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χωρίς προκαταλήψεις φροντίζει

...για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση του αναγνώστη
...αλλά και την προβολή του επαγγελµατία

κάθε Παρασκευή µε 4.000 φύλλα ∆ΩΡΕΑΝ
σε Πάρο και Αντίπαρο

Νέο αεροδρόμιο Πάρου

Πιέζουν όλοι για πιο… 
ΓΡΗΓΟΡΑ!

e-ticket στην 
ακτοπλοΐα

Σε μία νέα εποχή θα περάσει η Ελληνική ακτοπλοΐα, 
αφού καθιερώνεται το e-ticket στα πρότυπα του ηλε-
κτρονικού boarding pass των αεροπορικών εταιρειών.   

» σελ. 11

Καθαριότητα στα 
Λιβάδια Παροικιάς

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας εκστρατείας εθε-
λοντικού καθαρισμού των ακτών, οι Νεανικές Συντρο-
φιές του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής, στις 2 Νοεμβρίου, προσέφεραν εθελοντική 
εργασία. 

» σελ. 13

Πρωτάθλημα;;;
Οι συνεχείς αναβολές αγώνων λόγω των προβλη-

μάτων των ενδοκυκλαδικών δρομολογίων από τη 
ΝΕΛ, έχουν οδηγήσει το πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ, σε 
ό,τι αφορά το Β’ όμιλο που μετέχουν οι Παριανές ομά-
δες, σε ένα μεγάλο κενό με θύματα τους ποδοσφαιρι-
στές και τις διοικήσεις των σωματείων.

» σελ. 15

» σελ. 8-9

Γ. Παπανικολάου: «Δεν υπάρχει 
συνταγή ευτυχίας»

Ο ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, Γιώργος Παπανικολάου, θεωρείται σήμερα μία κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της ψυχιατρικής του 
εφήβου. Ο κ. Παπανικολάου (με ρίζες από την Πάρο), περνάει μεγάλα διαστήματα της ζωής του στο νησί μας και παρά τους χαμηλούς 

τόνους στην καθημερινότητά του έχει εμπλακεί με επιτυχία σε αξιόλογες δράσεις της τοπικής μας κοινωνίας

 η συνέντευξη

της εβδομάδας
» σελ. 6-7
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 319
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Η Ρόδος!
Δεν μπορώ να πω! Ο Περιφερειάρχης, κ. Γ. Μαχαιρί-

δης, στην τουριστική έκθεση του Λονδίνου, έκανε την 
καλύτερη προώθηση της Ρόδου. Περιφερειάρχης Ρό-
δου και ολίγου Νοτίου Αιγαίου…

■ Άσχετο
Ξέρει κανείς τι ακριβώς δουλειά κάνει στην κυβέρ-

νηση η εκπρόσωπος τύπου, κ. Σοφία Βούλτεψη. Δε 
λέω, άρθρα καθημερινά γράφει –ούτε εγώ δεν προ-
λαβαίνω να γράψω τόσο πολλά- αλλά δεν μπορώ να 
καταλάβω τι ακριβώς προσφέρει στην ακαταμάχητη 
συγκυβέρνηση της χώρας μας.

■ Τουρισμός
Τουριστική επιτροπή δήμου Πάρου. Για την ώρα, το 

άλλο με το Τοτό το ξέρετε; Δε βαριέσαι μωρέ. Έχουμε 
μπροστά μας καιρό μέχρι τον 15Αύγουστο.

■ Ν. Σαρρής
Για να καταλάβω τώρα. Το Βελέντζειο ενημέρωσε 

τους δημοτικούς συνδυασμούς πριν λίγες μέρες. Στη 
συνέχεια ενημέρωσε και τον Έπαρχο, κ. Κ. Μπιζά. Στη 
Φ.τ.Π. έχουμε γράψει σχεδόν όσα συζητήθηκαν στην 
ενημερωτική συνάντηση με τους κ.κ. Κωβαίο, Βλαχο-
γιάννη, Σαρρή και Ροκονίδα, δίχως να διαψευστούμε 
από κανέναν στο ελάχιστο. Τι ακριβώς δεν έχει κατα-
λάβει ο κ. Σαρρής και θέλει εκ νέου ενημέρωση στο 
δημοτικό συμβούλιο;

■ Βελέντζειο
Να σας πω τώρα και τα καλυτερότερα για την επίθε-

ση που επιχειρείται κατά του ιδρύματος. Κάποιος λέει, 
θέλει να μαζέψει και υπογραφές για να παραιτηθεί το 
ΔΣ του Βελεντζείου και να οριστεί νέο! Μάλιστα… «Ε’ 
εις ρημάξ κείνου του δουκάρ, Αντεμάρ-Αντεμάρ».

■ Βελέντζειο 2
Το έγραψα την περασμένη εβδομάδα, αλλά να το 

ξαναγράψω again μπας και το εμπεδώσουν ορισμένοι. 
Σοφοί, σοφότατοι αυτοί που έγραψαν και κατέθεσαν 
το καταστατικό του Βελεντζείου Ιδρύματος. Με τρόμο 
και μόνο τρόμο σκέφτομαι αν το ίδρυμα ήταν έρμαιο 
της κάθε δημοτικής αρχής και του κάθε πολιτικάντη 
στο νησί μας.

■ Σοβαρό 1
Η 88χρονη Ελισάβετ, (η βασίλισσα της Μ. Βρετα-

νίας ντε, όχι η δικιά μας, που είναι και κατά κάτι μι-
κρότερη…), είναι έξαλλη λέει με τις στιλιστικές προτι-
μήσεις της εγκυμονούσης Κέιτ Μίντλετον. Η δούκισσα 
Μίντλετον λοιπόν, επιμένει και φοράει φούστες πάνω 
από το γόνατο! Ε, αυτό είναι θέμα για τις «διαφωνί-
ες», που τάσσονται αναφανδόν με την Κέιτ, λόγω της 
αδελφής της Πίπα, που είμαστε φαν της. Η Πίπα (για 
τους αγγλομαθείς Pipa…), όπως έγραψαν τα σκανδα-
λοθηρικά περιοδικά της Αγγλίας, κάνει κάθε μέρα μισή 
ώρα ασκήσεις, ώστε να διατηρήσει τα περίφημα οπί-
σθιά της! 

■ Σοβαρό 2
Η καλή φωτογραφία της Πίπα, κόπηκε από τη λογο-

κρισία της εφημερίδας και έτσι, σας την παρουσιάζω 
από μπροστά. Αχ βρε Πίπα τι τραβάτε και εσείς τα βα-
σιλικά σόγια.

■ Μάρπησσα
Εκεί, στο τοπικό της Μάρπησσας, κάποιες κυρίες νο-

μίζουν πως θα συνεχίσουν το δούλεμα με όσα έκαναν 
προεκλογικά με τις δήθεν εθελοντικές τους βοήθειες. 
Καλά, πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Θα τρέχουν στο 
τέλος και δε θα φτάνουν…

■ Τοπικά
Μήπως θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν κά-

ποια τοπικά συμβούλια του νησιού μας πότε κάνουν 
συμβούλια, ώστε και εμείς με τη σειρά μας να ενημε-
ρώνουμε για τα τεκταινόμενα τους αναγνώστες μας. 
Ή θυμούνται τους αναγνώστες μας όποτε θέλουν να 
μας ενημερώσουν για τις γιορτές τους με την «άφθονη 
σούμα και τον πλούσιο μπουφέ».

■ Τοπικά 2
Δε θέλω σήμερις να προχωρήσω το θέμα με κάποιες 

δημοτικές κοινότητες της Πάρου, αλλά μην εκπλαγούν 
στη συνέχεια για τα έργα και τις ημέρες τους…

■ Κακία;
Με τρώει καιρό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το 

γράψω. Η «πολυμετοχική» ΚΕΠ-ΟΣΑ, δεν έχει καμία 

σχέση με την «περιφρονημένη» ΚΕΠ του Γλέζου, του 
Ισιγώνη, του Καστρουνή και του Σάμιου. Χιλιόμετρα 
απόστασης έχουν. Αυτά, βλέπω για την ώρα.

■ Πειραιάς
Έτσι, για την ιστορία και μόνο. Δεκάδες οι πλειστηρι-

ασμοί ακινήτων στον Πειραιά, για χρέη προς το Δήμο.

■ Περιμένουμε
Εκείνη η λαϊκή συνέλευση που θα γινόταν στο Δήμο 

Αντιπάρου, για να ενημερώσει ο κ. Φαρούπος, τους 
δημότες, για το τι βρήκε στο δήμο, πότε θα γίνει. Αν 
δεν κάνουμε λάθος είχε ειπωθεί πως αυτό θα γινόταν 
μέσα στον Οκτώβριο.

■ Πολιτικοί Γάμοι
Χαμός έχει γίνει σε όλη τη χώρα με τους πολιτικούς 

γάμους και τα ανεξέλεγκτα τιμολόγια που χρεώνουν 
οι δήμοι. Θυμίζουμε πως στην Αντίπαρο η νέα δημοτι-
κή αρχή κατέβασε το ποσό από τα 150 ευρώ που τα 
είχα πάει ο κ. Λεβεντάκης, στα 15 ευρώ, όσο δηλαδή 
είναι το παράβολο για την εφορία, ενώ στην Πάρο η 
τιμή ανέρχεται στα 80 ευρώ. 

■ Πολιτικοί Γάμοι 2
Προσπαθώντας να βρούμε πόσο κοστίζουν οι πολι-

τικοί γάμοι -που φέρνουν αρκετό χρήμα- σε άλλους 
τόπους, βρήκαμε τα εξής: Περιπτώσεις όπως της 
Αντιπάρου, που το χρέωναν 150 ευρώ, βρήκαμε μόνο 
στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Στα 100 ευρώ βρήκαμε 
τιμές στους δήμους Καλαμάτας και Ηρακλείου. Στα 80 
ευρώ, όπως στο δήμο Πάρου, δε βρήκαμε πουθενά, 
παρά μόνο στο περίπου, στο δήμο Αθηναίων που ο 
πολιτικός γάμος κοστίζει 75 ευρώ.

■ Πολιτικός γάμος 3
Στην κοσμοπολίτικη Ρόδο, είναι χαζοί και δεν κατα-

λαβαίνουν πως μπορούν να τα κονομήσουν όπως στην 
Αντίπαρο, που είχαν βάλει ταρίφα τα 150 ευρώ. Έτσι, 
οι χαζοί Ροδίτες τον έχουν στα 70 ευρώ. Στην Άρτα 60 
ευρώ, στην κοσμική Κηφισιά 50 ευρώ (μα να μη μα-
θαίνουν τίποτα από την Αντίπαρο) και στη Στυλίδα 40 
ευρώ. Οι πλέον χαζοί είναι στους δήμους Θεσσαλονί-
κης, Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Ν. Φιλαδέλ-
φειας. Εκεί δε χρεώνουν τίποτα! Α και να μη ξεχάσω. 
Δύο από τα νησιά που ομοιάζουν σε μέγεθος και είναι 
σχεδόν κοντά σε πληθυσμό με την Αντίπαρο, (Σπέτσες 
και Ύδρα), και αυτοί δε χρεώνουν τίποτα για τους πολι-
τικούς γάμους. Αχ βρε Γιάννη, με τον ήλιο τα βγάζω, με 
τον ήλιο τα βάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφούν.

■ Πολιτικός Γάμος 4
Και για να μη ξεχνιόμαστε. 80 ευρώ για τον πολιτικό 

γάμο στην Πάρο, είναι πάρα-πάρα πολλά. Οι πολιτικοί 
γάμοι φέρνουν χρήμα σ’ ένα τόπο και όλοι ξέρουμε 
πως παρόμοιοι γάμοι στο νησί μας γίνονται πολλοί 
από ανθρώπους που θέλουν να παντρευτούν εδώ. 
Όλοι ξέρουμε λοιπόν, τι αφήνουν αυτοί στον τόπο μας.. 
Ξεχάστε αμέσως τα 80 ευρώ και βουρ και εσείς να 
ακολουθήσετε το παράδειγμα Φαρούπου στην Αντί-
παρο. Και πηγαίνετε ακόμα πιο μακριά το θέμα. Κάνετε 
δωρεάν τους πολιτικούς γάμους και τα 15 ευρώ για το 
παράβολο ας βρεθούν από αλλού.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Βήχας, καταρροή, φτάρνισµα, δύσπνοια,
άσθµα, επιπεφυκίτιδα, εξανθήµατα...

πόσοι από εµάς αναγνωρίζουµε κάποιο σύµπτωµα
από τα παραπάνω χωρίς να γνωρίζουµε τον υπεύθυνο της ταλαιπωρίας µας;

Με µια απλή εξέταση αίµατος που πραγµατοποιούµε

στη          "διάγνωση" και σε συνεργασία
µε έµπειρους γιατρούς αλλεργιολόγους,

διερευνούµε τις αλλεργικές παθήσεις
και προχωράµε σε θεραπείες

ώστε να έχουµε καλύτερη ποιότητα ζωής.

