτεί…

Κοινή προσπάθεια
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και σημειώνει:
«Γεγονός είναι ότι φέτος ο ΕΟΤ θα παρουσιαστεί
σε πάνω από 130 χώρες (εκθέσεις), 20
περισσότερες και αυτό από μόνο του είναι ένα
στοιχείο που αποδεικνύει ότι ψαχνόμαστε να
βρούμε εξειδικευμένες αγορές, που μπορούν να
δώσουν μία ά�η ώθηση.

Βαρύτητα στην κρουαζιέρα
Μία συγκεκριμένη αγορά είναι η αγορά της
κρουαζιέρας. Αυτή η αγορά είναι πλέον η
ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά, με ρυθμούς
ανάπτυξης παγκοσμίως γύρω στο 10% ανά έτος
και ιδιαίτερα στην ανατολική λεκάνη της
Μεσογείου. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι
υπάρχουν ήδη κρατήσεις.
Εν τω μεταξύ, η κρουαζιέρα γίνεται πιο προσιτή
για τους πελάτες, κυρίως από την Αμερικάνικη
αγορά ή από αγορές που δεν υπάρχει το ευρώ,
καθώς θεωρούν το κρουαζιερόπλοιο, σαν μια
πολιτεία, συνέχεια της χώρας τους. Οι αμερικάνοι
θα πληρώσουν και στο κρουαζιερόπλοιο με
δολάριο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γι’
αυτούς, γιατί δεν έχουν το φόβο του ακριβού
ευρώ. 
»Για την Πάρο η κρουαζιέρα θα έχει πολύ θετικά
αποτελέσματα. Εφέτος, παρά τη μείωση του
τουρισμού, υπήρξαν περισσότερες προσε�ίσεις.
Μια ά�η εξειδικευμένη μορφή, είναι τα γκρουπ
που μπορούν να έρθουν για περιπατητικό
τουρισμό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι όσοι
ταξιδέψουν στα νησιά από τα αστικά κέντρα, θα
το κάνουν και του χρόνου, απλά μπορεί να έρθουν
για λιγότερες μέρες, καθώς είναι δεδομένη η
ανάγκη να ξεφύγουν από την κούραση και τη
ρουτίνα. Εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε για να
διεκδικήσουμε τον πελάτη. Ο κάθε επα�ελμα-
τίας, μέσα από το διαδίκτυο, τη διαφήμιση, τις
εκθέσεις, μέσα από την πελατεία του που είχε όλα
αυτά τα χρόνια και ήταν ευχαριστημένη από τις

υπηρεσίες, θα προβάλει τα προϊόντα του».  
Η κρουαζιέρα τελικά θα πρέπει να είναι ένας από
τους στόχους μας εδώ στην Πάρο, γιατί σύμφωνα
με τον κ. Γ. Μπιζά, ναυτικό-τουριστικό πράκτορα,
φέτος είχαμε 55 προσε�ίσεις κρουαζιερόπλοιων,
ενώ ά�ες χρονιές δεν ξεπερνούσαμε τις 8 με 10,
αύξηση δηλαδή κατά 600%. Ο κ. Μπιζάς εκτιμά,
ότι ανάλογα θα κινηθούν οι προσε�ίσεις
κρουαζιερόπλοιων στην Πάρο και την επόμενη
χρονιά, καθώς  ήδη πο�ές εταιρίες, που
ασχολούνται με την κρουαζιέρα έχουν δείξει
ενδιαφέρον.  

Απαραίτητη η λήψη μέτρων 
«Μέτρα είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να ληφθούν
και μάλιστα πολύ περισσότερα από όσα ήδη έχουν
μπει στο τραπέζι. Σε συνεργασία οι φορείς του
τουρισμού, η Νομαρχία και ο Δήμος, τα αιτήματα
που θα διαμορφώνουν θα πρέπει να διαβιβάζονται
στα υπουργεία που εμπλέκονται με τον τουρισμό
και να απαιτούν λύσεις. Και οι επιχειρήσεις όμως
θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να ξεπεράσουν το
δύσκολο στάδιο της οικονομικής δυσπραγίας
στην οποία θα βρεθούν λίαν συντόμως, καθώς
κλείνουν οι στρόφι�ες από τις τράπεζες.
Επιπλέον πρέπει να δούμε πως θα προσε�ίσουμε
περισσότερο κόσμο με συγκεκριμένες πρακτικές
και στοχευμένη προβολή». Την άποψη αυτή,
καταθέτει στη ΦτΠ, η πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ,
Αργυρώ Φίλη, γιατί όπως διαπιστώνει, δεν
γίνονται πλέον προκρατήσεις όπως ά�ες χρονιές,
α�ά τηρείται στάση αναμονής, έως ότου
ανακοινωθούν προσφορές, δηλαδή οικονομικά
πακέτα τουρισμού. Γι’ αυτό, λέει η κ. Φίλη, θα
πρέπει να υπάρχει ελκυστικό προϊόν και
ανταγωνιστικές τιμές, γιατί όλες οι χώρες
ακολουθούν στοχευμένη πολιτική, ώστε να
πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίττας προς
τη δική τους χώρα. 
Στοχευμένες προσπάθειες γίνονται τόσο από τον

ΗΑΤΤΑ όσο και από τον ΣΕΤΕ α�ά και
γενικότερα από το σύνολο των τουριστικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα
μας. 
Η πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, πιστεύει ότι θα
εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα και από την
έκθεση στο Λονδίνο, θα υπάρξει δηλαδή μια πιο
σαφής εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα
πράγματα στις ανταγωνίστριες αγορές. Σ’ αυτή
τη φάση εκτιμά, ότι θα πρέπει καταβληθούν
προσπάθειες βελτίωσης των τουριστικών
προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν οι
επιχειρήσεις και αυτό γιατί, ναι μεν έγιναν οι
εξα�ελίες για στήριξη των τραπεζών, δεν έγινε
όμως καμία επίσημη ανακοίνωση για το πώς
αυτή η στήριξη θα περάσει παρά�ηλα και στη
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων.

Να αποφεύγουμε την κινδυνολογία
Τα πράγματα είναι δύσκολα, λέει η κ. Φίλη,
όμως σημειώνει, η κινδυνολογία κάνει
μεγαλύτερο κακό και εξηγεί: «Μιλώντας με
τον πρόεδρο της οργάνωσης όλων των
αντίστοιχων ευρωπαϊκών χωρών του τουρισμού
(ΕΚΤΑ), αποτυπώθηκε ότι ενώ η κρίση
χτυπάει παντού, ενώ όλοι αγωνιούν, το θέμα
έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στην Ε�άδα,
καθώς έχουμε μία πολύ έντονη διάθεση να
τραγικοποιούμε τα πράγματα πριν ακόμη
καταγράψουμε το εύρος της κρίσης. Η δήλωση
λοιπόν του Προέδρου ήταν: «ήρθα στην
Ε�άδα και βλέποντας τηλεόραση και
διαβάζοντας εφημερίδα ένοιωσα ότι είσαστε σε
εμπόλεμη κατάσταση».

