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Ένα από τα παλαιότερα 
ψευτοδιαφημιστικά εγ-
χειρήματα στον χώρο 

της τοπικής αυτοδιοίκησης 
παρουσιάστηκε από την Δη-
μοτική Αρχή στο τελευταίο δη-
μοτικό συμβούλιο του Δήμου 
Πάρου της 12 Μαρτίου 2012. 
Η «παράσταση» κουραστική 
και πάλι για εμάς. Μόνο που 
αυτή τη φόρα έγινε και επι-
κίνδυνη, όπως θα διαβάσετε 
παρακάτω και κυρίως, προς 
το τέλος του κειμένου. 

Το ιστορικό
Ο τοπικός πράκτορας μίας 
ιδιωτικής εταιρείας που θέ-
λει να εισέλθει στον χώρο 
των ασφαλειών στα νησιά 
Πάρος και Αντίπαρος, φρό-
ντισε ώστε να έρθει σε επα-
φή με τα κατάλληλα πρό-
σωπα από την δημοτική αρχή 
του Δήμου Πάρου. Αφού συ-
νεννοήθηκε μαζί τους, υπέ-
βαλε και τυπικά προς το δη-
μοτικό συμβούλιο πρόταση να 

παρέχει η εταιρεία του ομα-
δικό ασφαλιστικό συμβόλαιο 
για την κάλυψη των μαθητών 
των σχολείων για ένα μικρό 
μέρος δαπανών σε περίπτω-
ση που έχουν κάποιο ατύχη-
μα κατά την διάρκεια των μα-

θημάτων. Το κόστος για ένα 
τέτοιο συμβόλαιο είναι πά-
ντα μικρότερο από 10.000 
για να διαμορφώνει καλές 
εντυπώσεις όσο αφορά την 
προσφορά. Δηλαδή οι γονείς 
και οι πολίτες που του ακούν, 

να λένε: «μα για εκατοντάδες 
παιδιά, μόνο αυτό το ποσό!».

Η εμπειρία έχει διδάξει ότι 
αυτά τα συμβόλαια δεν ενερ-
γοποιούνται ποτέ, γιατί: α) οι 
περιπτώσεις σοβαρών ατυχη-
μάτων σε μικρές σχολικές κοι-

νότητες είναι στατιστικά ασή-
μαντες, β) οι γονείς δεν ψά-
χνουν ποτέ τα δύο τρία κατο-
στάρικα αποζημίωσης, αν σε 
κάποια περίπτωση χτυπήσει 
το παιδί τους.

Ωστόσο, οι πολιτικοί που δι-
οικούν δήμους βγάζουν ανα-
κοινώσεις ότι δήθεν φροντί-
ζουν για το καλό της μαθη-
τιώσας νεολαίας, αφού την 
ασφαλίζουν κλπ, κλπ. Κερδο-
σκοπούν πολιτικά λοιπόν από 
μία τέτοια ενέργεια, χωρίς να 
προσφέρουν τίποτα και χωρίς 
να έχουν κάνει οι ίδιοι τίποτα.

Η εταιρείες
Ακόμα καλύτερα προνόμια 
απολαμβάνουν οι ασφαλι-
στικές εταιρείες που έχουν 
τις γνωριμίες για  να «κανο-
νίσουν» τέτοιες επικοινωνια-
κού χαρακτήρα ενέργειες σε 
συνεργασία με δημοτικούς 
παράγοντες.
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Οι 
«ANONYMOUS» 
πίσω από την 

επίθεση;

Η διεθνής ομάδα χάκερς 
«ANONYMOUS» που επιτίθε-
ται σε ιστοσελίδες που εκπρο-
σωπούν αυτό που ονομάζεται 
«σύστημα του κεφαλαίου» σε 
όλα τα κράτη του κόσμου άφη-
σε τα ίχνη της και στη σελίδα 
του ιντερνέτ του Δήμου Πάρου.

Και πάλι οι 
λογαριασμοί 
της ΔΕΥΑΠ

Πρωτάθλημα ΕΠΣΚ 
χιλίων προβλημάτων
Το ποδόσφαιρο των Κυκλάδων σε κρίση

Το θέμα του πρώην κοινοτικού καφενείου στο λιμάνι της Παροικι-
άς απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι η δημοτική πλειοψηφία αποφα-
σίζει ερήμην της τοπικής κοινωνίας για καίρια θέματα που αφορούν 
την τελευταία.

Έτσι, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12/3 το θέμα της 
τύχης του πρώην δημοτικού καφενείου ήρθε και πάλι προς συζήτηση.

Ενώ, υπήρχαν απόψεις από το να γκρεμιστεί ώστε να αναδειχθεί ο 
παραδοσιακός οικισμός, έως να μειωθεί ο όγκος του για τον ίδιο σκο-
πό, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Η εισήγηση που έγινε στο δημοτικό 
συμβούλιο από τον επιστημονικό σύμβουλο κ. Θεοφ. Καταπόδη ήταν 
να φύγουν τα εξωτερικά βόλτα και οι πέργκολες που υπάρχουν και 
να βαφτούν οι τοίχοι άσπροι! Παρουσιάστηκαν και σχετικές κατόψεις 
για το πώς θα είναι το κτίριο με τη νέα του μορφή. Από την άλλη ο κ. Γ. 
Καρατζάς παρουσίασε επεξεργασμένη φωτογραφία που φαινόταν η 
πλατεία Μαντώς Μαυρογένους και ο παραδοσιακός οικισμός (φωτό), 
δίχως το κτίριο που κρύβει τη θέα.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Κ. Ροκονίδας απευθυνό-
μενος στην πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου ρώτησε στη συνέ-
χεια της συζήτησης: «Τρεις μήνες συζητάμε το θέμα. Γιατί φοβόσαστε 
να ρωτήσετε τους πολίτες της Παροικιάς ώστε και αυτοί να σας πουν 
την άποψή τους; Να δούμε και εμείς τι θεωρεί ο κάτοικος της Παροι-
κιάς ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού».

Αρνούνται λαϊκή 
συνέλευση για το 

Κοινοτικό Καφενείο

«ΑΠΟφΑΣίζΟυΜΕ ΜΟΝΟί ΜΑΣ»

Για τον μήνα Μάρτιο

Για τις ημερομηνίες 19-21 (Δευτέρα – Τετάρτη)
Σπάλα Χοιρινή 4 ευρώ το κιλό
Λουκάνικα 750 γρ. Κοτόπουλο - Γαλοπούλα 2 ευρώ
Πάνες Ακράτειας το 2ο 40% ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 

Για τις ημερομηνίες 22-24 (Πέμπτη – Σάββατο)
Μπίρες -20% με κάρτα CLUB Carrefour
Λευκό Τυρί 4,50 ευρώ το κιλό
φράουλες 500 γρ. 1,50 ευρώ

Για τις ημερομηνίες 19-23 (Δευτέρα - Σάββατο)
Πατάτες 0,38 ευρώ το κιλό
Κεφαλοτύρι Πάρου 9,90 ευρώ το κιλό
Κοκόρι Νωπό ίταλίας 2,75 ευρώ το κιλό
Ρώσικη Σαλάτα 1 Κιλού 2,50 ευρώ
Πάριζα Τοστ Εν Ελλάδι 5% Λιπαρά  6,70 ευρώ το κιλό

* Διανομές στην Αντίπαρο κάθε Τετάρτη και Σάββατο με αγορές άνω των 200 ευρώ

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΕΙ Ο ΣΤ. ΦΡΑγΚΟΥΛΗΣ; ΑΘΛΗΤΙΣμΟΣ

Ρουσφέτια 
και «πΡοτυπα»

…στο δημαρχείο Πάρου;

Τα χορταρακια του λιβαδιού είναι μια «ευγενική» χορηγία της αγέλης των Λύκων.                          
Η χορηγία εξασφαλίστηκε με την «γενναιόδωρη» διαμεσολάβηση του τσοπάνη, δυστυχώς.
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Το καλοκαίρι δεν κάνουμε συγκεντρώσεις γιατί 
έχουμε τουρισμό. Το Πάσχα πάλι δεν κάνουμε, 
γιατί περιμένουμε την έναρξη της σεζόν (λέμε 

τώρα). Το χειμώνα again δεν κάνουμε, γιατί έχουμε 
κακοκαιρία. Την άνοιξη, και πάλι δεν κάνουμε, γιατί 
δεν κάναμε όλο το περασμένο διάστημα. Να μην μι-
λήσω, να μην μιλήσω…

Προς ΛΑΜΟΓίΟ της Πάρου που αντιγράφει όλα 
τα θέματα και ανακαλύπτει την πυρίτιδα μετά 
από 2 εβδομάδες, με το ΕΚΕΜΕΛ στις Λεύκες. 

Ξέρεις, ανακαλύφθηκε και η Αμερική! Μην το κάνεις 
θέμα όμως πάλι.

Ψίθυροι δεν γίνονται χωρίς την Άννα! Όμως 
σήμερα, έχει ασυλία από τη στήλη. Η ταβα-
νόπροκα που έριξε για την Βασίλισσα Μπέ-

τυ της Πάρου, δεν είχε προηγούμενο. Άκου εκεί «ξέ-
ρετε πόσα χρήματα μπαίνουν μέσα με τις συναυλίες 
στο Πάρκο;». Άννα μου, εμείς τα έχουμε γράψει. Στους 
Ναουσαίαρχους να τα πεις.

Ποιος λέτε ότι υπερασπίστηκε τον Βλαχογιάννη, 
όταν του είπαν μέσα στο δημοτικό συμβού-
λιο ότι είναι ο τοποτηρητής του ΠΑΣΟΚ στην 

Πάρο. Ναι, ναι. Καλά σκεφθήκατε. Ο Λούης Κοντός! 
Τι άλλο θα ακούσουμε σ’ αυτό τον κόσμο.

Λοιπόν, τώρα σας έχω σπέσιαλ αποκάλυψη. Την 
Τρίτη 13 Μαρτίου ως γνωστό, χάκαραν το site 
του Δήμου. Αυτό, θα μου πείτε είναι γνωστό. 

Σωστό. Ναι, αλλά ποια ήταν η τελευταία ανάρτηση της 
ιστοσελίδας προτού την χακάρουν; Εκεί σας θέλω, για 
να βρούμε τον καντέμη την Τρίτη και 13. Άντε, να το 
πάρει το ποτάμι. Η τελευταία δημοσίευση πριν το χα-
κάρισμα ήταν το πόθεν έσχες του Ροκονίδα! Έτσι, για 
να κρατάμε λίγο και τις ισορροπίες.

Παλιά γίνονταν φασαρίες, όταν έβγαινε ο σύ-
ζυγος έξω το απόγευμα για κανένα καφεδάκι 
και γύρναγε αργά το βράδυ σπίτι. Τώρα, γίνο-

νται φασαρίες γιατί ο σύζυγος φεύγει μετά το μεση-
μέρι για δημοτικό συμβούλιο και γυρνάει σπίτι αργά 
τα μεσάνυχτα. Άντε να πιστέψει το έτερο πρόσωπο ότι 
ήταν στο δημοτικό συμβούλιο τόσες ώρες. «Σε ποιον 
τα πουλάς αυτά» του απαντάει. Να έβλεπε και κάτι 
να γίνεται η νοικοκυρά θα έλεγε χαλάλι... αλλά που!

Καθόμουν τις προάλλες και διάβαζα στο πόθεν 
έσχες του Δημάρχου το χαρτοφυλάκιο του. Τι 
να πω βρε Χρήστο μου. Πως κάνεις τις επι-

λογές σου; Μόλις δεις κάτι και σέρνεται στο χώμα, 
τσουπ τρέχεις να το αγοράσεις; Πάντως μην ανησυ-
χείς. Τώρα με τον Ευάγγελο στο τιμόνι θα έρθει και 
η ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου. (Πλάκα είναι η τε-
λευταία πρόταση. Μην τα πάρεις όλα σβάρνα από τη 
χαρά σου και τη Δευτέρα το πρωί τρέχεις για αγορές).

Η εργασία πάντως του Καταπόδη για το πρώην 
Κοινοτικό Καφενείο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα, πολιτικά. Μας απέδειξε πως μ’ ένα σο-

βάντισμα και μ’ ένα ξήλωμα πέργκολας, μπορείς να 

παρουσιάσεις μία νέα μακέτα ανάπλασης. Respect 
πολιτικά από εμάς.

Aσχετο: Αυτή την εβδομάδα ο τιτανοτεράστιος 
Γ. Παπαμανώλης είναι στο κόμμα του Κουβέ-
λη ή ανακάλυψε τώρα το κόμμα του Καστανί-

δη και της Κατσέλη.

Oχι ρε μπούρδα Καραβάγκο. Καμία σχέση δεν 
έχουν οι φρυγανιές «Κατσέλη» με τη Λούκα. 
Οι φρυγανιές «Κατσέλη» έχουν μία διαχρο-

νική ποιότητα.

Παραλίγο να ξεχάσω το κυριότερο. Η κ. Μ. Τρι-
βυζά έθεσε ως πολιτικό επιχείρημα  για να 
παραμείνει όπως έχει το κτίριο έκτρωμα της 

Παροικιάς (πρώην Κοινοτικό Καφενείο), το μέγιστο 
ερώτημα που ήταν: «Έχετε αναλογιστεί αν ο Δήμος 
έχει χρήματα για τις επισκευές;». Η επιστήμη σηκώ-
νει τα χέρια ψηλά για την τοποθέτηση της κ. Τριβυζά.

Aσχετο 2: Τα εγκαίνια του αεροδρομίου ή του 
εμπορικού λιμανιού θα κάνει πρώτα το ΠΑ-
ΣΟΚ – Βενιζέλου στην Πάρο;

2

… ανήμερα των Βενιζέλειων 

Νο 1-Από Παροικιά - Μαράθι - Κώ-
στο - Λεύκες - Πρόδρομο - Μάρ-
μαρα - Μάρπησσα - Π. Λιβάδι - Λο-
γαράς - Παρ. Πούντας - Χρ. Ακτή 
- Δρυός
07:25 - 10:45 - 12:10 - 14:10 - 16:00
Σάββατο 12:10 - 14:00
Κυριακή 12:10
Από Δρυό - Λευκές - Παροικιά
07:25 από Μάρπησσα 09:00 - 13:10 - 14:55
Σάββατο 09:00 - 13:10
Κυριακή 09:00
Νο 2
Από Παροικιά - Νάουσα
07:35* - 10:30 - 12:10* - 13:20 - 13:25* - 
14:25 - 16:00
Σάββατο 09:40* - 12:10 - 14:00
Κυριακή 09:40* - 12:10
Από Νάουσα - Παροικιά
07:40 - 08:30* - 10:00 - 11:00 - 12:30* - 
14:15* -15:30
Σαβ. - Κυρ. 10:00 - 12:30
* Μέσω Καμαρών
 Νο 3
Από Παροικιά - Αλυκή
07:05 - 11:10^ - 12:10 - 13:15^ + 14:15 
- 16:10^
Σάββατο 08:45 – 12:10^ - 14:10
Κυριακή 08:45 - 12:10^
Από Αλυκή - Παροικιά

07:30 - 08:20 - 11:40 - 13:40 - 14:35 - 16:40
Σάββατο 09:05* - 12:40 - 14:40
Κυριακή 09:05* - 12:40
* Μέσω Βουτάκου - Πούντα
^ Μέσω Πούντα - Βουτάκου
> Μέσω Βουτάκου
Νο 4
Από Παροικιά - Πούντα
07:10^ - 09:10 - 11:10 - 12:10 - 13:15 - 
14:10 - 16:10
Σάββατο 08:45 - 12:10 - 14:10
Κυριακή 08:45^ - 12:10
Από Πούντα - Παροικιά
07:50 - 09:25 - 11:25* - 12:25 - 13:25* 
->14:25* - 16:25*
Σάββατο 09:25 - 12:25* - 14:25
Κυριακή 09:25 - 12:25
* Μέσω Βουτάκου - Αλυκής
^ Μέσω Αλυκής - Βουτάκου
> Μέσω Βουτάκου
 Σχολικά δρομολόγια
Από Νάουσα - Δρυός 13:45 - 14:15
Από Δρυό - Νάουσα - Παροικιά 07:10
Νάουσα - Σάντα Μαρία 14:15
Από Σάντα Μαρία - Νάουσα 07:30
Από Νάουσα - Κολυμπήθρες 14:15
Από Κολυμπήθρες - Νάουσα 07:50
Από Νάουσα - Αμπελά 14:15
Από Αμπελά - Νάουσα 07:50
Από Νάουσα - Καμάρες 14:15

Δρομολόγια ΚΤΕΛ ΠΑΡΟυ 
για τον μήνα Μάρτιο

ΕφΗΜΕΡΕυΟΝΤΑ φΑΡΜΑΚΕίΑ φΕΒΡΟυΑΡίΟυ 2012
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΑγΚΟΥΛΗ – 

ΣΚΙΑΔΑ
Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους
Τηλέφωνα Ανάγκης: 22840-21388 
(φαρμακείο), 22840-22088 (Οι-
κία)
9/3, 14/3, 19,3, 29/3
Σάββατο 24/3, Κυριακή 4/3

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΦΡΑγΚΟΥΛΗΣ
Διασταύρωση περιφερειακού Πα-
ροικία
Τηλέφωνα Ανάγκης: 22840-21449 
(φαρμακείο), 22840-21331 (Οι-
κία), 6937090161 (κινητό)
5/3, 15/3, 20/3, 30/3
Σάββατο 10/3, Κυριακή 25/3

ΑΝΤΙγΟΝΗ ΒΙγΛΑ – γΡΑΒΑΡΗ
Αγορά – Σεπτεμβριανή

Τηλέφωνα Ανάγκης: 22840-21282 
(φαρμακείο), 22840-91447 (οικία)
1/3, 6/3, 16/3, 21/3, 26/3
Σάββατο 31/3, Κυριακή 11/3

ΑγγΕΛΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ
Πλατεία Βεντουρή
Τηλέφωνα Ανάγκης: 22840-23992 
(φαρμακείο), 6944659205 (κινη-
τό)
2/3, 7/3, 12/3, 22/3, 27/
Σάββατο 17/3

ΕΙΡΗΝΗ ΘΩμΑ – ΚΟΝΤΟΥ
Όπισθεν Κέντρου υγείας
Τηλέφωνα Ανάγκης: 22840-22223 
(φαρμακείο), 22840-22748 
(Οικία)
8/3, 13/3, 23/3, 28/3
Σάββατο 3/3, Κυριακή 18/3 

Δρομολόγια Φέρι - μπόουτ Πού-
ντα - Αντίπαρος. Το πρόγραμμα των 
δρομολογίων Φέρι-μπόουτ για τον 
μήνα μάρτιο έχουν ως εξής:
 
Από Αντίπαρο για Πούντα
07:00 - 07:45 - 08:15 - 09:15 
- 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 

- 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 
- 18:15 - 20:15 - 22:15 - 23:15
 
Από Πούντα για Αντίπαρο
07:15 - 08:00 - 08:30 - 09:30 
- 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 
14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 
18:30 - 20:30 - 22:30 - 23:30 

Ρουσφέτια και «πρότυπα»  
…στο δημαρχείο Πάρου;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Ιδίως, οι νεοεισερχόμενες σε κά-
ποια περιοχή. Αυτό συμβαίνει, διότι 
χωρίς να κάνουν τίποτα ουσιώδες:

α) Αποκτούν νόμιμα τα στοιχεία ταυ-
τότητας και επικοινωνίας με τα μέλη 
κάθε οικογένειας της περιοχής για 
την οποία ενδιαφέρονται, με το πρό-
σχημα της συμπλήρωσης των εγγρά-
φων του ασφαλιστηρίου.
β) Μαθαίνοντας τα στοιχεία κάθε οι-
κογένειας, ταξινομούν τις ασφαλιστι-
κές τους ανάγκες και εφορμούν για 
να τους πουλήσουν άλλα ασφαλιστικά 
συμβόλαια (ζωής, περιουσίας, κλπ).  
Χωρίς να έχουν πληρώσει φράγκο 
για την απόκτηση βάσης δεδομέ-
νων ή χωρίς να έχουν λιώσει τις σό-
λες τους για να πάνε πόρτα – πόρτα ή 
μέσω γνωριμιών σε κάθε οικογένεια.
γ) Χωρίς να έχουν πληρώσει φράγκο 
λοιπόν, πληρώνονται κιόλας για τα 
έξοδα να τυπώσουν τα ασφαλιστήρια 
και να τα διανείμουν, αφού το συμ-
βόλαιο για τα παιδιά των σχολείων 
του Δήμου Πάρου – όπως ακούστη-
κε – θα πληρωθεί 5.000 ευρώ.
δ) Χωρίς να πληρώσουν φράγκο επί-
σης, κερδίζουν μία απολύτως δω-
ρεάν καμπάνια διαφήμισης στις οι-
κογένειες της περιοχής του Δήμου 
(στην προκειμένη περίπτωση της Πά-
ρου), αφού μαζί με τα ασφαλιστή-
ρια θα στείλουν τα διαφημιστικά τους 
για άλλα προϊόντα, θα μαθευτεί ότι η 
εταιρεία απέκτησε και λειτουργεί γρα-
φείο στην Πάρο, ενώ κατά την ημέρα 
παράδοσης των ασφαλιστηρίων στα 

παιδιά θα οργανώσουν και μία φω-
τογράφιση με τους δημοτικούς πα-
ράγοντες (με τους οποίους προσυ-
νεννοηθήκαν τη δουλειά) και ίσως 
να κάνουν και ομιλίες ότι τάχα φρο-
ντίζουν για την νεολαία του τόπου 
που το θεωρούν καθήκον τους και 
μπλα, μπλα, μπλα.

