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Ο.Π.Α. 
 

ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ  ΠΑΡΙΑΝΩΝ  ΤΛΛΟΓΩΝ 

 

   Πξνο ηνλ Πξωζππνπξγό ηεο Διιάδνο θ. Αιέμε Σζίπξα 
 

Κύξηε Πξσζππνπξγέ πιεξνθνξεζήθακε όηη κεηά ηα εγθαίληα ηνπ λένπ 
Αεξνδξνκίνπ ηεο Πάξνπ είραηε ζπλάληεζε κε εθπξνζώπνπο ηεο Γεκνηηθήο αξρήο 

θαη θνξέσλ ηνπ λεζηνύ, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ζαο γηα ηα άκεζα πξνβιήκαηα  
δείρλνληαο πλεύκα θαηαλόεζεο ζε απηά.  

Γπζηπρώο δελ ήκαζηαλ ζην λεζί ηελ πεξίνδν εθείλε γηα λα παξεπξεζνύκε ζηε 
ζπλάληεζε απηή, γη’ απηό ην ιόγν ζαο ζηέιλνπκε ηελ παξνύζα επηζηνιή.  

Καλείο δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ηα άκεζα πξνβιήκαηα ηνπ λεζηνύ, όπσο: 

Κέληξν πγείαο, Αλεκνγελλήηξηεο θιπ., εθ ησλ νπνίσλ άιια αλαβαζκίδνπλ ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία πξνζθέξνληαο πνηόηεηα δσήο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ, ελώ άιια ζα 

πξέπεη λα απνηξαπνύλ δηόηη ε πινπνίεζή ηνπο, εμαθαλίδεη ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ ή 
θαη γεληθόηεξα ησλ λεζηώλ καο.  

Πηζηεύνπκε όκσο σο Οκνζπνλδία Παξηαλώλ πιιόγσλ (Ο.Π.Α.) 

ηαπηόρξνλα κε απηά (ηα άκεζα πξνβιήκαηα) ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ θαη 
άιια… ηα νπνία κπνξεί λα κελ είλαη άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο, βάδνπλ όκσο ηελ 
ζθξαγίδα ηνπο καθξνρξόληα  –ηνπηθά θαη εζληθά- θαη ζπλήζσο ηα βξίζθνπκε 

κπξνζηά καο… θαζνξίδνληαο έηζη ην κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ θάζε ηόπνπ, ηνλ ηξόπν 
δσήο, ηηο ζρέζεηο, ηε ςπρνινγία, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

άκεζεο θαη καθξνρξόληεο, αηνκηθέο αιιά… θαη Κπβεξλεηηθέο – Κξαηηθέο, πνιιέο 
θνξέο κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε όιε ηελ πνξεία ηεο θνηλσλίαο. 

Αιήζεηα θύξηε Πξσζππνπξγέ πνην είλαη ην κέιινλ ησλ λεζηώλ καο…; Ση 

κνληέιν αλάπηπμεο ζα αθνινπζήζνπκε…; Μήπσο ζα πξέπεη απηά ηα ζέκαηα λα καο 
απαζρνιήζνπλ πεξηζζόηεξν, αλνίγνληαο έλαλ δηάινγν, όρη αηέξκνλα…, κεηαμύ 

Κπβέξλεζεο, Πεξηθέξεηαο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θνξέσλ ησλ λεζηώλ θαη ηνπ 
θόζκνπ…; (θάπνηεο ηέηνηεο ζθέςεηο ππάξρνπλ κέζα ζηελ πξόηαζε γηα ην  
‘‘ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ’’). 

Πνιιέο θνξέο αθνύκε λα κηιάλε γηα πηώζε αμηώλ θαη νη πην 
επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα -ζπλεηδεζηαθή αιινηξίωζε ηνπ 

θόζκνπ-, ην νπνίν θαη αζπαδόκαζηε, γηαηί ε θξίζε ησλ αμηώλ ήηαλ απηή πνπ 
ζπλέβαιε θαη πξνεηνίκαζε ζε κεγάιν πνζνζηό (καδί θαη κε άιινπο παξάγνληεο 
εμίζνπ ζνβαξνύο) ηα δεηλά πνπ πεξλά ζήκεξα ν ηόπνο, ν ιαόο καο, αιιά θαη άιινη 

ιανί θαη απηό πηζηεύνπκε όηη νθείιεηαη ζην πνιύ ρακειό πνιηηηζηηθό επίπεδν…!  
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππήξμε γηα κηα ζεκαληηθή νκάδα πιεζπζκνύ, πςειό 