«Τόνωση του
εσωτερικού τουρισμού»
Η φετινή τουριστική περίοδος  ξεκίνησε με
αρκετά απαισιόδοξες προβλέψεις και με πτώση
του τζίρου των επιχειρήσεών μας τους μήνες

Ιούνιο και Ιούλιο της τάξεως του 20%, δηλώνει
στη ΦτΠ ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος
του Συ�όγου Ενοικ/νων Δωματίων Πάρου-
Αντιπάρου “Μαντώ Μαυρογένους”, Κ. Μπιζάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε αντιστάθμισμα τον
Αύγουστο, κατά τον οποίο παρουσιάστηκε  μια
ικανοποιητική πληρότητα. 
Από την εμπειρία του, ο κ. Μπιζάς έχει διαπιστώσει,
ότι «το νησί μας και ειδικά ο κλάδος τους, τα
τελευταία δέκα χρόνια στηρίζεται σε ένα ποσοστό
της τάξεως του 80% στον εσωτερικό τουρισμό και
σε ένα μικρότερο ποσοστό στις παραδοσιακές
αγορές της χώρας μας, που είναι κυρίως η Γερμανία,
η Γα�ία , η Ιταλία και  η Α�λία. Όμως η έ�ειψη
χρήματος σε πολίτες της Ευρώπης, α�ά και της
χώρας μας, θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό
των ταξιδιών τους. Η Ε�ηνική Κυβέρνηση σε αυτές
τις κρίσιμες για την οικονομία στιγμές , θα πρέπει
να ελέγξει την ασυδοσία, την ακρίβεια και τις τιμές
των μετα-φορικών μέσων ( πλοία, αεροπλάνα κλπ),
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ενσκήψει στα
προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
να τις υποστηρίξει με χρηματοδοτικά προγράμματα
για τον εκσυγχρονισμό τους.
Ταυτόχρονα η Εργατική Εστία , ο Ο.Γ.Α. και ο
ΕΟΤ  οφείλουν να επιδοτήσουν τις επιχειρήσεις των
τουριστικών καταλυμάτων που συνεργά-ζονται με
τους παραπάνω οργανισμούς, με μεγαλύτερα ποσά
ανά άτομο, ώστε να τονωθεί τουλάχιστον ο
εσωτερικός τουρισμός». 

Πτωτική τάση
από το 2005

Πτωτική είναι πορεία του τουρισμού στην Πάρο,
από το 2005. Φέτος η μείωση ήταν στο 3 με 4%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου, κάθε
πέρσι και καλύτερα, σε ότι αφορά σε επιβάτες των
πλοίων που επισκέφθηκαν το νησί μας.
Συγκεκριμένα:
2005 επιβάτες οχήματα φορτηγά
Ιούνιος 75.211 4.300 920
Ιούλιος 147.913 11.900 1320
Αύγουστος 182.200 15.600 1230
Σεπτέμβριος 67.997 3.583 970

2006 επιβάτες οχήματα φορτηγά
Ιούνιος 73.398 4.932 1030
Ιούλιος 140.642 11.200 1230
Αύγουστος 172.358 14.100 1190
Σεπτέμβριος 60.443 3.200 1150 

2007 επιβάτες οχήματα φορτηγά
Ιούνιος 71.939 5.201 1042
Ιούλιος 139.917 12.225 1470
Αύγουστος 171.364 14.875 1324
Σεπτέμβριος 60.883 3.326 750

2008 επιβάτες οχήματα φορτηγά
Ιούνιος 70.046 4.701 1176
Ιούλιος 131.261 11.648 1218
Αύγουστος 152.598 13.558 1065
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Η ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι η διαρροή δεν έγινε αμέσως αντιληπτή
γιατί δεν λειτούργησε ούτε ο φάρος, ούτε η σειρήνα και σημειώνει,
πως επειδή ο χρόνος λειτουργίας του αντλιοστασίου είναι πολύ μι-
κρός (μόλις 5 μήνες), δεν δικαιολογούνται τέτοιου είδους βλάβες. 
Η επιχείρηση ζητεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. να αντικαταστήσει τα
φλοτέρ με άλλα βαρέως τύπου ή με άλλου τύπου εφαρμογή ελέγχου
στάθμης των λυμάτων, όπως αυτή που εφαρμόζει στα αντλιοστάσιά
της η ΔΕΥΑΠ και παραπέμπει για περισσότερες πληροφορίες την
ανάδοχο εταιρία στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ. 
Ζητεί επίσης, να μονωθεί πλήρως ο χώρος του βανοστασίου και να
ελεγχθούν και τα άλλα δύο αντλιοστάσια που κατασκεύασε η
ΕΓΝΑΤΙΑ για τυχόν ύπαρξη ανάλογων προβλημάτων.
Από το έγγραφο της ΔΕΥΑΠ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., εξάγεται
το συμπέρασμα ότι το έργο είναι ιδιαίτερα προβληματικό, αφού δεν

λειτουργεί επί της ουσίας τίποτα σωστά. Φλοτέρ, συναγερμοί,
φάροι, μονώσεις, είναι όλα προβληματικά, όμως ακόμη δεν υπήρξε
αντίδραση από την ανάδοχο εταιρία για την αποκατάσταση των
προβλημάτων, με συνέπεια να ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας νέας υπερ-
χείλισης λυμάτων. 
Εκπρόσωποι της αναδόχου Εταιρίας ήρθαν στην Πάρο την περα-
σμένη Δευτέρα, κατόπιν πιέσεων από τον κ. Φραγκούλη και σε
μακρά σύσκεψη στην οποία μετείχε και ο Δ/ντής της Επιχείρησης
κ. Ξαγοράρης, η ΕΓΝΑΤΙΑ εισηγήθηκε διοικητική παραλαβή του
έργου από τη ΔΕΥΑΠ, πράγμα που δεν έγινε αποδεκτό. Το θέμα
θα τεθεί στο επόμενο Δ.Σ. της επιχείρησης. Στη σύσκεψη εκφρά-
στηκε η επιφύλαξη του προέδρου και του Δ/ντή της ΔΕΥΑΠ για
την παραλαβή ενός προβληματικού έργου. 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ πάντως δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τις ζημιές. 

Μαρία Δουλγέρη

Ενώ ο κίνδυνος παραμένει για νέα ρύπανση

Η ΕΓΝΑΤΙΑ επιχειρεί να
…ξεφορτωθεί το έργο

Γέφυρες συνεννόησης
Δεν βρέθηκε χώρος να φιλοξενήσει την συνάντηση  πολιτικού
φορέα στην Αντίπαρο κι αυτό αδικεί την κοινωνία του νησιού,
καθώς εκεί αντανακλούν οι συνέπειες των πράξεων και παρα-
λείψεών μας. Δεν μας τιμά να αφήνουμε συμπατριώτες μας Πα-
ριανούς και Αντιπαριώτες, το δήμαρχο και την έπαρχο και
εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να συζητούν στην πλατεία,
γιατί τους αρνηθήκαμε με προφάσεις ένα καλύτερο για την πε-
ρίσταση χώρο. Περάσαμε παλιούς διαχωρισμούς και βρισκόμα-
στε σε δρόμο συνεννόησης με τους ανθρώπους σήμερα.
Παράγουμε φιλία και συγγένεια και όχι διακρίσεις και απαγο-
ρεύσεις. Μια συζήτηση, ένας διάλογος μας πάει μπροστά και
πρέπει πάντα να αξιοποιούνται ευκαιρίες να μιλούμε, να συνεν-
νοούμαστε και να συνθέτουμε.
Τι έφταιξε γι’ αυτήν την ασυνεννοησία και ποιοι έχουν την ευ-
θύνη του γεγονότος, που δεν καταγράφεται στα θετικά ούτε της
κοινωνίας, ούτε της αυτοδιοίκησης του νησιού; Η Αντίπαρος

δεν αποτελεί απλά ένα τουριστικό καταφύγιο,
αλλά και τόπο, όπου οι κάτοικοι διακρίνονται για
τη δημιουργικότητα και την ευφυΐα τους. Κάτι
δεν έγινε σωστά, κάποια δεδομένα δεν ερμηνεύ-
τηκαν όπως έπρεπε και τα βάρη ίσως δεν πέφτουν
στη μια μόνο πλευρά. 
Υπάρχει στο νησί μια διαίρεση και ίσως αυτή
φταίει περισσότερο. Οι πιο ψύχραιμοι ας επιχει-
ρήσουν γεφυρώματα συνεννόησης, γιατί θα επα-
κολουθήσουν και άλλα πιο άσχημα. Στις
καταστάσεις αυτές, εκείνοι που πρέπει να πρωτο-
στατούν στη συμφιλίωση και την ενότητα είναι οι
έχοντες εξουσία, οι πιο δυνατοί. Να βρούμε τρό-
πους λοιπόν να συνεννοηθούμε. Το Κοινοτικό
Συμβούλιο, με πρώτη την πρόεδρο, πρέπει να
κάνει τα πάντα για να πέσουν οι τόνοι και να
υπάρξει μια όσο το δυνατόν περισσότερη προ-

