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Nέα εποχή στην Πάρο!
Πλύσιµο-Στέγνωµα σε µια ώρα!
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Ρύθμιση
οφειλών

» σελ. 6

Μαθήματα
μελισσοκομίας
στην Αντίπαρο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα που πραγ-

ματοποιήθηκε από το δήμο Αντιπάρου, με θέμα: «Με-

λισσοκομία για αρχάριους».

» σελ. 13

Σώθηκε ο Νηρέας
Σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο, στο ουδέτερο γήπεδο 

της Άνω Σύρου, το Σάββατο 9 Μαΐου, ο Νηρέας πήρε 

την πολυπόθητη νίκη στον αγώνα με τον Ανδριακό, 

που έληξε με 3-1 υπέρ της Παριανής ομάδας.

» σελ. 15

» σελ. 8-9

Συνέδριο εμπόρων Κυκλάδων
«Ώρα για δράση»

Επίσκεψη
Καρβούνη

Ο νέος διοικητής της 2ης ΥΠΕ, ιατρός, κ. Νικό-
λαος Καρβούνης, καθώς και οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 

Κυκλάδων, κ.κ. Ν. Συρμαλένιος και Ν. Μανιός, επι-
σκέφθηκαν την Πάρο, το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου.

τοπικές
ειδήσεις

» σελ. 10

φωτο: Σταύρος Νιφλής
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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 340
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:  - Νάντια Ραγκούση 

■ Ρομίλντα
Για να τα λέμε όλα παιδιά. Το δημαρχείο Πάρου, επί 

Κωβαίου, άλλαξε όψη. Μιλάμε πως έχει γίνει η είσο-
δός του, καλύτερη και από το σαλόνι της πρώτης θέ-
σης της πάλαι ποτέ καραβάρας «Ρομίλντα» με πολύ 
ωραία φούξια χρώματα. Αφήστε πια τα άνθη σε κάθε 
γωνιά και τους πίνακες δεξιά και αριστερά. Ούτε γκα-
λερί να ήταν ο δήμος μας. Και να τα μπουτόν για την 
είσοδο στο γραφείο δημάρχου και να οι πόρτες στον 
προθάλαμο, και τελειωμό δεν έχει η ιστορία. Σας λέω, 
ούτε το «Ρομίλντα» δεν είχε τέτοια πολυτέλεια. 

■ Λιμεναρχείο
Ερώτηση προς λιμεναρχείο Πάρου, ενταύθα: Τα τα-

χύπλοα πλοία που έρχονται στο λιμάνι της Παροικιάς, 
εκτός από τα δρομολόγια κάνουν και αγώνες ταχύ-
τητας μέσα στον κόλπο; Να μας ενημερώνετε για τις 
ώρες των αγώνων, ώστε να πηγαίνουμε να τους απο-
λαμβάνουμε. Και έτσι, για την ιστορία. Όπως κάνετε 
περιπολίες στον παραλιακό δρόμο, για να δείτε ποιο 
αυτοκίνητο είναι παράνομα παρκαρισμένο (σωστά το 
κάνετε), καλό θα ήταν να βλέπετε λίγο και προς τον 
κόλπο, ώστε να δείτε την ταχύτητα των πλοίων όταν 
φεύγουν από το λιμάνι Παροικιάς.

■ Ανακοινωθέν
Αι δυνάμεις του κλάδου των επιχειρηματιών τουρι-

σμού, προσβάλλουσιν από της 18:30 ώρας της Δευ-
τέρας 11ης Μαΐου 2015, τα ημέτερα τμήματα προκα-
λύψεως της τουριστικής επιτροπής δήμου Παρίων. Αι 
ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Παρίου εδάφους.

■ Ανακοινωθέν 2
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανε-

ξαρτησίαν της Πάρου, την ακεραιότητα και την τιμήν 
της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ου-
δετερότητα και ίσην προς όλους, αι επιχειρηματίαι 
τουρισμού μη αναγνωρίζουσι εις ημάς να ζήσωμεν ως 
ελεύθεροι Πάριοι, μας εζήτησαν να μην παρευρίσκο-
νται όποτε θέλουμε εμείς εις ταςσυγκεντρώσεις μας. 
Μας εζήτησαν την παράδοσιν τμημάτων της τουριστι-
κής επιτροπής. Απαντήσαμε, ότι θα βρεθούν προ των 
ευθυνών τους. Θεωρούμε ότι το αίτημα αυτό καθ’ 
εαυτό, και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως 
κήρυξιν πολέμου των επαγγελματιών τουρισμού κατά 
της κοσμαγάπητης δημοτικής αρχής.

■ Ανακοινωθέν 3
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι 

των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν 
μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλη η νήσος θα 
εγερθή σύσσωμη. Αγωνισθήτε διά την Πάρον, τας γυ-
ναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. 
Νυν υπέρ πάντων ο αγών.

■ Ανακοινωθέν 4
Αι μάχαι πέριξ της Παροικίας και του φρουρίου-

οχυρού της Αγίας Άννης. Θα περιφρουρήσουμε τον 
Περιφερειακό Παροικίας και ιδιαιτέρως τας τυφλάς 
οδούς από το Καστροβούνι και την Αγίαν Ελένη (βοή-
θειά μας). Το αυτό και εις περιοχή πέριξ της εφορίας 

Πάρου. Οχυρά θα δημιουργηθούν και εις παραλιακή 
οδόν. Καταρχήν θα αποκλείσουμε το «Alcohole» στον 
Κάτω Γιαλό, για να μην έχουν που να γίνουν κουρού-
μπελα και που να ακούσουν ζεμπεκιές. Στη συνέχεια 
θα αποκλείσουμε υψώματα και πλαγιές που οδηγούν 
προς τον παραδοσιακό οικισμό, και στη συνέχειαν από 
την οδόν του κτιρίου τηλεπικοινωνιών θα κλείσουμε 
με οχυρά το δρόμο προς το καφεδοπωλείον «Ρόδι». 
Ωχ…

■ Παραδίνομαι
Εγώ μετά την τελευταία πρόταση του παραπάνω 

ανακοινωθέντος, παραδόθηκα παιδιά! Εντάξει να αντι-
σταθώ στις απειλές της τουριστικής επιτροπής, αλλά 
όχι και να μην έχω και που να πιω καπουτσίνο. Όλα 
και όλα. Η αντίστασή μου κατέρρευσε. Κω-βαί-ος, Κω-
βαί-ος!

■ Αντίπαρος
Έτσι, για την ιστορία. Μην ακούσω κανένα στην 

Αντίπαρο να παραπονιέται σε λίγο καιρό ότι υπάρχουν 
άσχημες οσμές στο χωριό. Συνεχίστε κανονικά παιδιά 
τις συνδέσεις με τον αγωγό, που δεν έχει μπει ακόμα 
σε λειτουργία. Μετά ξυρίζουν τον γαμπρό, λέει μία πα-
ροιμία.

