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Είσαι έτοιµος για
µια µικρή επένδυση

που θα σου επιστραφεί;

» σελ.5

Κοινωνική Λέσχη 
«Φοίνικας»

Ζούμε όλοι στην Πάρο, ένα όμορφο νησί και ειρηνι-
κό, το οποίο πολλές φορές διακρίνεται για τις κινήσεις 
αλληλεγγύης και σύμπραξης.

» σελ. 13

Ποιος παίζει... 
με το νέο 
αεροδρόμιο;

» σελ. 4 

Αθλητισμός 
στην Αντίπαρο

Είναι πανθομολογούμενο ότι τα τελευταία χρόνια τα 
παιδιά δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό και, γενι-
κότερα, με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ούτε καν 
παίζουν στις γειτονιές

» σελ. 14

Απρέπεια Χρ. Χριστόφορου
Στις 29 Φεβρουαρίου 2015 η εφημερίδα μας δημοσίευσε στο πλαίσιο αφιερώματος για τον τουρισμό, συνέντευξη του αντιδημάρχου 

και επικεφαλής της τουριστικής επιτροπής του νησιού μας, κ. Χρ. Χριστόφορου.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα μας σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα έκανε την κριτική της για το site του δήμου και το πρόγραμμα του συν-

δυασμού της πλειοψηφίας «Πάρος τώρα στην πράξη».

ειδήσεις
» σελ. 11

» σελ. 8-9
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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 333
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Μάρκος
Ξεκινώ με τα θετικά του δημάρχου σήμερις. Ο Μάρ-

κος ξεκαθάρισε τη σχέση του με τα ανώνυμα blog του 
νησιού μας. Έτσι, στη συνεδρίαση του Βελεντζείου 
Ιδρύματος, προ ημερών, συμφώνησε και εκείνος ως 
μέλος του ΔΣ, να στραφούν νομικά κατά ανώνυμων 
ιστοσελίδων που κατηγορούν με ψευδή στοιχεία το 
ίδρυμα.

■ Blog
Το ίδρυμα -σύμφωνα με πληροφορίες μας- οδηγεί 

το θέμα στη δικαιοσύνη, μέσω της υπηρεσίας δίωξης 
ηλεκτρονικού εγκλήματος. Την υπόθεση έχουν αναλά-
βει οι νομικοί του σύμβουλοι. Τα μέλη του Βελεντζεί-
ου οδηγήθηκαν σ’ αυτήν την απόφαση όταν διάβα-
σαν τις προσβλητικές και ψεύτικες ειδήσεις εναντίον 
τους, σε δύο ανώνυμα Παριανά blog. Επίσης, στα ίδια 
blog, υπήρχαν και προσβλητικά σχόλια κατά μελών 
του ιδρύματος. Άρα, λογικά, η δίωξη δε θα μείνει μόνο 
στους διαχειριστές των δύο blog, αλλά θα επεκταθεί 
και τους συγγραφείς των σχολίων. Τέλος, παρόμοια 
κίνηση γίνεται και κατά σχολιαστών στο facebook που 
και εκεί γράφτηκαν προσβλητικά και ατιμωτικά σχόλια 
κατά της υπόληψης των μελών του ΔΣ του ιδρύματος.

■ Ποιοι;
Η μεγάλη απορία μου είναι για τη συνεδρίαση της 

επιτροπής ποιότητας ζωής δήμου Πάρου, που θα συ-
νεδριάσει τη Δευτέρα το μεσημέρι. Θα ήθελα να δω σ’ 
αυτό το «νεκρό» όργανο εδώ και 4,5 χρόνια, πόσοι θα 
δώσουν το παρόν.

■ Ερώτηση
Ο κ. Χρ. Χριστόφορος, έγραψε για τη διαφήμιση της 

τουριστικής επιτροπής στο διαδίκτυο, το εξής: «Στον 
προϋπολογισμό του 2015 έχουμε προβλέψει ένα 
ποσό για προβολή στο διαδίκτυο, αξιολογούμε τις αρ-
κετές προσφορές που έχουμε λάβει και η ανάθεση θα 
γίνει εντός του Μαρτίου ώστε να ξεκινήσει η προβολή 
άμεσα στις επιλεγμένες ομάδες στόχους». Η ερώτησή 
μου είναι απλή. Πότε έγινε σχετική πρόσκληση, που, 
και από ποιους -«αρκετούς» όπως γράφετε- δεχθή-
κατε προσφορές κλπ, κλπ. Μικρό παιδί είμαι, θέλω να 
μάθω. 

■ Λόταρ
Για το αεροδρόμιο –το έχουμε και πρωτοσέλιδο 

σήμερα- έχουν ακουστεί πολλά. Σκέφτομαι λοιπόν 
το εξής: Ας πούμε ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες 
αποφάσισαν να βάλουν δρομολόγια. Φεύγει λοιπόν 
ο Βερολινέζος από την αεροδρομιάρα του και μέσω 
Αθηνών έρχεται στο νέο αεροδρόμιο Πάρου με τις 
πρόχειρες κατασκευές. Όταν φθάνει το αεροπλάνο δι-
απιστώνει ότι κατεβαίνει στο πουθενά. Απέναντί του 
βλέπει κάτι τσίγκους (βλ.: σκέπαστρο), που του λένε 
ότι είναι η αίθουσα υποδοχής! Έκπληκτος ο Λόταρ (τον 
βαφτίζω έτσι γιατί γουστάριζα πολύ τον παικταρά Μα-
τέους), βλέπει στη συνέχεια να τον φορτώνουν σ’ ένα 
καμιόνι και να τον περνούν απ’ ένα χωματόδρομο στε-

νό, για να τον βγάλουν στον κανονικό ασφαλτωμένο 
δρόμο.

■ Λόταρ 2
Ο Λόταρ λοιπόν τα χάνει, αλλά επειδή στο Βερολίνο 

όταν έφυγε είχε τσακωθεί με την κοπέλα του, δε δίνει 
σημασία. Τραβάει και μερικές selfie με το κινητό του 
και νιώθει και λίγο σαν Αμερικανός στρατιώτης που 
κάνει απόβαση στο Ιράκ. Τες πα, στη συνέχεια παίρνει 
ένα ταξί και μαζί με άλλους τέσσερις επιβάτες (27 εί-
ναι όλα και όλα τα ταξί που έχουμε στην Πάρο), φεύγει 
και πηγαίνει στο δωμάτιό του, τσι Νάουσα. Οι μέρες 
περνούν, και να τα πρωινά του με τα μπέικον, και να 
τα μεσημέρια με τις ψαρούκλες του, και να τα βράδια 
γίνεται «κουνουπίδι» στο λιμανάκι. Άσε που γνωρίζει 
και μία κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, που τον βάζει 
γρήγορα στα Ελληνικά κόλπα, και στην ερώτησή του: 
«was ist die beste Mannschaft in Griechenland» 
(ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα), η Σαλονι-
κιά του απαντά: «ΜΠΑΟΚ λέμε ρε Λόταρ, ΜΠΑΟΚ και 
τα μυαλά σε μίξερ σε λέω ρε καρντάσι». 

■ Λόταρ 3
Κάποια στιγμή τελειώνουν οι μέρες διακοπών και 

ο Λόταρ ετοιμάζεται να φύγει. Ξαναπαίρνει ταξί και 
φθάνει στο παλιό αεροδρόμιο, που πρέπει να γίνει το 
check in κλπ. Στη συνέχεια τον φορτώνουν και πάλι 
σε ένα καμιόνι και τον πηγαίνουν στο νέο αεροδρό-

μιο. Όμως εκεί, στο τσίγκινο σκέπαστρο, βρίσκονται οι 
επιβάτες της πτήσης που είχε έρθει λίγο νωρίτερα. Ο 
Λόταρ τη βγάζει έξω στα χωράφια και το κακό είναι 
πως μεσημεριάτικα μέσα στον Αύγουστο, η θερμοκρα-
σία χτυπάει 38 βαθμούς κελσίου. Ο Λόταρ αρχίζει και 
βρίζει… Έλα όμως που το αεροπλάνο της αναχώρησής 
του έχει καθυστέρηση. Και περνά μια ώρα, και περ-
νούν δυο ώρες, και ο Λόταρ μόνο βρίζει. Αίφνης σκάει 
και με μεσημεριανή μπόρα και γίνεται μες τη λασπου-
ριά από τα χώματα. Εκεί να δεις το Λόταρ. «Τούρκος» 
γίνεται από Βερολινέζος.

■ Λόταρ 4
Κάποια στιγμή έρχεται το αεροπλάνο για να φύγει 

ο Λόταρ. Τι να φύγει δηλαδή, ξεπερνά στο σπριντ και 
τον Καρλ Λιούις για να μπει στο αεροπλάνο. Τες πα, 
όλα καλά και φεύγει για την πατρίδα του. Φθάνει 
στο Βερολίνο και τον ενημερώνουν ότι οι βαλίτσες 
του χάθηκαν κάπου στην Πάρο, κατά τη μεταφορά μ’ 
ένα τρίκυκλο από το παλιό αεροδρόμιο στο νέο, με 
τις προσωρινές εγκαταστάσεις… Ο Λόταρ, που «βρά-
ζει», θυμάται τις selfies που είχε τραβήξει με το κινητό 
του κατά την αποβίβασή του στην Πάρο. Μπαίνει στον 
υπολογιστή του και στέλνει νευριασμένος στα ΜΜΕ 
της χώρας του τις φωτογραφίες και κάνει φυσικά και 
τα σχετικά σχόλια... Αυτά.

■ Λόταρ 5
Ο Λόταρ γίνεται κακός για όλους μας. Το Γερμανάκι 

άφησε στο νησί, μέσα στην εβδομάδα που κάθισε, ένα 
χιλιαρικάκι, μια χαρά ήταν στη συμπεριφορά του, έγινε 
και Παοκάκι, αλλά για εμάς, ο Λόταρ είναι κακός και 
εχθρός μας. (Μη σε νοιάζει ρε Λόταρ, εγώ είμαι μαζί 
σου, και να ξέρεις ότι μαζί σου είναι και όλοι όσοι διά-
βασαν αυτές τις «διαφωνίες»).

■ Υπερβολή;
Κάποιοι τώρα ίσως πιστεύουν ότι όλα τα παραπάνω 

είναι υπερβολικά και με την άνεση γραφής που δίνει μια 
παραπολιτική στήλη. Μόνο που δε θα συμφωνήσουμε. 
Για τσίγκινο σκέπαστρο μιλούν κάποιοι για λύση, για 
χωματόδρομο δίχως καμία υδραυλική μελέτη, ακόμα 
και για πύργο ελέγχου στο παλιό αεροδρόμιο μιλούν, 
που θα κάνει -προσωρινά και πάλι- τις απαραίτητες κι-
νήσεις για την απο-προσγείωση των αεροσκαφών στο 
νέο αεροδρόμιο. Μέχρι για συνεννόηση με γουόκι τόκι 
ακούστηκε. Ποιοί λοιπόν λένε μεγαλύτερα καλαμπού-
ρια; Η παραπολιτική μας στήλη ή κάποιοι άλλοι;

■ Ζωή
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα το φάει γρήγορα το 

κεφαλάκι της με όλα όσα αποφασίζει. Βάζει «μαχαίρι» 
στα βουλευτικά προνόμια, αλλά και τα προνόμια πρώ-
ην Πρωθυπουργών. Καταγγέλλει τη σύμβαση leasing 
για τα βουλευτικά αυτοκίνητα. Μιλάει για μείωση του 
1/5 της βουλευτικής αποζημίωσης σε περίπτωση κο-
πάνας από τη Βουλή, και ζητά πίσω τα γραφεία που 
διατηρούν πρώην πρωθυπουργοί, που δεν είναι πλέ-
ον βουλευτές. Παιδιά. Βγάζει δε βγάζει τη Λαμπρή, με 
αυτά που λέει.

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
εφαρµογέςµην ξεχνάς να κάνεις

check-in στην               
για ό,τι χρειάζεται

η επιχείρησή σου...

κάρτες | διαφηµιστικά έντυπα | φακέλους
προτυπωµένα Α4 παραστατικά

µπλοκ (τιµολογίων-αποδ. είσπραξης κλπ)
µηχανογραφικά έντυπα | αυτοκόλλητα

και ότι άλλο σκεφτείς!

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 & 53555
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr

Να αποσυνδεθεί
ο τουρισμός…

Δυναμική είναι η παρουσία των νησιών της 
Περ. Ν. Αιγαίου στη διεθνή έκθεση τουρι-
σμού του Βερολίνου, «ΙΤΒ», τα εγκαίνια της 
οποίας έγιναν στις 3/3/2015 από το Γερμανό 
υπουργό οικονομίας, κ.  Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

Στην έκθεση, που αποτελεί παγκόσμιο 
σταθμό για την προώθηση του τουριστικού 
προϊόντος συμμετέχει και η Πάρος σε περί-
πτερο της Περιφέρειας μαζί με τα νησιά: Ίο, 
Κάρπαθο, Άνδρο, Τήνο, Θήρα, Μήλο, Αστυ-
πάλαια, Πάτμο, Σέριφο και Φολέγανδρο, ενώ με δικά τους ξεχωριστά περίπτερα 
συμμετείχαν στην τα νησιά της Ρόδου και της Κω. 

Τα μηνύματα για τον Ελληνικό τουρισμό, για την σεζόν του 2015, είναι περισσό-
τερο από ενθαρρυντικά, όπως προέκυψε από τις δηλώσεις των Γερμανών τουριστι-
κών παραγόντων, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου. Μοναδική πηγή ανησυχίας 
και αρνητικών σχολίων, ήταν η πολιτική κατάσταση και τα οικονομικά 
προβλήματα της χώρας. Για τον λόγο αυτό, σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης, 
κ. Γ. Χατζημάρκος, επισημαίνει: «Τα νησιά μας συγκεντρώνουν και φέτος τεράστιο 
ενδιαφέρον. Η προτίμηση που για μια ακόμη φορά δείχνουν τόσο η γερμανική, 
όσο και οι άλλες τουριστικές αγορές για τα νησιά του Ν. Αιγαίου, επιβεβαιώνει 
την ισχυρή δυναμική της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Συνεπώς, πρέπει με κάθε 
τρόπο να αποφορτίσουμε την συζήτηση που συνδέει τον τουρισμό μας με την πο-
λιτική κατάσταση της χώρας».

Σημειώνεται ότι στη διεθνή έκθεση έδωσε το παρόν και η αναπληρώτρια υπουρ-
γός τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά, ενώ συμμετέχουν περισσότεροι από 10.000 
εκθέτες από 186 χώρες.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Νόρμπερτ Φίμπιχ, πρόεδρο του Γερμανικού συνδέσμου 
τουριστικών γραφείων, το 2014 η χώρα μας -με άνοδο της τάξης του 17,2% σε 
σχέση με το 2013- ήταν ο μεγάλος κερδισμένος των κρατήσεων Γερμανών του-
ριστών ως προς τους Ευρωπαϊκούς προορισμούς. Βάσει των έως τώρα στοιχείων 
από τις κρατήσεις, η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2015, διαμορφώνοντας θετικές 
προοπτικές για τα νησιά μας.

Συνεδρίαση Τουριστικής
Στις 27/2/2015 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής τουρισμού δήμου 

Πάρου, η οποία ξεκίνησε με ενημέρωση από την κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη για τα απο-
τελέσματα συμμετοχής στη διεθνή τουριστική έκθεση «ΒΙΤ Μιλάνου».

Επίσης, έγινε αναφορά στη μέχρι τώρα πορεία των δράσεων που ανατέθηκαν σε 
μέλη της επιτροπής κατά την προηγούμενη συνεδρίασή της και όπου περιλαμβάνο-
νται προτάσεις για:

- Θέμα γάμων των Κινέζων στην Πάρο και καταγραφή τρόπων και μέσων πρόσβα-
σης στην Πάρο, από τον κ. Δημήτρη Πετρόπουλο 

- Δράση Tour de France, από τον κ. Αλέκο Καρποδίνη  
- Αθλητικές δραστηριότητες και θαλάσσια αθλήματα, από τον κ. Λουκιανό Πολυ-

κανδριώτη
- Καταγραφή έντυπου διαφημιστικού υλικού από την κ. Αρχοντική Αλεξανδροπού-

λου
Λήφθηκαν αποφάσεις για:
- Την έγκριση κοινής πορείας και δράσης  με το δήμο Αντιπάρου όσον αφορά την 

τουριστική προβολή των νησιών μας. Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και η επιτροπή 
τουρισμού Αντιπάρου.