σέγγιση. Διαφορές απόψεων θα υπάρχουν, αλλά σε ένα μικρό
τόπο δεν προάγει τη ζωή μας η διαίρεση, η ένταση και η μόνιμη
αντιπαλότητα. Το κοινοτικό συμβούλιο θα κριθεί και για την
ενότητα που καλλιεργεί και για τη συνοχή των ανθρώπων και
τη συμμετοχή τους στα κοινά.  
Από τη διαίρεση και τους φανατισμούς πρέπει να προφυλάξουμε
τα παιδιά και να προφυλαχτούμε οι ίδιοι. Μετά μερικά χρόνια
όλα αυτά θα έχουν ξεπεραστεί και ίσως μας φαίνονται λιγότερο
σοβαρά, από όσο λογαριάζονται σήμερα. Ας κάνουμε λοιπόν μια
γενναία υπέρβαση, ας προχωρήσουμε πέρα από τις διακρίσεις,
τις μονομαχίες και τις υπερβολές.
Περιμέναμε την αντίδραση όλων των πολιτικών φορέων του νη-
σιού, έτσι ώστε σε κανένα στο μέλλον να μην κλείνουμε τις πόρ-
τες και να μην εκδικούμαστε. Με τον ίδιο πολιτισμένο τρόπο που
αντέδρασε ο πολιτικός φορέας που αποκλείστηκε, θα έπρεπε να
αντιδράσουν όλοι οι άλλοι, γιατί αποτελούν πισωγύρισμα οι
αποκλεισμοί και οι διαιρέσεις. Οι συγκεντρώσεις των πολιτών,
ο διάλογος, η αντιπαράθεση απόψεων, είναι πολιτισμός και κα-
λύτερα όλα να είναι στο φως και μπροστά μας, παρά να γίνονται
στα κρυφά. Περισσότερος πολιτισμός, περισσότερη συζήτηση,
ίσως είναι αντίδοτα στα ρήγματα. Να μη ζητούμε νίκες και δια-
κρίσεις, αλλά κυρίως συνεννόηση και συγγένεια. Αυτός που νικά
τώρα, είναι ο ηττημένος του αύριο. Εκείνοι που αποκλείονται γί-
νονται οι δυνατοί του μέλλοντος. 
Κοινοτικό Συμβούλιο, πολιτικοί φορείς, πολίτες, όλοι μας, να
εγκαταστήσουμε γέφυρες συνεννόησης. Να επεξεργαστούμε πο-
λιτικές που φέρνουν πιο κοντά και δίνουν άνεση κι ελευθερία.  

Χρίστος Γεωργούσης
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Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πάρου - Αντιπάρου

Συνέλευση και εκλογές 
Προσωρινή πενταμελή διοικούσα επιτροπή εξέλεξε στις 26 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πάρου – Αντιπάρου, στο
πλαίσιο της επαναλειτουργίας του, με σκοπό να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, να εγγράψει νέα μέλη και να διενεργήσει εκλογές
που θα γίνουν στις 30 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Αρχιλόχου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
Ο Σύλλογος παρακαλεί όλους τους ερασιτέχνες να παραβρεθούν στη Συνέλευση και να πάρουν μέρος στις εκλογές. Οι εγγραφές
έχουν ξεκινήσει και γίνονται καθημερινά στο φούρνο «Αρτόπολις», θα γίνονται όμως και την ημέρα της γενικής συνέλευσης. 
Τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι:
Γεώργιος Δακτυλάς, Γεώργιος Δραγάτης, Γεώργιος Μαλατέστας, Δημήτριος Καρακατσάνης, Στυλιανός Καλαλές

Διαγωνισμός τσίπουρου 2008 
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε
και εφέτος από τον Νίκο Μαριάνο ο
διαγωνισμός τσίπουρου στην Αντί-
παρο.
Φέτος για τεχνικούς λόγους η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε στην τα-
βέρνα του Παντελή τον οποίο οι
διοργανωτές ευχαριστούν για τη φι-
λοξενία. Ο διαγωνισμός, ο οποίος
είναι θεσμός πλέον, ήταν ιδέα του Ν.
Μαριάνου, ο οποίος την καθιέρωσε
από το 2005 και προσφέρει δωρεάν
και τους πεντανόστιμους μεζέδες.
Είναι ένα γλέντι με χορό και τρα-
γούδια, που επιμελούνται ο Παρασκευάς και  η κ. Πόπη. Η εκδήλωση – διαγωνισμός, γινόταν κάθε
χρόνο στην Παραλία στο γνωστό ουζερί ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Δεκαπέντε παραγωγοί διαγωνιστήκαν
στο ποιος παράγει το καλύτερο τσίπουρο, από τους οποίους η επιτροπή ανέδειξε νικητή τον Δημήτρη
Σταθερό. Άντε και του χρόνου.
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Ενέκρινε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
(ΟΣΚ) την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρή-
σεων και αθλητικών εκδηλώσεων στην Πάρο.
Ήταν ένα αίτημα του Δήμου που είχε τεθεί στον
υπουργό Παιδείας κατά την επίσκεψή του στο νησί
μας. Στη συνέχεια ο Δήμος απέστειλε επιστολή (14
Οκτωβρίου 2008) στον υπουργό με την οποία του
υπενθύμιζε το θέμα και στις 4 Νοεμβρίου δόθηκε
απάντηση από τον ΟΣΚ, ότι το αίτημα θα υλοποι-
ηθεί.
Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο Δήμαρχος Χρ.
Βλαχογιάννης, τονίζει: «Αξιότιμε κ. υπουργέ, κατά
την πρόσφατη επίσκεψή σας στο νησί μας, με την
ευκαιρία των εγκαινίων του ΕΠΑΛ Πάρου, θέσαμε
υπόψη σας την ύπαρξη κληροδοτήματος «ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΕΛΗΣ», το οποίο διαθέ-
τει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 174.000
ευρώ. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
4237/1998 απόφαση του Εφετείου, οφείλουν να
διατεθούν για την «ανέγερση αιθούσης πολλαπλής
χρήσεως και κλειστού γυμναστηρίου» στο Δημο-
τικό Σχολείο Αρχιλόχου – Μάρπησαας.
»Με δεδομένα τα εξής: 1. Το δημοτικό σχολείο
Αρχιλόχου – Μάρπησσας είναι ένα σχολείο που
προήλθε από την ενοποίηση των σχολείων Μάρ-
πησσας, Δριού, Προδρόμου και Μαρμάρων, εξυ-
πηρετεί δηλαδή τις ανάγκες μιας ευρύτερης
περιοχής της Πάρου και φοιτούν σ’ αυτό, περί τους
200 μαθητές, 
»2. Το σχολείο διαθέτει μεγάλο και κατάλληλο οι-
κόπεδο για το σκοπό αυτό,
»3. Σε όλο το νησί δεν υπάρχει άλλο κλειστό γυ-
μναστήριο,
»4. Το συγκεκριμένο σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, με αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις
– γιορτές και η γυμναστική να γίνονται στο διά-
δρομο ή στην αυλή,
»5. Επί σειρά ετών τα χρήματα παραμένουν ανεκ-

μετάλλευτα σε λογαριασμό της τράπεζας αντί να
χρησιμοποιηθούν προς όφελος της νεολαίας, όπως
επιθυμούσε ο δωρητής,
»6. Ο ΟΣΚ διαθέτει χρήματα γι’ αυτό το σκοπό,
όπως μας βεβαιώσατε στη συνάντηση με τους φο-
ρείς του νησιού στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, παρακαλούμε κ. υπουργέ, όπως
μεριμνήσετε για την ένταξη του έργου «ανέγερση
αιθούσης πολλαπλών χρήσεων και κλειστού γυ-
μναστηρίου του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου –
Μάρπησσας, στον ανάλογο κωδικό του ΟΣΚ, συ-
νυπολογίζοντας τα χρήματα του κληροδοτήματος
«Παναγιώτη Κουτρέλη». 
Όπως ανέφερε στο φύλλο της στις 5 Νοεμβρίου η
ΦτΠ, ο υπουργός ήταν θετικός στο συγκεκριμένο