■ ΝΔ
Ωραίοι οι νεοδημοκράτες του νησιού μας. Ανακάλυ-

ψαν λέει το λόγο που δε δούλευε τόσο καιρό ο αξο-
νικός τομογράφος στο Κ.Υ. Πάρου… Τι να πει κανείς, 
εκτός από: «απολείπειν ο Θεός Αντώνιον». Εξέθεσαν 
και κόσμο την εποχή που ήρθε ο αξονικός και κάποιοι 
έκαναν δηλώσεις και έβγαιναν φωτογραφίες. Τες πα. 
Περασμένα ξεχασμένα.

■ Λεονταρίτης
Ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γ. Λεονταρίτης, 

πρέπει να έχει τάμα και να μην απομακρύνεται από την 
έδρα του (Σύρο). Πάντως, για όλες τις εκδηλώσεις που 
γίνονται στην Πάρο, στέλνει την επόμενη μέρα και ένα 
e-mail, με το χαιρετισμό που έστειλε!

■ Συνέδριο
Το συνέδριο των εμπορικών συλλόγων Κυκλάδων, 

που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο, στην Πάρο, έγινε είδηση σε όλα τα ΜΜΕ της 
χώρας. Ακόμα, το παρόν έδωσαν σε αυτό, οικονομι-
κοί παράγοντες της χώρας, πολιτικοί παράγοντες κλπ. 
Ποιοι δεν πάτησαν το πόδι τους εκεί; Μην κουράζεστε. 
Ούτε ένας εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης δήμου 
Πάρου δεν ήταν εκεί. Συγχαρητήρια σε όλους.

■ Συντονιστικό
Η παραπάνω «διαφωνία» έχει και συνέχεια, καθώς, 

ούτε στις συναντήσεις με το ΔΥΠΕάρχη κ. Ν. Καρβού-
νη, έδωσε το παρόν κάποιος από την αντιπολίτευση 
της Πάρου. Με λίγα λόγια, το 55% του εκλογικού σώ-
ματος των δημοτικών εκλογών του 2014, δεν εκπρο-
σωπήθηκε από κανένα, στις συναντήσεις για τα θέ-
ματα του τομέα υγείας στο νησί μας. Υπόψη, δε θέλω 
να με πάρει τηλέφωνο εκπρόσωπος κανενός συνδυα-
σμού της αντιπολίτευσης και να μου πει: «δεν είχαμε 
προσκληθεί». Και αυτό διότι  όλοι σας μετέχετε στις 
συνεδριάσεις του Συντονιστικού, που είχε καλέσει τον 
κ. Νίκο Καρβούνη.

■ Καρβούνης
Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων, για-

τρός-ογκολόγος, Νίκος Καρβούνης, τα είδε όλα κατά 
την επίσκεψή του στην Πάρο. Σε κάποια στιγμή ανα-
λογιζόμενος τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετω-
πιστούν –κατά την επίσκεψή του στο Κ.Υ.- άρχισε να 
μονολογεί: «Ώ Θεέ μου».

■ Φρου-φρου
Μπορεί η διοίκηση Κωβαίου, εδώ και ένα χρόνο που 

έχει τα ηνία του δήμου μας να μην έχει βάλει μία πέτρα 
πάνω στην άλλη, αλλά γράφω εκ νέου, ότι στα δελτία 
τύπου και στις ανακοινώσεις δεν παίζεται (και δε γρά-
φω για τις αστειότητες με τις ανακοινώσεις κατά των 
επαγγελματιών του τουρισμού). Σωστά, έχουμε άλλω-
στε όνομα στα φρου-φρου και αρώματα…

■ Νόσος
Νέα νόσος πρέπει να έχει πέσει στους φοίνικες της 

Πάρου. Πριν από χρόνια ανακαλύψαμε τη νόσο των 
φοινικόδεντρων, που έχουν προσβληθεί από το κόκ-
κινο σκαθάρι. Τώρα, ανακαλύπτουμε στην Πάρο, τη 
νόσο των ψαρόπλακων. Δηλαδή, αίφνης –εν μία νυ-
κτί κυριολεκτικά- ο φοίνικας εξαφανίζεται και το άλλο 
πρωί στη θέση του έχει μπει ψαρόπλακα, και καπάκι 
από πάνω βλέπουμε τραπεζοκαθίσματα. Τα θαύματα 
της Αγίας Βαρβάρας, ήρθαν και στο νησί μας. Μετανο-
είτε αλλόθρησκοι.

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



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 3

Ιταλοί 
δημοσιογράφοι

Ο δήμος Πάρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου, φιλοξένησε για τρεις ημέρες, ομάδα Ιτα-
λών δημοσιογράφων, στο πλαίσιο τουριστικής προώ-
θησης και προβολής του νησιού.  

Ανάμεσα τους βρισκόταν και ο σύμβουλος της 
UNESCO, κ. Gianni Perotti, ο οποίος κάνει έρευνα για 
να συλλέξει υλικό για βιβλίο του.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του δήμου Πάρου: «[…] Οι 
δημοσιογράφοι εντυπωσιάστηκαν από την ιστορία, τα 
μνημεία, την φυσική ομορφιά, την γαστρονομία του 
νησιού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν για τα λατομεία 
εξόρυξης του περίφημου παριανού μαρμάρου, από το 
οποίο φιλοτεχνήθηκαν σπουδαία και μοναδικά έργα 
της αρχαιότητας και φυσικά για το Ιερό Προσκύνη-
μα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, το «ιερό 
κόσμημα» της Πάρου. Κατά την επίσκεψη τους στο 
νησί συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο 
Ι. Κωβαίο και με τον Αντιδήμαρχο Πάρου κ. Χρήστο 
Χριστόφορο, όπου και συζήτησαν θέματα που άπτο-
νται της τουριστικής προώθησης και προβολής του 
νησιού. Όπως δήλωσαν και οι ίδιοι η Πάρος αποτελεί 
μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό διότι έχει το ιδιαίτε-
ρο χάρισμα να συνδυάζει όλες τις ηλικίες και προτι-
μήσεις».

Τέλος, στο δελτίο τύπου εκφράζονται ευχαριστίες σε 
ευγενικούς χορηγούς για τη φιλοξενία των δημοσιο-
γράφων.

Ο κ. Μαργαρί-
της στην Πάρο

Ο κ. Ιω. Μαργαρίτης, συνοδευόμενος από τον έπαρ-

χο Πάρου, κ. Κώστα Μπιζά, επισκέφθηκαν τις εγκατα-

στάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, όπου συναντή-

θηκαν με το διοικητικό συμβούλιο και συζήτησαν για 

το πρωτάθλημα «Match Race», το οποίο θα διεξαχθεί 

στο νησί μας από 22 έως 24 Μαΐου, με τη συνδρομή 

της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και επίσης, για την ιστι-

οπλοϊκή εβδομάδα Πάρου, που προγραμματίζεται για 

το Φθινόπωρο.

Ακόμα, στο γραφείο του έπαρχου Πάρου, πραγμα-

τοποιήθηκε συνάντηση με τον Αθλητικό Όμιλο Πάρου, 

με τον οποίο αναπτύχθηκαν τα θέματα του Final Four  

ποδοσφαίρου -που έγιναν στις 2 και 3 Μαΐου- με τη 

συμπαράσταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επί-

σης, κατατέθηκε πρόταση από τον ΑΟΠ για διοργάνω-

ση αγώνα κολύμβησης (διάπλους Πάρου – Νάξου), και 

τονίστηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός κλειστού 

γυμναστηρίου.   