- Την αποστολή αιτήματος στο Δ.Λ.Τ. Πάρου- Αντιπάρου και την διερεύνηση δημι-
ουργίας τρίπτυχου και συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη Seatrade Europe Cruise 
& River Cruise Convention Marseille τον Οκτώβριο του 2015.

- Την διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης του δήμου Πάρου σε Γάλλους πράκτορες 
και tour operators στο Παρίσι, μέσω του εστιατορίου της κ. Ντίνας Νικολάου, με 
σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας μας στο Γαλλικό κοινό.

- Τον τρόπο καταχώρησης και προβολής των επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα του 
δήμου Πάρου.

- Τηνδιενέργεια διαγωνισμού φωτογραφίας με έπαθλα φωτογραφικές μηχανές με 
σκοπό τη δημιουργία πρωτογενούς ψηφιακού υλικού προβολής της Πάρου

- Την έγκριση ραδιοφωνικής προβολής της Πάρου μέσω διαγωνισμών με δώρο 
εκδρομικά πακέτα στην Πάρο το Πάσχα και έκδοση δελτίου τύπου στα Ελληνικά 
Μ.Μ.Ε για το Πάσχα 2015 

- Την αποστολή αιτήματος στο δημοτικό συμβούλιο για τον καθαρισμό των πα-
ραλιών, καθώς και την έγκριση καθαρισμού, φωτισμού, ευπρεπισμού και ειδικής 
σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων και αξιοθέατων Δήμου Πάρου.
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Ερωτήματα για 
ΚΤΕΛ Πάρου

Πολύ εύστοχα, ως συνήθως, ο Δ.Μ.Μ. στη στή-
λη του «διαφωνίες» της «Φωνής» μας, επισημαί-
νει την σπανίδα των λεωφορειακών δρομολογί-
ων του Κ.Τ.Ε.Λ της Πάρου τη χειμερινή περίοδο 
(μόνο;). Η στάση αυτή των κ.κ. λεωφορειούχων, 
όχι μόνο κρατά ομήρους όλους τους «χωριάτες» 
του νησιού, αλλά και θυμίζει, αλήστου μνήμης, 
δρομολόγια της δεκαετίας του 1950.

Πότε θα ξυπνήσει η συνείδηση των ανωτέρω κυρίων, για να τους εξηγήσει, ότι 
ένα επάγγελμα δεν είναι μόνο κερδοσκοπισμός, αλλά και λειτούργημα. Σκέφτηκαν 
άραγε ποτέ, πως θα έβλεπαν οι ίδιοι μια παρόμοια κίνηση, ας πούμε, των φαρμακο-
ποιών; Να ψάχνουν να βρουν φαρμακείο ανοιχτό για να πάρουν ένα φάρμακο για 
το παιδί τους, η έλλειψη του οποίου βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του; Ή τι θα έλεγαν, αν 
οι εφοπλιστές ομονοούντες με τους κ.κ. λεωφορειούχους μας, έδεναν τα πλοία τους 
τη χειμερινή περίοδο, λόγω μειώσεως της επιβατικής κινήσεως; Κάποτε, όχι και πολύ 
παλιά, η Πάρος «ευτύχησε» να βλέπει βαπόρι κάθε δεκαπέντε, ή και είκοσι, μέρες, με 
ότι αυτό συνεπάγεται.

Μια αναθεώρηση των δρομολογίων ώστε να έλθουν πιο κοντά προς τον επιβάτη 
θα ήταν ευχής έργον.

Εκμεταλλευόμενος την ανοχή και τη φιλοξενία της Φ.τ.Π. θα ρωτήσω, μέσα από 
τις στήλες της, τους αρμοδίους, που η αρμοδιότητά τους περιλαμβάνει και την ευτα-
ξία της παραλιακής οδού της Παροικίας, την οδό «Γιάννη Πάριου».

Έχουν γνώση της κατάστασής της; Γνωρίζουν ότι, από το τέρμα των λεωφορείων 

μέχρι το «Μπουνταράκι», το οδόστρωμα δίπλα στο ρείθρο του προς την πόλη, είναι 
κατειλημμένο με διάφορα εμπόδια, (αφίσες, κατάλογοι μενού, καθίσματα, τραπέζια) 
που προφανώς έχουν τοποθετήσει οι κ.κ. καταστηματάρχες προκειμένου να απο-
κλείσουν τη στάση κάποιου τροχοφόρου που, κατά τη γνώμη τους, εμποδίζει τη 
θέα του μαγαζιού τους. Το σκεπτικό αυτό δεν μπορεί να κριθεί σαν λογικό όταν το 
καλοκαίρι για δώδεκα ώρες η παραλιακή είναι πεζόδρομος. Αλλά και τον υπόλοιπο 
χρόνο, που είναι μονόδρομος, τυχών περαστικός δεν θα βαδίσει στο οδόστρωμα, 
αλλά στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να αποφύγει διερχόμενα οχήματα. Ερωτώ, αφε-
λώς. Είναι η δεν είναι παράβαση του «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (αρθρ. 34 π. 
12, και αρθρ. 48) η ενέργεια αυτή ως κατάληψη οδοστρώματος;  Παράβαση για την 
οποία έχουν καταδικαστεί δημοτικοί άρχοντες.

Δεν φτάνει όμως αυτό. Οι πιο πάνω κύριοι καταστηματάρχες  καταλαμβάνουν, 
πάλι με τραπέζια και καρέκλες, τους χώρους της «Ελεγχόμενης Στάθμευσης» του 
Δήμου. Ο Δήμος μας πρέπει να έχει γίνει «πλούσιος» από την πώληση των καρτών 
στάθμευσης που χρειάζονται για το σκοπό αυτό, επί εικοσιτετραώρους βάσεως.

Μανώλης Ι. Χανιώτης
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Ποιος παίζει... με
το νέο αεροδρόμιο;

Η υπόθεση του νέου αεροδρομίου μετά την εμπλοκή που προέκυψε από την αρ-
νητική απόφαση της ανεξάρτητης αρχής βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση. Πρέπει 
να μελετηθεί ποια είναι η ορθότερη λύση από κάθε άποψη (τεχνικά, οικονομικά, 
μέτρα ασφαλείας κ.λπ.) και παράλληλα να επιλεγεί η γρηγορότερη διαδικασία για 
την άμεση λειτουργία του.

Όλοι έχουμε κατανοήσει το πόσο σημαντικό είναι για την οικονομική «απογείωση» 
των νησιών μας η άμεση λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Αυτό όμως δεν μπορεί 

να είναι λόγος για κινήσεις πανικού και πολιτικής εκμετάλλευσης που να οδηγούν σε 
επικίνδυνες προχειρότητες, και αποσπασματικές επιλογές.

Ο κίνδυνος να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να οδηγηθούμε σε ατέρμονες διαδικα-
σίες από επιπόλαιες αποφάσεις είναι πολύ μεγάλος. Σίγουρα η υπόθεση του νέου 
αεροδρομίου δεν προσφέρεται για μικροπολιτικά παιχνίδια πρόσκαιρου εντυπωσι-
ασμού.

Σ’ αυτή τη δύσκολη φάση είναι ανάγκη η τοπική εξουσία (έπαρχος - δημοτικά 
συμβούλια) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να επιδιώ-
ξουν να πραγματοποιηθεί ευρεία τεχνοκρατική σύσκεψη ώστε να επιλεγεί η σωστή 
ρεαλιστικά λύση και διαδικασία, για την άμεση λειτουργία του νέου αεροδρομίου 
της Πάρου. Αυτή την επιλογή στη συνέχεια όλοι οι φορείς και σύσσωμοι οι κάτοικοι 
των νησιών μας πρέπει να διεκδικήσουν δυναμικά. Αυτή η επιλογή, που από τεχνικής 
άποψης θα είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, πρέπει να είναι η μοναδική επιλογή για 
όλους και θα είναι μέρος του γενικότερου σχεδίου των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του νέου αεροδρομίου. Η επιλογή αυτή, η προσωρινή, πρέπει να «βλέπει» στο μέλ-
λον και φυσικά πρέπει να προάγει το τουριστικό προϊόν και όχι να μας δυσφημεί. Με 
αυτές τις σκέψεις λογικό είναι να αποκλείουμε κάθε πρόχειρη τριτοκοσμική επιλογή.

 Μ’ αυτή την τεχνοκρατικά τεκμηριωμένη θέση στο χέρι πρέπει να απαιτήσουμε 
από την κεντρική εξουσία την υλοποίηση της. Εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση, συ-
ντονισμός και ομοψυχία αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Θα είναι ο πιο δύσκο-
λος αγώνας για το μέλλον του τόπου και χρειάζεται αποφασιστικότητα από όλους. 
Σε αυτή την δύσκολη φάση για το μεγαλύτερο έργο των νησιών μας δεν χωρούν 
προχειρότητες.

Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να παίζει με το νέο αεροδρόμιο της Πάρου. 

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
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Αντέχουν τα ακίνητα 
στις Κυκλάδες

Πτώση τιμών (έως 15%) έχουμε σε νησιωτικούς προορισμούς της χώρας κατά τη 
διάρκεια του 2014. Σύμφωνα με φορείς της αγοράς ακινήτων σε σχετικές έρευνές 
τους, η συνολική κάμψη των τιμών σε σχέση με την περίοδο πριν από την οικονομική 
κρίση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 50%, χωρίς μάλιστα προοπτική άμεσης ανάσχε-
σης της πτωτικής πορείας για το 2015.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», πλην ορισμένων περιοχών υψηλού τουριστικού 
ενδιαφέροντος, που έχουν κατορθώσει να προσελκύσουν εκ νέου αγοραστές, κυρί-
ως από το εξωτερικό.

Την καλύτερη εικόνα, συγκριτικά 
με άλλες περιοχές της χώρας, κατα-
γράφουν οι Κυκλάδες. Σύμφωνα με 
έρευνα της «Alpha Αστικά Ακίνητα», 
την οποία παρουσίασε ο κ. Κωνστα-
ντίνος Τράκας, η εντονότερη αγο-
ραστική κινητικότητα καταγράφηκε 
σε Μύκονο, Σαντορίνη και τα μικρά 
νησιά των Κυκλάδων (π.χ. Φολέγαν-
δρο, Ίο και Μικρές Κυκλάδες). Ωστό-
σο, παρότι η κατάσταση ήταν κάπως 
βελτιωμένη σε σχέση με το 2013, η 
ύφεση στην αγορά παραμένει, υπό 
την πίεση της υπερπροσφοράς ακι-
νήτων και της έλλειψης ρευστότη-
τας, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει 
και αναμονή για περαιτέρω πτώση 
των τιμών. Πάντως, η ζήτηση εκδη-
λώνεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά 
από ξένους αγοραστές, οι οποίοι 
επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το 
γεγονός ότι οι τιμές έχουν υποχωρή-
σει μεταξύ 40% και 50% σε σχέση 
με τις τιμές που ίσχυαν την περίοδο 
2008-2009. Όσον αφορά το τι μέλ-
λει γενέσθαι, η «Alpha Αστικά Ακίνη-
τα» εκτιμά ότι το απούλητο απόθεμα, 
που πιθανόν να ξεπερνά τις 50.000 
εξοχικές κατοικίες πανελλαδικά, δύσκολα επιτρέπει βελτίωση των συνθηκών στην 
αγορά.

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η αγορά των εξοχικών στις Κυκλάδες εξακολουθεί 
να «υποφέρει» από έλλειψη νέων κατασκευών (ο αριθμός των αδειών σημειώνει 
πτώση 80% σε σχέση με το 2005), μεγάλη πτώση στις αξίες κατοικιών, που κυ-
μαίνεται μεταξύ 40% και 50% σε σχέση με τις εποχές προ κρίσης, και μηδενικό 
ενδιαφέρον για αγορά οικοπέδων, οι τιμές των οποίων εμφανίζουν μείωση άνω του 
50% από τις τιμές του 2008-2009. Τα πλεονεκτικά ακίνητα (θέση, θέα, ποιότητα 
κατασκευής), όμως, έχουν μικρότερη πτώση και είναι τα μόνα για τα οποία παρου-
σιάζεται ενδιαφέρον.

Πάρος
Η αγορά ακινήτων στην Πάρο ήταν λίγο καλύτερη το 2014 από το 2013, καθώς 

πραγματοποιήθηκαν κάποιες αγοραπωλησίες και γονικές παροχές. 
Οι εξοχικές κατοικίες σε συγκροτήματα παραμένουν χωρίς κανένα ενδιαφέρον, 

ενώ πολύ μεγάλο εξακολουθεί να είναι το απόθεμα των απούλητων σπιτιών (πι-
θανότατα >3000 ακίνητα). Να σημειωθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αλλοδαπούς 
(Γάλλους) για βίλες με πλεονεκτικά χαρακτηριστικά (υπερυψωμένο σημείο, θέα, ποι-
ότητα κατασκευής), οι οποίες λείπουν από την αγορά.

Οι αξίες κατοικιών στην Παροικιά κυμαίνονται έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ. (ανωδο-
μή), ενώ εκτός Παροικιάς, διαμορφώνονται σε 1.500-1.700 ευρώ (από 2.300-2.500 
ευρώ ανά τ.μ.).

Οι αξίες των αγροτεμαχίων κινούνται στα 5-15 ευρώ ανά τ.μ., όπως είναι ελάχιστο 
το ενδιαφέρον, ενώ τα επαγγελματικά γήπεδα πωλούνται σχεδόν όσο τα αγροτικά. 
Πρόσφατα φαίνεται ότι υπήρξαν ενδιαφερόμενοι για αγορά καλών αγροτεμαχίων 
(σε τιμές σχεδόν ευκαιρίας, αλλά καλύτερα από το 2013) και κατασκευή κατοικιών.

Αντίθετα με την Πάρο, πολύ μικρότερη πτώση καταγράφει η Αντίπαρος (<20%).

Τα υπόλοιπα νησιά

Σαντορίνη
Λίγο καλύτερα από το 2013 κινήθηκε πέρσι η αγορά ακινήτων στη Σαντορίνη. Οι 

αξίες κατοικιών στις ακριβές περιοχές (θέα Καλντέρα – Ημεροβίγλι, Φηροστεφάνι) 
παρουσιάζουν μείωση 20-30%, δηλαδή κινούνται στις 3.000-4.000 ευρώ ανά τ.μ. 
για τις νεόδμητες, ενώ ελάχιστο είναι το ενδιαφέρον για τις λοιπές περιοχές. Τα 

σπίτια στις εν λόγω περιοχές πωλούνται σχεδόν στη μισή αξία σε σχέση με το 2008, 
δηλαδή έως 1.500 ανά τ.μ.

Σχεδόν μηδενικό είναι το ενδιαφέρον για τα αγροτεμάχια, με τις αξίες να κατα-
γράφουν πτώση μεγαλύτερη του 50%, ήτοι 5-30 ευρώ ανά τ.μ. Παρ’ όλα αυτά 
σημειώνεται ότι υπάρχει ζήτηση για επενδυτικά ακίνητα στην Καλντέρα (ξενοδοχεία 
κ.τ.λ.), αλλά με νόμιμες επιφάνειες.

Μύκονος
Διεθνές ενδιαφέρον αλλά και υπερπροσφορά ακινήτων χαρακτηρίζει την αγορά 

ακινήτων της Μυκόνου, με το 2014 να κλείνει υψηλότερα σε σχέση με το 2013. 
Ο λόγος ήταν αγορές που πραγματοποίησαν ξένοι, κυρίως προνομιακά ακίνητα με 
αξία μεγαλύτερη του 1 εκατ. ευρώ, αλλά και κάποιοι Έλληνες (έως 500 χιλ. ευρώ).