αίτημα, σύμφωνα με τη δήλωση του βουλευτή Κυ-
κλάδων Γ. Βρούτση, ο οποίος έστειλε επιστολή
προς τον υπουργό για το θέμα αυτό, κατόπιν ενη-
μέρωσης που είχε από τον κ. Βλαχογιάννη για τις
προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να προχω-
ρήσει το έργο. 
Λίγες ημέρες αργότερα το έργο εγκρίθηκε από τον
ΟΣΚ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού,
σε έγγραφό του προς τον υπουργό Παιδείας, το
οποίο εστάλη και στο Δήμο Πάρου, αναφέρει:
«Κατά την πρόσφατη περιοδεία σας στο Ν. Κυ-
κλάδων, δεσμευτήκατε για την ανέγερση Αίθουσας
Πολλαπλών Χρήσεων και Αθλητικών Εκδηλώσεων
σε υπάρχοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρ-
χιλόχου – Μάρπησσας στην Πάρο, καθώς και για

την κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων
και Αθλητικών Εκδηλώσεων σε υπάρχοντα χώρο
του σχολικού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ
Νάξου.,
»Ο ΟΣΚ μετά από εξέταση των υφιστάμενων αν-
τίστοιχων υποδομών, κρίνει απαραίτητο να εντάξει
τα ως άνω έργα στον προγραμματισμό του, με δυ-
νατότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με
τη Ν.Α. Κυκλάδων ή τους Δήμους ή με χρηματο-
δότηση των έργων από τον προϋπολογισμό του. Η
τελική επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΣΚ με συνεκτίμηση αρκετών παραμέτρων. Πα-
ρακαλούμε για την έκδοση της απαιτούμενης
Υπουργικής απόφασης, που να προβλέπει όλες τις
δυνατές λύσεις». 

Ενέκρινε ο ΟΣΚ την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στη Μάρπησσα 

Προς υλοποίηση το αίτημα του Δήμου Πάρου

Καμπάνια για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών στην Πάρο από τους γιατρούς του Κ.Υ.

«Γρίπη - κρυολόγημα, πάρε φροντίδα όχι αντιβιοτικά»
Ενημέρωση κοινού και γιατρών για τη μείωση χρήσης των αντιβιοτικών, ξεκινούν οι γιατροί
του Κέντρου Υγείας Πάρου, με επικεφαλής την παθολόγο Αρχοντούλα Φράγκου. Η προ-
σπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Λοι-
μώξεων (CDC) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων και το ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Οι γιατροί στην Πάρο θα βάλουν ειδικές αφίσες σε σχολεία και σε κεντρικούς χώρους, στις
οποίες αναγράφεται: «Γρίπη – κρυολόγημα, πάρε φροντίδα όχι αντιβιοτικά», θα ζητήσουν
την άδεια από το υπουργείο Υγείας για να στείλουν ερωτηματολόγιο στους γονείς των παι-
διών, σε σχέση με το τι γνωρίζουν για τα αντιβιοτικά και πως τα καταναλώνουν και επίσης,
θα διανεμηθούν ειδικά ερωτηματολόγια στους γιατρούς από τα οποία θα εξαχθεί το συμ-
πέρασμα για τη χρήση των αντιβιοτικών. Παράλληλα, θα γίνει πρώτη ενημέρωση προς τους
γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, για τον περιορισμό της κατανάλωσης αντιβιοτι-
κών και αυτό θα έχει συνέχεια, με μαθήματα σε έναν ολόκληρο κύκλο (γιατρούς και νοση-
λευτικό προσωπικό), για τα ίδια τα αντιβιοτικά και τον περιορισμό της συνταγογράφησης.
Αυτά θα γίνουν σε πρώτη φάση και μετά από έξι μήνες θα διανεμηθεί στο κοινό νέο ερωτη-
ματολόγιο προκειμένου να καταγραφεί εάν υπήρξε ανταπόκριση στο ζήτημα μείωσης της
κατανάλωσης αντιβιοτικών, κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί και από τα φαρμακεία. 
Η καμπάνια ξεκινά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης από τις 18 Νοεμβρίου.
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Αθώοι κρίθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφε-
τείο Αιγαίου, ο πρώην Γενικός Δ/ντής της
ΔΕΥΑΠ Ν. Παπαευσταθίου και ο πρώην δήμαρ-
χος Πάρου και πρώην πρόεδρος της Επιχείρησης
Κ. Αργουζής, οι οποίοι κατηγορούντο για παρά-
βαση καθήκοντος και δύο ορκωτοί λογιστές που
κατηγορούντο για ελλιπείς ελέγχους. 
Η υπόθεση Παπαευσταθίου, όπως χαρακτηρί-
στηκε, ξεκίνησε το 2003 κατόπιν μηνυτήριας ανα-
φοράς της ΔΕΥΑΠ κατά του κ. Παπαευσταθίου
για οικονομικές ατασθαλίες. 
Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα κατηγο-
ρίας κ. Φραγκούλη, ο κ. Παπαευσταθίου «έπαιρνε
παράνομες υπερωρίες, έκανε ταξίδια χωρίς αυτά να
τα επιβάλουν οι ανάγκες της επιχείρησης, ότι στα
ταξίδια αυτά δαπανούσε μεγάλα ποσά, ότι έκανε
προμήθειες χωρίς διαγωνισμό και ότι έκανε κατα-
τμήσεις έργων».
Σύμφωνα επίσης με τον μάρτυρα κατηγορίας, ο κ.
Αργουζής λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας,
αφού έπρεπε να οργανώσει τον Καποδιστριακό
Δήμο, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τις δρα-
στηριότητες του κ. Παπαευσταθίου, ενώ είχε πει-
σθεί και επέτρεπε στον κ. Παπαευσταθίου να
γράφει υπερωρίες που δεν έπρεπε και να κάνει
άσκοπες δαπάνες εις βάρος της επιχείρησης. 
Το δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη τις καταθέσεις
των μαρτύρων κατηγορίας και τα όσα είπαν οι συ-
νήγοροι υπεράσπισης καθώς και η πολιτική αγωγή,
αλλά και την πρόταση του εισαγγελέα, έκρινε ότι
δεν υπήρχε δόλος και αθώωσε τους κατηγορουμέ-
νους. 
Να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ει-
σαγγελέας δεν απηύθυνε καμία ερώτηση στους
μάρτυρες ή στους κατηγορούμενους, η δε αγό-
ρευσή του περί ενοχής κράτησε λιγότερο από ένα
λεπτό.
Οι κατηγορούμενοι ήσαν όλοι παρόντες: Παπαευ-
σταθίου, Αργουζής και οι δυο ορκωτοί λογιστές.

Από τους μάρτυρες κατηγορίας παρόντες κατά
σειρά κλητεύσεως ήταν, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ
Στέλιος Φραγκούλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Αντώνης Αρκάς και ο Δήμαρχος Χρή-
στος Βλαχογιάννης, ενώ απουσίαζε ο τέως Δήμαρ-
χος Γιάννης Ραγκούσης.
Μάρτυρας υπεράσπισης του Κώστα Αργουζή ήταν
ο Δήμαρχος Ερμούπολης Γιάννης Δεκαβάλλας.
Ο κ. Φραγκούλης επέμεινε και υπήρξε συνεπής στο
κατηγορητήριο όπως αυτό είχε διατυπωθεί στη μη-
νυτήρια αναφορά της επιχείρησης προς τον εισαγ-
γελέα Σύρου το 2003.
Ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Παπαευσταθίου
παρουσίασε έγγραφα από τα οποία προέκυπτε ότι
τα ταξίδια του κ. Παπαευσταθίου τα γνώριζε ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι οι
δαπάνες κάθε ταξιδιού ήταν 30 με 40 ευρώ. 
Ο κ. Αντώνης Αρκάς δήλωσε ότι είχε ακούσει διά-
φορα  για παρατυπίες, δεν γνώριζε όμως τι ακριβώς
είχε συμβεί. Για τον κ. Αργουζή είπε ότι λόγω φόρ-
του εργασίας δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τις
δραστηριότητες του κ. Παπαευσταθίου. Άλλωστε
του είχε εμπιστοσύνη. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν
να έχει το νησί νερό.
Ο κ. Χρήστος Βλαχογιάννης δήλωσε για τα ταξί-
δια του κ. Παπαευσταθίου, ότι δεν μπορεί να εκτι-
μήσει αν ήταν λίγα ή πολλά, γιατί αυτό, σχετίζεται
με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά.