Αυτά τα μοιράζουν και στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης για να πάρουν 
και από εκεί τη δημοσιότητα που επι-
θυμούν, θεωρώντας ότι τα ΜΜΕ θα 
εκλάβουν τη «φιέστα» σαν κοινωνι-
κό γεγονός για το καλό των παιδιών 
της περιοχής και όχι ως διαφήμιση. 
Βέβαια, κάποιοι από τα ΜΜΕ που δεν 
έχουν δημοσιογραφική συνείδηση, 
αλλά είναι απλοί κομπιναδόροι, εί-
ναι προσυνεννοημένοι και αυτοί σε 
τέτοιες περιπτώσεις, με το αζημίω-
το βέβαια.

Νέο θαύμα, 
το κλαμπ    
Στην περίπτωση του Δήμου Πάρου 

είχαμε και άλλο ένα θαύμα. Δεν φτά-
νει που έστησαν κατά την τελευταία 
συνεδρίαση αυτή τη φιέστα που μό-
λις περιγράψαμε, αλλά θέλησαν να 
εμφανίσουν ότι ο Δήμος Πάρου δεν 
θα ξοδέψει τίποτε για αυτά τα «σπου-
δαία» ασφαλιστικά συμβόλαια, διότι 
βρέθηκε χορηγός!!!!

Στην ερώτηση, ποιος θα είναι ο χο-
ρηγός, η απάντηση μας σόκαρε!!!

Χορηγός των 5.000, ο Δήμος Πά-
ρου αποφάσισε να είναι ένα πολύ 
γνωστό παραλιακό κλαμπ της Πά-
ρου!!!

Με λίγα λόγια, η δημοτική αρχή 
του Δήμου Πάρου και ο δήμαρχος 
Χρήστος Βλαχογιάννης (δάσκα-
λος στο επάγγελμα) δεν θεώρησε 
ότι αποτελεί πρόβλημα να αποκτή-
σει διαφημιστική πρόσβαση στην 
πελατεία που θα ονειρευόταν να 
έχει κάθε κλάμπ – στα ανήλικα 
παιδιά - για ένα ευτελές ποσό των 
5.000 ευρώ (αλλά και για οποιοδή-
ποτε άλλο ποσό).

Ε, εμείς θεωρούμε ότι ανοίγει τε-
ράστιο ηθικό θέμα η συγκεκριμένη 
απόφαση. Την πολιτική μπαλαφά-
ρα και το ρουσφέτι στην ασφαλιστι-
κή εταιρεία μπορούμε να τα «κατα-
πιούμε» γιατί έχουμε συνηθίσει πια 
σε αυτά από την παρούσα δημοτι-
κή αρχή. 

Όμως δεν μπορούμε να καταπιούμε 
με τίποτα ότι για 5.000 ευρώ η δη-
μοτική αρχή Χρ. Βλαχογιάννη νομιμο-
ποιεί με το κύρος του θεσμού του Δή-
μου Πάρου την εισχώρηση του προ-
τύπου της «χύμα» διασκέδασης, του 
αλκοόλ και του lifestyle στα σχολεία 
του νησιού μας, με το να επιτρέπει σε 
ένα κλαμπ να εμφανίζεται σαν «αρω-
γός» στην ασφάλιση των μαθητών. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι το κάθε κλαμπ 
θα ήθελε να τους έχει καθημερινούς 
πελάτες για να γεμίζει τα ταμεία του 
και να αδειάζει τα μυαλά τους.

Μακριά από εμάς η σοβαροφάνεια 
και η δήθεν σεμνοτυφία. Άλλο όμως 
να περάσεις μερικές μέρες της νεα-
νικής ζωής σου σε ένα κλαμπ, άλλο 
να σε κάνουν με έμμεσους τρόπους 
να νομίζεις ότι το κλαμπ και ο τρό-

πος ζωής που προτείνει, σου «εξα-
σφαλίζουν» τη ζωή. 

Κ. Ν. Δραγάτης

Υ.γ 1: Αλήθεια, μπορεί να μας πει 
κανένας, αν ο χορηγός χρωστά χρή-
ματα σε δημοτική επιχείρηση ή υπη-
ρεσία του Δήμου και πόσα;

Υ.γ 2: Ρωτήθηκε π.χ η επιχείρηση 
«ίατρικό Πάρου» μήπως θα ήθελε να 
πληρώσει το συγκεκριμένο ασφαλι-
στήριο σε συνεργασία με μία άλλη 
ασφαλιστική εταιρεία που θα έδινε 
και περισσότερες παροχές;  

Πόσο τυχαίο ήταν ότι μόνο μια από 
τις 8 εταιρείες παρουσίασε χορηγό; 
Είχαν ενημερώθει οι υπόλοιπες εται-
ρείες για το δικαίωμα αυτό; Επίσης, 
έχω και μία εταιρεία πώλησης τσι-
γάρων και μία άλλη ποτών που ίσως 
τις ενδιαφέρει η «ευγενική» διάθε-
ση των δημοτικών μας παραγόντων 
για συλλογή χορηγιών. Να τις προ-
σκαλέσουμε; 

Υ.γ 3: Για λεπτομέρειες του θέ-
ματος και τι συζητήθηκε στο δημο-
τικό συμβούλιο, στο ρεπορτάζ της 
σελίδας 7. 
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Μία από τις μεγα-
λύτερες επενδύ-
σεις που έχουν γί-

νει τα τελευταία χρόνια 
στην Πάρο - και μάλιστα 
προς τη σωστή κατεύθυν-
ση - είναι το Δημοτικό Πο-
λιτιστικό Πάρκο στον Άγιο 
ίωάννη Δέτη.

Ο τίτλος «Περιβαλλο-
ντικό Πολιτιστικό Πάρκο 

Πάρου Άη Γιάννης Δέτης» - που είναι λανθασμένος ορ-
θογραφικά ακόμα και στην πρώτη σελίδα της ιστοσελί-
δας του, και αναγράφεται «Αι» αντί του ορθού «Άη ή Αϊ», 
δεν αναγράφει πουθενά ότι είναι του  «ΔΗΜΟυ ΠΑΡΟυ».

Θυμίζουμε, ότι μοναδικός μέτοχος της εταιρείας εί-
ναι ο Δήμος Πάρου. (Αυτά για την ιστορία και για όσους 
προσπαθούν να τη λησμονούν). Το πόσα χρήματα έχει 
στοιχίσει αυτή η ιστορία έως τώρα και πόσα ακόμα θα 
στοιχίσει στο μέλλον είναι άγνωστο. Πάντως, σε ένα 
συμβούλιο προ μηνών στο Δήμο μας πληροφορηθή-
καμε όλοι μας ξαφνικά ότι το Πάρκο θέλει ένα δάνειο. 
Το τι απέγινε η υπόθεση κανείς δεν γνωρίζει και κα-
νείς δεν ενημερώθηκε σχετικά με την υπόθεση. Προ-
φανώς, θα ενημερωθούμε και γι’ αυτό κάποια στιγμή, 
σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο, από κάποιον εκπρόσω-
πο του συμβουλίου της εταιρείας. Στο τελευταίο δημο-
τικό συμβούλιο της 12/3/12 συζητούταν ο προϋπολο-
γισμός 2012 της ΚΔΕΠΑΠ. Η συζήτηση είχε «ανάψει» 
σε ό,τι αφορά τα έξοδα της. Ο δημοτικός σύμβουλος 
της αντιπολίτευσης κ. Γ. Μπαφίτης ρώτησε την πρόεδρο 
της ΚΔΕΠΑΠ κ. Α. Κάγκανη γιατί δεν μεριμνούν ώστε να 
παίρνουν χορηγίες, όπως το Πάρκο. Η κ. Κάγκανη (με 
το δίκιο της) απάντησε «μήπως ξέρετε πόσα χρή-
ματα μπαίνει μέσα το Πάρκο με τις συναυλίες;». 
Απάντηση φυσικά δεν πήρε. Άλλωστε, για το θέμα το 
είχε γράψει η εφημερίδα μας πέρσι και είχε αποκαλύ-
ψει όλα αυτά που κάποιοι μόλις τώρα «ανακάλυψαν». 
Αντί άλλης διευκρινιστικής απάντησης τότε, είχαμε λάβει 
μία οργισμένη απάντηση της κ. Ελ. Παπαζώη, που μας 
έγραφε «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Η ουσία βέβαια 
ήταν, ότι αυτά που είπε η κ. Κάγκανη στις 12 Μαρτίου 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου κάποιοι άλλοι έπρε-
πε να τα είχαν πει τότε. Αλλά βλέπετε κάποιοι από την 
πλειοψηφία δεν τα είπαν διότι θεωρούν ότι είναι καλύ-
τερο να αποκρύπτουν την αλήθεια από το να επιβεβαι-
ώσουν την εφημερίδα μας. Σκέφτονται, «δεν είναι δική 
μας». Μπράβο, αλλά σιγά που σας έχουμε και ανάγκη 
για να αποδείξουμε όλα αυτά που γράφουμε όλα αυτά 
τα χρόνια. Άλλωστε, πολλοί από εσάς, από την εφημε-
ρίδα μας μαθαίνετε τις ειδήσεις και τα του οίκου σας, 
αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία…

Η αυτόνομη λοιπόν πολιτεία της Πάρου (βλ: «Περι-
βαλλοντικό Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου Άη Γιάννης Δέ-
της»), όπως είπε η κ. Κάγκανη μπαίνει μέσα. Ακόμα, 
όπως ειπώθηκε οι χορηγίες που έχει λάβει δεν εί-
ναι χορηγίες με την έννοια χρημάτων, αλλά χορηγί-
ες σε είδος. (Αυτό το τελευταίο κρατείστε το για κά-
ποια άλλη φορά).

Ακόμα, είναι γνωστό ότι έχουν γίνει εκδηλώσεις στο 
πολιτιστικό πάρκο με χρήματα της ΚΔΕΠΑΠ, που όμως 
παρουσιάστηκαν σαν εκδηλώσεις του πάρκου. Αυτό, 
βέβαια, χαριτολογώντας θα λέγαμε συνηθίζετεαι σε 
αποικιοκρατικά καθεστώτα… Το να την «πέσει» κάποιος 
στην ΚΔΕΠΑΠ είναι εύκολο. Η πολιτιστική εταιρεία του 
Δήμου προσπαθεί να διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις. 
Είναι σαφές λοιπόν ότι, όταν προσπαθείς να ασκήσεις 
πολλαπλές δράσεις θα κάνεις και λάθη και εμείς τα 
έχουμε γράψει. Η ΚΔΕΠΑΠ ακόμα, είναι σ’ ένα διαφανές 
περίβλημα. Όλοι γνωρίζουν πότε θα συνεδριάσει, τις 
αποφάσεις της κλπ. Κάθε τιμολόγιο που θα πληρωθεί 
πρέπει να αναρτηθεί στο «Διαύγεια». Κάπως έτσι μά-
θαμε και εμείς άλλωστε για το «συμπόσιο» γλυπτικής 
και τα όσα άλλα χαρούμενα έγιναν εκεί, πέρσι το κα-
λοκαίρι. Για την ανώνυμη όμως εταιρεία του πολιτιστι-
κού πάρκου πότε μάθαμε; Τελικές αποφάσεις ανακοι-
νώνονται στον Παριανό λαό μια – δυο φορές το χρό-
νο στο δημοτικό συμβούλιο. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαί-
νει, πως καταρτίζεται το πρόγραμμά του, ποιοι προ-
σλαμβάνονται και πως, είναι κάτι που θυμίζει αυτόνο-
μη πολιτεία εν παρία γη.

Η στήλη μας δεν είναι διατεθειμένη να βάλει στο 
ίδιο τσουβάλι ΚΔΕΠΑΠ και πολιτιστικό πάρκο. Θέλουμε, 
όπως και όλοι οι Παριανοί φορολογούμενοι να υπάρ-
χει διαφάνεια σε μία εταιρεία που ο μοναδικός μέτο-
χός της είναι ο Δήμος μας. Το «πόσο μέσα μπαίνει σε 
κάθε συναυλία» και το «πως γίνονται εκεί οι χορηγί-
ες» δεν είναι υπόθεση ενός ολιγομελούς συμβουλίου, 
αλλά υπόθεση των Παριανών πολιτών. Ούτε το θετι-
κό έργο εξωραϊσμών του χώρου, αποτελεί άλλοθι για 
κατασπατάληση δημοτικού και χορηγικού κεφαλαίου.

Και κάτι τελευταίο, αλλά πολύ ουσιώδες για τους 
δημότες του νησιού μας. Επιτέλους, ας μπει στον τίτ-
λο αυτού του σπουδαίου κατά τα άλλα εγχειρήματος 
το «Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Πάρκο ΔΗμΟΥ 
ΠΑΡΟΥ». Στο Δήμο και κατ’ επέκταση στους δημότες 
του ανήκει. Ας μην παίζουν με τα νεύρα μας κάποιοι. 
Είναι επικίνδυνο σε εποχές μνημονίου…

Δημήτρης μ. μπελέγρης

Η αυτόνομη πολιτεία 
της Πάρου

Οι «ANONYMOUS» πίσω 
από την επίθεση;

Διάβασα την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου σχε-
τικά με την εντατικοποίηση των τροχονομικών 
ελέγχων, οι οποίοι  ήδη διενεργούνται, στους χώ-
ρους της  δικαιοδοσίας της ευθύνης του Λιμεναρ-
χείου, εν όψει της επερχόμενης εορταστικής πε-
ριόδου του Πάσχα.

Χαιρετίζω με ενθουσιασμό κάθε προσπάθεια 
τήρησης της τάξης. Όχι βέβαια ότι χαίρομαι όταν 
οι συμπολίτες μου και εγώ πληρώνουμε τσουχτε-
ρά πρόστιμα για παραβάσεις. Άλλο το ένα, άλλο 
το άλλο.

Όμως με την ανακοίνωση αυτή μου δημιουρ-
γήθηκε μια απορία. Δηλαδή εγώ θα μπορώ να εί-
μαι χαλαρός με τον ΚΟΚ έξω από τα όρια δικαιο-
δοσίας του Λιμεναρχείου όπως π.χ. να παρκάρω 
παράνομα στα όρια της διαχωριστικής γραμμής 
και ο λιμενοφύλακας δεν θα μπορεί να με γρά-
ψει, για τον απλούστατο λόγο ότι ο ΚΟΚ ελέγχε-
ται από τρείς αρχές: Λιμεναρχείο, Αστυνομία, Δη-
μοτική Αστυνομία. Το Λιμενικό εντατικοποιεί τους 
ελέγχους, ενώ οι υπόλοιποι τι κάνουν; Αυτή την 
εντύπωση μπορεί να έχει οποιοσδήποτε διαβάσει 
την ανακοίνωση αυτή, η οποία είναι καθόλα σω-
στή, από την πλευρά του Λιμεναρχείου με μόνο 
μια μικρή διαφορά και θα ζητήσω την ανοχή του 
κ. Λιμενάρχη για την παρατήρηση μου. Με την ελ-
ληνική νοοτροπία που έχουμε, πολύ σωστά γίνε-
ται η υπενθύμιση για τον ΚΟΚ δεδομένου ότι το 
Πάσχα έχουμε και αυξημένη κίνηση στο λιμάνι. Το 
ερώτημα όμως είναι, γιατί να μην είμαστε και τους 
υπόλοιπους μήνες αυστηροί; Προς Θεού όχι για να 
εισπράττουμε πρόστιμα, αλλά για να συνηθίζει ο 
πολίτης στην τήρηση των κανονισμών. Όταν ένα 
μέτρο σοβαρό, όπως η τήρηση του ΚΟΚ,  χαλα-
ρώνει το χειμώνα και αυστηροποιείται κατά την 
υψηλή περίοδο τουρισμού, οι οδηγοί ξεσυνηθίζουν 
και δεν λειτουργούν τα αντανακλαστικά τους, όταν 
βλέπουν τις απαγορευτικές πινακίδες. 

Εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, αφού συ-
ζητάμε για τον ΚΟΚ. Η υπόλοιπη Πάρος, τι γίνεται; 
Όταν 9 μήνες το χρόνο δεν ελέγχονται τα παρκα-
ρίσματα, οι ζώνες ασφάλειας και τα κράνη, έχου-
με την εντύπωση ότι οι οδηγοί θα συμμορφω-
θούν στους υπόλοιπους μήνες; Είναι γνωστό ότι 
η Αστυνομία δεν διαθέτει αρκετό προσωπικό για 
να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
της. Θα πρέπει όμως να το παραδεχτούμε δημό-
σια και επίσημα ότι στην Πάρο για 6-7 μήνες ή 
και περισσότερο δεν μπορούν να γίνονται έλεγ-
χοι στο οδικό δίκτυο, τελεία και παύλα. Οπότε στην 
περίπτωση αυτή λαμβάνονται άλλα μέτρα, όπως 
π.χ. συνεχής ενημέρωση στον τύπο, στα ραδιόφω-
να, στα blog, στο Facebook, για την ασφάλεια στην 
οδήγηση. H τοποθέτηση πινακίδων στους δρόμους 
για την ασφάλεια, όχι σαν κι αυτές που αναφέρουν 
την ύπαρξη ανύπαρκτων ραντάρ. Άλλο πάλι αυτό 
με τις πινακίδες  των ραντάρ που μοιάζουν με την 
επιγραφή «Προσοχή ο σκύλος δαγκώνει» ενώ δεν 
υπάρχει σκύλος. Επίσης, εφόσον είναι γεγονός ότι 
δεν υπάρχουν αρκετοί τροχονόμοι, επαναλαμβά-
νω, όχι για να μας βάζουν πρόστιμα, αλλά για να 
μας προστατεύουν από τα ατυχήματα, τότε για-
τί δεν φροντίζουμε να διορθώσουμε αιώνια προ-
βλήματα καρμανιόλες στο οδικό δίκτυο; Πόσο θα 
ήθελα μια απάντηση σε αυτήν την στήλη από κά-
ποιους αρμόδιους. 

Εγώ όμως τι να κάνω στο μεταξύ που μου ανε-
βαίνει η πίεση όταν βλέπω νέα παιδιά να οδηγούν 
χωρίς κράνος; Με ποιον να τα βάλω, δεν ξέρω. Η 
κοινή λογική λέει ότι, όταν η παράβαση κανόνων, 
και η παρανομία είναι ορατές και αισθητές και δεν 
λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο τους, τότε το μή-
νυμα στο υποσυνείδητο των πολιτών είναι ότι μπο-
ρούν να παρανομούν παντού και όχι μόνο στο οδή-
γημα. Γιατί το Κράτος, ο Δήμος, η Αστυνομία, το Λι-
μεναρχείο για τον πολίτη είναι το ίδιο πράγμα, εί-
ναι ο εκπρόσωπος του Νόμου. Και όταν η τήρηση 
του νόμου δεν ελέγχεται, τότε να μην περιμένου-
με να έχουμε νομοταγείς πολίτες. Και κάτι άλλο. Η 
παράβαση κανόνων είναι μεταδοτική. Όταν ο ένας 
πολίτης παρανομεί χωρίς να ελέγχεται, τότε παρα-
νομούν όλοι. Και οι παραβάσεις της Τροχαίας, όταν 
δεν ελέγχονται και δεν τιμωρούνται, τότε οι πολί-
τες συνεχίζουν τις παραβάσεις και στα τραπεζοκα-
θίσματα, στις ομπρέλες στην άμμο, στα σκουπίδια, 
στην μη έκδοση αποδείξεων, παντού.

Δυστυχώς όμως όποιον και να ρωτήσεις για-
τί δεν γίνονται έλεγχοι, όχι μόνο για τον ΚΟΚ αλλά 
παντού, στην εφορία, στο ίΚΑ, στη χρήση αλκοόλ, 
στο κάπνισμα, στην Πολεοδομία και αλλού, η μό-
νιμη απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό προ-
σωπικό. Θα παραδεχθώ την δικαιολογία. Θα παρα-
δεχθώ όμως και το γεγονός ότι σ’ αυτόν τον τόπο 
που λέγεται Ελλάδα και Πάρος, όσο δεν υπάρχουν 
έλεγχοι τότε και οι άγγελοι θα γίνουν διάβολοι. φί-
λοι μου, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, χρησιμοποι-
ούμε έξυπνα και πρακτικά το μυαλό.

Δημήτρης Καλανδράνης

Υψηλή εποχή 
τροχονομικών 
ελέγχων

γΝΩμΗ

Αν  πρόκειται πάντως για τους «Anonymous» θα 
διευκρινιστεί από την υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος. Παρόλα αυτά, πολλά από τα 

πρώτα «σημάδια» που εξετάζονται δείχνουν ότι μπο-
ρεί να είναι αυτή η ομάδα χάκερς.

Συγκεκριμένα, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Μαρ-
τίου (αμέσως μετά από την αλλαγή της ημέρας) η 
ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου δέχθηκε μία πλειάδα 
επιθέσεων από διαφορετικές ίΡ.

Η επίθεση επαναλαμβανόταν σχεδόν κάθε λε-
πτό. Αποτέλεσμα των επιθέσεων ήταν μετά από 
λίγα λεπτά της ώρας να αλλοιωθεί η αρχική σελίδα 
του Δήμου Πάρου. Έτσι, στο άνω αριστερό μέρος 
της ηλεκτρονικής σελίδας που βρισκόταν το λογό-
τυπο του Δήμου Πάρου εμφανίστηκε το σήμα των 
«ANONYMOUS». Στο δεξιό μέρος της αρχικής σελί-
δας που εμφανιζόταν το «ΔΗΜΟΣ» ΠΑΡΟυ» εμφα-
νίστηκε το «EIMASTE 99%». Επίσης, στο υπόλοιπο 
άνω τμήμα της αρχικής σελίδας αντί τα δύο καΐκια 
που εμφανίζονταν γράφτηκε «DEN KSEXNW – DEN 
SYGXWRW – 14/3/2012». Επίσης, είχαν χαθεί οι ετι-
κέτες (tags) της σελίδας. 

Την επόμενη ημέρα (14/3/12) η ηλεκτρονική σε-
λίδα του Δήμου Πάρου κατέβηκε από τον «αέρα» 
του διαδικτύου και ειδοποιήθηκε η Δίωξη Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος. Ο Δήμος Πάρου στη συνέχεια 
έκανε μήνυση κατά αγνώστων για την ηλεκτρονι-
κή επίθεση που δέχθηκε. Η σελίδα αναγκάστηκε να 
αλλάξει σέρβερ και επανήλθε τις πρώτες απογευ-
ματινές ώρες κανονικά στη θέση της.

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι στη σελίδα η ομά-
δα χάκερς έγραψε το 14/3/12. Κάτι που σημαίνει 
ότι γνώριζαν ότι εκείνη η ημέρα είχε οριστεί για 

την μεγάλη διαδήλωση – που δεν έγινε λόγω κα-
κοκαιρίας – για τα θέματα υγείας και παιδείας που 
αντιμετωπίζει το νησί μας. Δηλαδή, εντυπωσιάζει 
το γεγονός ότι η ομάδα χάκερς (αν είναι η διεθνής 
«ANONYMOUS») γνώριζε για τη διαμαρτυρία που γι-
νόταν σε μία μικρή κουκίδα του παγκόσμιου χάρτη. 
Αυτό πάντως δεν αποκλείει στο να συμμετείχαν στην 
ομάδα επίθεσης και Έλληνες χάκερς που γνώριζαν 
για τη διαδήλωση. Πάντως, οι επιθέσεις χάκερς το 
τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί 
και όλα δείχνουν ότι στο διαδίκτυο δεν υπάρχει ου-
σιαστικά καμία ασφάλεια.

Ποιοι είναι οι «ANONYMOUS»
Η ομάδα χάκερς «Anonymous» έχει τις «ρίζες» στο 
φόρουμ «4chan» που δημιουργήθηκε το 2004. Εκεί 
δημοσιεύονταν ανώνυμα σχόλια και φωτογραφίες.

Από το 2008 οι «Anonymous» έχουν συνδεθεί με 
την έννοια των ακτιβιστών χάκερς (hacktivism) που 
δρουν συλλογικά σε διεθνές επίπεδο αναλαμβάνοντας 
διαμαρτυρίες και άλλες ενέργειες συχνά σε αντίποινα 
κατά των κινήσεων ψηφιακής αντι-πειρατείας, ελευ-
θερίας και έκφρασης. Δεν είναι γνωστό ποιοι «κρύ-
βονται» πίσω από τον τίτλο και μάλλον η ομάδα λει-
τουργεί χωρίς αρχηγούς. Σήμα κατατεθέν τους είναι 
οι μάσκες από την ταινία «v for vendetta» και μότο 
τους η φράση «We are Anonymous. We are legion. 
We do not forgive. We do not forget. Expect us». Με-
τάφραση: «Είμαστε οι Anonymous. Είμαστε λεγεώνα. 
Δεν συγχωρούμε. Δεν ξεχνάμε. Να μας περιμένετε».

Σημειώνουμε, ότι πολλά από τα wikileaks προέκυ-
ψαν από επιχειρήσεις των «Anonymous» και ακόμα 
πολλές δράσεις τους έπληξαν παγκόσμιους οργανι-
σμούς, (τράπεζες, θρησκευτικές οργανώσεις κλπ).
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Δεν μας αφήνουν ανέγγιχτους
Κύριε Μπελέγρη.

Με αφορμή το άρθρο σας «Οι Πολίτες Πρωτα-
γωνιστές» στο φύλλο της 25/2/2012 της εφη-
μερίδας «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» έχω να 
πω ότι, σε πολλά σημεία του κειμένου σας συμ-
φωνώ απολύτως.

Όμως σας βεβαιώνω ότι όλοι οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι, δεν είναι αποκομμένοι από τα προβλήμα-
τα της τοπικής μας κοινωνίας και αυτό αναφέρω 
όχι για να υπερασπιστώ στην παράταξή μου ή το 
άτομό μου, αφού τα όποια προβλήματα δεν αφή-
νουν ανέγγιχτους τους δημοτικούς συμβούλους. 
Προσωπικά, εισπράττω καθημερινά στο χώρο ερ-
γασίας μου, τις αγωνίες, τους προβληματισμούς 
και τα παράπονα των δημοτών όχι μόνο για θέ-
ματα που απασχολούν τους ίδιους, αλλά ευτυ-
χώς κυρίως για θέματα που αφορούν στο κοι-
νωνικό σύνολο.

Η δική μας παράταξη, αλλά και δημοτικός σύμ-
βουλος άλλης παράταξης της μειοψηφίας, έχου-
με αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν στο γε-
γονός ότι τα θέματα που συζητάμε στο δημοτικό 
συμβούλιο, δεν είναι κυρίως αυτά που έχουν να 
κάνουν με την καθημερινότητα των δημοτών. Γι’ 
αυτό και προσπαθούμε να φέρνουμε προς συζή-
τηση στο δημοτικό συμβούλιο, θέματα μείζονος 
σημασίας όπως το εμπορικό λιμάνι και το 2ο Γυ-
μνάσιο Παροικίας, που με δική μας πρωτοβου-
λία συζητήθηκαν.

Σε ό,τι μας αφορά σαν δημοτική παράταξη, συ-
μπαριστάμεθα στους συμπολίτες μας και ενισχύ-

ουμε με την παρουσία μας τις δράσεις των «Αγα-
νακτισμένων Πολιτών» της «Πρωτοβουλίας Πο-
λιτών Πάρου» της «Λαϊκής Επιτροπής» κλπ. Γι’ 
αυτό θα είμαστε παρόντες στην συγκέντρωση της 
21/3/2012 έξω από το Κέντρο υγείας για να δια-
δηλώσουμε με τους συμπολίτες μας την αντίθεσή 
μας στις αρνητικές εξελίξεις επί σημαντικών θεμά-
των που λαμβάνουν χώρα στο νησί μας συνεχώς.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
ΑγγΕΛΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος «Πάρος - ΑΞΙΑ»

Απάντηση: 
Αγαπητέ κ. Πατέλη.
Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
δεν είναι ίδιοι και κανείς δεν αμφισβητεί ότι με-
ταξύ αυτών υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να 
προσφέρουν ανιδιοτελώς. 

Σημειώνω ακόμα, ότι εσείς ο ίδιος γράφετε 
ότι ενισχύετε τις δράσεις των «Αγανακτισμένων 
Πολιτών», της «Πρωτοβουλίας Πολιτών Πάρου» 
και της «Λαϊκής Επιτροπής». Δηλαδή, τριών κι-
νήσεων που έχουν αναπτυχθεί από τους πολίτες 
του νησιού και όχι από τους δημοτικούς συνδυ-
ασμούς. Η πλειοψηφία των δημοτικών συμβού-
λων όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν απλοί 
παρατηρητές. Και συγχωρέσετε με, αλλά συνεχί-
ζουν να είναι παρατηρητές. Οι εξαιρέσεις επιβε-
βαιώνουν τον κανόνα…

Δ.μ.μ.
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Ε χω επισημάνει, κατά και-
ρούς, διάφορα περιστα-
τικά (φανερώνοντας την 

προχειρότητα και, κυρίως, 
την τόσο επιλεκτική αδιαφο-
ρία για τον αθλητισμό) που 
συναθροίζονται στην όλη 
«εξίσωση» της αποστροφής 
του Δήμου για τους νέους και 
την άθλησή τους. Την οποία 
αποστροφή, επειδή είναι κυ-
λιόμενη ιστορία ετών, κατα-
λήγει να τη χρεώνεται η ίδια 
η νεολαία της Πάρου. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ο αθλητισμός είναι συμπα-
ραστάτης, όχι καθοδηγητής 
μας, στις δύσκολες μέρες 
που περνάμε. Είναι παρη-
γοριά, δεν είναι η λύση των 
προβλημάτων μας. Όμως, 
το ότι φτωχαίνουμε μέρα με 
την ημέρα δεν σημαίνει ότι 
δεν μπορούμε να ανεβάσου-
με την ποιότητα μας σε αυ-
τόν τον τομέα. Η κρίση μπο-
ρεί να έχει φέρει πολλές αλ-
λαγές, αλλά δεν μπορεί να 
ακυρώσει την αισιοδοξία μας 
για κάτι καλύτερο στον αθλη-
τισμό της Πάρου.

Πρέπει να κατατεθεί, επι-
τέλους, στο δημοτικό συμ-
βούλιο ένα πρόγραμμα για 
την αθλητική ανάπτυξη στην 
Πάρο με δύο απαραίτητες 
προοπτικές: Πρώτον, να εί-
ναι ρεαλιστικό και εφαρμό-
σιμο με δραστηριοποίηση 
όλων των μορφών του το-
πικού αθλητισμού και επα-
νεκκίνηση όλου του δυνα-
μικού του και δεύτερον να 
αποτελέσει σοβαρό άξονα 
για την ανάπτυξη του νη-
σιού μας σε όλα τα επίπε-
δα. Βασική μου πρόταση είναι 
να συγκροτηθεί, αρχικά ανε-
πίσημα, ένα «αθλητικό συμ-
βούλιο Πάρου» υπό την αι-
γίδα της ΚΔΕΠΑΠ όπου θα 

συμμετέχουν άνθρωποι που 
έχουν εκλεγεί στα διοικητι-
κά συμβούλια των αθλητι-
κών σωματείων και ομίλων 
της Πάρου (δηλαδή άνθρω-
ποι που δεν είναι αυθεντί-
ες, αλλά οπωσδήποτε κάνουν 
κέφι τη δουλειά και την ψά-
χνουν, κι έχουν και τη ζωτι-
κότητα να την παλεύουν) και 
θα συνεδριάζουν ανά τακτά 
διαστήματα με βασικό στό-
χο την αθλητική πρόοδο του 
νησιού μας μέσω προτά-
σεων και δράσεων. Η ανά-
γκη ύπαρξης ενός αθλητικού 
συμβουλίου κρίνεται απαραί-
τητη για να καλύψει την νω-
θρότητα του Δήμου στον το-
μέα του αθλητισμού, αρκεί 
να λειτουργήσει με ομοψυ-
χία και όραμα για την Πάρο. 
Εκεί μπορεί να κατατίθενται 
προτάσεις για ό,τι αφορά τον 
αθλητισμό, να επεξεργάζο-
νται και να πηγαίνουν απ’ ευ-
θείας στην ΚΔΕΠΑΠ παίρνο-
ντας εκεί την έγκριση για την 
υλοποίησή τους. Πέρα από 
την πρόταση για δημιουρ-
γία ενός τέτοιου συμβουλί-
ου, βασιζόμενου πάντα στον 
άξονα σωματεία – σχολεία 
- Δήμος, υπάρχουν και κά-
ποιες ακόμα προτάσεις με μι-
κρό κόστος που είναι υλοποι-
ήσιμες και μπορούν να ανα-
βαθμίσουν τον αθλητισμό 
μας στην Πάρο.

Να αξιοποιήσουμε τη θά-
λασσα και τις παραλίες μας 
προωθώντας αθλήματα 
όπως το beach volley και 
το beach soccer, υποστη-
ρίζοντας κέντρα θαλασσί-
ων αθλημάτων για την εκ 
νέου ανάδειξη και προώθη-
ση αθλημάτων όπως το kite 
και το wind surfing. Να ανα-
βαθμίσουμε παραλίες έτσι 
ώστε, να γίνουν ιδανικές 

για προπόνηση, προετοιμα-
σία και διεξαγωγή αγώνων 
κολύμβησης, ιστιοπλοΐας ή 
άλλων θαλασσίων αθλημά-
των. Να εκμεταλλευτούμε τα 
βουνά μας δημιουργώντας 
ένα ενιαίο δίκτυο ποδηλατο-
δρόμων και διαδρομών τρε-
ξίματος ή περιπάτου αρκετών 
χιλιομέτρων, συνδυάζοντας 
την άθληση στο βουνό και 
τη φύση με την περιβαλλο-
ντική αγωγή και τον πολιτι-
σμό μας. Να υποστηρίξουμε 
και να προβάλουμε αθλητι-
κές διοργανώσεις και τουρ-
νουά διαφόρων ηλικιών σε 
αθλήματα όπως είναι το πο-
δόσφαιρο, το μπάσκετ, το βό-
λεϊ και το τένις. Να μπορού-
με να μετατρέπουμε τους αύ-
λιους χώρους των σχολεί-
ων σε υπαίθριους χώρους 
άθλησης ώστε να διεξάγο-
νται προγράμματα αθλοπαι-
διών ή π.χ. τουρνουά μπά-
σκετ 3Χ3. Να διοργανώνο-
νται σε όλα τα σχολεία το-
πικά σχολικά πρωταθλήμα-
τα διαφόρων μορφών και 
οι πρωτοβουλίες συλλόγων 
που φέρνουν το σκάκι ή το 
πινγκ πονγκ κοντά στα σχο-
λεία να αναδεικνύουν και να 
υποστηρίζονται. Ακόμα, να 
αποτίσουμε την οφειλόμε-
νη τιμή στους παλαίμαχους 
αθλητές του νησιού, δημι-
ουργώντας μια λέσχη φιλί-
ας όλων των παλαιμάχων 
και διοργανώνοντας πρωτα-
θλήματα βετεράνων σε πο-
δόσφαιρο και μπάσκετ.

