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Σε καταδικασμένες εκ των προτέρων κινήσεις 

εντυπωσιασμού καταφεύγει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 

στη Χίο Θανάσης Βαρίνος, μπροστά στο έμπρακτο κυβερνητικό 

ενδιαφέρον για το Νομό μας που σηματοδοτεί η επικείμενη 

επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η συρραφή δηλώσεων, η 

παράθεση ελλιπών στοιχείων, η παράλειψη άλλων, στρατευμένων 

στην υπηρεσία της γνωστής καταστροφολογίας της Δεξιάς, που 

επιχειρεί με ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό.

Δυστυχώς για τον κ. Βαρίνο οι πολίτες της Χίου διαθέτουν 

και μνήμη και γνώση των τοπικών ζητημάτων. Γ  αυτό το λόγο και 

η προσπάθεια του θα πέσει στο κενό.

Εμφανίζεται ο κ. Βαρίνος να αγνοεί τις εξελίξεις στο θέμα του 

Αεροδρομίου, την εκφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης και τη 

δέσμευση των απαραίτητων πόρων για το έργο αυτό.

Σχετικά με το υδρευτικό ζήτημα σκόπιμα ξεχνάει την 

κατασκευή του Φράγματος Ζυφιά, το δίκτυο λιμνοδεξαμένων που 

κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια, την περσινή λειτουργία της 

μονάδας αφαλάτωσης (αν και παρέοτη στα εγκαίνια). Αγνοεί, ή 

κάνει ότι αγνοεί το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 1739/87 που επιτρέπει 

τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων σε επίπεδο 

Νομού και την εκπόνηση αυτή την περίοδο από την ΤΕΔΚ Χίου 

μελέτης για τη σύσταση ενιαίου φορέα ύδρευσης για όλο το Νομό.



17:10 Π?ΟΜ:

Συνεχίζει να καταστροφολογεί για τη μαστίχα, ενώ ο ίδιος 

τταρευρέθηκε στα εγκαίνια του Νέου Εργοστασίου της Ένωσης 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έργου σου σηματοδοτεί την ανοδική 

πορεία της Ένωσης αλλά και το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης. 

Επανέρχεται δε στο θέμα των αποζημιώσεων, των οποίων το 

διπλασιασμό αποφάσισε η Κυβέρνηση, ενώ έχει πάρει ήδη την 

απάντηση από τον Υφυπουργό Γεωργίας στη Βουλή.

Καταστροφολογεί για το έργο της Μαρίνας της Χίου το οποίο 

βρίσκεται σε εξέλιξη και ως δια μαγείας ξεχνά τη μηνυτήρια 

αναφορά που υπέβαλλε ο ίδιος κατά τοπικών υπευθύνων για την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών που αποτελεί και τη βασική αιτία 

καθυστέρησης.

Τέλος επιδίδεται για μια ακόμη φορά σε ανέξοδη 

πατριδοκαπηλεία, υπενθυμίζοντας τις κραυγές του στη Βουλή και 

ξεχνώντας ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αποτελεί 

πρώτιστο μας μέλημα και επιδίωξη της παραμεθόριας περιοχής 

μας.

Κανείς δεν αρνείται ότι η Χίος έχει πολλά και σημαντικά 

προβλήματα.

Αλλά ο Βουλευτής της ΝΔ αναλώνεται σε. μικροκομματικές 

κορώνες και αποδεικνύεται ανίκανος να αντιληφθεί τη σημασία της 

επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο νησί μας.

Ευτυχώς τη σημασία της επίσκεψης του Κώστα Σημίτη την 

έχουν αντιληφθεί οι πολίτες της Χίου, των Οινουσσών και των 

Ψαρών και αυτό θα φανεί το Σάββατο και την Κυριακή

Ο κ. Βαρίνος προτιμά την αντιπολιτευτική μοναξιά του.
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