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

Προσφορές Blue Star
Η ναυτιλιακή εταιρεία Blue Star, που δραστηριοποιείται στα νησιά μας, ξεκίνησε 

προσφορές στις γραμμές των Κυκλάδων, για ταξίδια έως και τις 27 Μαρτίου 
2015. Οι προσφορές έχουν ως εξής:

SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (20€)
Η προσφορά ισχύει για τις γραμμές Κυκλάδων για περιορισμένο αριθμό θέσεων, 

στην οικονομική θέση, σε κάθε δρομολόγιο από/προς Πειραιά. Δεν ισχύει για τις 
ενδιάμεσες διαδρομές. Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κρά-
τηση θέσης, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω internet και δεν ισχύουν εμπορικές 
εκπτώσεις. Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημε-
ρομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου. Τέλος, 
τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.

SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (-20% στην οικονομική θέση)
Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην οικονομική θέση σε 

κάθε δρομολόγιο από/προς Πειραιά. Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές. Η 
έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης, δεν είναι η δυνα-
τή κράτηση μέσω internet και δεν ισχύουν εμπορικές εκπτώσεις. Τα εισιτήρια αυτά 
ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και είναι δυνατή η αλλαγή 
της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που 
δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την 
αντίστοιχη διαφορά. Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.

-10% στη διακεκριμένη θέση-σαλόνι
Η προσφορά ισχύει για τις γραμμές Πειραιά-Κυκλάδων-Πειραιά. Δεν ισχύει για τις 

ενδιάμεσες διαδρομές.

-20% στις καμπίνες
Η προσφορά ισχύει για όλους τους τύπους καμπινών, για τις γραμμές Πειραιά-Κυ-

κλάδων-Πειραιά. Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές. Ισχύουν εμπορικές εΕκ-
πτώσεις. Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας 
και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης 
ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτή-
ριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά. Η προσφορά ισχύει και ανά κρεβάτι, 
όπου οι συγκεκριμένοι τύποι καμπινών το επιτρέπουν.

-30% στα ΙΧ για κατόχους κάρτας «SeaSmiles»
Η προσφορά ισχύει στα ΙΧ αυτοκίνητα, για τις γραμμές Πειραιά-Κυκλάδων-Πει-

ραιά. Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: -25% σε 4κλινη καμπίνα
Η προσφορά ισχύει στις γραμμές των Κυκλάδων από/προς Πειραιά καθώς και 

στις ενδιάμεσες διαδρομές και αφορά σε:
α) 4 ενήλικες σε καμπίνα 4κλινη εξωτερική ή εσωτερική (Α4 ή ΑΒ4)
β) 3 ενήλικες και 1 παιδί σε καμπίνα 4κλινη εξωτερική ή εσωτερική (Α4 ή ΑΒ4)
γ) 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε καμπίνα 4κλινη εξωτερική ή εσωτερική (Α4 ή ΑΒ4). 

Απαραίτητη προϋπόθεση, να ταξιδέψουν τα 4 άτομα στην ίδια καμπίνα και με τον 
ίδιο κωδικό κράτησης.

Ζητά χρήματα η ΚΕΔΕ
Συνεδρίασε στις 3/11/14 το ΔΣ της ΚΕΔΕ και διαπίστωσε τα αυτονόητα. Δηλαδή, 

ότι δήμοι της χώρας έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές τα τελευταία χρόνια.
Το ΔΣ της ΚΕΔΕ (που θα έχει συνάντηση με τον υπουργό εσωτερικών κ. Αργ. 

Ντινόπουλο), υποστήριξε ότι ο νέος προϋπολογισμός της κυβέρνησης θα πρέπει να 
προβλέπει τα παρακάτω:

- Αύξηση του μεριδίου της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς και ορεινούς Δήμους, που δεν διαθέτουν 
διαχειριστική επάρκεια.

- Διάθεση 2 δις ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος για τους Δήμους, με τελικούς δικαιούχος τους Δήμους και ενδιάμεσους 

φορείς διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και Δήμους.
- Να αποσαφηνιστεί ποιο θα είναι το ανταποδοτικό όφελος της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης για το πλεόνασμα που συνεισέφερε στα δημοσιονομικά της χώρας.
- Να αποδοθούν στους Δήμους οι αναγκαίοι πόροι για τη συντήρηση και λειτουρ-

γία μεταφερόμενων δομών.
- Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του «Πράσινου Ταμείου» στους 

Δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλο-
ντος και ποιότητας ζωής.

- Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

- Να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες των Δήμων, λόγω της κατάργησης της 
Δημοτικής Αστυνομίας και της κάλυψης δαπανών από φθορές λόγω της κατάργη-
σης των Σχολικών Φυλάκων. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 
Άγνωστη λέξη

Αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη η μεγάλη διεθνής έκ-
θεση τουρισμού στο Λονδίνο, World Travel Market. Στην 
έκθεση αυτή δίνει ραντεβού κάθε χρόνο πλήθος τουρι-
στικών παραγόντων με τους εκπροσώπους τουριστικών 
προορισμών ανά τον κόσμο και προγραμματίζουν τις κι-
νήσεις τους για την επόμενη τουριστική περίοδο. Η φε-
τινή έκθεση συμπίπτει με τα 100 χρόνια του Ελληνικού 
τουρισμού. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η υπουργός τουρι-
σμού κ. Κεφαλογιάννη, ο γ.γ. του Ε.Ο.Τ. Κ. Λειβαδάς, ενώ 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπροσώπησε ο Περι-
φερειάρχης, κ. Γ. Χατζημαάρκος, ως επικεφαλής ομάδας 
στελεχών της Περιφέρειας. Η Πάρος, στην έκθεση αυτή, 
εκπροσωπείται από τη σύμβουλο του δημάρχου, κ. Ελένη 
Τριπολιτσιώτη, ενώ η Αντίπαρος δε συμμετείχε.

Τη σπουδαιότητα της Βρετανικής αγοράς και της έκθε-
σης W.T.M. για τον Ελληνικό τουρισμό υπογράμμισε ο γ.γ. του Ε.Ο.Τ. κ. Λειβαδάς, μι-
λώντας σε συνέντευξη τύπου παρουσία πολλών δημοσιογράφων από διεθνή Μ.Μ.Ε. 
Να σημειωθεί ότι το 2014 η Βρετάνια αναδείχθηκε μια εκ των δυναμικοτέρων ανα-
πτυσσόμενων τουριστικών αγορών για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία ο αριθμός των Βρετανών τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 
αυξήθηκε κατά 15,6% φτάνοντας σε 1,43 εκατ. Αν διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός αύξη-
σης έως το τέλος του έτους, ο αριθμός θα «σπάσει» έπειτα από μία 5ετία εκ νέου το 
φράγμα των 2 εκατ. προσεγγίζοντας τα 2,2 εκατ. από 1,85 εκατ. Πέρυσι το πρώτο 
8μηνο του έτους οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τους Βρετανούς, αυξήθηκαν κατά 
20,3 % ξεπερνώντας το 1,14 δις. ευρώ. Όλοι οι παράγοντες που εκπροσώπησαν την 
Ελλάδα υπογράμμισαν την αισιοδοξία τους ότι το 2015 θα είναι μία εξίσου καλή 
χρονιά για τον Ελληνικό τουρισμό.

 Με αυτά τα δεδομένα δημιουργείται εύλογα το ερώτημα: Η Πάρος και η Αντίπα-
ρος στο ξεκίνημα της νέας δημαρχιακής θητείας και με τον τρόπο που αντιμετώπι-
σαν το συγκεκριμένο γεγονός της Βρετανικής έκθεσης, παρουσιάζουν την πολιτική 

που θα εξακολουθήσουν στον τουριστικό τομέα; 
  Είναι κατανοητό σε όλους, ότι μετά από τη φετινή ανάκαμψη που παρουσία-

σε ο τουριστικός τομέας στα νησιά μας, χρειάζεται να δουλέψουμε με μεγαλύτερη 
ένταση. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Μια γεύση μπορούμε να πάρουμε και από 
την παρουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προαναφερθείσα έκθεση. Ο κ. 
Περιφερειάρχης, όχι μόνο παρουσιάστηκε σαν εκπρόσωπος της Ρόδου, αλλά «φο-
βήθηκε» να αναφέρει τα νησιά μας σαν προορισμούς όταν έκανε αναφορά στις 
Κυκλάδες. Φυσικά δεν είναι το θέμα μόνο το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά βασικά τι 
κάνουμε εμείς.

Υ.Γ. Η αναφορά μου στην παρουσία της κ. Τριπολιτσιώτη, σε καμία περίπτωση δεν 
υποτιμά τις γνώσεις και τις ικανότητές της. Όμως, σαφώς δεν έχει την απαραίτητη 
εμπειρία για να εκπροσωπήσει την Πάρο, σε μια τόσο μεγάλη τουριστική έκθεση, 
όπως θα είχαν επαγγελματίες του τουρισμού.

 
Λαουτάρης

Νέο ΔΣ γονέων 
Στις 22/10/2014 πραγματοποιήθηκε η απολογιστική γενική συνέλευση του συλ-

λόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς. Στη διάρκεια 
της συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητι-
κού συμβουλίου. Μετά την ψηφοφορία συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ειρήνη Καρατζά
Α/πρόεδρος: Μάριος Μαυρομάτης
Γεν. Γραμματέας: Δήμητρα Σιδερή
Ταμίας: Μαρία Κεφάλα
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννα Τουλάκη
Μέλη: Κων/νος Λιβανίδης, Ιωάννης Κουρμούκης
Αν. Μέλος: Φλοριάν Καβάτσι.

Τα παίρνει κανονικά το ΤΑΪΠΕΔ…
Έγγραφο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου που δι-

αβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρει ότι τα ποσά που έχει εισπράξει έως σήμερα το 
ΤΑΙΠΕΔ από την αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων, ανέρχονται σε 1,56 δισ. το 
έτος 2011, σε 22 εκατομμύρια ευρώ το έτος 2012, σε 1,04 δισ. ευρώ το έτος 2013 
και σε 325 εκατομμύρια για το έτος 2014 έως σήμερα.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει από το 2011 έως σήμερα ολοκληρώσει 
συμφωνίες ύψους 5 δισ. ευρώ ενώ τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί και μεταφερθεί 
για απομείωση του Δημόσιου Χρέους ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, οι ει-
σπρακτικοί στόχοι του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων ανέρχονται σωρευτικά 
από το 2011 έως το 2014 σε 4,106 δισ. ευρώ, έως το 2015 σε 6,329 δισ. ευρώ, 
ενώ έως το 2016 σε 9,681 δισ. ευρώ.

Το ΤΑΙΠΕΔ διαβίβασε το έγγραφο μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βου-
λευτής της ΝΔ κ. Σταύρος Καλογιάννης, ζητώντας να ενημερωθεί ποια είναι τα ποσά 
που έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ και ποιοι είναι οι ετήσιοι στόχοι του. Ο κ. 
Καλογιάννης είχε ζητήσει να ενημερωθεί και για το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης 
της Εγνατίας οδού και ποια η πορεία αποκρατικοποίησης των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ μετά 
τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση
Η διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας Κυκλάδων της Περιφέρει-

ας Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Κυκλάδων και της υπεύθυνης σχολικών δραστηριοτήτων, διοργανώνει δράση στην 
Πάρο με θέμα: «η πρόληψη ατυχημάτων στο σχολικό περιβάλλον». Η δράση εντάσ-
σεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας και του 
νέου θεσμού του κοινωνικού σχολείου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτική ημερίδα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» από τις 16:45 μμ έως και 
τις 21:00 μμ, ελεύθερη προς το κοινό και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, έλεγχο σε 
σχολικές μονάδες-παιδικές χαρές.

Στόχος της ενημέρωσης είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, με σκοπό την 
απόκτηση γνώσεων και αλλαγή συμπεριφοράς για την πρόληψη των ατυχημάτων 
στο σχολικό περιβάλλον. Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους:

- Ιωάννη Στ. Παπαδόπουλο, τ. αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής, υπεύθυνο του το-
μέα πρόληψης ατυχημάτων του ΕΚΑΒ (1986-2003), εισηγητή στο εθνικό κέντρο 
δημόσιας διοίκησης, και 

- Δημήτριο Κρεντήρη, γενικός ιατρό, επιμελητή του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, 
εισηγητή στο εθνικό κέντρο δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.