Είναι εφικτά όλα τα παρα-
πάνω. Χώροι υπάρχουν και 
θα βρεθούν. Δεν είναι δύ-
σκολο. Βασική προϋπόθεση 
είναι ο Δήμος να μεριμνή-
σει άμεσα για ελλείψεις που 
μπορούν να καλυφθούν στις 
ήδη υπάρχουσες εγκαταστά-

σεις (όπως π.χ. τα δημοτικά 
γήπεδα μπάσκετ ή ποδοσφαί-
ρου) και να συνειδητοποιή-
σει ότι οι εγκαταστάσεις και 
τα γήπεδα αυτά είναι χώ-
ροι προστασίας και διαπαι-
δαγώγησης της νεολαίας. Κι 
αυτή είναι μια παράμετρος 
που δεν πρέπει να διαφεύ-
γει της προσοχής όλων μας. 
Ο σχεδιασμός είναι που λεί-
πει και ο σωστός προγραμ-
ματισμός. Σημασία έχει να εν-
σφηνωθεί γερά στην καρδιά 
του νησιού μας αυτή η κοι-
νωνική διάσταση που μπορεί 
να προσφέρει ο αθλητισμός. 

Αν μας αξίζει να ζούμε σε 
ένα φτωχό (από παιδεία και 
υγεία) νησί δεν το γνωρίζω. 
Τουλάχιστον, ας δημιουργή-
σουμε ό,τι καλό μπορούμε: 
να είμαστε υγιείς, να αγαπά-
με τον αθλητισμό και να δη-
μιουργούμε. Ο ίδιος ο αθλη-
τισμός πρέπει να γίνει ο δρό-
μος για να μη χαθούμε σε μια 
«άθλια» εποχή.

μιχάλης Παπαδάκης

Υ.γ.: Οι μοναδικές λύσεις 
στους δύσκολους, αυτούς, 
καιρούς είναι η παιδεία, το 
βιοτικό μας επίπεδο, η καλλι-
έργεια ατομικής ευθύνης και 
συνείδησης, η επιμόρφωση, 
η κουλτούρα, ο αθλητισμός. 
Η «πάστα» του ανθρώπου. Η 
αύρα της κοινωνίας. Το σπίτι. 
Το σχολείο. Το γήπεδο.

Αθλητική ανάπτυξη στην Πάρο; 
Δύσκολοι καιροί για προτάσεις…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗμΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩμΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΙγΑΙΟΥ
γΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΚΑΙ ΑγΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟμΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 26/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως 
της ΣίφΝΑίΟυ ΣΤυΛίΑΝΗ προβήκαμε 
σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού 
χρήσεων γης, σε έκταση συνολικού εμ-
βαδού 6308.00 τ.μ., που βρίσκεται στη 
θέση «ΕΛΗΤΑΣ», κτηματικής περιφέρει-
ας Δήμου ΠΑΡΟυ της νήσου
ΠΑΡΟυ σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 
998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα από το Ν. 3208/2003, ως εξής:
Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δά-
σος ή δασική έκταση, κατά την έν-
νοια των παραγράφων 1 έως 5 του 
άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως αυ-
τές αντικαταστάθηκαν και πλέον 
ισχύουν με το Ν 3208/03, διότι είναι 
έκταση αγροτικής μορφής με δια-
χρονικός αναγνωρίσιμα τα στοιχεία 
της μορφής αυτής (σχεδόν επίπε-
δη έκταση, έδαφος βαθύ και γόνι-
μο, οριοθετείται με ξερολιθιά, βρί-
σκεται δε εντός ευρύτερης αγροτι-
κής περιοχής) εμπίπτουσα στις δι-
ατάξεις της παρ. 6.α του άρ. 3 του 
Ν. 998/79,
Το όμορο ρέμα να οριοθετηθεί αρ-
μοδίως από τη Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου.
Με την πράξη αυτή δεν θίγονται εμπράγ-
ματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των 
ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί 
στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπράγμα-
τος δικαιώματος.
Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης 
μας, μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμ-
ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέ-
ρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 14 Ν. 
998/79 και την πάγια νομολογία, ενώ-
πιον της Α’ θμιας Επιτροπής Επίλυσης 
Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων.
Περίληψη της πράξης αυτής, να δημο-
σιευθεί όπως ο νόμος ορίζει.

Η Διευθύντρια Δασών καα
ΦΩΣΚΟΛΟΥ μΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗμΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟμΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗμΟΣ ΠΑΡΟΥ
γΡΑΦΕΙΟ ΔΗμΟΤΙΚΟΥ

ΣΥμΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 3069

ΘΕμΑ: «Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 
66/2012 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2012
ΔΗμΟΤΙΚΟΥ ΣΥμΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥ
ΤΟ ΔΗΜΟΤίΚΟ ΣυΜΒΟυΛίΟ ΠΑΡΟυ 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρ-
θρων  65, 94, 95 του Ν. 3852/2010, 
το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, 
Αποφασίζει ομόφωνα,
• Εντάσσει στο Πλαίσιο κανονισμού για 
την παραχώρηση κοινόχρηστων χώ-
ρων, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 
178/2003 απόφαση του Δημοτικού. 
Συμβουλίου, και τη Β’ ζώνη Αγκαιριάς 
με τέλος χρήσης 15,50 ευρώ / τ.μ. (που 
καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 435/2009 
απόφαση του Δημοτικού. Συμβουλίου).
• Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 
178/2003 απόφαση του Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗμΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥμΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΚΟΝΤΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ-
ΠΑΝΤΕΛΕΗμΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗμΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟμΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ

ΣΥΡΟΥ
Αρ. πρωτ. 232

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑγΩΝΙΣμΟΥ

ΕΡγΑΣΙΩΝ
Ο φΟΡΕΑΣ ΔίΑΧΕίΡίΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟυ ΣυΡΟυ, διακηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χα-
μηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη 
Αναδόχου για τις  εργασίες «Αποκομι-
δή και μεταφορά ανακυκλώσιμων 
υλικών» προϋπολογισμού 86.040,00 
Ευρώ χωρίς το φΠΑ σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους και τα τεύχη της με-
λέτης.
Ο παρόν διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις :
• Του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έρ-
γων και προμηθειών Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης».
• Του Π.Δ. 346/12-10-98 (φΕΚ 230 Α’) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθε-
σίας για της Δημόσιες Συμβάσεις υπη-
ρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ», 
• Τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 28/1980 και 
Π.Δ. 60/2007,
• Τον Ν. 2362/95 (φΕΚ 247 Α’) περί Δη-
μόσιου Λογιστικού και 
• Του Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός 
και Κοινοτικός κώδικας» 
• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, 
πλατεία Μιαούλη Σύρος, Τ.Κ. 84100, ν. 

Σύρος, στις  27-03-2012 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.μ.  Οι προσφορές γίνο-
νται δεκτές μέχρι την 11.00π.μ. της ημέ-
ρας του διαγωνισμού και μέχρι την προ-
ηγουμένη εργάσιμη ημέρα σε περίπτω-
ση ταχυδρομικής αποστολής. 
Αν δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερό-
μενος και ο διαγωνισμός αποβεί άγονος 
θα επαναληφθεί την 03-04-2012 και 
ώρα 11.00π.μ. ημέρα Τρίτη και ομοίως 
οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 
την 11.00π.μ. της ημέρας του διαγωνι-
σμού και μέχρι την προηγουμένη εργά-
σιμη ημέρα σε περίπτωση ταχυδρομι-
κής αποστολής.
Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εί-
ναι από την 01-04-2012 μέχρι την 31-
12-2012 την υποχρέωση περαίωσης 
της «Αποκομιδή και μεταφορά ανακυ-
κλώσιμων υλικών» στα όρια ευθύνης 
του φορέα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά 
πρόσωπα ή εταιρείες. Οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένες σε οικεία 
επαγγελματική οργάνωση προσκομίζο-
ντας τα αποδεικτικά έγγραφα των παρα-
πάνω και οπωσδήποτε να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακή-
ρυξη της μελέτης. 
Το ύψος της εγγύησης για την συμμε-
τοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
του προϋπολογισμού χωρίς φ.Π.Α. ήτοι  
1.720.80Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής 
θα έχει ισχύ για εκατόν είκοσι (120) του-
λάχιστον ημερολογιακές ημέρες και άνω. 
Η δαπάνη δημοσίευσης αρχικής & επα-
ναληπτικής βαρύνει τον Ανάδοχο, στον 
οποίο κατακυρώθηκε η εργασία, οι σχε-
τικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκο-
μίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρει-
ες των όρων διακήρυξης και τεύχη του 
διαγωνισμού δίδονται τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες στα γραφεία του φορέα, 
στο Δημαρχείο του Δήμου Σύρου –Ερ-
μούπολης, Πλατεία Μιαούλη –Ερμού-
πολη –Σύρος, ή στο τηλ. 2281361017, 
φαξ: 2281361043. Πληροφορίες: Σπύ-
ρος Καραβέλας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

γΑμΟΙ

Ο Ιωάννης Παπαδάκης του Νι-
κήτα και της Ελένης, γεννηθείς στο 
Ηράκλειο Κρήτης και κάτοικος Νά-
ουσας Πάρου και η Ελένη Τσα-
ντάνη του Κων/νου και της Δάφ-
νης, γεννηθείσα στην Αθήνα και 
κάτοικος Νάουσας Πάρου πρόκει-
ται να συνάψουν γάμο στο Δημαρ-
χείο Πάρου στις 31 Μαρτίου 2012.

‣ Ο Σύλλογος Παρίων – 
Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυ-
λιανή» διοργανώνει εκδρο-
μή στις Δαλματικές Ακτές 
από τις 10 έως τις 25 Μα-
ΐου 2012. Οι εκδρομείς θα 
επισκεφθούν τις πόλεις και 
περιοχές: Δυρράχιο, Τίρα-
να, Μπαρ, Μπούντβα, Κο-
τόρ, Ντουμπρόβνικ, Σπλιτ, 
Τρόγκιρ, Σύμπενικ, ζαντάρ, 
Λίμνες Πλίβιτσε, Οπάτια, Ρι-
έκα, Σπήλαια Ποστοίνα, Λι-
ουμπλιάνα, Τεργέστη, Μπο-
λόνια και Αγκώνα. Οι ενδι-
αφερόμενοι για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορούν 
να επικοινωνήσουν στο τη-
λέφωνο 6974-372085 με 
τον κ. Νίκο ζούμη.
‣ Σήμερα στις 9 το βρά-
δυ ο πολιτιστικός σύλλο-
γος «Αρχίλοχος» θα φιλο-
ξενήσει στην αίθουσά του 
τον Βασίλη Ρακόπουλο σε 
μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική 
συναυλία, μαζί με ένα μικρό 
σύνολο κλασικής μουσικής 
που σκιαγραφεί τον ουρα-
νό και την θάλασσα της Ελ-
ληνικής μυθολογίας. Μαζί 
του θα παίξουν και οι μου-
σικοί Θ. Νικολούδης (βιολί) 
και Π. Βαρθακούρης (ακου-
στικό μπάσο).
‣ Συνεχίζονται οι θεατρικές 
παραστάσεις «Μία Βότκα… 
Μολότωφ» από το Μουσι-
κοχορευτικό Συγκρότημα 
Πάρου αυτό το Σαββατο-
κύριακο στην αίθουσά του. 
Οι παραστάσεις θα αρχί-
σουν στις 8:30 το βράδυ. 
Στον θύασο μετάχουν: Αγ-

γελική Αλιπράντη, Αντώνης 
Αρκουλής, Λευτέρης Διαμα-
ντόπουλος, Ελευθερία ζέλ-
κα, Στέλιος ζουμής, Έλενα 
Θεοχαρίδου, Θεοδώρα Λου-
κή, Παναγιώτης Μαθιέλλης, 
Μαργαρίτα Μαλαματένιου, 
Άννα Μαρία Μοστράτου, Πε-
τρούλα Τζουμάκη.
‣ Η ΚΔΕΠΑΠ καλωσορίζει 
την Άνοιξη στην Πάρο με τη 
διοργάνωση ενός κύκλου 
μουσικής δωματίου με δύο 
συναυλίες για φλάουτο και 
πιάνο και για βιολί και πιά-
νο. Στην πρώτη συναυλία 
με τίτλο «Ανοιξιάτικη Σονά-
τα», την Τετάρτη 21 Μαρτί-
ου, η Αφροδίτη Βαζάκα στο 
φλάουτο και η Κωνσταντί-
να Ανδρεάκου στο πιάνο, 
έχουν επιλέξει ακούσμα-
τα από το μπαρόκ ως την 
τζαζ ερμηνεύοντας Handel, 
Schubert, Frank, Farkas και 
Bowling. Στη δεύτερη συ-
ναυλία το Σάββατο 28 Απρι-
λίου, ο βιολονίστας Ανδρέ-
ας Χανιώτης, σε συνεργα-
σία με την πιανίστα Κωνστα-
ντίνα Ανδρεάκου, θα στρα-
φούν σε πιο κλασσικά ακού-
σματα και θα ερμηνεύσουν 
έργα των Mozart, Schubert 
και Dvorzak. Και οι δύο συ-
ναυλίες θα γίνουν στην Πα-
ροικιά στην αίθουσα του πο-
λιτιστικού συλλόγου «Αρχί-
λοχος» στις 8:30 το βράδυ.
‣ Το Τμήμα Πεζοπορίας του 
ΧΟΝ ανακοίνωσε ότι η προ-
γραμματισμένη πεζοπορία 
της προηγούμενης Κυρια-
κής – που αναβλήθηκε - θα 

γίνει αυτή την Κυριακή 18 
Μαρτίου στη διαδρομή Πρό-
δρομος (σημείο συνάντη-
σης: πλατεία) - Βυζαντινό 
μονοπάτι - Λεύκες - Άγιος 
ίωάννης Γυαλιστής - Γήπε-
δο 5Χ5 Λευκών. Η πεζο-
πορία θα διαρκέσει 2 ώρες 
και θα ξεκινήσει στις 11 το 
πρωί. Ακόμα, ο ΧΟΝ σήμερα 
(17/3) στις 8:30 το βράδυ 
στην αίθουσά του, θα πα-
ρουσιάσει τη χορευτική πα-
ράσταση «φωνές Παράδο-
σης». Οι χορευτές θα πα-
ρουσιάσουν χορούς από τη 
Μικρά Ασία, το Δρυμό Θεσ-
σαλονίκης, τη Σάμο, τη Μυ-
τιλήνη, τα Δωδεκάνησα και 
τις Κυκλάδες με τη συνο-
δεία παραδοσιακής ορχή-
στρας. Η γενική είσοδος έχει 
οριστεί στο συμβολικό ποσό 
των τριών ευρώ. 
‣ Το Εικαστικό Εργαστή-
ριο Δήμου Πάρου διοργα-
νώνει σεμινάριο κοσμήμα-
τος για κορίτσια από 9 – 18 
ετών από τις 26 Μαρτίου. 
Το μάθημα αφορά στο σχε-
διασμό και την κατασκευή 
κοσμημάτων με εναλλα-
κτικές πρώτες ύλες όπως 
ύφασμα, πολυμερικό πηλό, 
χαρτοπολτό, πλαστικό αλλά 
και μεταποίηση αντικειμέ-
νων καθημερινής χρήσης. 
Η διάρκεια του σεμιναρίου 
είναι 8 δίωρες εβδομαδιαίες 
συναντήσεις και το κόστος 
40 ευρώ. Όοι ενδιαφέρο-
νται μπορούν να επικοινω-
νήσουν με την κ. Ηρώ Βα-
βανού στο 6937-324857.

‣ Το ίνστιτούτο Τζαζ και φε-
στιβάλ Πάρου (Paros Jazz 
Foundation and Festival) 
και η ACE – (Arts Culture 
Europe) θα παρουσιάσει 
από 5 έως 12 ίουλίου 2012 
στις Λεύκες, τη 2η Διεθνή 
Ακαδημία Τζαζ και φεστι-
βάλ. Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει 5 ημέρες εντα-
τικής Jazz διδασκαλίας και 
απευθύνεται σε μουσικούς 
και τραγουδιστές που δια-
θέτουν ήδη κάποια εμπει-
ρία στο συγκεκριμένο είδος 
μουσικής και θέλουν να βα-
θύνουν τις μουσικές τους 
γνώσεις.

Έγιναν
‣ Με αφορμή την «Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας» 
ο Σύλλογος Γυναικών Νά-
ουσας Πάρου διοργάνωσε 
την Πέμπτη 8 Μαρτίου ομι-
λία (φωτό) με θέμα: «Χαμέ-
νοι στη Μετάφραση - εξε-
λίσσοντας τη σχέση μας ως 
ζευγάρι». Το θέμα ανέπτυξε 
με τη βοήθεια και τη συμ-
μετοχή του κοινού που πα-
ρακολούθησε την ομιλία, η 
κ. Κυριακή Πολυχρόνη, ψυ-
χοθεραπεύτρια.

Συνεδρίασε στις 7/3 το Λιμενικό Ταμείο 
Πάρου – Αντιπάρου με θέματα διαδι-
καστικού χαρακτήρα στην ημερήσια δι-
άταξη.
Το συμβούλιο ενέκρινε τα πρακτικά της 
ανοικτής δημοπρασίας με τίτλο «Έργα 
Βελτίωσης Λιμενικής ζώνης Παροικι-
άς». Πρόκειται για την επισκευή του μό-
λου της «Σιδερένιας». Το έργο είναι προ-
ϋπολογισμού 77.942 ευρώ και έλαβαν 
μέρος στο διαγωνισμό 6 εταιρείες. Ανά-
δοχος του έργου αναδείχθηκε η εται-
ρεία «Μάστορης και ΣίΑ» προσφέροντας 

33% έκπτωση.
Ακόμα, το συμβούλιο συγκρότησε τις επι-
τροπές για την παραλαβή έργων έως 
5.869 ευρώ, για την παραλαβή έργων 
άνω των 5.869 ευρώ, για τις προμήθει-
ες και για τη διεξαγωγή διαγωνισμών. 
Οι επιτροπές συγκροτήθηκαν σύμφωνα 
με την απόφαση του υπουργείου διοι-
κητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στις 4/11/2011. Τέλος, 
συγκροτήθηκε η επιτροπή καταμέτρησης 
κοινόχρηστων χώρων προς χρήση από 
επιχειρηματίες (τραπεζοκαθίσματα κλπ). 