Τέλος, οι κ.κ. Μαργαρίτης και Μπιζάς, συνομίλησαν 

επίσης, με εκπροσώπους του ΑΜΕΣ «Νηρέας», σχετικά 

με θέματα του ποδοσφαίρου.

Ανακοίνωση 
της τοπικής ΝΔ

Η δημοτική οργάνωση ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου, με 
ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της κ. Κ. 
Ροδίτης, έδωσε στη δημοσιότητα στις 7 Μαΐου 2015, 
το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Στην Αθήνα, στα γραφεία του κόμματος της Νέας 
Δημοκρατίας, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 πραγματο-
ποιήθηκε η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη των Κυκλάδων, 
παρουσία του Προέδρου του κόμματος, κ. Αντώνη 
Σαμαρά.

Στη Συνδιάσκεψη του Νομού μας ήταν παρόντες ο 
Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. 
Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Διευθυντής της Ν.Δ. κ. 
Κων/νος Τσιμάρας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Ορ-
γανωτικού για την Περιφέρεια Αιγαίου και Κρήτης κ. 

Γιώργος Παντάκης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής 

Επιτροπής για την Εθνική Συνδιάσκεψη κ. Φίλιππος 

Ταυρής και ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνω-

σης κ. Βαγγέλης Χαλκιάς.

Με τη συμμετοχή, επίσης, των πολιτευτών του 

Νομού, της Επάρχου Σαντορίνης, των εκπροσώπων 

της ΟΝΝΕΔ και των Προέδρων των Δημοτικών Το-

πικών Οργανώσεων συζητήθηκαν προβλήματα που 

πλήττουν τα νησιά των Κυκλάδων και προτάθηκαν 

λύσεις».

Συνάντηση με 
τον Πρόεδρο!

Την ανάγκη να προστατευτούν τα νησιά από μέτρα 
που στερούνται οικονομικής λογικής και ισοπεδώνουν 
το Σύνταγμα, την νησιωτικότητα και τον τουρισμό, 
επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γιώργος 
Χατζημάρκος, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Πρ. 
Παυλόπουλο, στο πλαίσιο της συνάντησής του με 
το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 4/5/2015 στο Προεδρι-
κό Μέγαρο.

Ο κ. Χατζημάρκος, αναφέρθηκε στις διαρροές των 
τελευταίων ημερών, περί μέτρων, ειδικά για την νη-
σιωτική χώρα, ως περιεχόμενο της πιθανής συμφωνί-
ας της κυβέρνησης με τους δανειστές, στην εν εξελίξει 
διαπραγμάτευση.  

Εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το ενδεχό-
μενο να συμπεριληφθούν και να έλθουν προς ψήφι-
ση στην Βουλή ειδικά τέλη και πρόσθετοι φόροι για 
τα νησιά του Αιγαίου, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία 
μελέτη, κανένας σχεδιασμός και χωρίς να υπαγορεύο-
νται από καμία οικονομική λογική. 

Κατέστησε δε σαφές ότι ενδεχόμενη ψήφιση αλόγι-
στων μέτρων, ισοπεδώνουν το Σύνταγμα και  την νη-
σιωτικότητα, επιφέρουν ισχυρότατο πλήγμα στην ήδη 
ταλαιπωρημένη και ευαίσθητη οικονομία των νησιών.

Παράταση 
για VMS 

Από το τμήμα αλιείας της δ/νσης αγροτικής οικονο-
μίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, έγινε γνωστό ότι η 
γενική δ/νση βιώσιμης αλιείας του υπουργείου παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργει-
ας, έδωσε νέα παράταση μέχρι την 18η Μαΐου 2015, 
για την τοποθέτηση συσκευής ηλεκτρονικής παρακο-
λούθησης (VMS) σε υπόχρεα σκάφη επαγγελματικής 
αλιείας ολικού μήκους 12 μέτρων έως και 15 μέτρων. 

Η παράταση δεν αφορά αλιευτικά σκάφη που θα 
αιτηθούν άδεια αλιείας σε διεθνή ύδατα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο τμήμα αλιείας της δ/νσης αγροτικής 
οικονομίας  Κυκλάδων (τηλ. 22810 98829) και στο 
τμήμα αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου 
(τηλ. 22850 23990). 
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Για τη μικρή Άννυ
Σκοπός της παρέμβασής μας δεν είναι η σεναριολογία, ούτε ο αποτροπιασμός. 

Η πρώτη δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μας, ο δεύτερος είναι αυτονόητος. Με 
έναυσμα τη φρικιαστική δολοφονία της μικρής Άννυ από τη Βουλγαρία, θα επι-
χειρήσουμε να ερμηνεύσουμε το γεγονός, που δεν είναι αποτέλεσμα τόσο απλών 
παραγόντων, με αποτέλεσμα να ακούγονται διάφορες αερολογίες για το γεγονός.

Πρώτον, επιχειρήθηκε για ακόμα μια φορά η συσχέτιση ενός βάρβαρου γεγονότος 
με την ψυχική ασθένεια. Οι ειδικοί παραδέχονται όμως ότι η φύση του ανθρώ-
που έχει και σκοτεινές πλευρές. Τα νοσηρά φαινόμενα δεν είναι αναγκαστικά και 
πάντα προϊόντα ψυχασθένειας. Ο ψυχωτικός μπορεί να γίνει δολοφόνος, αλλά ο 
δολοφόνος δεν είναι απαραίτητα ψυχωτικός. Για παράδειγμα, θα εντάξουμε τους 
μαφιόζους, τους πληρωμένους εκτελεστές, τους τρομοκράτες, τους δικτάτορες σε 
ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα; Αποτελέσματα αποτρόπαια παίρνουν την 
ετικέτα της ψυχασθένειας και η ψυχική νόσος στιγματίζεται και δαιμονοποιείται.

Δεύτερον, κάποιες παρορμήσεις του ανθρώπου είναι διαχρονικές, εμφανίζονται σε 
όλους τους χρόνους και πολιτισμούς, όπως η ζήλια, η κτητικότητα, οι προσδοκίες 
κτλ. Το διαφορετικό είναι όταν καταντούν κυρίαρχες αξίες στα πλαίσια του πολιτι-
σμικού κατεστημένου και το τελευταίο συνεργεί με αυτές τις ενδόμυχες τάσεις και 
τις ενισχύει. Καλό είναι ο πολιτισμός να παράγει αξίες αλληλεγγύης και να ξεφεύγει 
από την εγωιστική φύση του ανθρώπου. Τα πρότυπα που πλασάρουν τα ΜΜΕ και 
οι ψυχαγωγικές σειρές είναι η βία, η ίντριγκα, η απάτη, ο φθόνος, η εκδικητικότητα, 
ο νόμος του ισχυρότερου, όταν υπάρχουν πολλά θετικά συμβάντα, δρώμενα και 

συμπεριφορές, που αποσιωπούνται προκλητικά και θα μπορούσαν να πλάσουν δια-
φορετικά και πιο εποικοδομητικά ήθη.

