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Ξεκινούν
οι εργασίες

Με τις καλύτερες των προϋποθέσεων ξεκινά η
αναμόρφωση της περιοχής του Άη Γιάννη
Δέτη στη Νάουσα, που υπολογίζεται σε 800
στρέμματα. Η επιτροπή που συστήθηκε για το
σκοπό αυτό παρουσίασε την περασμένη Πα-
ρασκευή το έργο της στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και πήρε το Ο.Κ. για να συνεχίσει.
Η πρόεδρος της Επιτροπής, πρώην υπουργός
Ελισάβετ Παπαζώη, έκανε την παρουσίαση
και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να
πάρει αποφάσεις, ώστε να προχωρήσουν οι
πρώτες παρεμβάσεις στην περιοχή.
Οι προτάσεις της επιτροπής, είναι στο πλαίσιο
του εφικτού, ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί
σε πρώτη φάση, αφού τα κόστη δεν είναι
υψηλά, ενώ για οτιδήποτε στοιχίζει, θα επι-
διωχθεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ, θα αναζητηθούν
όμως και χορηγοί.

Συνέχεια στη σελ. 9

Η Ελισάβετ Παπαζώη παρουσίασε
στο Δημοτικό Συμβούλιο το έργο
της Επιτροπής για το «Μοναστήρι»

Σε καλό δρόμο το νέο νοσοκομείο Πάρου
Υπεγράφη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η παραχώρηση στο υπουργείο Υγείας του οικοπέδου
της Λογγοβάρδας, ενώ ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών υπέγραψε την απόφαση έγκρισης
για την πίστωση των 11 εκατομμυρίων ευρώ, στο σύνολό της, για την ανέγερση του νέου νοσοκο-
μείου, με την ένδειξη «ειδικό έργο». Εγκρίθηκε επίσης ο νέος οργανισμός που αφορά στη στελέ-
χωσή του. Έτσι η ΔΕΠΑΝΟΠ, μπορεί να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανέγερση του νέου
μικρού νοσοκομείου Πάρου.

Εδώ Πολυτεχνείο
35η επέτειος
«Λίγο ακόμα
θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο
τη θάλασσα να κυματίζει
λίγο ακόμα
να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα»
(Γιώργος Σεφέρης) Συνέντευξη του Χ. Μαλινδρέτου στη σελ. 7

Για εθνικό σχέδιο τουριστικής μεταρρύθμι-
σης, που ήδη ξεκίνησε και υλοποιείται, κάνει
λόγο ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης
Άρης Σπηλιωτόπουλος, απαντώντας στις
ερωτήσεις που του έθεσε η ΦτΠ για την αντι-
μετώπιση της οικονομικής ύφεσης και των συ-
νέπειών της στον τουρισμό. Ο υπουργός
τάσσεται κατά των οικονομικών πακέτων,
προτείνει όμως αναβάθμιση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναφορικά με
το γεγονός ότι τα νησιά, μεταξύ των οποίων
και οι Κυκλάδες, επλήγησαν φέτος σε ένα
βαθμό, λόγω των ακριβών ναύλων, ο υπουρ-
γός αντιμετωπίζει το ζήτημα με ευχολόγια.
Ο τουρισμός είναι για την Ελλάδα, αλλά
και για την περιοχή μας (Πάρος), η «βαριά
βιομηχανία». Η παγκόσμια όμως οικονο-
μική κρίση έχει συνέπειες και στη χώρα μας
σε ότι αφορά και στον τουρισμό. Πως θα
αντιδράσει σ’ αυτό το υπουργείο, ώστε οι
συνέπειες να είναι όσο το δυνατόν λιγότε-
ρες;
Το στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε είναι
η περαιτέρω θωράκιση του τουριστικού μας
προϊόντος στη βάση της ποιότητας, της εξει-
δίκευσης και των εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε
αισιόδοξοι αφού η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα

που το 2007 αλλά και το 2008 κατάφερε να
κρατηθεί στα πόδια της παρά τις δυσμενείς οι-
κονομικές συνθήκες που προέκυπταν από τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ- δολαρίου
αλλά και την έκρηξη των τιμών του πετρε-
λαίου.
Το 2009 είναι μία κρίσιμη χρονιά για τον ελ-
ληνικό τουρισμό. Είναι η χρονιά κατά την
οποία απαιτείται πάνω απ’ όλα συνένωση δυ-
νάμεων και προσπαθειών από όλες τις πλευ-
ρές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους
επιχειρηματίες, τους τουριστικούς φορείς,
τους ίδιους τους πολίτες. Ειδικότερα για τις
Κυκλάδες πρέπει να πω ότι τώρα -λόγω της
διεθνούς αρνητικής συγκυρίας- έχουμε έναν
λόγο παραπάνω να επενδύουμε στην ποι-
ότητα. Να επιμένουμε να γυρίζουμε την
πλάτη στο γρήγορο και εύκολο κέρδος όπως
κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα
σήμερα οι Κυκλάδες να θεωρούνται η ατμο-
μηχανή της τουριστικής ανάπτυξης της πα-
τρίδας μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι μας στη θω-
ράκιση του τουριστικού μας προϊόντος εν-
θαρρύνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που
θα αναδεικνύουν τις εναλλακτικές μορφές
τουρισμού.

Συνέχεια στις σελ. 4-5

Εθνικό Σχέδιο Τουριστικής
Μεταρρύθμισης

Ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Αρης Σπηλιωτόπουλος στη ΦτΠ
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Με αφορμή την παρουσίαση του έργου της
επιτροπής για τον Άη Γιάννη Δέτη, ο δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης πέταξε τη σπόντα
του. Αφού ευχαρίστησε την κ. Παπαζώη,
που όπως είπε πήρε πολύ ζεστά το θέμα,
αλλά και τους επιστήμονες που συνδράμουν
στο εγχείρημα εθελοντικά, είπε: «Επιστή-
μονες εκτός Πάρου εργάζονται γι’ αυτό το
σκοπό και επιστήμονες εντός Πάρου μας
στέλνουν στα δικαστήρια». Ο νοών
νοήτο…

Για την επιστροφή του Αγροκηπίου τοπο-
θετήθηκε Δημοτικός Σύμβουλος, με ατάκα
κόντρα σε άλλους συναδέλφους του, που ευ-
χαριστούσαν τον αρμόδιο υπουργό για τη
…χάρη. Δεν έχω είπε, να ευχαριστήσω κα-
νέναν υπουργό. Το κτήμα αυτό είναι του
Παριανού λαού και πρέπει να επιστραφεί.
Δεν μας έγινε χάρη…

Έκλεισαν πολλά εστιατόρια – ταβερνάκια
στη Νάουσα, άφησαν όμως τα ίχνη τους…
Λίγδα μπόλικη στα γραφικά μονοπάτια της
πόλης και σκουπίδια. Είτε οι ιδιοκτήτες, είτε
ο Δήμος, μήπως θα πρέπει να τα καθαρί-
σουν;

Φύλο δεν κουνιέται προς το παρόν, σε ότι
αφορά στην ανέγερση σχολικού συγκροτή-
ματος στην Παροικιά, εκτός και αν η έπαρ-
χος μας ετοιμάζει κάποια έκπληξη. Στη
ΦτΠ πάντως η κ. Πρωτολάτη είχε δηλώσει,
ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα προ-
χωρήσει τις διαδικασίες για την αγορά οι-
κοπέδου. Η Δ/νση της Τεχνικής
Υπηρεσίας της Νομαρχίας Κυκλάδων,
ιδέαν δεν έχει και ο χρόνος περνά… Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες, οι γονείς και πάλι
θα …σπρώξουν το θέμα. Εκπρόσωποι του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου

Δημοτικού σχολείου, θα επιδιώξουν συναν-
τήσεις και απαντήσεις από τους αρμόδιους
φορείς. Σε πρώτη φάση θα συναντηθούν με
εκπροσώπους του ΟΣΚ.

Από τη στήλη του «Βήματος» «Βημα-
τοδότης».
Όλοι οι βουλευτές της Κυβέρνησης κάνουν
ότι μπορούν για να βοηθήσουν το κόμμα να
ανακάμψει, αλλά κανένας δεν έχει το θάρ-
ρος να υποστηρίξει πραγματικά τολμηρές
μεταρρυθμίσεις. Εξαίρεση αποτελεί η βου-
λευτής Κυκλάδων Άρια Μανούσου – Μπι-
νοπούλου, η οποία δήλωσε σε συνεργάτη
μου, ότι πήρε την πρωτοβουλία και ανέβασε
το μίνι της ενάμισι πόντο.

Μ. Δουλγ.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβού-
λιο Πάρου, το θέμα: «Εξουσιοδότηση του Δημο-
τικού Συμβουλίου στο Νομικό Συμβούλιο του
Δήμου, για τη σύνταξη, την υπογραφή και την
επίδοση υπομνήματος εκ μέρους των δημοτικών
Συμβούλων στο Ειρηνοδικείο Πάρου», με το αί-
τημα, από το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, αλλά και
από την αντιπολίτευση δια του κ. Κουτσουράκη,
να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση και να μην φτάσει
στις αίθουσες των δικαστηρίων, καθώς δεν στοι-
χειοθετείται πειθαρχικό παράπτωμα. 
Η υπόθεση αφορά στη μηνυτήρια αναφορά που
κατέθεσε στον Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου, ο δι-
κηγόρος Σπ. Λάβδας κατά των μελών του Δημο-

τικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη λήψη της
με αρ. 138/2008 απόφασης για την παραχώρηση
για τέσσερα χρόνια, της λειτουργίας του αναψυ-
κτηρίου στο Μοναστήρι, στον Αθλητικό Μορ-
φωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «ΑΜΕΣ
ΝΗΡΕΑΣ». Οι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα
με τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Λάβδα διέπρα-
ξαν τα αδικήματα, της παράβασης καθήκοντος
και της απιστίας γιατί «αποφάσισαν αναιτιολό-
γητα την παραχώρηση του χώρου στον ιδιώτη
σύλλογο, που ούτε ο κοινωφελής χαρακτήρας του
είναι πιστοποιημένος, ούτε αυτοδιοικητικό ρόλο
και αρμοδιότητες έχει. Στην συνεδρίαση του Δ.Σ.
στην οποία ελήφθη η παράνομη ως άνω απόφαση,
παρέστην, όπως και άλλοι συμπολίτες μας και εγώ
(Λάβδας) κατέστησα σαφές στους δημοτικούς
Συμβούλους, που συμμετείχαν στη συνεδρίαση
αυτή, ότι «η τυχόν λήψη τέτοιας απόφασης από
μέρους τους θα ισοδυναμούσε με απεμπόλιση
πόρων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για το
Δήμο» και εξέθεσα αναλυτικά τους λόγους της
παρανομίας της ως άνω απόφασης».
Στο υπόμνημα που ψηφίστηκε ομόφωνα από το
Δ.Σ., εξηγούνται οι λόγοι και το σκεπτικό με το
οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο στον ΑΜΕΣ
ΝΗΡΕΑ και επισημαίνεται ότι κακώς ακυρώθηκε
η απόφαση από την περιφέρεια. Συγκεκριμένα

αναφέρεται:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε την αί-
σθησή του, ότι η αντιμετώπιση της απόφασης από
τον κατασταλτικό έλεγχο ήταν ατυχής. Είναι δυ-
νατόν να ακυρώνεται αυτή η απόφαση, όταν γίνε-
ται δεκτή απόφαση του Δήμου Αθηναίων, που
αγοράζει ακίνητο στην περιοχή Ελαιώνας και το
παραχωρεί δωρεάν και μάλιστα με ποσοστό επί
των κερδών στον αθλητικό σύλλογο Παναθηναϊ-
κός για 40 -  50 χρόνια, για χρήσεις που περιγρά-
φονται ως κοινωφελείς; Αυτή ακριβώς η διάταξη
χρησιμοποιείται και στην περίπτωση του Πανα-
θηναϊκού. Πως εκείνη ήταν νόμιμη και η δική μας
απόφαση παράνομη;».
Στο υπόμνημα, που κατατέθηκε την περασμένη
Δευτέρα στο Ειρηνοδικείο Πάρου, αναφέρεται
επίσης: «Επειδή όλες οι ενέργειές μας ήταν νόμι-
μες και ομόφωνες με στόχους διαφανείς, που απο-
σκοπούν στην προστασία, ανάδειξη και ήπια
εκμετάλλευση της περιοχής.
»Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ενά-
σκηση της αρμοδιότητάς του έλαβε υπόψη του
τόσο τη νομιμότητα όσο και το όφελος του Δήμου
και των δημοτών.
»ΖΗΤΟΥΜΕ ν’ αρχειοθετηθεί η προκείμενη έγ-
κληση και να μην ασκηθεί δίωξη κατά των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου».