Μία, ακόμα δικαστική λειτουργός παραπέ-
μπεται στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
του Εφετείου Πειραιώς (μετά από παραγ-
γελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
κ. ί. Τέντε), καθώς «ξέχασε» επί 1,5 χρό-
νο στο συρτάρι τη δικογραφία της υπόθε-
σης, που «εξαφάνιζε» πρόστιμα εκατομμυ-
ρίων ευρώ για πολεοδομικές παραβάσεις 
στο Νομό Κυκλάδων.
Η πρωτοδίκης είναι η δεύτερη που παρα-
πέμπεται για το πειθαρχικό παράπτωμα 
της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην 
εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς είχε 
προηγηθεί προ ημερών η παραπομπή άλ-
λης δικαστικής λειτουργού για το ίδιο θέμα. 
Σημειώνουμε, ότι η δικογραφία από τον 
Μάιο του 2010, δεν έχει προχωρήσει σε 
καμία ανακριτική πράξη, παρά το γεγονός 
ότι ήταν κατεπείγουσες. Στο κείμενο της 
πειθαρχικής αγωγής μεταξύ άλλων ανα-
φέρεται το εξής:
«Οι προβαλλόμενοι λόγοι από την άνω Τα-
κτική Ανακρίτρια για την παντελή έλλει-
ψη κίνησης των παραπάνω δικογραφιών, 

όπως ο φόρτος εργασίας, παράλληλες υπη-
ρεσιακές απασχολήσεις και λόγοι υγείας, 
δεν μπορούν να αποτελέσουν ευπρόσω-
πο δικαιολογητικό λόγο για την χαρακτη-
ριστική καθυστέρηση, η οποία είχε αντί-
κτυπο στη λειτουργία της Δικαιοσύνης γε-
νικότερα και μάλλον θα πρέπει να αποδο-
θεί σε έλλειψη ενδιαφέροντος και επιμέ-
λειας για την κίνηση και περαίωση των εν 
λόγω δικογραφιών, μολονότι αυτές είχαν 
εισαχθεί ως κατεπείγουσες, ενόψει και του 
ότι, εκτός των άλλων, αφορούσαν αδική-
ματα, ο χρόνος τέλεσης των οποίων ανά-
γεται στο απώτερο διάστημα από το μήνα 
ίανουάριο 2003 και εφεξής, εκτεινόμενες 
σε βάθος μια περίπου επταετίας. Η καθυ-
στέρηση αυτή στην εκτέλεση των καθηκό-
ντων της κρίνεται αδικαιολόγητη και οφεί-
λεται σε βαριά αμέλεια της εγκαλουμένης, 
η οποία με την προεκτεθείσα υπηρεσιακή 
της συμπεριφορά, που είναι ασυμβίβαστη 
προς το αξίωμα της, θίγει το κύρος της, κα-
θώς και το κύρος της Δικαιοσύνης», αναφέ-
ρεται στο κείμενο της πειθαρχικής αγωγής.

Πολιτιστικά - Φορείς Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου

Στο Πειθαρχικό ανακρίτρια για το 
κύκλωμα στην Πολεοδομία Σύρου 
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Ο πρόεδρος της ΔΕυΑΠ κ. Στ. φραγκού-
λης έφερε για μία ακόμα φορά το 
θέμα των απλήρωτων λογαριασμών 

της εταιρείας που προΐσταται, στο δη-
μοτικό συμβούλιο της 12/3/2012 Παρά 
του  ότι η ΔΕυΑΠ έχει αυτόνομο διοικη-
τικό συμβούλιο. Με τον κουραστικό γνω-
στό του τρόπο έκανε και πάλι τα παρά-
πονά του για τα φέσια της εταιρείας λες 
και δεν «ξέφυγαν» επί των ημερών του.

Σημειώνουμε ότι η ΔΕυΑΠ όπως και 
εκατοντάδες άλλες εταιρείες της χώρας 
αντιμετωπίζουν προβλήματα είσπραξης 
των λογαριασμών τους. Η εμμονή όμως 
του κ. Στ. φραγκούλη να φέρνει κάθε 
τρεις και πέντε το θέμα των απλήρωτων 
λογαριασμών στο δημοτικό συμβούλιο 
για συζήτηση, βάζει σε υποψίες πολλούς. 
Δηλαδή, ή ο κ. φραγκούλης αποδέχεται 
το γεγονός, ότι η εταιρεία του δεν μπο-
ρεί να αντιδράσει δυναμικά – τουλάχι-
στον στους μεγαλο-οφειλέτες της - ή συ-
ναισθανόμενος τα λάθη τους παρελθό-
ντος για τα οποία φέρει ακέραια την ευ-
θύνη (Βλ: αναδρομικές οφειλές σε εργα-
ζόμενους της ΔΕυΑΠ), ετοιμάζεται όπως 
λέγουν να ζητήσει σύναψη νέου δανεί-
ου. Αφήνουμε στο τέλος τη τρελή σκέ-
ψη της αύξησης των λογαριασμών, που 
ελπίζουμε να είναι μόνο μία «τρε-
λή» σκέψη σ’ αυτές τις δύσκολες οικο-
νομικά στιγμές.

Από την άλλη ο κ. φραγκούλης δεν 
κάνει ούτε μία κίνηση προς την κατεύ-
θυνση που του έχει θέσει κατά καιρούς 
η δημοτική παράταξη «Πάρος – ΑΞίΑ» 
(μέσω του κ. Γ. Καρατζά), για οικονο-
μία με την τοποθέτηση συστημάτων για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτές τις ιδέες 
ο πρόεδρος της ΔΕυΑΠ τις ακούει περί-
που ως εξωγήινες. Πάντως, δεν πρέπει 
να είναι τυχαίες οι συνεχείς αναφορές 
του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο 
για τους απλήρωτους λογαριασμούς. 
Ευθύνη γι’ αυτό φέρει και το προεδρείο 
του δημοτικού συμβουλίου, καθώς με 
ευκολία κάθε φορά που ο κ. φραγκού-
λης ζητά να φέρει για ενημέρωση το 
θέμα στο σώμα, αμέσως το αίτημά του 
γίνεται δεκτό. Για όλες τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις του Δήμου που πάνω – 
κάτω αντιμετωπίζουν τα ίδια οικονο-
μικά προβλήματα τέτοια αντιμετώπιση 
δεν υπάρχει. Λες και δεν υπάρχει διοι-
κητικό συμβούλιο της ΔΕυΑΠ (που την 
πλειοψηφία του έχει ορίσει ο συνδυα-
σμός της δημοτικής αρχής του κ. Βλα-
χογιάννη), για να μπορέσει να αντιμε-
τωπίσει από μόνο του τα προβλήματα. 
Τα υπόλοιπα διοικητικά συμβούλια των 
δημοτικών επιχειρήσεων πως αντιμε-
τωπίζουν τα δικά τους προβλήματα και 
δεν τα φέρνουν συνεχώς στο δημοτι-
κό συμβούλιο;

Τι ισχυρίστηκε
Ο κ. Στ. φραγκούλης για μία ακόμα 
φορά έκανε γνωστά τα όσα μας είχε 
πει και προ ημερών και προ μηνών. Δη-
λαδή, ότι υπάρχουν απλήρωτοι λογα-
ριασμοί.

Έτσι, ενημέρωσε ότι το χρέος σή-
μερα αγγίζει τα 533.000 ευρώ και 
φοβάται ότι «αυτό θα σταθεροποιηθεί 
πολύ επικίνδυνα στα 450.000 ευρώ», 
όπως είπε με στόμφο. Το μυστικό όμως 
των 533.000 ευρώ του χρέους βρίσκε-
ται στην αμέσως επόμενη πρόταση. Οι 
371.000 ευρώ αφορούν παραθερι-
στικές οικίες με πισίνες!!! Ενώ λοι-
πόν η μεγάλη «τρύπα» του ελλείμματος 
είναι ολοφάνερο από πού έχει προκλη-
θεί ο κ. φραγκούλης επιμένει να εξι-
σώνει τους μεγαλο-οφειλέτες της 
ΔΕΥΑΠ με τον απλό λαό που δυσκο-
λεύεται να πληρώσει ακόμα και τα 
50 ευρώ! Αν αυτό δεν είναι «τσουβά-
λιασμα» σε εποχές μνημονίου, τότε τι 
άλλο είναι; Ο κ. Σρ. φραγκούλης για μία 
ακόμα φορά συμπεριφέρεται ακριβώς 
όπως και οι πολιτικοί της συγκυβέρ-
νησης της χώρας μας που λένε «όλοι 
μαζί τα φάγαμε». Ούτε «όλοι μαζί τα 
φάγαμε», αλλά ούτε και όλοι μαζί έχου-
με τις ίδιες ευθύνες για τους ανεξόφλη-
τους λογαριασμούς της ΔΕυΑΠ. Ακόμα 
και ο ίδιος ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάν-
νης θυμούμενος παλαιότερη συνεδρία-
ση με το ίδιο θέμα, με έκπληξη ρώτησε 
τον κ. φραγκούλη: «Μα καλά, δεν είχα-
με πει ότι θα κόβαμε το νερό στους με-
γαλο-οφειλέτες;». Σημειώνουμε ακόμα, 
ότι 1847 χρήστες της ΔΕυΑΠ εμφανίζο-
νται να οφείλουν έως 50 ευρώ και εξ 
αυτών κάποιοι εμφανίζονται να έχουν 
να πληρώσουν τον λογαριασμό εδώ και 
δύο χρόνια. Άρα, χοντρικά τα περίπου 
100.000 ευρώ της οφειλής αφορούν 
κλειστές οικίες, διότι πως αλλιώς ανε-
ξόφλητοι λογαριασμοί εδώ και δύο χρό-
νια κινούνται κάτω από τα 50 ευρώ. Αν 
αφαιρέσουμε λοιπόν τα 100.000 ευρώ 
των λογαριασμών που προέρχονται από 
κλειστές οικίες θα δούμε ότι ουσιαστικά 
το χρέος προέρχεται από τις «παραθε-
ριστικές κατοικίες με πισίνες».

Ακόμα, ο κ. φραγκούλης ανέφερε ότι 
υπολογίζει ότι το χρέος στο τέλος του 
πρώτου τετραμήνου του 2012 θα ανέλ-
θει στα 650.000 ευρώ, «νούμερο άκρως 
επικίνδυνο» όπως είπε. Επίσης, όπως 

ενημέρωσε, έχουν σταλεί 194 συστη-
μένες επιστολές σε μεγαλο-οφειλέτες 
και εξ αυτών ανταποκρίθηκαν για δι-
ακανονισμό μόλις τέσσερις! Ο κ. Γ. 
Καρατζάς απευθυνόμενος προς τον κ. 
Στ. φραγκούλη του είπε: «Δεν θα πάτε 
τη συζήτηση εκεί που εσείς θέλετε; 
Δεν προβλέψαμε τόσο καιρό τίποτα». Η 
απόφαση που λήφθηκε από το δημοτι-
κό συμβούλιο δεν διαφέρει από απο-
φάσεις που έχουν ληφθεί για το θέμα 
και σε παλαιότερες συζητήσεις. Δηλα-
δή, να σταλεί νέα επιστολή στους με-
γαλο-οφειλέτες και αν δεν προχωρή-
σουν σε διακανονισμό, τότε, να γίνει η 
αφαίρεση του υδρόμετρου. Μία απόφα-
ση γνωστή, που θα μπορούσε κάλλιστα 
να έχει ληφθεί από το διοικητικό συμ-
βούλιο της ΔΕυΑΠ και όχι όπως γράψαμε 
και πιο πάνω το θέμα να έρθει και πάλι 
προς συζήτηση στο δημοτικό συμβού-
λιο. Άρα, κάτι άλλο «τρέχει» με τις απα-
νωτές συζητήσεις του θέματος… 

Τέλος, τα ποσά που υπό κανονικές 
συνθήκες έπρεπε να εισπράττει κάθε 
χρόνο η ΔΕυΑΠ από τους λογαρια-
σμούς ανέρχονται στα 3,2-3,3 εκατομ-
μύρια ευρώ. 

Τα χρέη της ΔΕΥΑΠ!
Από την άλλη, ούτε η ΔΕυΑΠ φαίνεται να 
είναι εντάξει στις δικές της υποχρεώσεις 
προς τους οργανισμούς κοινής ωφέλει-
ας, όπως είναι και η ίδια.

Έτσι, η ΔΕΗ έστειλε επιστολή στην 
εταιρεία του Δήμου με την οποία την 
προειδοποιεί ότι, αν έως τη Δευτέρα 19 
Μαρτίου δεν κάνει ρύθμιση του χρέους 
της που ανέρχεται στα 106.000 ευρώ, 
τότε, θα διακόψει τη παροχή ρεύματος 
στα γραφεία της ΔΕυΑΠ!

Αυτό, ο κ. Στ. φραγκούλης θεώρησε 
ότι, αν γίνει, θα αποτελέσει μεγάλο πλήγ-
μα, διότι με κομμένο το ηλεκτρικό ρεύ-
μα στα γραφεία της ΔΕυΑΠ δεν θα μπο-
ρεί να λειτουργήσει η εταιρεία, αλλά και 
ούτε και να εισπράξει λογαριασμούς. Η 
ΔΕυΑΠ ζήτησε ρύθμιση και η ΔΕΗ της 
δίνει διορία 3 μήνες για την αποπλη-
ρωμή του χρέους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
ΚΑΠΗ Πάρου αποφασίστηκε η 
δημιουργία νέων δραστηριοτή-
των στους χώρους του.

Στόχος είναι: «Η γεφύρωση 
των γενεών, η καταγραφή - δι-
άσωση και μεταλαμπάδευση της 
γνώσης και της εμπειρίας των 
μελών του ΚΑΠΗ στις νεότερες 
γενιές των Παριανών».

Οι δραστηριότητες αυτές αφο-
ρούν άνδρες και γυναίκες και εί-
ναι:

1. Δημιουργία «Διατροφικού 
Ημερολογίου των Παριανών» για 
το 2013 με την καταγραφή όλων 
των Παραδοσιακών συνταγών.

2. Καθιέρωση μαθημάτων ρα-
πτικής, κεντήματος, παρασκευής 
παραδοσιακών ζυμαρικών και 
συνταγών, εκμάθηση των βρώ-
σιμων άγριων χόρτων κλπ.

3. Καταγραφή των αγροτικών 

εργασιών.
4. Δημιουργία «Τράπεζας Πα-

ριανών Σπόρων» και φυτώριου.
5. Καθιέρωση ενημερωτικών 

μαθημάτων αγροτικής οικονομί-
ας ανά εποχή και είδος.

6. Δημιουργία χορωδίας και 
θεατρικής ομάδας.

Όλες οι παραπάνω δραστηρι-
ότητες, θα αναπτυχθούν σε ομά-
δες εργασίας ανά ΚΑΠΗ, με τη 
βοήθεια των συντονιστικών επι-
τροπών, των εργαζόμενων και 
εθελοντών.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που 
επικρατούσαν την περασμένη Τετάρτη 14 Μαρ-
τίου αναβλήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας που θα γινόταν έξω από το Κέντρο υγείας 
του νησιού μας.

Σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων Δήμου, θα πραγματοποιηθεί την 
επόμενη Τετάρτη 21 μαρτίου 2012 στις 11 
το πρωί έξω από το Κέντρο Υγείας Πάρου. 

Στην ανακοίνωση του συλλόγου γονέων μετα-
ξύ άλλων γράφεται: «[…] Αντιλαμβανόμαστε ότι 
με την απόφασή μας αυτή προκαλέσαμε ανα-
στάτωση, τόσο στους φορείς που μας στηρίζουν 
και εργάστηκαν για αυτή την συγκέντρωση, όσο 
και στις σχολικές κοινότητες. Στόχος μας ήταν 
και είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμ-
μετοχή των παιδιών μας των γονιών τους και 
όλων των πολιτών της Πάρου. Όλοι μαζί να κά-
νουμε μία νέα προσπάθεια για την συγκέντρω-
ση της επόμενης Τετάρτης 21 Μαρτίου 2012».

Ο σύλλογος τρίτεκνων Πάρου – Αντιπά-
ρου διενέργησε εκλογές προκειμένου να 
συστήσει το πρώτο του διοικητικό συμ-
βούλιο.
Στις εκλογές ψήφισαν 112 γονείς – μέλη 
και έλαβαν:
Αρμάου – Μαρία – φραγκίσκα, 82 ψήφοι
Μαούνης ίωάννης, 70 ψήφοι
Μπαρμπαρή Αικατερίνη, 68 ψήφοι
Χριστοφόρου Γιακουμίνα, 51 ψήφοι
Αλιπράντη Ειρήνη, 49 ψήφοι
Λαθούρης Δημήτρης, 45 ψήφοι
Μπάλιου Παναγιώτα, 43 ψήφοι
Τα 5 πρώτα μέλη θα είναι τακτικά στο δι-
οικητικό συμβούλιο και οι υπόλοιποι ανα-
πληρωματικοί.
Ακόμα, οι τρίτεκνες οικογένειες, κάτοι-
κοι - καταναλωτές του Δήμου Πάρου θα 
έχουν μείωση της τάξης του 50% στα δη-
μοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. 
Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένει-
ες με 3 προστατευόμενα τέκνα στη μεί-
ωση καταβολής τελών καθαριότητας και 
φωτισμού, πρέπει να γνωρίζουν ότι ως 
προστατευόμενα τέκνα λογίζονται μόνο 
τα ακόλουθα:
α) Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών
β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπου-
δάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσω-
τερικού - εξωτερικού
γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία
δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέ-
κνα με αναπηρία άνω του 67% 
ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, 
που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνερ-
γα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ
στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 
ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμέ-
νη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέ-
χρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον εί-
ναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μη-
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Σημειώνουμε, ότι: α) Ο δικαιούχος της 
μείωσης τρίτεκνος, που εμπίπτει στις πε-
ριπτώσεις ε και στ θα πρέπει να προσκο-
μίζει στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Πά-
ρου κάθε 6μηνο βεβαίωση του ΟΑΕΔ που 
θα αποδεικνύει ότι το τέκνο του έχει την 
ιδιότητα του ανέργου και β) ο δικαιού-
χος της μείωσης τρίτεκνος, που εμπίπτει 

στην περίπτωση α θα πρέπει να προσκο-
μίζει στο αρμόδιο Γραφείο πιστοποιητι-
κό οικογενειακής κατάστασης, στην πε-
ρίπτωση β και βεβαίωση της αρμόδιας 
σχολής και στην περίπτωση γ και βεβαί-
ωση στρατολογίας.
Η μείωση αφορά την πρώτη κατοι-
κία των τρίτεκνων και όχι την επαγ-
γελματική στέγη τους ή την ενοικιαζό-
μενη σε τρίτους. Γι’ αυτό το λόγο ο δι-
καιούχος της μείωσης τρίτεκνος θα υπο-
βάλλει στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου 
Πάρου σχετική υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986, ότι το ακίνητο χρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά και μόνο σαν 
κύρια κατοικία. Ακόμα, θα πρέπει απα-
ραιτήτως ο λογαριασμός της ΔΕΗ να εί-
ναι στο όνομα του δικαιούχου της μεί-
ωσης τριτέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα πρέπει προηγουμένως να γίνεται δι-
όρθωση του ονόματος στη ΔΕΗ. Επίσης, 
για τις ιδιοκτησίες θα πρέπει να προσκο-
μίζονται στο αρμόδιο γραφείο: α) Τα συμ-
βόλαια ιδιοκτησίας του ακινήτου ή οικο-
δομική άδεια και β) απλό φωτοαντίγρα-
φο του εντύπου Ε1 της ΔOY στην οποία 
υποβάλλουν την φορολογική τους δή-
λωση για έλεγχο, για δε τα ενοικιαζόμε-
να ακίνητα τα ενοικιαστήρια συμβόλαια 
που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔOY. 
Για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα ο δικαιού-
χος της μείωσης τρίτεκνος μισθωτής θα 
πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.1599/1986, ότι θα  ενημερώνε-
ται ο Δήμος σε περίπτωση αποχώρησής 
του από το μίσθιο.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
προσκομίσουν στο αρμόδιο γραφείο εσό-
δων του Δήμου Πάρου τα κατά περίπτω-
ση δικαιολογητικά από τις 8:30 το πρωί 
έως τις μία το μεσημέρι.