Ωστόσο δεν πιστεύει ότι είχε πρόθεση να βλάψει
την επιχείρηση, αλλά πιστεύει ότι κάποια πράγματα
έπρεπε να τα γνωρίζει. 
Για τον Κώστα Αργουζή είπε ότι ήταν απασχολη-
μένος με την οργάνωση του Δήμου και δεν είχε
χρόνο για να ασχοληθεί με τη ΔΕΥΑΠ.

Κατάθεση Δεκαβάλλα
Ο κ. Δεκαβάλλας, Δήμαρχος Ερμούπολης και πρό-
εδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων, είπε ότι γνωρίζει
πολλά χρόνια τον κ. Αργουζή και πως έχει συνερ-
γαστεί μαζί του στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ. Γνωρίζει ότι
αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην οργάνωση
του Καποδιστριακού Δήμου της Πάρου. 

Η απολογία του
κ. Παπαευσταθίου
Απολογούμενος οκ. Παπαευσταθίου, εκτός των
άλλων υπενθύμισε, ότι χάρη στις ακατάπαυστες
προσπάθειες του προσωπικού της ΔΕΥΑΠ και την
πολύτιμη βοήθεια τόσο του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ, αλλά και
πολλών άλλων ΔΕΥΑ, Υπηρεσιών και Φορέων, η
Πάρος ήταν το μοναδικό από τα νησιά των Κυκλά-
δων που αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη λειψυ-
δρία του 2000-2002 και μάλιστα ΧΩΡΙΣ
οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων. 
Ο κ. Παπαευσταθίου απέδειξε ότι όλα τα ταξίδια
ήταν απαραίτητα και εγκεκριμένα από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ. Σε ότι αφορά το έργο
της υδροδότησης της Παροικίας απέδειξε ότι εφό-
σον εκτελέστηκε με αυτεπιστασία με απόφαση της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν υφίσταται κανένα
θέμα κατάτμησης προμήθειας, αφού ο τρόπος πλη-
ρωμής ενός έργου δεν έχει καμία απολύτως σχέση
με τον τρόπο ανάθεσης. Τέλος σε ότι αφορά τις
προμήθειες των 3 αντλιών απέδειξε ότι αυτές πραγ-
ματοποιήθηκαν με πρόχειρο διαγωνισμό, σε εξαι-

ρετικά χαμηλή τιμή και ο μειοδότης ήταν και ο απο-
κλειστικός αντιπρόσωπος, γεγονός που εξασφάλιζε
επιπλέον την εγγύηση και συντήρηση. 

Η απολογία Αργουζή
Ο Κώστας Αργουζής στην απολογία του αναφέρ-
θηκε στην οργάνωση του Καποδιστριακού Δήμου
της Πάρου και στα πολλά και σοβαρά προβλήματα
που αντιμετώπισε. Επεσήμανε στο Δικαστήριο τις
ικανότητες και την εργατικότητα του κ. Παπαευ-
σταθίου και ότι δεν είναι τυχαίο, ότι δυο Υπουργοί
ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Δημήτρης Αβραμό-
πουλος τον τοποθέτησαν στην ηγεσία του ΕΚΑΒ,
θέση την οποία κατέχει και σήμερα.
Όσον αφορά τις υπερωρίες που έκανε ο κ. Παπα-
ευσταθίου, υποστήριξε ότι ήταν βέβαιος πως τις εδι-
καιούτο και ότι τις ελάμβανε νόμιμα.

Η απολογία των ορκωτών
Οι ορκωτοί λογιστές υποστήριξαν ότι σύμφωνα με
το νόμο δεν ήταν υποχρεωμένοι να ελέγξουν τα
πάντα στη ΔΕΥΑΠ και από το δειγματοληπτικό
έλεγχο που έκαναν δεν διαπίστωσαν πράξεις που
δεν ήταν σύννομες.

Δήλωση Παπαευσταθίου στη ΦτΠ
« Η απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, πέρα
από την προσωπική μου δικαίωση και την αποκα-
τάσταση της ηθικής τάξης, εκθέτει απόλυτα όλους
εκείνους που επί μακρό χρονικό διάστημα επέμει-
ναν σε αυτή την αβάσιμη και ψυχοφθόρα διαδικα-
σία. Λυπάμαι γιατί με αυτή την αντιπαραγωγική
τους στάση, το μόνο που κατέδειξαν ήταν μικρο-
πρέπεια και απώλεια δημιουργικού χρόνου. Με
βαθιά πίστη στο Θεό η δική μου στάση ήταν, είναι
και θα είναι πάντα για το αγαπημένο μου νησί της
Πάρου, θέση προσφοράς και αγάπης και όχι αντι-
δικίας».

Προσωπική δικαίωση και αποκατάσταση της ηθικής τάξης

Αθώοι ομόφωνα Παπαευσταθίου - Αργουζής
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

Ο Α.Ο. Πάρου συνέχισε την ανοδική του πορεία στο ποδοσφαιρικό πρωτά-
θλημα των Κυκλάδων και φιλοδώρησε με επτά γκολ (7-0) τον ΚΕΜΑΣ Ίου
την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παροικιάς για την 5η αγωνιστική.
Στην παριανή αναμέτρηση που διεξήχθη μια μέρα νωρίτερα, το Σάββατο
στη Μάρπησσα, ο Αστέρας Μαρμάρων επιβλήθηκε του Μαρπησσαϊκού με
3-1. Αναλυτικά στα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου σημει-
ώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Α.Ο. Πάρου - ΚΕΜΑΣ Ίου ........................................................................7-0
Πανναξιακός - Α.Ο. Κορωνίδα ..................................................................4-0
Μαρπησσαϊκός - Αστέρας Μαρμάρων ..................................................1-3
Πανθηραϊκός - Καρτεράδος ........................................................................1-1
Λάβα Εμπορείου - Αστέρας Τραγαίας ......................................................2-0
Φιλώτι - Ανεγέννηση Νάξου ......................................................................1-0

Επόμενη 6η αγωνιστική
Πανναξιακός - Α.Ο. Πάρου
ΚΕΜΑΣ Ίου - Μαρπησσαϊκός
Κορωνίδα - Πανθηραϊκός

Αστέρας Μαρμάρων - Λάβα Εμπορείου
Καρτεράδος - Φιλώτι
Αστέρας Τραγαίας - Αναγέννηση Νάξου

Η βαθμολογία
Ομάδα βαθ. αγων. τερμ.
1. Φιλώτι ..................................15 ....................5 ....................13-2
2. Καρτεράδος ..........................13 ....................5 ....................12-4
3. Α.Ο. Πάρου ..........................12 ....................5 ....................22-7
4. Πανναξιακός ........................10 ....................5 ....................19-3
5. Αστέρας Τραγαίας ......................9 ..........................5 ..........................5-4
6. Πανθηραϊκός ................................8 ..........................5 ..........................12-4
7. Αστέρας Μαρμάρων ....................6 ..........................5 ..........................7-12
8. Λάβα Εμπορείου ..........................4 ..........................5 ..........................6-5
9. Αναγέννηση Νάξου ....................1 ..........................5 ..........................2-8
10. Κορωνίδα Νάξου ......................1 ..........................5 ..........................6-15
11. ΚΕΜΑΣ Ίου ..............................0 ..........................5 ..........................1-14
12. Μαρπησσαϊκός ..........................-6 ..........................5 ..........................5-27

Επτάρα ο Α.Ο. Πάρου στον ΚΕΜΑΣ Ίου
3-1 νίκη ο Αστέρας Μαρμάρων στη Μάρπησσα

100% αύξηση!
Το διπλασιασμό της αξίας των ναύλων για
το ταχύπλοο ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι, μά-
θαμε ότι αποφάσισε η πλοιοκτήτρια εται-
ρία. Την απόφαση αυτή, τη δικαιολόγησε,
γιατί το πλοίο ταξιδεύει με μεγαλύτερη τα-
χύτητα! 
Να υπενθυμίσουμε όμως, ότι η γραμμή που
καλύπτει το πλοίο αυτό, είναι επιδοτού-
μενη.
Είναι απορίας άξιο, πως σε μια εποχή που
οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης πλήτ-
τουν όλο και περισσότερα νοικοκυριά,
υπάρχουν αποφάσεις για αυξήσεις 100%
χωρίς καμία συνέπεια.
Πληροφοριακά να αναφέρουμε ότι το εισι-
τήριο στο εξής με το “ΚΕΝΤΕΡΗΣ” από
Πάρο για Σύρο ή αντίστροφα στοιχίζει
13,60 ευρώ από 6,80 και η απόσταση κα-
λύπτεται σε 45 λεπτά, από μιάμισι ώρα που
καλυπτόταν με τη χαμηλή ταχύτητα.