βηνηηθό επίπεδν πνπ εθδειώζεθε κε ηελ ηάζε γηα ππεξθαηαλάισζε… Ο πνιύο 
θόζκνο ζίγνπξα δελ είρε πξόζβαζε ζε έλαλ ηέηνην ηξόπν δσήο, ζεκαζία έρεη όκσο 
όηη ηελ είρε θάλεη όξακα θαη ςπρνινγία θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ ηελ πινπνηνύζε, 

έζησ θαη κε δαλεηθά…  

[Όιε ε πνξεία εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνύ έρεη ζρέζε κε ην βηνηηθό θαη 

πνιηηηζηηθό επίπεδν ηνπ πιεζπζκνύ, αλεμαξηήησο ζηαδίνπ αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. 
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Όηαλ ζηε ζρέζε απηή ην πνιηηηζηηθό ππεξηζρύεη ηνπ βηνηηθνύ, ζπλήζσο ζπλππάξρεη 
γλώζε, ππεπζπλόηεηα, επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ζηα θνηλά.  Όηαλ έρνπκε 

πςειό βηνηηθό θαη ρακειό πνιηηηζηηθό επίπεδν, ηόηε ζπληειείηαη αιινηξίσζε πνπ 
ηαπηίδεηαη κε εκηκάζεηα, βόιεκα, αηνκηζκό, αδξάλεηα, παζεηηθνπνίεζε… ζε απηή 

ηελ παγίδα έπεζε όρη κόλν ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ  δηθνύ καο ιανύ, αιιά 
πξσηίζησο νη αλεπηπγκέλνη ιανί… Γη’ απηό θαη ππάξρεη απηή ε αραξαθηήξηζηε 
παζεηηθνπνίεζε θαη αδξάλεηα ζε όια ηα δεηλά ηεο θύζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

αλζξώπνπ, πνπ εθζέηεη ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζή καο θαη ηνλ πνιηηηζκό καο, 

ππνζεθεύνληαο έηζη ην κέιινλ ηεο ίδηαο ηεο αλζξσπόηεηαο]   
Πνιιέο θνξέο ζπδεηηέηαη…; Σν ζέκα ηνπ πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ, αιιά 

δπζηπρώο δελ ην παίξλνπκε θαη ηόζν ζηα ζνβαξά, εγθισβηζκέλνη ζηα άκεζα 
πξνβιήκαηα θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, ζηελ θαιύηεξε δε πεξίπησζε αξθνύκαζηε  

ζηελ πξνζπάζεηα ρξεζηήο  Γηαρείξηζεο… θαη όκσο, ε ιύζε γηα πνιιά πξνβιήκαηα –
αλ όρη γηα όια…- είλαη ην πςειό πνιηηηζηηθό επίπεδν – ζπλεηδεηόηεηα – πνιηηηθή 

σξηκόηεηα ηνπ ιανύ καο, αιιά θαη ησλ άιισλ ιαώλ…!  
 

      Σόηε θαη κόλν Σόηε, ν ιαόο καο ζα γίλεη πξαγκαηηθόο αθέληεο ηεο δωήο ηνπ,  

                                 ηνπ ηόπνπ ηνπ θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ 

 

Απηό όκσο ζπληειείηαη κέζα από ζσζηά ζηνρεπκέλεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο 
‘‘Β η ω κ α η η θ έ ο   Γ ξ α ζ η ε ξ η ό η ε η ε ο’’   πνπ λα είλαη όκσο ηθαλέο λα 
δηακνξθώζνπλ ζηαδηαθά:   

              Οπζηαζηηθή γλώζε - θαηξηθόηεηα αληίιεςεο – θηινζνθηθή ζθέςε  
                                       κε πξνέθηαζε ζην ηξόπν δσήο  

                                        απνηέιεζκα 
 

 ‘‘Ιζηνξηθή Μλήκε – Σνπηθή Σαπηόηεηα – Δζληθή θαη ζσζηή Παγθόζκηα πλείδεζε’’  

 
Με έλα ηέηνην επίπεδν δηεπθνιύλεηαη ζεκαληηθά: 

 Η ζπλαίζζεζε ηνπ εγώ θαη ηνπ εκείο - ζπκκεηνρή ζηα θνηλά 

 Γεκηνπξγία πλεύκαηνο πνηνηηθήο απηάξθεηαο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα (θάπνηε ε Διιάδα ήηαλ απηάξθεο θαη όρη εμαξηώκελε…), ηνλ νπνίν 
ζεσξνύκε έλαλ από ηνπο ζεκαληηθνύο ηνκείο γηα ηνλ εζληθό πξνγξακκαηηζκό 

θαη ηελ εζληθή αλεμαξηεζία.  

 Καηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο δηα κέζνπ πνηνηηθώλ επαγγεικάησλ θαη 
δηαηεξώληαο ηνπο λένπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηόπν καο.  

 Αλάπηπμε πλεύκαηνο εζεινληηζκνύ.  

 πλεηδεηνπνίεζε θαη ζσζηή αμηνπνίεζε ηηο ηζηνξίαο καο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ 

πνπ έρνπκε σο ρώξα.  

 Πξνζηαζία θαη ζσζηή αλάδεημε ηνπ ηδηαίηεξνπ Διιεληθνύ θπζηθνύ θαη 

λεζησηηθνύ πεξηβάιινληνο. 
 

εκαληηθό ξόιν γηα ηελ αθύπληζε ησλ  λεαληθώλ ζπλεηδήζεσλ πξνο ηέηνηεο 
θαηεπζύλζεηο (όπσο νη παξαπάλσ) ζα πξάμνπλ ε εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί, 
αιιά θαη όινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ κε ηνλ έλαλ ε ηνλ άιιν ηξόπν εκπιέθνληαη 

ζηελ ζπλεηδεζηαθή αλάπηπμε ηδηαίηεξα ηεο λέαο γεληάο. 
 

«Η Ελλάδα ζσγκρινόμενη με παγκόζμια μεγέθη μεηρά απειροελάτιζηα. 
Πληθσζμός: 1,4 τιλιοζηά ηοσ παγκόζμιοσ (2010)  
ΑΕΠ: 3,9 τιλιοζηά ηοσ παγκόζμιοσ” (2010)»  
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                    Αιιά ζαλ ιαόο, έβαιε ηηο βάζεηο ηεο Γεκνθξαηίαο  

                                     θαη ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ!!!  

 

Απηό ζαλ παξαθαηαζήθε, ελώ δελ είλαη θαζόινπ εύθνιν λα μεξηδσζεί από ην 
ιαό καο, ζίγνπξα, πξέπεη λα βξεζεί ν ηξόπνο θαη κάιηζηα ζύληνκα, ώζηε ν 
πνιηηηζκόο λα γίλεη ζπλείδεζε, ςπρνινγία θαη λα θαζνδεγήζεη ηα βήκαηα καο ζαλ 

έζλνο… 
Σν κέιινλ ηεο ρώξαο καο, κε ηελ ηζηνξία πνπ έρεη ζηνλ πνιηηηζκό, ην 

ηδηαίηεξν θαη κνλαδηθό θπζηθό - λεζησηηθό πεξηβάιινλ, δελ είλαη άιιν, από ην λα 
γίλεη πξνπύξγην θαη δσληαλό παξάδεηγκα ζηνπο άιινπο ιανύο: ζηελ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ηελ 
ΑΔΙΦΟΡΟ αλάπηπμε - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  θαηεύζπλζε. 

Η Διιάδα έρεη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζην λα είλαη κέζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο 
–Παγθνζκίσο- ηεο ειπίδαο θαη ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο. Όζν πην γξήγνξα ην 

πηζηέςνπκε θαη δνπιέςνπκε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζε εθείλν ην βαζκό ζα 
ππάξμεη ακεηάθιεηε πνξεία πνηνηηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ηνπ ιανύ καο. 

 

Κύξηε Πξσζππνπξγέ γλσξίδνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ πεξλά ε ρώξα καο θαη ηηο 
πηέζεηο πνπ δερόκαζηε δηεζλώο… άιια πηζηεύνπκε πσο πξέπεη λα επελδύζνπκε θαη 

ζην αύξην, γηα λα κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ηόζν ηα άκεζα 
πξνβιήκαηα, αιιά θαη λα κελ πηζσγπξίδνπκε ζπλερώο… ζην αλαρξνληζηηθό ρζεο. 