Και πάλι οι λογαριασμοί 
της ΔΕΥΑΠ

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΕΙ Ο ΣΤ. ΦΡΑγΚΟΥΛΗΣ;

Εκλογές στους τρίτεκνους 
και μειώσεις τελών

ΙΑΤΡΕIΟ ΠΛΕΣΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - TΗΛ. 22840 21114, ΚΙΝ. 6973 662229
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ιατρείο της ∆ερµατολόγου – Αφροδισιολόγου ΠΛΕΣΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

λειτουργεί από την Τρίτη 28/2/2012 
σε νέο χώρο στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, ακριβώς δίπλα από την Εµπορική Τράπεζα.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ µε τελευταίας τεχνολογίας LASERS, για: 

‣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ         ‣ Kαταστροφή δερµατικών βλαβών
‣ ΚΑΦΕ ΚΗΛΙ∆ΕΣ 
‣ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ 

‣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ: BOTOX 
   (ειδική τιµή BOTOX την πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα)

‣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ µε laser, ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, 
   ΜΙΚΡΟΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ∆ΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ DIAMOND

‣ Καθαρισµοί προσώπου, Κρυοθεραπεία.

Την Τετάρτη 21/3 η 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Νέες δραστηριότητες στα ΚΑΠΗ 
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μΕγΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΘΗΝΑ
o Βοτανικός  Προσφορές: 
Πωλούνται πολυτελή δια-
μερίσματα 110 τ.μ έως 40 
τ.μ, φωτεινά, με μεγάλες βε-
ράντες, πόρτες ασφαλεί-
ας, θυροτηλεόραση έγχρω-
μη, εγκατάσταση για ηλιακό 
και συναγερμό. Κατασκευή 
διαχρονικής αισθητικής με 

εμφαση στην αντισεισμική  
προστασία. Κατασκευαστική 
ΕΛ. ΚΕ. Τηλ.: 210-3410702

o Βοτανικός:  πωλείται οι-
κόπεδο διαμπερές 600 τ.μ 
επί της οδού Σπύρου Πά-
τση. Πληροφορίες: 210-
3410702  6936581430

Το Λιμεναρχείο Πάρου 
εντατικοποιεί τους τρο-
χονομικούς ελέγχους 
στους χώρους δικαιο-
δοσίας του.
Οι έλεγχοι θα αφορούν 
κυρίως:
α) Προστατευτικές ζώ-
νες και κράνη.
β) Στάση και στάθμευση 
σε απαγορευμένα ση-
μεία (π.χ. ράμπες διά-
βασης ατόμων με μει-
ωμένη κινητικότα, δια-
βάσεις πεζών κλπ).
γ) Οδήγηση υπό την 
επήρεια μέθης ή άλ-
λων ουσιών.
δ) Άδειες ικανότητας 
οδήγησης (διπλώματα).
ε) Άδειες κυκλοφορίας 
οχημάτων.
στ) Ασφαλιστήρια συμ-
βόλαια.
ζ) Τέλη κυκλοφορίας.
η) Κανονικότητα πινακί-
δων κυκλοφορίας.
θ) Κίνηση με αντίθετη 
πορεία σε μονόδρομο 
(π.χ. παραλιακά από το 
Μπουνταράκι προς το 
λιμάνι).
Οι έλεγχοι από την 
Τετάρτη 14 Μαρτίου 
εντατικοποιήθηκαν και 
σύμφωνα με ανακοί-
νωση του Λιμεναρχεί-
ου Πάρου «σε κάθε πε-
ρίπτωση διαπίστωσης 
μη συμμόρφωσης θα 
κινείται η διαδικασία 
επιβολής των προβλε-
πόμενων νόμιμων κυ-
ρώσεων».
Επίσης, καθ’ όλο το 
24ώρο στη διάθεση 
οποιουδήποτε ενδια-
φερόμενου για τυχόν 
περαιτέρω απαιτούμε-
νες διευκρινήσεις, το 
προσωπικό του Λιμε-
ναρχείου θα απαντάει 
στο τηλέφωνο 22840-
21240. Τέλος, το Λι-
μεναρχείο στην ανα-
κοίνωσή του παρακα-
λεί: «για την κατανόη-
ση, συμβολή και συνερ-
γασία όλων, πρωτίστως 
με γνώμονα την ασφα-
λή κίνηση και μετακίνη-
ση οδηγών και πεζών 
στο νησί μας».

Τροχονομικοί 
έλεγχοι από 
το Λιμεναρχείο

«Εμπορικά Νέα»

Εκλογές στον 
Εμπορικό Σύλλογο
Ο εμπορικός σύλλογος Πά-
ρου – Αντιπάρου την Τετάρ-
τη 20 Μαρτίου θα πραγματο-
ποιήσει την εκλογοαπολογι-
στική γενική του συνέλευση.
Η συνέλευση θα ξεκινήσει 
στις 6 το απόγευμα στο γρα-
φείο του Επιμελητηρίου Κυ-
κλάδων στην Παροικιά. Σε 
περίπτωση μη απαρτίας η 
οριστική επαναληπτική συ-
νέλευση θα πραγματοποιη-
θεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 
την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο.
Τα θέματα της Γενικής Συνέ-
λευσης είναι τα παρακάτω:
1. Εκλογή προέδρου, αντι-
προέδρου, γραμματέα και 
ψηφολέκτη της Γενικής Συ-
νέλευσης.
2. Παρουσίαση πεπραγμέ-
νων διοίκησης. 
3. Παρουσίαση οικονομικού 
απολογισμού.
4. Τοποθετήσεις μελών επί 
των πεπραγμένων.

5. Ψηφοφορία για την έγκρι-
ση πεπραγμένων διοίκησης 
και οικονομικού απολογι-
σμού.
Σημειώνουμε, ότι η δυνατό-
τητα οικονομικής τακτοποίη-
σης των μελών του συλλό-
γου, προκειμένου να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαί-
ωμα, θα μπορεί να γίνεται και 
κατά την ημέρα της Γενικής 
Συνέλευσης. Τέλος, τα μέλη 
του Εμπορικού Συλλόγου Πά-
ρου - Αντιπάρου που επιθυ-
μούν να συμμετέχουν στο 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 
στην εξελεγκτική επιτροπή, 
στους Αντιπροσώπους της 
Ομοσπονδίας Εμπορικών 
Συλλόγων Αττικής, Ομόρων 
Νομών και Νήσων Αιγαίου, 
μπορούν να καταθέσουν την 
υποψηφιότητα τους έως και 
τη Δευτέρα 26 Μαρτίου στις 
2:30 το μεσημέρι στο γρα-
φείο του συλλόγου.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυν-
ση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
στο πλαίσιο του κοινωνικού και 
προληπτικού της ρόλου έδωσε 
στη δημοσιότητα χρήσιμες συμ-
βουλές για την ασφάλεια των 
γυναικών, με στόχο να ελαχι-
στοποιήσουν τις ευκαιρίες να 
κατασταθούν θύματα αρπαγής 
τσάντας.
Οι συμβουλές έχουν ως εξής:
- Αποφεύγετε να μεταφέρετε 
μεγάλα χρηματικά ποσά.
- Βαδίζετε στην εσωτερική 
πλευρά του πεζοδρομίου και 
κρατάτε την τσάντα σας πάντο-
τε κλειστή και προς την πλευρά 
του τοίχου.
- Μην διστάσετε να καλέσετε σε 

βοήθεια φωνάζοντας, αν κά-
ποιος σας επιτεθεί για να σας 
πάρει την τσάντα.
- Εάν δεν μπορείτε να αντιστα-
θείτε και να συγκρατήσετε την 
τσάντα, σκεφθείτε ότι η υγεία 
σας και η σωματική σας ακεραι-
ότητα είναι πιο πολύτιμα αγαθά.
- Προσπαθήστε να συγκρατήσε-
τε τα χαρακτηριστικά του επιτι-
θέμενου και του μεταφορικού 
μέσου, αν έχει χρησιμοποιηθεί 
τέτοιο.
 - Προστατέψτε καλά τις τσά-
ντες και το πορτοφόλι σας σε 
χώρους όπου υπάρχει συνω-
στισμός.
 - Καταγγείλετε το γεγονός στην 
Αστυνομία.

Συμβουλές της Αστυνομίας 
για την ασφάλεια γυναικών

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

o Πάρος (Θαψανά), ορεινό 
κτήμα (15 λεπτά από Παροι-
κιά) 15.604τ.μ. με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται 
με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμέ-
νο. Θέα. Τιμή 165.000 ευρώ 
www.paroshomes.livadas.de
Τηλ. 6932285768

o Πάρος (Καμάρι Αγγαιριά), 
αγρόκτημα 8 περίπου στρ., 
σε ήσυχο μέρος, οικοδομή-
σιμο. Τιμή 75.000 ευρώ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση 
στα μετρητά.
Τηλ. 6932285768

o Πωλείται στην Νάουσα οι-
κόπεδο 300 μ2 εντός σχεδί-
ου, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
λίγα μέτρα από το γραφικό 
λιμανάκι.
Σταύρος Καραχάλιος   
693 7033316

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

o Πάρος (Αλυκή), πέτρι-
νη οικία πρώτου ορόφου 
129 τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 3 υπνοδωμάτια, σα-
λόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, 
καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
195.000 ευρώ. Έτερη οι-
κία 150 τ.μ., 2 ή 3 υπνο-
δωμάτια, 2 μπάνια, κουζί-
να πλήρως εξοπλισμένη, 
καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βερά-
ντες, πέργολες, κήπος, πι-
σίνα. Τιμή 245.000 ευρώ 
Έκπτωση στα μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές 
www.paroshomes.livadas.
de
Τηλ. 6932285768

o Πάρος (Καμάρι Αγγαι-
ριά), μονοκατοικία 98τ.μ., 
2 υ/Δ, 2 μπάνια, σαλόνι με 

τζάκι, καλοριφέρ, ενδο-
δαπέδιο σύστημα, κτήμα 
1800τ.μ. με 10 ελιές, αμπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. 120.000 ευρώ 
Έκπτωση στα μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de
Τηλ. 6932285768

o Πάρος (Έλητας), οικία 
98τ.μ. 2 κρεβατοκάμαρες, 
2 μπάνια, τζακούσι, μεγά-
λο σαλόνι, κουζίνα, καλο-
ριφέρ, βεράντες με πέργο-
λες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέμα-
τος. 175.000 ευρώ Έκπτω-
ση στα μετρητά, ευκολίες, 
ανταλλαγές δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de
Τηλ. 6932285768

o Πάρος (Κάμπος Βουτά-
κου), οικία 85τ.μ. πετρόχτι-
στη, με θέα την Αντίπαρο, 
2 κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι, σκεπαστή βεράντα, κα-
λοριφέρ, μεγάλες βερά-
ντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 185.000 
ευρώ Έκπτωση στα μετρη-
τά ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

o Πωλείται στην Νάουσα 
παλιά κατοικία 70 τμ στον 
παλιό οικισμό της Νάουσας.
Σταύρος Καραχάλιος 
693 7033316

o Πωλούνται στην Σάντα 
Μαρία πέτρινες εξοχικές 
κατοικίες χωρίς υπόγεια, 
λίγα μέτρα από τη θάλασσα.
Σταύρος Καραχάλιος 
693 7033316

o Πωλείται στην Παροικιά, 
ωραίο διαμέρισμα 110τμ, 
άνω ορόφου, 2/3 υπνο-
δωμάτια, μπάνιο, κεντρική 
θέρμανση, τζάκι, ιδιωτικό 

πάρκινγκ, ταράτσα 90τμ 
με extra, δωμάτιο (18τμ), 
ήσυχη περιοχή, η παρα-
λία και το κέντρο βρίσκο-
νται σε απόσταση περιπά-
του, ωραία θέα στο λιμάνι 
και στην θάλασσα, 180.000 
ευρώ.
RESPA (Real Estate Paros)
/ Pieter Verbeek / 
(0030) 693 64 67 692.

o Πωλούνται δύο κα-
τοικίες (μεζονέτες 90 
τμ. έκαστη) στην περιο-
χή Ασπριές Ξερόξυλο), 
τρία χιλιόμετρα από την 
Παροικιά της Πάρου. 
Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέ-
στε στα τηλέφωνα: 
2284028334 
και 6945953855

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

o Ενοικιάζεται στις Καμά-
ρες δυάρι, πλήρως επιπλω-
μένο, με θέα την Νάουσα.
Τηλ: 6946688388

o Ενοικιάζεται στη 
θέση Κρωτήρι της Πα-
ροικίας Πάρου διαμέρι-
σμα (σαλόνι, υπνοδω-
μάτιο, χωλ), με αυτόνο-
μη θέρμανση, πάρκινγκ, 
πολύ ωραία μπαλκόνια 
με υπέροχη θέα. Πλη-
ροφορίες: 
Καθημερινά 09.00 έως 
14.00 
(εκτός Κυριακής) 
22840-28334 Άλλες 
ώρες: 22840-24028

o Ενοικιάζεται δυάρι στον 
1ο όροφο στα Λειβάδια Πα-
ροικίας, πλήρως επιπλωμέ-
νο, με ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, δύο μπάνια και βε-
ράντες.
Τηλ: 210-9619347
6989871269
6975328459

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

o Πωλείται internet café, 
bar, στην περιοχή Λειβάδια 
Παροικίας πλήρως ανακαι-
νισμένο και σε άριστη κα-
τάσταση. Δεκτή και πρότα-
ση συνεργασίας.
Τηλ: 6980549088

ΔΙΑΦΟΡΑ

o Πωλείται ολοκαίνουρ-
γιο επαγγελματικό ψυγείο 
self serves κατάλληλο για 
super market και μανάβι-
κο, ύψους 1.80 και πλά-
τους 1.50. Τιμή προσφο-
ράς.
Τηλ: 6975-724046 και 
6973-767942.

o Πωλείται εξοπλισμός 
καφετέριας, ανοξείδωτοι 
πάγκοι, ψυγεία, φούρνοι 
κτλ, aircondition και συνα-
φή είδη σε καινούρια κα-
τάσταση.
Τηλ: 6980549088

o Πωλούνται μπιλιάρδα 
αμερικάνικο και γαλλικό 
μαζί με τον πλήρη εξοπλι-
σμό τους.
Τηλ: 6980549088

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

o Πωλείται LAND ROVER 
– FREELANDER πεντάθυ-
ρο, τζίπ, 61.000 χιλιόμε-
τρα, δερμάτινα καθίσματα 
(Άδεια 2000) κυβικά 1796, 
χρώμα μπλέ σκούρο. 
Η διοροφή αντιρρυπαντική 
Τεχνολογία. 
Τιμή 5.500 ευρώ.
Τηλ: 6944357164 

o Πωλείται FIAT DOBLO 
με πολλά έξτρα, κατασκευ-
ής Μαΐου 2009. 11.000 
χλμ. 
Μπάρες οροφής, θέσεις 
αποσκευών, έξτρα μεγά-
λα λάστιχα, κλιματισμός. 
9.750 ευρώ.
Robert van der Most/
Parikia / 
(0030) 6979540416 
(english please).
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Ο αντιδήμαρχος κ. μ. Κωβαίος είπε: 
«Δίκιο έχει ο κ. Ροκονίδας ότι επί 3 
μήνες συζητάμε το θέμα. Αν όμως 

ρωτούσαμε τον κόσμο και πηγαίναμε σε 
λαϊκή συνέλευση θα πελαγοδρομούσα-
με».

Ο κ. Στ. Φραγκούλης διαφώνησε και αυ-
τός με τη λαϊκή συνέλευση λέγοντας «θεω-
ρώ ότι λαϊκίζουμε. Θα ήμουν ευτυχής, αν το 
ενδιαφέρον του κόσμου υπήρχε για όλες τις 
προσόψεις της Παροικιάς».

Ο κ. γ. Καρατζάς του συνδυασμού «Πά-
ρος – ΑΞίΑ» τόνισε: «Πρέπει να δείξουμε τόλ-
μη σ’ ένα οικισμό που «πεθαίνει». Πιστεύω ότι 
πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους κα-
τοίκους της Παροικιάς για τη τύχη του κτιρίου. 
Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κ. φραγκού-
λης για το ότι θα έπρεπε να υπήρχε ενδιαφέ-
ρον για τις προσόψεις από τους κατοίκους της 
Παροικιάς, να του πω ότι την κύρια ευθύνη 
για ό,τι έχει γίνει την έχει η δημοτική αρχή».

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας 
κ. Π. Ρούσσος ισχυρίστηκε ότι «είναι δημό-
σιο κτίριο και δεν μπορούμε να το γκρεμίσου-
με ή να του μειώσουμε τον όγκο του. Γιατί να 
το γκρεμίσουμε. Για να βλέπουμε την πλατεία 
και τα αγάλματα;».

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πα-
ροικιάς κ. μ. Καλακώνας υποστήριξε ότι το 
πρώην δημοτικό καφενείο πρέπει ως προς τις 
εισόδους του να έχει σχέση και με την πλα-
τεία Μαντώς.

Η δημοτική σύμβουλος κ. μ. Τριβυζά αντέ-
δρασε για το γκρέμισμα ή τις επιδιορθώσεις 
του κτιρίου λέγοντας ότι για να γίνει αυτό χρει-
άζονται χρήματα και κάλεσε τους υπόλοιπους 
δημοτικούς συμβούλους να αναλογιστούν αν 
έχει λεφτά ο Δήμος για να το γκρεμίσει! Στο 
θέμα απάντησε ο ίδιος ο κ. Βλαχογιάννης 
που είπε ότι οι όποιες μετατροπές θα γίνουν 
από τους ενοικιαστές, ενώ η κ. μαρ. Φρα-
γκούλη είπε «όταν γίνονταν επεκτάσεις του 
καφενείου, ποιες Γενικές Συνελεύσεις έγιναν;».

Ο κ. Σωτ. Καστρουνής που πήρε το λόγο 
είπε: «Βγάζετε τις πέργκολες και το ονομάζε-
ται μείωση;». Επίσης, σε ό,τι αφορά την άρ-
νηση για τη γενική συνέλευση των κατοίκων 
ο κ. Καστρουνής συνπλήρωσε: «Τον πολί-
τη τον θέλετε πελάτη, όχι συμμέτοχο».