Ψηφίστηκε ομόφωνα και κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Πάρου το υπόμνημα
του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπόθεση του «Μαναστηριού»

Με το αίτημα να τεθεί στο αρχείο

Η οικονομική ύφεση
…μπλοκάρει

τη χρηματοδότηση 
Τη χρηματοδότηση συλλόγων του νησιού,
αποφάσισε ομόφωνα την περασμένη Παρα-
σκευή, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου. Ο
Δήμαρχος πάντως, Χρ. Βλαχογιάννης, επι-
σήμανε ότι λόγω της δύσκολης οικονομικής
κατάστασης που επιδεινώνεται με την παγ-
κόσμια κρίση, οι σύλλογοι στο εξής δεν θα
χρηματοδοτούνται με το ρυθμό και τα ποσά
που δινόταν έως σήμερα. Είπε, επίσης, ότι
από το 2009 θα θεσπιστούν τα κριτήρια με
τα οποία θα χρηματοδοτούνται οι σύλλο-
γοι. Έτσι δόθηκαν συνολικά 51.000 ευρώ
για ορισμένους Παριανούς συλλόγους και
το μήνυμα, ότι έρχεται έτος λιτότητας.

Ομόφωνη απόφαση
για το Αγροκήπιο

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η «ανάκληση της δωρεάς δωρηθέντος τμή-
ματος της δωρεάς του Κρατικού Κτήματος (Αγροκήπιο) και η μετεγγραφή του στα βιβλία με-
τεγγραφών του υποθηκοφυλακείου. 
Όπως είναι ήδη γνωστό, παραχωρήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα 13 στρέμ-
ματα του Αγροκηπίου και απομένουν άλλα 7,5 στρέμματα, τα οποία για να επιστραφούν, θα
πρέπει ο Δήμος να δηλώσει ότι τα ζητεί για κοινωφελή σκοπό. 
Στο δημοτικό Συμβούλιο δεν ζητήθηκε το θέμα της χρήσης του ακινήτου, γι’ αυτό και η αντι-
πολίτευση, δια του επικεφαλής της κ. Λ. Κοντού, ζήτησε αυτό να γίνει άμεσα. Μάλιστα ο κ.
Κοντός, είπε, πως από το 2001 έως το 2008 έχουν περάσει επτά χρόνια, ας μην περάσουν άλλα
επτά για να αποφασίσουμε τη χρήση του. Άμεση πρέπει να είναι η απόφαση, δήλωσε και ο δη-
μοτικός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς, τονίζοντας: «Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
άνοιξε και έπρεπε ήδη ο Δήμος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Η πολιτική κατάσταση είναι
ρευστή. Ένας ανασχηματισμός ή εκλογές, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ενός μεγάλου πε-
ριουσιακού στοιχείου. Αυτή είναι η αγωνία μου, να μην το χάσουμε, γιατί θα έχουμε καθυστε-
ρήσει να δηλώσουμε τον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο το θέλουμε».
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Από τον Απρίλιο του 2001 ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΑΠΗ Παροικιάς με δύο παραρτήματα
σε Μάρπησσα και Αλυκή, προσφέροντας σημαντικό έργο στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Συνολικά 750 άτομα, εγγεγραμμένα μέλη περνούν την ώρα τους τα πρωϊνά και τα απογεύ-
ματα, διαβάζοντας εφημερίδες που πάντα βρίσκονται στο σαλόνι, κουβεντιάζοντας και πί-
νοντας το καφεδάκι ή το αναψυκτικό τους.
Το ΚΑΠΗ έχει ένα αρκετά καλό επίπεδο σε ότι αφορά στο προσωπικό και τις υπηρεσίες που
προσφέρει, θα ολοκληρωνόταν όμως η λειτουργία του, εάν υπήρχε κοινωνική λειτουργός. Σύμ-
φωνα όμως με τον πρόεδρο του Δ.Σ., Σάββα Καλακώνα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρόσλη-
ψης. 
Αυτή τη στιγμή, στο ΚΑΠΗ, προσφέρει τις υπηρεσίες της μία μόνιμη υπάλληλος, η οποία έχει
φιλικές σχέσεις με όλα τα μέλη και πολλές φορές κάνει πράγματα έξω από τα καθήκοντά της
με μεγάλη ευχαρίστηση, μία νοσηλεύτρια η οποία μετρά πιέσεις, ζάχαρο, χοληστερίνη, ενώ μία
φορά το χρόνο γίνεται εξέταση για την οστεοπόρωση από ιατρικό κλιμάκιο που έρχεται από
την Αθήνα.
Και επειδή οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας λειτουργούν σαν έφηβοι, δεν λείπουν οι εκδηλώσεις
και οι εκδρομές εντός και εκτός Πάρου, με επιχορήγηση κατά 50% από το ΚΑΠΗ. 
Έτσι, γίνεται δεξίωση την 1η Οκτωβρίου, παγκό-
σμια ημέρα της τρίτης ηλικίας, γιορτή στις 9 Δε-
κεμβρίου στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία της
Αγίας Άννας, προστάτιδας του ΚΑΠΗ, γεύμα
αγάπης την τελευταία Κυριακή του χρόνου, ώστε
να βρεθούν όλα τα μέλη, γιορτάζουν όλοι μαζί την
Τσικνοπέμπτη, οργανώνουν αποκριάτικο χορό σε
κάποιο από τα κέντρα της Πάρου, τιμούν την
ημέρα της μητέρας με γιορτή και βραβεύουν μία
πολύτεκνη με ένα συμβολικό δώρο, κόβουν την
πρωτοχρονιάτικη πίττα τους και τώρα σκοπεύουν
να καθιερώσουν κάποιες ημέρες όπου θα βρίσκον-
ται όσα μέλη το επιθυμούν στο ΚΑΠΗ, για κου-
βέντα και διασκέδαση με μεζεδάκια και σούμες. Τα
εδέσματα στις εκδηλώσεις που γίνονται στο χώρο
του ΚΑΠΗ, είναι προσφορά των ίδιων των μελών
που τα ετοιμάζουν στα σπίτια τους. 
Με λίγα λόγια τα μέλη του ΚΑΠΗ, φροντίζουν να
περνούν ευχάριστα τις μέρες τους, γιατί έχει απο-
δειχτεί στην πράξη, πως μπορεί τα χρόνια να περ-
νούν, να μεγαλώνουμε, η καρδιά όμως δεν γερνάει
ποτέ. 

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου και
προειδοποιεί με κινητοποιήσεις στην περίπτωση που δεν αρθούν οι αδικίες
σε βάρος των επαγγελματιών. Σε δελτίο Τύπου, που υπογράφουν ο πρό-
εδρος και ο γραμματέας του Συλλόγου κ.κ. Αλιπράντης και Τριαντάφυλ-
λος αντίστοιχα, επισημαίνεται:
Όλοι εμείς, οι έμποροι της Πάρου και της Αντιπάρου ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟ-
ΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ για τις σε βάρος μας αρνητικές επιπτώσεις που προ-
καλούνται από:
Φορολογική αδικία που επιβλήθηκε με τον Ν.3697/08 περί δήθεν “φο-
ρολογικής δικαιοσύνης κ.α.”,
Ασφαλιστική ανισότητα που ισχύει για τον ασφαλιστικό μας φορέα,
Διόγκωση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου,
Άναρχη εξάπλωση των εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων
Ακτοπλοϊκό και ενδοκυκλαδικές συνδέσεις.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση χωρίς κοινωνικούς στιγματισμούς,
Σύγχρονο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο χωρίς συνεχείς «παρατά-
σεις»
Απλοποίηση έως και κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων του
Κ.Β.Σ.,
Ίσα δικαιώματα στην διαδοχική ασφάλιση,
Σταθερή χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ,
Εφαρμογή των νόμων για το  παραεμπόριο,
Καθορισμό συγκεκριμένων όρων χρήσης γης για εμπορική χρήση,
Κοινωνικό διάλογο και όχι αιφνιδιασμούς,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Απόσυρση του άρθρου 14 του Ν.3697/08 και καθιέρωση και για εμάς
αφορολόγητου ποσού εισοδήματος ίσου με όλους τους άλλους φορολο-
γουμένους. Είμαστε σε επαγρύπνηση για την περαιτέρω συμμετοχή μας σε
δυναμικότερες κινητοποιήσεις.

Σε επιφυλακή ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου 

Διεκδικεί άρση των αδικιών σε βάρος του κλάδου

Ένας πετυχημένος θεσμός

Σε καλό επίπεδο τα ΚΑΠΗ Πάρου
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενισχύουν το τουρι-
στικό μας προϊόν, όχι μόνο στη βάση του «ήλιος-
θάλασσα» αλλά και πολλών άλλων εξιδανικευμέ-
νων προϊόντων που θα διατηρήσουν αμείωτο το
ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών για τη χώρα
μας και ειδικότερα για τα Κυκλαδονήσια μας. Σε
κάθε περίπτωση δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε
εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών μας. Αλλά ούτε και από την άλλη πλευρά
να επιλέξουμε την εύκολη λύση των φθηνών του-
ριστικών πακέτων που το μόνο το οποίο θα επι-
τύγχαναν είναι η προσέλκυση ενός μαζικού
πελατειακού ρεύματος, που πόρω απέχει  από την
στόχευση των ποιοτικών επισκεπτών. 
Μπροστά σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία,
κατά την οποία όμως οι πολίτες επιζητούν την ποι-
ότητα και την ισότιμη σχέση μεταξύ κόστους και
παρεχόμενων υπηρεσιών, εμείς πρέπει να βγούμε
ένα βήμα μπροστά. Να δίνουμε σε όλους τους επι-
σκέπτες τον καλύτερο μας εαυτό, με χαμόγελο, ζε-
στασιά και πραγματική ποιοτική φιλοξενία που θα
τους κάνει να έρθουν και να επισκεφθούν πάλι την
πατρίδα μας. Είναι βαθιά πεποίθησή, όχι μόνο
δική μου, αλλά συνολικά της Κυβέρνησης ότι ο
τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Στην κατεύ-
θυνση αυτή η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει και υλο-
ποιεί  ένα εθνικό σχέδιο για την τουριστική
μεταρρύθμιση, με στόχο να συνάψουμε ένα συμ-
βόλαιο συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινής
δράσης. Ένα συμβόλαιο αρχών και πολιτικών δε-
σμεύσεων για την τουριστική ανάπτυξη της Ελ-
λάδας στα χρόνια που έρχονται.
Για τη νησιωτική περιοχή όπως είναι οι Κυ-
κλάδες, που φέτος είχαν μείωση του τουρισμού
λόγω ακριβών ναύλων των πλοίων, υπάρχει κά-
ποια σκέψη στο υπουργείο να ευνοηθούν τα
νησιά, ώστε η νέα σεζόν να είναι καλύτερη;
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το θέμα των ακτο-
πλοϊκών ναύλων είναι αποκλειστικής αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και
ρυθμίζεται στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνι-
σμού των αγορών. Απο ‘κεί και πέρα το έχω πει
πολλές φορές ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στην δια-
δικασία προώθησης του τουριστικού προϊόντος
στη χώρα μας είναι καλό να επιδεικνύουν ευαι-
σθησία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το κέρδος
ίσως πρέπει να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα μπροστά
στην ανάγκη για προσιτά ακτοπλοϊκά εισιτήρια
για τους νησιώτες και τους επισκέπτες. Πιστεύω
ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε έγινε ένα ση-
μαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Ακόμα
περισσότερο το 2009, λόγω της παγκόσμιας οι-
κονομικής ύφεσης θεωρώ ότι με την ίδια σύνεση

και ψυχραιμία από όλες τις πλευρές πρέπει για
ακόμα μία χρονιά να διευκολυνθούν οι ακτοπλοϊ-
κές μετακινήσεις μεταξύ των νησιών μας για όλους
τους πολίτες. Προτεραιότητα όμως ήταν και πα-
ραμένει η επάρκεια των ακτοπλοϊκών συνδέσεων
στη νησιωτική Ελλάδα όπου, μπορεί τα τελευταία
χρόνια να έχει σημειωθεί βελτίωση, έχουμε όμως
ακόμα δρόμο σε επίπεδο της ενδοεπικοινωνίας με-
ταξύ των νησιών μας. Όλα αυτά είναι θέματα που
επεξεργάζεται το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτι-
λίας και είμαι βέβαιος ότι συνολικά η κυβέρνηση
κάνει ότι είναι δυνατόν για να βγουν τα νησιά μας
από την απομόνωση των προηγούμενων δεκαε-
τιών και να γίνουν η αιχμή του δόρατος για την
τουριστική ανάπτυξης της πατρίδας μας. 