Τρίτον, η παθητική στάση όταν βλέπουμε φαινόμενα ανθρώπινης και μη απελπι-
σίας (bullying, παιδική κακοποίηση, βασανισμοί ζώων κτλ) είναι ο σημαντικότερος 
σύμμαχος βλαβερών πράξεων, που αποκτούν αξία κουτσομπολιού και αποτροπια-
σμού μόνο όταν έχουν τελεστεί, χωρίς καμία πρόληψη και πρότερη ευαισθητοποί-
ηση. Σ’ ένα σατιρικό βιντεάκι στο youtube βλέπουμε έναν άνθρωπο να πνίγεται και 
να είναι μαζεμένοι πολλοί άλλοι γύρω του, τραβώντας βίντεο με τα κινητά τους αντί 
να τον βοηθήσουν.

Τέταρτον, τα mainstream πρότυπα της κοινωνίας είναι η βίαιη συμπεριφορά, η 
μαγκιά, το θράσος, η επιθετικότητα που τείνουν να γίνουν κοινωνική κανονικότητα. 
Τα βλέπουμε παντού, από τα γήπεδα και την πολιτική, μέχρι και την οδική συμπε-
ριφορά. Τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας (βλέπε και στο bullying) είναι αυτά που 
στιγματίζονται και θεωρούνται «βουτυρόπαιδα», άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, 
με έλλειψη δύναμης, αυτοπεποίθησης, περιθωριακά, αποσυρμένα κτλ

   Τέλος, ο μεθοδολογικός ατομισμός επιβάλλει να αντιμετωπίζουμε την κάθε πε-
ρίπτωση και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. αυτή η προσέγγιση όμως είναι ελλιπής, 
γιατί παραβλέπουμε την επίδραση των δομών, της συλλογικής λειτουργίας και των 
κυρίαρχων αξιών. Επομένως υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων, της νοο-
τροπίας και της ψυχολογίας τους με τους θεσμούς, τις δομές, τα πρότυπα, εν γένει 
τη συλλογική κοινότητα. Κανείς μας δε θα φέρει τη μικρή Άννυ πίσω. Ας αναλογι-
στούμε και ευρύτερες ευθύνες, πέρα από αυτή του δράστη πατέρα και της μητέρας, 
για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη.

Κοινωνική Λέσχη «Φοίνικας»

Παράκτια αλιεία
 Την Τρίτη 28/4 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο 

υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, συνάντηση αντιπρο-
σωπείας παράκτιων αλιέων από όλη την Ελλάδα με 
τον υφυπουργό. Παναγιώτη Σγουρίδη, παρουσία του 
βουλευτή Κυκλάδων, Νίκου Συρμαλένιου.

 Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και 
κατά γενική ομολογία των ψαράδων υπό συνθήκες 
πολύ καλύτερης αντιμετώπισης εκ μέρους της ηγεσίας 
του υπουργείου σε σχέση με το παρελθόν. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναλυτική 
αναφορά σε όλα τα σοβαρά προβλήματα που απα-
σχολούν τους ψαράδες και ειδικότερα στις δύσκολες 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί ειδικά τα τελευταία 
χρόνια της κρίσης.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από 
το θέμα της εγκατάστασης των δορυφορικών μηχανη-
μάτων και τη δυνατότητα εξαίρεσης από την τοποθέ-
τησή τους βάσει και του ευρωπαϊκού κανονισμού, τις 
αποζημιώσεις από την καταστροφή του εξοπλισμού 
από τα κητώδη (φώκιες, δελφίνια), την εκπόνηση δι-
αχειριστικού σχεδίου ανά περιοχή, την εκπαίδευση 
των αλιέων και το ενδεχόμενο επανασύστασης ειδι-
κής σχολής, τον αλιευτικό τουρισμό, τον ουσιαστικό 
έλεγχο της νομιμότητας από τις λιμενικές αρχές, την 
αλλαγή του νόμου για τους συνεταιρισμούς, το μη-
τρώο των επαγγελματιών αλιέων, την οργάνωση της 
συλλογικής τους έκφρασης, τις στρεβλώσεις της ερα-
σιτεχνικής αλιείας, τους λεσεψιανούς μετανάστες (λα-
γοκέφαλο) κ.α.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός έδειξε μεγάλο 
ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα ζητήματα και δήλω-
σε ότι άμεσα θα τα εξετάσει ένα προς ένα, ενώ ταυτό-
χρονα θα αναζητήσει και από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Ε.Ε. στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής, 
λύσεις προς όφελος των παράκτιων αλιέων.

Ψήφισμα γιατρών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, με ψήφισμά του στις 

27-04-2015, καλύπτει και στηρίζει την κινητοποίηση μέσω επίσχεσης εργασίας των 
ειδικευόμενων και αγροτικών ιατρών του Νοσοκομείου Σύρου, λόγω της μη αποζη-
μίωσης των εφημεριών των τελευταίων 4 μηνών. 

Το ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, συνεχίζει ως εξής: «Δεν δυνάμεθα 
ως ιατρικό σώμα να κατανοήσουμε την επιλεκτική πολύμηνη στάση πληρωμών 
των εφημεριών των νοσοκομειακών ιατρών σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, τη 
στιγμή που η εφημερία αποτελεί υποχρεωτική έμμισθη εργασία στο δημόσιο τομέα 
και μάλιστα υπό αντίξοες συνθήκες, εξαντλητικά ωράρια με εξευτελιστική αμοιβή 
(2,90 ευρώ/ώρα).

Το θέμα των απλήρωτων εφημεριών είναι ζήτημα επιβίωσης για την πλειοψηφία 
των νοσοκομειακών ιατρών, ιδιαίτερα των ειδικευόμενων που είναι οι πιο χαμη-
λόμισθοι και σκληρά εργαζόμενοι. Δυστυχώς η σκόπιμη απαξίωση του ιατρικού 
επαγγέλματος δεν μπορεί πια να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση των νέων 
ιατρών που εξωθούνται στην λύση της παραίτησης και της μετανάστευσης στο 
εξωτερικό. Περισσότεροι από 10.000 νέοι ιατροί έχουν εγκαταλείψει την χώρα 
λόγω έλλειψης προοπτικής και ελπίδας στηρίζοντας συστήματα υγείας άλλων χω-
ρών.

Καλούμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την ΟΕΝΓΕ να οργανώσει τον 
αγώνα για μια ριζική αναδιάρθρωση του ΕΣΥ που σαν κύριο σκοπό θα έχει την 
κάλυψη όλου του πληθυσμού της χώρα και κυρίως των αδυνάτων υγειονομικά 
πολιτών. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα για όλους».
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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

Ανακοίνωση

Το διαγνωστικό εργαστήριο 
«ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ»

σας ενηµερώνει ότι έχει υπογράψει
σύµβαση συνεργασίας

µε τον ΕΟΠΥΥ  για µικροβιολογικές 
εξετάσεις και εξυπηρετεί πλέον

τους ασφαλισµένους του.

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055
fax: 22840 28305 | e-mail: iatronisos@gmail.com

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center

Hotel bus στην Πάρο!

