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Προϋπολογισμός
«συγκυβέρνησης»

Η κρίση έφερε την ενότητα

Στο πλευρό του μηχανικού που εγκαλεί η Κοινοτάρχης Αντιπάρου, η Ένωση Μηχανικών

«Προκαταρκτική για διαφάνεια και δικαιοσύνη»
Πρόσκληση σε απολογία έλαβε από την Κοι-
νοτάρχη Αντιπάρου, ο μηχανικός της Κοι-
νότητας Θ. Τσολάκης, ο οποίος, σύμφωνα με
τις πληροφορίες ζήτησε και πήρε τριήμερη
παράταση και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
υπέβαλε γραπτώς την απολογία του.
Η Κοινοτάρχης κ. Μανέτα στο Κοινοτικό
Συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης, του

έδωσε την παράταση για τη Δευτέρα, αφού
προηγουμένως ανάγνωσε την εισήγησή της
με το κατηγορητήριο, στο οποίο του προσά-
πτει ουκ ολίγα.
Έντονα αντέδρασαν οι κοινοτικοί Σύμβου-
λοι της μειοψηφίας, ενώ η Ένωση Μηχανι-
κών Δημοσίων Υπα�ήλων Διπλωματούχων
Ανώτατων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), εξέ-

δωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την
αντίδραση και την αγανάκτησή της για τη
δίωξη του κ. Τσολάκη.
Στην ανακοίνωση, που απευθύνεται στον
Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, ανα-
φέρεται:
«Κύριε Πρόεδρε, πληροφορηθήκαμε ότι
την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου το Κοινοτικό

σας Συμβούλιο θα εξετάσει την περίπτωση
πειθαρχικής δίωξης του συναδέλφου μας
κ.Θ.Τσολάκη για μια σειρά επικαλούμενων
παραπτωμάτων. Η συντονισμένη και συνε-
χιζόμενη προσπάθεια δίωξης του κ.Τσολάκη
από την πρόεδρο της Κοινότητας Αντιπά-
ρου, μας είναι γνωστή εδώ και μήνες.

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 4

Οι συζητήσεις για συγκυβέρνηση σε κεν-
τρικό επίπεδο καλά κρατούν, οι γνώμες για
υπουργούς κοινής αποδοχής πολλαπλασιά-
ζονται, εμείς όμως στην Πάρο το κάναμε
πράξη και δίνουμε το παράδειγμα…
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του
έτους, σύσσωμο το Σώμα υπερψήφισε τον
προϋπολογισμό του 2009, σε πνεύμα συναί-
νεσης εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης.
Από την αντιπολίτευση ασκήθηκε κριτική,
έγιναν πολλές ερωτήσεις για όλο το φάσμα
του προϋπολογισμού από το δημοτικό σύμ-
βουλο της μειοψηφίας, Μ. Κωβαίο, ο οποίος
επισήμανε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στο
νέο προϋπολογισμό έργα πνοής για την
Πάρο, όπως το Εμπορικό λιμάνι, η αξιοποί-
ηση των ακινήτων του Δήμου, ο δεύτερος πε-
ριφερειακός δρόμος, μεγάλο Πολιτιστικό και
Συνεδριακό κέντρο κλπ., γι’ αυτό και τον χα-
ρακτήρισε θετικό μεν, αλλά συντηρητικό,
καθώς «αντιμετωπίζει το τώρα και όχι το
αύριο».
Υπάρχει ανάγκη για το εμπορικό λιμάνι,
απάντησε ο Δήμαρχος και ανέφερε ότι έχει
στείλει επιστολή στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ,
δεν έχει λάβει όμως ακόμη απάντηση, γιατί
όπως εξήγησε, μόνο η μελέτη στοιχίζει
800.000 ευρώ και ο Δήμος δεν μπορεί ν’ αν-
ταποκριθεί. Όσο για το Πολιτιστικό και Συ-

νεδριακό Κέντρο, ανέφερε ότι η μελέτη στοι-
χίζει 450.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός
του έργου φτάνει τα 6 εκατ. Ευρώ.
Θετικό έκριναν τον προϋπολογισμό όλοι οι
δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας, κάνο-
ντας ωστόσο τις παρατηρήσεις τους.

«Απέναντι και δίπλα σας»
Έκπληξη προκάλεσε η τοποθέτηση του επι-
κεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντού, ο οποίος
σε πνεύμα συναίνεσης έδωσε το στίγμα για τη
στάση της παράταξής του, η οποία χαρακτη-
ρίζεται, σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγ-
κυρία, τουλάχιστον υπεύθυνη.
Ο κ. Κοντός ζήτησε από τους συμβούλους
της παράταξής του, παρά τις αντιρρήσεις να
υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό και από
την πλειοψηφία να δεσμευτεί, ότι όταν θα
φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο οποιαδή-
ποτε αναμόρφωση, αυτή να έχει συγκεκρι-
μένο αιτιολογικό.
Δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από την το-
ποθέτηση του κ. Κοντού.
«Σίγουρα θα υπάρξουν αντιρρήσεις, διαφω-
νίες και προβληματισμοί, για το κατά πόσο
μπορεί να είναι πραγματικός ή εφαρμόσιμος
αυτός ο προϋπολογισμός. Εγώ δεν θα σταθώ
σ΄αυτό.



Οι χαρούμενες φωνές των μαθητών του Γυμνα-
σίου της Νάουσας κυριάρχησαν την περασμένη
Τρίτη το πρωί στην περιοχή του Αη Γιάννη Δέτη.
Είχαν μεταφερθεί με λεωφορεία και αμέσως έπια-
σαν δουλειά. Πήραν τα φυτά τις τσάπες και τα
φτυάρια και επιδόθηκαν στη δενδροφύτευση της
πλαγιάς, η οποία έχει ήδη περιφραχτεί για να προ-
στατευθούν τα φυτά από τα ζώα. Παρόντες στο
εγχείρημα, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο Αν-
τιδήμαρχος Στ. Γαβαλάς, η Πρόεδρος του Τ.Σ.
Νάουσας, Μαρία Τριπολιτσιώτη, ο Πρόεδρος
του Νηρέα Τάσος Κασαπίδης, ο Πρόεδρος της
Ομάδας Διάσωσης και τοπικός Σύμβουλος Γ.
Μπαρμπαρήγος, η κ. Υπαπαντή Ρούσου και ο κ.
Μενέγος, από το Μουσικοχορευτικό συγκρό-

τημα Νάουσας Πάρου και ά�οι 10 άν-
θρωποι, οι οποίοι πάντα είναι μπροστά σε
οτιδήποτε γίνεται για το καλό του νησιού.
Ευτυχώς που ήσαν οι μαθητές και πήραν
πάνω τους όλη τη δουλειά υπό την επί-
βλεψη των μεγαλυτέρων και φύτεψαν όλα
τα φυτά , ενώ κάποια παιδιά είχαν αναλάβει
την καθαριότητα, μαζεύοντας όλα τα σκου-
πίδια από την περιοχή.
Φυτεύτηκαν διάφορα είδη ενδημικών
φυτών απολύτως συμβατών με την χλω-
ρίδα της περιοχής και της Πάρου (κέδροι,
σχίνοι, φίδες, ασπάλαθοι, σπάρτη, βούρλα
κ.α.) με στόχο τη δημιουργία ενός πρώ-
του θύλακα φυτών, που θα βοηθήσει στην
ταχύτερη αποκατάσταση της χλωρίδας της
περιοχής.
«Γίνεται μια προσπάθεια να δενδροφυ-
τεύσουμε την περιοχή. Η συμμετοχή των
παιδιών είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Φυτεύουμε από το πρωί συνεχώς. Είναι πε-
ρίπου 800 δέντρα, αυτά θα τα τελειώσουμε,
η προσπάθεια όμως θα συνεχιστεί για την
ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής και ελ-
πίζω να γίνει ένας πόλος έλξης για όλους
τους επισκέπτες της Πάρου», δήλωσε στη
ΦτΠ ο Δήμαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης.
Η πρόεδρος του Τ.Σ. Νάουσας Μαρία
Τριπολιτσιώτη ευχαρίστησε μαθητές και
τους καθηγητές τους, που συμμετείχαν στη
δενδροφύτευση, φυτεύντας και η ίδια
στους λάκκους που άνοιγαν, ο Δήμαρχος
και ο κ. Μπαρμπαρήγος.

Η ομάδα καθαριότητας κουράστηκε…
Ήταν μια καλή εμπειρία για τα παιδιά και
ήσαν όλα ενθουσιασμένα που συμμετεί-
χαν στη δενδροφύτευση και ορισμένοι
μαθητές που συζητούσαν μεταξύ τους,
δήλωναν ότι θα επισκέπτονται την πε-
ριοχή για να παρακολουθούν την πρόοδο
των φυτών.
Ο Τζίνο είπε στη ΦτΠ: «Εγώ με τρία
ά�α παιδιά, φυτέψαμε 25 δέντρα και
τώρα, μετά από μιάμισιη ώρα δουλειάς,
κάνουμε το πρώτο μας διά�ειμα. Είμα-
στε χαρούμενοι γι’ αυτό που γίνεται εδώ,
γιατί προστατεύουμε το περιβά�ον».
Ο Κωνσταντίνος Αλιφιέρης όμως,
ακουμπισμένος σε ένα φορτηγάκι και
αναψοκοκκινισμένος, δεν ήταν απόλυτα
ικανοποιημένος. Η στιχομυθία μαζί του
έχει ως εξής:
Είσαι ευχαριστημένος;
«Θα προτιμούσα να είμαι σχολείο και να
κάνω μαθηματικά και γλώσσα και ιστο-
ρία, από το να είμαι εδώ και να μαζεύω
σκουπίδια».
Μα δενδροφύτευση γίνεται!
«Εγώ μιάμιση ώρα μάζευα σκουπίδια».
Και είσαι θυμωμένος;
«Δεν είμαι θυμωμένος, είμαι κουρασμέ-
νος. Και φύτεψα και δέντρο». Αυτό σου
άρεσε;
«Πολύ, γιατί προστατεύουμε το περι-
βά�ον».
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Πρασίνισε και πάλι ο τόπος

Νάναι καλά οι μαθητές!
Λεωνίδας Μανωλάς

και φίλοι
Όταν δεν ανοίγεται θύρα ελπίδας, παραβιάζονται
πόρτες απελπισίας. Ας πάμε λοιπόν πιο πέρα από τις
εξεγέρσεις και τις καταστροφές και από τους πολιτι-
κούς, που αποδείχτηκαν και πάλι κατώτεροι των πε-
ριστάσεων.
Το 1997, μετά το συνέδριο «Παρία Λίθος», εκδό-
θηκε το βιβλίο μας «Πάρος-Αντίπαρος». Ο Λεωνί-
δας Μανωλάς έγραψε επιστολή με συμπληρώσεις και
διορθώσεις στο βιβλίο από ενδιαφέρον για την το-
πική ιστορία. Αφιερώνουμε τις προσθήκες αυτές για
μνημόσυνο, τόσο στον σπουδαίο αυτό άνθρωπο και
αγωνιστή, όσο και στους φίλους που φεύγουν με βια-
σύνη, σαν το Δημήτρη Γκίκα, τον Ανάργυρο Λατσό,
το Μάκη Δρακάτο, την Πανδώρα Καραδημητράκη
και άλλους πολλούς. Ελπίζω να δώσει η ευαισθησία
μας και να προχωρήσουμε στο ετήσιο μνημόσυνο,

που οργανώναμε για μια σειρά ετών στον
«Αρχίλοχο». Αν δεν θέλουμε να καταλή-
ξουμε στην στειρότητα της αδιαφορίας.
Με την ευκαιρία ευχαριστούμε τη Μο-
σχούλα Κοντόσταυλου που μας ξάφνιασε με
την κριτική της και την εφημερίδα. Το εν-
διαφέρον και η αγάπη προς τους φίλους επι-
στρέφουν ως ηχώ μυστικής μουσικής,
πλουτίζοντας την καρδιά όσων τολμούν να
έχουν περίσσευμα λόγου καλού.
Ακολουθούν οι προσθήκες του Λεωνίδα
Μανωλά.