Μέτρα και δράσεις
από την Περιφέρεια
Σε ερωτήσεις της ΦτΠ απαντάει και ο Περιφε-
ρειάρχης Χ. Κόκκινος.
Κάτω από το πρίσμα της παγκόσμιας οικονο-
μικής κρίσης, αναμένεται να πληγεί και ο του-
ρισμός για την επόμενη περίοδο. Τι μέτρα έχει
πάρει ή σχεδιάζει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε μια κατ’
εξοχή τουριστική περιοχή της χώρας;
- Η Περιφέρειά μας, για την οποία ο τουρισμός
αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος και παράγοντα
οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης για τους
κατοίκους της, ήδη έχει σχεδιάσει μέτρα και δρά-
σεις για την αντιμετώπιση πιθανής ύφεσης. 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί από το
2005 με πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησια-
κού Προγράμματος (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου,  για
πρώτη φορά ένα τεράστιο έργο προβολής του
τουριστικού προϊόντος της Δωδεκανήσου και των
Κυκλάδων, προϋπολογισμού  τριών εκατομμυ-
ρίων εκατό χιλιάδων  ευρώ (3.100.000). Η επι-
τυχία της «επιθετικής» πολιτικής από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  προκύπτει από την
συμμετοχή της στις σημαντικότερες  διεθνείς εκ-
θέσεις του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού,
στις οποίες προβάλλει τους νησιωτικούς τουρι-
στικούς προορισμούς μας, αλλά παράλληλα δίνει
και τη δυνατότητα και στους ΟΤΑ της Περιφέ-
ρειας (ιδιαίτερα στους μικρούς που δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα), να προβάλλουν το ενη-
μερωτικό υλικό τους μέσα από τα περίπτερά της.
Παράλληλα προχώρησε σε ειδική έκδοση φωτο-
γραφικού λευκώματος μέσα από το οποίο προ-
βάλλονται οι φυσικές ομορφιές, αλλά και η
ιστορική και πολιτιστική διαδρομή των νησιών
μας .
Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε για τα νησιά μας ει-
δική ιστοσελίδα (www.dreamislands.gr) η

οποία λειτουργεί ως τουριστική πύλη για κάθε εν-
διαφερόμενο επισκέπτη της Περιφέρειάς μας, εκ-
δώσαμε έντυπο διαφημιστικό προωθητικό υλικό
σε έξι (6) ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλ-
λικά, γερμανικά, ιταλικά, ρωσικά και ελληνικά)
καθώς και CD-ROM με αναλυτική παρουσίαση
των νησιών μας. 
Ένας άλλος τομέας δράσης είναι η ανάπτυξη του
εναλλακτικού –θεματικού τουρισμού ο οποίος
μπορεί να βοηθήσει τόσο στην επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου όσο και στην αναβάθμιση
και τον εμπλουτισμό της ποιότητας των  τουρι-
στικών υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή
έχει ήδη κινηθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με
τη δημιουργία δύο δίγλωσσων καλαίσθητων εκ-
δόσεων που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό
και την  Αιγαιοπελαγίτικη οινογαστρονομία.
Τέλος η Περιφέρεια θα συνεχίσει και μέσα από το
ΕΣΠΑ 2007-20013 το τεράστιο έργο που ξεκί-
νησε μέσα από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-
2006, αυτό δηλαδή της δημιουργίας και
βελτίωσης των απαραίτητων υποδομών (λιμενικά
έργα, αεροδρόμια, μαρίνες, βιολογικοί καθαρι-
σμοί, υδρεύσεις, αποχετεύσεις κ.λπ.) των έργων
ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστι-
κών διαδρομών καθώς επίσης και της ενίσχυσης
των  τουριστικών επιχειρήσεων αυξάνοντας έτσι
την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρι-
σμού».

Βασικό «εργαλείο» για την τουριστική ανά-
πτυξη των Κυκλάδων, είναι η ακτοπλοϊκή σύν-
δεση τόσο μεταξύ των νησιών όσο και με το
κέντρο. Ποιες ενέργειες θα κάνει η Περιφέρεια
για να πιέσει ώστε να αντιμετωπιστεί το χρό-
νιο πρόβλημα της ακτοπολοίας στην περιοχή
μας (ακριβά ναύλα, επάρκεια γραμμών, επανα-
λειτουργία της γραμμής Θεσ/νίκη - Κρήτη); 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε συ-
νεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, με σκοπό τη χάραξη της
στρατηγικής εκείνης που θα αντιμετωπίσει  όσο
το δυνατόν καλύτερα, δεδομένου ότι λειτουρ-
γούμε σε ένα απελευθερωμένο και ανταγωνιστικό
περιβάλλον. 
Η «παρεμβατικότητα» της Κυβέρνησης, μετά
την άρση του καμποτάζ το 2002, έχει περιοριστεί.
Παρ’ όλα αυτά καινούργια πλοία έχουν ενταχθεί
στον Ελληνικό στόλο και πλέουν στις θάλασσες
μας (Ιδιαίτερα μετά το 2005). Πλοία όπως το
«Νήσος Μύκονος», το «Νήσος Χίος», το «Hi-
ghspeed 5», η «φαληρισμένη» Δ.Α.Ν.Ε. εξαγο-
ράστηκε από την Blue Star, η ΝΕΛ στηρίχτηκε
επιχειρηματικά και προχώρησε, ενώ η ναυπηγοε-
πισκευαστική ζώνη άρχισε και πάλι να αναπτύσ-
σεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ναυπηγείο
«ΝΕΩΡΙΟ» της Σύρου όπου χάρη στην αντα-
πόκριση του κράτους, επιβίωσε και ξαναζεί θετι-
κές μέρες.
Η κυβέρνηση, επειδή θεωρεί αγαθό τις μετακινή-
σεις των νησιωτών μας, αυξάνει το ποσοστό επι-
δότησης των άγονων γραμμών με σκοπό να
«παροτρύνει» τους πλοιοκτήτες να συμμετέχουν
στους διαγωνισμούς και να παρέχουν καλύτερες
υπηρεσίες στα νησιά μας.
Η ανάδειξη της νησιωτικότητας της περιοχής μας
τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για
την οποία  η νέα διακυβέρνηση καταβάλλει ιδιαί-
τερη προσπάθεια ,πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει
το σημείο «κλειδί» για την αντιμετώπιση από
πλευράς Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με τη θέσπιση
ανάλογων  πολιτικών, τόσο των τιμών των ναύλων
όσο και της επάρκειας γραμμών για τα νησιά μας.

Σε επαγρύπνηση και
οι επαγγελματίες 
Για να αντιμετωπισθεί η τουριστική κρίση που
προβλέπεται πολύ ισχυρή και επώδυνη και για τον
τουρισμό της Πάρου, λόγω των πολλαπλών προ-
βλημάτων και εμποδίων πάσης φύσεως που αντι-
μετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και
ιδιαίτερα τα Ξενοδοχεία, ο Σύλλογος Ξενοδόχων
Πάρου «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» προβαίνει σε ενέρ-
γειες, στις οποίες αναφέρεται ο Πρόεδρος του

Εθνικό Σχέδιο Τουριστικής       Μεταρρύθμισης
Ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Αρης Σπηλιωτόπουλος στη ΦτΠ
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Συλλόγου Τάκης Αμπατζής.
Σύμφωνα με τον κ. Αμπατζή, ο σύλλογος καλεί τα
μέλη του σε συνεργασία με όλους τους επαγγελ-
ματικούς συλλόγους που εξαρτώνται άμεσα ή έμ-
μεσα από τον τουρισμό, να διαμορφώσουν από
κοινού ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών, τα
οποία κατάλληλα διαφημιζόμενα μέσω εντύ-
πων, φυλλαδίων, εφημερίδων και internet ή και
στις διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις, να προ-
σελκύσουν επισκέπτες. 
Τέτοια πακέτα πρέπει να δημιουργηθούν απο τα
ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα café, τις εταιρείες
ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τους αθλητικους ομί-
λους, τα TAXI, κ.λπ.
Ο πρόεδρος του συλλόγου, καλεί όλους αυτούς
τους επαγγελματίες και μέσω της «ΦΩΝΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» να έλθουν σε επαφή με το σύλ-

λογο άμεσα για να διαμορφωθούν τέτοια πακέτα,
σε συνεργασία πάντα και με τα μέλη. 
Επίσης ο Σύλλογος θα επιδιώξει από κοινού με
τον Δήμο Πάρου να συμμετάσχει σε περισσότε-
ρες εκθέσεις, κυρίως διεθνείς, όπου η Πάρος θα
διαφημίζεται ξεχωριστά ως τουριστικός προορι-
σμός, με πολύ ανταγωνιστικά πακέτα.
Παράλληλα επισημαίνει, ότι όλα τα μέλη πρέπει
να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες αναβάθ-
μισης του προϊόντος τους και βελτίωση της ποι-
ότητας των υπηρεσιών τους.
Πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια μειώσεως του
κόστους λειτουργίας, προκειμένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Στο πλαίσιο
αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί:
Να καταργηθούν τα τέλη Παρεπιδημούντων

Να καταργηθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων
(ΕΤΑΚ), το οποίο φορολογεί τα  εργαλεία παρα-
γωγής υπηρεσιών (κτίρια) και μάλιστα διπλά,
διότι φορολογούνται και με την αυτόματη ανα-
προσαρμογή παγίων.
Να υποβάλουν όλοι οι συνάδελφοι αίτηση απαλ-
λαγής από τα Δημοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισμού για την περίοδο που δεν λειτουργούν.
Τέλος ο κ. Αμπατζής, ως εκπρόσωπος του Συλλό-
γου, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου να
μειώσει άμεσα την τιμή του νερού για τις επιχει-
ρήσεις του τουρισμού, καθώς, όπως αναφέρει,
είναι από τα ακριβότερα στην Ελλάδα, ζητεί από
τις τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις
επιχειρήσεις και από την εφορία, να επιστρέψει
τον ΦΠΑ σε όλες τις επιχειρήσεις που έκαναν
επενδύσεις.