Οι αξίες κατοικιών (μικτές επιφά-
νειες), ακόμη και στις ακριβές περι-
οχές (Τούρλος, Άγ. Στέφανος, Άγ. Ιω-
άννης), κυμαίνονται μεταξύ 3.000 και 
4.000 ευρώ ανά τ.μ. (πτώση μεγαλύ-
τερη από 40% σε σχέση με τις «κα-
λές» εποχές). Πάνω από 50% έχουν 
υποχωρήσει οι αξίες αγροτεμαχίων, 
ενώ ο αριθμός αδειών εμφανίζει 
πτώση μεγαλύτερη του 80%. Σημα-
ντική δραστηριότητα καταγράφεται 
πάντως σε ό,τι αφορά τις Τουριστι-
κές Επιπλωμένες Κατοικίες (ΤΕΚ) με 
σήμα ΕΟΤ (Ν. 4179/13, 4254/14).

Σύρος
Στη Σύρο η κατάσταση παρέμεινε 

πέρσι σχεδόν ίδια με το 2013. Οι 
λίγοι ενδιαφερόμενοι (συνήθως αλ-
λοδαποί ή Έλληνες του εξωτερικού) 
ψάχνουν για ακίνητα σε καλές περι-
οχές (π.χ. Βαπόρια), αλλά μόνο πραγ-
ματικές ευκαιρίες.

Οι αξίες κατοικιών σημειώνουν 
πτώση 40-50%, δηλαδή 1.500-
1.700 ευρώ ανά τ.μ. εντός Ερμού-
πολης (νεόδμητα), ενώ η πτώση στις 
αξίες των αγροτεμαχίων ξεπερνά το 

50%. Ρεαλιστικές ελπίδες να πωληθούν έχουν μόνο τα πλεονεκτικά ακίνητα (θέση, 
ποιότητα κατασκευής) σε πολύ χαμηλές τιμές.

Νάξος
Παλαιότερα η Χώρα «ασφυκτιούσε» λόγω μη ύπαρξης σχεδίου πόλης, με αποτέ-

λεσμα ανυπαρξία κενών οικοπέδων και μεγάλων αξιών, τώρα πλέον δεν υπάρχει 
τέτοιο πρόβλημα

Κάποιες λίγες αγοραπωλησίες από Γερμανούς και Γάλλους έγιναν πάντως πέρυσι, 
χωρίς να παρατηρηθεί μεγάλη διαφορά έναντι του 2013. Οι αξίες των κατοικι-
ών εμφανίζουν πτώση 30-40%. Συγκεκριμένα στη Χώρα δεν ξεπερνούν τα 2.000 
ευρώ ανά τ.μ., ενώ εκτός Χώρας οι τιμές κυμαίνονται στα 1.500-1.800 ευρώ ανά 
τ.μ. (ανωδομή). Οι αξίες αγροτεμαχίων διαμορφώνονται από 5 ευρώ ανά τ.μ. στα 
ανατολικά του νησιού έως 15 ευρώ ανά τ.μ. στα δυτικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 
οικοδομική δραστηριότητα ήταν λίγο καλύτερη από το 2013. Αυξημένη δραστηριό-
τητα εμφάνισαν τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων.

Τήνος
Ως τον Σεπτέμβρη, το 2014 ήταν ελαφρά καλύτερο από το 2013 στην αγορά της 

Τήνου. Ενδιαφέρον υπήρξε από αλλοδαπούς για βίλες με πλεονεκτικά χαρακτηρι-
στικά (θέση με θέα, ποιότητα κατασκευής), αλλά σε τιμές προσφοράς. Οι τιμές των 
κατοικιών σημειώνουν πτώση >40%, δηλαδή κάτω από 1.500 ευρώ ανά τ.μ., αλλά 
το αδιάθετο απόθεμα είναι σχετικά μικρό.

Στις αξίες των αγροτεμαχίων η πτώση είναι 50% στα 5-10 ευρώ ανά τ.μ., λόγω 
μηδενικού ενδιαφέροντος για ανοικοδόμηση, εκτός από κάποια καλά αγροτεμάχια 
(σε τιμές 20-30 ευρώ ανά τ.μ., από 60-70 ευρώ ανά τ.μ. παλαιότερα) για ανέγερση 
εξοχικής κατοικίας. Ουσιαστικά, η οικοδομική δραστηριότητα στο νησί είναι μηδενι-
κή και περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. Καρδιανή), ενώ «βγαίνουν» μόνο 
πολύ λίγες άδειες για ανακαινίσεις (λόγω ΕΟΤ).

Άνδρος
Το 2014 χαρακτηρίζεται ίσως χειρότερο από το 2013 για την Άνδρο, καθώς πρό-

κειται για νησί με λίγο τουρισμό, ενώ το ενδιαφέρον προέρχεται μόνο από λίγους 
αλλοδαπούς για ακίνητα σε τιμές προσφοράς. Οι τιμές εμφανίζουν πτώση 50%, ενώ 
προσφερόμενο στοκ είναι σχετικά μεγάλο.
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Νέο ΔΣ στο 
ΝΟΠ

Κατά τη γενι-
κή συνέλευση του 
Ναυτικού Ομίλου 
Πάρου, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 
11/2/2015, ανα-
γνώστηκε ο διοι-
κητικός και οικονο-
μικός απολογισμός 
του απερχόμενου 
έτους και αφού εγκρίθηκαν και οι δυο, ακολούθησαν 
εκλογές από όπου προέκυψε το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο του ομίλου που, συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
εξής:

Πρόεδρος: Πώλος ΕλευθέριοςΑντιπρόεδρος/
Έφορος κολύμβησης: Δαφερέρας Ευθύμιος

Γραμματέας: Ραγκούσης Ιωάννης
Ταμίας: Κονταράτου Άννα
Έφοροι ιστιοπλοΐας τριγώνου-ανοικτής θα-

λάσσης: Μπρούσης Ιωάννης, Φωσκίνης Γαϊτάνος, 
Σκλαβούνος Ραφαήλ

Έφορος υλικού εγκαταστάσεων: Σκλαβούνος 
Ραφαήλ

Έφορος beach volley: Καβάλης Μανώλης 
Έφοροι εντευκτηρίου: Παναγιωτίδης Παναγιώ-

της, Καβάλης Μανώλης, Μερεμέτης Δημήτρης
Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων: Μερεμέτης Δη-

μήτριος, Ιορδάνη Ελευθερία, Καβάλης Μανώλης.

Ο.Α.Ε.Ε.
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, εξέφρασε την ικανοποίηση  του για τις ενέργειες 
των βουλευτών του Νομού μας, κ.κ. Ν. Συρμαλένιου, 
Ν. Μανιού και Α. Συρίγου, για την άμεση παρέμβαση 
τους στη Βουλή και το ενδιαφέρον που έδειξαν για την 
ταχεία προώθηση των αιτημάτων τους για την ίδρυση 
και τη λειτουργία γραφείου Ο.Α.Ε.Ε. στο νησί μας.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση σημαντική 
ήταν και η παρέμβαση για το ίδιο ζήτημα, από τον 
έπαρχο Πάρου-Αντιπάρου, κ. Κωνσταντίνο Μπιζά.

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος στην ανακοί-
νωσή του σημειώνει: «[…] Θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
επιτέλους το νερό μπήκε στο αυλάκι, η ταλαιπωρία, 
ο χρόνος και τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι 
ασφαλισμένοι επαγγελματίες στα νησιά μας σύντομα 
θα σταματήσει. Δεν ξεχνούμε φυσικά τις τεράστιες 
ελλείψεις του κέντρου υγείας που πάλι εμάς αφορούν 
και δημιουργούν συνθήκες μεγάλης ανασφάλειας, 
γιατί και δω θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα 
μας.

Μετά από δέκα χρόνια αναμονής θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι θα  υπάρξει επιτέλους λύση του  τερά-
στιου αυτού προβλήματος και παράλληλα δηλώνουμε 
ότι ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να συνδράμει με 
κάθε τρόπο στη λειτουργία του γραφείου».

Νέα αναφορά 
για το Κ.Υ.

Οι Βουλευτές Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ, κ.κ. Νικ, Συρμαλέ-
νιος, Ανυ. Συρίγος και Νίκ. Μανιός κατέθεσαν αναφο-
ρά στο υπουργείο υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων, 
το έγγραφο του δήμου Πάρου από τις 13/2/2015, για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κ.Υ. Πάρου.

Το έγγραφο ανέφερε σχετικά: «Θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
το Κέντρο Υγείας Πάρου το οποίο τα τελευταία χρό-
νια είναι υποστελεχωμένο και η κατάσταση συνεχώς 
επιδεινώνεται. 

Σύσσωμη η τοπική κοινωνία έχει προβεί σε ενέργει-
ες διαμαρτυρίας για τη συνεχή υποβάθμιση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ήδη η κατάσταση έχει 
γίνει απελπιστική… Η τραγικότητα της κατάστασης 
προκύπτει από το γεγονός ότι από το τέλος Μαρτίου 
θα μείνουν μόνο τέσσερις γιατροί στο Κέντρο Υγείας, 
ένας γενικός ιατρός, ένας ακτινοδιαγννώστης, ένας 
βιοπαθολόγος-μικροβιολόγος και ένας χειρουργός. 
Επισημαίνεται ότι δε γίνεται εφημερία χωρίς παρου-
σία γενικού ιατρού, παθολόγου ή παιδίατρου σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παθολόγος πια δεν 
υπάρχει, ούτε παιδίατρος εδώ και χρόνια διότι παρά 
τις επανειλημμένες προκηρύξεις δεν υπήρξε ενδια-
φέρον από κανέναν».

Αποζημίωση 
για επικουρι-
κούς γιατρούς

Για το χρόνιο πρόβλημα των ανοχύρωτων υγειονο-
μικά νησιών μας, αποφάσισε στις 2/3/2015 την πρώτη 
παρέμβαση της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σχεδιά-
ζει να υλοποιήσει μία πιο μόνιμη λύση στο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει ο νησιωτικός χώρος, τον τομέα της 
υγείας.

Ο νησιωτικός μας χώρος δεν αποτέλεσε ποτέ ελκυ-
στική επιλογή για τους γιατρούς και σε συνδυασμό με 
τα προβλήματα διασύνδεσης αποτελεί το μεγαλύτερο 
πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής μας. Έτσι, η Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου, προχωρά στην παροχή κινήτρων 
οικονομικού χαρακτήρα με επιβάρυνση του προϋπο-
λογισμού της, προς τους επικουρικούς γιατρούς που 
θα υπηρετήσουν στα νησιά μας,

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «[…] σε συνδυα-
σμό με  την εκπεφρασμένη βούληση του νέου υπουρ-
γού υγείας, κ. Παν. Κουρουμπλή να συμπεριλάβει 
στους προσεχείς διαγωνισμούς για την κάλυψη κε-
νών θέσεων επικουρικών γιατρών των νησιών της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την οικονομική αποζημί-
ωση που το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα απο-
φάσισε, έρχεται να δώσει μία νέα ευκαιρία στα νησιά, 
να μπουν και αυτά στον χάρτη της υγείας. Σε εξήντα 
επικουρικούς γιατρούς που θα υπηρετήσουν 
στις άγονες, απομακρυσμένες και προβληματι-
κές περιοχές της Περιφέρειας θα χορηγήσει η 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου οικονομική αποζημίωση 
σε μηναία βάση για το σύνολο της προβλεπομέ-
νης από το νόμο τριετούς θητείας τους».

Ο κ. Χατζημάρκος σε δηλώσεις του είπε: «Δεν υπάρ-
χει κανένας τομέας που να μην αποτελεί αντικείμε-
νο παρέμβασης και χάραξης πολιτικής από την δική 
μας περιφερειακή αρχή. Σε αντιδιαστολή με όσους 

είχαν μάθει να επικαλούνται το θεσμικό πλαίσιο για 
να καλύψουν την ατολμία τους και το αθηνοκεντρικό 
κράτος ως προκάλυμμα της έλλειψης πρότασης και 
πρωτοβουλίας, προχωράμε σε συνεργασία με την νέα 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας, άμεσα και θα 
παρέμβουμε αποφασιστικά στην υγειονομική θωρά-
κιση των νησιωτών μας. Η πολιτική μας είναι και θα 
παραμείνει μια πολιτική συνεχούς παρακολούθησης, 
παρέμβασης, πρότασης και ανάληψης ευθύνης. Η πε-
ρίοδος των στημένων και επικοινωνιακών αντιδράσε-
ων μέσω υπομνημάτων, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί».

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη, 
κ. Ν. Καμαρίτη: «Έχουμε ξεκινήσει από καιρό να ερ-
γαζόμαστε για τον τρόπο που μπορεί η Περιφερεια-
κή αυτοδιοίκηση να βοηθήσει οικονομικά εκεί όπου 
υπάρχουν κενές θέσεις ιατρών, θεσπίζοντας ενδεικτι-
κά βοήθημα στέγης και σίτισης των ιατρών που κα-
λύπτουν κενές θέσεις στα ιατρεία των μικρών νησιών 
μας. Τα ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας θα υποδείξει το 
ΥΠΕΚΑ και  το ύψος του βοηθήματος ορίστηκε στα 
450 ευρώ, τον μήνα.

Ο αριθμός των ιατρών που θα λάβουν το βοήθημα, 
έχει οριστεί σε πρώτη φάση στους 40. Βρισκόμαστε 
σε συνεχή επαφή με το υπουργείο υγείας και τον νέο 
υπουργό, ο οποίος είναι έτοιμος να βοηθήσει σε κάθε 
κατεύθυνση. Από κει ξεκινάμε έχοντας ιδέες και πάνω 
από όλα την θέληση να παλέψουμε μαζί με εσάς για 
ένα καλύτερο αύριο».

Μπορεί;
Το ζήτημα της οικονομικής αποζημίωσης στους επι-

κουρικούς γιατρούς έχει συζητηθεί έντονα τα τελευ-
ταία χρόνια, ειδικά στον α’ βαθμό της τοπικής αυτο-
διοίκησης.

Το ζήτημα «σκόνταφτε» πάντα ότι μία αποζημίωση 
προς τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετή-
σουν στον τόπο μας, δεν θα ήταν επιλέξιμη δαπάνη 
και τα αρμόδια όργανα θα την απέρριπταν. Αν η πρό-
ταση Χατζημάρκου υλοποιηθεί, τότε αλλάζουν όλα τα 
δεδομένα και φυσικά πολλοί δήμαρχοι των νησιών 
μας και ο πρ. Περιφερειάρχης κ. Μααχαιρίδης, θα είναι 
υπόλογοι έναντι των πολιτών. 

Χορηγία 
«Σ. Νιάρχος»

Το ίδρυμα 
«Σ. Νιάρ-
χος», για 
μία ακόμα 
φορά προ-
σέφερε χο-
ρηγία στην 
Πάρο. Αυτή 
τη φορά 
στο δημοτι-
κό σχολείο 
Αγκαιριάς, 
όπου ενέκρινε κατόπιν σχετικής αίτησης 9.700 ευρώ, 
προκειμένου να εξοπλιστεί το σχολείο με υλικό που 
αφορά τις νέες τεχνολογίες. 

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 20/2/2015 στο σχο-
λείο έγινε παραλαβή 11 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών με τις οθόνες τους, ενός διαδραστικού 
πίνακα, ενός εκτυπωτή, ενός προτζέκτορα και ενός πο-
λυμηχανήματος.