Σελ.64: Αξίζει η πληροφορία ότι οι Μη-
δικοί πόλεμοι άρχισαν από τη Νάξο, όπου
ελέχθη το πρώτο ιστορικό «Όχι». Στα
504 π.Χ. οι Πέρσες εξεστράτευσαν εναν-

τίον της Νάξου, απ’ όπου έφυγαν ηττημένοι.
Σελ.68: Το άγαλμα του Ασκληπιού στην Επίδαυρο,
έργο του Παριανού γλύπτη Θρασυμήδη, ήταν από
χρυσό κι ελεφαντόδοντο. Ίσως ο κορμός να ήταν από
Παριανό μάρμαρο, περιβεβλημένο από χρυσό. Προ-
σθέτω το από Παριανό γλύπτη, τον μαθητή του Φει-
δία Αγοράκριτο, και από Παριανό μάρμαρο,
ονομαστό άγαλμα της θεάς Νέμεσης, στον ναό της
στη Ραμνούντα Αττικής.
Σελ 139: Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Κατά τον Βα-
σίλη Σφυρόερα, η νίκη των Χριστιανικών στόλων
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη μειωμένη προ-
σπάθεια των ελληνικών πληρωμάτων του τουρκικού
στόλου.
Σελ.175: Ένοπλες απεργίες στις Κυκλάδες. Μια ένο-
πλη απεργία έγινε στα 1916 στο Ληώνα, επίνειο του
χωριού Κόρωνος της Νάξου, από τους σμυριδορύ-
κτες του χωριού. Οι απεργοί, πρόσφατοι βαλκανιο-
μάχοι, υποχρέωσαν τους επίσης ένοπλους
αστυνομικούς, που προστάτευαν τους αρμόδιους δη-
μόσιους λειτουργούς στο βίαιο σπάσιμο της απερ-
γίας, να κλειστούν όλη την ημέρα σε αποθήκη που
τους υπέδειξαν και να φύγουν διά θαλάσσης τη
νύχτα.
Σελ.177: Η πρώτη παράγραφος της σελίδας ανακρι-
βής. Όταν οι Παριανοί έφτασαν στη Νάξο, οι Γερ-
μανοί είχαν συλληφθεί από τους Ιερολοχίτες, με τη
βοήθεια ένοπλου τμήματος του τοπικού ΕΑΜ.
Σελ.178: Κουκουναριές. Παλιότερες από τα Μυκη-
ναϊκά κτίσματα που απεκάλυψε εκεί ο Σκιλάρντι, πα-
ραστάσεις σχηματισμένες πάνω στους βράχους με
επίκρουστες λακκουβίτσες, περιμένουν τον μελετητή
τους.
Σελ.179: Νεκροταφείο κυκλαδικής περιόδου εκτεί-
νεται σε μεγάλο μήκος πέρα από το αποκαλυφθέν.
Πριν γίνει ο παραλιακός δρόμος τα κύματα απεκά-
λυπταν τους τάφους.
Σελ.197: Πρώτο τραπεζικό κατάστημα στην Πάρο
έγινε από την Αγροτική Τράπεζα στα 1946. Της
Εθνικής ήλθε ύστερα από 20ετία περίπου. Αντιπρό-
σωπος της Εμπορικής Τράπεζας από τον μεσοπόλεμο
ήταν ο Αθανάσιος Μαρινόπουλος.
Σελ.248: Δίπλα στους μνημονευόμενους πνευματι-
κούς ανθρώπους των Κυκλάδων νομίζω πως έχουν
θέση ο Πέτρος Γλέζος, πρόεδρος επί πολλά χρόνια
της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και η
πολυβραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών, σύζυ-
γός του, Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου.
Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

Ο Εμπορικός Σύ�ογος ενημερώνει τα
μέλη του ότι στις 15/12/2008 άρχισε η κα-
τάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Ε�ύηση
και επιδότηση επιτοκίου δανείων κεφα-
λαίου κίνησης μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων» που υλοποιεί το Υπουργείο
Ανάπτυξης μέσω του Ταμείου Ε�υοδο-
σίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρή-
σεων.
Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του προγράμματος θα έχουν την δυ-
νατότητα να αποκτήσουν άτοκο δάνειο για
να το χρησιμοποιήσουν όπως αυτές κρί-
νουν.  Χαρακτηριστικά του νέου προγράμ-
ματος: 
• Άτοκο κεφάλαιο κίνησης για την επιχεί-
ρηση. Το Ταμείο Ε�υοδοσίας παρέχει επι-
δότηση που θα καλύπτει πλήρως το
επιτόκιο (προκαθορισμένο επιτόκιο Euri-
bor+2,1 μονάδες+0,6 εισφ. Ν.125/75). 
• Το δάνειο είναι ε�υημένο. Το Ταμείο
Ε�υοδοσίας παρέχει ε�ύηση έως 80%
της σύμβασης ενώ για το υπόλοιπο 20% η
Τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξα-
σφαλίσεις από την επιχείρηση. 
• Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνη-
σης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου
κύκλου εργασιών της εταιρίας των τριών
τελευταίων ετών με ανώτατο όριο δανείου
350.000 ευρώ. 
• Η διάρκεια της ε�ύησης και της επιδό-
τησης θα είναι 3 έτη. 
• Η προμήθεια του Ταμείου Ε�υοδοσίας
θα είναι σταθερή 1% επί της ε�ύησης και
θα καταβά�εται εφάπαξ. 
• Η κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα να
υποβά�ει μία φορά αίτηση έτσι ώστε να
επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότε-
ρες επιχειρήσεις.
• Το Ταμείο δεν θα εξασκεί ένσταση δίζη-
σης για το ε�υημένο μέρος του δανείου
και οι τράπεζες σε περίπτωση κατάπτωσης
του δανείου, θα εισπράττουν αμέσως το σύ-

νολο της ε�ύησης και δεν θα προσφεύ-
γουν σε πλειστηριασμούς. 
To πρόγραμμα αφορά :
• Υγιείς επιχειρήσεις που έχουν τουλάχι-
στον τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρή-
σεις και τρία συνεχόμενα χρόνια
κερδοφορίας 
• Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα
από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών έως 10 εκατ. ευρώ. 
• Όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονο-
μίας (εξαιρείται η αλιεία, οι υδατοκα�ιέρ-
γειες, η γεωργική παραγωγή, η
κτηνοτροφία, επιχειρήσεις που διατηρούν
βιβλία Α’ κατηγορίας (πλανόδιοι, περίπτερα
κ.λ.π, επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί
αρνητικά ως προς τη βιωσιμότητα τους και
την ικανότητά τους να αποπληρώσουν το
δάνειο λόγο επιβαρημένων λοιπών στοι-
χείων (μεγάλες οφειλές, Τειρεσίας…). 
• Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορ-
φών και ελεύθερους επα�ελματίες που
δραστηριοποιούνται στην Ε�άδα 
• Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις δηλαδή
δεν ανήκουν κατά ποσοστό 25% ή περισ-
σότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων
ψήφου σε μία επιχείρηση ή από κοινού σε
περισσότερες επιχειρήσεις που απασχο-
λούν περισσότερους από 250 εργαζόμε-
νους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών
υψηλότερο των 50 εκατ. ευρώ ή ετήσιο συ-
νολικό ισολογισμό υψηλότερο των 43
εκατ. ευρώ. 
Η διαδικασία υποβολής θα γίνεται με ηλε-
κτρονική αίτηση μέσω τράπεζας χωρίς
γραφειοκρατία και καθυστερήσεις (απάν-
τηση το πολύ σε 10 ημέρες). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχει-
ρήσεις μπορούν να απευθύνονται:στην
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ.Αμαλίας 26, Αθήνα
105 57, τηλ.: 210-33102014, στα λογι-
στικά τους γραφεία και στις συνεργαζόμε-
νες τράπεζες.                                                             

Εμπορικός Σύaογος Πάρου - Αντιπάρου

Πρόγραμμα για επα`ελματίες
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Έχουμε ά�ωστε τοποθετηθεί ανάλογα με
την 275/21-10-08 επιστολή μας, θέτοντας
σοβαρά ερωτήματα για τα οποία η κα Φα-
ρούπου απέφυγε να απαντήσει με την από
31/10/2009 επιστολή της. Δεν το περιμέ-
ναμε όμως ότι θα φτάναμε σήμερα στο σημείο
να απολογείται ένας μηχανικός σε ένα Κοι-
νοτικό Συμβούλιο, επειδή επέλεξε με θάρρος
και αποφασιστικότητα να έχει συνδικαλι-
στική δράση, να μην συμβιβάζεται με τα
κακώς κείμενα και να έχει προσωπική κρίση
και άποψη. Σήμερα μάθαμε ότι η σκέψη και
απαίτηση για τήρηση των νόμιμων διαδικα-
σιών, διαφάνεια και σοβαρότητα στη λει-
τουργία της δημόσιας διοίκησης μπορεί και
να τιμωρείται με απολογία». 
Η Ένωση επισημαίνει ότι αποφασίστηκε η
κλήση σε απολογία τ ου κ. Τσολάκη, χωρίς να
υπάρξει προκαταρκτική εξέταση ή Ε.Δ.Ε.,  δεν
κλήθηκαν μάρτυρες που έχουν σχέση με τις
υποθέσεις που κατηγορείται ο κ.Τσολάκης
και ειδικά ο Προϊστάμενος  της ΤΥΔΚ, που
είναι ο μόνος αρμόδιος να καταθέσει για τα τε-
χνικά θέματα που επικαλείται η πρόεδρος. 
Σε ότι αφορά στις κατηγορίες που επικαλεί-
ται η Κοινοτάρχης, η ένωση επισημαίνει με-
ταξύ ά�ων: 
«Για τις κατηγορίες περί ανάρτησης κειμέ-
νων συνδικαλιστικού περιεχομένου στο χώρο
του γραφείου πρέπει να τονίσουμε ότι δεν νο-
είται να διώκεται μηχανικός επειδή… τόλ-