ηµερολόγιο τοίχου

...στη Smile, Αγία Ελένη Παροικιά, τηλ. 22840 28025, info@smileweb.gr

ηµερολόγιο επιτραπέζιο ηµερολόγιο φυσαρµόνικα

Θέλετε οι συνεργάτες σας να σας βλέπουν όλο το χρόνο;
Επιλέξτε το δώρο των συνεργατών και πελατών σας από την πλούσια συλλογή που σας προσφέρουµε µε ηµερολόγια 
γραφείου ή τσέπης, σηµειωµατάρια, ευρετήρια ή αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων µε εκτυπωµένο το λογότυπό σας.

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει!

προβολή
ηµέρες
το χρόνο



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 20146 | Συνέντευξη

Γιώργος Παπανικολάου:
«Δεν υπάρχει συνταγή 
ευτυχίας»

Ο ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, Γιώργος Παπανικολάου, θεωρείται σήμερα μία κορυ-
φαία προσωπικότητα στο χώρο της ψυχιατρικής του εφήβου. Ο κ. Παπανικολάου 
(με ρίζες από την Πάρο), περνάει μεγάλα διαστήματα της ζωής του στο νησί μας και 
παρά τους χαμηλούς τόνους στην καθημερινότητά του έχει εμπλακεί με επιτυχία σε 
αξιόλογες δράσεις της τοπικής μας κοινωνίας.

Ο κ. Γ. Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έκανε δευτεροβάθμιες σπουδές 
στην περίφημη Αμπέτειο Σχολή του Καΐρου, και σπούδασε ιατρική στην Αθήνα.

Στη συνέχεια εργάστηκε για 14 χρόνια στο Παρίσι, στον πρότυπο ψυχιατρικό ορ-
γανισμό της Γαλλίας, «Association de Sante Mentale» και από το 2004 διευθύνει 
την Clinique Dupre, ένα από τα νοσοκομεία του ιδρύματος υγείας φοιτητών Γαλλίας. 
Παράλληλα, συνέβαλε στη δημιουργία εξωνοσοκομειακών δομών στην Ελλάδα και 
το 1995 οργάνωσε το 4ο παγκόσμιο συνέδριο ψυχιατρικής του εφήβου. Ακόμα, του 
έχει ανατεθεί η δημιουργία και οργάνωση νέου νοσοκομείου για εφήβους στο Πα-
ρίσι, με εντολή του Γάλλου πρωθυπουργού, Φρανσουά Φιγιόν. Για το έργο του έχει 
τιμηθεί με τη διάκριση του ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, που είναι η υψηλότερη 
διάκριση της Γαλλικής Δημοκρατίας και απονέμεται σε αρχηγούς κρατών, στρατιω-
τικούς και πολίτες, για την προσφορά τους στο Γαλλικό έθνος.

Ο κ. Γ. Παπανικολάου παραχώρησε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Φ.τΠ. 
και μιλάει για πολλά θέματα της ψυχιατρικής εφήβου, καθώς και για την Πάρο.

Η αρχή…
κ. Παπανικολάου, παρόλο που ζείτε και εργάζεστε επί σειρά ετών στο 

εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία, επιστρέφετε συχνά στην Πάρο, 
σ’ ένα τόπο που αγαπάτε ιδιαίτερα.

Γ. Π.: «Η σχέση με την Πάρο είναι πολύ πιο βαθειά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο 
Κάιρο της Αιγύπτου. Ο πατέρας μου, τα δύο μου αδέλφια, η γιαγιά μου και σχεδόν 
όλη η οικογένεια του πατέρα μου βρέθηκαν εκεί πρόσφυγες της Μικρασιατικής 
καταστροφής. Εγώ μεγάλωσα ακούγοντας τις τρομακτικές ιστορίες που έζησαν. Τον 
παππού μου π.χ. που τον έσφαξαν οι Τούρκοι μπροστά στον πατέρα μου, που ήταν 
τότε μόλις 9 χρονών. Όταν τελείωσα το Λύκειο οι γονείς μου, μου πρόσφεραν ένα 
ταξίδι, μύησης θα έλεγα, στη γενέτειρα του πατέρα μου στη Χηλή της Μ. Ασίας, και 
μετά στην Πάρο, τόπο καταγωγής της μητέρας μου.

Εγώ, έφηβος τότε, έζησα την παραμονή μας στην Πόλη και Χηλή, μ’ ένα βίαιο και 
επίμονο τρόπο. Όταν πήραμε το δρόμο της επιστροφής, με λεωφορείο, και φτάσαμε 
στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, μόλις αντίκρισα την Ελληνική σημαία με έπιασαν τα 
κλάματα με λυγμούς, και τότε –για πρώτη φορά στη ζωή μου- συνειδητοποίησα τι 
σημαίνει πατρίδα. Να σημειώσω ότι για πρώτη φορά πατούσα Ελληνικό χώμα. Το 
ταξίδι συνεχίστηκε και δύο μέρες αργότερα φτάσαμε στην Πάρο, όπου πραγματικά 
ένιωσα τη γλύκα αυτού του νησιού και τη γενναιόδωρη αποδοχή της οικογένειας 
της μητέρας μου (οικογένεια Μπαφίτη), και πολύ βαθειά μέσα μου ένιωσα ότι οι ρί-
ζες μου είναι σ’ αυτό το νησί. Έκτοτε δε σταμάτησα ούτε μία χρονιά να έρχομαι στο 
νησί, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και Χριστούγεννα και Πάσχα, ενδιάμεσα και γενικά 
όποτε οι ασχολίες μου το επιτρέπουν.

Το σπίτι μου είναι πια εδώ, τα παιδιά μου βαφτίστηκαν στο νησί και η γυναίκα μου 
παρότι είναι Γαλλίδα, είναι τόσο αφοσιωμένη στην Πάρο, που θέλει να μεταφέρει τα 
δικαιώματά της εδώ».

Οι Μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Πάρο
Έχετε συμβάλει, μεταξύ πολλών άλλων, στη δημιουργία της εταιρείας 

περιφερειακής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας και στην εταιρεία των φί-
λων της Πάρου. Πως βλέπετε τη διαδρομή, αλλά και το μέλλον αυτών 
των σημαντικών εγχειρημάτων;

Γ.Π.: «Ό,τι μπορώ προσφέρω στο νησί και πάντα κάτι τέτοιο με βρίσκει σύμφω-
νο. Πράγματι είμαι ιδρυτικό μέλος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας περιφερειακής 
ανάπτυξης και ψυχικής υγείας, που δημιουργήθηκε το 1988 με πρωτοβουλία του 
ψυχιάτρου και φίλου Στέλιου Στυλιανίδη.

Η εταιρεία καλύπτει εδώ και χρόνια τις ψυχιατρικές ανάγκες 12 νησιών των Κυ-
κλάδων με δύο κινητές μονάδες, με έδρα την Πάρο από το 2004. Οι κινητές μο-
νάδες προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής ψυχικής υγείας, θεραπείας, 
ψυχοκοινωνικές αποκαταστάσεις, και δικτύωσης με όλους τους τοπικούς φορείς και 
πολίτες, ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα ψυχιατρικής φροντίδας σε 
όλες τις ηλικίες με τους μικρότερους διαθέσιμους πόρους.

Είναι μία σημαντική προσφορά γιατί ο τομέας της ψυχικής υγείας ήταν ανύπαρ-
κτος σ’ αυτά τα νησιά. Θα ήθελα να τονίσω ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της, παρά 
τις αντίξοες συνθήκες, οφείλεται στον ενθουσιασμό των ανθρώπων που δουλεύουν 
στη μονάδα και στην αφοσίωση της κ. Στέλλας Παντελίδου, επικεφαλής της μονά-
δας Β.Α. Κυκλάδων, στην Πάρο. Ο κόσμος των Κυκλάδων αγκάλιασε με εμπιστοσύνη 
αυτήν την προσφορά, αλλά οφείλω να πω ότι και οι δημοτικές αρχές των νησιών και 
ιδιαίτερα της Πάρου, στήριξαν πολύπλευρα αυτήν την πρωτοποριακή πρωτοβουλία 
και ελπίζω να συνεχίσουν, ώστε να εξακολουθήσουμε την ψυχιατρική φροντίδα που 
τόσο έχουν ανάγκη τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες του νησιού.

Επίσης, είμαι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας «οι φίλοι της Πάρου» -και αυτή μία μη 
κερδοσκοπική εταιρεία- που σκοπό έχει να συμβάλλει στο να δίνονται λύσεις στα 
προβλήματα του νησιού, λύσεις σύγχρονες, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του Κυ-
κλαδικού χαρακτήρα της Πάρου. Έχει ήδη μια σημαντική προσφορά σε διαφόρους 
τομείς και μια στενή συνεργασία με όλες τις δημοτικές αρχές από την ίδρυσή της. 
Προς τα τέλη Αυγούστου μέλη της εταιρείας μας συναντηθήκαμε με το νεοεκλε-
γέντα δήμαρχο κ. Κωβαίο και είχαμε εγκάρδια και εποικοδομητική συζήτηση για 

Είναι σίγουρο 
πως δεν υπάρχει 

συνταγή ευτυχίας.  
Άλλωστε η ευτυχία 
δεν είναι καθεστώς. 

Είναι στιγμές.
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διάφορα σημαντικά θέματα του νησιού, 
αλλά ελπίζω σύντομα να επανέλθω επ’ 
αυτού». 

Ψυχιατρική εφήβου

Έχετε εξειδικευτεί στην ψυχιατρι-
κή του εφήβου. Πως οδηγηθήκατε 
σ’ αυτή την ειδίκευση; Τι σας συ-
γκίνησε ώστε να στραφείτε στην 
ψυχολογία των εφήβων;

Γ.Π.: «Μια μέρα πριν πολλά χρόνια, 
είδα σε μια συμβουλευτική δύο εφήβους 
περίπου 17 ετών. Εκτός από τη διάγνωση 
είχα βάλει και μία πρόγνωση την οποία 
θεωρούσα απόλυτα ρεαλιστική. Για τον 
έναν ήταν αισιόδοξη και για τον άλλον 
εντελώς απαισιόδοξη. Μερικά χρόνια 
αργότερα και παρά την παρακολούθηση 
και θεραπεία, ο πρώτος εξελίχθηκε πολύ 
άσχημα, ενώ ο δεύτερος ανέλπιστα καλά. 
Τότε κατάλαβα ότι η ψυχοπαθολογία της 
εφηβείας είναι εντελώς ειδική. Σ’ αυτή 
την ηλικία των διαρκών μετασχηματι-
σμών όλα είναι δυνατά και οι εξελίξεις 
των θεραπευομένων μας κρύβουν απί-
θανες εκπλήξεις».

Κύριο χαρακτηριστικό της εφη-
βείας είναι η αντιπαράθεση. Πως 
την αντιμετωπίζετε και πως πρέπει οι ενήλικες, οι γονείς, να την αντι-
μετωπίσουν;

Γ.Π.: «Η αντιπαράθεση είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη. Αποτελεί μέρος της 
εξελικτικής πορείας προς την αυτονόμηση και την κατάκτηση της υποκειμενικής 
ταυτότητας. Οι γονείς είναι σε θέση να 
την αντέξουν, πράγμα που σημαίνει ότι 
δεν πρέπει ούτε να τη θεωρήσουν σαν 
πόλεμο, ούτε όμως να παραιτηθούν. Ο 
έφηβος για να κτίσει το δικό του σπί-
τι πρέπει να πάρει μερικά υλικά από το 
σπίτι των γονιών του. Εάν όμως έχει την 
εντύπωση ότι παίρνοντας τα αναγκαία 
υλικά από το πατρικό σπίτι θα γκρεμιστεί, 
τότε βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση 
και κοιτάζει να αναπτυχθεί έξω από το 
οικογενειακό του περιβάλλον».

Ποιοι είναι οι βασικότεροι μηχα-
νισμοί της εφηβικής ψυχοσύνθε-
σης; Έχουν κοινά χαρακτηριστικά 
ή εξαρτώνται από το κοινωνικό 
πλαίσιο;

Γ.Π.: «Ο έφηβος δεν είναι πια παιδί, 
αλλά δεν είναι ακόμα ενήλικας. Σ’ αυτό 
λοιπόν το ενδιάμεσο, μεταβατικό διά-
στημα, πρέπει να έχει την ικανότητα να 
κάνει το πένθος της παιδικής ηλικίας, κρατώντας βέβαια μία νοσταλγία. Αυτό είναι 
ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των εφήβων. Υπάρχουν όμως και άλλοι μηχανισμοί 
κοινοί της εφηβικής ψυχοσύνθεσης, όπως η εξιδανίκευση, η αναζήτηση ταυτότητας 
μέσα από αντιπαράθεση με τους γονείς, η ενοχή μπροστά στο έμψυχο σώμα και τις 
επιθυμίες του. Ασφαλώς οι μορφές ποικίλουν και η οικογένεια έχει ένα σημαντι-
κό ρόλο να παίξει. Επίσης, το κοινωνικό σύνολο παίζει αναμφίβολα ένα σημαντικό 
ρόλο, ανάλογα με τις απαιτήσεις του και τις ιδεολογίες της εποχής».