Σε σχετική ανακοίνωση γράφεται: «Η πρωτοβουλία 
αναζήτησης της χορηγίας ανήκει στον εκπαιδευτικό 
του σχολείου μας Θεοδ. Ξανθόπουλο, τον οποίο και  
ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε επίσης όλους 
όσοι στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια την προσπά-
θεια επαναλειτουργίας του εργαστηρίου πληροφο-
ρικής του σχολείου μας: τον Μαν. Κουταλίδη πρώην 
μαθητή που διέθεσε εθελοντικά τον ελεύθερο χρόνο 
του προκειμένου το εργαστήριό μας να είναι λειτουρ-
γικό, την οικογένεια Αλσαμαήλ που προσέφερε τον 
ανάλογο εξοπλισμό, τον κ. Βασίλη Κουταλίδη και τον 
κ. Ματθ. Χανιώτη για την κατασκευή και την  τοποθέ-
τηση πόρτας ασφαλείας στο χώρο, καθώς και όλους 
τους εθελοντές που συνέβαλαν ώστε το εργαστήριο 
μας να είναι αξιοποιήσιμο από τους μαθητές μας. Η 
θετική αξιολόγηση της αίτησής μας είναι αποτέλεσμα 
της ομαδικής προσπάθειας όλων των προαναφερ-
θέντων, γεγονός που αναδεικνύει την σημασία της 
ομαδικότητας και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Ευ-
χαριστούμε τέλος θερμά το Ίδρυμα «Σ. Νιάρχος», που 
ανταποκρίθηκε γενναιόδωρα στις προσπάθειές μας 
για αναβάθμιση του σχολείου.  
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Αεροδρόμιο ή παράγκα…

Στις 31/5/2015 η εταιρεία που κατασκεύασε το πεδίο ελιγμών του νέου αεροδρο-
μίου Πάρου, θα παραδώσει και επίσημα το έργο. Ένα έργο όμως, που μένει ημιτελές, 
και δεν μπορεί να υποδεχθεί πτήσεις αεροσκαφών.

Η όλη πιο πάνω ιστορία, που αφορά το μεγαλύτερο έργο υποδομής στο νησί μας 
τα τελευταία χρόνια, κινητοποίησε πολλούς ώστε να βρεθεί λύση και να λειτουργή-
σει από φέτος το αεροδρόμιο, όπως μας είχε υποσχεθεί προ μηνών ο πρ. υπουργός 
κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης.

Η πρόταση Χρυσοχοΐδη δεν έγινε δεκτή από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων έρ-
γων και από τότε άρχισε ένας δρόμος δύσκολος για το νησί μας, αλλά συγχρόνως, 
σχετικοί και άσχετοι, προσπαθούν να βρουν λύσεις. Λύσεις που οι περισσότερες απο-
δεικνύουν ότι ορισμένοι δεν στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή λύση για το μέλλον, 
αλλά προσπαθούν με προχειροδουλειές να κερδίσουν εφήμερα πολιτικά «μπράβο».

Η πραγματικότητα
Τα αεροδρόμια του 21ου αιώνα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποιότητα υπηρεσι-

ών που προσφέρουν και από ασφάλεια για τον επιβάτη και το χώρο. Κάποιοι κάνουν 
ότι δεν καταλαβαίνουν τη σύγχρονη πραγματικότητα και νομίζουν ότι βρισκόμαστε 
σε εποχές που δεν μπορούμε να είμαστε πλέον.

Θυμίζουμε ότι το υπάρχον αεροδρόμιο του νησιού μας εγκαινιάστηκε τον Οκτώ-
βριο του 1982 με χωμάτινο διάδρομο και μία ξύλινη παράγκα… Όλα αυτά ήταν προ-
σωρινά και μόλις το 1997 ολοκληρώθηκαν τα κτίρια για τις ανάγκες του αεροδρο-
μίου, ενώ ο διάδρομος απο-προσγειώσεων ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1985! 
Σημειώνουμε ακόμα, πως τα κτίρια που όπως γράψαμε παραπάνω ολοκληρώθηκαν 
το 1997, αλλά είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται από το 1990! Αυτά, για όλους 
όσοι πιστεύουν στις προσωρινές λύσεις…

Στις 20 Φεβρουαρίου 2015 είχαμε επίσκεψη στελεχών του δήμου Πάρου, που 
συνοδευόντουσαν από μηχανικό, στο υπάρχον αεροδρόμιο, και οι οποίοι ήθελαν να 

δουν το σκέπαστρο του υγειονομικού αεροσκάφους του Βελεντζείου Ιδρύματος, 
ώστε αυτό, να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα επιβατών στο νέο αεροδρόμιο! Σημει-
ώνουμε πως το σκέπαστρο δεν έχει παράθυρα, δεν έχει πάτωμα, δεν έχει κλιματι-
σμό, δεν έχει τουαλέτες, δεν, δεν, δεν. Πρόκειται για σκέπαστρο που χρησιμεύει για 
τη στάθμευση του υγειονομικού αεροσκάφους. Αφήνουμε στην άκρη πως όταν το 
υγειονομικό αεροσκάφος πετάξει ξανά, δε θα έχει χώρο στάθμευσης, αν το σκέπα-
στρο χρησιμοποιηθεί για αίθουσα επιβατών του νέου αεροδρομίου…

Τέλος, ο δωρητής του σκέπαστρου είχε πληρώσει 110.000 δολάρια για την κα-
τασκευή του. Η μεταφορά του σκέπαστρου θα κοστίσει σύμφωνα με τους ειδικούς 
περίπου 30-40.000 ευρώ και ουδείς γνωρίζει πόσα χρήματα θα κοστίσουν οι μετα-
σκευές, για να μπορεί αυτό να υποδεχθεί επιβάτες. «Δηλαδή, η όλη ιστορία ξεκίνησε 
για ένα ποσό μερικών χιλιάδων ευρώ;», ρωτούν οι εμπλεκόμενοι στις συζητήσεις.

Η σύσκεψη
Στη σύσκεψη παραγόντων που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο επαρχείο Πά-

ρου, ο κ. Κωβαίος, είπε ότι πρέπει να κοιτάξουμε για το τι θα κάνουμε και υποστή-
ριξε τις προσωρινές λύσεις.

Για αρχή υποστήριξε πως το σκέπαστρο είναι ιδιοκτησίας του δήμου –και όχι του 
Βελεντζείου- κλπ. Για το δρόμο που πρέπει να κατασκευαστεί ακούστηκε ότι μπορεί 
να τον κατασκευάσει η εταιρεία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο έργο κ.α. Σημει-
ώνουμε ότι -όπως έχει ειπωθεί- η κατασκευή του δρόμου είναι της τάξεως των 
800.000 ευρώ ή 900.000 ευρώ κατά τον κ. Κωβαίο. Ακόμα ακούστηκαν απόψεις 
περί χωμάτινου προσωρινού δρόμου με μηχανήματα του δήμου και άλλα πολλά, 
που δεν αντέχουν σε σοβαρή συζήτηση.

Τελικά, όλοι στη σύσκεψη αποφάσισαν ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί στο δη-
μοτικό συμβούλιο.
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Η ουσία

Το «δούλεμα» που έχει πέσει στην υπόθεση από 
πολλούς και εις βάρος της Παριανής κοινωνίας εί-
ναι μεγάλο.

Σημειώνουμε ακόμα ότι κάποια στιγμή είχε ακου-
στεί η μεταφορά προκάτ κτιρίων (πάλι προσωρινή 
λύση) από τη Σητεία. Τα κτίρια αυτά απορρίφθηκαν 
από την ΥΠΑ διότι ήταν εντελώς ακατάλληλα και 
παλιά. Και όμως, αυτό (για τη μεταφορά των κτι-
ρίων), είχε ακουστεί επίσημα και είχε προταθεί για 
λύση.

Επί της ουσίας υπάρχουν δύο πλάνα. Ένα για την 
κατασκευή κτιρίου 850 τ.μ. και ένα άλλο για κατα-
σκευή κτιριακών εγκαταστάσεων έκτασης 7000+ 
τ.μ. Οι προσωρινές λύσεις (σχεδόν θεωρείται σί-
γουρο) πως δε θα γίνουν δεκτές από την ΥΠΑ (Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). Σημειώνουμε ακόμα 
(γιατί και αυτό έχει ακουστεί), πως για το διάδρομο 
απο-προσγειώσεων που έχει κατασκευαστεί δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα αν μείνει δίχως λειτουρ-
γία. Θα ήταν αστείο άλλωστε να υποστηρίξει κανείς 
πως θα υπάρξει πρόβλημα από τη μη λειτουργία 
του. Σημειώνουμε πως στο υπάρχον αεροδρόμιο 
του νησιού μας που δέχεται αεροσκάφη βάρους 50 
τόνων, πως έχει να πέσει πίσσα στο διάδρομο εδώ 
και 7-8 χρόνια και ο διάδρομος είναι άψογος.

Ακόμα, στην αρνητική εξέλιξη που δε θα μπορεί 
να λειτουργήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα το 
νέο αεροδρόμιο, τότε θα προταθεί και τρόπος φύ-
λαξής του.

Τέλος, αν η υπόθεση προχωρήσει σε κανονική και 
μόνιμη λύση, τότε θα πρέπει να έχουμε στο νου μας 
πως μία δημοπράτηση θα είναι έτοιμη στα τέλη του 
2016 και αν όλα προχωρήσουν καλά και δίχως εν-
στάσεις, το αεροδρόμιο θα μπορεί να λειτουργήσει 
στο τέλος του 2018. Όλα αυτά αν οι εργασίες για 
τον κύκλο ολοκλήρωσης του έργου ξεκινήσουν το αμέσως προσεχές χρονικό διά-
στημα.

Η ανακοίνωση του επαρχείου
Για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο επαρχείο Πάρου, δόθηκε από τον 

έπαρχο κ. Κ. Μπιζά στις 27/2/2015 , η παρακάτω ανακοίνωση:
«Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20.00 πραγματοποιήθηκε στο γρα-

φείο του Έπαρχου κ. Κων/νου Μπιζά, στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου συζήτη-
ση σχετικά με το νέο αεροδρόμιο, μετά και τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις στον 
προγραμματισμό των έργων που είχε ανακοινώσει ο πρώην Υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων κ. Μ. Χρυσοχοΐδης κατά την επίσκεψη του στην Πάρο 
στις 11 Σεπτεμβρίου 2014.

Παρευρέθησαν και διατύπωσαν τις θέσεις τους ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος 
Κωβαίος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παντελής Τζανακόπουλος, οι επικεφαλής 
των Δημοτικών παρατάξεων κύριοι Χρήστος Βλαχογιάννης, Νίκος Σαρρής, Κώστας 
Ροκονίδας, ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου κ. Απόστολος Αλι-
πράντης και ο Αερολιμενάρχης της Υ.Π.Α. κ. Κώστας Λεοντίδης.

Διατυπώθηκε η πρόταση να γίνει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων και να ζητήσουμε τη διεξαγωγή διαγωνισμού για 
την κατασκευή του κτιρίου των 850 τ.μ. που μας είχε υποσχεθεί η προηγούμενη 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αφού η προηγούμενη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης στην εταιρεία που ολοκληρώνει τον διάδρομο προσγείωσης ακυρώθηκε 
οριστικά στις 10/02/2015 από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με την απόφαση 31/2015. Ταυτόχρονα κατατέθηκε και η πρόταση 
να διερευνηθούν και άλλοι τρόποι ώστε το νέο αεροδρόμιο να λειτουργήσει με 
προσωρινές υποδομές από την ερχόμενη θερινή περίοδο του 2015 κάτι που δεν 
βρήκε σύμφωνους τους περισσότερους διότι μια προσωρινή λύση μπορεί να ση-
μάνει την μη συνέχιση και μη ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών συνολικού 
εμβαδού 7130 τ.μ. περίπου που προβλέπονται στο Master Plan του νέου αεροδρο-
μίου  όπως είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ. 

Επίσης, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος ανέφερε ότι σκοπεύει να φέρει 
το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις. Η κα-
τασκευή του νέου αεροδρομίου Πάρου είναι μια άκρως σημαντική υπόθεση για την 
προοπτική και την οικονομική ανάπτυξη των νησιών της Πάρου και της Αντιπάρου 
και για τον παραπάνω λόγο έχουμε υποχρέωση να εργαστούμε συλλογικά και ενω-
τικά για την ολοκλήρωση του. Η Περιφερειακή Αρχή και η Περιφερειακή Ενότητα 
Πάρου θα αγωνιστούν και θα στηρίξουν τις προσπάθειες που θα αποβλέπουν στον 
παραπάνω στόχο».

Η ανακοίνωση του Βελεντζείου
Συνεχίζοντας την παρουσίαση των ανακοινώσεων για το θέμα -με χρονική σειρά- 

το Βελέντζειο Ίδρυμα εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Η Διαχειριστική Επιτροπή του Βελεντζείου Ιδρύματος συνεδρίασε την Δευτέρα 

2 Μαρτίου 2015. Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος 
Κωβαίος, που μετείχε στη συνεδρίαση, ως μέλος-
Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Ιδρύματος, συνοδευό-
μενος από το νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Κων. 
Φιφλή, επικαλέσθηκε λόγους κατεπείγοντος και 
έθεσε προς συζήτηση, εκτός των θεμάτων ημερη-
σίας διάταξης, το θέμα του υπόστεγου-στεγάστρου 
του Βελεντζείου ασθενοφόρου αεροσκάφους. 

Μας είπε ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος Πάρου, μετά 
του υπευθύνου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή-
μου Πάρου κ. Ιωάννη Ραγκούση, που ήταν επίσης 
παρών στην συνεδρίαση, πρότειναν, προφορικώς, 
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την πιθανό-
τητα παραχώρησης του υπόστεγου στέγασης αε-
ροσκάφους, για την χρήση προσωρινών κτιριακών 
εγκαταστάσεων στο νέο αεροδρόμιο της Πάρου.

Η θέση του Βελεντζείου Ιδρύματος:
- Με δεδομένο και αδιαμφισβήτητο ότι το υπό-

στεγο, στο οποίο στεγάζεται το ασθενοφόρο αερο-
σκάφος, είναι ιδιοκτησίας του Βελεντζείου Ιδρύ-
ματος 

- Με δεδομένη την προσφορά του Βελεντζείου 
Ιδρύματος για την επίτευξη του γενικότερου καλού 
της Πάρου, και στο θέμα του νέου αεροδρομίου, το 
οποίο όμως είναι πρωτίστως της αρμοδιότητος και 
ευθύνης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
της Δημοτικής Αρχής 

Αποφάσισε ομόφωνα:
- Να εξουσιοδοτήσει την ομάδα των ειδικευμέ-

νων τεχνικών και επιστημονικών συμβούλων του 
Ιδρύματος, ώστε να διερευνηθεί στις αρμόδιες 
διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας η δυνατότητα παραχώρησης και χρήσης του 
υπόστεγου στο οποίο στεγάζεται το Βελέντζειο 
ασθενοφόρο αεροσκάφος, εφόσον όμως η παρα-
χώρηση και χρήση αυτού είναι η βασική προϋπό-
θεση ώστε να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο της 

Πάρου στις αρχές καλοκαιριού 2015, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πάρου 
- Να διερευνήσει το νομικό πλαίσιο, που θα επιτρέψει στο ίδρυμα, μία τέτοια 

παραχώρηση και χρήση, υπό την απαραίτητη έγκριση της εποπτεύουσας αρχής
- Να διερευνήσει την βούληση του δωρητού κ. Δ. Κωτσάκη, ο οποίος διέθεσε τα 

χρήματα για τον σκοπό ανέγερσης του υπόστεγου προς στέγαση του Βελεντζείου 
ασθενοφόρου αεροσκάφους 

- Να διερευνήσει την οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική δυνατότητα και λύση, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 
εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του 
νέου αεροδρομίου, υπό την σαφή όμως προϋπόθεση της έμπρακτης αναγνώρισης 
της αξίας και προσφοράς του Βελεντζείου Ιδρύματος και επ’ ωφελεία των σκοπών 
του και της κοινωφελούς δράσης του

Επίσης, το Βελέντζειο Ίδρυμα αποφάσισε ομόφωνα:
- Να απευθυνθεί στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με σκοπό να διαπιστωθεί 

ποιοι ανώνυμοι ιστότοποι του διαδικτύου επιβουλεύονται την θέση και προσφορά 
του Βελεντζείου Ιδρύματος στην Πάρο, όπως επίσης και την προσωπικότητα, τιμή 
και υπόληψη των εθελοντών - μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του».

Λαϊκή Συσπείρωση
Η Λαϊκή Συσπείρωση εξέδωσε στις 2/3/15 την παρακάτω ολιγόλογη ανακοίνωση:
«Την Πέμπτη 26-2-15, ανταποκρινόμενοι στην πρωτοβουλία του Έπαρχου Κ. 