μησε να αναρτήσει αφίσες και κείμενα που
επεξηγούν στους πολίτες και στους συναδέλ-
φους του, τους λόγους που απουσιάζει από το
γραφείο του όταν απεργεί». Η Ένωση ζητεί
να αποσυρθεί η κατηγορία και προειδοποιεί,
πως «οποιαδήποτε παρακώλυση της ελεύθε-
ρης έκφρασης των απόψεων ενός ολόκληρου
συνδικαλιστικού φορέα αποτελεί άμεση προ-
σβολή όλων των μελών μας και θα μας βρείτε
απέναντί σας». 
Σε ότι αφορά στο θέμα του «κλειδώματος
του γραφείου του μηχανικού», τονίζεται ότι
αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας.  
Για τους λόγους αυτούς, η ένωση ζητεί από

τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, να
μην προχωρήσει στη διαδικασία απολογίας
του κ. Τσολάκη και να ζητήσει αρχικά την
προκαταρκτική εξέταση για τα θέματα που

αναφέρει η κ.Φαρούπου, σύμφωνα με το
Άρθρο 129 του Ν.3584/2007, ώστε να εξε-
ταστεί αν  τα υποτιθέμενα παραπτώματα απο-
τελούν λόγους πειθαρχική δίωξης, σε πνεύμα
διαφάνειας και δικαιοσύνης. 
Καλεί επίσης τον πρόεδρο, να τηρήσει άμεσα
τη διαδικασία του άρθρου 54 του Ν.3584
προκειμένου να λάβει επιτέλους ο κ. Τσολά-
κης «την υπηρεσιακή του εκπαίδευση που
είστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να του πα-
ρέχετε όταν διορίζεται και που η κ..Φαρού-
που δεν έχει φροντίσει από την πλευρά της». 
Τέλος η ένωση, ζητεί από τους βουλευτές, τον
γ.γ. γραμματέα της Περιφέρειας, τον νο-
μάρχη, την ΤΕΔΚ  την  ΕΜΔΥΔΑΣ και το
ΤΕΕ «να πάρουν θέση για το θέμα της δίω-
ξης του κ. Τσολάκη α�ά και για τον τρόπο
διοίκησης της Κοινότητας της Αντιπάρου».  

Στο πλευρό του μηχανικού που εγκαλεί η Κοινοτάρχης Αντιπάρου, η Ένωση Μηχανικών Δύο νέα προγράμματα για άνεργους
νέους

Επιδότηση από τον ΟΑΕΔ
16.000 θέσεων εργασίας

Προϋπολογισμό ύψου ς 190 εκατ. ευρώ έχουν
τα δύο νέα προγράμματα που προωθεί ο
ΟΑΕΔ για τους νέους ανέργους.
Τα προγράμματα είναι το «Επιχορήγησης
νέων ελευθέρων επαγγελματιών - νέων επιστη-
μόνων έτους 2009» και το «Ειδικό Πρό-
γραμμα Προώθησης ανέργων νέων στην
απασχόληση».
Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση
6.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, ηλικίας
μέχρι 34 ετών, που είναι ιατροί, οδοντίατροι,
κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μη-
χανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πο-
λυτεχνικών Σχολών, για τη δημιουργία της
δικής τους επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. 
Το όριο ηλικίας συμμετοχής ανέρχεται στα 42
έτη για μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέ-
κνου και για τους ιατρούς. 
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύ-
θερο επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000
ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, ενώ η επιλογή των προς επιχορήγηση
νέων ελεύθερων επαγγελματιών-επιστημόνων
θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας, ανά-
λογα με το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία
ευκαιριών απασχόλησης για 10.000 ανέργους
νέους, ηλικίας έως 30 ετών, αποφοίτους τουλά-
χιστον Γυμνασίου, σε επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μήνες για τους
21 εκ των οποίων ο ΟΑΕΔ καταβάλει στον ερ-
γοδότη επιχορήγηση 18 ευρώ ημερησίως για
κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης (αυξημένη
στα 22 ευρώ κατά το πρώτο δίμηνο της εργα-
σιακής προσαρμογής). 
Οι επιχειρήσεις θα προσφέρουν πλήρη μισθό
και ασφαλιστική κάλυψη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

«Προκαταρκτική για διαφάνεια
και δικαιοσύνη»
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Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, αυτό που προέχει,
είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σήμερα, κάτω από τις καταστάσεις και την
κρίση, που καλούμεθα όλοι ν’ αντιμετωπί-
σουμε, βλέπουμε ότι τελικά η Τοπική Αυτο-
διοίκηση έρχεται να παίξει ένα πολύ σοβαρό
ρόλο. Έρχεται ν’ αντιμετωπίσει άμεσα τις δυ-
σκολίες του πολίτη. Έρχεται να δώσει λύσεις
στο πως θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Άρα λοι-
πόν για μένα το ζητούμενο είναι, μέσα από
τις δράσεις που θα προκύψουν από ένα τέ-
τοιο προϋπολογισμό, να χαρακτηριστεί η
επόμενη περίοδος ως περίοδος δράσης.
Εμείς, θα είμαστε παρόντες σ’ αυτή την προ-
σπάθεια, γιατί κύριο μέλημά μας, είναι η
Πάρος να βγει από τα αδιέξοδα. Καταλαβαί-
νουμε ότι θα αντιμετωπιστούν καταστάσεις
όπως για παράδειγμα το τέλος παρεπιδη-
μούντων, που ομολογουμένως θα είναι
πλήγμα για την Τ.Α. Σίγουρα είναι μία πα-
ροχή για να αντιμετωπιστεί από ορισμένους
κλάδους η κρίση, αλλά θα πρέπει να δώσουμε
σωστή ερμηνεία και να στείλουμε μήνυμα
στους επαγγελματίες. Σήμερα τους δίνεται η
ευκαιρία να αποδείξουν αν έχουν καλή διά-
θεση να στηρίξουν το Δήμο και επιπλέον,
αυτή η μείωση να μη γίνει το μέσον για να
κερδοσκοπήσουν ορισμένοι. 
Άρα θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Θα
πρέπει να στηρίξουμε την Πάρο, απαλλαγ-
μένοι από μικροκομματικές αντιλήψεις.
Απαλλαγμένοι από αντιλήψεις που επικρα-
τούν σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή,
που γίνεται αντιπολίτευση για την αντιπολί-
τευση, χωρίς νόημα και ουσία. Θα σταθούμε
δίπλα στην όποια προσπάθεια για την ανά-
πτυξη αυτού του τόπου. Δεν θα πρέπει όμως
και σεις να κρύβεστε πίσω από την κρίση. Θα
πρέπει να σταθείτε ειλικρινά ως πλειοψηφία
απέναντι στα προβλήματα του νησιού. Θα
πρέπει να επιστρατεύσουμε ένα νέο πνεύμα,
να δουλέψουμε όλοι μαζί, ακόμη περισσό-
τερο για το καλό της Πάρου. Γι’ αυτό αφού
καλέσω τους δημοτικούς συμβούλους της
μειοψηφίας, παρ’ όλες τις αντιρρήσεις ή αν-
τιδράσεις που μπορεί να έχουν, να υπερψη-
φίσουν τον προϋπολογισμό, καλώ και τη
συμπολίτευση να δεσμευτεί, η όποια ανα-
μόρφωση να έχει συγκεκριμένο αιτιολογικό.
Θα είμαστε απέναντί σας κάνοντας αυστη-
ρότατη κριτική, αλλά και δίπλα σας στηρί-
ζοντας κάθε θετική προσπάθεια».

«Ευθύνη για μας η τοποθέτηση Κοντού»
Η τοποθέτηση του κ. Κοντού και η στάση
της μειοψηφίας, εξέπληξε ευχάριστα το Δή-
μαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους της
παράταξής του. «Δεν περίμενα» είπε ο κ.
Βλαχογιάννης, «αυτή τη στάση από την μει-
οψηφία και την υπερψήφιση του Προϋπολο-
γισμού. Η τοποθέτηση του κ. Κοντού
σημαίνει για μένα ότι θα πρέπει να είμαστε
περισσότερο δημοκρατικοί».
Σε ότι αφορά στο νέο προϋπολογισμό ο κ.

Βλαχογιάννης στην εισήγησή του τόνισε: 
Είμαστε οικονομικά υγιείς, έχουμε ισχυρές
αντιστάσεις και μπορούμε να αντέξουμε,
γιατί ανταποκρινόμαστε επαρκέστατα στις
λειτουργικές μας δαπάνες. Ο νέος προϋπο-
λογισμός ανταποκρίνεται με το παραπάνω
στις υποχρεώσεις του, τα χρήματα που είναι
για έργα της ΣΑΤΑ, δίνονται για έργα και
δεν καλύπτονται άλλες ανάγκες. Σταθερά
βοηθάμε τον τομέα της Παιδείας. Δηλαδή, η
Πολιτεία μας δίνει 187.000 ευρώ και εμείς,
προσθέτουμε σε αυτά άλλες 220.000 ευρώ
μόνο για λειτουργικές δαπάνες. Συνεχίζουμε

να χρηματοδοτούμε αθλητικούς συλλόγους
για τη νεολαία, επιχορηγούμε τη Δημοτική
Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης με
700.000 ευρώ, συνεχίζουμε τις προνοιακές
δομές που λειτουργεί η ΔΕΠΑ, δηλαδή το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το Κέν-
τρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
στη Νάουσα, διαθέτουμε δαπάνες για το Ει-
καστικό Εργαστήρι. Για την καθαριότητα,
αν και δεν έχουν αυξηθεί τα δημοτικά τέλη,
προβλέπουμε κονδύλι για αγορά απορριμ-
ματοφόρων και προσπαθούμε να καλύψουμε
όλες τις ανάγκες από εργάτες καθαριότητας.

Για την οδοποιία, προβλέπουμε κονδύλι για
ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις.
Υπάρχουν αναλογίες σωστές, σε σχέση με το
προσωπικό, τις επενδύσεις και τα έργα. Δι-
πλασιάζονται τα χρήματα που θα διατεθούν
για τον τουρισμό, προβλέπεται δαπάνη για
την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ (χωματερές)
150.000 ευρώ. Δαπάνες για την ίδρυση της
Εταιρίας που θα διαχειρίζεται τη λειτουργία
στον Άη Γιάννη Δέτη και για την Κοινωφελή
Επιχείρηση Υγείας και Πρόνοιας, η σύ-
σταση της οποίας είναι σε εξέλιξη και θα λει-
τουργήσει μέσα στο 2009. Όμως είμαστε σε
δύσκολη φάση. Από την εξαγγελία Καρα-
μανλή, για το φόρο παρεπειδημούντων που
μειώνεται από 2% σε 0,50% θα έχουμε ση-
μαντική μείωση εσόδων.  

Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του
2009
Στα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού,
αναφέρθηκε ο πρόεδρος τουθ Δημοτικού
Συμβουλίου, Αντ. Αρκάς. Σύμφωνα με αυτά:
Τακτικά έσοδα 7.505. 570,87 ευρώ. Έκτα-
κτα έσοδα 2.323.978 ευρώ. 
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που
βεβαιώθηκαν και εισπράττονται για πρώτη
φορά 1.643.634,23 ευρώ και εισπράξεις από
δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 615.983,18
ευρώ. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρί-
των και επιστροφή χρημάτων 1.564,288,14
ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο 780.994,55
ευρώ. Σύνολο εσόδων του προϋπολογισμού
θα ανέλθει σε 14.434.548,97 ευρώ.
Έξοδα: 9.777.617,73 ευρώ, επενδύσεις
2.625.170,55 ευρώ, πληρωμές παρελθόντων
οικονομικών ετών αποδόσεις και προβλέψεις
1.840.445,32 ευρώ και αποθεματικό
191.215,37 ευρώ. Σύνολο εξόδων
14.434.548,97 ευρώ. 

Προϋπολογισμός «συγκυβέρνησης»
Η κρίση έφερε την ενότητα

Εύχομαι το 2009
Να ζωντανέψει η  Ελπίδα
Να εξαφανισθεί η αδιαφορία
Να επιβληθεί η Ευαισθησία
Να Πιστέψουμε στην Δύναμη
του νησιού μας και των  ανθρώπων του 

Με Υγεία και Χαρά  ανεξάντλητη.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Σταμάτης Μαύρος
Υπ.Βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Στην αντεπίθεση επιχειρεί να περάσει η Κοινο-
τάρχης Αντιπάρου Βαρβάρα Φαρούπου – Μα-
νέτα, μετά το πόρισμα «καταπέλτη» των
επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Σε ανακοί-
νωσή της με τίτλο: «Η αλήθεια για το παραμύθι
των Μεταδημοτεύσεων», αναφέρεται στο ιστο-
ρικό της υπόθεσης από τη στιγμή που ζητήθηκαν
από την αντιπολίτευση τα στοιχεία των δημοτών
που ενεγράφησαν στο δημοτολόγιο έως και την έκ-
δοση του αρνητικού για την Κοινοτάρχη Αντιπά-
ρου, πορίσματος. 
Η δικαιολογία που ψελλίζει είναι, ότι τα δικαιολο-
γητικά των 37 παράνομων μεταδημοτεύσεων θα
σταλούν τώρα στο υπουργείο από την Κοινότητα,
γιατί όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της,  «πολ-
λές φορές μπαίνουν πρόχειρα στο φάκελο και βρί-
σκονται αργότερα». Εδώ ασφαλώς τίθεται το
ερώτημα, γιατί εφόσον υπήρχαν τα στοιχεία, δεν
δόθηκαν κατά τον έλεγχο των επιθεωρητών, ενώ
υπήρχε η συνεχής άρνηση να δοθούν οι μεταδημο-
τεύσεις στην αντιπολίτευση, στην Περιφέρεια και
στον εισαγγελέα;
Αναφέρει επίσης στην ανακοίνωση, σε μια προ-
σπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ότι «ο πί-
νακας των μεταδημοτευθέντων είχε για 37 άτομα
παρατηρήσεις για παραλήψεις στοιχείων για να
απαντηθούν και να συμπληρωθούν από την Κοι-
νότητα εντός δύο μηνών».
Στο πόρισμα όμως δεν γίνεται λόγος για παρατη-
ρήσεις και παραλήψεις στοιχείων, αλλά αναφέρε-
ται ξεκάθαρα ότι: «Ελέχθηκαν τριάντα επτά (37)
επιμέρους εγγραφές στο Δημοτολόγιο της Κοινό-
τητας Αντιπάρου, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του
Παραρτήματος ΙΙ και διαπιστώθηκαν τα εξής: α)
Το σύνολο αυτών διενεργήθηκε με πράξεις (απο-
φάσεις) της Προέδρου της Κοινότητας κατά πα-
ράβαση των διατάξεων της παρ. 8, άρθρο 18,
ΠΔ 410/95, διότι δεν υποβλήθηκαν από τους αι-
τούντες μεταδημότευση, δικαιολογητικά που να

αποδεικνύουν την επί διετία τουλάχιστον πραγμα-
τική μόνιμη εγκατάσταση αυτών στην Κοινότητα
Αντιπάρου».  
Οι επιθεωρητές στο πόρισμά τους προβαίνουν σε
προτάσεις ως προς τις ενέργειες της Κοινότητας
Αντιπάρου, ζητώντας εν ολίγοις την ανάκληση των
παράνομων μεταδημοτεύσεων, ενώ υποδεικνύουν
και το σωστό τρόπο στη λειτουργία της Κοινότη-
τας ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια λάθη.
Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Να εξεταστεί η δυ-
νατότητα ανάκλησης των παράνομων πράξεων
εγγραφής στο Δημοτολόγιο της Κοινότητας, σε
όσες περιπτώσεις εγγεγραμμένων δεν πληρούνταν
κατά το χρόνο διενέργειας τους οι προϋποθέσεις με-
ταδημότευσης που τίθενται με τις διατάξεις: α) της
παρ. 8, άρθρο 18, ΠΔ 410/95 περί διετούς μόνιμης
εγκατάστασης…»
Παρά τη σαφή «καταδίκη» της από το πόρισμα
των επιθεωρητών, η κ. Μανέτα στην ανακοίνωσή
της, εκτοξεύει κατηγορίες για εκμετάλλευση αυτού
του γεγονότος, από ορισμένους «για να ρίξουν τη
λάσπη τους για μία ακόμα φορά εναντίον της Κοι-
νότητας και κυρίως εναντίον της Προέδρου, μια κί-
νηση που προσβάλλει το θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, χωρίς σεβασμό, χωρίς ντροπή, ξε-
σηκώνουν και διαχωρίζουν το νησί».
Απειλεί μάλιστα με μηνύσεις, σημειώνοντας: «Στην
τελευταία συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο απο-
φάσισε να ασκήσει μηνύσεις, κάτι που θα κάνουμε
για πρώτη φορά γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το
πραγματοποιήσουμε. Η παραπληροφόρηση και η
κακοήθεια πρέπει να τιμωρούνται».
Αδιευκρίνιστο παραμένει ωστόσο, το τι εννοεί η κ.
Μανέτα όταν μιλάει για παραπληροφόρηση και κα-
κοήθεια, όταν τα στοιχεία του πορίσματος είναι σα-
φέστατα. «37 μεταδημοτεύσεις κατά παράβαση των
διατάξεων της παρ. 8, άρθρο 18, ΠΔ 410/95». Μι-
λάει για «τιμωρία» η κ. Μανέτα, όμως παραβλέπει
ότι η ίδια τιμωρημένη…

Ερώτηση στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ
Το θέμα αυτό έφτασε και στη Βουλή, με ερώτηση
που κατέθεσε στις 16 Δεκεμβρίου, ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, Φ. Κουβέλης προς τον υπουργό Εσωτε-
ρικών. 
Στην ερώτησή του ο κ. Κουβέλης μεταξύ άλλων
αναφέρει: Από το περιεχόμενο της εκθέσεως των
επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, συνάγεται  ότι
καταλογίζονται τόσο στην Πρόεδρο της Κοινότη-
τας, όσο και σε υπηρεσιακούς παράγοντες, πράξεις
και παραλείψεις, που αφορούν  στην έκδοση «Βε-
βαιώσεων μόνιμης κατοικίας» χωρίς να συντρέχουν
οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και στη διενέργεια
37 μεταδημοτεύσεων χωρίς την προσκόμιση των
απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων.
»Με δεδομένο ότι στις δημοτικές εκλογές έτους
2006 συμμετείχαν δύο συνδυασμοί, το δε  αποτέλε-
σμα των  δημοτικών εκλογών ανέδειξε Πρόεδρο την
κ. Φαρούπου-Μανέτα με διαφορά μίας μόνο ψήφου
(447 έναντι 446) και, επειδή με βάση το περιεχό-
μενο της εν λόγω Έκθεσης, εγείρονται εκ νέου σο-
βαρά ερωτήματα για την  εγκυρότητα του
εκλογικού αποτελέσματος, ενώ από τα διαλαμβανό-
μενα στο (β) σχετικό, η προσχηματική άρνηση της
χορήγησης των αιτούμενων στοιχείων προς  τους
ενδιαφερόμενους συνιστά καταχρηστική συμπερι-
φορά  και άσκηση μη χρηστής διοίκησης, ερωτάται
ο αρμόδιος Υπουργός
»Ποια είναι η θέση του, για την   άρνηση της χορή-
γησης των αιτούμενων στοιχείων μεταδημότευσης
προς τους ενδιαφερόμενους εκ μέρους της προέδρου
της Αντιπάρου Σε ποιές ενέργειες έχουν προβεί
μέχρι σήμερα με βάση τα προαναφερόμενα και ποιά
μέτρα  ασκήθηκαν μετά και την έκδοση της ανω-
τέρω έκθεσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.;
Ποια μέτρα προτίθεται  να λάβει προκειμένου  να
αποκατασταθεί πλήρως η χρηστή διοίκηση, η δη-
μοκρατική  ομαλότητα και η νομιμότητα στην Κοι-
νότητα Αντιπάρου;».
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Λόγω εορταστικών δια-
κοπών του προσωπικού,

η εφημερίδα μας θα
κυκλοφορήσει και

πάλι στις 7 Ιανουαρίου

Όχι κι’ έτσι…
Πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση του
ποσού των 6.500 ευρώ που απαιτείται για
την αγορά κουρτινών που θα χρησιμοποι-
ηθούν στο κτίριο του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ
Πάρου, ανέλαβε ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων. Αποφάσισε, να πραγματοποι-
ήσει έρανο, τύπωσε μάλιστα και ανακοινώ-
σεις στις οποίες επισημαίνονται οι πολλές
ελλείψεις και ο λόγος για την οποίο πήραν
την απόφαση να καλύψουν μία από αυτές.
Έτσι, μέλη του Συλλόγου γυρνούσαν στην
αγορά της Πάρου και ζητούσαν τη βοήθεια
των καταστηματαρχών. 
Ρωτήσαμε το Δήμαρχο, αν προβλέπεται
στον προϋπολογισμό του Δήμου κονδύλι
για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
και αν γνώριζε το συγκεκριμένο ζήτημα. Η
απάντηση ήταν ότι κονδύλι ασφαλώς και
προβλέπεται και πως δεν είχε κανένα σχε-
τικό αίτημα.
Οι μαθητές του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ δεν είναι
παιδιά «ενός κατώτερου Θεού». Είναι ίσοι
με όλους τους μαθητές όλων των σχολείων.
Γι’ αυτό, θα περίμενε κανείς να δει τους γο-
νείς διεκδικητικούς και όχι να γυρνούν
στην αγορά ζητώντας ενίσχυση. Να απαι-
τήσουν από το Δήμο που είναι υπεύθυνος
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγ-
κών των σχολείων ή από οποιονδήποτε
άλλο αρμόδιο φορέα, τα χρήματα αυτά.