Η αυτοεκτίμηση, η υπευθυνότητα, η δειλία, σε ποια ηλικία «χτίζονται» 
και καθορίζουν ουσιαστικά και τη μετέπειτα διαδρομή μας;

Γ.Π.: «Η αυτοεκτίμηση, η υπευθυνότητα, αλλά και η δειλία, κτίζονται σιγά-σιγά 
στην παιδική ηλικία, όπως όλη μας η προσωπικότητα. Στην εφηβεία όμως όλα αυτά 
περνούν μια άλλη διάσταση. Όλα μεγεθύνονται.

Εν πάση περιπτώσει, η αυτοεκτίμηση και η υπευθυνότητα κτίζονται με επιτεύξεις 
και επιτυχίες στους διάφορους τομείς του εφήβου. Οποιαδήποτε άλλη απάντηση 
θα σήμαινε τον εγκλωβισμό του σε φανταστικούς κόσμους και ικανοποιήσεις. Μόνο 

οι πραγματικές επιτεύξεις, όσο ταπεινές 
και αν είναι, οικοδομούν αυτοεκτίμηση και 
η πορεία για την κατάκτηση τους συγκρο-
τεί την υπευθυνότητα. Συχνά οι πολλοί 
υψηλοί στόχοι του εφήβου, είτε της οικο-
γένειας, του διευκολύνουν την καταφυγή 
στη φαντασία και την ανευθυνότητα. Όσο 
για τη δειλία φαντάζομαι ότι εννοείτε την 
ντροπαλοσύνη ή αυτό που λέμε «κοινωνι-
κή φοβία». Και αυτή δημιουργείται από την 
παιδική ηλικία, αλλά στην εφηβεία γίνεται 
πιο αισθητή. Ένα ντροπαλό παιδάκι μπορεί 
να είναι και χαριτωμένο. Ένας ντροπαλός 
έφηβος είναι πιο προβληματικός. Βέβαια, η 
δειλία καταπολεμάται π.χ. με την ένταξη και 
ενεργό συμμετοχή του εφήβου σε ομάδες 
και σε πιο σοβαρές μορφές με μια ψυχοθε-
ραπευτική αντιμετώπιση. Ασφαλώς αυτές 
οι έννοιες παίζουν ένα σημαντικό και ουσι-
αστικό ρόλο στη μετέπειτα διαδρομή μας. 
Γι’ αυτό πρέπει οι γονείς και οι δάσκαλοι 
να είναι πολύ προσεκτικοί και να ενθαρρύ-
νουν τους εφήβους να αναλαμβάνουν τις 
ευθύνες τους, τόσες όμως όσες τους ανα-
λογούν».

Το καλό και το κακό…

Πως αισθάνονται οι έφηβοι τις έν-
νοιες του καλού και του κακού;

Γ.Π.: «Οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις έννοιες του καλού και του κακού, 
που μπορεί όμως να είναι οι ίδιες με των γονιών τους, π.χ. πολλοί έφηβοι δε θεω-
ρούν κακό να καπνίζει κάποιος χασίσι. Αργότερα βέβαια όταν βγουν από τη φάση 

της εφηβείας θα υπάρξει κάποια σύγκλιση 
με τις αξίες της οικογενείας τους, κρατώ-
ντας και στοιχεία των σύγχρονων δικών 
τους αξιών».

Τι επιρροή στο ψυχισμό των εφή-
βων έχουν οι συνέπειες της οικονο-
μικής κρίσης που ζορίζουν αφάντα-
στα την Ελληνική οικογένεια;

Γ.Π.: «Δεν ξέρω αν η οικονομική κρίση 
έχει κάποια επιρροή στον ψυχισμό των 
εφήβων. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο εί-
ναι ότι πολλοί έφηβοι γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι είμαστε –άλλος λίγο, άλλο πολύ- υπεύ-
θυνοι γι’ αυτή την κρίση, και μοιραία έχουν 
λιγότερη εμπιστοσύνη στους ενήλικες. Και 
ακόμα, πιο δραματικό, είναι το γεγονός 
ότι αισθάνονται πως δεν έχουν μέλλον». 

Πείτε μας το λάθος ή τα λάθη των 
ενηλίκων προς τους εφήβους.

Γ.Π.: «Όταν ζητούσαν συμβουλές ανα-
τροφής στον Φρόιντ, εκείνος απαντούσε: «κάντε ό,τι νομίζετε, έτσι και αλλιώς θα 
κάνετε λάθος». Νομίζω πως το κυριότερο λάθος του ενήλικου είναι να μην παρα-
μείνει στη θέση του, με την αγάπη του και τα πιστεύω του. Η αυθεντικότητα των 
ενηλίκων είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους εφήβους».

Τι μάθατε δουλεύοντας και «αγκαλιάζοντας» μια ζωή τους εφήβους;
Γ.Π.: «Έμαθα ότι τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο στον ψυχισμό του ανθρώπου 

και ότι σ’ αυτή τη μεταβατική περίοδο της ζωής, όλα μπορούν να αλλάξουν, προς 
το καλύτερο ή προς το χειρότερο βέβαια. Γι’ αυτί, η ευθύνη όλων μας, της πολιτεί-
ας, της οικογένειας, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι έχουν μια επαφή με τους 
εφήβους, είναι τεράστια. Ένα έθνος, που δε δίδει τη δέουσα προσοχή, φροντίδα, 
προστασία, διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση στους εφήβους, είναι πεθαμένο».

Τελικά τι είναι ευτυχία; Υπάρχει συνταγή ευτυχίας;
Γ.Π.: «Είναι σίγουρο πως δεν υπάρχει συνταγή ευτυχίας. Άλλωστε η ευτυχία δεν 

είναι καθεστώς. Είναι στιγμές».

Όταν ζητούσαν 
συμβουλές ανατροφής 
στον Φρόιντ, εκείνος 

απαντούσε: 
«κάντε ό,τι νομίζετε, 

έτσι και αλλιώς 
θα κάνετε λάθος».
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Νέο αεροδρόμιο Πάρου

Πιέζουν όλοι για πιο… ΓΡΗΓΟΡΑ!

Θετικές είναι οι εξελίξεις για τις εργασίες που γίνονται στο νέο αεροδρόμιο Πά-
ρου, ενώ φορείς και παράγοντες πιέζουν για την ολοκλήρωση του. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Λεονταρίτης, έστειλε επιστολή προς 
τον υπουργό υποδομών, μεταφορών και δικτύων, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας 
την επίσπευση των έργων και ενεργειών για τις υποδομές του νέου αεροδρόμιου, 
αναφέροντας στοιχεία για την τεκμηριωμένη αύξηση της κίνησης των επισκεπτών 
σε αυτό το νησί. 

Στην ίδια επιστολή ο κ. Λεονταρίτης αναφέρεται στην αναγκαιότητα της ολοκλή-
ρωσης των έργων βελτίωσης και επέκτασης του διαδρόμου απο/προσγειώσεων 
των αεροπλάνων. Η επιστολή του κ. Λεονταρίτη (η οποία συνοδεύτηκε με αποδεικτι-
κά στοιχεία για την ορθότητα των ισχυρισμών του), στάλθηκε ακόμα, εκτός από τον 
κ. υπουργό, και στον διοικητή της ΥΠΑ κ. Δημήτρη Κουκή, όπως και στην υπηρεσία 
τεχνικών υπηρεσιών της πιο πάνω υπηρεσίας.

Η επιστολή Γ. Λεονταρίτη, που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη 
«Φωνή της Πάρου», έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας για την επίλυση των προβλημάτων 

του νέου Α/Δ της Πάρου και ιδιαίτερα για την επιτόπια επιθεώρηση της προόδου 
των εργασιών.

Σας γνωρίζουμε τα νεώτερα στατιστικά στοιχεία της Αεροπορίας Αιγαίου 

(Aegean) τού Λιμεναρχείου Πάρου και άλλων Φορέων μέχρι και τον Σεπτέμβριο 
2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά αλλά και με βάση την έρευνα που διεξήγαγε 
πρόσφατα η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, προκύπτει πολύ μεγάλη, αιφ-
νίδια μη αναμενόμενη αύξηση της κίνησης των επισκεπτών της Πάρου μέχρι και 
τον Σεπτέμβριο 2014 σχετικά με τους αντίστοιχους μήνες τού 2013, οφειλόμενη 
κατ’ εξοχήν στην σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης, της εξόδου της χώ-
ρας στις αγορές, της εντατικοποίησης της αναπτυξιακής πολιτικής του τουριστικού 
προϊόντος και θέσης ως στρατηγικού στόχου της χώρας, αλλά και της ίδιας της 
Πάρου-Αντιπάρου, ως πολύ σημαντικών προορισμών για τον τουρισμό.

Η αύξηση αυτή προέρχεται τόσο από επισκέπτες των ακτοπλοϊκών συγκοινωνι-
ών αλλά και της Αεροπορίας Αιγαίου (Aegean), όπως φαίνεται από την συνημμέ-
νη επιστολή, παρά το γεγονός των περιορισμένων δυνατοτήτων της Ολυμπιακής 
λόγω μικρών αεροπλάνων και μικρού διαδρόμου με χαμηλό επίπεδο επιχειρησια-
κής εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Η Αεροπορία Αιγαίου καταγράφει αύξηση το 2014 περ.10% σε σχέση με το 
2013. Η μη ικανοποιούμενη ζήτηση είναι όμως πολλαπλάσια.

Επίσης, το Λιμεναρχείο Πάρου καταγράφει αύξηση περ. 36% μεταξύ Αυγούστου 
του 2013 και 2014 και 44% μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2013 και τού 2014 (τα επί-
σημα στοιχεία χορηγούνται από το τμήμα στατιστικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Αιγαίου), μη συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών με μικρότερα πλοιάρια (εκτός 
των τακτικών δρομολογίων).
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Τα μεγαλύτερα πρακτορεία της Πάρου 
ERKYNA TRAVEL (αντιπροσωπεύει τη Blue 
Star) και POLOSTOURS (αντιπροσωπεύει 
τη Hellenic Seaways, κλπ.) καταγράφουν 
επίσης σημαντική αύξηση επισκεπτών.

Από τα στοιχεία της έρευνας της Ένωσης 
Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου προκύπτει 
για τον Αύγουστο του 2014 αύξηση έως 
55% και τον Σεπτέμβριο έως και 69%  σχε-
τικά με τους αντίστοιχους μήνες του 2013, 
ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος 
και την περιοχή που βρίσκεται. Τονίζουμε 
ότι μεγάλο μέρος της ζήτησης πελατών που 
ταξιδεύουν αεροπορικά δεν είναι δυνατόν 
να ικανοποιηθεί με το υφιστάμενο αεροδρό-
μιο. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφουν και 
οι Σύλλογοι Ενοικιαζομένων δωματίων και 
διαμερισμάτων, αλλά και λοιποί φορείς της 
Πάρου. Εξίσου αυξημένη ζήτηση προβλέπε-
ται και το 2015 με βάση τις προκρατήσεις 
των ξενοδοχείων, των πρακτορείων και των 
tour operators.

Επειδή για την οικονομία της Πάρου, των 
Κυκλάδων αλλά και για την Εθνική οικονο-
μία γενικότερα και κυρίως για την επέκτα-
ση της τουριστικής περιόδου, θεωρούμε 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ την άμεση υλοποίη-
ση των απαραίτητων υποδομών του Νέου 
Αερολιμένα της Πάρου, έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία με προσωρινές εγκατα-
στάσεις την ερχόμενη θερινή περίοδο 2015 και παρακαλούμε για τις άμεσες και 
επείγουσες ενέργειές σας.        

Αντίστοιχη αύξηση της κίνησης των επισκεπτών παρατηρείται στο Α/Δ Σύρου, 
το οποίο επίσης επισκεφτήκατε συνοδευόμενος από κλιμάκιο τεχνοκρατών του 
Υπουργείου σας, για το οποίο δώσατε εντολή, όπως επισπευτούν οι εργασίες για 
την άμεση ολοκλήρωση της μελέτης και στη συνέχεια άμεση δημοπράτηση του 
ενταγμένου έργου της επέκτασης του αεροδιαδρόμου (Α’ Φάση) και παράλληλα 
εκπόνηση μελέτης Β’ Φάσης για αφαίρεση εμποδίου κορυφής λόφου και συνο-
λικής επέκτασης του αεροδρομίου. Ομοίως για τα ως άνω έργα του Α/Δ Σύρου 
παρακαλούμε για τις άμεσες και επείγουσες ενέργειές σας. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ».