Η επικεφαλής της «Πάρος – ΑΞίΑ» κ. γρ. 
Πρωτολάτη υποστήριξε ότι η μέγιστη εκ-
μετάλλευση του κτιρίου θα έρθει μέσω της 
μείωσης του όγκου του και πρότεινε λαϊκή 
συνέλευση των κατοίκων της Παροικιάς για 
το θέμα. Η πρότασή της απορρίφθηκε κατά 
πλειοψηφία. 

Οι προτάσεις
Η πρόταση της κ. Γρ. Πρωτολάτη ήταν να γί-
νει μείωση του όγκου του κτιρίου. Η πρότα-
ση της έλαβε 8 ψήφους.

Η πρόταση του δημοτικού συμβούλου του 
συνδυασμού «Πάρος – ΑΞίΑ» κ. Β. Πετρόπου-
λου ήταν να πάει το κτίριο στην αρχική του 
μορφή. Η πρότασή του έλαβε μόνο τη δική 
του ψήφο. Σημειώνουμε ότι το αρχικό κτίριο 
ήταν 104 τ.μ. και το 1993 έγιναν προσθήκες 
άλλων 142 τ.μ.

Η τρίτη πρόταση ήταν η αρχική της εισή-
γησης του κ. Θ. Καταπόδη, δηλαδή ελάχιστες 
εξωτερικές παρεμβάσεις. Η πρόταση αυτή 
έλαβε 12 ψήφους και κέρδισε.

Το «παρόν» στις προτάσεις δήλωσαν ο κ. 
Ροκονίδας και η κ. Κάγκανη.

Οι χρήσεις
Οι αρχικές προτάσεις που έγιναν για τη χρή-
ση ήταν: α) ό,τι προβλέπει το Προεδρικό Δι-
άταγμα, β) καφενείο, γ) μέρος του κτιρίου να 
γίνει κέντρο πολιτιστικού ενδιαφέροντος και 
δ) παραδοσιακό καφενείο με παραδοσιακά 
προϊόντα. Απ’ ό,τι φάνηκε η πλειοψηφία επι-
θυμούσε να έχει χρήση όπως προβλέπεται 
στο Προεδρικό Διάταγμα για τα καταστήματα 
στον παραδοσιακό οικισμό, Η πρόταση είχε γί-
νει από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβου-
λίου κ. Λ. Κοντό.

Στη συνέχεια όμως το λόγο έλαβε ο πρόε-
δρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Ν. Τσιγώ-
νιας που υποστήριξε ότι ο μοναδικός φορέας 
που μπορεί να υλοποιήσει την καλύτερη σκέ-
ψη ήταν ο ίδιος ο Συνεταιρισμός. Όπως είπε, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κτίριο για παρα-
δοσιακό καφενείο με χώρο παραμονής και να 
διαθέτει παραδοσιακά προϊόντα κλπ. Μετά απ’ 
αυτή την τοποθέτηση ο κ. Βλαχογιάννης είπε 
«τότε δεν μπορούμε να «ανοίξουμε» τη χρή-
ση του με ότι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγ-

μα» και πρότεινε να γίνει παραδοσιακό καφε-
νείο με παραδοσιακά προϊόντα. Σημειώνουμε 
ότι ο κ. Π. Ρούσσος ρώτησε τον κ. Τσιγώνια 
«γιατί ο Συνεταιρισμός δεν κάνει κάτι παρό-
μοιο σε τόσα ακίνητα που έχει πέριξ της πε-
ριοχής;». Ο κ. Τσιγώνιας του απάντησε «γιατί 
τα ακίνητα του Συνεταιρισμού θα πουληθούν 
για να αποδεσμευτούμε από τις αμαρτίες του 
παρελθόντος».

Σε ό,τι αφορά τη ψηφοφορία για τη χρή-
ση του, η πρόταση του κ. Βλαχογιάννη (πα-
ραδοσιακό καφενείο με παραδοσιακά προϊό-
ντα), ήταν αυτή που επικράτησε κατά πλειοψη-
φία. Η πρόταση του κ. Κοντού για κάθε χρήση 
που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα έλαβε 
μόνο τη δική του ψήφο, ενώ η πρόταση για 
Πολιτιστικό Κέντρο τη ψήφισαν οι κ.κ. Β. Πε-
τρόπουλος και Μ. ίσιγώνης. Ο κ. Κ. Ροκονίδας 
στις προτάσεις ψήφισε «παρών».

Τέλος, κατά πλειοψηφία ορίστηκε ότι η τιμή 
εκκίνησης για το διαγωνισμό της μίσθωσής 
του θα είναι οι 3.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι 
επισκευές θα γίνουν από τον νέο ενοικιαστή. 
Στην πρόταση ο μόνος που μειοψήφησε ήταν 
ο κ. Γ. Καρατζάς, που θεώρησε υψηλή τη τιμή 
εκκίνησης του ενοικίου.

Άλλα θέματα

Ασφάλιση μαθητών
Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε στη συνε-
δρίασή του σχετικά με πρόταση ασφάλισης 
των μαθητών στα σχολεία του νησιού μας.

Προσφορά έκαναν 8 εταιρείες. Σύμφωνα 
με τον κ. Βλαχογιάννη μία ασφαλιστική εται-
ρεία είχε βρει και χορηγό για την ασφάλιση 
των μαθητών. Ο χορηγός είναι επιχειρηματί-
ας που δραστηριοποιείται στο χώρο της δι-
ασκέδασης.

Γι’ αυτό το λόγο η επικεφαλής της «Πάρος 
– ΑΞίΑ» κ. Γρ. Πρωτολάτη ζήτησε διευκρινή-
σεις για το τι είδους δοσοληψίες έχει ο επιχει-
ρηματίας με το Δήμο.

Ο κ. Ν. Τριβυζάς εκ μέρους της Ένωσης Συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου 
εξέφρασε και αυτός τις επιφυλάξεις του. Κα-
ταρχάς ζήτησε να μάθει αν στο συμβόλαιο θα 
γινόταν αναγραφή των ονομάτων των παι-
διών και των γονέων τους. Όπως υποστήρι-
ξε, παλαιότερα σε ανάλογη περίπτωση έπαιρ-
ναν τηλέφωνα από τις ασφαλιστικές εταιρίες 
δήθεν για ενημέρωση και στη συνέχεια ήθε-
λαν να τους πουλήσουν ασφαλιστικά προϊό-
ντα. Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη ασφα-
λιστική κάλυψη καλύπτει τα παιδιά από ατυ-
χήματα έως του ποσού των 300 ευρώ για 
εκτός νοσοκομείου περίθαλψη και 650 ευρώ 
για εντός νοσοκομείου περίθαλψη.

Τελικά, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία συ-
νάντηση με το σύλλογο γονέων για να απο-
φασιστεί πως μπορεί να γίνει το συμβόλαιο 
δίχως την αναγραφή των ονομάτων των παι-
διών. Το συμβόλαιο που θα καλύψει ο χορη-
γός είναι αξίας 5.000 ευρώ το χρόνο.

Αρνητική ήταν η κ. Πρωτολάτη, αφού όπως 
υποστήριξε αυτό πρέπει να γίνει με χρήματα 
του Δήμου και όχι με χορηγό, διότι αυτό θα 
δημιουργήσει εξαρτήσεις.

Προϋπολογισμός ΚΔΕΠΑΠ
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2012 της ΚΔΕ-
ΠΑΠ.

Το 70% σχεδόν του προϋπολογισμού της 
ΚΔΕΠΑΠ πηγαίνει για τη μισθοδοσία των 
υπαλλήλων. Αυτό αποδείχθηκε από τη συζή-
τηση στο δημοτικό συμβούλιο της 12/3/2012.

Ο προϋπολογισμός της ΚΔΕΠΑΠ ανέρχεται 
στο 1.138.450 ευρώ και εξ αυτών οι 700.000 
ευρώ προορίζονται για την μισθοδοσία των 
υπαλλήλων. Σύμφωνα με την πρόεδρο κ. Α. 
Κάγκανη στο μισθολόγιο είναι 30 άτομα («Σπίτι 
της Λογοτεχνίας», Παιδικοί Σταθμοί, πρόγραμ-

μα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗφΗ, Δημοτική Βι-
βλιοθήκη γραφεία ΚΔΕΠΑΠ, Σχολή Μουσικής, 
και ακόμα άλλα 15 άτομα που αμείβονται με 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).

Η επικεφαλής της «Πάρος – ΑΞίΑ» κ. Γρ. 
Πρωτολάτη υποστήριξε ότι απουσιάζουν οι 
προνοιακές δράσεις από τον προϋπολογι-
σμό, καθώς και τα πολιτιστικά γεγονότα. 
Όπως υποστήριξε οι 900.750 ευρώ προο-
ρίζονται για ελαστικές δαπάνες και συμπλή-
ρωσε: «Όπως καταλαβαίνετε αν προσθέσου-
με και τις 60.000 ευρώ για τα ενοίκια, τότε 
όλοι καταλαβαίνουμε τι απομένει». Ακόμα, η 
κ. Πρωτολάτη υποστήριξε ότι για τον αθλητι-
σμό δεν υπάρχει καμία δράση.

Ο κ. Μ. ίσιγώνης της Κίνησης Ενεργών Πο-
λιτών είπε: «Στον προϋπολογισμό δεν υπάρ-
χει καμία πρόβλεψη προνιακής μορφής. Μάλ-
λον η πλειοψηφία πιστεύει ότι δεν είναι αρ-
μοδιότητά της…».

Ο κ. Κ. Ροκονίδας της Λαϊκής Συσπείρω-
σης τόνισε στρεφόμενος προς την πλειοψη-
φία. «Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τον πολι-
τισμό, τον αθλητισμό και τις προνοιακές ανά-
γκες, διότι τις βλέπετε με διαχειριστική λογική. 
Δεν στηρίζετε την ερασιτεχνική δημιουργία».

Ο δημοτικός σύμβουλος της «Πάρος – 
ΑΞίΑ» κ. Γ. Μπαφίτης υποστήριξε ότι «οι ανε-
λαστικές δαπάνες είναι μεγάλες και γι’ αυτό 
δεν μπορείτε να κάνετε εκδηλώσεις».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της ΚΔΕ-
ΠΑΠ κ. Α. Κάγκανη υποστήριξε ότι οι μισθο-
δοσίες είναι μεγάλες, αν και έγιναν προσπά-
θειες μείωσης εξόδων, όπως στη διαμονή 
των καθηγητών μουσικής.

Ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης υποστή-
ριξε ότι όλες οι δράσεις χρειάζονται χρήμα-
τα, αλλά αυτά δεν υπάρχουν. Τελικά, κατά 
πλειοψηφία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός.

Νέοι Πρόεδροι
Τις παραιτήσεις τους από τις θέσεις των Προ-
έδρων της Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επι-
τροπής Δήμου Πάρου έκαναν η κ. Μ. Χανιώ-
τη και Ηρ. Χατζόπουλος αντίστοιχα.

Όπως υποστήριξαν στις παραιτήσεις τους 
δεν είχαν την απαιτούμενη γραμματειακή 
υποστήριξη από πλευράς Δήμου.

Η κ. Γρ. Πρωτολάτη είπε ότι υφίσταται μεί-
ζον πολιτικό ζήτημα διότι ορίστηκαν άτομα 
από τον κ. Βλαχογιάννη που μετά από μι-
κρό χρονικό διάστημα παραιτήθηκαν, ενώ 
υπάλληλος που είχε οριστεί για γραμματέ-
ας, σύμφωνα με επιστολή, δήλωσε άγνοια 
του αντικειμένου.

Ο κ. Βλαχογιάννης απαντώντας είπε ότι οι 
Σχολικές Επιτροπές των Δήμων ξεκίνησαν 
από 1/1/2011 και ως εκ τούτου δεν υπήρχαν 
υπάλληλοι που να είχαν γνώση του αντικει-
μένου. Τελικά, νέοι πρόεδροι διορίστηκαν ο κ. 
Μ. Κωβαίος στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή και 
ο κ. Π. Κουτσουράκης στη Β/θμια Επιτροπή.

Τέλος, σημειώνουμε ότι οι δύο παραι-
τηθέντες δεν θα λάβουν καμία χρηματική 
αποζημίωση για την εργασία τους το χρονι-
κό διάστημα που εργάστηκαν. Σημειώνου-
με ότι, όταν διορίστηκαν, το δημοτικό συμ-
βούλιο είχε ψηφίσει τους μισθούς τους. Κάτι 
τέτοιο όμως (όπως αποδείχθηκε προ της 
παραίτησής τους) δεν ήταν δυνατόν να γί-
νει, λόγω του ότι για να δοθεί μισθός στους 
προέδρους των Σχολικών Επιτροπών πρέ-
πει ο προϋπολογισμός τους να υπερβαίνει 
τις 300.000 ευρώ.

Αρνούνται λαϊκή συνέλευση 
για το Κοινοτικό Καφενείο

Ενισχύσεις στον τομέα αλιείας
-για εγκαταστάσεις εμπορίου και για μεταποίηση αλιευμάτων
-για υδατοκαλλιέργειες
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Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οι-
κονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανα-
κοινώθηκε ότι με την αριθ. 433/29-02-2012 
(φΕΚ/605/Β’/2012) Απόφαση - Πρόσκληση της 
υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυ-
τιλίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς που 
δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –χρηματο-
δότηση στο Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπο-
ρία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
2007-2013 να υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυ-
σης και Χρηματοδότησης για την υλοποί-
ησης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν 
παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση 
και εμπορία αλιευτικών προϊόντων.

Στο καθεστώς ενισχύσεων της εν λόγω Από-
φασης - Πρόσκλησης υπάγονται Πράξεις (επεν-
δυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δρά-
σεις, για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίη-
σης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατο-
καλλιέργειας:

Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέ-
σης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης. 
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια 
που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή 
ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγω-
γής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων 
και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποί-
ηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέ-
σης των εγκαταστάσεων εμπορίας. Χορηγούνται 
ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν 
στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκα-
ταστάσεων εμπορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί δικαι-
ούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγω-
γή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετι-
κό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή 
μορφή, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
εν λόγω σχετικής απόφασης και μέχρι την 31η 
Ιουλίου του 2012.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών 
σχεδίων κατατίθενται στην Ειδική υπηρεσία Εφαρ-
μογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛίΕίΑΣ (Μιχαλακοπούλου 
103, 115 27 Αθήνα). Αντίγραφο του πλήρους κα-
τατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και στις κατά 
τόπο αρμόδιες υπηρεσίες Αλιείας εντός της πε-
ριοχής αρμοδιότητας των οποίων πρόκειται να 
υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου 
να λάβουν γνώση για τη σχεδιαζόμενη επένδυ-
ση και να εκδώσουν την απαιτούμενη βεβαίωση.

Το πλήρες κείμενο της  αριθ. 433/29-02-2012 
(φΕΚ/605/Β’/2012) Πρόσκλησης υποβολής Αι-
τήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων 

στο Μέτρο 2.3: «μεταποίηση και Εμπορία» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
2007-2013, έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή το-
ποθεσία: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/

για υδατοκαλλιέργεια
Επίσης από το ίδιο τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 432/29-02-2012 
(φΕΚ/604/Β’/2012) Απόφαση - Πρόσκληση του 
υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυ-
τιλίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς που 
δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –χρηματοδό-
τηση στο Μέτρο 2.1 “υδατοκαλλιέργεια”, του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, 
να υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης και Χρηματο-
δότησης για την υλοποίησης επενδυτικών σχεδί-
ων που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια.

Στο καθεστώς ενισχύσεων της εν λόγω Απόφα-
σης - Πρόσκλησης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά 
σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για 
παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:

Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότη-
τας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.

Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέ-
κτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που 
παράχθηκε σε ίχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαι-
ούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγω-
γή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετι-
κό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή 
μορφή, από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν 
λόγω σχετικής απόφασης και μέχρι την 31η Ιου-
λίου του 2012.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών 
σχεδίων κατατίθενται στην Ειδική υπηρεσία Εφαρ-
μογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛίΕίΑΣ (Μιχαλακοπούλου 
103, 115 27 Αθήνα). Αντίγραφο του πλήρους κα-
τατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και στις κατά 
τόπο αρμόδιες υπηρεσίες Αλιείας εντός της πε-
ριοχής αρμοδιότητας των οποίων πρόκειται να 
υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου 
να λάβουν γνώση για τη σχεδιαζόμενη επένδυ-
ση και να εκδώσουν την απαιτούμενη βεβαίωση.

Το πλήρες κείμενο της αριθ. 432/29-02-2012 
(φΕΚ/604/Β’/2012) Πρόσκλησης υποβολής Αιτή-
σεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο 
ΜΕΤΡΟ 2.1 «υΔΑΤΟΚΑΛΛίΕΡΓΕίΑ» Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, έχει αναρτη-
θεί στη διαδικτυακή τοποθεσία: http://et.diavgeia.
gov.gr/f/ypean/

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥμΕ μΟΝΟΙ μΑΣ»

Επεξαργασμενη χωρισ το κτίριο

Φυσικη κατασταση χώρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Όμορφο ήταν το παιχνίδι που 
έγινε την περασμένη Παρασκευή 
στο γήπεδο της Παροικιάς, μετα-
ξύ Νηρέα – Πανθηραϊκού το οποίο 
έληξε 0-0 για το πρωτάθλημα της 
Α’ κατηγορίας ΕΠΣΚ.