Μ.Δ.

Αντεπίθεση Μανέτα χωρίς αντίκρισμα…
Με «τρικ» επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το πόρισμα των Επιθεωρητών 



Ο κάθε ένας που προσφέρει με οποιον-
δήποτε τρόπο, στη ζωή ενός συλλόγου,
δικαιούται την αναγνώριση και έχει με-
ρίδιο στην χαρά της επιτυχίας. Ένας τέ-
τοιος άνθρωπος για τον σύλλογο είναι η
κυρία Μπετίνα Σμιθ-Σφικτέλη. Η Μπε-
τίνα πρόσφερε πολλά σε διάφορες πτυ-
χές της πολιτιστικής δράσης του
συλλόγου, ιδιαίτερα δε, στην οργάνωση
της ιματιοθήκης της χορευτικής και θε-
ατρικής ομάδας, έχοντας πάντα χαμη-
λούς τόνους, χωρίς καμιά διάθεση
επίδειξης και με σκοπό την προσφορά
στην Πάρο και τους κατοίκους της.
Τώρα που φεύγει για την πατρίδα της ο
σύλλογος θέλει  και επίσημα να την ευ-

χαριστήσει για όλα προσφέροντάς της
ένα συμβολικό,  δώρο και να της ευχη-
θεί καλή τύχη σε ότι κάνει.
Παιδική χορωδία ΧΟΝ
Η Παιδική Χορωδία υπό την διεύθυνση
της κ. Κων/νας Ανδρεάκου  παρουσίασε το
χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλ. Πα-
παδιαμάντη «Στο Χριστό, στο Κάστρο»
σε διασκευή Κων/νας Ανδρεάκου και αφή-
γηση Υπ. Ρούσσου. Το διήγημα παρου-
σιάστηκε και σε εκδήλωση στο Γηροκομείο
Πάρου και υπάρχει σκέψη  να επαναληφθεί
η παρουσίαση και μετά τις γιορτές.
Το πρόγραμμα παρουσίασαν οι Άννα
Μαρία Μοστράτου και ο Κωνσταντίνος
Μαλαματένιος.

Το Αστυνο-
μικό Τμήμα Πάρου,
με αφορμή τις ημέρες
των επικείμενων εορ-
τών, υπενθυμίζει στους
πολίτες της Πάρου τα

εξής:
Όταν κυκλοφορείτε σε δημόσιους χώρους :
• Αποφεύγετε να μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά
ποσά.
• Προστατέψτε καλά τις τσάντες και το πορτο-
φόλι σας σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός.
• Όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους αναψυ-

χής ( π.χ ταβέρνες , καφετέριες κλπ) μην τοπο-
θετείτε την τσάντα σας σε διπλανά καθίσματα.

• Να είστε επιφυλακτικοί σε άτομα που σας
πλησιάζουν με σκοπό να σας πουλή-

σουν ή να σας ενημερώσουν για οτι-
δήποτε.
• Σε κάθε περίπτωση ενημερώστε
την Υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση που ταξιδέψετε θυμη-
θείτε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:

• Μαθαίνω και εκφράζω τον Κ.Ο.Κ
• Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευ-
ματώδη ποτά.
• Σέβομαι τα όρια ταχύτητας
• Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
• Σταματάω στο STOP και δίνω προτεραι-
ότητα.
• Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα

άτομα με ειδικές ανάγκες
• Σέβομαι τα σήματα κα τις υποδείξεις των τρο-
χονόμων
• Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας
• Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του
αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβά-
της σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος
• Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα
που θα οδηγήσω
Επίσης, αν πρόκειται να περάσετε τις εορτές,
μακριά από το σπίτι σας, φροντίστε:
• Να μην αφήνετε σημειώματα για το πότε
πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό
θα απουσιάζετε
• Οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας
να είναι καλά ασφαλισμένα 
• Το σπίτι ή το διαμέρισμα σας να μην δείχνει

«εντελώς κλειστό», υποδηλώνοντας έτσι την
απουσία σας.
• Ενημερώστε για την απουσία σας συγγενικά
και φιλικά σας πρόσωπα , τους γείτονες σας
και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι το
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας
• Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αν-
τικείμενα αξίας στο σπίτι σας.
• Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτο-
νες, φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι πα-
ρατηρούν κάτι ύποπτο στην οικία σας μη
διστάσετε να ειδοποιήσετε το «100» ή την
Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2284023333 &
2284021673
Η υπεύθυνη στάση όλων μας είναι καθορι-
στική για την αποφυγή ατυχημάτων

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Γιορτή του Άη Βασίλη

Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, προσκαλεί όλους
τους μικρούς και μεγάλους φίλους του στη γιορτή του Άη
Βασίλη, που θα γίνει την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην αί-
θουσα του Νηρέα στη Νάουσα στις 6.00 το απόγευμα. 
Ο σύλλογος υπόσχεται υποδοχή του Αγίου με δώρα και
γλυκά και εύχεται χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. 

Κοπή πίτας – Γενική Συνέλευση –
Εκλογή νέου Δ.Σ. 

Ο ΧΟΝ καλεί τα μέλη και τους φίλους του την Τετάρτη 14
Ιανουαρίου 2009, στις 6 μ.μ., στην αίθουσά του για την
κοπή της βασιλόπιτας και την ετήσια Γενική Συνέλευση
μελών. Θα γίνουν ο οικονομικός απολογισμός και ο απολο-
γισμός δραστηριοτήτων από το απερχόμενο διοικητικό
συμβούλιο, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου.

πποολλιιττιισσμμόόςς
Πως είσαι φίλε πως περνάς, πως πάει η δουλειά σου
Καλύπτουνε τα έσοδα όλα τα έξοδά σου;
Πως βλέπεις την κατάσταση ,θα έχουμε και άλλους φόρους,
Πότε θα απαλλαγούμε πια και από τους κομπιναδόρους;
Πως πας σε γενικές γραμμές ,εντάξει είναι όλα;
Η πεθερά σταμάτησε της γκρίνιας της τη βιόλα;
Πως τα περνάς με την κυρά ,της κάνεις απιστίες;
Να μη σε πάρει μυρωδιά ,θα έχεις φασαρίες.
Πως είναι τα παιδιά καλά; Πηγαίνουνε σχολείο;
Ή κάνουν φροντιστήριο μέσα στο καφενείο;
Πως πήγανε οι μέλισσες ,είχαν πολύ μαξούλι;
Γέμισε το ντεπόζιτο που είχες στο πεζούλι;
Πως είδες ήτανε καλά φέτος τα μερομήνια
Θα έχουμε πολλές βροχές να σταματήσει η γκρίνια;
Πως βλέπεις θα χουνε χρονιά ,κουκιά και αγκινάρες
Ή θα ναι πάλι πιο μικρές από τις κουκουνάρες;
Πως πάει το πετρέλαιο ,έπεσε το βαρέλι;
Λάδι στον πολυέλαιο να βάλουμε αν θέλει.
Πως πήγε και ο τουρισμός είχε επιτυχία
Ή μήπως δεν γεμίζουνε και φέτος τα ταμεία;
Πως ήθελα να ήμουνα και εγώ στην εξουσία
Να κάνω κάποια πράγματα που να έχουνε αξία!
Πως όμως που δεν έμαθα ψέματα να αραδιάζω;
Αλλιώς κάπου θα ήμουνα , άλλους να διατάζω.
Πως όμως να το κάνουμε και το σωστό να λέμε
Πως όλα δεν μας έρχονται όπως εμείς τα θέμε.
Σήμερα όμως πράγματα απίθανα συμβαίνουν
Οι άξιοι βουλιάζουνε και οι σκάρτοι ανεβαίνουν.
Λεύκες 21/09/2008
Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης

«Π Ω Σ»Βράβευση Μπετίνας
Σμιθ –Σφικτέλη από το ΧΟΝ
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Αστυνομικό Τμήμα Πάρου 

Οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών



Διεθνές Συνέδριο με θέμα:«Τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού στην Ελλάδα του
21ου  αιώνα», διοργάνωσε, το Εθνικό
Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του
παιδιού της Γεν. Γραμματείας Νέας Γε-
νιάς του Υπουργείου Παιδείας σε συ-
νεργασία με τον συνήγορο του παιδιού.
Το Συνέδριο έγινε 22 και 23 Νοεμβρίου
στην Αθήνα με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του
Παιδιού και συμμετείχαν σ’ αυτό μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου
Πάρου.
Την Έναρξη των εργασιών του Συνε-
δρίου έκανε ο Υπουργός Παιδείας Ευ-
ριπίδης Στυλιανίδης. Ομιλητές του
Συνεδρίου ήταν εξέχουσες προσωπικό-
τητες του επιστημονικού και Ακαδημαϊ-
κού κόσμου όπως και εκπρόσωποι
ΜΚΟ, ανάμεσά στους ομιλητές ήταν ο

Αντιπρόεδρος Επιτροπής του ΟΗΕ για
τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Jean
Zernatten  και η εκπρόσωπος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου Eurochild κ.
Ninetta Kazantzis.
Οι εργασίες του συνεδρίου στέφθηκαν από
απόλυτη επιτυχία και τα συμπεράσματα τα
οποία εξήχθησαν μπορούν να αποτελέσουν
την απαρχή νέων αποτελεσματικών πολι-
τικών στην κατεύθυνση της προστασίας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, ευχαρι-
στούν τον Δήμο Πάρου για την κάλυψη των
εξόδων μετακίνησης από και προς Πάρο.

Προτάσεις και αιτήματα
Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του
Δήμου Πάρου συνήλθε, συζήτησε και
αποφάσισε να καταθέσει στο Δημοτικό
Συμβούλιο ορισμένα αιτήματα που

αφορούν κυρίως τους νέους.
Συγκεκριμένα ζητεί από το Δήμο:
Την παραχώρηση χώρου ελεγχόμενης
στάθμευσης στα μοτοποδήλατα στο πεζό-
δρομο απέναντι από το Λύκειο Παροικίας.
Προγραμματισμό για συνάντηση με τον
υπεύθυνο Περιβαλλοντολόγο του Δήμου
για την παρουσίαση λειτουργίας του
ΧΥΤΑ.
Αίτημα στο Δήμο Πάρου για επιχορή-
γηση στον ειδικό κωδικό του προϋπο-
λογισμού  που αφορά στο ταμείο του
Συμβουλίου Νέων.
Επανάληψη πρότασης για παρουσία
Υπηρεσίας Ελέγχου  του Δήμου στις
Νεοαναγειρόμενες οικίες του νησιού
για τον περιορισμό σκουπιδιών προς τα
διπλανά οικόπεδα.