Ο Εμποροεπαγγελματικός

Στην ίδια ρότα πιέσεων προς τις αρμόδιες αρχές βρίσκεται και ο εμποροεπαγ-

γελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, που έστειλε και αυτός επιστολή στον κ. Μ. 

Χρυσοχοΐδη και την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), καθώς και στην Περιφέ-

ρεια Ν. Αιγαίου και τους δημάρχους κ.κ. Μ. Κωβαίο και Αναστ. Φαρούπο. 

Η επιστολή του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου έχει ως εξής:

«Κύριοι,
Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο πνοής για τα νησιά μας, είναι σε εξέλιξη. Ένα έργο 

που θα επιτρέψει την πρόσβαση στους μόνιμους κατοίκους και στους επισκέπτες 
των νησιών μας (Πάρου-Αντιπάρου) σε δημόσια ή ιδιωτικά ιατρικά κέντρα υγεί-
ας, καθώς θα δώσει λύση σε σημαντικό βαθμό στα προβλήματα διακομιδής των 
ασθενών.

Είναι το σημαντικότερο έργο των τελευ-
ταίων 100 χρόνων που έγινε στο νησί μας 
και η «σφραγίδα» του θα επηρεάσει τις ζωές 
μας, για πάρα πολλά χρόνια. Είναι γεγονός 
ότι το 2014 για πρώτη χρόνια μετά το 2011, 
αυξήθηκε η είσοδος τουριστών στη χώρα 
μας και μάλιστα προς όλους τους προορι-
σμούς.

Το νησί μας ήταν από τις περιοχές που με 
χαρά υποδέχθηκε ξανά αλλοδαπούς επισκέ-
πτες, όπου παρά την κρίση, οι επαγγελματί-
ες του κλάδου ήταν έτοιμοι με χαμόγελο και 
βελτιωμένες υπηρεσίες, να δείξουν την διά-
θεση τους, ώστε  η υπόθεση «τουρισμός» να 
μπει σε μια στερεή  βάση. Σημαντικό ρόλο 
στην περεταίρω βελτίωση του όλου κλίμα-
τος αλλά και στην τοποθέτηση των νησιών 
μας, στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, 
μπορεί να διαδραματίσει η λειτουργία του 
νέου αεροδρομίου, ιδιαίτερα αν αυτή ξεκι-
νήσει μέσα στους πρώτους μήνες του 2015.

Γι’ αυτό ζητάμε την παρέμβαση σας, 
με σκοπό την άμεση υλοποίηση των λύ-
σεων που έχουν προταθεί  για τις κτιρι-
ακές κατασκευές του νέου αερολιμένα, 
καθώς και για την  άμεση ολοκλήρωση 
των υπόλοιπων απαραίτητων υποδο-
μών.

Αλλά ταυτόχρονα είμαστε κι εμείς διατεθειμένοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, 
ώστε η νέα τουριστική περίοδος να μας βρει με ένα αεροδρόμιο σε λειτουργία, 
γεγονός που θα βάλει τις βάσεις για την παραπέρα τουριστική μας ανάπτυξη».

Το ΤΑΪΠΕΔ…

Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις αεροδρομίων μέσω ΤΑΪΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίη-

σης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου), οι εταιρίες που ζητούν παρόμοιες επενδύσεις, 

όπως φαίνεται, ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή μόνο για εννέα αεροδρόμια (Θεσσα-

λονίκη, Κέρκυρα, Χανιά, Ρόδος, Κως, Σαντορίνη, Μύκονος, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), 

που εξυπηρετούν πάνω από το 80% της επιβατικής κίνησης. 

Οι διεκδικητές των αεροδρομίων έχουν επίσης ζητήσει να αυξηθεί ο χρόνος πα-

ραχώρησης από τα 30 στα 40 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης. Το παραπάνω 

αίτημα φαίνεται να το αποδέχεται, κατ’ αρχήν, το ΤΑΙΠΕΔ.

Πάντως, σε ό,τι αφορά τα «μικρά» αεροδρόμια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αφού 

αυτά συντηρούνται σήμερα από τα έσοδα του «σπατόσημου», που προέρχονται από 

το «Ελ. Βενιζέλος» και τα 7 μεγαλύτερα περιφερειακά αεροδρόμια. Έτσι, το σχέδιο 

της κυβέρνησης προβλέπει την ένταξή τους σε ενιαίο φορέα του δημοσίου, ο οποίος 

και θα αναλάβει τη διαχείρισή τους. 

Τέλος, αρκετά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για κλείσιμο μικρών αεροδρομίων και 

μεταξύ αυτών της Σύρου και της Νάξου, αφού δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν 

πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό. Όλα αυτά όμως τα δημοσιεύματα δεν έχουν 

επιβεβαιωθεί από πουθενά. Μία άλλη είδηση όμως –που δεν έχει διαψευστεί από 

την κυβέρνηση- είναι ότι με πρόσχημα τα έργα αναβάθμισης, οι ιδιώτες που θα 

εκμεταλλεύονται τα αεροδρόμια θα ζητήσουν και επιπλέον επιβάρυνση από τους 

καταναλωτές. Όπως αναφέρεται «μαγειρεύεται» κεφαλικός φόρος από 14,5 έως 

και 20 ευρώ, ανά επιβάτη, κατά τα πρότυπα του «σπατόσημου», μέσω της ιδιωτικο-

ποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων από το ΤΑΙΠΕΔ. 

Πρώτο θέμα | 9



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 201410 | Απόψεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«Νόμιμοι»
φορείς 
και «ΜΜΕ»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Πάρο, υπάρ-
χει πλήθος ανακοινώσεων διαφόρων ομάδων ή αυ-
τοαποκαλούμενων φορέων, που κανείς δε γνωρίζει 
ακριβώς τα κίνητρά τους.

Ορισμένοι εκ των πρωταγωνιστών αυτών των 
ομάδων εκμεταλλεύτηκαν την προβολή τους και 
τους είδαμε να «κατακτούν» πρωταγωνιστικές θέ-
σεις σε δημοτικούς συνδυασμούς.

Η παραπάνω κατάσταση φαίνεται πως «ξύπνησε» 
πολλούς ακόμα, που βάλθηκαν και αυτοί στη συνέ-
χεια να δημιουργήσουν νέους φορείς, ώστε να έχουν 
την ανάλογη προβολή. Έτσι, πολύ συχνά βλέπουμε 
διάφορα δελτία τύπου με ανακοινώσεις για διάφορα 
θέματα. Η δημιουργία πολλών ανώνυμων blog στην 
Πάρο (αυτό είναι μία άλλη ιστορία), και το βήμα που 
δόθηκε απ’ αυτά σε κάθε πονεμένο – «βαρεμένο» 
συμπολίτη μας, έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να εκμε-
ταλλεύονται την καλή διάθεση συμπατριωτών μας 
για προσφορά στον τόπο. Προσωπικά το γεγονός με 
έχει προβληματίσει στην εφημερίδα και συχνά είμαι 
υπό σκέψη για το τι απ’ όλα όσα μας στέλνουν στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι προς δημοσίευση ή 
όχι. Επειδή δε, κάθε εβδομάδα στη «Φωνή της Πά-
ρου», αντιμετωπίζουμε το ίδιο γεγονός, δηλαδή, ποια 
κείμενα θα αφήσουμε απ’ έξω, ώστε να χωρέσει η 
ύλη στις σελίδες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 
προβληματισμός μου μεγαλώνει. Κάθε «πονεμένος» 
πιστεύει πως η προσωπική του προβολή πρέπει να 
αποτελέσει ξεχωριστό κομμάτι στη Φ.τΠ.

Με πολύ ενδιαφέρον ακόμα θα ήθελα να γνωρί-
ζω ποιους από το συλλόγους-φορείς, που στέλνουν 
δελτία τύπου για διάφορα θέματα (ενίοτε παρεμβαί-
νουν και για σημαντικά δρώμενα), είναι σύλλογοι με 
καταστατικό κατατεθειμένο στο πρωτοδικείο, ΑΦΜ 
και γενικές συνελεύσεις που ελέγχονται σύμφωνα 
με το νόμο. Έχω την εντύπωση πως αυτοί οι σύλλο-
γοι-φορείς, που έχουν τα παραπάνω κριτήρια, είναι 
μειοψηφία. Οι πολλές ανώνυμες ιστοσελίδες του 
διαδικτύου μπορεί να τους δίνουν το δικαίωμα για 
να έχουν αναγνωσιμότητα των δελτίων τύπου, αλλά 
αυτό δεν είναι κριτήριο για την επίσημη αναγνώρισή 
τους από τα νόμιμα ΜΜΕ.

Το Βελέντζειο Ίδρυμα στο τελευταίο του δελτίο 
τύπου έπραξε κατ’ εμέ κάτι πρωτοποριακό και προ-
σπάθησε μόνο του να ξεδιαλύνει την κατάσταση. 
Έτσι, έστειλε το δελτίο τύπου (διάβασα πολύ προσε-
κτικά τους παραλήπτες), πολύ ορθά, μόνο στα νόμιμα 
ΜΜΕ του νησιού. Με λίγα λόγια ήθελε να δείξει πως 
συνδιαλέγεται μόνο με όλους όσοι έχουν ονοματε-
πώνυμο, διεύθυνση και πλήρη νομιμότητα. Έστειλε 
λοιπόν το δελτίο τύπου μόνο σε μία εβδομαδιαία 
εφημερίδα (Φ.τ.Π.), μία μηνιαία που κυκλοφορεί στο 
νησί μας, μία που έχει κλείσει, στον «ΗΧΩ FM», και σε 
δύο νόμιμες ιστοσελίδες του νησιού μας. Επίσης, το 
έστειλε και σε επίσημες ιστοσελίδες των Κυκλάδων.

Έχω την εντύπωση πως το Βελέντζειο Ίδρυμα, μου 
έδωσε ιδέα για το πώς από εδώ και πέρα μπορούμε 
και στην εφημερίδα μας να χειριστούμε κάποια θέ-
ματα με τους «φορείς».

Διαμαρτυρία Ολ. Τζανετάκη
Με αφορμή κάλεσμα που αναρτήθηκε στο facebook, για την Τετάρτη 5/11/2014 ξαναδημοσιεύω το κείμενο 

που είχα γράψει φέτος το καλοκαίρι (11/6/2014) για την «εθελοντική ομάδα δράσης». 
Τα ερωτήματα εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα. Η μία από τις συμμετέχουσες στην ομάδα, σήμερα είναι 

πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, θα συντονίζει την κοινότητα με την ομάδα δράσης, όπως διατείνονται στο 
κείμενο περί εθελοντισμού. Φτιάχτηκε καταστατικό; Περιμένω απάντηση…

Προς την εθελοντική ομάδα δράσης Μάρπησσας
Χθες διάβασα στο διαδίκτυο μία ανακοίνωση «σχετικά με τον εθελοντισμό», η οποία επιφανειακά εκθειάζει την 

εθελοντική εργασία. Και λέω επιφανειακά διότι υπάρχει μια ηθελημένη προσπάθεια συγκάλυψης των ενεργειών 
της συγκεκριμένης ομάδας. (Ποίοι είστε άραγε;).

Ξεκινώντας από τη δεύτερη παράγραφο του κει-
μένου όπου αναφέ- ρετε ότι η ομάδα «ιδρύθηκε», 
αλήθεια πότε ιδρύ- θηκε, τον Νοέμβριο του 2013, 
όπου συμμετείχα σε μια συμμάζωξη στην Αγροτο-
λέσχη, δεν υπήρχε κανένα προσωρινό ΔΣ, καμία 
αναφορά για κάποιο καταστατικό, για κάποιο σχέ-
διο οργάνωσης των μελών της ομάδας, και από 
αυτά που έχω κατα- λάβει ούτε σήμερα υπάρχει. 
Άρα δεν έχει ιδρυθεί καμία ομάδα εθελοντών. Στην 
επόμενη λέξη γράφει «ως δομή στήριξης και κόμ-
βος συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης, 
σχεδιασμού και δρά- σης με όλους τους εθελοντές, 
τις υπηρεσίες και τους φορείς του χωριού μας». 
Αναρωτιέμαι πως γί- νεται μια ανύπαρκτη δομή, 
όπως παραπάνω ανέλυσα, μπορεί να διεκδικεί 
για τον εαυτό της, όλα αυτά που περιγράφει, δη-
λαδή να συντονίσει οργανωμένους φορείς όπως 
οι σύλλογοι η Κοινό- τητα, ο Δήμος, η Εκκλησία και 
τα Σχολεία και βέ- βαια να θέλει να φαίνεται ότι 
το κάνει για το καλό των κατοίκων, λες και όλοι οι 
υπόλοιποι φορείς έχουν άλλο σκοπό και έρχονται 
οι, χωρίς δομή, εθε- λοντές να τους επαναφέρουν 
στην σωστή τροχιά! Τους αφήνει βέβαια και ένα 
περιθώριο να μην θέλουν να συνεργαστούν μαζί 
της, αλλά να ξέρουν ότι θα είναι δακτυλοδεικτού-
μενοι. Επιπλέον δεν θέλουν να ειπωθεί ότι θέλουν 
να «καπελώσουν» κανένα, αλλά όλα αυτά τα 
στομφώδη περί κόμβου συνεργασίας και συντονισμού μόνο αυτό σημαίνουν.