Μπιζά, παρευρεθήκαμε στην συνάντηση με θέμα το νέο αεροδρόμιο. Ενημερωθή-
καμε σχετικά, διατυπώσαμε τις απόψεις μας και ζητήσαμε από τον Δήμαρχο την 
άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με το θέμα αυτό».

Κωβαίος
Από το γραφείο δημάρχου στις 3/3/2015 δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο 

τύπου:
«Από την πρώτη μέρα που οι Παριανοί Πολίτες μας εμπιστεύτηκαν την διακυβέρ-

νηση του Δήμου Πάρου, θεωρώντας ότι η έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρο-
μίου θα επηρεάσει την οικονομία του νησιού, αναλάβαμε πρωτοβουλίες προς τον 
σκοπό αυτό.

Στην προσπάθεια αυτή έγιναν συναντήσεις με φορείς και υπηρεσίες, χωρίς να 
υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος, προκειμένου να εξεταστούν εναλλακτικές λύ-
σεις αφού σαφώς η κατασκευή του αεροδρομίου και η έναρξη λειτουργίας του δεν 
αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου. Διαπιστώσαμε ότι κατά το παρελθόν έχουν γίνει 
λάθη και παραλείψεις τις οποίες ουδέποτε αναδείξαμε γιατί αποκλειστικός σκοπός 
μας είναι η έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου με οποιοδήποτε τρόπο.

Δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με τους φο-
ρείς του νησιού ώστε να πετύχουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση του μεγάλου έργου 
για το νησί μας».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Το άγαλμα 
στην πλατεία 
Μαντώς…

Κάτι φαίνεται με κατατρέχει και κάθε τρεις και πέ-
ντε μου δημιουργείται πρόβλημα για την αισθητική 
της πλατείας Μαντώς στην Παροικιά.

Η συγκεκριμένη πλατεία έχει πολλή κίνηση, ίσως 
την περισσότερη από κάθε άλλη στην Πάρο. Βλέ-
πετε εκεί είναι οι περισσότερες τράπεζες, εκεί διά-
φορες υπηρεσίες, εκεί υπάρχουν ιατρεία, εκεί είναι 
το σημείο συνάντησης πολλών. Συν τοις άλλοις, η 
συγκεκριμένη πλατεία φέρει και ένα «αξεπέραστο» 
όνομα: Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους. 

Η συγκεκριμένη πλατεία που φέρνει το 
συγκλονιστικό όνομα της ηρωίδας της Ελ-
ληνικής Επαναστάσεως του 1821 έχει ένα 
άγαλμα της Μαντώς και ένα ακόμα ιστορικό μνη-
μείο. Το μνημείο-αφιέρωμα της Εθνικής Αντίστασης 
του λαού μας. Εκεί πάνω είναι χαραγμένα τα ονόμα-
τα ζωντανών θρύλων του νησιού μας που πότισαν 
με το αίμα τους τη λευτεριά της πατρίδας μας. Σε 
κάθε τόπο, σε κάθε περιοχή της χώρας, παρόμοια 
μνημεία αντιμετωπίζονται με δέος, και αυτό είναι 
το σωστό. Η συγκεκριμένη πλατεία είναι ίσως και 
η μοναδική στις Κυκλάδες που βρίσκεται μια δρα-
σκελιά από το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Το καλο-
καίρι πολλοί επιβάτες που αναμένουν τα πλοία, εκεί 
πηγαίνουν για να «κρυφθούν» από το λιοπύρι, εκεί 
είναι η τελευταία βόλτα τους πριν φύγουν. Με λίγα 
λόγια η πλατεία αποτελεί για πολλούς επισκέπτες 
του νησιού μας το πρώτο και τελευταίο κοίταγμά 
τους στην Πάρο. 

Η πλατεία μας τα τελευταία χρόνια άλλαξε όψη. 
Για άλλους είναι καλύτερη εμφανισιακά, για άλλους 
χειρότερη, για άλλους μια από τα ίδια. Προσωπικά 
μ’ αρέσει η νέα της όψη, αλλά αυτό δεν ενδιαφέ-
ρει –και σωστά- κανέναν. Πολύ απλά γουστάρω τις 
πλατείες και πολύ πιο απλά τις θέλω απλές και δί-
χως πολλά-πολλά. Μ’ αρέσει να χαζεύω στην πλα-
τεία την πιτσιρικαρία να παίζει μπάλα με δοκάρια 
τις πέργκολες, γουστάρω τα παιδάκια που παίζουν 
στην παιδική χαρά, γουστάρω συμπολίτες μου που 
κάθονται στη μέση και συζητούν.

Σ’ αυτήν την πλατεία πριν μερικά χρόνια έγινα 
«μπίλιες» διότι ένας καλλιτέχνης είχε αποφασίσει 
να δωρίσει ένα δημιούργημα μοντέρνας τέχνης και 
απαιτούσε να στηθεί στην πλατεία Μαντώς.

Άνθρωποι, που μάλλον ήταν στα χαρτιά «Πα-
ριανοί», είχαν πει: «τόσα άσχημα έχει αυτή η πλα-
τεία, ας μπει και αυτό το άγαλμα εκεί». Τελικά, οι 
αντιδράσεις των κατοίκων ήταν μεγάλες και έτσι 
η πλατεία γλύτωσε τη μοντέρνα τέχνη... Πριν μέρες 
ένας άλλος καλλιτέχνης ζήτησε το δημιούργημά 
του (γλυπτό), το οποίο έχει πληρώσει ο δήμος 
Πάρου, να τοποθετηθεί στην πλ. Μαντώς. Το γλυ-
πτό δεν το θέλουν πουθενά αλλού στο νησί, διότι 
δε συνάδει με το Κυκλαδικό τοπίο. Έτσι, η δημοτική 
μας αρχή (Τοπικό Παροικιάς), αποφάσισε το «χαρ-
τόκουτο» να τοποθετηθεί στην ιστορική πλατεία, 
που φέρει το όνομα της Μαντώς.

Αυτά, «δεν περιγράφω άλλο», που έλεγε και 
ο Χελάκης.

Ευχαριστίες
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε το Περιφερειακό 
συμβούλιο Ν. Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη, κ. Γιώρ-
γο Χατζημάρκο, τον έπαρχο Πάρου, κ. Κ. Μπιζά, καθώς 
και το δήμο Αντιπάρου, που έσκυψαν πάνω στο πρό-
βλημα των επαγγελματιών της Αντιπάρου και έδωσαν 
λύση στο πρόβλημα τους.

Όπως γράφεται στην ανακοίνωση του συλλόγου: 
«[…] Έτσι, με σχετική απόφαση, παρατείνεται το ωρά-

ριο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού εν-
διαφέροντος στην Αντίπαρο, κατά μια ώρα λόγω της 
απόστασης και της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός, ότι οι φορείς 
ενδιαφερθήκαν και έλυσαν ταχύτατα ένα σημαντικό 
πρόβλημα των επαγγελματιών ,που βιώνει σήμερα 
μεγάλη κρίση όχι  μόνο λόγω του μνημονίου, αλλά και 
από τον άνισο ανταγωνισμό των  πολυκαταστημάτων 
που έχουνε εισβάλει στην τοπική αγορά των νησιών 
μας, ζήτημα για το οποίο ελπίζουμε να βρεθεί σύντο-
μα λύση».

Στρατηγικό 
πλαίσιο

Τη διαδικασία εκπόνησης της Περιφερειακής Στρα-
τηγικής Κοινωνικής Ένταξης, καταπολέμησης της φτώ-
χειας και κάθε μορφής διακρίσεων, σε συμφωνία με το 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη 
που έχει ήδη υιοθετηθεί από την Ελλάδα, ξεκίνησε η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών της παρατεταμένης οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τα φτωχά 
στρώματα του πληθυσμού.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας «[…] η υι-
οθέτηση και έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Κοινωνικής Ένταξης αποτελεί προϋπόθεση (αιρεσιμό-
τητα) για την ενεργοποίηση των συγχρηματοδοτού-
μενων από την ΕΕ σχετικών δράσεων τόσο των Το-
μεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και του 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.  
Για την εκπόνηση και την τεκμηρίωση της Περιφε-

ρειακής Στρατηγικής, για την οποία είναι απαραίτητος 
ο προσδιορισμός, η κατηγοριοποίηση και ομαδοποίη-
ση των εν δυνάμει ωφελούμενων σε επίπεδο Δήμου, 
η Περιφέρεια υποστηρίζεται από εξειδικευμένη εται-
ρεία συμβούλων».

Σημειώνουμε ότι σε πρώτη φάση και με βάση ειδικά 
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, θα γίνει ανά Δήμο η 
αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν συγκεκριμέ-
νες ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, τα οποία τηρού-
νται από τις υπηρεσίες των Δήμων στο πλαίσιο σχε-
τικών αρμοδιοτήτων ή μπορούν να συλλεχθούν από 
τοπικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζονται οι 
κοινωνικές  υπηρεσίες των Δήμων. Σε δεύτερη φάση 
θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και συνεργασί-
ες για την καταγραφή των αναγκών και την ιεράρχηση 
των δράσεων που θα αναπτυχθούν επ’ ωφελεία των 
εξεταζόμενων ομάδων-στόχου. Ο σχεδιασμός αυτός 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τρι-
ών μηνών με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο.

Social 
Media

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου σε συνεργασία με ΚΕΚ υλοποιεί από 
την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, το πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης 
(ΛΑΕΚ 1-25), που χρηματοδοτείται από τον 

ΟΑΕΔ για τους εργαζομένους, που 

θέμα κατάρτισης έχει το MARKETING 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ SOCIAL MEDIA.

Η διάρκεια του είναι 40 ώρες και 

συμμετέχουν στο τμήμα αυτό 25 ερ-

γαζόμενοι. Τα σεμινάρια διεξάγονται 

στην αίθουσα του συλλόγου κάθε 

Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 6-9.15 

το βράδυ.

Εκδήλωση εν-
διαφέροντος

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 8ου συνεδρί-
ου εμπορικών συλλόγων Νομού Κυκλάδων, αναζητά 
επαγγελματίες που επιθυμούν να συνδράμουν με χο-
ρηγίες ή υποστηρικτικά με το προϊόν τους στην υλο-
ποίηση του γεγονότος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο από τις 
25 έως τις 26 Απριλίου 2015, όπου παράλληλα θα 
γίνει και η διευρυμένη συνεδρίαση της Ελληνικής Συ-
νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, που 
θα φιλοξενήσει πάνω από 100 άτομα. Οι χορηγοί και 

οι υποστηρικτές θα προβληθούν:
- στις αφίσες που θα αναρτηθούν και στα 14 νησιά 

του Νομού Κυκλάδων,
- στα banner, 
- στην πύλη εισόδου,
- στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
Το συνέδριο των εμπορικών συλλόγων Νομού Κυ-

κλάδων -που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε δι-
αφορετικό νησί- θα γίνει για δεύτερη φορά στο νησί 
μας, μετά την διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου που 
είχε υλοποιηθεί το 2007 από τον εμποροεπαγγελματι-
κό σύλλογο του νησιού μας.

Τέλος, οι χορηγοί  που ενδιαφέρονται να συνδρά-
μουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έως την Τρί-
τη 17 Μαρτίου 2015 με τα γραφεία του συλλόγου, κα-
θημερινά στο 22840-22262 από τις 9 το πρωί έως τις 
3 το μεσημέρι ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@
esparou.gr 

Παιδικό 
θέατρο

Η φετινή δουλειά της παιδικής σκηνής της θεατρικής 
ομάδας Νάουσας, παρουσιάστηκε το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο 28/2 και 1η Μαρτίου.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της θεατρικής ομάδας: 

«[…] Το έργο της Αν. Χατζηχρήστου παρουσιάστηκε με 
πρωτότυπο τρόπο συνδυάζοντας, δράση στη σκηνή, 
προβολή εικόνας και πολλή μουσική. Με τον τρόπο 
αυτό ταξίδεψε τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους 
θεατές στα μονοπάτια του Ελληνισμού ζωντανεύο-
ντας τον μύθο του Ορφέα. Εικόνες και ήχοι της Θρά-
κης, της Πόλης, της Μικράς Ασίας, της Λέρου και άλ-
λων περιοχών θύμισαν σε όλους όμορφες περιοχές, 
τα τραγούδια τους αλλά και μηνύματα για την αγάπη 
και τη φιλία. Η σκηνοθεσία ήταν της Σ. Αγγελοπούλου 
και η μουσική επιμέλεια της Φ. Θεοφίλου (…)».



www.fonitisparou.gr

Απρέπεια 
Χρ. Χριστόφορου

Στις 29 Φεβρουαρίου 2015 η εφημερίδα μας δημοσίευσε στο πλαίσιο αφιερώμα-
τος για τον τουρισμό, συνέντευξη του αντιδημάρχου και επικεφαλής της τουριστικής 
επιτροπής του νησιού μας, κ. Χρ. Χριστόφο-
ρου.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα μας σε πρω-
τοσέλιδο δημοσίευμα έκανε την κριτική της 
για το site του δήμου και το πρόγραμμα 
του συνδυασμού της πλειοψηφίας «Πάρος 
τώρα στην πράξη». Ομοίως στην πρώτη 
σελίδα, αριστερά, είχε και «χτύπημα» για τη 
συνέντευξη Χριστόφορου, με τίτλο: «Χρ. Χρι-
στόφορος: Είμαστε πολύ μπροστά σε σχέση 
με άλλους τουριστικούς προορισμούς στις 
Κυκλάδες». Ακριβώς κάτω από το «χτύπη-
μα» για τη συνέντευξη Χριστόφορου, είχαμε 
«χτύπημα» με το τίτλο: «Αλλάζουν όλα στον 
τουρισμό», που αναφερόταν στις πρώτες 
σκέψεις της νέας υπουργού τουρισμού, κ. 
Ελ. Κουντουρά.

Δηλαδή, η εφημερίδα με τα «ψέματα» 
σύμφωνα με τον κ. Χριστόφορο, αφού έκα-
νε κριτική για την πορεία της τουριστικής 
επιτροπής στο νησί μας, στη συνέχεια δη-
μοσίευσε συνέντευξη του κ. Χριστόφορου 
-μιάμιση (!) σελίδα με φωτογραφία του- και 
στη συνέχεια είχε και μισή σελίδα με τις δη-
λώσεις Ελ. Κουντουρά. Σημειώνουμε ότι 
σε αριθμό λέξεων η συνέντευξη Χριστόφορου ήταν μεγαλύτερη από το 
δικό μας πρωτοσέλιδο δημοσίευμά… Τόσο κακή και αντιδημοκρατική εφημε-
ρίδα είμαστε!

Το «ευχαριστώ»
Ο κ. Χριστόφορος, στη συνέχεια (σημειώνουμε πως η συνέντευξή του ήταν η πρώ-

τη νέου δημοτικού συμβούλου που δημοσιεύσαμε…), έκανε την μεγάλη απρέπεια. 
Δηλαδή, ούτε λίγο, ούτε πολύ, δημοσίευσε στο blog που έχει και γράφει για τις 
επιτυχίες του στο δήμο, ότι εμείς είπαμε ψέματα! Άφησε να εννοηθεί με το κείμενό 
του ότι αλλοιώσαμε τη συνέντευξή του. Για του λόγου το αληθές αναδημοσιεύουμε 
τι έγραψε:

«Τα ΜΕΓΑΛΑ ψέματα  των «πατριωτών δημοσιογράφων»
Στο φύλλο της 20ης Φεβρουαρίου η εφημερίδα «Φωνή της Πάρου» ζήτησε συ-

νέντευξη στα πλαίσια αφιερώματος, όπως είπε ο αρχισυντάκτης,  για τον τουρισμό. 
Το αφιέρωμα τελικά αποδείχθηκε μια ολομέτωπη επίθεση στην νέα δημοτική αρχή, 

αποδείχθηκε μια συρραφή ψεμάτων, ανακριβειών που θριαμβεύει η παντελής έλ-
λειψη πραγματικής δημοσιογραφικής έρευνας».