Η Blue Star Ferries από τις 18 Δεκεμβρίου 2008 εγκαινίασε
νέα δρομολογιακή γραμμή από Πάρο προς Δωδεκάνησα με
το μεγαλύτερο πολυτελές πλοίο που εκτελεί τακτικά δρομο-
λόγια στο νησί μας Ε/Γ Ο/Γ ΔΙΑΓΟΡΑΣ.
Συγκεκριμένα το πλοίο θα αποπλέει κάθε Τρίτη και Πέμπτη
στις 15:00 από Πειραιά για Πάρο(20:00 – 20:15) – Κάλυ-
μνο(01:35 – 02:00) – Κώ(03:00-03:30) – Ρόδο(06:50).
Επιπλέον κάθε Πέμπτη θα προσεγγίζει τα λιμάνια της Νι-
σύρου και Τήλου. Η σύνδεση θα διαρκέσει καθ`όλη τη διάρ-
κεια της δρομολογιακής περιόδου του 2009. 
Εκτός από αυτό το δρομολόγιο, θα υπάρχει καθημερινή σύν-
δεση από και προς Κυκλάδες ( Σαντορίνη ή Σύρο) για Κώ
και Ρόδο με τα πλοία Blue Star 1 και Blue Star 2.

Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει στους δη-
μότες της Πάρου ότι το έργο «Ανά-
πτυξη του δημοτικού γηπέδου
Αρχιλόχου» τελείωσε.
Υλοποιήθηκε η υπ’ αρίθμ. 22/2007
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
μετά από πρόταση του Τοπικού Συμ-
βουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος
Αρχιλόχου. Σύμφωνα με την απόφαση
αγοράστηκε από το Δήμο παρακείμενη
έκταση που κόστισε 51.600,00 € συμπε-

ριλαμβανομένης και της δαπάνης κατα-
σκευής τοίχου αντιστήριξης με αργολι-
θοδομή.
Έτσι ένα πάγιο αίτημα του τοπικού
αθλητικού συλλόγου, του Δ.Δ. Αρχιλό-
χου και κυρίως της νεολαίας που αθλεί-
ται στην περιοχή, λύθηκε. Με την
προσθήκη έκτασης συνολικού εμβαδού
2.387 τ.μ. το δημοτικό γήπεδο Αρχιλό-
χου γίνεται απολύτως λειτουργικό και
σύγχρονο αφ’ ενός και αποδίδεται πρό-

σβαση σε παρακείμενες ιδιοκτησίες που
αντιμετώπιζαν πρόβλημα αφ’ ετέρου.
Ένα ακόμη έργο της Δημοτικής Αρχής
πραγματοποιήθηκε χωρίς τυμπανο-
κρουσίες με συντονισμένες ενέργειες,
πολλή προσπάθεια και κυρίως με υψηλό
αίσθημα ευθύνης  απέναντι στη νεολαία
του τόπου μας στην οποία και αποδίδε-
ται. Οι νέες και οι νέοι του νησιού μπο-
ρούν και πρέπει να βλέπουν το μέλλον
τους στο νησί με αισιοδοξία.

Επανεξέταση του 
Χωροταξικού Κυκλάδων

Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιά
στις 12/11/08 απέστειλε η βουλευτής Κυκλάδων της
Ν.Δ., Άρια Μανούσου – Μπινοπούλου στην οποία
εξηγεί την κατάσταση στα νησιά των Κυκλάδων σε
σχέση με το Χωροταξικό. Σε ανακοίνωσή της η κ. Μπι-
νοπούλου αναφέρει, ότι μετά από συζητήσεις που είχε
με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, πήρε την πλη-
ροφορία, ότι υπάρχει πρόθεση να επανεξεταστεί το
θέμα, ειδικότερα για τα νησιά των Κυκλάδων.

Ερώτηση Ρήγα προς τον Υπουργό
Υγείας για τις αεροδιακομιδές

Χάνονται ζωές
Με αφορμή ακόμη μία αν-
θρώπινη απώλεια στη Σίφνο
εξαιτίας της ανυπαρξίας του
συστήματος αεροδιακομι-
δών του ΕΚΑΒ, ο βουλευτής
Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π.
Ρήγας, κατέθεσε ερώτηση
στη Βουλή, προς τον
υπουργό Υγείας Δ. Αβρα-
μόπουλο.

Ο κ. Ρήγας επισημαίνει προς τον υπουργό, ότι «είναι
πολυάριθμες οι ερωτήσεις, επερωτήσεις και αναφορές
που έχουν κατατεθεί με τη διαδικασία του κοινοβου-
λευτικού ελέγχου προς το υπουργείο, με θέμα την δια-
κοπή των αεροδιακομιδών ασθενών από τα νησιά
κυρίως κατά την διάρκεια της νύχτας.
Οι απαντήσεις του υπουργείου καθώς και αυτές του
ΕΚΑΒ υπήρξαν μέχρι σήμερα ανακριβείς, γενικόλο-
γες, καθησυχαστικές, ενίοτε αυτάρεσκες και με μονα-
δικό στόχο την υποβάθμιση του προβλήματος».
Τονίζει επίσης, ότι δυστυχώς, η άρνηση του ΕΚΑΒ, να
πραγματοποιήσει αεροδιακομιδή ασθενούς που αντι-
μετώπιζε σοβαρό καρδιακό πρόβλημα από το νησί σε
κατάλληλη υγειονομική μονάδα του κέντρου, είχε σαν
αποτέλεσμα το θάνατο του.
Κατόπιν αυτών, ο βουλευτής ρωτά τον υπουργό:
1.Προτίθεστε να προχωρήσετε στην αναδιοργάνωση
και στην βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος
της διακομιδής ασθενών από το νησιώτικο χώρο ; 
2.Υπάρχει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα εξοπλισμού
του ΕΚΑΒ με τα απαραίτητα πτητικά και πλωτά μέσα
ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες διακομι-
δής ασθενών από τα νησιά σε υγειονομικές μονάδες
κατάλληλες για την αντιμετώπιση των εν λόγω περι-
στατικών; 
3.Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε άμεσα ώστε να μην
θρηνήσουμε και άλλες ανθρώπινες απώλειες εξαιτίας
καθυστερημένων και ακατάλληλων διακομιδών; 
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Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πάρου

Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο

Ανακοίνωση Δήμου Πάρου

Επέκταση του γηπέδου Αρχιλόχου

Νέα δρομολογιακή γραμμή από τις 18 Δεκεμβρίου
Πάρος– Δωδεκάνησα 
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Η ιστορία επαναλαμβάνεται…
Νοέμβριος 1980. Μαζική διαδήλωση. Η Σταματίνα Κανελλοπούλου, 21
ετών, χάνει τη ζωή της μετά από χτύπημα με κλομπ αστυνομικών. Στην ίδια
διαδήλωση ο Κύπριος Ιάκωβος Κουμής, 26 ετών, σκοτώνεται από όπλο
αστυνομικού. Νοέμβριος 1985. Πορεία Πολυτεχνείου προς την Αμερικά-
νικη Πρεσβεία. Τα επεισόδια συνεχίζονται στα Εξάρχεια όπου και γίνεται

από μια ομάδα νεαρών επίθεση σε μια σταθμευμένη κλούβα
των ΜΑΤ. Συμβολή οδών Στουρνάρη και Μπότσαρη. Ο
«αστυνομικός» Αθανάσιος Μελίστας πυροβολεί τον δεκα-
πεντάχρονο Μιχάλη Καλτεζά στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
Πισώπλατα. Το παιδί χάνει τη ζωή του.
Δεκέμβριος 2008. Εξάρχεια 9:00 μ.μ. Ο ειδικός φρουρός Επα-
μεινώνδας Κορκονέας στρέφει το όπλο του προς τον δεκα-
πεντάχρονο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και του παίρνει τη
ζωή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Άλλο ένα αθώο παιδί χάνει
τη ζωή του εξαιτίας ενός αστυνομικού που δεν ήξερε να εκτε-
λεί σωστά τα καθήκοντά του. Άλλη μια οικογένεια στο πέν-
θος, επειδή κάποιος δεν ήταν άξιος να ονομάζεται
αστυνομικός. Η κατάσταση όσο πάει γίνεται όλο και πιο τρα-
γική, τα ανθρώπινα συναισθήματα ξεθωριάζουν. Το ’85 ο Με-
λίστας χτύπησε πισώπλατα. Τώρα ο Κορκονέας δε δίστασε να
χτυπήσει κατευθείαν στην καρδιά…
Ναι, ίσως να μην είναι όλοι οι αστυνομικοί σαν κι αυτούς. Πώς
όμως θα έπρεπε να αντιδρούμε, όταν οι άνθρωποι που πρέπει
να μας προστατεύουν όχι μόνο δεν το κάνουν, αλλά στρέφουν
το όπλο τους επάνω μας και μας παίρνουν τη ζωή; Όταν δια-
λέγουν νέα παιδιά για να ασκήσουν εξουσία επάνω τους; Άλ-
λωστε πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι ένα παιδί στα 15.
«Αναρχικόν στοιχείον» χαρακτήρισαν τον Μιχάλη Καλτεζά.
Μα, στα δεκαπέντε δεν είσαι αναρχικός. Απλά δεν υπακούς
τυφλά. Στα δεκαπέντε δεν είσαι επικίνδυνος. Απλά αντιδράς.
Πόσο δύσκολο είναι για έναν «ώριμο» άντρα να το καταλά-
βει; Όταν είσαι έφηβος, το μόνο που θες είναι να αλλάξεις τον
κόσμο, να τον κάνεις καλύτερο με όποιον τρόπο μπορείς. 
Αυτό όμως είναι κάτι που οι μεγάλοι φαίνεται να έχουν ξεχά-

σει. Έχουν ξεχάσει πως είναι να είσαι έφηβος. Συχνά ακούω να κατηγορούν
τη νέα γενιά και να την χαρακτηρίζουν ως τη γενιά της ξάπλας, της απραξίας
και της αδιαφορίας, ξεχνώντας ότι είμαστε δημιουργήματά τους. Εγώ όμως
δεν είδα αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είδα ήταν παιδιά όλης της Ελ-
λάδας ενωμένα, να ξεσπούν για το άδικο χαμό ενός συνομηλίκου τους μέσω
διαδηλώσεων. Είδα τα παιδιά που κατηγορούνται για αδιαφορία να γίνον-
ται ένα. Χωρίς συμφέροντα, χωρίς προσποιήσεις, απλά έκαναν αυτό που ένιω-
θαν. Αντίθετα με όλους όσους θεωρούνται «ώριμοι» και έχουν την ευθύνη
για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Για όλα αυτά που όλοι μας ακούμε,
βλέπουμε και μας τρομάζουν, που μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον μας
πιο αβέβαιο από ποτέ. Παντού άκουγα για τους αναρχικούς που μπήκαν στις
πορείες των μαθητών και εκμεταλλεύονται την αυθόρμητη αντίδρασή τους.
Πουθενά δεν αναφέρθηκε όμως η αντιπολίτευση, που εκμεταλλεύτηκε το
τραγικό γεγονός και κατηγόρησε την κυβέρνηση προς δικό της όφελος.
Όλοι έστριψαν την προσοχή τους στην κυβέρνηση, στις καταστροφές, τους
αναρχικούς και ξέχασαν την αιτία για την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η αντί-
δραση. Οι μόνοι που δεν επηρεάστηκαν ήταν τα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά που
κατηγορούνται για αδιαφορία και ανωριμότητα.
Πολύ συχνά οι μεγάλοι ρωτάτε πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα πάει μπρο-
στά η κοινωνία με μας. Αποδείχτηκε όμως πόσο ενωμένοι μπορούμε να εί-
μαστε στις δυσκολίες και σε παρόμοιες με τη σημερινή περιστάσεις. Ίσως και
καλύτερα από όλους τους άλλους. Και ίσως τελικά η γενιά μας να είναι η
γενιά της ξάπλας, σημασία έχει όμως πως εκεί που χρειάζεται στεκόμαστε
στα πόδια μας και γινόμαστε ένα. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι να ακουστούμε.
Δεν θα τα καταφέρνουμε πάντα, μα θα προσπαθούμε. Όλοι μαζί, ενάντια σε
ό,τι μας δυσαρεστεί. Είτε αυτό είναι ένας νόμος, είτε ο θάνατος ενός αθώου
παιδιού που δεν πρόλαβε να ζήσει… 