Στην τρίτη παράγραφο, «θέλει, η ομάδα, να διατηρήσει την αυτονομία και την αυτοτέλεια της», από ποίους 
θέλει να είναι αυτόνομη και αυτοτελής, από τους άλλους φορείς; Δεν είναι αυτονόητο ότι ο κάθε φορέας είναι 
αυτόνομος εφόσον έχει διαφορετική οργάνωση και σκοπό, άρα κάτι άλλο εννοούν. Ενώ από την άλλη πλευρά οι 
μεμονωμένοι εθελοντές, συνεχίζει να εννοεί ότι δεν θέλουν και δεν είναι οργανωμένοι άρα δεν είναι ομάδα είναι 
απλά κάποιοι ιδιώτες, οι οποίοι όμως θα έχουν οργανωμένα και συγκεκριμένα καθήκοντα. Ποιοι θα τα οργανώ-
νουν αυτά τα καθήκοντα; Και καταλήγει ότι με την οργάνωση των δράσεων θα επιτύχουνε την αλληλεγγύη, την 
ανθρωπιά (!), και την συνοχή που όλοι οραματίζονται και αξίζουνε. 

Δηλαδή, κάποιοι χωρίς οργάνωση, θα μας οργανώσουν όλους όσους ζούμε στην περιοχή και θα ζήσουμε εμείς 
καλά και αυτοί καλύτερα. Αν εννοούν ότι θέλουν να γίνουν κάτι σαν συντονιστικό, αφού είχαν διαπιστώσει ότι 
υπάρχει όντως έλλειψη συντονισμού, ίσως θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να συνεννοηθούν με όλους τους φορείς 
επίσημα και μετά να θεωρούν εαυτούς αναγκαίους για συντονιστικό όργανο. Αλλά αντί αυτού οργανώνουν ή σκέ-
φτονται να οργανώσουν παράλληλες εκδηλώσεις με τους υπάρχοντες συλλόγους, χωρίς την ανάλογη υποδομή. 
Παράδειγμα:

8 Ιουνίου
ΚΑΛΕΣΜΑ
Καλούμε τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Μάρπησσας, στη συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη 10 

Ιουνίου 2014 και ώρα 8.30 μμ. στην αίθουσα της Αγροτολέσχης για την έγκριση του Προγράμματος των δρα-
στηριοτήτων:

α) Παιχνίδια στην άμμο και
β) Αγώνες Κολύμβησης
Όσο για τους λόγους που πρέπει να γίνει κάποιος εθελοντής, όλα όσα παραθέτουν επιτυγχάνονται και μέσα από 

τους ήδη υπάρχοντες συλλόγους και φορείς.
Έκτη παράγραφος: «Πιστεύω ότι ο εθελοντισμός ταιριάζει σε όλους μας και μέσα από τις δράσεις της εθε-

λοντικής ομάδας μπορούμε να βρούμε τα αντικείμενα που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και στην προσω-
πικότητα μας , τι να πεις για αυτή την παράγραφο, ότι ο εθελοντισμός δεν είναι ρούχο one size, που φοριέται 
απ’ όλους και ο εθελοντισμός δεν ψάχνει αντικείμενα και κοντά στα ενδιαφέροντα της προσωπικότητας των 
συμμετεχόντων, αλλά προϋπάρχουν ανάγκες τις οποίες θέλει να εξυπηρετήσει η ίδρυση εθελοντικής ομάδας ή 
εθελοντικών φορέων.

Η πρόταση μου λοιπόν είναι: να αφήσουν τα στομφώδη λόγια και στόχους συντονισμού των άλλων συλλόγων, 
των οποίων παρεμπιπτόντως κάποιοι είναι μέλη, και ας ιδρύσουν έναν άλλο σύλλογο, με νέο θέμα και στόχο, αλλά 
να τον ιδρύσουν και όχι να εκμεταλλεύονται έννοιες ξένες προς τις ενέργειες τους μέχρι τώρα. Εθελοντισμός 
σημαίνει όντως προσφορά ανιδιοτελής και όχι δομή στήριξης και συντονισμού. Οι δε υπάρχοντες σύλλογοι και 
φορείς και αυτοί εθελοντικά δρουν, αλλά οργανωμένα με εκλεγμένες δομές και μέλη, όχι χύμα όπως η ομάδα σας.

Όλγα Μαρία Τζανετάκη
Αρχιτέκτονας

Και σήμερα σύμβουλος της ΚΕΠΟΣΑ στο συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μάρπησσας.
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«Θεϊκό κόλπο»

Μία εξαιρετική και ανατρεπτική σατυρική ταινία πα-
ρουσιάζει ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», σήμε-
ρα Παρασκευή 7/11/14 στις 20:45 στην αίθουσά του 
Η Κροατική ταινία «το Θεϊκό κόλπο» πήρε βραβείο στο 
54ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Η ταινία είναι μία ευρηματική σάτιρα, η οποία όμως 
δεν μπορεί να ισορροπήσει μεταξύ φάρσας και μελο-
δραματικού στοιχείου που εμπνέει. Έχει όμως καλές 
χιουμοριστικές στιγμές και όμορφες ατάκες.

Η αφοριστική Κροατική κωμωδία του σκηνοθέτη 
Βίνκο Μπρέσαν (Vinko Bresan), σατιρίζει τις τακτικές 
της Καθολικής εκκλησίας, αλλά και τη ζωή στις μικρές 
κοινωνίες των νησιών της Βαλκανικής χερσονήσου.

Η υπόθεση
Ο πατήρ Φαμπιάν, αναλαμβάνει καθήκοντα σ’ ένα 

μικρό νησί των Δαλματικών ακτών που μαστίζεται από 
υπογεννητικότητα. Υπό την απειλή να μειωθεί το κα-
θολικό ποίμνιο του συλλαμβάνει ένα σατανικό σχέδιο. 

Με τη βοήθεια του περιπτερά του χωριού τρυπά-
νε όλα τα προφυλακτικά που είναι προς πώληση, ενώ 
αργότερα μπαίνει στο κόλπο και ο φαρμακοποιός του 
χωριού, ο οποίος αντικαθιστά τα αντισυλληπτικά χά-
πια με βιταμίνες. Σύντομα, μία σειρά από ανεπιθύμητες 
εγκυμοσύνες θα προκαλέσουν το απόλυτο χάος και το 
αφελές σχέδιο… (η συνέχεια επί της οθόνης).

e-ticket στην 
ακτοπλοΐα

Σε μία νέα εποχή θα περάσει η Ελληνική ακτοπλοΐα, 
αφού καθιερώνεται το e-ticket στα πρότυπα του ηλε-
κτρονικού boarding pass των αεροπορικών εταιρειών.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου, 
στο πλαίσιο εξορθολογισμού της ακτοπλοΐας για τη 
μείωση του λειτουργικού κόστους και την τόνωση της 
επιβατικής κίνησης, προχωρά στην υλοποίηση μιας σει-
ράς μεταρρυθμίσεων. Η κρίση που έπληξε την Ελλάδα 
συμπαρέσυρε στα διάβα της και την ακτοπλοΐα, με τις 
επιχειρήσεις να φτάνουν στο χείλος της χρεοκοπίας.

Τα στατιστικά δεδομένα από το 2009 έως το 2013 
δείχνουν τη μεγάλη μείωση που έχει παρατηρηθεί στο 
μεταφορικό έργο της ακτοπλοΐας, η οποία αγγίζει το 
35%. Η χρήση φυσικού αερίου -LNG- ως καυσίμου 
στα πλοία, η αναδιάρθρωση των γραμμών, η χρημα-
τοδότηση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και της 
μετασκευής των πλοίων της ακτοπλοΐας προκειμένου 
να καταναλώνουν καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον 
και λιγότερα κοστοβόρα που εντάχθηκαν στη διακή-
ρυξη των Αθηνών, της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε., 
αλλά και το θέμα της νησιωτικότητας είναι οι βασικοί 
άξονες που έθεσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Στο πλαίσιο της τόνωσης του ακτοπλοϊκού προϊόντος 
για τον Έλληνα και ξένο τουρίστα και τον νησιώτη που 
μετακινείται για να κάνει τις δουλειές του, αλλά και 
της απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, 
το υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου, σε συνεργασία με 
το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, πρόκειται να καθιερώσει το ηλε-
κτρονικό εισιτήριο. Όπως δήλωσε ο υπουργός, κ. Μιλτ. 
Βαρβιτσιώτης: «[…] χρειάζεται ένας εξορθολογισμός 

της ακτοπλοΐας 
με γνώμονα τον 
σεβασμό των 
αναγκών των νη-
σιωτών, ο οποίος 
θα γίνει σε ένα 
πλαίσιο αναθεώ-
ρησης των όσων 
ίσχυαν μέχρι σή-
μερα. Πρέπει να 
σκεφτόμαστε έξω από τα καθιερωμένα, δημιουργι-
κά».

Τέλος, το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα αναμένεται 
να εκδοθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Μέσω του Π.Δ. εισά-
γεται το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και 
έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεως μετα-
φοράς οχημάτων.

Το νέο σύστημα
Το νέο σύστημα, το οποίο θα λειτουργήσει με βάση 

τα διεθνή πρότυπα, θα προσφέρει στους ταξιδιώτες 
τη δυνατότητα να κάνουν «online booking» εισιτηρίων, 
ενώ η έκδοση παραστατικών για επιβάτες, αγαθά και 
οχήματα θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά. Το επιβατηγό 
κοινό θα μπορεί ως εκ τούτου να κάνει κράτηση μέσω 
ενός υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ ή «έξυπνου» κινη-
τού με το πάτημα λίγων κουμπιών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λαμβά-
νουν στη συσκευή τους τον κωδικό του εισιτηρίου 
τους, αποφεύγοντας τη χρονοβόρα διαδικασία της 
μετάβασης σε τουριστικό πρακτορείο. Επιπλέον, το ει-
σιτήριο θα ελέγχεται ηλεκτρονικά κι έτσι δεν θα είναι 
αναγκασμένοι να το κρατούν στα χέρια τους. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού το Υπουργείο Ναυτιλίας 
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ακτοπλοϊκές εται-
ρείες προκειμένου κι εκείνες με τη σειρά τους να «συγ-
χρονιστούν» με τα νέα δεδομένα.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, Τηλ.: 22840 24768, Fax: 22840 24769, E-mail: ydroparos@hotmail.com

δίνουµε τη λύση και στη θέρµανση

λέβητες | καλοριφέρ | αντλίες θερμότητας | ενδοδαπέδια θέρμανση
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί.  ∆ίνονται και µε ενοί-
κιο. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 
τµ οικόπεδο, 200 µ από τη 
θάλασσα. 240.000 €. ∆ίνεται 
και µε ενοίκιο. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανεί-
ου. Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες το-
ποθεσίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισµού,  από 60 έ-
ως 150τµ σε τιµές κάτω του 
κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, πωλείται 
παλαιά µονοκατοικία 65 τµ. 
Χρειάζεται µικροεπισκευές 
αλλά µπορεί και να οικοδο-
µηθεί. Τιµή 45.000 €. Τηλ.: 
6972330035

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, πω-
λείται διαµέρισµα 107 τµ, σε 
τριώροφη οικοδοµή και σε 
κεντρικό σηµείο, έτος κατα-
σκευής 2005. Σε προσιτή τιµή. 
Τηλ.: 2284022891  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     
ΖΗΤΗΣΗ                             

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ τριάρι, 
ζητείται προς ενοικίαση, α-
πό παριανή οικογένεια. Τηλ.: 
6982378390  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρσο-
νιέρα, 120€, επιπλωµένα ή 
µη. Τηλ. 6932285768  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατάστη-
µα, 125 τµ, 400,00 €. Τηλ.: 
6978126696, 2284042642  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιφερειακός, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τµ. 
Τηλ.: 2284021644 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Παραλία), ε-
νοικιάζεται κατάστηµα (και 
πωλείται η επιχείρηση), 40 τµ. 
Τηλ.: 6974362246  

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ από Πα-
ροικία, στο δρόµο προς 

αεροδρόµιο, ενοικιάζεται τρι-
άρι διαµέρισµα, επιπλωµένο ή 
µη, αυτόνοµη θέρµανση, air-
condition, µε βεράντες. 100 
µέτρα από θάλασσα, µε θέα 
θάλασσα. Τηλ.: 2284023779, 
6973366992