«ΘΕΛΩ»
Θέλω να δώσω συμβουλές, μα ποιός θα τις
ακούσει,
που είναι οι μέρες πονηρές και μπόλικο το μούσι.
Θέλω να ακούσω μια φωνή, γλυκιά, ν’
αγα�ιάσω, 
που όταν ακούω τις στριγκλιές μου ’ρχεται να
ξεράσω. 
Θέλω τραγούδια όμορφα και κλάματα καθόλου, 
λόγια επιμορφωτικά και όχι του διαβόλου. 
Θέλω να δω χαμόγελα, στα πικραμένα χείλη, 
και ίσια τα ανώμαλα, κι οι εχθροί να γίνουν

φίλοι. 
Θέλω να βλέπω τα παιδιά μέσα στις εκκλησίες, 
πο�ά τα έργα τα καλά, λίγες τις αμαρτίες. 
Θέλω να βλέπω τα βουνά, με δέντρα
φορτωμένα, 
να στέκουν καταπράσινα κι όχι καψαλιασμένα. 
Θέλω να βλέπω τη βροχή, να πέφτει αδιακόπως, 
να μη στερέψει η πηγή, και ξεραθεί ο τόπος. 
Θέλω να βλέπω σπιτικά, σωστά, οργανωμένα, 
με όμορφα αντρόγυνα και όχι διαλυμένα. 
Θέλω, και λέω πάντοτε, μονάχα την αλήθεια, 
σήμερα που κυκλοφορούν μπόλικα παραμύθια. 
Θέλω να μάθω πιο πο�ά, απ’ όσα έχω μάθει, 

υπάρχουν μερικά κενά, στης γνώσης το καλάθι. 
Είναι πο�ά τα άγνωστα σ ’ αυτή την οικουμένη 
και ώσπου είναι ζωντανός, ο άνθρωπος μαθαίνει. 
Θέλω οι άνθρωποι να δουν, σωστά πώς να
βαδίζουν, 
με αδικίες μη κοιτούν χρήματα να κερδίζουν. 
Θέλω κι εμένα στη ζωή, όλοι να μ’ αγαπούνε 
κι όταν τινάξω το κανί, να μη με βλαστημούνε.
Γιατί είναι όλα άχρηστα, όσα και να κερδίσεις, 
ένα ωραίο όνομα όταν δεν αποκτήσεις. 

Λεύκες , 17-09-08
Κώστας Δελαγραμμάτης
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Κύριε Διευθυντά της «Φωνής της Πάρου» θεωρώ
υποχρέωση μου να σχολιάσω αλλά και να απαντήσω
στο όχι και τόσο κολακευτικό άρθρο της εφημερίδας
σας(φύλλο 34) που απευθύνεται στο Δ.Σ. του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων και της Σχολικής Επι-
τροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Αντιπάρου. Το άρθρο υπογράφεται από την κ. Μ.Δ.
«Δεν διχάζουν τα κόμματα τις κοινωνίες, αλλά οι
συντηρητικές αντιλήψεις», υποστηρίζει. Και εδώ θα
συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πράγματι, δεν διχά-
ζουν τα κόμματα τις κοινωνίες, αλλά τις διχάζουν συ-
χνότατα αυτοί που εκπροσωπούν τα διάφορα
κόμματα στις μικρές κοινωνίες των νησιών μας. Συμ-
φωνούμε  ότι τα κόμματα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
της Δημοκρατίας, αλλά, δυστυχώς, οι κομματάρχες
και οι τοπικές οργανώσεις τους περισσότερο διχά-
ζουν τους κατοίκους παρά βοηθούν στην λύση στα
προβλήματα των νησιών μας.
Σχετικά τώρα με τις «συντηρητικές αντιλήψεις»
μας, είναι σεβαστή η άποψή σας στο θεωρητικό επί-
πεδο της διατύπωσης μιας άποψης. Ωστόσο, δε νο-
μίζω ότι γνωρίζετε κανένα πρόσωπο του Δ.Σ. του
Συλλόγου ή της Σχολικής Επιτροπής, τουλάχιστον
τόσο καλά που να του αποδώσετε τέτοιο χαρακτηρι-
σμό. Δεν θα έβλαπτε, πιστεύω, μια συζήτηση πριν πά-
ρετε βιαστικές αποφάσεις και δημιουργήσετε
πιθανώς λανθασμένες εντυπώσεις για το θέμα αυτό. 
Μάθετε λοιπόν ότι, αν υπάρχει ένας θεσμός που να
λειτουργεί σωστά στην Αντίπαρο τα τελευταία χρό-
νια, αυτό είναι το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγω-
γείο και είμαστε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτό,
ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων. Με άξιους
διευθυντές (ο απελθών κ. Κανετούνης και ο νεοτο-

ποθετηθείς κ. Παπάς), με ικανούς και εργατικούς εκ-
παιδευτικούς και, τέλος, με ένα Σύλλογο κοντά πάντα
σε όλα τα προβλήματα, το σχολείο μας είναι παρά-
δειγμα προς μίμηση σε όλες τις Κυκλάδες -και όχι
μόνο. 
Ποια είναι λοιπόν τα άτομα  αυτά με τις «συντηρη-
τικές αντιλήψεις»; 
Είναι αυτά που, πάντα σε αρμονική συνεργασία με τη
Διεύθυνση του Σχολείου, κατάφεραν να το αναβαθ-
μίσουν από 3θέσιο πριν κάμποσα χρόνια σε πρότυπο
σχολείο σήμερα, με πολλές παράλληλες δραστηριό-
τητες, καθώς και να αναβαθμίσουν και το Νηπιαγω-
γείο σε διθέσιο. 
Είναι αυτοί που έχουν εξοπλίσει το σχολείο με αί-
θουσα υπολογιστών και σχολική βιβλιοθήκη.
Είναι αυτοί που μετέτρεψαν 4 γυμνούς τοίχους σε αί-
θουσα εκδηλώσεων χτίζοντας μόνοι τους την σκηνή,
που εγκατέστησαν κεντρική θέρμανση, μικροφωνική
εγκατάσταση, κατάλληλο φωτισμό σε αυτή την αί-
θουσα και, τέλος, τιμώντας έναν άξιο δάσκαλο που
είχαν οι γονείς τους, ονόμασαν την αίθουσα αυτή
«αίθουσα Καλουδά». 
Είναι, πάλι, αυτοί που με προσωπική εργασία έφτια-
ξαν τον κήπο του σχολείου, που κάθε χρόνο οργανώ-
νουν έκθεση βιβλίου πλαισιώνοντάς την με
διάφορους ομιλητές, που, σε συνεργασία με το κέν-
τρο ΘΗΣΕΑΣ, οργανώνουν σεμινάρια για τους γο-
νείς.
Είναι αυτοί που είναι πίσω και από το Ναυτικό Όμιλο
του νησιού μας με τον οποίο κατάφεραν, χωρίς καμιά
βοήθεια από την Κοινότητα, να λάβουν μέρος σε σχο-
λικούς, περιφερειακούς, διασυλλογικούς, αλλά και
πανελλήνιους  αγώνες ιστιοπλοΐας.
Είναι, τι σύμπτωση, οι ίδιοι που τρέχουν το πρό-
γραμμα «Πάμε Σινεμά» στο σχολείο, που βοήθησαν
να λάβει μέρος το σχολείο μας σε παγκόσμιο φεστι-