Έναν εναλλακτικό και πολύ πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν δεκαέξι Γερμανοί του-
ρίστες προκειμένου να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ελλάδας. Για να δουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα αξιοθέατα, κάνουν διακοπές πάνω σε... έξι ρόδες! Τόσες έχει 
το... κινητό ξενοδοχείο, το «Hotelbus-Reisen», με το οποίο κάνουν τον γύρο της 
Ελλάδας!

Πριν από λίγες ημέρες το τεράστιο όχημα βρέθηκε στα Ιωάννινα όπου μαγνήτισε 
τα βλέμματα των ντόπιων και των επισκεπτών, οι οποίοι το κοιτούσαν αποσβολω-
μένοι λόγω του εντυπωσιακού όγκου του. Το κινητό ξενοδοχείο επισκέφτηκε τα 
κυριότερα αξιοθέατα της ηπειρωτικής Ελλάδας, έμεινε στην πόλη μία ημέρα και στη 
συνέχεια αναχώρησε για την Κέρκυρα.

Οι Γερμανοί εκδρομείς πήγαν στην Τήνο και συνεχίζουν για Μύκονο και Δήλο. 
Ακολουθεί η Πάρος (Μαράθι, Πίσω Λιβάδι, Νάουσα, Παροικιά, ενώ θα επισκεφτούν 
και την Εκατονταπυλιανή) και σειρά θα πάρουν η Νάξος, Σαντορίνη και έπειτα θα 
αναχωρήσουν για Πειραιά. Στη συνέχεια θα φτάσουν στους Δελφούς και από εκεί 
θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα τους. Η ίδια εκδρομή θα 
επαναληφθεί από τις 26 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου και το κόστος της είναι 
1.795 ευρώ ανά άτομο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών 
των Κρατικών Αερολιμένων Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας,  Ιωαννίνων,  Καλαμάτας, Καλύμνου, Κυθήρων, 
Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Χίου, Καστοριάς, Κοζάνης και των Δημοτικών Αερολιμένων Λέρου, Κάσου 
και Καστελόριζου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 29-06-2015 και ώρα 00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03-07-2015 και ώρα 17:00
Προϋπολογισμός : € 896.394,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Γλώσσα : Ελληνική
Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 

ΦΠΑ (ανά Αερολιμένα).
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% του 

συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί.
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. 
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 

εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις 

διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr  στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν 
ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί 
Διαγωνισμοί» Α/Α Συστήματος: 6572 ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.
gov.gr.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά 
και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8016307 (Λ. Κιούσης).

Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 05-05-2015.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Διεύθυνσης Οικονοµικού & Εφοδιασµού
Β. Παυλίδου
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Ευπρέπεια 
στο νησί

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, στις 7 Μαΐου 
2015, δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση σχετικά 
με την ευταξία στο νησί μας, ενόψει της τουριστικής 
σεζόν. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Αγαπητοί επαγγελματίες,
Η νέα τουριστική περίοδος ξεκινά έχοντας ως στό-

χο να αφήσουμε στους επισκέπτες μας, τις καλύτερες 
δυνατές εντυπώσεις.

Η κατάσταση των κοινοχρήστων χώρων αποτελεί 
έναν από τους πιο σημαντικούς συντελεστές που 
προσδιορίζουν το επίπεδο του τουριστικού μας  προ-
ϊόντος. Ο Δήμος μας έχει αναμφίβολα την πρώτη ευ-
θύνη γι’ αυτό, όμως κρίσιμη είναι και η συμβολή όλων 
μας, επαγγελματιών και δημοτών σε αυτή την κοινή 
προσπάθεια. Γνωρίζουμε και κατανοούμε  την ανάγκη 
όλων να υπάρχει ένα καλύτερο οικονομικό περιβάλ-
λον  γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο τουρι-
σμός αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εσόδων για το 
νησί. Γι’ αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για 
την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών με στόχο οι 
επισκέπτες του νησιού να αποτελέσουν οι ίδιοι ζω-
ντανή διαφήμιση για τον τόπο μας. Μακροπρόθεσμα 
θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι ότι όλες οι ενέργειες που 
γίνονται ή θα γίνουν στο μέλλον έχουν στόχο την δική 
σας ωφέλεια.

Ζητάμε τη συνεργασία σας σε μια σειρά από θέμα-
τα, όπως:

- Την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας αλλά 
και των γενικών κανόνων καθαριότητας και ευπρέ-
πειας στο χώρο ευθύνης του καθένα από εμάς

- Την ευαισθησία μας σε θέματα προσβασιμότητας 
πεζών, ΑΜΕΑ και δημόσιων οχημάτων

- Την τήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και 
τη στάθμευση των οχημάτων στους καθορισμένους 
χώρους για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών 
και οχημάτων. 

Ο Δήμος μας δίνει την δική του μάχη, παρά τα γνω-
στά προβλήματα, να ανταποκριθεί στα καθήκοντά 
του, έχοντας κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμη δύνα-
μη. Είμαστε βέβαιοι πως με την συνεργασία όλων, η 
Πάρος θα κερδίσει το στοίχημα της ευπρέπειας, της 
καθαριότητας, της φιλοξενίας και επομένως του του-
ρισμού, παραμένοντας ένα θετικό παράδειγμα σε όλο 
το Αιγαίο. Επίσης, με τη βοήθεια όλων σας, πιστεύου-
με ότι και η λειτουργία του νέου αεροδρομίου θα συ-
ντελέσει πάρα πολύ θετικά ώστε η Πάρος να βρεθεί 
στη θέση της τουριστικής κατάταξης, που πραγματικά 
της αξίζει.

Σας ευχαριστούμε και είμαστε πάντα διαθέσιμοι να 
συζητήσουμε και τις δικές σας προτάσεις προς αυτή 
την κατεύθυνση».

Κατασκήνωση
Τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές με επιδότηση 

από τον ΟΑΕΔ θα έχουν φέτος 35.000 παιδιά ανέρ-
γων και χαμηλόμισθων.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση «επιταγής δι-
αμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις» για 15 ημέρες και 
οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (www.oaed.gr). 
Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση και λαμβάνονται 
υπόψη τα εξής στοιχεία:

- Τα μόρια είναι 80 για όσους έχουν πραγματικό οι-
κογενειακό εισόδημα έως 7.000 ευρώ και σταδιακά 
πέφτουν στα 10 μόρια για πραγματικό εισόδημα από 
20.000 έως 22.000 ευρώ.

- Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων (από 15 μόρια 
για κάθε παιδί).

- Τον χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας 
στα μητρώα του ΟΑΕΔ με μέγιστο όριο τους 36 μήνες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
- Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο έτος 
50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εισφορές 
πλήρεις ή μειωμένες.

- Εργαζόμενες που έλαβαν κατά το προηγούμενο 
έτος 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότη-
τας.

- Ασφαλισμένοι με τακτική επιδότηση ανεργίας δι-
άρκειας τουλάχιστον 2 μηνών.

- Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων με συνεχόμε-
νο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 4 μηνών.

Κάρτα 
στη Νάουσα

Στη δημοτική κοινότητας Νάουσας θα τοποθετηθεί 
εκ νέου η μπάρα  προς την είσοδο της πλατείας.