Ελευθερία Χανιώτη - μαθήτρια
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ΚΚΕ ΚΟΒ Πάρου
Η κομματική οργάνωση
Πάρου- Αντιπάρου του
ΚΚΕ καταδικάζει τη δολοφο-
νία του 15χρονου μαθητή
από αστυνομικό στα Εξάρ-
χεια.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης
της ΝΔ  είναι μεγάλες και αυ-
τονόητες γιατί με τη πολιτική
της ενισχύει τους φανερούς
και αφανείς μηχανισμούς της
κρατικής καταστολής. Πα-
ράλληλα έχει ευθύνες και για
τον τρόπο που διαπαιδαγω-
γούνται τα Σώματα Ασφα-
λείας.
Για μια ακόμα φορά από τη με-
ταπολίτευση και μετά είτε με
κυβέρνηση ΝΔ είτε με
ΠΑΣΟΚ , οι «γνωστοί-
άγνωστοι» που κάνουν ρημα-
διό το κέντρο της Αθήνας και
παίζουν κρυφτό με την Αστυ-
νομία , με αποτέλεσμα να χάνει
τη ζωή του ένα 15χρονο παιδί.
Είναι σίγουρο πως οι κατα-
στροφές και οι εμπρησμοί κα-
ταστημάτων και αυτοκινήτων δεν
αποτελούν απάντηση στη κρατική κα-
ταστολή. Αντίθετα την ενισχύουν.
Η μόνη απάντηση στον κρατικό αυ-

ταρχισμό είναι η άμεση αντίδραση και
η οργανωμένη πάλη του  μαζικού κι-
νήματος .

Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου - Αντιπάρου 
Μετά τους χρηματιστές και το
«μαύρο χρήμα» του Βατοπεδίου,
ήρθαν οι εκτελέσεις των εφήβων.
Το βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκεμ-
βρίου, στο κέντρο της Αθήνας δολο-
φονήθηκε ο δεκαεξάχρονος μαθητής
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Η δολο-
φονία αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αι-
θρία. 
Έχουν προηγηθεί οι βασανισμοί μετα-
ναστών σε αστυνομικά τμήματα, η
υπόθεση του φοιτητή στη Θεσσαλο-
νίκη, οι δεκάδες πράξεις αστυνομικής
βίας σε συλλαλητήρια. Η κρατική βία
και καταστολή πάει χέρι – χέρι με την
επίθεση στη ζωή και στα δικαιώματα
της νεολαίας και των εργαζομένων.
Η ποινικοποίηση των μαθητικών κι-
νητοποιήσεων, οι ασφαλίτες σε πο-
ρείες και συνελεύσεις εργατικών
σωματείων, αλλά και η εργοδοτική βία
είναι μερικές μόνο από τις πράξεις που
στόχο έχουν να φοβίσουν το λαό και

τη νεολαία. 
Με τους Κουμή-Κανελλοπούλου, τον
Καλτεζά, τον Τεμπονέρα και τώρα τον
Αλέξη Γρηγορόπουλο, η εξουσία δεί-
χνει το απάνθρωπο και χυδαίο πρό-
σωπό της. Καταδικάζουμε µε τον πιο
κατηγορηµατικό τρόπο την αποτρό-
παιη δολοφονία του 16χρονου µαθητή
στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο το
βράδυ.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες της ηγεσίας
της Αστυνοµίας, της πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ηµόσιας Τάξης, ολόκληρης της κυ-
βέρνησης.
Η κρατική βία, ως συστατικό στοιχείο
και προϋπόθεση για την άσκηση κρα-
τικής πολιτικής, αλλά και ως μέσο πει-
θάρχησης κάθε κινήματος , αποτέλεσε
σαφή πολιτική επιλογή της κυβέρνη-
σης και της εξουσίας συνολικά . Αυτοί
είναι οι ηθικοί αυτουργοί της ωμής δο-
λοφονίας. Αυτοί καλλιέργησαν το πο-
λιτικό κλίμα μέσα στο οποίο
αναπτύσσεται η κτηνωδία των αστυ-
νομικών οργάνων.  Ακόμα και αυτή τη
στιγμή, ο υπεύθυνος υπουργός, προ-
καλώντας τη δημοκρατική συνείδηση
όλου του ελληνικού λαού, μιλάει για το
«σημαντικό έργο» της αστυνομίας
και του υπουργείου Εσωτερικών που
δεν αναιρείται από το συγκεκριμένο

περιστατικό.  
Καλούµε όλον τον κόσµο
σε συστράτευση για να µην
περάσει η τροµοκρατία.
Η δολοφονία του 15χρο-
νου μαθητή μας δεν μπορεί
να μείνει αναπάντητη. 
Οι εκπαιδευτικοί δεν θα
σιωπήσουν. Θ α νικήσουμε
το κράτος των δολοφόνων.
Θα νικήσουμε αυτούς που
τσαλαπατάνε τις ζωές μας.

Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Π.Ε. Πάρου-
Αντιπάρου «Παναγιώτης
Καλλίερος» καταδικάζει
την αποτρόπαιη δολοφονία
του 15χρονου μαθητή
Αλέξη Γρηγορόπουλου, στο
κέντρο της Αθήνας, το Σάβ-
βατο 6-12-2008.
Εκφράζει την οργή και την
αγανάκτησή του για την εν
ψυχρώ δολοφονία του παι-
διού και απαιτεί την παρα-

δειγματική τιμωρία των ενόχων.
Παράλληλα, καταδικάζει τις ακραίες
συμπεριφορές των κουκουλοφόρων οι
οποίοι καταστρέφουν περιουσίες δη-
μόσιες και ιδιωτικές ανεξέλεγκτα. 
Βαρύτατες είναι οι ευθύνες της πολιτι-
κής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Δημόσιας Τάξης και
ολόκληρης της κυβέρνησης. 

Τοπικό Συμβούλιο Νέων
Το Σάββατο 6/12/2008 στην Αθήνα
έλαβε χώρα το τραγικό γεγονός της
δολοφονίας ενός παιδιού, ενός 15χρο-
νου μαθητή Λυκείου, παιδί σαν όλους
μας, του Αλέξη. Μια  αθώα και παιδική
ψυχή που χάθηκε από μία σφαίρα κ που
θεωρείται «απροσεξία» από ένα ειδικό
φρουρό της ΕΛ.ΑΣ. Ότι και να έγινε
εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν έπρεπε να
αντιμετωπιστεί με αυτό τον τρόπο.
Άραγε η οικογένεια του Αλέξη πώς θα
γιορτάσει αυτές τις ευχάριστες και χα-
ρούμενες μέρες που θα έρθουν;
Εμείς ως Συμβούλιο Νέων του Δήμου
μας κατηγορούμε τέτοιες πράξεις βίας
σαν αυτή και ειδικά απέναντι σε ένα
ανήλικο παιδί και το μόνο που έχουμε
να πούμε στην οικογένεια του αδικο-
χαμένου μαθητή Αλέξη είναι να τον
έχουν στο μυαλό τους σαν μια γλυκιά
ανάμνηση.

Λαϊκή αγανάκτηση
Καταδίκη της δολοφονίας του 15χρονου από αστυνομικό
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

«Χορταστική» αύξηση

Ούτε, 10, ούτε 20, ούτε 30, α�ά 80% αύξησε η Κοινότητα Αντιπάρου τα ανταποδοτικά
τέλη, τη στιγμή που σε όλα τα νησιά, όπως και στην Πάρο, εξαιτίας της οικονομικής ύφε-
σης δεν έγινε καμία αύξηση.
Ο Επικεφαλής της μειοψηφίας Γ. Λεβεντάκης δηλώνει, ότι η κ. Μανέτα, «όπως δεν σέβε-
ται τους θεσμούς, δεν σέβεται τους πολίτες και τους επα�ελματίες του νησιού. Εκφρά-
ζουμε ως παράταξη, την αγανάκτησή μας και δεσμευόμαστε να προσβάλουμε αυτή την
απόφαση, στην Περιφέρεια».

Ακατανόητη πράξη 

Δολιοφθορά; Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έτσι. Γιατί για αστείο είναι λίγο «χον-
τρό». Άγνωστοι, την περασμένη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, έβαλαν κό�α στις κλειδαριές
του Γυμνασίου Νάουσας και έτσι δεν ήταν δυνατόν να ανοίξουν οι πόρτες του σχολείου.
Το αποτέλεσμα ήταν, οι καθηγητές να διώξουν τους μαθητές και να μη γίνει μάθημα. 
Να συγχαρούμε λοιπόν τους αν-εγκέφαλους που προέβησαν σ’ αυτή την πράξη. Αν έχουν
τα κότσια, να βγουν και να πουν το λόγο για τον οποίο το έκαναν, διότι η συμπεριφορά
τους είναι όντως ακατανόητη.