Πνιιά είλαη απηά πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ζε απηνδύλακε βάζε, ζαλ ρώξα, 

ζαλ ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζαλ ελεξγνί πνιίηεο. 
Δκείο ζαλ Οκνζπνλδία, όιν ηνλ πξνεγνύκελν πξνβιεκαηηζκό πξνζπαζήζακε 

λα ηνλ εμεηδηθεύζνπκε πξαθηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λεζί καο… -θαη λα κελ 
κείλεη απιώο… έλαο πξνβιεκαηηζκόο θαη θάπνηεο αλεζπρίεο θάπνησλ αηόκσλ-. αο 
γλσζηνπνηνύκε κηα από ηηο πξσηνβνπιίεο καο (ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο κε 

παξόκνην ζθεπηηθό).  
Πηζηεύνληαο όηη ζηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ πεξλά ε ρώξα καο ηέηνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζαλ θαη ηε δηθή καο, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ πξώηε γξακκή 
ησλ επηδηώμεσλ θαη ελδηαθεξόλησλ ηεο θπβέξλεζήο ζαο -θαη πηζηεύνπκε όηη 

βξίζθνληαη-. 

 
Η πξώηε πξόηαζε πνπ ζαο γλσζηνπνηνύκε αθνξά ζηελ αλάπιαζε ηνπ 

‘‘ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΤ’’ Παξνηθηάο ηεο Πάξνπ ζε Βησκαηηθό Πάξθν.  
Δθόζνλ πινπνηεζεί κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πξώην ππιώλα – παξάδεηγκα 

ηνπηθήο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη ελεξγνύ δξάζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθώλ 

θνξέσλ ηνπ λεζηνύ κε έκπξαθηε ζύδεπμε ηνπ ηνπξηζκνύ – πνιηηηζκνύ, γεσξγίαο θαη 
ληόπηαο δεκηνπξγίαο.  

Αλ όρη… ηόηε ν ηνπξηζκόο ζα ζπλερίζεη λα είλαη ε κνλαδηθή παξαγσγηθή – 
νηθνλνκηθή απαζρόιεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ καο -δύν κε ηξείο κήλεο ην ρξόλν- 
θαη κεηά… ε απόιπηε εξεκηά… κε όηη αξλεηηθέο επηπηώζεηο έρεη απηό ζηα λεζηά καο 

(ιόγσ ρακειήο πνηόηεηαο πνιηηηζηηθώλ ελδηαθεξόλησλ ησλ θηινμελνύκελσλ) ηόζν 
άκεζα, πνιύ πεξηζζόηεξν ζην κέιινλ. 

Αλ ζπλερηζηεί απηό ην αλαρξνληζηηθό κνληέιν αλάπηπμεο ησλ λεζηώλ καο 
(όπσο απηό εθδειώζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο), ζα μεπνπιεζνύλ πνιύ ζύληνκα ηα 
πάληα ζηνπο επίδνμνπο αγνξαζηέο ληόπηνπο θαη μέλνπο, θαηαληώληαο ηα λεζηά καο ζε 

έλα απέξαλην μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα θαη κηα κέξα ζα μππλήζνπλ ηα παηδηά καο… 
θαη  ζα αληηιεθηνύλ, όηη είλαη ακεηάθιεηα μέλα…! ζηε γή ησλ πξνγόλσλ ηνπο… 
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Απηό ζέινπκε θαη αλαδεηάκε…; 
Δκείο πηζηεύνπκε πωο ΟΥΙ…! 

 
αο επηζπλάπηνπκε δύν έγγξαθα πξνο ελεκέξσζή ζαο: α) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

αλαθνξηθά κε ηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ θ. Δπάγγειν Απνζηόινπ παξνπζία αξκόδησλ ζηειερώλ ηνπ Τπνπξγείνπ, 
θαζώο θαη κε ηνλ θ. Γεώξγην Καξέηζν Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ ‘‘ΓΗΜΗΣΡΑ’’ (ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ) θαη β) έλα 
κηθξό απνινγηζκό γηα ηελ κέρξη ηώξα δξαζηεξηόηεηά καο θαη επίζεο έλα πιήξε 

θάθειν κε ηελ πξόηαζή καο, ειπίδνληαο ζηελ ζεηηθή αληαπόθξηζή ζαο.  
 
Γηα νπνηαδήπνηε παξαπέξα ελεκέξσζε ή δηεπθξίληζε, είκαζηε ζηε δηάζεζε ηε 

δηθή ζαο θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ζαο.  
 

 
 
 

 
 

 
Με εθηίκεζε 
Σν Γ. ηεο Ο.Π.Α. 

Αύγνπζηνο 2016 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