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ, ζητείται πωλή-
τρια. Τηλ.: 2284024966

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-
ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 
Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978 

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία σε κα-
τάστηµα ή για καθαρισµούς 
ή φύλαξη ηλικιωµένων ή για 
οποιαδήποτε άλλη σχετική 
εργασία. Τηλ.: 6946860245 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα µαθήµατα (αρχαία, 
έκθεση, λατινικά, ιστορία) σε 
παιδιά Γυµνασίου – Λυκείου. 
Αναλαµβάνει µελέτη µαθητών 
∆ηµοτικού. Τηλ.: 6982287020

ΙΤΑΛΙΚΑ. Μαθήµατα οµα-
δικά ή ατοµικά. Ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για επαγγελµατίες 
για τον τουρισµό. Προετοιµα-
σία για σπουδές στην Ιταλία. 
Πληρ.: 6974365805

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ              

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην παραλία 
Παροικίας Πάρου πωλείται, 
σε λειτουργία, µε πλήρη ε-
ξοπλισµό. Τηλ.: 6946467908, 
2284024507

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (εστιατόριο ή 
καφετέρια) πωλείται, στην 
µαρίνα της Νάουσας Πάρου. 
Τηλ.: 6937375269

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις Σωτήρες, 
ενοικιάζεται. Ή για οποια-
δήποτε άλλη επαγγελµατική 
χρήση. Τηλ.: 6934173780

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΚΕΤΑ 
πωλείται, σε λευκό χρώµα, 
ελαφρώς µεταχειρισµένη, µε 
δυο στρώµατα, τιµή 150,00 €. 
Τηλ.: 2284024827

ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ πωλούνται, 
καινούρια, ελαφρώς χρησι-
µοποιηµένα, σε πάρα πολύ 
καλή κατάσταση. Επίσης, Η-
ΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
(ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, 
πλυντήριο ρούχων, κουζίνα, 
αποροφητήρας, κλιµατιστικά), 
όλα σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 6939037044  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πίσω από το γή-
πεδο, νότια, παραχωρώ κτήµα 
8 στρεµµάτων, µε 70 ελιές και 
20 πορτοκαλιές, δυο πηγάδια, 
αποθήκη, ρεύµα, σκαπτικό 
µεγάλο και λοιπά εργαλεί-
α. Αντάλλαγµα τους µισούς 
καρπούς των δέντρων. Τηλ.: 
6945275152
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 12.00-20.00
Σάββατο 8 Νοεµβρίου 9.00-14.00

Μετά τις 14.00 τα επείγοντα θα εξυπηρετούνται κατόπιν 
συνεννόησης µε το τηλεφωνικό µας κεντρο.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 12.00-20.00

Σάββατο 8 Νοεµβρίου 9.00-14.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Μαρία Χόλη Παιδίατρος, ∆ιεθνώς Πιστοποιηµένη 
Σύµβουλος Γαλουχίας IBCLC,

θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 12.00-20.00

Σάββατο 8 Νοεµβρίου 9.00-14.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Φαϊτατζιάδης ∆ηµήτρης, καρδιολόγος, θα κάνει 
ιατρείο στη «διάγνωση»

Σάββατο 15 Νοεµβρίου 9:00 - 14:00

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΣΤΑΘΕΡΟΣ
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84 400
τηλ: 22840 23796 & 21197
fax: 22840 21197 & 211 8009014

e-mail: stathero@otenet.gr
www.paros-statheros.gr

            Θέρµανση
         Κλιµατισµός
      Πυροσβεστικά είδη

   Μηχανολογικές µελέτες
Επεξεργασία νερού

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός τρόπος καπνίσµατος
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Καθαριότητα
στα Λιβάδια Παροικιάς

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας εκστρατείας εθελοντι-
κού καθαρισμού των ακτών, οι Νεανικές Συντροφιές του 
Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στις 2 
Νοεμβρίου, προσέφεραν εθελοντική εργασία.

Μαζί τους, στην προσπάθεια αυτή, ήταν και το Λιμεναρ-
χείο Πάρου, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά κεράστηκαν με 
χυμούς στις δημοτικές εγκαταστάσεις που φιλοξενείται ο 
ΝΟΠ.
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Δράσεις Δημ. 
σχολείων

Αρκετές και ποικίλες δράσεις είχαν τα δημοτι-
κά σχολεία Πάρου και Αντιπάρου, το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Οι κυριότερες δράσεις ήταν οι 
παρακάτω:

Δημοτικό Αγκαιριάς
Στις 30/10/14 οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης, 

στο πλαίσιο του προγράμματος: «στην ποίηση οι 
λέξεις ζωντανεύουν χορεύοντας», επεξεργάστη-
καν το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου: «Αν όλα τα παι-
διά της Γης».

Στην αρχή αναφέρθηκε ο τίτλος του ποιήματος 
και τα παιδιά μίλησαν 
για τη χρησιμότητα να 
είναι οι λαοί ενωμέ-
νοι. Σ’ αυτό το σημείο 
δόθηκε η ευκαιρία 
στους αλλόγλωσσους 
μαθητές να πουν τη 
λέξη «καλημέρα» στη 
μητρική τους γλώσ-
σα. Παράλληλα, με τη 
χρήση του διαδικτύου, 
βρήκαν τη λέξη «κα-
λημέρα» σε αρκετές 
γλώσσες και εξηγήθη-
κε από τους εκπαιδευ-
τικούς τι αποφεύγεται 
όταν είμαστε όλοι 
αγαπημένοι και συνεργαζόμαστε. Αναφέρθηκαν 
στον πόλεμο και τις ολέθριες συνέπειές του. Στη 
συνέχεια ακολούθησε η ακρόαση του μελοποιημέ-
νου ποιήματος σε τρεις διαφορετικές εκτελέσεις. 
Παράλληλα με την ακρόαση τα παιδιά ζωγράφι-
ζαν. Στο τέλος του μαθήματος βγήκαν στην αυλή 
και χόρεψαν γύρω από μία υδρόγειο σφαίρα.

Δημοτικό Κώστου Λευκών
Η 24η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Παγκό-

σμιο Οργανισμό Υγείας ( Π.Ο.Υ.) ως η παγκόσμια 
ημέρα κατά της παχυσαρκίας (που έχει πάρει δια-
στάσεις επιδημίας και έχει αναγνωρισθεί ως μία 
από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες του 21ου αιώνα).

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευ-
να του Π.Ο.Υ., τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκί-
ας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, με το 
ποσοστό για τα παχύσαρκα παιδιά να αγγίζει το 
20% και για τα υπέρβαρα να ξεπερνά το 30%. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικό Σχο-
λείο» και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά 
της παχυσαρκίας, στο δημοτικό σχολείο Κώστου 
Λευκών, πραγματοποιήθηκαν δράσεις, που στόχο 
είχαν την ενημέρωση των μαθητών για την αξία 
της ισορροπημένης διατροφής και της άσκησης, 
για μια σωστή σωματική ανάπτυξη και υγεία. Τα 
παιδιά παρακολούθησαν την ταινία «παχυσαρκία» 
της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και συζήτησαν για 
τις υγιεινές τροφές και για τη σημασία της άσκη-
σης. Ακόμα, είδαν την παρουσίαση του ΕΥ ΖΗΝ 
(Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) και 
στο τέλος απόλαυσαν ένα πλούσιο υγιεινό πρωι-
νό που αποτελούνταν από φρουτοσαλάτα, ξηρούς 
καρπούς, φυσικό χυμό πορτοκάλι, σπιτικό κέικ και 
ψωμί με ταχίνι. Το ρόδι αποτέλεσε την πρώτη επι-
λογή μικρών και μεγάλων.

Δημοτικό Αρχιλόχου – Μάρπησσας
Στις 29 Οκτωβρίου, οι μαθητές του Γ1, αφού 

γνώρισαν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στο μά-
θημα της μελέτης περιβάλλοντος, έφτιαξαν κολ-
λάζ με εικόνες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από 
περιοδικά και στη συνέχεια ζωγράφισαν τα δικά 

τους Μ.Μ.Μ.!
Επίσης, στις 2/11 με αφορμή το μάθημα της με-

λέτης περιβάλλοντος για την οικογένεια, τα παιδιά 
συζήτησαν για τις διαφορετικές μορφές οικογέ-
νειας και τον τρόπο με τον οποίο ζούνε αρμονικά 
τα μέλη κάθε οικογένειας. Έπειτα τα παιδάκια του 
Α1 έφτιαξαν δαχτυλόκουκλες με τα μέλη μιας οι-
κογένειας και ακολούθησε παιχνίδι με σκηνές από 
την καθημερινή ζωή της οικογένειάς τους!

Δημοτικό Νάουσας
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 

εκδήλωση αφιερωμένη στην πανελλήνια ημέρα 
σχολικού αθλητισμού. Αρχικά οι δάσκαλοι των τά-
ξεων ενημέρωσαν τους μαθητές για τα θέματα: 
«Ρατσισμός και διαφορετικότητα», «Όλοι διαφο-
ρετικοί όλοι ίσοι».

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μα-
θητές μετακινήθηκαν στο χώρο των κερκίδων και 

ακολούθησαν αθλο-
παιδιές ανά τμήμα 
με μικτές ομάδες, δι-
αφορετικών εθνικο-
τήτων, διαφορετικών 
φύλων και παιδιών 
με διαφορετικές επι-
δόσεις στον αθλητι-
σμό. Παράλληλα με 
τις κινητικές δράσεις 
διεξήχθησαν και καλ-
λιτεχνικές δράσεις με 
συναφή θεματολο-
γία (π.χ. δημιουργία 
αφίσας, πανό κ.ά.). 
Τέλος, έγινε προβολή 

ταινιών για το ρατσισμό και τη διαφορετικότητα. 
Η παραπάνω εκδήλωση διοργανώθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής του σχολείου, κ.κ. 
Γκώγκο Θεόδωρο και Κουτσογιάννη Αθανάσιο, 
καθώς και τις εκπαιδευτικούς κ. Δέτσιου Σοφία, 
της πληροφορικής και κ. Χαλαβαζή Σαντίνα, των 
εικαστικών.

2ο Δημοτικό Παροικιάς
Η 1η πανελλήνια ημέρα αθλητισμού. με θεματική 

ενότητα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι», εορτάστη-
κε με ποικίλες εκδηλώσεις. Η ημέρα ξεκίνησε με 
την παρουσίαση δρώμενου από την ΣΤ’ τάξη «Γυ-
μνάζοντας την καρδιά ν’ αγαπά».

Η ΣΤ’ τάξη συνέχισε με Kid’s Athletics, με τους 
μικρότερους μαθητές θεατές να τους εμψυχώ-
νουν στην προσπάθειά τους. Η Ε’ τάξη έκανε επί-
δειξη χόκεϋ και του παραολυμπιακού αθλήματος 
Goalball για τυφλούς. Η Δ’ τάξη παρουσίασε μια 
διαφορετική σκυταλοδρομία, τους «Χρωμοπινελο-
δρόμους». Στη συνέχεια έπαιξαν «Διαμάντι», ένα 
παιχνίδι που είναι παραλλαγή του μπέιζμπολ, ενώ 
η Γ’ τάξη έδωσε μαθήματα ζωής με το σύνθημα 
«Ξεπερνώντας τα εμπόδια…», μια αλληγορική σκυ-
ταλοδρομία. Οι Α’ και Β’ τάξεις χόρεψαν με μουσι-
κές του κόσμου. Τις δραστηριότητες επιμελήθηκε 
η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, κ. Μαρία Τσου-
κνίδα.

Δημοτικό Αντιπάρου
Την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου οι μαθητές με αφορ-

μή τα μαζέματα των ελιών αυτήν την εποχή, επι-
σκέφθηκαν το ελαιοτριβείου του κ. Λαμπαδάρη. 
Κάθε τάξη ξεναγήθηκε χωριστά και ενημερώθηκε 
για τη διαδικασία της παραγωγής του λαδιού.

Η διαδικασία που ακολουθείται στο ελαιοτριβείο 
ήταν μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, αφού εί-
χαν την ευκαιρία να δουν -και να εμπλακούν- σε 
όλα τα στάδια παραγωγής λαδιού. Οι εκπαιδευτι-
κοί και οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Αντι-
πάρου ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Λαμπαδάρη για 
τη φιλοξενία και ανανέωσαν το ραντεβού για του 
χρόνου.

δρομο-
γράφος
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΙΦΤΗ

Ο αθλητισμός 
στο επίκεντρο

Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός στη Πάρο δεν περ-
νά και τις καλύτερες του μέρες. Παρόλο που τα σωματεία 
του νησιού δραστηριοποιούνται ενεργά, έχουν εκατοντάδες 
παιδιά, αλλά και νέους στα «σπλάχνα» τους προσφέροντας 
τους τη δυνατότητα να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν, να 
γίνουν ενεργά μέλη αυτής της κοινωνίας. Δεν μπορούν να 
τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει 
μόνο το οικονομικό ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν, 
αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων που δυσχεραίνουν την 
ύπαρξη του αθλητισμού στο νησί.