Η δεύτερη απρέπεια
Ο κ. Χρ. Χριστόφορος στη συνέχεια έστειλε το κείμενό του (καθώς φαίνεται ότι 

δεν πολύ-πιστεύει στην αναγνωσιμότητα της δικής του ιστοσελίδας), σε άλλα blog.
Ένα από αυτά τα blog αρχικά δημοσίευσε το κείμενό του και πιστεύοντας και αυτό 

ότι είχαμε παραποιήσει τη συνέντευξή του έκανε τα σχετικά αρνητικά σχόλια. Όταν 
εξηγήσαμε με ηλεκτρονική επιστολή στο 
blog τι ακριβώς είχε συμβεί, η ιστοσελίδα 
κατέβασε αμέσως την ανάρτηση, κάνοντας 
μάλιστα και επεξηγηματικό δικό του σχόλιο 
για το λόγο που το είχε κατεβάσει, ύστερα 
από την παρέμβασή μας.

Το παρασκήνιο
Με τον κ. Χριστόφορο διατηρούσαμε έως 

και την κακοήθη ανάρτησή του καλές σχέ-
σεις, καθώς πιστεύαμε ότι ως νέος άνθρω-
πος στο δήμο, έπρεπε να τον στηρίξουμε 
ειδικά στο πόστο του τουρισμού, που έχει 
αναλάβει.

Το παραπάνω του το είχαμε κάνει 
σαφές σε τηλεφωνικές μας συνομι-
λίες, στις οποίες ήταν πάντα πρόθυμος να 
μας μιλήσει. Η μοναδική φορά που δεν μας 
απάντησε ήταν αμέσως μετά την ανάρτησή 
μας, όταν τον πήραμε δύο φορές θέλοντας 
να μάθουμε τι είχε συμβεί και αν πρόκειται 
για παρεξήγηση. Δηλαδή, ακόμα και εκείνη 
τη στιγμή είχαμε καλή θέληση να μιλήσουμε 
μαζί του. Το ότι δεν απάντησε σημαίνει πως 

άλλοι είχαν το πρόβλημα και όχι εμείς…
Η συνέντευξη του κ. Χριστόφορου ήταν διά μέσω e-mail και αυτό διότι επειδή δεν 

τον γνωρίζαμε (κάτι προφανώς δεν μας «πήγαινε…»). Θέλαμε να έχουμε και γραπτά 
στοιχεία. Μία μέρα πριν κλείσει η ύλη μας τον πήραμε τηλέφωνο και του είπαμε ότι 
δεν είχαμε λάβει ακόμα τις απαντήσεις του. Ο κ. Χριστόφορος μας είπε ότι την έχει 
έτοιμη, αλλά δεν ξέρει μήπως στη συνέχεια κάνουμε σχόλια στην παραπολιτική στή-
λη «διαφωνίες». Του εξηγήσαμε ότι η συνέντευξή του θα είναι μόνη της δίχως δικό 
μας σχόλιο και ότι για την υπόλοιπη ύλη της εφημερίδας είναι δική μας 
υπόθεση (και αυτά τα έχουμε καταγεγραμμένα). 

Τέλος, του είπαμε: «Να κάνετε ό,τι θέλετε». Φυσικά, δεν υπήρχε σε όλες τις σε-
λίδες η παραμικρή νύξη για τη συνέντευξη Χριστόφορου (ποιος να του εξηγήσει 
βέβαια, ότι για να «μπει» κάποιος στην παραπολιτική μας σελίδα  –«διαφωνίες»- θα 
πρέπει πρώτα να έχει κολλήσει κάποια πολιτικά ένσημα στην κοινωνική ή πολιτική 
ζωή του νησιού μας). 

Δημ. Μ. Μπελέγρης
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Μειώσεις προσλήψεων 
στους ΟΤΑ

Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» πραγματοποιήθηκε στο ΔΣ της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καθώς το υπουργείο εσωτερικών καλεί τους φορείς της 
τοπικής διοίκησης να υποβάλουν εκ νέου τα αιτήματά τους για προσλήψεις συμβα-
σιούχων, οι οποίες για το 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 2014, 
στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών.

Η εγκύκλιος αφορά το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου και με σύμβαση έργου. Πρόκειται για προσωπικό που καλύπτει ουσιαστικά βα-
σικές κοινωνικές ανάγκες σε υπηρεσίες που αφορούν άμεσα κοινωνικές ανάγκες και 
όχι έκτακτες (παιδικοί σταθμοί, προγράμματα άθλησης, πολιτισμού κ.λπ.).

Απαιτεί συγγνώμη 
η Πατέλη

Το θέμα με το γλυπτό του κ. Λώλη λαμβάνει και άλλες διαστάσεις, καθώς όπως 
υποστηρίζει η δημοτική σύμβουλος, κ. Κατερίνα Πατέλη, ο γλύπτης εκφράστηκε με 
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους Παριανούς και τις Παριανές.

Σημειώνουμε, ότι ο κ. Λώλης ήταν ένας από τους γλύπτες που συμμετείχαν στο 
συμπόσιο γλυπτικής που είχε πραγματοποιηθεί στο Μαράθι, και ζητά το δημιούργη-
μά του να τοποθετηθεί στην πλ. Μαντώς (κάτι που συμφώνησαν οι τοπικοί σύμβου-
λοι Παροικιάς). Ο γλύπτης, σύμφωνα με την κ. Πατέλη, φέρεται να είπε ότι του πα-
ράγγειλαν το έργο  «για να τρίβονται τα πρόβατα και να τα βλέπουν τα πουρνάρια». 

Σε επιστολή της η κ. Πατέλη μεταξύ άλλων αναφέρει: «[…] Η προηγούμενη δη-
μοτική αρχή και η τότε ΚΔΕΠΑΠ υπήρξαν αρκετά γενναιόδωρες στις αμοιβές (για 
ένα μήνα εργασίας 5.000 ευρώ έκαστος) και στη φιλοξενία (διαμονή και διατροφή) 
όλων των καλλιτεχνών στους οποίους ανέθεσε τα γλυπτά,  φυσικά και με την πα-
ροχή του μαρμάρου που φιλοτέχνησαν. Μπορείτε κ. Λώλη να την κατηγορείτε για 
ολιγωρία στην περαιτέρω ανάδειξη του έργου σας, όχι όμως ότι σας τα παρήγγειλε 
«για να τρίβονται τα πρόβατα και να τα βλέπουν τα πουρνάρια» όπως λέτε. Είναι 
άπρεπο και προσβλητικό να μιλάτε έτσι για τους Παριανούς και σας γνωρίζω, ότι 
πάμπολλοι εθίγησαν με τη φράση σας αυτή και μου διαμαρτυρήθηκαν έντονα (…).

Θα ήθελα λοιπόν αγαπητέ κύριε Λώλη, επί της ουσίας και όχι χάριν των τύ-
πων, να ζητήσετε μία συγνώμη για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σας. Το 
οφείλετε στους Παριανούς και τις Παριανές, ειδικά σε αυτούς που ένοιωσαν ότι 
εθίγησαν. Πάντα, σε όλες τις εποχές, υπήρξε δύσκολο αυτό που σας ζητώ. Και 
εμείς οι παλαιότεροι κάναμε λάθη, που δυστυχώς και τότε λίγοι ήταν εκείνοι που 
τα αναγνώριζαν και είχαν τη δύναμη να ζητήσουν συγγνώμη. Γίνετε και εσείς η 
συνέχεια των λίγων…».

Ευχαριστίες από Μάρπησσα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22/2 το καρναβάλι της Μάρπησσας. 

Το καρναβάλι διοργάνωσε ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας σε συνεργασία με 
τη δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, τον Μαρπησσαϊκό και την εθελοντική ομάδα 
Μάρπησσας.

Σε σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, ευχαριστεί για τη συμ-
μετοχή τους το νηπιαγωγείο Μάρπησσας, τον παιδικό σταθμό Αρχιλόχου «τα δελφι-
νάκια», τη δημοτική κοινότητα, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Σχολείο Αγκαιριάς, 
τον «Υρία» Λευκών, τον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό, καθώς και τις παρέες φίλων και μελών 
του συλλόγου που μασκαρεύτηκαν και συμμετείχαν.

Τέλος, ευχαριστούν την ΚΔΕΠΑΠ και τους ευγενικούς χορηγούς τους.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 

λόγω ανάγκης,  πωλούνται 

σε διάφορες τοποθεσίες 

σπίτια εξοχικά και εντός οικι-

σµού,  από 60 έως 150τµ σε 

τιµές κάτω του κόστους από 

45.000€, πολύ µικρή προκα-

ταβολή, πολλές δόσεις έναντι 

ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 

ενοικιάζεται ισόγειο δια-

µέρισµα, ένα υ/δ, µεγάλο 

καθιστικό, κουζίνα, µπάνιο, 

σκεπαστή βεράντα, εξαιρετι-

κή θέα. Επίσης γκαρσονιέρα 

22 τ.µ., επιπλωµένη. Τηλ. 

6948872161/6949043463

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

– ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον κε-

ντρικό δρόµο, ενοικιάζεται 

κατάστηµα νεόκτιστο, 250 

τ.µ. ισόγειο και 150 τ.µ. υπό-

γειο. Κατάλληλο για σούπερ 

µάρκετ. Με πάρκινγκ. Ενοι-

κιάζεται και τµηµατικά. Τηλ: 

6977618527/6978085886

4ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – 

ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 

καταστήµατα, από 70 

τ.µ.-450 τ.µ., µε µεγάλους 

χώρους για πάρκινγκ και α-

ποθήκες. Τηλ : 6944900855

ΝΑΟΥΣΑ θέση Ασπρόχωµα, 

ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 

στον 1ο όροφο, 45 τ.µ. µε 2 

υ/δ επιπλωµένα και κουζινά-

κι. Μεγάλες βεράντες µε θέα 

στη θάλασσα. 

Για όλο το χρόνο ή σεζόν. 

Τηλ: 6937236724

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - 

ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

ζητείται, ισόγειο ή µονοκα-

τοικία, µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια,

στην Παροικία ή στην 

ευρύτερη περιοχή, (Κα-

κάπετρα, Παρασπόρος, 

Καµάρες κ.λπ.), µε θέρ-

µανση (καλοριφέρ). Τηλ. 

2284092034/6907150518

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Η΄ΣΠΙΤΙ, 

ζητείται προς ενοικίαση για 

όλο το χρόνο, σε άριστη 

κατάσταση, επιπλωµένο, 

στην ευρύτερη περιοχή της 

Νάουσας, έως 300 ευρώ µη-

νιαίως. Τηλ : 6972020905

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-

ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 

σε λογικές τιµές. Μάθε το 

Laptop ή το Tablet καλύτερα. 

Τηλ.: 6974717978

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σε-

µινάρια για τον τουρισµό, 

µαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά 

ή ατοµικά. Προετοιµασία για 

όλα τα διπλώµατα και για 

σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 

6974 365805

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία  σε 

κουζίνα ή λάντζα εστιατο-

ρίου, επίσης αναλαµβάνει 

διάφορες οικιακές εργασίες 

(καθαριότητα, σίδερο κ.α), 

περιποίηση βρεφών και 

παιδιών και φροντίδα ηλι-

κιωµένων (σαν εξωτερική). 

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ: 6972373718

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΩΝ 

παραδίδονται. Επίσης, ανα-

λαµβάνουµε µεταφράσεις 

της ίδιας γλώσσας. Περισσό-

τερες πληροφορίες στο τηλ. 

6945182875

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για 

το εµπορικό τµήµα της ε-

φηµερίδας «Φωνή της 

Πάρου». Στείλτε τα βιο-

γραφικά σας στο e-mail: 

foni@typoparos.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για το service 

και το bar ζητείται από το 

εστιατόριο “Thalassamou” 

στην Πίσω Αλυκή. Απα-

ραίτητες προϋποθέσεις, η 

αντίστοιχη προϋπηρεσία και 

η πολύ καλή γνώση του-

λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 

6972297557

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟ-

ΡΟΣ, ζητείται για εστιατόριο 

στην περιοχή της Παροικίας. 

Αποστείλατε βιογραφικό στο: 

foni@typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, για χρωµατο-

πωλείο στη Αλυκή ζητείται, 

για µόνιµη εργασία. Απα-

ραίτητη προϋπόθεση η καλή 

γνώση Αγγλικών και η εκ-

πλήρωση των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων. Τηλ. επικοι-

νωνίας : 6972000752

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, για τουριστικό 

γραφείο ζητείται. Αποστείλα-

τε βιογραφικό στο: foni@

typoparos.gr

Ο∆ΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΑΣ, ζητείται από εταιρεία 

διανοµών. Απαραίτητες προ-

ϋποθέσεις : Απολυτήριο 

Λυκείου, ∆ίπλωµα Οδήγησης 

Γ΄ Κατηγορίας, Ηλικία έως 

35 ετών, Ελληνικής Υπη-

κοότητας. Προϋπηρεσία σε 

αντίστοιχη θέση θα λη-

φθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 

επικοινωνίας : 2284041252, 

41764. Κιν.: 6979798938
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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

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

ΠΕΝΘΟΣ

Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 10:30 το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας , Ιωάννη Κορδονέλλη στον Ιερό 
Ναό Αγ. Μαρίνας Χαϊδαρίου. 

Ευχαριστούμε για την συμπαράσταση όλων, στο πένθος της οικογένειάς μας.
Οι γονείς και αδελφή του

Η σύζυγος και τα παιδιά του
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Μία πρωτοποριακή ομάδα στην Πάρο

Κοινωνική Λέσχη 
«Φοίνικας»

Ζούμε όλοι στην Πάρο, ένα όμορφο νησί και ειρηνικό, το οποίο πολλές φορές δι-
ακρίνεται για τις κινήσεις αλληλεγγύης και σύμπραξης. Δε διεκδικούμε «αγγελικές» 
καταστάσεις, διότι απλά αυτές είναι αδύνατο να υπάρξουν. Συγκρούσεις, αντιπαρα-
θέσεις, προστριβές, διαφωνίες είναι κάτι το αναπόφευκτο και, μάλιστα, συχνά γόνιμο 
και κινητήριο. Δε διεκδικούμε επίσης κάτι αλάθητο. Μαθαίνουμε με τις ζυμώσεις και 
διαμορφωνόμαστε διαρκώς.

Είμαστε μια ευάριθμη προς το παρόν ομάδα, 
που ξεπήδησε αυθόρμητα μετά από ένα σεμι-
νάριο πέρσι την Άνοιξη σχετικά με τα δικαιώ-
ματα, το οποίο διοργανώθηκε από την ΕΣΑμεΑ 
και εφαρμόστηκε στην Πάρο από την ΕΠΑ-
ΨΥ. Μετά από συζητήσεις και πολλές ιδέες, 
αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε μια ανοικτή 
ομάδα με σκοπό την ενημέρωση για θέματα 
ψυχικής υγείας, την αποστιγματοποίηση, την 
αυτοβοήθεια και την ενδυνάμωση.

Θεωρήσαμε στην πορεία πως για να επιτευ-
χθεί αυτό χρειάζεται επικοινωνία, συνεργασία 
και αμοιβαίος σεβασμός. Είμαστε φίλοι μετα-
ξύ μας και συνεννοούμαστε καλά. Τα θέματα 
ψυχικής υγείας είναι παγκόσμιο πρόβλημα. 
Στο πλαίσιο της επαρχίας, και συγκεκριμένα 
της Πάρου, νομίζουμε ότι ο κόσμος είναι πιο 
φοβισμένος, αν και έχουν γίνει πρόοδοι στον 
τομέα αυτό και με περισσότερη ενημέρωση 
αμβλύνεται το στίγμα και αναπτύσσονται ευ-
καιρίες σε άτομα με προβλήματα να αναζητή-
σουν βοήθεια.

Σαφώς και δεν επιδιώκουμε κάποια συγκα-
τάβαση, λύπηση και φιλανθρωπία, ο προσανα-
τολισμός μας είναι επιθετικός, αποζητάμε την 
ενημέρωση και τη συνειδητοποίηση, χωρίς να 
είμαστε ειδικοί σε θέματα υγείας. Σ’ αυτήν την προσπάθεια μας έχουν στηρίξει διά-
φοροι με διάφορους τρόπους και είμαστε ευγνώμονες για την αρωγή τους. Μέσω 
της αυτοοργάνωσης και της αμοιβαιότητας ξεπερνιούνται πολλά προβλήματα, που 
η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχει επιδεινώσει. 