Όλοι επί ποδός
Στο ίδιο περίπου πλαίσιο με τον κ. Αμπατζή κι-
νείται και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδό-
χων Πάρου Γ. Μπιζάς, εκφράζει όμως και την
ελπίδα, «οι Διοικούντες  να προβληματιστούν έγ-
καιρα  και να μην περιμένουν την τελευταία
στιγμή, γιατί θα είναι πλέον αργά». Ο κ. Μπιζάς
τους καλεί να αναλάβουν πρωτοβουλία, με την
επισήμανση, ότι «τουριστική βιομηχανία  δεν
είναι μόνο τα ξενοδοχεία, είναι ο καθένας που ζει
πάνω στο νησί  γι’ αυτό και όλοι πρέπει να  δρα-
στηριοποιηθούν  για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος».
Σύμφωνα με τον κ. Μπιζά, «η κρίση στην τουρι-
στική  βιομηχανία,  που έχει αρχίσει  να διαφαίνε-
ται  στο  νησί μας  εδώ  και αρκετά χρόνια, θα

επιδεινωθεί  μετά  τις  δυσμενείς  οικονομικές  εξε-
λίξεις. Οι ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις  εδώ και  πε-
ρίπου 5 χρόνια  έχουν συμπιέσει τις  τιμές  σε
σημείο που είναι αδύνατο  να συμπιεσθούν περαι-
τέρω.
Γι’ αυτό προτείνει: Μείωση του κόστους λειτουρ-
γίας χωρίς τη μείωση των προσφερόμενων υπη-
ρεσιών.
Μείωση  του  κόστους υδροδότησης (έχουμε το
ακριβότερο νερό  από  όλους  τους ανταγωνιστές
μας), αλλαγή  στον  τρόπο   επιβολής του τέλους
παρεπιδημούντων, επιδότηση εργασίας, οργά-
νωση σε μαζικές  πωλήσεις  αλλά και προμήθειες
που θα μπορούσαν να  έδιναν τη δυνατότητα  μεί-
ωσης των τιμών.
Εμείς, τονίζει ο κ. Μπιζάς,  προχωράμε στην
Ένωση των Ξενοδοχείων  του νησιού  κάτω από

μία  ομπρέλα  και έχουμε  αρχίσει  να προβλημα-
τιζόμαστε  για την επερχόμενη  δύσκολη  τουρι-
στική χρονιά

Σωστές οι θέσεις αλλά…
Από διαφορετική οπτική γωνία βλέπει τα πράγ-
ματα ο γραμματέας του Συλλόγου Καφεζυθε-
στιατόρων, Μ. Αποστολίδης, ο οποίος με
αφορμή το δημοσίευμα της ΦτΠ για τον τουρι-
σμό, παραθέτει με επιστολή του στην εφημερίδα
μας τις απόψεις του.
Ο κ. Αποστολίδης, αναφέρει: «Στο φύλλο σας της
12ης Νοεμβρίου και στο κεντρικό σας άρθρο με
τίτλο «κοινή προσπάθεια», παρουσιάσατε τις
απόψεις του δημάρχου, αλλά και άλλων στελεχών
της πολιτικής και επιχειρηματικής δράσης του νη-

σιού μας, με θέμα την κοινή προσπάθεια όλων μας,
που απαιτεί ο τουρισμός στο περιβάλλον της παγ-
κόσμιας οικονομικής κρίσης.
»Κοινή θέση όσων ρωτήθηκαν ήταν ότι «πρέπει
να προσέξουμε στα τέλη που θα επιβάλουμε στους
επιχειρηματίες, αλλά και αυτοί θα πρέπει να κρα-
τήσουν τις τιμές χαμηλά» για να είναι ανταγωνι-
στικοί.
Σωστή θέση, αλλά μόνο αυτό δεν φτάνει. Τα μέρη
που εμπλέκονται σε περιόδους κρίσεως, δεν είναι
μόνο ο Δήμος και οι επιχειρηματίες. Η κρίση είναι
πανελλήνια και παγκόσμια. Στην αντιμετώπισή
της πρέπει να συμβάλλουν όλα τα τμήματα του
κοινωνικού ιστού και κατ’ επέκταση όλος ο κρα-
τικός μηχανισμός. 
»Οι επιχειρηματίες θα κρατήσουν τις τιμές χα-
μηλά, όσο μπορούν, αλλιώς οι πελάτες δεν θα
τους προτιμήσουν. Θα κρατήσουν όμως χα-
μηλά και τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων οι
ιδιοκτήτες; Θα κρατήσουν χαμηλά τις τιμές
των πρώτων υλών και οι έμποροι που μας προ-
μηθεύουν και δεν πληρώνουν τα τέλη που πλη-
ρώνουμε εμείς;». 
»Αν δεν το πράξουν, τι συνέπειες θα έχουν, δεν
θα τους προτιμήσουν οι πελάτες;
»Θα κρατήσει σταθερό το κράτος το καθε-
στώς των φορολογικών μας επιβαρύνσεων; Θα
φροντίσει το κράτος για τη στήριξη των τουρι-
στικών επιχειρήσεων; Θα ενισχυθούμε και
εμείς όπως οι τράπεζες «έχοντες και κατέχον-
τες» με 28 δις; 
»Αν δεν το πράξει, τι συνέπειες θα έχει, δεν θα το
προτιμήσουν οι πελάτες;
»Η απάντησή μας. Δυστυχώς όχι!
»Οι πελάτες, δηλαδή εμείς οι επιχειρηματίες, εί-
μαστε δεμένοι χειροπόδαρα. Αλλά ποιος πολιτι-
κός θα μιλήσει για αυτά στην τοπική κοινωνία;
Κινδυνεύει η ψηφοδόχος κάλπη. Κατά τα άλλα,
«καλά κρασιά» σε όλους τους και καλή δύναμη
σε μας».

Εθνικό Σχέδιο Τουριστικής       Μεταρρύθμισης
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Παράθυρα προς τα χαμόγελα
Μέσα στο κλίμα ανησυχίας και φόβου που δημιουργεί στον
κόσμο η οικονομική κατάσταση, ας λάβουμε θάρρος με μερικά
μικρά δικά μας αισιόδοξα. 
Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία της Ενιαίας Δημοτ. Κίνησης
Πολιτών για τη συνάντηση των τοπικών συμβουλίων του νη-
σιού. Η συνάντηση έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και χρόνια και
να έχει επαναληφθεί μερικές φορές. Σταματήσαμε να συζητούμε
και να ξεκινούμε την πολιτική απ’ τα καθημερινά προβλήματα.
Επαινούμε λοιπόν την πρωτοβουλία και ευχόμαστε να αποδώ-
σει και να συνεχιστεί. Ο ενιαίος Δήμος λειτουργεί σα να είναι ο
Δήμος της Παροικιάς και ίσως λίγο της Νάουσας, ενώ οι φωνές
των παλιών κοινοτήτων και των συνοικισμών δεν ακούγονται.
Εκεί που ο Καποδίστριας δεν ήθελε να προβλέψει, εμείς έπρεπε
να επέμβουμε και να διαμορφώσουμε τοπικούς θεσμούς.
Θετικά κρίνουμε την απόφαση του δικαστηρίου στη Σύρο για
την αθώωση του πρώην δημάρχου Κώστα Αργουζή. Δεν έχουμε
ακόμα κατανοήσει για ποιο λόγο στείλαμε στο δικαστήριο το

δήμαρχο. Η αυτοδιοίκηση στην Πάρο έχει κα-
θαρά τα χέρια της κι αυτό αποτελεί παράδοση στο
νησί εδώ και πολλές δεκαετίες.
Σπουδαία είναι η πρωτοβουλία των γιατρών για
το φρενάρισμα των αντιβιοτικών και την πλη-
θώρα των φαρμάκων που καταναλώνουμε. Το
αξίωμα της γενικότερης συμπεριφοράς μας είναι
«όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο» και δένει
αλυσίδα μαζί με άλλα. Αυτή η ροπή προς το πε-
ρισσότερο καλλιεργείται κι απ’ το σχολείο με την
αριθμητική κλίμακα και την βαθμοθηρία και απ’
τη γενικότερη φιλοσοφία της καθημερινής μας
ζωής, που την εκμεταλλεύεται η αγορά. Βλέπουμε
τους αγρότες να υπερβάλουν στα φάρμακα και τα
λιπάσματα και τους ανθρώπους να τρέχουν πάντα
για το πολύ, όχι για το καλύτερο. Ναι λοιπόν στην

πρωτοβουλία των γιατρών και προσοχή στην κατανάλωση φαρ-
μάκων, γιατί τα πολλά μας καθιστούν ασθενείς και μας φέρνουν
στα λίγα. («Αναζήτησα το ελάχιστο και με τιμώρησαν με το
πολύ»).
Θετική επίσης κρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα
για την «συλλογή ομβρίων υδάτων», αλλά εκτός απ’ αυτό θα
πρέπει με τη φετινή ανομβρία να ξαναθυμηθούμε, τόσο τα φράγ-
ματα, όσο και την κατασκευή λιμνοδεξαμενής, που έχουν εγκα-
ταλειφθεί. Να συνεχίσουμε τις μελέτες, να περιορίσουμε την
υπερκατανάλωση και να εγκαταλείψουμε τη λογική της πισίνας
και των γεωτρήσεων.
Θετική είναι η εξέλιξη για το θέμα του αγροκηπίου. Αυτή την
εξέλιξη πρέπει να θυμηθούμε, ότι πριν λίγο την αποκλείαμε.
Ελπιδοφόρα τα βήματα για το κτηριακό των σχολείων, αν και
πρέπει να τονίσουμε, ότι είχαμε προειδοποιήσει από το 1994 για
την κατάσταση αυτή!
Θετικά είναι και τα μικρά θαύματα που έχει επιτελέσει ο Ναυτι-
κός Όμιλος Πάρου (ΝΟΠ) και άλλοι αθλητικοί σύλλογοι, αλλά
και η συνεχιζόμενη πολιτιστική κίνηση στο νησί με πολύ ενδια-
φέρουσα κινητοποίηση και με τον κινηματογράφο του «Αρχί-
λοχου» και του «Νηρέα».
Μπορούμε λοιπόν να αισιοδοξούμε, πρέπει όμως να συνεχίσουμε
να συζητούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να φροντίσουμε ώστε
ο πολίτης να ακούγεται. Επιμένουμε ότι πρέπει να περισυλλέ-
γονται οι γνώμες και οι προτάσεις από τον τοπικό τύπο ή τις συ-
ναντήσεις και να ξεχωρίζουν εκείνες που έχουν δυνατότητα να
υλοποιηθούν. 

Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

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

πποολλιιττιισσμμόόςς
SING ON από
τη θεατρική
ομάδα της Σύρου
Κατάμεστη ήταν το περασμένο Σάββατο η
αίθουσα του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ, όπου δόθηκε
θεατρική παράσταση από τον Θεατρικό
Όμιλο Σύρου «Ο ΣΟΥΡΗΣ».
Η θεατρική ομάδα παρουσίασε την ανατρεπτική
κωμωδία του Ρικ Άμποτ «Sing On».
Η παράσταση είναι τοποθετημένη στην
Ελισαβετιανή εποχή και έχει θέμα τη διαμάχη μεταξύ της Βασίλισσας
Ελισάβετ και της Μάιρης Στιούαρτ της Σκωτίας. 
Ήταν μια ευχάριστη παράσταση με υψηλό επίπεδο και ο κόσμος που την
παρακολούθησε πέρασε ένα όμορφο και με πολύ γέλιο, βράδυ.

Μουσική βραδιά στον Αρχίλοχο
Μεγάλη ήταν η προσέ-
λευση του κόσμου την πε-
ρασμένη Δευτέρα στον
Αρχίλοχο. Το συγκρό-
τημα «Jazz Duo» με τους
Paul Austin στο πιάνο και
Charlie Peterson στο σα-
ξόφωνο, παρουσίασε δη-
μοφιλή κομμάτια τζαζ
μουσικής. 