Τα σωματεία με αγωνιστικές δραστηριότητες εκτός Πά-
ρου, δεν δυσκολεύονται μόνο με τα έξοδα μετακίνησης, 
αλλά και με το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις ενδο-
κυκλαδικές γραμμές, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το 
έργο τους. Το νησί όμως υστερεί και στην έλλειψη αθλητι-
κών γεγονότων που θα μπορούσαν να γίνονται συχνότερα 
και να κρατούν την κοινωνία σε επαγρύπνηση ιδιαίτερα το 
χειμώνα όπου οι εκδηλώσεις και άλλες κοινωνικές δραστη-
ριότητες είναι ελάχιστες. 

Επιπλέον, μη ξεχνάμε και το πρόβλημα με τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις που υπάρχει, καθώς δεν είναι μόνο η έλλειψη 
αθλητικών χώρων (κλειστό γυμναστήριο, στάδιο Νάουσας), 
αλλά και η κακή έως ανύπαρκτη συντήρηση των υπαρχό-
ντων αθλητικών χώρων. Μια βόλτα σε κάποιο χώρο μπορεί 
να πείσει εύκολα κάποιον, συνειδητοποιώντας πως η χρήση 
ενός γηπέδου είναι σε μερικές περιπτώσεις επικίνδυνη προς 
χρήση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση από τη μεριά της μπορεί να αναλά-
βει καθοριστικό ρόλο στο χώρο του αθλητισμού στηρίζοντας 
όπως και όσο χρειάζεται, τα αθλητικά σωματεία, βελτιώνο-
ντας τις υπάρχουσες υποδομές, και δημιουργώντας τις συν-
θήκες για νέες αθλητικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα θα μπορούσε να συγκροτηθεί μέσα από το 
δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από τη διαβούλευση και των 
τεσσάρων παρατάξεων, μια ομάδα - μια επιτροπή, η οποία 
θα έχει ως βάση όλους αυτούς που ασχολούνται με τον 
αθλητισμό ενεργά στο νησί, προπονητές, εκπροσώπους των 
αθλητικών συλλόγων, αθλητές, γυμναστές σχολείων, κα. Αυ-
τοί θα καταθέτουν τα προβλήματα αλλά επίσης προτάσεις 
και λύσεις για αυτά, ως οι άμεσα εμπλεκόμενοι με αυτά.

Ο Δήμος θα μπορούσε να στηρίξει οικονομικά σ’ ένα βαθ-
μό περισσότερο τα σωματεία, στο μέτρο πάντοτε που το 
επιτρέπουν οι συνθήκες, επίσης θα μπορούσε -αλλά ίσως 
και να επιβάλλεται- να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις υφι-
στάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, και συγκεκριμένα στην 
καθαριότητα τους, στην επιδιόρθωση ζημιών, στη βελτίωση 
τους, αλλά και σε οποιαδήποτε επιπλέον επέμβαση 

Επίσης, πολλές φορές συζητείται για το τι είδους τουρισμό 
θέλουμε και πως μπορούμε να ενισχύσουμε το τουριστικό 
μας ρεύμα. Η Πάρος αποτελεί προορισμό για πολλούς αθλη-
τές θαλασσίων σπορ (ιστιοπλοΐα, Kite surf και windsurf), που 
λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των φυσικών χαρα-
κτηριστικών της, μπορεί να αποτελέσει προορισμό για πολ-
λούς περισσότερους αθλητές, βελτιώνοντας τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις, αλλά ζητώντας και τη συνεργασία με τους 
αρμόδιους γύρω από τα θαλάσσια σπορ.

Πρέπει να δοθεί ευρύτερη προσοχή στον αθλητισμό από 
μεριάς Δήμου, γιατί δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό φαι-
νόμενο και διέξοδο για τη κοινωνία, αλλά εν τέλει μπορεί να 
βοηθήσει τη Πάρο, να αναπτύξει το τουριστικό της προϊόν, 
την οικονομία και γενικότερα τη ζωή των κατοίκων.
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Πρωτάθλημα;;;
Οι συνεχείς αναβολές αγώνων λόγω των προβλημάτων των ενδοκυκλαδικών 

δρομολογίων από τη ΝΕΛ, έχουν οδηγήσει το πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ, σε ό,τι αφορά 
το Β’ όμιλο που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, σε ένα μεγάλο κενό με θύματα τους 
ποδοσφαιριστές και τις διοικήσεις των σωματείων.

Έτσι, αν και φθάσαμε στο μήνα Νοέμβριο (θυμίζουμε ότι οι ομάδες μας έχουν 
αρχίσει προετοιμασία από τα μέσα Αυγούστου), οι Παριανές ομάδες (ΑΟΠ, Νηρέας), 
έχουν δώσει όλο και όλο από έναν αγώνα πρωταθλήματος! Πότε θα γίνουν οι αγώ-
νες, πότε οι ομάδες θα παίξουν τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος κλπ, δεν έχει 
γίνει γνωστό. Η ΕΣΠ Κυκλάδων για την ώρα δείχνει να μην αγωνιά, παρότι γνωρίζει 
ότι οι ημερομηνίες για την ανάδειξη του πρωταθλητή του Νομού μας που θα μετέχει 
στα play off ανόδου για την Γ’ εθνική κατηγορία, αρχίζουν να στενεύουν. Η ΕΠΣΚ 
φαίνεται πως αναμένει την κανονική ροή ακτοπλοϊκών δρομολογίων μεταξύ των 
νησιών μας. Την ίδια στιγμή το πρωτάθλημα στο Γ’ όμιλο της ΕΠΣΚ που μετέχουν 
οι ομάδες της Θήρας και Νάξου βρίσκεται στην τέταρτη αγωνιστική, όπως και στον 
Α’ όμιλο, που μετέχουν ομάδες από Σύρο, Μύκονο, Τήνο και Άνδρο. Δηλαδή, αν και 
εφόσον πραγματοποιηθούν ποτέ οι επόμενες αγωνιστικές των ομάδων του Β’ ομί-
λου, όλοι κατανοούμε τη διαφορά δυναμικότητας που θα υπάρχει, λόγω του τρόπου 
που πραγματοποιείται το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Κυκλάδων. Οι Παριανές ομάδες 
κάποια στιγμή θα δώσουν συνεχόμενα τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και αν 
προκριθούν στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος θα έχουν να αντιμετωπίσουν 
ομάδες που έδωσαν τους αγώνες τους με κανονική ροή, και όχι τρέχοντας πίσω από 
ημερομηνίες για να προλάβουν.

Απόψεις
Για το θέμα ο δημοσιογράφος κ. Θάνος Σαρρής, που εργάζεται σ’ ένα από τα 

καλύτερα και μεγαλύτερα αθλητικά site της χώρας (gazzeta.gr), έγραψε τα εξής:
«Οι περισσότεροι γνωρίζουν τα νησιά των Κυκλάδων από τα όμορφα και γεμάτα 

κόσμο καλοκαίρια. Οι χειμώνες, όμως, κυρίως στα μικρότερα από αυτά, είναι δύ-
σκολοι. Ο αθλητισμός και κυρίως το ποδόσφαιρο αποτελούν μια σταθερή διέξοδο 
για ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου. Όσους φορούν τη φανέλα των ομάδων, 
όσους ασχολούνται διοικητικά, αλλά και εκείνους που περιμένουν την Κυριακή για 
να πάρουν τζούρα από γήπεδο. 

Προφανώς, τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά των Δυτι-
κών Κυκλάδων, λόγω της ακτοπλοΐας, δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο αθλητικό. Το 
θέμα είναι πρωτίστως κοινωνικό. Και ως κομμάτι της κοινωνίας, το ποδόσφαιρο 
δεν μένει ανεπηρέαστο, με την κατάσταση εν έτει 2014 να είναι τραγική.

Ο δεύτερος όμιλος της Α’ κατηγορίας, αποτελείται από μια ομάδα από τη Σύρο, 
δύο από την Πάρο, μία από τη Σέριφο, μία από τη Σίφνο και μία από τη Μήλο. Υπό 
κανονικές συνθήκες, μιλάμε για αποστάσεις που μπορούν να καλυφθούν σε πολύ 
λίγη ώρα. Ωστόσο, την προηγούμενη βδομάδα, το ένα από τα δύο πλοία της γραμ-
μής που έκανε τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια έπαθε ζημιά. Η γραμμή ήταν ήδη 
προβληματική, με την εταιρία να ισχυρίζεται ότι δεν έβγαιναν τα έξοδα, αφού οι 
επιδοτήσεις για την νησιωτικότητα έχουν περιοριστεί κατά πολύ. Αποτέλεσμα αυ-

τού ήταν τα δρομολόγια να γίνονται με πολύ μικρές ταχύτητες, αλλά τουλάχιστον... 
γίνονταν. Πλέον, το μόνο που υπάρχει είναι αβεβαιότητα.

Ο γραμματέας της Ένωσης Κυκλάδων, κύριος Χωριανόπουλος, με δηλώσεις του 
στο sportcyclades.gr, τόνισε ότι στις αλλεπάλληλες κρούσεις που έχουν γίνει προς 
την Περιφέρεια δεν έχει πάρει ούτε καν απάντηση. Δεν έχουν ανταποκριθεί καν 
στα αιτήματά τους για ραντεβού, προκειμένου να εντοπίσουν το πρόβλημα και να 
προσπαθήσουν να διεκδικήσουν λύση. Αναρωτιούνται μεταξύ τους για το ποιος 
φταίει. Βέβαια, από τη στιγμή που το σχέδιο Ραγκούση για να περάσει η ακτοπλοΐα 
στην περιφέρεια δεν προχώρησε, το θέμα των επιδοτήσεων αφορά το Υπουργείο. 
Ωστόσο, η Περιφέρεια όφειλε να έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα.  

Η εταιρεία, η οποία έχει καταστεί ήδη έκπτωτη στο Βόρειο Αιγαίο, αντιμετώπιζε 
από πέρυσι προβλήματα οικονομικής φύσεως. Πλέον, έχει μείνει με ένα πλοίο μόνο 
για τα δρομολόγια και για να συνεχιστεί το Πρωτάθλημα, θα πρέπει οι ομάδες να 
πηγαίνουν πρώτα Πειραιά και από εκεί στον τελικό προορισμό τους ( Με εξαίρεση 
το Πάρος-Σύρος). Αυτό, φυσικά, θα εκτίνασσε το κόστος σε δυσθεώρητα επίπεδα, 
που κανείς δεν θα μπορούσε να καλύψει. Οπότε, άλλη λύση εκτός από την αναβο-
λή δεν υπάρχει. Ο όμιλος έχει διακοπεί και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.

Αποκομμένοι μεταξύ τους, οι κάτοικοι των νησιών βλέπουν προβλήματα που 
έχουν λυθεί εδώ και πολλά χρόνια να επανέρχονται και το χειρότερο; Κανείς δεν 
ασχολείται με αυτά. Σε μια εποχή όπου οι δυσκολίες για τα σωματεία και τους συλ-
λόγους είναι τεράστιες, οι Δυτικές Κυκλάδες βιώνουν το δικό τους ποδοσφαιρικό 
Μεσαίωνα...».

Και λίγο δράση…
Οι αγώνες του πρωταθλήματος παίδων ποδοσφαίρου (όμιλος Παριανών ομάδων) 

πραγματοποιήθηκε κανονικά το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού οι αγώνες με τις 
ομάδες της Νάξου εξυπηρετούνται απ’ άλλη ναυτιλιακή εταιρεία που συνδέει τα 
νησιά μας με τον Πειραιά.

Τα αποτελέσματα των αγώνων παίδων είχαν ως εξής:
ΠΑΣ Νάξου-Μαρπησσαϊκός  6-1
Φιλώτι-ΑΟΠ  1-3
Νηρέας- Πανναξιακός  2-3

Επίσης, ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, η πρώτη φάση του πρωταθλήματος 
προεπιλογής Εθνικών ομάδων, που πραγματοποιήθηκε σε γήπεδα της Εύβοιας.

Η ΕΠΣ Κυκλάδων έφερε τα παρακάτω αποτελέσματα:
Παίδων
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Δωδεκανήσου  0-1
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Χίου  6-2
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Σάμου  0-1
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Λέσβου  0-2
Νέων
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Δωδεκανήσου  0-1
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Χίου  2-0
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Σάμου  2-0
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Λέσβου  2-1



Νοέµβριος - Movember: 
Μήνας πρόληψης
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Με την επιστηµονική καθοδήγηση και φροντίδα του πολυιατρείου*
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