Γι’ αυτό το λόγο η δημοτική κοινότητα, ανακοίνωσε 
ότι όσοι δικαιούχοι επιθυμούν να παραλάβουν ηλε-
κτρονική κάρτα για την είσοδό τους, θα πρέπει να κά-
νουν αίτηση προς τον δήμο Πάρου ή στο γραφείο της 
δημοτικής κοινότητας Νάουσας. 

Ρύθμιση 
οφειλών

Ο δήμος Πάρου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Νόμου: «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονο-
μίας», ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν 
βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, ημερομηνία που ορίζε-
ται και ως καταληκτική για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύ-

νολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 
26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρό-
σωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών 
που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετα-
τροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και 
των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 
1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή 
σε μηνιαίες δόσεις (έως 100) με απαλλαγή κατά πο-
σοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρό-
θεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. 

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του 
Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομη-
νία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δό-
σεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέ-
ρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμι-
ση ορίζεται από τον Ν.4321/2015  η Τρίτη 26 Μαΐου 
2015 

Ε. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι αφενός το νομικό πλαίσιο των 
ρυθμίσεων δεν είναι σταθερό, καθώς τα τελευταία 
χρόνια έχουν ψηφιστεί 7 διαφορετικοί νόμοι για ρυθ-
μίσεις οφειλών και αφετέρου ότι είναι επιβεβλημένη 
και αναγκαία η είσπραξη των εσόδων από τους σή-
μους με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης 
(όπως κατασχέσεις εις χείρας τρίτων κλπ).

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου, επιση-
μαίνεται ακόμα: «[…] Σας εφιστούμε την προσοχή και 
την άμεση ένταξη  σας στο καθεστώς του Νόμου 
4321/2014 διότι είναι προς όφελος του οφειλέτη.

Σας παραθέτουμε τα ακόλουθα οικονομικά στατι-
στικά στοιχεία  προς ενημέρωσή σας.

Στο καθεστώς της ρύθμισης του Ν.4257/2014 
(που έληξε 1/12/2014) προσήλθαν και εντάχθηκαν 
92 οφειλέτες (από το σύνολο των 330 οφειλετών 
που έχουν οφειλές άνω των 200 ευρώ υπέρ Δήμου) 
του Δήμου Πάρου και εντάχθηκε στην ρύθμιση το 
ποσό των 721.360,02 εκ του οποίου εισπράχθηκε 
στη διαδικασία εξόφλησης των πρώτων δόσεων το 
ποσό των 171.580,20. Από τους 92 οφειλέτες που 
προσήλθαν στον Δήμο οι 70 πλήρωσαν εφάπαξ τις 
οφειλές τους και οι 22 προτίμησαν σε δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θύνεστε στο τμήμα Εσόδων  του Δήμου (Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας κ. Αντώνης Πρέκας Τηλ. 22843 60124 
και 22843 60125)».

Ενίσχυση από 
ξενοδόχους

Οι συμμετέχοντες ξενοδόχοι σε έκτακτη γενική συ-
νέλευση, την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», αποφάσισαν 
ομόφωνα να συμμετάσχουν οικονομικά στη στήριξη 
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ), 
που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των δήμων Πά-
ρου και Αντιπάρου, για την κατασκευή των προσωρι-
νών εγκαταστάσεων του νέου αεροδρομίου, με στόχο 
αυτό να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2015.

Κάθε ξενοδοχείο θα καταβάλει ανάλογα με την εξέ-
λιξη του έργου το 1% του τζίρου του έτους 2014, 
σε λογαριασμούς που έχει ανακοινώνει η ΑΜΚΕ και 
θα παραλάβει αντίστοιχα τιμολόγιο δωρεάς. Επίσης, 
η ένωση ξενοδόχων αποφάσισε να χορηγήσει στην 
ΑΜΚΕ το ποσό των 7000 ευρώ, για να προωθηθεί 
άμεσα η σχετική μελέτη.

Σε σχετική ανακοίνωση των ξενοδόχων τονίζεται: 
«Καλούμε όλους τους φορείς, αλλά και επιχειρημα-
τίες της Πάρου να ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
Ένωσης Ξενοδόχων, έτσι ώστε η Πάρος να αναδει-
χθεί πρωτοπόρος πανελλαδικά στην εκτέλεση ενός 
τόσο σημαντικού έργου για την τοπική κοινωνία».
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Συνέδριο εμπόρων Κυκλάδων
«Ώρα για δράση»

Με ιδιαίτερη μεγάλη επιτυχία, με παρουσία όλων των εμπορικών συλλόγων των 
Κυκλάδων, με χαιρετισμούς από υπουργούς, βουλευτές και αυτοδιοικητικούς πα-
ράγοντες και με παρουσία 120 συνέδρων περίπου, ολοκληρώθηκε την περασμένη 
Κυριακή 10/5/2015, το 8ο συνέδριο εμπορικών συλλόγων Κυκλάδων, που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Νάουσα.

Το συνέδριο που διήρκησε δύο ημέρες –και αποτέλεσε είδηση σε όλα τα ΜΜΕ 
της χώρας- το παρακολούθησαν εκπρόσωποι του εμπορίου από το σύνολο των 
νησιών και με την παρουσία και συμμετοχή του προεδρείου της ΕΣΕΕ (Ελληνική 
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας), ασχολήθηκε εκτεταμένα με όλα 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εμπόριο και η κοινωνία των Κυκλάδων γενι-
κότερα. Κύριο χαρακτηριστικό των ομιλιών των συνέδρων ήταν η αγωνία τους για 
την κατάσταση που έχει περιέλθει η οικονομία, αλλά και η συνεχής αφαίμαξή τους 
με συνεχείς φόρους και χαράτσια.

Οι σύνεδροι, κ.κ. Κορκίδης Βασίλης, πρόεδρος ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ, Αλιπράντης 
Απόστολος, πρόεδρος Ε.Σ. Πάρου – Αντιπάρου, Ρούσσος Γιάννης, πρόεδρος 
επιμελητηρίου Κυκλάδων, Πολιτάκης Παύλος, πρόεδρος ΟΕΣΑΟΝΝΑ, Αλεξαν-
δρίδης Ευάγγελος, πρόεδρος Ε.Σ. Σύρου, Αρτέμης Νίκος, πρόεδρος Ε.Σ. Ίου, 
Νομικός Νίκος, πρόεδρος Ε.Σ. Θήρας, Πολενάκης Θεόδωρος, πρόεδρος Ε.Σ. 
Σίφνου, Στρατούρης Ευάγγελος, πρόεδρος Ε.Σ. Νάξου, Τσιμέκης Ανδρέας, 
πρόεδρος Ε.Β.Σ. Τήνου, Τσιμελάς Σπύρος, πρόεδρος Σ.Ε. Αμοργού, και η κ. Τσού-
φη Αντωνία, ταμίας Ε.Ε.Β. Κέας, αποφάσισαν να εκδώσουν ψήφισμα, το οποίο 
ήδη στάλθηκε στον πρωθυπουργό και τα αρμόδια υπουργεία της χώρας. 