Κέρδιζε 1-0, κέρδισε δυο πέναλτι και τελικά ισοφαρίστηκε στο 93’

«Αυτοκτονία» Νηρέα στην Πεύκη
Τον τρίτο του βαθμό μακριά από την Πάρο
πήρε την περασμένη Κυριακή ο ΑΜΕΣ Νη-
ρέας Νάουσας Πάρου.
Το τελικό 1-1 στην Πεύκη με την ομώνυμη
ομάδα, για την 8η αγωνιστική του ποδο-
σφαιρικού πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής,
μπορεί να θεωρείται θετικό αποτέλεσμα για
την ομάδα της Πάρου αλλά για όλους όσοι
βρέθηκαν και παρακολούθησαν το παιχνίδι
από κοντά οι παίκτες του Νηρέα έκαναν
«χαρακίρι» και εξηγούμαστε γιατί.
Πρώτον κατάφεραν να κερδίσουν δυο πέ-
ναλτι στο παιχνίδι και τελικά να μην πάρουν
τους τρεις βαθμούς αφού ευστόχησαν στο
ένα από τα δυο. Ο Νηρέας στο φετινό πρω-
τάθλημα έχει κερδίσει τέσσερα πέναλτι και
έχει σημειώσει μόνο ένα γκολ.
Δεύτερον γιατί δέχθηκαν γκολ στο τελευ-
ταίο λεπτό του παιχνιδιού από μια αδράνεια
της άμυνας.
Τρίτον θα άφηναν την Πεύκη οκτώ βαθ-
μούς πίσω τους θα έπαιρναν μια βαθιά βαθ-
μολογική ανάσα και θα απομακρύνονταν
από τη ζώνη του υποβιβασμού. Πάντως δεν
είναι το πρώτο παιχνίδι που οι παίκτες του
Νηρέα «αυτοκτονούν» μοιράζοντας βαθ-
μούς στις αντίπαλες ομάδες.
Το παιχνίδι στην Πεύκη έγινε παρουσία
150 φιλάθλων εκ των οποίων 30-40 ήταν
φίλαθλοι του Νηρέα. Στο πρώτο ημίχρονο

οι δυο ομάδες πρόσεξαν περισσότερο τις
άμυνές τους με αποτέλεσμα να μην δημιουρ-
γηθεί η μεγάλη ευκαιρία μπροστά στις δυο
εστίες.
Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι «άνοιξε»
και ο Νηρέας ήταν αυτός που προηγήθηκε
στο σκορ. Ήταν το 58’ όταν ο Ζορμπαλάς
ανατράπηκε από τον Καραμπέτσο μέσα
στην περιοχή. Ο διαιτητής Καραπλής του
συνδέσμου Φωκίδας έδειξε το σημείο του
πέναλτι και ο Γρίβας έστω κι αν απέκρουσε

προσωρινά ο Καραγιάννης, έστω κι αν η
μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι, τελικά
κατέληξε στο βάθος της εστίας της Πεύκης
για να γίνει το 0-1.
Η Πεύκη στη συνέχεια βγήκε στην επίθεση
για να φθάσει στη ισοφάριση και έχασε δυο
τρεις πολύ καλές ευκαιρίες. Ο Ντουγέρο-
γλου όμως σε ένα ακόμα παιχνίδι στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων και κράτησε
ανέπαφη την εστία του μέχρι το 90’. Μάλι-
στα η απόκρουσή του στο 79’ στο τετ-α-τετ
με τον Στασινόπουλο και η διπλή του από-
κρουση στα πόδια του Τσαγκαβέλη στο 74’
έδειχνε ότι ο Νηρέας θα έφευγε από το γή-
πεδο με τους τρεις βαθμούς της νίκης.
Και φθάσαμε στο 90’ όταν ο Μοστράτος με
διπλή προσποίηση «χόρεψε» τον Λίτση
μέσα στην περιοχή με αποτέλεσμα ο τελευ-
ταίος να τον ανατρέψει. Το νέο πέναλτι χτύ-
πησε ο Ζορμπαλάς για να νικηθεί από τον
Καραγιάννη και να μείνει το 0-1 μέχρι το 93’…
Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η
μπάλα τιμώρησε τον Νηρέα και σε μια σέν-
τρα από δεξιά βρέθηκε μόνος του αμαρκάρι-
στος στη γωνία της μικρής περιοχής ο
Τσαγκαβέλης που με κεφαλιά νίκησε τον
Ντουγέρογλου διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Καλή η διαιτησία του Καραπλή και των
εποπτών Καραγιάννη και Αστερή του συν-

δέσμου Φωκίδας.
Τέσσερις κίτρινες κάρτες δέχθηκαν οι παί-
κτες του Νηρέα. Αυτή που πόνεσε πιο πολύ
ήταν του Γρηγοριάδη που θα απουσιάσει
από τα επόμενα δυο παιχνίδια του Νηρέα.

Α.Ο. ΠΕΥΚΗ: Καραγιάννης, Κόκκαλης
Α., Κόκκαλης Ι., Ψιλούδης, Παπασπηλίου
(70’ Κοζαδίνος), Γερακάρης (75’ Στασινό-
πουλος), Λίτσης, Καραμπέτσος, Μαμάκος,
Παπαδάκης (57’ Σιατράς), Τσαγκαβέλης.

ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ:
Ντουγέρογλου, Καρακώστας, Γιαννόπου-
λος, Μητσόπουλος, Γρηγοριάδης, Δελημ-
παλταδάκης, Τσάνη, Μαυρίδης, Γρίβας,
Ζορμπαλάς (92’ Νίνο), Μοστράτος.

Βαθμολογία
(σε 11 παιχνίδια)
Ομάδα βαθμ. γκολ
1. Νέα Ιωνία 25 21-8
2. Απόλλων Σμύρνης 23 11-1
3. Καλλονή 22 17-10
4. ΠΑΟ Ρουφ 21 22-11 
5. Άγιος Ιερόθεος 21 18-12
6. Θεμιστοκλής 18 14-9
7. Ολυμπιακός Λιοσίων 14 13-13
8. Άγιοι Ανάργυροι 13 13-16
9. Αθηναϊκός 13 10-14
10. Νηρέας 12 11-10
11. Άγιαξ Ταύρου 10 11-22
12. Δόξα Βύρωνα 8 10-19
13. Πεύκη 7 11-24
14. Βριλήσσια 5 4-17

Επόμενη αγωνιστική
Η επόμενη αγωνιστική, που θα διεξαχθεί

την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009, περι-
λαμβάνει τα παιχνίδια:
Αθηναϊκός – Άγιος Ιερόθεος
Απόλλων Σμύρνης – Καλλονή
Βριλήσσια – Δόξα Βύρωνα
Θεμιστοκλής – ΠΑΟ Ρουφ
Νέα Ιωνία – Νηρέας
Ολυμπιακός Λιοσίων – Άγιαξ Ταύρου
Πεύκη – Άγιοι Ανάργυροι

φωτό αρχείου
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Ασάφεια υπάρχει σε ότι αφορά στο θέμα της οικοδομικής
άδειας που χορηγήθηκε από την Πολεοδομία Νάξου στην
εταιρία «Brothers Company A.E.», για α�αγή χρήσης
από αποθήκες σε Σούπερ Μάρκετ, στην οποία μάλιστα ανα-
φέρονται και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, όπως:
«διάνοιξη κουφωμάτων και προσθήκη πέργκολας, για το
κτίριο ιδιοκτησίας Αγροτικής Τράπεζας στη θέση Βαγιά
Παροικίας Πάρου». 
Η ασάφεια συνίσταται στο γεγονός ότι, ναι μεν ο προϊστά-
μενος της Πολεοδομίας Νάξου κ. Μυλωνάς τονίζει πως «η
άδεια είναι νόμιμη, καθώς εκδόθηκε με βάση το Π.Δ.
345Δ/89, ύστερα από το από 4-12-08 πρακτικό αυτοψίας»,
σε ερώτηση όμως εάν θα ισχύσει και για τους κατοίκους της
Παροικιάς ανέφερε: «Βέβαια, έτσι θα γίνει, α�ά έχουμε
απευθυνθεί ε�ράφως στο υπουργείο Αιγαίου και στη Δ/νση
ΠΕΧΩ της Περιφέρειας, γιατί μας είπαν ότι ισχύει το 345,
α�ά δεν έχει όριο. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Εδώ επρό-
κειτο για ένα υφιστάμενο κτίριο που υπάρχει νόμιμα και
έγινε α�αγή χρήσης μόνο. Και το σχέδιο να μην είχε κατα-
πέσει από το ΣτΕ, πάλι θα μπορούσε να γίνει και χωρίς
«πράξη εφαρμογής». Α�ά υπάρχει και ά�ος τρόπος.
Επειδή το κτίριο κατασκευάστηκε νόμιμα πριν γίνει το σχέ-
διο της Παροικιάς και η χρήση κατοικία, αποθήκη ή κατά-
στημα ήταν ακριβώς η ίδια φορολογικά, θα μπορούσε να

γίνει η α�αγή χρήσης και με τις τότε διατάξεις». 
Άρα για το ζήτημα αυτό απαιτούνται περαιτέρω διευκρινή-
σεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και
το έ�ραφο από τη Νομαρχία Κυκλάδων προς την Πολεο-
δομία Νάξου, με το οποίο ζητείται η «επανεξέταση του θέ-
ματος της α�αγής χρήσης με ιδιαίτερη προσοχή».
Σημειώνεται μάλιστα: «η οποιαδήποτε απόφασή σας, πρέπει
να βασίζεται σε νόμους και όχι σε εγκυκλίους, οι οποίες όπως
απεδείχθη στην περίπτωση του πολεοδομικού της Ερμού-
πολης, δεν έχουν καμία αξία».
Πάντως, η Πολεοδομία Νάξου, έστειλε έγγραφο προς τον

Εμπορικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου, στο οποίο εξηγεί
πως εκδόθηκε η άδεια, έστειλε και το πρακτικό αυτοψίας
και προτείνει, στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες
για τη νομιμότητα της άδειας, να προσφύγει στην Περιφέ-
ρεια ή στο Διοικητικό Εφετείο του Πειραιά. Εμείς, τονίζει
ο κ. Μυλωνάς, «δεν μπορούμε να αρνηθούμε μία νόμιμη
ενέργεια».
Για το θέμα αυτό, το περασμένο Σάββατο πραγματοποι-
ήθηκε έκτακτο Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου,
καθώς η εξέλιξη αυτή με την άδεια αλλαγής χρήσης αφορά
αρκετούς επαγγελματίες, αλλά και κατοίκους της Παροι-
κιάς. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν θα ισχύσει το συγκε-
κριμένο Π.Δ. και για άλλους πολίτες της Παροικίας.

Να τηρηθεί ο νόμος 
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συ�όγου Απ. Αλιπράντης δή-
λωσε στη ΦτΠ: «Όποιες και να είναι οι εξελίξεις γι’ αυτό το
θέμα, είμαστε βέβαιοι ότι ο νόμος και οι σχετικές διατάξεις
θα τηρηθούν. Η Νομαρχία ζήτησε ήδη την «επανεξέταση
της άδειας με ιδιαίτερη προσοχή». Οι επιχειρήσεις των νη-
σιών μας έχουν θορυβηθεί βέβαια από το γεγονός, α�ά κυ-
ρίως από όσα επιχειρήθηκαν.Η εντολή που έχουμε από την
τελευταία γενική συνέλευση είναι «να τηρηθεί ο νόμος».
Σας διαβεβαιώ ότι αυτό θα γίνει».

Η άδεια για αaαγή χρήσης σε οίκημα της Παροικίας ανοίγει το δρόμο και για άaους ιδιοκτήτες;

Αναταραχή στον εμπορικό κόσμο

Από τη δενδροφύτευση στον Άη Γιάννη Δέτη