Με το συντονισμό της ΕΠΑΨΥ και με δικές μας πρωτοβουλίες και ιδέες έχουμε 
συμμετάσχει σε κάποια δρώμενα. Η πιο πρόσφατη συμμετοχή μας ήταν στην ημε-
ρίδα για την κατάθλιψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του «Αρχιλόχου» 
στις 14/2/2015. Είμαστε χαρούμενοι που το πεδίο δράσης μας είναι στην Πάρο, αν 
και θα αναζητήσουμε συνεργασίες και σε άλλες περιοχές και ελπίζουμε να πετύ-
χουμε.

Η ομάδα μας, η λέσχη μας είναι ακόμη εξελίξιμη και διαπραγματεύσιμη, αν και 
ύστερα από πολλές συζητήσεις, έχουμε κατασταλάξει σε κάποια βασικά σημεία.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Πιο συγκεκριμένα:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μια ομάδα ληπτών ψυχικής υγείας και φίλων και η προσπάθειά μας βασί-
ζεται καταρχήν, χωρίς να περιορίζεται, σε θέματα ψυχικής υγείας. Δεν είμαστε ειδι-
κοί στα θέματα ψυχικής υγείας, αλλά απλώς λήπτες, οι οποίοι δέχονται στην ομάδα 
τους και μη λήπτες φίλους.

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ

Είμαστε ομάδα αυτοβοήθειας και σκοπός της λέσχης στη σημερινή της μορφή 
είναι να καταπολεμήσει το στίγμα που βασίζεται καταρχήν σε ψυχικά νοσήματα, να 
παράσχει βοήθεια και μέσα από την επικοινωνία να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων 
και εμπειριών και συμπαράσταση σε όσους συνανθρώπους μας χρειάζονται βοή-
θεια.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΣ

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σ’ αυτήν την ομάδα αυτοβοήθειας είναι 
ο αμοιβαίος σεβασμός της προσωπικότητας και των προβλημάτων των άλλων, η 
ευγένεια, η συνεννόηση και ο διάλογος. Λειτουργούμε χωρίς ιεραρχία, αποφασίζου-
με με συζήτηση και ύστερα από συνεννόηση, προτείνουμε και συζητάμε διάφορα 
θέματα με σεβασμό και ισοτιμία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Η κοινωνική λέσχη «Φοίνικας» δεν είναι κλειστή ομάδα. Απευθυνόμαστε κυρίως 
σε λήπτες ψυχικής υγείας, οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν το πρόβλημά τους μαζί 
μας. Χωρίς να περιοριζόμαστε στους παραπάνω, απευθυνόμαστε επίσης σε άτομα 
που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένα για οιονδήποτε λόγο, σε όσους, ακόμη γε-
νικότερα μας εμπιστευτούν και επιθυμούν να μιλήσουν για κάτι που τους απασχολεί, 

καθώς και σε φίλους της προσπάθειας.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οι αποφάσεις λαμβάνονται έπειτα από δι-
άλογο και χωρίς ιεραρχία. Στις συναντήσεις 
μας μιλάμε για ποικίλα θέματα, ψυχαγωγικά 
και μη και φροντίζουμε να περνάμε καλά και 
να φεύγουμε απ’ αυτές ανακουφισμένοι. Μετά 
από προσπάθειές μας, οι κυριότερες δράσεις 
μας ως τώρα, πέρα από την παρέα, είναι το 
θεατρικό εργαστήρι, ενώ συμμετείχαμε και 
στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του «Αρχιλό-
χου». Επίσης παραβρεθήκαμε σε συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο ξενοδο-
χείο «Τιτάνια», από την Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία σχετικά me κοινωνική εν-
δυνάμωση ατόμων με αναπηρία. Σχεδιάζουμε 
εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία, περιπάτους 
κα, μόλις ζεστάνει ο καιρός.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΜΕ

Από το Μάρτη ως τον Ιούνη του 2014 δι-
οργανώθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με αναπηρία ένα σεμινάριο που εφαρ-
μόστηκε στην Πάρο από την ΕΠΑΨΥ. Ο θεσμός 
του δικαστικού συμπαραστάτη, η συζήτηση για 

το στίγμα, τα κάθε λογής δικαιώματα και τα ψυχικά νοσήματα, το θέμα της ακούσι-
ας και της εκούσιας νοσηλείας, η προβολή βίντεο από το youtube, η προβολή του 
ντοκιμαντέρ «Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν», το μοίρασμα στους εκπαιδευ-
όμενους ενός εγχειριδίου ήταν μόνο μερικά από τα σημεία αυτού του σεμιναρίου. 
Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου και με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας και 
με τους ειδικούς της ΕΠΑΨΥ γεννήθηκε αυθόρμητα η ιδέα να επεκτείνουμε την ενη-
μέρωση και την αφύπνιση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα για 
τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικά νοσήματα. Με την ενδυνάμωση της ΕΠΑΨΥ 
έγιναν διάφορες συζητήσεις και ζυμώσεις, που κατέληξαν στη λέσχη.

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Είμαστε μια μη σωματειακή ομάδα πίεσης που προς το παρόν λειτουργεί άτυπα 
και πιλοτικά. Έχουμε και επιθετικό και αμυντικό χαρακτήρα. Πέρα από την αφύπνι-
ση και την ενημέρωση, που ως όχημά μας γι’ αυτά χρησιμοποιούμε και τη σελίδα 
μας στο facebook, σκοπός μας είναι, μέσω της αυτοβοήθειας, η κοινωνικοποίη-
ση, η ανάρρωση, η ενσωμάτωση και η ανακούφιση όσων χρειάζονται βοήθεια και 
νιώθουν αποκλεισμένοι. Στον πρακτικό τομέα σχεδιάζουμε τη δημιουργία κάποιου 
ενημερωτικού εντύπου, την κινητοποίηση ληπτών ψυχικής υγείας και άλλων ατόμων 
στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και της αυτοβοήθειας, καθώς και μακροπρόθε-
σμα τη δημιουργία ενός σωματείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς το παρόν η ομάδα μας είναι ολιγάριθμη με συνοχή. Είμαστε φίλοι μεταξύ 
μας. Επιθυμούμε τη διεύρυνσή της, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων με λή-
πτες ψυχικής υγείας, αλλά και άτομα που νιώθουν περιθωριοποιημένα, καθώς και 
φίλους, που βλέπουν με συμπάθεια την προσπάθειά μας. Πιστεύουμε ότι η συνερ-
γασία και ο διάλογος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος κοινωνικοποίησης και επα-
νένταξης και το πιο καλό όχημα για ενημέρωση, αφύπνιση και καταπολέμηση του 
στίγματος.
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Αθλητικές δράσεις
Από το Ναυτικό Όμιλο Πάρου, δημοσιοποιήθηκε δελτίο τύπου για δράσεις του 

συλλόγου. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Διασυλλογικός αγώνας κατηγορίας σκαφών 420
Οι αθλητές της κατηγορίας σκαφών 420, του ΝΟΠ, συμμετείχαν στον διασυλλο-

γικό αγώνα «Κύπελλο ολυμπιονικών 2015» που διοργανώθηκε από τον Ιστιοπλο-
ϊκό όμιλο Πειραιά στις 20-22 Φεβρουαρίου, με σκοπό την προετοιμασία τους για 
το πρωτάθλημα που ακολουθεί.

Για πρώτη φορά ο όμιλός μας συμμετείχε με 3 σκάφη και 6 αθλητές στην κατη-
γορία 420. Στους αγώνες συμμετείχαν 6 όμιλοι και συνολικά 19 αθλητές. 

Οι αθλητές του ΝΟΠ κατέκτησαν τις παρακάτω θέσεις.
Πατέλης Νικόλαος-Δαφερέρας Γεώργιος 5η θέση στην γενική και 4η θέση στην 

κατηγορία αγοριών
Γκόκα Αικατερίνη-Γκόκα Φιλίππα 12η θέση στην γενική και 4η θέση στην κατη-

γορία κοριτσιών
Μπομποτάς Χρήστος-Παπάς Δημήτρης 13η θέση στην γενική και 10η στην κα-

τηγορία αγοριών
Την αποστολή συνόδευε ο προπονητής της κατηγορίας, Ταγαρόπουλος Πανα-

γιώτης».
«Διασυλλογικός αγώνας Optimist
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε στον διασυλλογικό αγώνα που διοργανώ-

θηκε από τον Ναυτικό όμιλο Δελφιναρίου εις μνήμη Σπύρου Παπαδή, στις 7 έως 8 
Φεβρουαρίου στον Φαληρικό όρμο.

Στους αγώνες πήραν μέρος 6 αθλητές του ΝΟΠ οι οποίοι κατέκτησαν τις παρα-
κάτω θέσεις. Η ομάδα συνοδεύτηκε από τον προπονητή κ. Φ. Ρίζο.

Optimist αγοριών (99 συμμετοχές):
Μυτιλιναίος Ανδρέας 25η θέση
Μπρούσης Βίκτωρ 38η θέση   
Optimist 11χρονων (76 συμμετοχές):
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 8η θέση
Ανδρεάδης Γρηγόρης 19η θέση
Καλακώνα Μαρίνα 25η θέση
Δαφερέρα Θεοφανία 48η θέση
Η συμμετοχή των αθλητών στους παραπάνω αγώνες τους δίνει τις αγωνιστικές 

εμπειρίες που είναι απαραίτητες, για την παραπέρα αγωνιστική τους πορεία».

Αθλητισμός 
στην Αντίπαρο

Είναι πανθομολογούμενο ότι τα τελευταία χρόνια τα παιδιά δεν ασχολούνται με 
τον αθλητισμό και, γενικότερα, με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ούτε καν παίζουν 
στις γειτονιές. Έτσι, δημιουργούνται πολλά προβλήματα, κυρίως, ψυχολογικά, λόγω 
έλλειψης παιχνιδιού με άλλα παιδιά, 
εθισμός σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
παχυσαρκία κ.ά. Όλα αυτά αφορούν, 
ιδιαίτερα, τις μικρές τοπικές κοινωνίες 
εξαιτίας της έλλειψης δραστηριοτή-
των που παρέχουμε στα παιδιά, ειδι-
κά, στο νησί μας, όπου κάποιες φορές 
νιώθουμε αποκλεισμένοι ακόμα και 
από τη γειτονική Πάρο.

Εάν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο 
λόγος που συμβαίνει αυτό, γρήγορα 
έρχονται στο μυαλό μας κάποιες απα-
ντήσεις, που κατά τη γνώμη μου, είναι 
οι δικαιολογίες μας. Κάποιοι θεωρούν 
ότι φταίει η τεχνολογία που εξελίσσε-
ται ραγδαία, άλλοι τα κακής ποιότητας 
τρόφιμα που είναι αγαπητά από τα 
παιδιά, μερικοί επιρρίπτουν ευθύνες 
στο σχολείο, στον δήμο, σε κάποιους 
αθλητικούς συλλόγους ή ακόμα και σε 
ιδιώτες που θα μπορούσαν να έχουν 
δημιουργήσει ένα ευρύ πεδίο δρα-
στηριοτήτων για τα παιδιά και δεν το 
έχουν κάνει. Ίσως μερικοί ισχυριστούν 
ότι τα παιδιά μας δεν έχουν πρότυπα, 
το οποίο περιέχει, ίσως, μια δόση αλή-
θειας. Ποια είναι, όμως, τα πρότυπα για τα παιδιά της Αντιπάρου; Είναι ο καλύτερος 
ποδοσφαιριστής - καλαθοσφαιριστής του κόσμου; Είναι η αγαπημένη τους ομάδα; 
Είναι ο γυμναστής τους στο σχολείο; Είναι η τοπική ομάδα; Είναι ένας αθλητής - 
θρύλος; Μπορεί να είναι και όλα αυτά. Ποια όμως από αυτά τα πρότυπα έχουν 
καταλυτική επίδραση στην ψυχοσύνθεση και την ιδιοσυγκρασία των  παιδιών ενός 
μικρού νησιού;

Αν θυμάμαι καλά στα τέλη της δεκαετίας ’80 με αρχές της δεκαετίας ’90 υπήρχε 
μια ομάδα ποδοσφαίρου στην Αντίπαρο τόσο καλά οργανωμένη που θύμιζε επαγ-
γελματική. Υπήρχε, λοιπόν, η ΑΝΑΓΚΗ και έτσι δημιουργήθηκε ένας πολύ όμορφος 
χώρος με γήπεδα. Όταν η ομάδα σταμάτησε (ίσως επειδή δεν υπήρχαν συνεχιστές), 
τα γήπεδα έμειναν εκεί χωρίς, πια, να υπάρχει η ΑΝΑΓΚΗ δημιουργίας νέων, ούτε 
καν συντήρησης των ήδη υπαρχόντων. Έκτοτε έγιναν πολλές προσπάθειες δημι-
ουργίας δραστηριοτήτων, κυρίως, για παιδιά. Δημιουργήθηκε ιδιωτικό γήπεδο πο-
δοσφαίρου 5Χ5 και ο πάτερ Στέλιος δημιούργησε μικρές ομάδες παιδιών και τις 
ενέταξε στο πρωτάθλημα κατηχητικών σχολείων στην Πάρο. Αξιόλογοι γυμναστές 
των σχολείων όπως οι κ.κ. Κυπάρος Δημήτριος και Καμπουρίδης Χάρης, οι οποίοι 
κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες να ωθήσουν τα παιδιά προς τον αθλητισμό μέσω 
θεωρίας αλλά και στην πράξη, με τη διοργάνωση μικρών τοπικών αγώνων και τη 

δημιουργία ακαδημιών καλαθοσφαίρισης, ενώ, την αφοσίωσή τους και την αγάπη 
για τη δουλειά τους, ακόμα και ένα παιδί 8 ετών μπορούσε να τα διαπιστώσει. Συ-
νολικά, σαν σωστοί παιδαγωγοί μπορούσαν και πέτυχαν να αντλούν το 100% του 
σεβασμού των παιδιών προς το πρόσωπό τους. Το ίδιο γίνεται και σήμερα μέσω 
μιας αξιόλογης δασκάλας, της κ. Καπέλιου Σωτηρίας, μέσω αθλητικών συλλόγων 
όπως ο «ΝΟΑ» (Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου) με παιδικές ακαδημίες κολύμβησης 
και ιστιοπλοΐας, πολιτιστικών συλλόγων όπως ο «Αντίπαρος εν πλω», ο οποίος δι-
οργανώνει με επαγγελματικό τρόπο λαϊκούς και αθλητικούς αγώνες και, τέλος, το 
γυμναστήριο, το οποίο έχει δημιουργήσει τμήματα μπαλέτου, πολεμικής τέχνης Jiu 

Jitsu κ.ά.
Οι ευκαιρίες, λοιπόν, υπήρχαν και 

υπάρχουν, το ίδιο και τα πρότυπα. 
Αυτό που δεν απέκτησαν ποτέ τα παι-
διά στη διάρκεια των χρόνων είναι η 
αθλητική νοοτροπία, μια στοιχειώδη 
αθλητική κουλτούρα. Πράγμα το οποίο 
μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Το 
κυριότερο πρότυπο για ένα παιδί είναι 
οι ίδιοι οι γονείς του. Τα παιδιά γίνο-
νται, συνήθως «πιστά αντίγραφα» των 
γονιών τους. Κανείς δεν θέλει να δει 
το παιδί του να καπνίζει, αλλά ο ίδιος 
είναι καπνιστής από τα 13 του. Κανείς 
δεν θέλει να ακούει το παιδί του να 
βρίζει, αλλά παρακολουθώντας μαζί 
το «ονειρεμένο» σπορ που προωθεί 
τη βία, κρίνει και βρίζει διαιτητές και 
αθλητές. Κανείς δεν θέλει να βλέπει 
ανήλικους να στρέφονται προς τον 
αλκοολισμό, αλλά πόσες φορές τα 
παιδικά μάτια βλέπουν μεγάλους αλ-
λού να πατάνε και αλλού να βρίσκο-
νται; 

Όλα τα προβλήματα διορθώνονται 
από χαμηλά. Το πρόβλημα της μη ενα-

σχόλησης με τον αθλητισμό πρέπει να διορθωθεί από «ψηλά». Ας δείξουμε εμείς 
οι ίδιοι ότι προσέχουμε τον εαυτό μας και ας ανοίξουμε στο παιδί μας διόδους 
δραστηριοτήτων. Να παίξουμε μαζί του, να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να του δη-
μιουργήσουμε αθλητικές και διατροφικές συνήθειες. Εμείς μπροστάρηδες  και το 
παιδί θα ακολουθήσει. Το να στείλουμε το παιδί μας να κάνει μια δραστηριότητα 
δεν μας λύνει το πρόβλημα, ακόμα και αν το παιδί μας συναναστρέφεται με τους 
καλύτερους αθλητές του κόσμου. Πρέπει το παιδί να νιώσει ότι αγαπάμε αυτό που 
κάνει και γιατί όχι να το κάνουμε και εμείς μαζί του. Ακόμα όμως και αν επιδίδεται 
σε κάποιο άθλημα, το παιδί πρέπει να γίνει πιο δραστήριο στην καθημερινότητά του. 
Το οποίο εξαρτάται μόνο από τους γονείς του.