βάλ κινηματογράφου με δικό του ντοκυμαντέρ στην
αρχαία Ολυμπία, που συμμετέχουν κάθε χρόνο με
τους μαθητές σε περιβαλλοντικές εργασίες και επι-
σκέψεις σε όλη την Ελλάδα, που κατάφεραν να στεί-
λουν αποστολές παιδιών και δασκάλων σε Πολωνία,
Σλοβενία συμμετέχοντας και ενθαρρύνοντας κατάλ-
ληλα προγράμματα.
Αυτά λοιπόν τα ολίγα για τα «συντηρητικά» άτομα
που ήταν και είναι στο Δ.Σ.  του Συλλόγου και στη
Σχολική Επιτροπή. Ό,τι καταφέραμε, οφείλεται
στους ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτές τις προ-
σπάθειες, πολίτες που εργάζονται σκληρά, με σύμ-
πνοια και πίστη σε αυτό που κάνουν και προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς χωρίς να υποκρύ-
πτουν άλλες σκοπιμότητες, αφήνοντας εξάλλου τις
κομματικές τους προτιμήσεις στο περιθώριο.
Σ’ ό,τι αφορά την αίθουσα εκδηλώσεων «Καλουδά»:
κανείς από εμάς δεν περίμενε, όταν εργαζόμαστε πριν
λίγα χρόνια για τη δημιουργία της, ότι μετά από
καιρό θα γινόταν το μήλο της έριδος ανάμεσα σε πο-
λίτες της Αντιπάρου και ενός κομματικού μηχανι-
σμού. Εμείς την ονειρευτήκαμε ως αίθουσα
πολιτιστικής δημιουργίας και ελεύθερης σκέψης, ένα
χώρο που θα μπορούσαν τα παιδιά μας να αφιερώ-
σουν μερικές από τις ελεύθερες ώρες τους για να καλ-
λιεργήσουν τον πνευματικό και συναισθηματικό τους
κόσμο. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να προσαρμόσουμε
και βελτιώσουμε τις δραστηριότητες και την αγωγή
των παιδιών μας έτσι ώστε να έχουν θετικά και ωφέ-
λιμα αποτελέσματα, γιατί ο αυριανός πολίτης δεν
πρέπει να άγεται και να φέρεται από τα συμφέροντα
διαφόρων κομματικών παραγόντων, αλλά να δίνει
προτεραιότητα στην καλλιέργεια της ανεξάρτητης
και κριτικής σκέψης. Αυτοί είναι επαρκείς λόγοι και
κίνητρα για να απορρίψουμε μια αίτηση για καθαρά
κομματική χρήση, την οποία αίθουσα κάποιοι, χωρίς

καν να περιμένουν την έγκριση των αρμοδίων, την
συμπεριέλαβαν στα σχέδια τους.
Και για να λήξει το θέμα και τώρα και για πάντα:
ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙ-
ΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ;
Η δημοσιότητα που έλαβε εξάλλου το θέμα στον ηλε-
κτρονικό τύπο (τοπικό αρχικά, ενώ στη συνέχεια το
θέμα παρουσιάστηκε και από δημοφιλέστατα δημο-
σιογραφικά ιστολόγια) και η ταυτόχρονη από όλους
υποστήριξη των ανωτέρω θέσεων επιβεβαιώνουν το
ορθό της λογικής που αναλύσαμε.

Γιάννης Τριαντάφυλλος
Πρόεδρος Δ.Σ. συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου

Χειμερινή αιμοδοσία σε Νάουσα και Παροικία
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου προσκαλεί όλα τα μέλη του στη χειμερινή Αιμοδοσία, που θα
πραγματοποιηθεί από το συνεργείο αιμοληψίας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
14 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, 9.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 8.30 μ.μ. στο Αγροτικό Ιατρείο Νάουσας.
15 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο 8.30 π.μ. – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 8.30 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.
16 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, 9.00 π.μ. και 5.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Απάντηση στο άρθρο της  Μ.Δ.

Σίγουρα κ. Τριαντάφυλλε κάποιοι διχάζουν όπως
λέτε τις κοινωνίες, που μπορεί να είναι κομμα-
τάρχες ή τοπικές οργανώσεις, μπορεί να είναι
όμως και άνθρωποι που έχουν κάποιο ρόλο στην
τοπική κοινωνία, και αποκλείουν κάποιες εκδη-
λώσεις θέτοντας ως πρόσχημα το διχασμό τον
οποίο απεύχονται. Θα επιμείνω στην άποψή μου,
ότι μία κομματική εκδήλωση οποιουδήποτε κόμ-
ματος, δεν διχάζει, διχάζουν όμως οι συντηρητι-
κές αντιλήψεις και η μη ευρύτητα σκέψης. Σαφώς
και δεν γνωρίζω κανένα πρόσωπο από το Δ.Σ.
και δεν αμφισβητώ τα όσα αναφέρετε στην επι-
στολή σας για την προσφορά όλων στο σχολείο.
Δεν κρίνω τα πρόσωπα, δεν το δικαιούμαι άλλω-
στε, την πράξη όμως έχω κάθε δικαίωμα να την
επικρίνω. Συμφωνώ μαζί σας, η αίθουσα «Κα-
λουδά», να είναι αίθουσα πολιτιστικής δημιουρ-
γίας και ελεύθερης σκέψης, την οποία σκέψη
όμως αυτού τους είδους οι αντιλήψεις τη «φυλα-
κίζουν», γιατί θα επαναλάβω ότι και η πολιτική
είναι λειτουργία της κοινωνίας και χωράει παν-
τού. Πως θα αναπτύξουν τα παιδιά ανεξάρτητη
και κριτική σκέψη, όπως λέτε, όταν δεν έχουν
ερεθίσματα από κάθε είδους δραστηριότητα;

Μ. Δουλγ.
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εενν  σσυυννττοομμίίαα

�Ο κ. ΑΡΓΟΥΖΗΣ υπήρξε δήμαρχος
Πάρου για οκτώ χρόνια με τη

δημοκρατική ψήφο των Παριανών Πολιτών.
Είχε μία θητεία, που από πολλούς
αμφισβητήθηκε, από άλλους επικροτήθηκε και
τέλος πάντων κρίθηκε πάλι με τη δημοκρατική
ψήφο των Παριανών. Κανείς δεν μπορεί όμως να
αρνηθεί ότι επί Δημαρχίας του έγιναν πάρα
πολλά πράγματα στο νησί, τα οποία όλοι
γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να τα
ξαναϋπενθυμίζουμε. Ίσως να έγιναν και λάθη,
ίσως ορισμένα θέματα δεν είχαν προωθηθεί με
την απαιτούμενη ταχύτητα, αλλά και πολλά άλλα
είχαν απρόσμενη επιτυχία. Γι’ αυτό το λόγο δεν
πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Η εμπάθεια
όμως που αντιμετωπίστηκε ο ίδιος και οι
συνεργάτες του ήταν πρωτοφανής. Με
αποκορύφωμα τη δικαστική περιπέτεια για το
θέμα της ΔΕΥΑΠ, η οποία εκδικάστηκε
προχθές, με πανηγυρική δικαίωση ΑΡΓΟΥΖΗ
και των συνεργατών του. Κατήγορος από μια
ολόκληρη Δημοτική παράταξη βρέθηκε μόνο ο
Στέλιος Φραγκούλης, ο οποίος προσπάθησε με
κάθε τρόπο να πετύχει καταδικαστική απόφαση
προκειμένου να δικαιωθεί ηθικά ο ίδιος και η
παράταξή του. Δεν τα κατάφερε και για όλη αυτή
την υπόθεση είναι πλέον εκτεθειμένος στη
συνείδηση των Παριανών. Η εμμονή για την
προσφυγή στα δικαστήρια που έχει ο κ.
Φραγκούλης, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να
προσφέρει κάτι στο νησί. Ευχόμαστε, επειδή και
αυτός ασχολείται χρόνια με τα κοινά και

προίσταται μιας δημοτικής επιχείρησης, η οποία
παρουσιάζει αρκετά προβλήματα τελευταία, με
συνεχείς βλάβες και ρυπάνσεις, να μην βρεθεί και
αυτός σ΄αυτή τη θέση που βρέθηκαν οι πολιτικοί
του αντίπαλοι, παρόλη τη φιλότιμη προσπάθεια
που καταβάλει. Μάχαιραν έδωσες, μάχαιρα θα
λάβεις Στέλιο, γιατί εσύ μπήκες μπροστάρης και
όλοι οι άλλοι την “έστριψαν δια του αρραβώνος”.
Πιστεύουμε ότι το κατάλαβες και εσύ Στέλιο.