Εορτασμός επετείου της Εθνικής Αντίστασης
Εκδηλώσεις στην Πάρο

Την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης θα τιμήσει με εκδηλώσεις η Πάρος
στις 23 Νοεμβρίου. Από το Επαρχείο εκδόθηκε το πρόγραμμα, σύμφωνα
με το οποίο:
Κυριακή 23 Νοεμβρίου γενικός σημαιοστολισμός
Στις 10 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στην Εκατονταπυλιανή παρου-
σία των τοπικών αρχών, οργανώσεων, σωματείων και πολιτών.
Στις 10.30 θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Εθνικής Αν-
τίστασης, κατάθεση στεφάνων, προσκλητήριο νεκρών και τήρηση ενός
λεπτού σιγή. Η εκδήλωση θα κλείσει με τον Εθνικό ύμνο από την μπάντα
του Δήμου.

«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’ αγα2ιάσω, 
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, 
πο2ά 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 πο2ά, απ’ όσα έχω μάθει, 
υπάρχουν μερικά κενά, στης γνώσης το καλάθι. 
Είναι πο2ά 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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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντεξή του στη ΦτΠ
ο Πρόεδρος της Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας
Πάρου – Αντιπάρου Χ. Μαλινδρέτος, ξεδιπλώνει
τις σκέψεις του, για την πολιτική κατάσταση, για
ζητήματα που αφορούν στο νησί, για την Τ.Ο. και
την παρεμβατικότητά της στην μικρή μας κοινω-
νία. Ο κ. Μαλινδρέτος παραδέχεται ότι ο μέσος
Έλληνας σήμερα, δύσκολα τα φέρνει βόλτα, πα-
ράλληλα όμως εκφράζει την πεποίθηση, πως η Κυ-
βέρνηση Καραμανλή, παρά τα λάθη, θα κάνει
ανατροπές και θα «αναδημιουργήσει την πολι-
τική ζωή». Ουτοπία ίσως, αλλά το πιστεύει, πως ο
Πρωθυπουργός θα καταφέρει να «εκριζώσει τα
αποστήματα», ώστε να ζούμε σε «ένα κράτος δι-
καιοσύνης και ανθρωπιάς. Προσπερνάει την πα-
ραίτηση Μαρινάκη από την Τ.Ο, κάνοντας λόγο
για «υποβολιμαίες επιθέσεις», μιλάει για ομοψυ-
χία εντός του οργάνου και δηλώνει, ότι οι ήπιοι
τόνοι που χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας
του, δεν μεταφράζονται ως αδυναμία.

- Πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση σήμερα;
Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο μέσος
Έλληνας πολίτης, εκείνος που δεν προσδοκούσε
και δεν ανέμενε στενά προσωπικά, ίδια οφέλη από
την κυβερνητική πολιτική, κατά  την άσκηση της
εξουσίας εκ μέρους της κυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας. Ψήφισαν και στήριξαν τον Κώστα Κα-
ραμανλή πλείστοι Έλληνες γιατί τους ενέπνευσε
κάτι άλλο ως πολιτικός αρχηγός.
Λάθεψε όμως ο Καραμανλής στην επιλογή αρκε-
τών προσώπων που τοποθετήθηκαν σε κρίσιμες
κυβερνητικές θέσεις. Ο Έλληνας πολίτης παγώ-
νει όταν βλέπει ότι, ενώ ο Καραμανλής μπορεί να
πολεμήσει αποτελεσματικά το φαύλο πολιτικό πα-
ρελθόν του Πασοκικού άγους και να αναδιαμορ-
φώσει τις συνθήκες , βλέπει πάλι προστάτες και
εκμαυλιστές συνειδήσεων, πολιτικάντηδες
ανερμάτιστου πολιτικού λόγου και αδιαφανούς
σκοτεινής πράξης.
Η διαφθορά αναδείχθηκε και πάλι σε πρωταγω-
νιστή και κυρίαρχο της πολιτικής και κοινωνικής
ζωής.

- Είναι η δεύτερη τετραετία κ. Μαλινδρέτο, πότε
λέτε να περάσει ο Πρωθυπουργός στην εξολό-
θρευση όπως λέτε των «τρωκτικών» που έως
τώρα απλώς πολλαπασιάζονται;
Έχει πλέον αντιληφθεί ο Καραμανλής ότι δεν
αρκεί η δική του  προσωπική πολιτική εντιμότητα
και ο καθαρός του βίος για να δώσει το παρά-
δειγμα στους πλιατσικολόγους. Ο Καραμανλής
θα ανατρέψει τα πάντα., θα τα γκρεμίσει , θα τα
ξεθεμελιώσει εκ βάθρων και με νέα , άφθαρτα και
υγιή υλικά θα αναδημιουργήσει την πολιτική ζωή,
θα αναδιατάξει το κυβερνητικό έργο και θα εκρι-
ζώσει τα αποστήματα των «Αλάριχων» στην
κρατική μηχανή, στη δημόσια διοίκηση, στο λε-
γόμενο «κράτος» για να γίνει κρά-
τος δικαιοσύνης και ανθρωπιάς,
εκδιώκοντας μακριά τα τρωκτικά ,
τα αρπακτικά του δημόσιου χρήμα-
τος, που αυτή τη στιγμή ροκανίζουν
τα θεμέλια της κοινωνίας και κομ-
ματιάζουν τις σάρκες του απλού,
του αβοήθητου  Έλληνα, που απελ-
πισμένος ζητά από τον Καραμανλή
να γίνει αρωγός και συμπαραστά-
της του στην «Επανάσταση» και
απαιτείται ο Καραμανλής να την
κηρύξει άμεσα!

- Ποιές οι ενέργειες της Δημοτικής
Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημο-
κρατίας για τα έργα στα νησιά  μας; Υπάρχει
κάποια εξέλιξη που αφορά στο αεροδρόμιο;
Η τοπική επιτροπή και ο πρόεδρος συνέβαλαν
στην επίσκεψη Στυλιανίδη που άνοιξε νέα εποχή
στη Σχολική υποδομή στα νησιά μας. Ο Υπουρ-
γός Παιδείας, εγκαινίασε την υπερσύγχρονη μο-
νάδα των ΕΠΑΛ –ΕΛΑΣ και σύντομα και του
νέου σχολικού κτιρίου που θα στεγάσει το Δημο-
τικό Σχολείο Νάουσας. Οι παραπάνω μονάδες
αποτελούν τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα
στο Αιγαίο, προϋπολογισμού 9 και πλέον εκατομ.
Ευρώ. Επίσης  κατά την επίσκεψη του ο Υπουρ-
γός άνοιξε το δρόμο για την κατασκευή νέου σχο-

λικού συγκροτήματος που θα στεγάσει το Δημο-
τικό Παροικίας (όπου θα απαλλαγούμε από τα
λυόμενα) και του κτιρίου που θα στεγάσει το δεύ-
τερο Γυμνάσιο, βάζοντας το θέμα στη σωστή του
βάση έξω από τις παλινωδίες των παραγόντων της
πλειοψηφίας της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθμού.
Συμβάλαμε στην ευτυχή κατάληξη της επιστρο-
φής του δωρηθέντος από την Κοινότητα Παροι-
κίας προπολεμικά του χώρου του Αγροκηπίου
που ανεξήγητα καθυστερούσε τόσα χρόνια. Η

έκταση θα αξιοποιηθεί, πιστεύουμε
κατά τον καλύτερο τρόπο από την
τοπική κοινότητα. Εδώ θα πρέπει
να επισημάνουμε την καθοριστική
συμβολή της μειοψηφίας του Δη-
μοτικού Συμβουλίου που είχε την
σχετική πρωτοβουλία.
Η τοπική επιτροπή και ο πρόεδρος
συνέβαλαν στην προώθηση του
νέου Νοσοκομείου στην Πάρο
αναδεικνύοντας το θέμα σε μείζονα
πολιτική των νησιών μας και ο
Πρόεδρος αισθάνεται την ανάγκη
να δώσει τα εύσημα στον Υπουργό
Δ. Αβραμόπουλο χαρακτηρίζοντας
τον, προσωπικά, ευεργέτη των νη-

σιών μας.
Η Τοπική Επιτροπή σχεδιάζει πολιτικές κινήσεις
για την προώθηση της κατασκευής του νέου Αε-
ροδρομίου, έργου πνοής για τα νησιά μας, που κα-
θίσταται επιτακτική η ανάγκη κατασκευής του
στις δύσκολες τουριστικές εποχές που έρχονται.
Ήδη, πήραμε ομόφωνη απόφαση για να διατε-
θούν τα χρήματα που αναλογούν στο νησί μας
από το πακέτο των 250 εκ. ευρώ, για την κατα-
σκευή του έργου του αεροδρομίου. Στόχος μας
είναι να προωθήσουμε αυτό το μεγάλο έργο για
την Πάρο και στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει επι-
κοινωνία με το υπουργείο Μεταφορών. Συμβάλ-

λαμε επίσης στο να δοθεί το ποσό των 150.000
για τα λειτουργικά έξοδα του υγειονομικού αερο-
σκάφους, που θεωρούμε περιουσία του Παριανού
λαού. 

- Υπάρχουν προβλήματα στην Τοπική Επι-
τροπή; Τι γίνεται με την παραίτηση Μαρινάκη;
Δεν υπάρχει θέμα καμίας παραίτησης κάποιου μέ-
λους της Τοπικής Επιτροπής. Τα μέλη μας με
βαθιά συναίσθηση και ευθύνη της αποστολής τους
συζητούν και συνθέτουν αποφάσεις ωφέλιμες
τόσο για τα νησιά μας , όσο και για το κόμμα της
Νέας Δημοκρατίας που έχει σήμερα την ευθύνη
διακυβέρνησης της χώρας.
Ανώνυμες και υποβολιμαίες επιθέσεις από το δια-
δίκτυο μας αφήνουν παντελώς αδιάφορους , είναι
ανάξιες απαντήσεων και όλοι μαζί με ομοψυχία
προχωρούμε τον “αγώνα τον καλόν”!!

- Υπάρχει «ακήρυχτος πόλεμος» ανάμεσα σ’εσάς
και του επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντού;
Προσωπική μου θέση και άποψη είναι ότι δεν
υπάρχει κανείς πόλεμος και μάλιστα «ακήρυ-
χτος» με τον επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο Λοίζο Κοντό.  Οι εποχές δεν
μας δίνουν αυτή την κακώς εννοούμενη πολυτέ-
λεια .Φιλοδοξίες προσφοράς είναι θεμιτές και εν
πολλοίς επιβεβλημένες. Αυτοί οι άνθρωποι άλλω-
στε πρέπει να χαίρουν γενικής εκτίμησης και ανα-

γνώρισης. Από εκεί και πέρα αν υπάρξουν υπερ-
βάσεις της «κόκκινης γραμμής», όπου ενδεχομέ-
νως να απορρέουν και από προσωπική ιδιοτέλεια,
αυτό θα αντιμετωπιστεί κατά τον καλύτερο τρόπο
από τα αρμόδια όργανα. Όσο καιρό έχω την τιμή
να προΐσταμαι της τοπικής  κομματικής οργάνω-
σης, η πολιτική μου θα είναι οι ήπιοι τόνοι, χωρίς
ακρότητες και η επωφελής πολιτική. Οι απαρά-
βατες αυτές θέσεις μου σε καμία περίπτωση δεν
θα πρέπει να εκληφθούν ως αδυναμία.

- Πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το
Αγροκήπιο; 
Η επανάκτηση του χώρου του Αγροκηπίου στην
Παροικία , είναι μια κατάκτηση της Τοπικής Κοι-
νωνίας και σηματοδοτεί μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία να αξιοποιηθεί η έκταση αυτή για το καλό
των νησιών μας. Υπάρχουν πολλές προτάσεις ,
υποβάλλαμε και εμείς ( σχολικά κτίρια , χώρος
πρασίνου, χώρος αθλοπαιδιών κ.τ.λ ) .Η Δημο-
τική αρχή και το Επαρχείο θα πρέπει, πιστεύουμε
ομόφωνα, να  πάρουν τις σωστές αποφάσεις προ-
ωθώντας την καλύτερη λύση  για το συμφερότερο 
αποτέλεσμα.