Το ψήφισμα έχει ως εξής:
«1. Η αντοχή της μικρομεσαίας νησιωτικής εμπορικής επιχείρησης έχει φθάσει 

στα όριά της. Καλούμε την Πολιτεία να πραγματοποιήσει με τους Εμπορικούς Συλ-
λόγους των νησιών και την ΕΣΕΕ έναν ουσιαστικό, καλόπιστο, εποικοδομητικό και 
διαφανή διάλογο με στόχο την επιβίωση της νησιωτικής μικρομεσαίας επιχειρημα-
τικότητας. Θέλουμε περισσότερα εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών, λιγότερη 
γραφειοκρατία και σεβασμό από το Κράτος στην νησιωτικότητα.

2. Η οποιαδήποτε αυξητική μεταβολή του ΦΠΑ στα νησιά μας θα ακυρώσει το 
«μεταφορικό ισοδύναμο», θα φέρει σημαντικές αυξήσεις προϊόντων και υπη-
ρεσιών σε τοπικές κοινωνίες που δεν έχουν εύκολη διέξοδο από την κρίση και θα 

απεμπολήσει ένα διαρκές δικαίωμα που έχει κατακτήσει η χώρα μας έναντι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εδαφική της ιδιομορφία.

3. Ο φόρος πολυτελείας σε 22 νησιά δημιουργεί ανισότητες σε μία περιοχή, 
που η γεωγραφική της διαμόρφωση ποτέ δεν αποκόπτει το ένα νησί από το άλλο, 
είτε αφορά τα τουριστικά, είτε αφορά τα γενικότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
Ζητούμε την αποφυγή οποιασδήποτε κατ’ αποκοπή φορολόγησης, που δημιουργεί 
έλληνες επιχειρηματίες δύο ταχυτήτων. Γενικότερα, οι πληττόμενες κοινωνίες των 
νησιών δεν μπορούν να αντέξουν μεγαλύτερη φορολογία. Όλες οι αυξήσεις σε 
οποιοδήποτε φόρο πρέπει άμεσα να αντισταθμιστούν από ισοδύναμα αναπτυξιακά 
μέτρα.

4. Ανάλογη προσοχή πρέπει να δοθεί και στις συναλλαγές με κάρτες, μέτρο που 
δεν πρέπει να ισχύσει πριν σχεδιαστεί με προσοχή και μελετηθούν όλες οι ενδεχό-
μενες επιπτώσεις. 

5. Ζητάμε την επίλυση των σημαντικών λειτουργικών προβλημάτων του ΟΑΕΕ 
και αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων υποδομών του. Οι υπηρεσίες του Οργανι-
σμού στις Κυκλάδες πρέπει να βελτιωθούν και επιβάλλεται να στελεχωθούν τα 
γραφεία με το αναγκαίο προσωπικό. Απλοποίηση των διαδικασιών και δημιουργία 
ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα δίνουν την δυνατότητα των ασφαλισμένων να 
παίρνουν τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ ηλεκτρονικά, ώστε να εξυπηρετούνται τα νησιά 
των Κυκλάδων βάσει των ιδιομορφιών τους. Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και επιλογή περισσότερων ασφαλιστικών κατηγοριών.

6. Θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας στα νησιά, τόσο για εμάς από τους 
ασφαλιστικούς μας οργανισμούς όσο και για τους τουρίστες πελάτες μας. Είναι 
ζήτημα αξιοπιστίας του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας εν γένει.

7. Τα πλοία είναι οι αρτηρίες που μεταφέρουν το αίμα στα νησιά μας. Ζητάμε 
αποτελεσματικότερη ακτοπλοΐα και καλύτερες υποδομές στα λιμάνια μας και στις 
μαρίνες που θα επιτρέψουν την εκμετάλλευση της κρουαζιέρας και του ολοένα 
αναπτυσσόμενου ιδιωτικού yachting. Η βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς υψη-
λό κόστος μέσα από συνδυαστικές συγκοινωνίες και οικονομίες κλίμακας.

8. Λόγω έλλειψης διαθέσιμου ελεγκτικού δυναμικού, το παρεμπόριο όταν απο-
κτήσει πρόσβαση στα νησιά μας γίνεται ανεξέλεγκτο. Ζητάμε συνδυασμό και συ-
ντονισμό ενεργειών ανάμεσα στην λιμενικές και δημοτικές αρχές και στους το-

φωτο: Σταύρος Νιφλής
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πικούς Εμπορικούς Συλλόγους, προκειμένου να συλλαμβάνεται στα λιμάνια, είτε 
προτού «επιβιβαστεί» είτε πριν «αποβιβαστεί».

9. Σε τουριστικές αγορές που λειτουργούν εποχιακά, όπως οι δικές μας και έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες και περιορισμένες χρονικά εργασιακές δυνατότητες πρέπει να 
υπάρχουν και οι αναγκαίες προσαρμογές. Ζητάμε γενίκευση της εφαρμογής του 
εργόσημου σε όλες τις πρόσκαιρες ανάγκες εργασίας, που με τη σειρά της θα 
επιτρέψει σε όλους τους περιστασιακούς εργοδότες να είναι νόμιμοι απέναντι στις 
υποχρεώσεις τους και στους εργαζόμενους να αποκτήσουν την ασφάλιση που 
τους αναλογεί σε αυτό που πρόσφεραν.

10. Τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δεν είναι εργαλεία που 
επιτρέπεται να χάνουμε. Θέλουμε συντονισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
των Εμπορικών Συλλόγων των νησιών και των Δήμων μας ώστε στην νέα προ-
γραμματική περίοδο να σχεδιαστούν, να εγκριθούν και να υλοποιηθούν προγράμ-
ματα εντοπισμένα στην μικρομεσαία νησιωτική επιχειρηματικότητα.

11. Τέλος, η απάντησή μας στα πολυκαταστήματα είναι, τη νέα προγραμματική 
περίοδο, να ενταχθούν και να δημιουργηθούν στους τουριστικούς και παραδοσια-
κούς δρόμους της κάθε νησιωτικής πόλης, Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου (ΑΚΕ)».

Τοποθετήσεις
Η υπουργός τουρισμού, κ. Ελ. Κουντουρά, στο χαιρετισμό της μεταξύ άλλων 

δήλωσε: 
«Η Ελλάδα λόγω του νησιωτικού της συμπλέγματος, του πολιτισμού αλλά και 

πολλαπλών προορισμών με ισχυρό brand name, γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ση-
μαντική ανάπτυξη. Νέες ευκαιρίες διανοίγονται μπροστά μας. Το 2015 φέρνει ήδη 
σύμφωνα με εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας, τα πρώτα θετικά μηνύ-
ματα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γ. Λεονταρίτης, μεταξύ άλλων στο χαιρε-
τισμό του δήλωσε: 

«Είναι γνωστή η τραγική θέση που βρίσκεται ο εμπορικός κόσμος λόγω των 
διαρκώς αυξανόμενων προβλημάτων από την μείωση του τζίρου, την έλλειψη 
ρευστότητας, την υπέρογκη φορολογία, το υψηλό κόστος λειτουργίας τα οποία 
συνδυαστικά ως αποτέλεσμα φέρνουν λουκέτα, ανεργία, μείωση μισθών και συ-
ντάξεων δραματική μείωση εισοδημάτων και βιοτικού επιπέδου και το χειρότερο, 
μια κοινωνία που κινδυνεύει να βρεθεί στα όρια της μαζικής κατάρρευσης. Και είναι 
απορίας άξιον που δεν γίνεται αντιληπτό ότι η χώρα μας θα βγει από το οικονομικό 
αδιέξοδο που έχει περιέλθει, μόνο με αναπτυξιακά μέτρα».