Οι δύο ομάδες απελευθερω-
μένες από το βαθμολογικό άγχος 
προσπάθησαν να ευχαριστήσουν 
τους λίγους φιλάθλους που βρέ-
θηκαν στο γήπεδο και να τους δώ-
σουν ένα ωραίο θέαμα. Το τελικό 
0-0 οφείλεται κυρίως στις πολύ 
καλές αποκρούσεις που έκαναν οι 
τερματοφύλακες των δύο ομάδων.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα 
ο Νηρέας είχε την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και έφθασε αρκε-
τές φορές με αξιώσεις στην περι-
οχή του Πανθηραϊκού. Η καλύτε-
ρη στιγμή ήταν με τον Χατζία, όταν 
σε σουτ στο 10ο λεπτό προσπά-
θησε να δώσει την πρωτοπορία 
στο προβάδισμα του σκορ για την 
Παριανή ομάδα, αλλά ο Σαντορι-
νιός τερματοφύλακας Ξαγοράρης 
με ωραία εκτίναξη απόκρουσε την 
μπάλα. Το ίδιο προσπάθησε μετά 
από 3 λεπτά και ο έμπειρος Κελί-
δης του Πανθηραϊκού, αλλά ο Πα-
ριανός τερματοφύλακας Παπαδά-
κης με επιτυχή τρόπο απόκρουσε 
την μπάλα. Η πιο μεγάλη ευκαι-
ρία στο πρώτο ημίχρονο για τον 
Νηρέα έγινε στο 42ο λεπτό, όταν 
μετά από σέντρα του Τόδρη ο Χα-
τζία σούταρε μέσα από την περιο-
χή, αλλά και πάλι ο τερματοφύλα-

κας Ξαγοράρης των φιλοξενουμέ-
νων έσωσε την εστία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο 
ομάδες θα μπορούσαν να πάρουν 
τη νίκη, αλλά, όπως γράψαμε και 
πιο πάνω, οι δύο τερματοφύλα-
κες ήταν εντυπωσιακοί. Η Παρια-
νή ομάδα έκλεισε στα πρώτα 20 
λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου τον 
Πανθηραϊκό στα καρέ του και δη-
μιούργησε αρκετές καλές φάσεις. 
Άλλοτε όμως ο τερματοφύλακας 
της Σαντορίνης και άλλοτε οι κα-
κές τελικές επιλογές δεν έφεραν 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο τε-
λευταίο δεκάλεπτο ο αγώνας θύ-
μιζε ρώσικη ρουλέτα καθώς και 
οι δύο ομάδες προσπαθώντας να 
πετύχουν γκολ άφηναν ανυπερά-
σπιστες τις άμυνες τους. Στο 83ο 
λεπτό ο Πανθηραϊκός έχασε την 
πιο μεγάλη ευκαιρία του, όταν ο 
Γ. Νομικός βρέθηκε τετ – α – τετ 
με τον Παπαδάκη, αλλά ο Παρια-
νός τερματοφύλακας τον «ψάρε-
ψε» και απέκρουσε το σουτ. Με-
γάλη ευκαιρία είχε ο Πανθηραϊκός 
και στο 89ο λεπτό όταν ο Β. Νο-
μικός μπήκε στην άμυνα του Νη-
ρέα, αλλά το τελικό σουτ απόκρου-
σε και πάλι ο Παπαδάκης. Η τε-
λευταία μεγάλη στιγμή στον αγώ-
να ήταν ελάχιστα δευτερόλεπτα 
πριν τη λήξη του αγώνα, όταν ο 
Βλάχος του Νηρέα έχασε μεγά-
λη ευκαιρία να κλέψει τη νίκη για 
την ομάδα του. Όμως, εκεί, σει-
ρά είχε ο τερματοφύλακας της Σα-

ντορίνης Ξαγοράρης, για να πει το 
δικό του «όχι» και να αποκρούσει 
ενστικτωδώς την μπάλα λίγο πριν 
αυτή περάσει τη γραμμή του τέρ-
ματός του.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ. Α. Σπυρόπουλος), 
Παπαδάκης, Μπαρμπαρήγος, Δε-
λημπαλταδάκης, Ρούσσος, Μετάι, 
Τέτλα, Χατζία, Βλάχος, Πραμάτιας, 
Γκεμπόρις, Αριανούτσος (Κορτιά-
νος), Τόδρης.
Πανθηραϊκός: (πρ. Γ. φουστέρης), 
Ξαγοράρης, Δεμιρτζής, Βρενάγκρ, 
Μυλωνάς, Πελέκης, Αρβανίτης. (Ε. 
Νομικός), Γ. Νομικός, Μηνδρινός, 
Γιαννακόπουλος, Κελίδης, Πέκα.

Οι υπόλοιποι αγώνες
φωτιά πήρε το πρωτάθλημα της 
Α’ κατηγορίας Κυκλάδων με τη με-
γάλη νίκη της Άνω Σύρου με 2-0 
στη Μύκονο επί της Άνω Μεράς. Οι 
Μυκονιάτες έχουν παράπονα από 
τη διαιτησία, ενώ είχαν και δοκά-
ρι σε πέναλτι που κέρδισαν. Παρό-
λα αυτά η νίκη της Συριανής ομά-
δας θεωρείται δίκαιη και έδωσε 
μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφο-
ρά την πρώτη θέση που θα οδη-
γήσει σε αγώνες μπαράζ για την 
άνοδο στην Δ’ Εθνική κατηγορία, 
με άλλες πρωταθλήτριες ομάδες 
ποδοσφαιρικών ενώσεων.

Ακόμα, η Θύελλα Καμαρίου – 
που μπαίνει γερά στο κόλπο της 
ανόδου – συνέτριψε στο γήπεδό 

της με 5-0 το φιλώτι. Έτσι, πολλά 
πράγματα θα ξεκαθαρίσουν αυτή 
την αγωνιστική που η Θύελλα υπο-
δέχεται στο γήπεδό της την Άνω 
Μερά. Τέλος, ο ΑΟΠ δεν αγωνί-
στηκε με τον Παμμηλιακό, λόγω μη 
ύπαρξης δρομολογίου για τη Μήλο.

Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 26
2. Θύελλα 22
3. Άνω Σύρος 21
4. Πανθηραϊκός 15
5. Νηρέας 14
6. Πάγος 13
7. ΑΟΠ 10
8. Μήλος 9
9. φιλώτι 3

ΣΗΜ: Άνω Σύρος και φιλώτι 
έχουν -2 βαθμούς

Β’ ΕΠΣΚ
Ο Αστέρας Μαρμάρων διαμαρτυ-
ρόμενος για τη διαιτησία του αγώ-
να με τον Αστέρα Τραγαίας στο παι-
χνίδι που είχαμε αναφέρει ανα-
λυτικά στο προηγούμενο φύλλο 
μας, δεν κατέβηκε να αγωνιστεί 
στη Σαντορίνη με τον Πύργο, για 
τον αγώνα πρωταθλήματος του Β’ 
ομίλου της Β’ κατηγορίας ΕΠΣΚ. 
Έτσι, έχασε τον αγώνα στα χαρτιά 
με 3-0. Σε άλλο αγώνα του ομίλου 
η Λάβα νίκησε με το εντυπωσιακό 
7-1 την Αναγέννηση Νάξου, ενώ ο 
αγώνας Αστέρα Τραγαίας – Καρτε-

ράδου αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρ-
ξης δρομολογίου, που θα εξυπη-
ρετούσε τη φιλοξενούμενη ομάδα.

Στον πρώτο όμιλο πραγματο-
ποιήθηκε η τελευταία αγωνιστική. 
Η Στενή νίκησε 1-0 τη συμπολί-
τισσα της Τήνο και έκανε το γύρο 
του θριάμβου, αφού κατέκτησε το 
πρωτάθλημα. Το πλέον εντυπω-
σιακό για την ομάδα της Στενής 
ήταν το απόλυτο που πέτυχε. Δη-
λαδή, σε 9 αγώνες πρωταθλήμα-
τος πέτυχε 9 νίκες! Αξιοσημείω-
τη ακόμα, ήταν η νίκη του Αστέ-
ρα Κορθίου με 1-0 στον αγώ-
να με την υδρούσα. Αυτή ήταν η 
πρώτη νίκη του Αστέρα μετά από 
δύο χρόνια!
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Τ ο πρωτάθλημα των χιλίων 
προβλημάτων της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων συνεχίστηκε την πε-

ρασμένη εβδομάδα, έστω και 
κουτσουρεμένο. Συγκεκριμένα, 
λόγω της μείωσης των ακτοπλο-
ϊκών δρομολογίων (και στην εν-
δοκυκλαδική ακτοπλοΐα) οι με-
τακινήσεις των ομάδων γίνονται 
όλο και πιο δύσκολες. Έτσι την 
περασμένη αγωνιστική ο αγώνας 
Νηρέα – Πανθηραϊκού έγινε Πα-
ρασκευή (!) βράδυ, προκειμένου 
η ομάδα της Σαντορίνης να επι-
στρέψει στο νησί της την επόμενη 
ημέρα, διότι σε διαφορετική πε-
ρίπτωση θα ήθελε άλλες δύο δι-
ανυκτερεύσεις. 

Άλλο θύμα των δρομολογίων 
ήταν ο ΑΟ Πάρου καθώς δεν μπό-
ρεσε να μεταβεί στη Μήλο για να 
αγωνιστεί, αφού δρομολόγιο μετά 
επιστροφής από την Πάρο, είχε 
μόνο τη Δευτέρα. Όσες προσπά-
θειες και αν έκανε ο ΑΟΠ, κάτι τέ-
τοιο ήταν αδύνατο να γίνει, καθώς 
αν μετέβαινε Δευτέρα στη Μήλο 
για να αγωνιστεί δεν θα συμπλή-
ρωνε ούτε ενδεκάδα! Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των παικτών του 
ΑΟΠ είναι μαθητές και δεν μπο-
ρούσαν να απέχουν από τα μαθή-
ματα τους, λόγω ενός ερασιτεχνι-
κού πρωταθλήματος. Τα ίδια ισχύ-
ουν και για τους μεγαλύτερους 
ηλικιακά ποδοσφαιριστές οι οποί-
οι εργάζονται και σ’ αυτές τις δύ-
σκολες οικονομικά στιγμές κανείς 
τους δεν μπορούσε να χάσει το 
μεροκάματο, για ένα ποδοσφαι-
ρικό αγώνα.

Επίσης, σημειώνουμε ότι οι 
ομάδες πλέον, δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
που τους δημιουργούν τα ταξίδια 
που δεν έχουν αυθημερόν επι-
στροφή. Και αυτό διότι ένα ερα-
σιτεχνικό σωματείο δυσκολεύε-
ται ακόμα και για να εξοικονο-
μήσει τα χρήματα για τα εισιτήρια 

προς ένα άλλο νησί. Η επιβάρυν-
ση μίας ή δύο διανυκτερεύσεων 
συν τα έξοδα για τα γεύματα των 
παικτών φέρνουν όχι μόνο πονο-
κέφαλο στις διοικήσεις των ομά-
δων, αλλά πλέον πολλοί σκέφτο-
νται αν αξίζει τον κόπο να ασχο-
λούνται με την άθληση της νεο-
λαίας του νησιού τους δίχως κα-
μία οικονομική βοήθεια.

Οι ευθύνες της πολιτείας
Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός εί-
ναι ο αιμοδότης του επαγγελμα-
τικού αθλητισμού. Δίχως ερασι-
τεχνικό αθλητισμό καμία χώρα 
στον πλανήτη μας δεν μπορεί να 
έχει αθλητισμό σε πρωταγωνιστι-
κό επίπεδο. Δεν μπορεί να έχεις 
«βιτρίνα» αν δεν έχεις ερασιτε-
χνικό αθλητισμό.

Έως και πριν λίγα χρόνια οι 
ομάδες ποδοσφαίρου επιδοτού-
νταν από το κράτος γι’ αυτή την 
προσπάθειά τους. Τα χρήματα δί-
νονταν ανάλογα με την προσφορά 
κάθε σωματείου στα πρωταθλή-
ματα υποδομών. Δεν ήταν πολλά 
τα χρήματα, αλλά ήταν μία βοή-
θεια για τα σωματεία. Όσο πε-
ρισσότερες συμμετοχές είχε μία 
ομάδα στα πρωταθλήματα υπο-
δομών (Νέοι, παίδες κλπ) και όσο 
πιο ψηλά έφθανε στις διοργανώ-
σεις, τόσα περισσότερα χρήματα 
έπαιρνε σαν επιδότηση. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο πορευόταν το ποδό-
σφαιρο στην Πάρο και μέσω των 
ομάδων μας εκατοντάδες παιδιά 
ασχολούνταν με τον αθλητισμό. 
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου είχε 
και έχει τις πολυπληθέστερες πο-
δοσφαιρικές ακαδημίες. Ο Νη-
ρέας λόγω της έλλειψης γηπέ-
δου στη Νάουσα είχε πρόβλημα 
στο να μαζέψει πολλά παιδιά και 
οι προσπάθειες που κάνει ακόμα 
και σήμερα (δίχως γήπεδο) είναι 
αξιέπαινες και αξιοπρόσεκτες. Τα 
παιδιά του Νηρέα αθλούνται σε 

μη κατάλληλους χώρους (γήπε-
δα 5Χ5) και για αγώνες κάνουν 
ταξίδι σε άλλα γήπεδα (Μάρμαρα, 
Παροικιά). Τα Παριανά σωματεία 
πλέον, με μία απόφαση της ΕΠΟ 
(που ισχύει σε όλη τη χώρα), δεν 
παίρνουν εδώ και 3-4 χρόνια κα-
μία επιδότηση. Επιδότηση που την 
δικαιούνται. Τα παιδιά όμως πρέ-
πει να αθλούνται. Έτσι, ο Νηρέας 
και ο ΑΟΠ συμμετέχουν στα πρω-
ταθλήματα παίδων και νέων. Ση-
μειώνουμε ότι τον επόμενο μήνα 
ξεκινούν και τα πρωταθλήματα 
παμπαίδων. Οι ομάδες γνωρίζουν 
πολύ καλά ότι δεν μπορούν να 
διατηρήσουν τις ομάδες υποδο-
μών, αν δεν μετέχουν σε ανάλο-
γα πρωταθλήματα. Κανένα παιδί 
δεν θα έχει κίνητρο, αν δεν κα-
τεβαίνει να αγωνίζεται σε επίση-
μους αγώνες. Όλα τα παραπά-
νω φαίνεται ότι δεν συγκινούν 
την πολιτεία. Έτσι, τις λίγες χιλιά-
δες ευρώ που έδινε στα σωμα-
τεία – «αιμοδότες» του αθλητι-
σμού, τα έκοψε. Την ίδια βέβαια 
στιγμή συνεχίζει και επιδοτεί τα 
επαγγελματικά σωματεία με κάθε 
είδους παροχή.

Οι ευθύνες της ΕΠΣΚ
Η ΕΠΣ Κυκλάδων ενδιαφέρεται 
πρώτιστα να έχει σωματεία στη 
δύναμή της. Την ενδιαφέρει να 
διεξάγονται τα πρωταθλήματα 
και να παρουσιάζει η ίδια δρά-
ση. Πέραν όμως αυτού, δεν φρο-
ντίζει να απαλύνει και τα έξοδα 
των ομάδων.

Τα σωματεία με το «καλημέ-
ρα» ενός αγώνα θέλουν 50 ευρώ 
για την αποζημίωση του γιατρού. 
Η ΕΠΣΚ δεν φρόντισε να κάνει 
όλα αυτά τα χρόνια μία συμφω-
νία (π.χ. με το Νοσοκομείο Σύρου) 
ώστε όλοι οι γιατροί που καλού-
νται στους αγώνες να ανήκουν 
στη δύναμη του νοσοκομείου και 
οι ομάδες να τύχουν μίας μικρό-

τερης υποχρέωσης. Έτσι, η κάθε 
ομάδα βρίσκει γιατρό της αρε-
σκείας της (δεν είναι υποχρεωτι-
κό να ανήκει τη δύναμη του Ε.Σ.υ.) 
και τον καλεί σε αγώνα. Η ΕΠΣΚ 
προς την παραπάνω κατεύθυν-
ση δεν κινήθηκε ποτέ. Απεναντί-
ας, ρίχνει και πρόστιμα στις ομά-
δες, αν δεν έχουν φροντίσει να 
έχουν γιατρό.

Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν 
και για τις αποζημιώσεις διαιτη-
τών. Το διαιτητικό τρίο αποζη-
μιώνεται σε κάθε αγώνα από τη 
γηπεδούχο ομάδα. Τα έξοδα κάθε 
αγώνα για τη διαιτησία ποικίλουν. 
υπάρχουν διαιτησίες που οι Πα-
ριανές ομάδες πληρώνουν έως 
και 500 ευρώ! Αυτό γίνεται, διό-
τι εκτός από την αποζημίωση δι-
αιτησίας πληρώνουν και τα έξο-
δα μετακίνησης, φαγητού και δι-
ανυκτέρευσης. υπάρχουν διαιτη-
τές που έρχονται από Σύρο και 
οι ομάδες αναγκάζονται να τους 
πληρώνουν και διανυκτέρευση! 
Τα τραγελαφικά δεν σταματούν 
εδώ. Παριανή ομάδα έχει πλη-

ρώσει έξοδα μετακίνησης διαιτη-
τή από Αθήνα, άσχετα ότι ο διαι-
τητής δηλώνει έδρα Σύρο! Δηλα-
δή, η ομάδα τού πλήρωσε και τα 
έξοδα της βόλτας του στην Αθή-
να. Όλα αυτά ποτέ η ΕΠΣΚ δεν 
τα είδε με σοβαρότητα. Στις Κυ-
κλάδες έχουμε καθαρό ερασιτε-
χνικό ποδόσφαιρο, αλλά σούπερ 
επαγγελματίες διαιτητές. Σημειώ-
νουμε, ότι ομάδες από Ίο ή Μήλο 
έχουν πληρώσει για αγώνα τους 
διαιτητική αποζημίωση, που αγ-
γίζει ή ξεπερνάει τα 1000 ευρώ! 
Χρήματα που δεν δίνονται δη-
λαδή, ούτε για αγώνα Α’ Εθνι-
κής Κατηγορίας. Η ΕΠΣΚ παρά τις 
οχλήσεις και τις συζητήσεις γύρω 
από το θέμα ουδέποτε δεν παρε-
νέβη. Θέλει να έχει καλές σχέ-
σεις με τους διαιτητές Κυκλάδων 
αδιαφορώντας για τα σωματεία.

Το αύριο
Το ποδόσφαιρο των Κυκλάδων 
περνά τις χειρότερες οικονομι-
κές του στιγμές. Τα ίδια ισχύουν 
και στην Πάρο που οι μετακινή-

σεις ομάδων για τα πρωταθλή-
ματα είναι πολλές.

Τα προβλήματα όσο περνά ο 
καιρός είναι σίγουρο ότι θα οξυν-
θούν. Τα δρομολόγια των πλοί-
ων την επόμενη περίοδο, προφα-
νώς, θα είναι πιο λίγα και οι με-
τακινήσεις το Σαββατοκύριακο από 
το ένα νησί στο άλλο των Κυκλά-
δων, θα είναι σχεδόν αδύνατες. Η 
μείωση των ομάδων δεν θα προ-
σφέρει τίποτα ουσιαστικό καθώς 
τα παιδιά που ασχολούνται με το 
άθλημα είναι πάρα πολλά. Η συμ-
μετοχή ομάδων σε τοπικά πρωτα-
θλήματα δεν θα έχει υγίη αντα-
γωνισμό (που είναι απαραίτητος 
στο ποδόσφαιρο) και μέρα με τη 
μέρα θα οδηγούμαστε σε απαξί-
ωση του αθλήματος. Δεν υπάρχει 
ούτε ένα άθλημα στον κόσμο το 
οποίο δίχως επίσημες διοργανώ-
σεις να μπορεί να επιβιώσει. Αν 
θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει 
ποδόσφαιρο στα νησιά μας, πρέ-
πει να βρεθούν άλλες λύσεις δι-
ότι μαθηματικά οδηγούμαστε στο 
κύκνειο άσμα.

Πρωτάθλημα ΕΠΣΚ 
χιλίων προβλημάτων
Το ποδόσφαιρο των Κυκλάδων σε κρίση

Νηρέας – Πανθηραϊκός 0-0
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