- Τί γίνεται με την Σχολική στέγη στην Αντί-
παρο;
Ήδη υπεγράφη γνωμοδότηση του Γενικού Διευ-
θυντή του Οργανισμού Σχολικών κτιρίων Α.
Μπαταριά  προς τον Υπουργό Παιδείας για την
ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου –
Λυκείου σε γήπεδο που παραχωρήθηκε για το
σκοπό αυτόν από την Κοινότητα Αντιπάρου. Οι
διαβεβαιώσεις του Υπουργού και κατ’ ιδίαν  αλλά
και δημόσια ,κατά την επίσκεψη του στην Πάρο ,
είναι ότι θα εγκρίνει την κατασκευή με πιστώσεις
του Υπουργείου Παιδείας, πράγμα που θα επιτα-
χύνει την όλη διαδικασία.

- Υπάρχουν προβλήματα από ελλείψεις  καθη-
γητών; 
Στην  Επαγγελματική σχολή στην Παροικία , που
στεγάζεται στο υπερσύγχρονο κτίριο που εγκαι-
νίασε ο Υπουργός Παιδείας και λειτουργεί  για
πρώτη φορά φέτος , αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν
προβλήματα. Ήδη λειτουργούν όλες οι ειδικότη-
τες, μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρο-
μισθίων καθηγητών που πέτυχε η διεύθυνση
Τεχνικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων και ο Προ-
ϊστάμενος της Κ. Ρόκος. Εδώ θα πρέπει να τονί-
σουμε την ιδιαιτερότητα  των σχολών αυτών που
χρειάζονται πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες κα-
θηγητών και έτσι πάντα θα υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης , αλλά πιστεύω ότι το Υπουργείο είναι
τα σωστό δρόμο. Όσον αφορά τα «κενά» σε προ-
σωπικό στο Γυμνάσιο Νάουσας η επιχειρηματο-
λογία «εξαντλείται» σε μια θέση γυμναστή και το
θέμα  πήρε πιστεύω, πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις
από εκείνες που θα έπρεπε!... Το θέμα ήδη τακτο-
ποιήθηκε και εύλογη απορία μας είναι σε τι απο-
σκοπούσε ο θόρυβος αυτός!...

- Ποια είναι η γνώμη σας για την πολιτική που
ασκείται από τη Δημοτική Αρχή; (έχετε χρημα-
τίσει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)
Πιστεύω ότι πέρα από τις όποιες καλές προθέσεις
του Δημάρχου και της πλειοψηφίας του Δημοτι-
κού Συμβουλίου ο ρόλος του Δήμου, σήμερα είναι
πολύ απλά  διαχειριστικός.
Προσωπικά τιμώ τους εκλεγμένους εκπροσώπους
του Παριανού λαού, αλλά δυστυχώς πληρώνουμε
όλοι τις συνέπειες του ́ ΄ φαινομένου Ραγκούση΄΄
και αυτό πιστεύω για αρκετό καιρό ακόμη!...Η αλ-
λοτρίωση του κοινωνικού ιστού του νησιού μας , η
δημιουργία ιδιοτελών ομάδων, η πρυτάνευση της
επαγγελματικής πολιτικής και η σημαντική καθυ-
στέρηση των μεγάλων έργων, είναι βαρίδια για
την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που
θα την ταλανίζουν ακόμη για πολύ…
Αν δεν μπορέσουμε όλοι μας να απαλλαγούμε από
αυτή την πολιτική, δεν πρόκειται να είμαστε ωφέ-
λιμοι στον τόπο μας.
Πρέπει να καταλάβουμε  όλοι μας ότι εμείς ζούμε
εδώ και πονάμε το νησί μας και μακριά από συμ-
φέροντα και επιδιώξεις της κεντρικής πολιτικής
σκηνής, πρέπει α προχωρήσουμε στη λύση των
προβλημάτων μας.

Συνέντευξη Χ. Μαλινδρέτου
Δύσκολη σήμερα η κατάσταση
του Έλληνα πολίτη από…

Λάθος επιλογή
προσώπων
σε κρίσιμες
κυβερνητικές
θέσεις

Οι χαμηλοί
τόνοι και

η ήπια
πολιτική
σε καμία

περίπτωση
δεν πρέπει

να εκληφθούν
ως αδυναμία
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Όπως είπε η κ. Παπαζώη, στόχος είναι η προστασία
και η ανάδειξη του κάλλους της περιοχής, η ανάδειξή
της εν τέλει, σε τουριστικό προορισμό που θα ξεχω-
ρίζει από τους άλλους τουριστικούς προορισμούς. 
Το Πάρκο των πέντε Π
Πρότυπο Περιβαλλοντικό
Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου 
Οι προτάσεις της επιτροπής έχουν ως εξής:
Δημιουργία δύο μουσείων, Αλιείας και Ναυτικής
Παράδοσης, κοντά στο καρνάγιο, το οποίο θα ανα-
βαθμιστεί και μουσείο Ρωσικής Παρουσίας στο Αι-
γαίο. 
Εστιατόριο για την ενίσχυση των εσόδων του πάρ-
κου. Και τα τρία κτίρια δεν θα ξεπερνούν τα 120 τ.μ.
Επισκευή και αναμόρφωση του μοναστηριού του Αη
Γιάννη Δέτη, με βάση τις υποδείξεις της Εταιρίας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ανακαίνιση των κε-
λιών, τα οποία θα διαμορφωθούν σε εκθεσιακό χώρο.
Αξιοποίηση του υπαίθριου θεάτρου, καθώς και του
φάρου, θέμα όμως με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί
ακόμη η επιτροπή. 
Φυσική αναδιαμόρφωση των μονοπατιών, που έχουν
ήδη εντοπιστεί και ασφαλτόστρωση του κεντρικού
δρόμου.
Δενδροφύτευση με ενδημικά φυτά και περίφραξη
των χώρων που θα φυτευτούν. 
Οργάνωση και αισθητική αναμόρφωση της παρα-
λίας.
Χώροι άθλησης, πεζοπορίας, θαλάσσιων σπορ,
αναρρίχησης, μπιτς βόλεϊ, καταδύσεων.
Διερεύνηση του βυθισμένου μόλου και των ναυα-
γίων.
Δημιουργία βιολογικού καθαρισμού.

Ενημέρωση του κοινού
Σε πρώτη φάση θα εκδοθούν φυλλάδια για την ενη-

μέρωση του κοινού σε σχέση με τις εργασίες που θα
γίνουν στο «Μοναστήρι» και για το πώς θα λει-
τουργήσει στη συνέχεια. 
Θα δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης που θα ανα-
λάβει τη λειτουργία του πάρκου από το ερχόμενο
καλοκαίρι. Ο Δήμος θα προχωρήσει τις μελέτες που
απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα και μάλιστα
όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, σε περίπου ένα μήνα ο
Δήμος θα έχει στο δυναμικό του 5 επιπλέον μηχανι-
κούς.
Επίσης, θα ξεκινήσει η δενδροφύτευση, για την
οποία θα ζητηθεί η εθελοντική εργασία όσων πολι-
τών το επιθυμούν, ενώ η επιτροπή θα απευθυνθεί και
στα σχολεία, ώστε να συμβάλουν στο έργο της δεν-
δροφύτευσης εκπαιδευτικοί και μαθητές. Θα φυτευ-
τούν φίδα, σκοινάρι, φρύγανα και θάμνοι. 
Από το Δήμο θα γίνει η μελέτη για την περίφραξη,
τη μεταφορά των φυτών από τη Μήλο, θα ζητηθεί η
συνδρομή από τη Δ/νση Δασών, ενώ το πότισμα θα
το αναλάβει η ΔΕΥΑΠ.
Ακόμη, θα γίνει η αποκατάσταση και σήμανση των
μονοπατιών, αφού και αυτό το έργο δεν είναι δαπα-
νηρό και θα εκδοθούν χάρτες διαδρομών, που θα
διανέμονται στους περιπατητές. 

Προβληματισμός υπάρχει με το θέμα του αναψυ-
κτηρίου. Η κ. Παπαζώη πρότεινε να μην λειτουργή-
σει με όρους εμπορικής μίσθωσης, τουλάχιστον για
τρία χρόνια. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα ανα-
ζητηθεί η προσφορότερη λύση, καθώς υπάρχει και
το κακό προηγούμενο με την υπόθεση του Νηρέα. 
Εν κατακλείδι, η επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της,
ώστε να υλοποιηθούν ταχύτατα όσες εργασίες δεν
είναι δαπανηρές και από την επόμενη σαιζόν να ξε-
κινήσει η λειτουργία του Πάρκου. 

Σημαντική δουλειά
«Υπερέβαλαν εαυτούς η πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής και έκαναν σημαντική δουλειά», τόνισε
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντ. Αρκάς. 
Τα μέλη της επιτροπής και ιδιαίτερα την πρόεδρο
Ελισάβετ Παπαζώη, ευχαρίστησε ο Δήμαρχος Χρ.
Βλαχογιάννης, γιατί όπως είπε, «πήρε πολύ ζεστά
το θέμα». 
Την αμέριστη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής
προς την Επιτροπή, ζήτησε ο πρόεδρος της
ΔΕΥΑΠ, Στ. Φραγκούλης, γιατί όπως είπε, είναι με-
γίστης σημασίας επένδυση για την Πάρο, που γίνε-
ται με εθελοντές.

Απαγόρευση
βοσκής 

Απαγορεύτηκε, με ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η βοσκή
στις περιοχές του Αη Γιάννη του Δέτη
Νάουσας και του Αγίου Αντωνίου
Μάρπησσας. 
Τα αιτήματα αυτά υποστήριξαν οι το-
πικοί σύμβουλοι κάθε περιοχής.
Όπως αναφέρθηκε, η περιοχή του Αη
Γιάννη Δέτη, ήταν κοινοτικός βοσκό-
τοπος έως το 1991 και νοικιαζόταν σε
βοσκούς. Ο τελευταίος όμως, εξακο-
λουθεί να βόσκει τα ζώα του., γι΄ αυτό
και ζητήθηκε η απαγόρευση της βο-
σκής, με αφορμή και το γεγονός της
αξιοποίησης της περιοχής. Κάτι ανά-
λογο, συμβαίνει και με την περιοχή
του Αγίου Αντωνίου, όπου όπως ει-
πώθηκε, τα ζώα έχουν καταστρέψει τα
δέντρα και γενικότερα τη βλάστηση,
ενώ παντού υπάρχουν απορρίμματα. 

Μεταφορά αφετηρίας
ΚΤΕΛ Νάουσας

Ομόφωνα γνωμοδότησε το Δημοτικό
Συμβούλιο για τη μεταφορά της αφε-
τηρίας του ΚΤΕΛ Νάουσας, από τον
κοινόχρηστο χώρο στο εσωτερικό του
οικοπέδου που είναι ιδιοκτησία του. 

Δικαίωση πολιτών
Δικαιώθηκαν από την Επιτροπή του
άρθρου 152, στην οποία είχαν προ-
σφύγει, οι πολίτες, από τα κτήματα
των οποίων πέρασε ο δρόμος για το
ΧΥΤΑ και θα πρέπει τώρα να αποζη-
μιωθούν. Ο Δήμος θα προσφύγει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Ελισάβετ Παπαζώη παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο το έργο της Επιτροπής για το «Μοναστήρι»

Ξεκινούν οι εργασίες
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

Μπάσκετ

“Άλωσε”  τη Νάξο ο Μαρπησσαϊκός
Σαν τυφώνας πέρασε ο Μαρπησσαϊκός την Κυριακή
16/11/2008 από την Νάξο κερδίζοντας τόσο στους
παίδες όσο και στους άνδρες.