Η Αντίπαρος δεν έχει ανάγκη να γεννήσει τον πρωταθλητή.  Αυτός είναι ένας και 
σίγουρα θα βρει τους δρόμους για να το πετύχει από μόνος του. Έχει όμως ανάγκη 
να γεννήσει δραστήρια άτομα. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τα πολύ απλά, ώστε μέσα 
από στέρεες βάσεις  να δημιουργήσουμε ΑΝΑΓΚΕΣ (επιπρόσθετων δραστηριοτήτων 
πιο επαγγελματικά οργανωμένων, κατάλληλων αθλητικών χώρων, αθλητικών σω-
ματείων  κ.ά.) Διαφορετικά όσα και να υπάρχουν, πάντα «χαμένα» θα πηγαίνουν…

Αγγελάκος Βαγγέλης
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ



www.fonitisparou.gr

Στα μπαράζ μέσω Μήλου…

Πως θα γίνουν 
τα μπαράζ

Ο ΑΟΠ, είναι τελικά η δεύτερη ομάδα, από το Β’ όμι-
λο της ΕΠΣΚ, που θα αγωνιστεί στους αγώνες μπαράζ 
για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων. Όλα κρί-
θηκαν στον αγώνα μεταξύ Αίαντα Σύρου και Παμμη-
λιακού, όπου οι Συριανοί δεν κατάφεραν να κερδίσουν 
τους τρεις βαθμούς της νίκης, που θα τους έδιναν το 
δικαίωμα συμμετοχής στα μπαράζ. Ο αγώνας με τον 
Παμμηλιακό, στη Σύρο, έληξε 1-1 και έτσι η Συριανή 
ομάδα κατετάγη τρίτη στο βαθμολογικό πίνακα του Β’ 
ομίλου.

Στους αγώνες μπαράζ για την ανάδειξη του πρω-
ταθλητή ΕΠΣ Κυκλάδων, θα συμμετέχουν οι ομάδες: 
ΑΟ Πάρου. ΑΟ Σύρου, ΑΟ Μυκόνου, Παμμηλιακός, 
Πανναξιακός, Πανθηραϊκός και Θύελλα Καμαρίου. Η 
όγδοη ομάδα που θα μετέχει στα μπαράζ θα αναδει-
χθεί από τον αγώνα Αίαντα Σύρου – Άνω Μεράς, που 
θα διεξαχθεί σήμερα το μεσημέρι στο γήπεδο της Τή-
νου.

Ο πρωταθλητής
Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, 

οι οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο ομίλους των 
τεσσάρων ομάδων. Οι αγώνες θα είναι διπλοί και θα 
υπάρξει βαθμολογία. Στη συγκρότηση των ομίλων θα 
ληφθεί υπ’ όψη η γεωγραφική κατανομή των ομάδων 
και η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων, ο πρώ-
τος του Α’ ομίλου, θα αγωνισθεί με το δεύτερο του Β’ 
ομίλου και ο πρώτος του Β’ ομίλου, με το δεύτερο του 
Α΄ ομίλου. Οι νικητές αυτών των αγώνων θα αγωνι-
σθούν μεταξύ των και ο νικητής ανακηρύσσεται πρω-
ταθλητής Α’ Κατηγορίας Κυκλάδων περιόδου 2014-
2015. Οι αγώνες αυτής της φάσης θα είναι μονοί και 
θα διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που θα ορίσει 
η ΕΠΣΚ. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα 
υπάρχει παράταση και πέναλτι.

Τα μπαράζ σωτηρίας
Οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος (σύνολο 

13), θα συγκροτήσουν τρεις νέους ομίλους με γεω-
γραφικά – συγκοινωνιακά κριτήρια και θα αγωνισθούν 
μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες με βαθμολογία.

Ομάδα που θα δηλώσει πριν την κλήρωση της Β’ 
φάσης, ότι δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στους αγώνες 
ανόδου στην Α’ Κατηγορία, θα έχει δικαίωμα συμμε-
τοχής την επόμενη περίοδο στο πρωτάθλημα Β’ κατη-
γορίας, χωρίς καμία επιπλέον κύρωση. Οι πρώτοι του 
βαθμολογικού πίνακα των τριών ομίλων την περίοδο 
2015-2016 θα αγωνισθούν στην Α’ κατηγορία. 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση 
στους βαθμολογικούς πίνακες θα αγωνισθούν μεταξύ 
τους σε μονούς αγώνες, σε ουδέτερα γήπεδα με βαθ-
μολογία. Ο πρώτος του βαθμολογικού πίνακα αυτών 

των αγώνων, θα αγωνισθεί και αυτός στην Α’ κατηγο-
ρία πρωταθλήματος περιόδου 2015-2016. Τώρα, σε 
περίπτωση, που πρωταθλητής ΕΠΣΚ, ανέρθει στην Γ’ 
Εθνική κατηγορία, τότε, στην Α’ κατηγορία θα πάρει 
μέρος και ο δεύτερος της βαθμολογίας. Οι υπόλοιπες 
ομάδες την περίοδο 2015-2016 μαζί με όποιες νέες 
δηλώσουν συμμετοχή, θα αγωνισθούν στο πρωτάθλη-
μα της Β’ Κατηγορίας.

Σέριφος-Νηρέας 4-1
Σε έναν αδιάφορο βαθμολογικής σημασίας αγώνα 

για την τελευταία αγωνιστική του Β’ ομίλου ΕΠΣΚ, η 
Σέριφος κέρδισε 4-1 το Νηρέα.

Η Σέριφος προηγήθηκε 1-0 με το Μ. Λιβάνιο στο 4ο 
λεπτό και στο 22ο λεπτό πέτυχε και δεύτερο γκολ με 
το Ρεβίνθη. Οι Παριανοί αντέδρασαν με κεφαλιά του 
Τσενάι στο 32ο λεπτό, που έγραψε το 2-1. Όμως δύο 
λεπτά αργότερα η ομάδα της Σερίφου έκανε το 3-1 
με εξαιρετικό γκολ του Αδελιανάκη, που πλαγιοκόπη-
σε την άμυνά μας και ξεπέρασε όλους όσοι πήγαν να 
τον ανακόψουν. Το τελικό σκορ (4-1) έγραψε στο 74ο 
λεπτό με κεφαλιά ο Κ. Βαλσαμάκης.

Ο Νηρέας αγωνίστηκε με τους: Ρούσσο, Κότσα-
ρη, Σκεπαρνιά, Κ. Τσενάϊ, Μπαρμπαρήγο, Τσιόπουλο, 
Τσούκε (55ο Κυτσίκου), Κορτιάνος, Dushi. (81ο Τζανα-
κόπουλο), Χατζία και Τσιγώνια (46ο Σαρηκώστα).

Τελική βαθμολογία Β’ ομίλου
1. Παμμηλιακός 28
2. ΑΟΠ 17
------------------------
3. Αίας Σύρου 16
4. Νηρέας 11
5. Σίφνος 6
6. Σέριφος 5

Ανακοινώσεις Νηρέα
Ο ΑΜΕΣ «Νηρέας», στις 25/2/2015, δημοσιοποίησε 

την παρακάτω ανακοίνωση:
«Το Δ.Σ. του συλλόγου μας με ομόφωνη απόφαση 

του επιβάλλει στον ποδοσφαιριστή Metaj Kevin ποινή 
αποκλεισμού 2 αγωνιστικών (επιπλέον των 2 αγωνι-
στικών της ΕΠΣ) και στον ποδοσφαιριστή Κασκούτη 
Δημήτρη ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής. Οι ποινές 
αφορούν απρεπείς συμπεριφορές των ποδοσφαιρι-
στών μας στον αγώνα πρωταθλήματος ΑΟ Πάρου-
ΑΜΕΣ Νηρέας».

Επίσης, στις 3/3/2015, έστειλε επιστολή στην ΕΠΣΚ, 
που έχει ως εξής:

«Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια που δημιουρ-
γήθηκαν στον αγώνα μεταξύ της ομάδας μας και του 
ΑΟ Πάρου, είμαστε στη δυσάρεστη θέση – για άλλη 
μια φορά – να σχολιάσουμε τα τεκταινόμενα, με βάση 
τις θέσεις και τις αποφάσεις των διαιτητών, αλλά και 
των φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας. 

Σε καμία περίπτωση δε θα αποφύγουμε να κατακρί-
νουμε και τις συμπεριφορές των δικών μας παικτών, 
ενημερώνοντας σας ότι εκτός των κυρώσεων που 
επέβαλε η πειθαρχική επιτροπή, το ΔΣ του Συλλόγου 
μας επέβαλε επιπρόσθετες, όχι μόνο σε παίκτες που 
έχουν ήδη τιμωρηθεί, αλλά και σε παίκτη που η συ-

μπεριφορά του έθιξε το σύνολο και την ιδεολογία του 
Συλλόγου μας.

Δε θα σταθούμε στις όποιες λανθασμένες, κατά γε-
νική ομολογία, αποφάσεις των διαιτητών, που ίσως 
να έκριναν το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά στην συ-
μπεριφορά και τα λεγόμενα τους απέναντι στους παί-
κτες μας και στην μη αναγραφή στο φύλλο αγώνος 
των υβριστικών και ρατσιστικών συμπεριφορών των 
φιλάθλων του ΑΟ Πάρου και στην ρίψη αντικειμένων 
στον αγωνιστικό χώρο με στόχο τους ποδοσφαιρι-
στές μας. Είναι απαράδεκτο να επιτρέπονται και να 
καλύπτονται παρόμοια περιστατικά στους αγωνιστι-
κούς χώρους τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Δυστυχώς θύτες των πεπραγμένων ήταν, τις περισ-
σότερες φορές, αθλητές της εφηβικής και παιδικής 
ομάδας του ΑΟ Πάρου, μπροστά στους απαθείς γο-
νείς και προπονητές τους και μέλη του Δ.Σ. του συλ-
λόγου τους. Είναι κρίμα, παιδιά αυτών των ηλικιών, 
να εμποτίζονται με φανατισμό και μάλιστα απέναντι 
σε ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνουν στο ίδιο 
νησί. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν οι αποφάσεις 
και οι εντολές του κανονισμού της UEFA, να τιμω-
ρηθούν οι ρατσιστικές επιθέσεις και επιτέλους να δι-
αιτητεύουν στους αγώνες άνθρωποι ενημερωμένοι, 
καταρτισμένοι απόλυτα στο αντικείμενο τους, αντικει-
μενικοί, χωρίς εμπάθειες και προκαταλήψεις, και αν 
μη τι άλλο, με τέτοια φυσική κατάσταση με την οποία 
θα μπορούν να παρακολουθούν όλες τις φάσεις από 
κοντινή απόσταση. Όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι πλη-
ρώνουμε με το παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς 
και έχουμε την απαίτηση να μας παρέχονται αντάξιοι 
διαιτητές.

Στο βίντεο του αγώνα που σας αποστέλλουμε, δυ-
στυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα από τις κερ-
κίδες, αλλά αν παρακολουθήσετε και ακούσετε με 
προσοχή, φαίνονται ξεκάθαρα οι ρίψεις μπουκαλιών, 
βαρελότων, φωτοβολίδων και άλλων αντικειμένων 
προς τους παίκτες μας, όπως επίσης και οι λεκτικές 
ρατσιστικές επιθέσεις προς αυτούς. Σας εφιστούμε 
την προσοχή στο 1:21:38 του βίντεο όπου ο εκφω-
νητής του αγώνα, αναφέρει χαρακτηριστικά «…θα 
πρέπει επίσης να στηλιτεύσω την συμπεριφορά ορι-
σμένων φιλάθλων που άρχισαν να πετούν μπουκάλια 
και να εξαπολύουν ύβρεις, είτε οι φίλαθλοι του ΑΟΠ 
εναντίον παικτών, είτε οι φίλαθλοι του Νηρέα εναντί-
ον του λάινσμαν…».

Κλείνοντας ζητάμε το αυτονόητο: κάτω από τέτοιες 
συνθήκες οι αγώνες θα πρέπει να διακόπτονται και σε 
κάθε περίπτωση να γίνεται καταγραφή των όποιων 
επιθέσεων, στο φύλλο αγώνος».

Αντίδραση
Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση με την ανακοίνω-

ση του ΑΜΕΣ «Νηρέας», καθώς στη συνέχεια ο ΑΟΠ 
έστειλε εξώδικο στο οποίο αναφέρει ότι εντός 7 ημε-
ρών ζητά την άμεση ανάκληση των δηλώσεων και της 
δημοσιοποίησης της συγγνώμης.

Στο εξώδικο του ΑΟΠ, που υπογράφουν όλα τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γίνεται αναφορά 
στην ανακοίνωση του ΑΜΕΣ «Νηρέας», σε δημόσιες 
δηλώσεις μετά τον αγώνα πρωταθλήματος των δύο 
ομάδων, καθώς και σε σχόλια στο facebook. 

Αθλητικά | 15



διάγνωση

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | fax: 22840 55350 | info@diagnosiparou.gr | www.diagnosiparou.gr

πρόληψη | διάγνωση | ιατρική φροντίδα | έκτακτη ανάγκη

Η πρόληψη σώζει ζωές
Ο ετήσιος προληπτικός ιατρικός έλεγχος (check up)  είναι αναγκαίος και επιβεβληµένος για όλους τους ενήλικες. Στις δύσκολες 

συνθήκες των τελευταίων ετών πολλοί συνάνθρωποι µας, λόγω των οικονοµικών δυσχερειών παραµελούν αυτήν την τόσο σπου-
δαία για την ζωή µας υποχρέωση.

Το πολυϊατρείο «διάγνωση» σας ενηµερώνει ότι στη προσπάθεια του να βοηθήσει όσο µπορεί περισσότερους να έχουν την 
δυνατότητα ενός προληπτικού ιατρικού  ελέγχου ετοίµασε τέσσερα πακέτα check up σε πολύ χαµηλές τιµές (τιµές ΕΟΠΥΥ). 

Επικοινωνήστε µε την γραµµατεία του πολυϊατρείου για την αναλυτική σας ενηµέρωση.

ΠΛΗΡΕΣ

• ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F
• ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
• CPK
• C-ΑΝΤΙ∆ΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)
• ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
• γ-GT
• ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
• ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
• ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ
• ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST)
• ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
• ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT)
• ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
• ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ
• ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (HDL)
• ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ 
(LDL)
• ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 115 ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟ 1

• ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
• ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
• ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
• ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST)
• ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
• ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT)
• ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
• ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ
• ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (HDL)
• ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (LDL)
• ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  50 ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟ 2

• ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F
• ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
• ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
• ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
• ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
• ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST)
• ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
• ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT)
• ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
• ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ
• ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (HDL)
• ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (LDL)
• ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 90 ΕΥΡΩ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

• TEST ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟ
• ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F
• ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
• ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
• ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
• ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ
• ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (HDL)
• ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (LDL)
• ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 125 ΕΥΡΩ