�Οι εισαγόμενοι σωτήρες που αποτελούν
πολιτικό παρελθόν, θα χρησιμοποιηθούν

σύμφωνα με πληροφορίες μας ως GUEST STAR
σε δημοτικό ψηφοδέλτιο για τις προσεχείς
δημοτικές εκλογές. Το σχέδιο προβλέπει τη
δραστηριότητά τους, σε κοινωνικά και
οικολογικά θέματα και τη συμμετοχή τους
τιμητικά και συμβολικά στο ψηφοδέλτιο του
“πλατανοκόριτσου”. Πονηρός όμως ο “Βλάχος”,
κάτι οσμίστηκε και το παίζει Γερμανός στη
συνέχιση των εργασιών της επιτροπής για την
αξιοποίηση του Αι Γιάννη Δέτη. Αποτέλεσμα
αυτής της συμπεριφοράς του, ήταν να δεχθεί
σκληρή κριτική από το επικοινωνιακό επιτελείο
των “οικολογικά ευαίσθητων” και χοντρά
αμειβόμενων μελετητικών γραφείων.

�Το δίδυμο της επιτυχίας χτύπησε πάλι. Ο
ΝΤΟΥΤΣΕ  με το συνεργάτη του

“ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ”, προσπαθούν να
θολώσουν τα νερά και να εκβιάσουν
καταστάσεις. Μια στο σφυρί και μια στο πέταλο,

μία από τα ΠΛΑΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ και μία από το
ΠΛΑΤΑΝΟΣ BLOG.COM. Ο ένας ράβει, ο
άλλος ξηλώνει, κρατάμε όλες τις πόρτες ανοιχτές
γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, στελνουμε
και τα ψιλοεκβιαστικά μυνηματάκια μας εκεί
ψηλά στη Χαριλάου Τρικούπη, για να
υπενθυμίζουμε την ύπαρξή μας, στηρίζουμε
ανοιχτά τη Βαρβάρα, γιατί η κοινότητα πληρώνει
καλά την εταιριούλα για τις εκτυπώσεις της, δεν
πολυασχολούμεθα με τον Λιμενάρχη, γιατί αντί
να  του κάνουμε κακό τον διαφημίζουμε, δεν
προβάλουμε πλέον τον Λούη γιατί του κάνουμε
κακό και στο τέλος στέλνουμε και στον ΛΑΧΟ
το μήνυμα: “από εμάς εξαρτάται η πολιτική σου
επιβίωση”. Μ’ αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι
ελέγχουμε τα γενόμενα στο νησί μας και
προδιαγράφουμε το μέλλον...

�Όλοι θυμόμαστε το γνωστό λαϊκό άσμα με
τίτλο «για τα λεφτά τα κάνεις όλα». Σε

λίγο καιρό θα το ακούμε ποιο συχνά, αφού θα
είναι το σήμα του νέου ραδιοφωνικού σταθμού
ΠΛΑΤΑΝΟΣ FM. Η επιλογή του γνωστού
άσματος έγινε μετά από ώριμη σκέψη των
υπευθύνων του σταθμού, οι οποίοι ήθελαν να
ακούγεται ένα αντιπροσωπευτικό γι’ αυτούς
ηχητικό σήμα. Το ίδιο σήμα θα ακούγεται και
στον υπό σκέψη ίδρυση τηλεοπτικό σταθμό
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤV, συνοδευόμενο και με
οριεντάλ από την πρόεδρο του σταθμού, γνωστή
σε όλους μας ως πλατανοκόριτσο, ανεβασμένο
στο τραπέζι. 

�Βρε το Μαρουσάκι, παλιά μας τέχνη
κόσκινο, δεν λέει να τη ξεχάσει, αλλιώς δεν

εξηγούνται τα τηλεφωνηματάκια σε Παριανές
οικογένειες “να ετοιμάζεται το παιδί ψυχή μου
για να το πάρουμε στο Λιμενικό Ταμείο στις
θέσεις που προκυρήξαμε”. Βέβαια  κάθε λογικός
άνθρωπος θα την είχε στείλει στον αγύριστο,
διότι οι θέσεις είναι με ΑΣΕΠ και αν τελικά
προκηρυχθούν αυτό θα γίνει μετά από 2-3
χρόνια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία για το
Μαρουσάκι, ομήρους θέλει να κρατάει και κάτι
θα κερδίσει. Τώρα δεν γνωρίζουμε, εάν αυτό
είναι γενικότερη πολιτική ή δική της
πρωτοβουλία, αλλά δεν χωρά καμία
αμφισβήτηση ότι έγινε, μάλιστα σε δύο
οικογένειες στην Παροικιά. Α! να μην το ξεχάσω,
προσεχώς ξεκαρδιστικές αποκαλύψεις για το
Μαρουσάκι.

�Βόμβα μεγατόνων θα σκάσει στο Δήμο σε
λίγες ημέρες, που έχει να κάνει με τον

τρόπο πρόσληψης υπαλληλικού και τεχνικού
προσωπικού. Μία αποκάλυψη που δείχνει με ποιο
τρόπο λειτουργούσαν ορισμένοι προκειμένου να
εξυπηρετηθούν τα δικά τους παιδιά. Ποιοι
συμμετείχαν στην επιτροπή αξιολόγησης
δικαιολογητικών του ΑΣΕΠ και πως κατάφεραν
να αποκλείσουν υποψήφιους από τη διαδικασία.
Γιατί τελικά τα δικαστήρια δικαίωσαν τους
εδιαφερόμενους; Τι θα γίνει με την αποζημίωση
και με τις ευθύνες της επιτροπής;

Παρίων Λίθος

εενν  σσυυννττοομμίίαα εενν  σσυυννττοομμίίααεενν  σσυυννττοομμίίαα εενν  σσυυννττοομμίίααεενν  σσυυννττοομμίίαα

Γιορτή της Πολιούχου του νησιού Οσίας Θεοκτίστης
Την πολιούχο του νησιού, Οσία Θεκτίστη, τίμησε στις 9 Νοεμβρίου, η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος με εορ-
ταστικές εκδηλώσεις, Μέγα πανηγυρικό εσπερινό το Σάββατο, όρθρο και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικου. Ακολούθησε Λιτάνευση της Ιεράς εικόνος της Οσίας και στη συνέχεια δεξίωση στην
αίθουσα τελετών του Ιερού Προσκηνήματος. 
Το παρόν έδωσαν, Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, η έπαρχος Γρηγορία Πρωτο-
λάτη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντ. Αρκάς,
οι αντιδήμαρχοι, Στ. Γαβαλάς και Άννα Κάγκανη, η πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Βάσω Σκαραμαγκά, δημοτικού σύμβουλοι
και πιστοί. Η Οσία Θεοκτίστη ήρθε στην Πάρο από τη Μυτιλήνη πριν
από 899 χρόνια και θεωρείται η δεύτερη μετά την Παναγία πολιούχος του νη-
σιού. Συγκεκριμένα ξέφυγε από τους Σαρακινούς πειρατές που την
είχαν αιχμαλωτίσει, όταν σταμάτησαν με το πλοίο τους στη θέση Λάγγερη
της Νάουσας. Περιπλανώμενη, έφτασε στο μεγάλο ναό της Παναγίας
που αργότερα ονομάστηκε Εκατονταπυλιανή και πέρασε εκεί
την υπόλοιπη ζωή της.