ΠΑΙΔΕΣ
Συγκεκριμένα για το παιδικό πρωτάθλημα
Κυκλάδων οι ‘’ μπέμπηδες ‘’ του Μαρπησσαϊκού
αντιμετώπισαν την ομάδα της Νάξου ΄΄ΤΑ
ΦΑΝΑΡΙΑ΄΄. Η διαφορά δυναμικότητας πολύ
μεγάλη και το τελικό σκορ υπέρ της ομάδας της
Πάρου τα λέει όλα : 46 -73 .Διακρίθηκαν οι : Γκράντ
Α , Σελιμάϊ Α. , Κορτιάνος Ο. και Πετρόπουλος Π.
Συμμετοχή και πόντοι : Ταβανίδης Γ (2 πόντοι), Διακάτος  Π, Ραγκούσης
Γ, Κορτιάνος Α., Σκιαδάς Μ. (2 πόντοι), Χερουβείμ Π (5 πόντοι),
Κορτιάνος Ο. (8 πόντοι), Γκράντ Α (9 πόντοι), Μπαρμπαρής Μ. (6
πόντοι), Σελιμάϊ Α. (32 πόντοι), Καραγκούνης Κ. (2 πόντοι), Πετρόπουλος
Π. (7 πόντοι).

ΑΝΔΡΕΣ “Ποιος θα τους σταματήσει;’’
Ένας Κλεφτογιάννης  Παναγιώτης από τα παλιά φόρτωσε με 36 πόντους το
καλάθι του Παναξιακού και με συμπαραστάτες τον Καζακίδη Θ. και

Γεμελιάρη Γ. πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα την
Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο της Νάξου. Το
παιχνίδι ήταν ντέρμπι πριν ξεκινήσει α�ά οι παίκτες
του Μαρπησσαϊκού το κάνανε ‘’υγιεινό περίπατο ‘’
αφού από το πρώτο δεκάλεπτο δείξανε με
αποφασιστικότητα ποιος είναι το αφεντικό .
Συμμετοχή και πόντοι : Πετρόπουλος Φ. , Ρούσσος
Β ( 2 πόντοι), Τριτσιμπίδας Σ., Γεμελιάρης Γ. (23
πόντοι), Πολυχρονάκης Ν. (4 πόντοι), Κλεφτο-
γιάννης Π. (36 πόντοι), Γιαννούλης Γ (1 πόντος).
Άριστη η διαιτησία του Παριανού διαιτητή Ισιγώνη

Παναγιώτη .

Για το Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα της ΕΟΚ πραγματοποιήθηκε στη
Λέσβο στις 15-17/11 /2008 η πρώτη φάση των Πανε�ηνίων Αγώνων
Μικτών Ομάδων Κορασίδων.
Η Μικτή Κυκλάδων με τη συμμετοχή 2 αθλητριών του Μαρπησσαϊκού: των
Μπαλόγλου Ανεζίνα και Γκραντ Ισαβέ�α τερμάτισε στη 2 θέση με πολύ
καλά αποτελέσματα
ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΤΕ ΧΙΟΥ  80-34
ΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  65-55
ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  - ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ  58-33 

Σύνδεσμος Φιλάθλων
Παναθηναϊκού Πάρου 

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου
ενημερώνει τα μέλη του ότι παρελήφθησαν και
διατίθενται τα νέα χειμωνιάτικα φούτερ, μπου-
φάν, κασκόλ και καπέλα του συνδέσμου, καθώς
επίσης και άλλα προϊόντα του Ενιαίου Φορέα.
Επίσης συνεχίζεται η διαδικασία ανανέωσης των
εγγραφών.
Ο Σύνδεσμος από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου θα
είναι και πάλι ΑΝΟΙΚΤΟΣ κάθε Δευτέρα, Τε-
τάρτη και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα
μέχρι τις 9 το βράδυ και καλούνται όλα τα μέλη
του να τον επισκεφθούν απέναντι από το Δημο-
τικό Στάδιο Παροικίας.
Τέλος ενημερώνουμε τους φίλους μας ότι διαθέ-
τουμε εδώ και τέσσερις μήνες το δικό μας blog
στο διαδίκτυο από όπου και  μπορούν να ενημε-
ρώνονται καθημερινά για όλες τις εξελίξεις στην
ομάδα μας, για το Σύνδεσμο και για το τοπικό
ποδόσφαιρο στη σελίδα        
http://panathinaikosparosclub.blogspot.co
m/.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παραγγελίες ή
αγορές, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο
6977283424.

Την δεύτερη ήττα στο γήπεδό του γνώρισε ο
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας με 1-0 από τον Θεμι-
στοκλή για την 7η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής.
Η ομάδα της Πάρου αγνώριστη αγωνιστικά στο
μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού ηττήθηκε
φυσιολογικά από τον Θεμιστοκλή που παρουσιά-
στηκε σοβαρός και διαβασμένος.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε
στο 30’ με σουτ μέσα από την περιοχή του Δε-
λόλμα.
Ήταν από τις ελάχιστες στιγμές του παιχνιδιού
που οι φιλοξενούμενοι απείλησαν την εστία του
Νηρέα. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Πάρου
αν και είχε την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο διά-
στημα του παιχνιδιού ήταν ακίνδυνη επιθετικά.
Το παιχνίδι παρακολούθησαν περίπου 200 φίλα-
θλοι παρά τις καλές καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούσαν την περασμένη Κυριακή στο δημοτικό
γήπεδο Παροικιάς.
Χωρίς σοβαρά λάθη η διαιτησία του Σταθόπου-
λου και των εποπτών Καμπίτση και Λουρμπέα.
Κάποια λάθη σε βάρος του Νηρέα δεν πέρασαν
απαρατήρητα αλλά και δεν επηρέασαν την εξέλιξη
του παιχνιδιού.
Νηρεάς (Δημήτρης Σκούνας): Ντουγέρογλου,

Καρακώστας, Τσάνη, Μητσόπουλος, Βάρσαμος
(53’ Δελημπαλταδάκης), Τσουκάνι (32’ Διαμαν-
τής), Σκαρακάκης (73’ Μητρόπουλος), Μαυρί-
δης, Γρίβας, Ζορμπαλάς, Μοστράτος.
Θεμιστοκλής (Γιώργος Γεωργουσόπουλος):
Μπόκος, Κατσίκιας, Τριαντόπουλος, Παπαδό-
πουλος, Λεονταρίτης, Τζαναβάρας, Τσιαντούλης
(26’ Παπάζογλου), Τσολάκογλου (63’ Δρόσος),
Δραγούτσος (86’ Γεωργίου), Δελόλμας, Τζαφέ-
ρος. 
Ο Απόλλων Σμύρνης ήταν ο μεγάλος νικητής στο
ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής. Επικράτησε στο γή-
πεδό του με 1-0 επί του ΠΑΟ Ρουφ και η κορυφή

της βαθμολογίας έχει τώρα τρεις ομάδες με 15
βαθμούς. Είναι ο Απόλλων Σμύρνης, ο ΠΑΟ
Ρουφ και η Νέα Ιωνία που επικράτησε με 2-1 του
Άγιαξ Ταύρου. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
της 7ης αγωνιστικής:
Σάββατο 15-11-2008
Πεύκη - Βριλήσσια: 3-2
Κυριακή 16-11-2008
Νηρέας - Θεμιστοκλής: 0-1
Ολυμπιακός Λιοσίων - Δόξα Βύρωνα: 3-0
Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟ Ρουφ: 1-0
Αθηναϊκός - Άγιοι Ανάργυροι: 1-1
Νέα Ιωνία - Άγιαξ Ταύρου: 2-1
Άγιος Ιερόθεος - Καλλονή: 2-1 
Επόμενη αγωνιστική 8η
23 Νοεμβρίου 2008 - 15:00

Άγιαξ Ταύρου - Καλλονή
Άγιοι Ανάργυροι - Άγιος Ιερόθεος
Βριλήσσια - Απόλλων Σμύρνης
Δόξα Βύρωνα - Αθηναϊκός
Θεμιστοκλής - Ολυμπιακός Λιοσίων
Πεύκη - Νηρέας
ΠΑΟ Ρουφ - Νέα Ιωνία
Ποδόσφαιρο Κυκλάδες
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 6ης αγωνι-
στικής τους 2ου ομίλου έχουν ως εξής:
Πανναξιακός - Α.Ο. Πάρου: 2-0
Καρτεράδος - Φιλώτι: 1-0
Αστέρας Μαρμάρων - Λάβα: 1-1
Κορωνίδα - Πανθηραϊκός: 3-0
Αστέρας Τραγαίας - Ανεγέννηση Νάξου: 1-1
ΚΕΜΑΣ Ίου - Μαρπησσαϊκός: 4-0 
Βαθμολογία: Καρτεράδος 16, Φιλώτι 15, Παν-
ναξιακός 13, Α.Ο. Πάρου 12, Αστέρας Τραγαίας
10, Πανθηραϊκός 8, Αστέρας Μαρμάρων 7, Λάβα
5, Κορωνίδα 4, ΚΕΜΑΣ Ίου 4, Αναγέννηση
Νάξου 2, Μαρπησσαϊκός -6. 
Επόμενη αγωνιστική 7η: Α.Ο. Πάρου - Μαρ-
πησσαϊκός, Πανθηραϊκός - Πανναξιακός, Λάβα -
ΚΕΜΑΣ Ίου, Φιλώτι - Κορωνίδα, Ανεγέννηση
Νάξου - Αστέρας Μαρμάρων, Αστέρας Τραγαίας
- Καρτεράδος. 

Δ’ Εθνική: Δεύτερη ήττα στο γήπεδό του με 1-0 από τον Θεμιστοκλή

Ακίνδυνος επιθετικά ο Νηρέας
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Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Πάρου - Αντιπάρου 

Απόλυτη προτεραιότητα
Όπως είναι γνωστό ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης υπέγραψε την χορήγηση ποσού 250 εκατομμυρίων από Εθνικούς
πόρους για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πέραν των χρημάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ. Μετά την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, η Το-
πική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου ομόφωνα προτείνει το ποσό που αντιστοιχεί στην Πάρο να διατεθεί για την
κατασκευή του νέου Αεροδρομίου, έργου πρώτης προτεραιότητας για την ανάπτυξη των νησιών μας. Πιστεύουμε στην υλοποίηση της
πρότασής μας από τους αρμόδιους φορείς, ώστε το όνειρο κάθε Παριανού για νέο Αεροδρόμιο να γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

O συνάδελφος Χριστόφορος Παπαϊωάννου, αναπληρωτής
διευθυντής στο Δημ. Σχολ. Σερίφου, μετά από καταγγελία στο
ΥΠΕΠΘ, κλήθηκε σε απολογία για άρθρο που έγραψε σχετικά με
τις απόψεις του για τις μαθητικές παρελάσεις το 1989 και του
ζητήθηκε να επιβεβαιώσει την πίστη του στο Σύνταγμα και στη
Δημοκρατία. 
Αν σήμερα η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι σε απόλυτη
προτεραιότητα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα -σύμφωνα πάντα
με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών-, είναι τουλάχιστον
οξύμωρο να διώκονται δάσκαλοι για τις απόψεις που εκφράζουν,

όταν αυτές έχουν κριτικό χαρακτήρα και δεν ευθυγραμμίζονται με
την κυρίαρχη λογική του ΥΠΕΠΘ.  
Επειδή το δικαίωμα έκφρασης άποψης είναι συνταγματικά
κατοχυρωμένο και η μεθόδευση του ΥΠΕΠΘ και του 4ου Γραφείου
Π.Ε. Κυκλάδων, στο συγκεκριμένο θέμα, παραπέμπει σε άλλες
εποχές που έχουν οριστικά καταδικαστεί στη συνείδηση των
Ελλήνων. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει τη συμπαράσταση
του προς τον συνάδελφο Χριστόφορο Παπαϊωάννου, καταδικάζει
τις μέχρι τώρα ενέργειες της διοίκησης και ζητά να σταματήσει
κάθε διοικητική δίωξη εναντίον του. 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Πάρου - Αντιπάρου «Παναγιώτης Καλλίερος»

Δίωξη καθηγητή
Ευχαριστήριο

Το Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου  «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» ευ-
χαριστεί θερμά τη ΔΕΠΑ Πάρου και το Δήμο Πάρου για την
οικονομική ενίσχυση που προσφέρουν κάθε χρόνο προκειμέ-
νου να λειτουργήσει η κινηματογραφική λέσχη του συλλόγου
μας. 

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής
Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μονάδα Φροντί-
δας Ηλικιωμένων Μ.Κ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστή-
σει δημόσια την εταιρία Sound Expert (ηχητική κάλυψη
εκδηλώσεων) για την πρωτοβουλία της να διαθέσει στο Γη-
ροκομείο τα έσοδα της μουσικής βραδιάς που διοργάνωσε το
Σάββατο 1η Νοεμβρίου. 
Μια ιδιωτική πρωτοβουλία που δεν είχε στόχο το προσωπικό
κέρδος, αλλά την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και δη στα
γηρατειά αυτού του τόπου. Παρόμοιες ενέργειες συμβάλλουν
θετικά στην υλοποίηση των στόχων και των οραματισμών του
ως άνω Ιδρύματος για την παροχή ανακούφισης και θαλπω-
ρής στους διαβιούντες γέροντες του.

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Νά-
ουσας ευχαριστεί θερμά για τη με κάθε τρόπο συμβολή, βοή-
θεια και στήριξη στο έργο του Νηπιαγωγείου και του
Συλλόγου, τους ακόλουθους επαγγελματίες της Νάουσας:
Αλιπράντη Ιωάννη (Κρεαταγορά Πάρου)
Ζουμή Χριστίνα (Κόκκινη κλωστή δεμένη – είδη ραπτικής)
Καλογήρου Αντώνιο (Ανθοπωλείο)
Ευαγγελοπούλου Μαργαρίτα – Παπαχριστοπούλου Αμαλία
(Premaman – Βρεφικά, παιδικά)
Μακρή Δημήτριο (Όρεξη να ‘χεις – ψητοπωλείο)
Σαραντινού Μαργαρίτα (Παρά πέντε – βιβλιοπωλείο)
Ταντάνη Αργύριο (Έπιπλο – φωτιστικό – διακόσμηση)
Ταντάνη Εμμανουήλ (technofit – γυμναστήριο)
Φωσκίνη Γαϊτάνο (θέρμανση – κλιματισμός)
Χανιώτη Γεώργιο (Ανθοπωλείο)
Εκ μέρους του Συλλόγου
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας    
Μαρία Κορδονέλλη                   Δέσποινα Αναγνωστοπούλου

Ανακοίνωση - πρόσκληση του
Συλλόγου Ξενοδόχων Πάρου 

«ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
Προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να διαμορφωθούν αντα-
γωνιστικά πακέτα προσφορών για να αντιμετωπισθεί η επερ-
χόμενη οικονομική κρίση, η οποία θα πλήξει και τον τουρισμό
της Πάρου, καλούμε όλους τους επαγγελματικούς συλλόγους
που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα απο τον Τουρισμό, να έλθουν
σε επαφή μαζί μας το συντομότερο δυνατό στα τηλέφωνα
22840-41234 ή 22840-41500 ή 22840-41785
ή στο 210 6232080
ή να στείλουν φαξ στο 22840 42649
ή e-mail στο xenios@paroshotels.gr
ή να μας στείλουν τα τηλέφωνά τους
ή φαξ και e-mail για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους.

Σχολή Γονέων Ιερού
Προσκυνήματος

Εκατονταπυλιανής 
Ξεκίνησαν από τις 2 Νοεμβρίου οι ομιλίες που διοργανώνει η Σχολή
Γονέων με θέματα που αφορούν στη νεολαία και γίνονται στο Ιερό
Προσκύνημα.
Στις 30 Νοεμβρίου 2008 θα μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών κ. Πέτρος Ρούσσος με θέμα: «Η ευθύνη μας για τα
προβλήματα της εφηβείας».
Στις 14 Δεκεμβρίου, θα μιλήσει η συγγραφέας κ. Ζωή Καναβά, με
θέμα: «Και εγώ και εσείς, όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για όλους
και για όλα».
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εενν  σσυυννττοομμίίαα

�Μπορεί πολιτικά να μην συμφωνούμε με
τον σημερινό Υπουργό Υγείας Δ.

Αβραμόπουλο. Μπορεί να έχουμε βασικές
διαφορετικές αντιλήψεις για την κοινωνική
πολιτική ,για τη δημόσια υγεία, για τον
παράγοντα άνθρωπο.
Παρ΄ όλα αυτά δεν μπορώ να μην του
αναγνωρίσω το έμπρακτο ενδιαφέρον του για
το νησί μας. Δεν στέκομαι στους λόγους που
τον οδήγησαν σε αυτήν την απρόσμενη
γενναιοδωρία του, αλλά όποιοι και να είναι
αυτοί ,υπάρχει η πραγματικότητα.
1. Ο προκαθήμενος της Ελληνικής Εκκλησίας,
υπέγραψε την παραχώρηση του οικοπέδου της
Λογγοβάρδας  στο Υπουργείο Υγείας,
δίνοντας στην ΔΕΠΑΝΟΜ τη δυνατότητα για
άμεση έναρξη των εργασιών θεμελίωσης του
Νέου Νοσοκομείου.
2. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, υπέγραψε την
απόφαση έγκρισης της πίστωσης 11
εκατομμυρίων ευρώ, ολόκληρη για την
κατασκευή του Νοσοκομείου με την ένδειξη
«ειδικό έργο».
3. Εγκρίθηκε ο οργανισμός (σύνθεση) του νέου
Νοσοκομείου.
4. Υπογράφηκε η κοινή Υπουργική απόφαση
για την χρηματοδότηση του Βελέτζειου
Ιδρύματος για την κάλυψη των εξόδων
λειτουργίας του υγειονομικού αεροσκάφους.
Το ποσό των 150.000€ θεωρείται, το
μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί από τις
πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας για
κοινωφελείς σκοπούς. Με τον τρόπο αυτό
αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ανέχειας της

λειτουργίας του αεροσκάφους, το οποίο υπήρξε
επίτευγμα του πρώην δημάρχου Πάρου Γ.
Ραγκούση.
5. Με την ίδια απόφαση δίδονται 15.000€ στο
σωματείο ατόμων με ειδικές ανάγκες Νάουσας,
για την αγορά ενός οχήματος.
6. Δόθηκαν 5.000€ στο Σωματείο
Νεφροπαθών Κυκλάδων.
7. Και το ποσό των 3.000€ στο εθελοντικό
κέντρο ΑΜΕΑ του Συλλόγου Γονέων και
Φίλων της Πάρου.
Θα πει κανείς, υποχρέωση είναι της πολιτείας
να τα δίνει όλα αυτά και επομένως γιατί να
πάρει τα εύσημα ο ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ…
Θα συμφωνήσω απόλυτα . Όλα τα νησιά της
πατρίδας μας, αντιμετωπίζουν τα ίδια και
περισσότερα προβλήματα, όλα θέλουν
Νοσοκομεία και επιχορηγήσεις.
Από όλα αυτά προτιμήθηκε η Πάρος και αυτό
χωρίς ο πολιτικός που είναι στο τιμόνι του
Υπουργείου Υγείας, να είναι Κυκλαδίτης,  ούτε
να πολιτεύεται στις Κυκλάδες, ούτε ιδιαίτερα
συμφέροντα να έχει στο νησί μας. Η μόνη
δέσμευση του είναι ότι αγαπά το νησί μας,
απέκτησε εξοχική κατοικία, ενώ θα μπορούσε
να πάει οπουδήποτε αλλού. Μακάρι όσοι
επισκέπτονται το νησί, ή αποκτούν  κατοικία να
προσφέρουν το 10% της προσφοράς
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Βέβαια σ’ αυτόν το
τόπο υπάρχει και η μικροψυχία, η εμπάθεια και
ο κομματικός φανατισμός, ευτυχώς βέβαια σε
πολύ λίγους.
Αυτόν τον άνθρωπο που η ΠΑΡΟΣ, το

λιγότερο που μπορεί είναι να του πει ένα
μεγάλο ευχαριστώ, επιχειρήθηκε από κάποια
μέσα  να τον λοιδορήσουν, να μειώσουν την
προσφορά του και το ενδιαφέρον του για το
νησί. Μικροπολιτικές σκοπιμότητες από
κοντόφθαλμους ανθρώπους με φασιστική
νοοτροπία, έβαλαν πάνω από το συμφέρον του
νησιού μας, πάνω από την υγεία των
συμπατριωτών μας, το προσωπικό τους
συμφέρον, την ολοκληρωτική τους αντίληψη
“καλύτερα να μην γίνει τίποτα, παρά να γίνει
από αυτούς”. 
Ευτυχώς αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό.
Οι Παριανοί απέδειξαν για άλλη μια φορά, ότι
ξέρουν να εκτιμούν και να αναγνωρίζουν
προσφορές. Μακάρι, το ενδιαφέρον
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ να επιδείξουν στο
μέλλον και οι συντοπίτες μας πολιτικοί.
Όσον δε αφορά την τοπική Αυτοδιοίκηση,
παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις που
τρέχουν πιο γρήγορα από τον τρόπο σκέψης
της, παραμένει άπραγη. Εγκλωβισμένη σε
δίλλημα μεταξύ των κομματικών δεσμεύσεων
και του τοπικού συμφέροντος.
Κύριοι και κυρίες  οι εποχές άλλαξαν.
Μαυρογιαλούροι πολιτικοί, πάνε σπίτια τους.
Σήμερα  ο πολιτικός κρίνεται από το έργο και
την προσφορά του  και αναγνωρίζεται δημόσια
σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει. Αν δεν
ξεφύγετε από τη νοοτροπία του παρελθόντος
θα χαρακτηριστείτε εσείς
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΙ, και δεν θα έχετε καμία
θέση στις εξελίξεις για την πρόοδο και την

ανάπτυξη του νησιού μας.

�Με μία φράση, ο Στρατής ΠΑΥΛΑΚΗΣ,
έδωσε την πραγματική εικόνα που

υπάρχει αυτή τη χρονική στιγμή στο Δήμο
ΠΑΡΟΥ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου διάβασε στο σώμα, την αίτηση
συμπολίτη μας, ο οποίος ζητούσε άδεια για την
κατασκευή μιας πέργκολας σκίασης μπροστά
από το σπίτι του, όπως έχουν όλα τα
καταστήματα στην ΠΑΡΟ.
Ο Πρόεδρος μετά την ανάγνωση της αίτησης
αναφέρθηκε και στο προεδρικό διάταγμα που
απαγορεύει τέτοιου είδους κατασκευές και
όπως ήταν φυσικό το Δημοτικό Συμβούλιο
απέρριψε το αίτημα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
της πλειοψηφίας Στρατής Παυλάκης, ζητώντας
το λόγο είπε το εξής αμίμητο, το οποίο όντως
καθρεπτίζει την ωμή πραγματικότητα.
Το λάθος του συνομιλητή μας κύριοι
Συνάδελφοι, είπε ο κ. Παυλάκης, είναι ότι
κατέθεσε αίτηση εδώ για να κατασκευάσει αυτό
που θέλει, ενώ εάν το έφτιαχνε μόνος του χωρίς
να ρωτήσει κανέναν, δεν θα έτρεχε τίποτα,
ουδείς θα του μιλούσε και θα είχε κάνει τη
δουλειά του. Και όμως αυτή είναι η
πραγματικότητα που ανέφερε ο Στρατής. Ο
Δήμος βρίσκεται σε τέλμα, δεν δουλεύει τίποτα,
κανένας ελεγκτικός μηχανισμός. Ο κάθε ένας
ότι θέλει κάνει στο όνομα της προσωπικής ή
κομματικής φιλίας, αλλά και  στο βωμό κάθε
κομματικού συμφέροντος.

Παρίων Λίθος
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Αιμοδοσία στο
Κέντρο Υγείας

Πάρου από
το ΣύJογο
Εθελοντών
Αιμοδοτών

Πάρου - Αντιπάρου