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ άλλων είπε:
«Η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, μια ρύθμιση που 

σήμερα υπερασπιζόμαστε με πάθος για να μην περάσει αυτός ο ανορθολογισμός 
που θα τους αφαιρέσει ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης σε περίπτωση εφαρ-
μογής ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ. Να σημειώσω ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 
δεν είναι μια τυχαία ή μια Ελληνική εφεύρεση. Προβλέπονται σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο και όσον αφορά στην Ελλάδα υπηρετούν την οικονομική δομή των κοινωνιών 
αυτών που βρίσκονται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές 
της χώρας, εξαιτίας του υψηλού κόστους μεταφοράς. Και να προσθέσω ότι σ’ 
αυτήν τη δύσκολη εποχή της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, είναι ανάγκη να στη-
ριχθούν με κάθε τρόπο οι τοπικές κοινωνίες και αγορές και να συγκρατηθούν οι 
πληθυσμοί τους, πράγμα που αποτελεί και εθνική αναγκαιότητα. Για το λόγο αυτό, 
έχει προταθεί, ως επιπλέον μέτρο ενίσχυσης, να διαμορφωθεί ο ΦΠΑ για τα εισι-
τήρια της ακτοπλοΐας, στο ίδιο ύψος με τις τουριστικές υπηρεσίες διαμονής στα 
ξενοδοχειακά καταλύματα, δηλαδή στο 6,5%. Η συγκεκριμένη μείωση πρέπει να 
αφορά τους ναύλους τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εμπορευματικών 
μεταφορών».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, του πολυιατρείου «διάγνωση», κ. Απ. 
Σταυρακάκης, μεταξύ άλλων είπε:

«Μία μελέτη της μεγαλύτερης Αμερικανικής εταιρίας παροχής ιατρικής κάλυψης 
στα ταξίδια, «Word Access», υπογραμμίζει το γεγονός ότι «πλέον και οι άνθρωποι, 
εξαιτίας της τραγωδίας που συνέβη στις περιοχές της Ν.Α Ασίας με το τσουνάμι, 
συνειδητοποίησαν καλύτερα τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη 
διάρκεια διακοπών και χρήζουν αμέσως ιατρικής μέριμνας (…). Όπως μας πληρο-
φορούν και οι δικοί μας τουριστικοί πράκτορες, αλλά και από την αποδελτίωση 
των συχνών ερωτήσεων, το θέμα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών αποκτά 
όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στην απόφαση αν θα έρθουν στα νησιά μας για τις 
διακοπές τόσο οι Έλληνες  όσο και οι ξένοι ταξιδιώτες. Στη βάση αυτού του προ-
βληματισμού η παρουσία της «διάγνωσης» συμβάλει καθοριστικά στη προώθηση 
της τουριστικής εικόνας μας».

Ο πρόεδρος του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, κ. Απ. 
Αλιπράντης, μεταξύ άλλων είπε:

«Πριν από εννέα χρόνια και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2007, εδώ, στην 
Πάρο,   οραματιστήκαμε και υλοποιήσαμε με τόλμη το 1ο συνέδριο. Ήμασταν ακόμη 
άπειροι από τέτοιου μεγέθους διοργανώσεις, αλλά γεμάτοι θέληση, αισιοδοξία, 
ενέργεια και με τις καλύτερες προθέσεις για το καλύτερο δυνατό των επαγγελμα-
τιών στα νησιά μας (…).

Οι ιδιαιτερότητες είναι τεράστιες και όποιος δεν τις βιώσει, δύσκολα τις κατα-
νοεί… Για παράδειγμα: για μία ώρα απόσταση από εδώ, ως την Νάξο, για να πάμε 
στον ΟΑΕΕ, μπορεί να χρειαστούν δύο μέρες  μετακίνησης, έξοδα ταξιδιού, έξοδα 
διαμονής και διατροφής και θα φτάσουμε Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέπο-
ντος… Φανταστείτε λοιπόν τι τραβάει ο επαγγελματίας της άγονης γραμμής (…).

Γνωρίζουμε τις ελλείψεις από γιατρούς και από νοσηλευτικό προσωπικό στα Κ.Υ. 
Σε αυτά τα νησιά που κάποιοι φωστήρες τα γλυκο-κοιτάζουν ως ευκαιρίες εύκολης 
φοροεισπρακτικής δυναμικής, να θυμίσουμε για παράδειγμα ότι: Το νοσοκομείο 
της Σαντορίνης παραμένει φάντασμα μέχρι σήμερα και το το υγειονομικό αερο-
πλάνο της Πάρου, μέχρι σήμερα, δεν έχει δοθεί μία λύση για τη χρηματοδότηση 
του, ενώ ταυτόχρονα το κράτος έχει τα καΐκια να κάνουν διακομιδές μια-δυο φορές 
την ημέρα για λογαριασμό του ΕΚΑΒ χρεώνοντας διπλάσια σε χρήματα από ότι το 
υγειονομικό  αεροπλάνο. Κύριοι έλεος επιτέλους! (…). Πέντε χρόνια οι έμποροι και 
η μικρο-μεσσαία τάξη πληρώνει αμαρτίες και έχει σηκώσει το κύριο βάρος της 
φορο-επιδρομής. Δεν πάει άλλο. Βάζουμε κόκκινη γραμμή και δε δεχόμαστε καμία 
άλλη φορο-επιδρομή. Χωρίς κριτήρια τζίρου δηλαδή: από το πιο μικρό περίπτερο 
μέχρι τις πολυεθνικές και τα παραρτήματά τους στα νησιά, όλοι στο ίδιο τσουβάλι 
και πάλι για έκτατο φόρο; Και αν δεχτούμε ότι όντως από Απρίλιο έως Νοέμβριο 
έχουμε τζίρους που αντιστοιχούν στο 80% του ετήσιου κύκλου εργασιών, τότε τα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα των μεγάλων πόλεων, θα πληρώσουν αντίστοιχα έκτακτες 
εισφορές για τους τζίρους των εορτών ή εκεί υποστηρίζετε τα μεγάλα κεφάλια και 
τα μεγάλα συμφέροντα των πολυεθνικών και δεν θα τους αγγίξετε; (…).

Τραβάμε και εμείς την κόκκινη γραμμή μας και από αυτή τη στιγμή σας καλώ 
να δράσουμε όλοι μαζί  για να μην γίνει η παραμικρή αλλαγή στο καθεστώς του 
νησιώτικου ΦΠΑ ή όποιου άλλου άμεσου ή έμμεσου φόρου που θα μας αποτε-
λειώσει».

Ακόμα, χαιρετισμούς στην εκδήλωση απεύθυναν ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. 
Καλλίνικος, ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, οι 
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ.κ. Συρμαλένιος και Μανιός, ο λιμενάρχης Πάρου, κ. 
Αντ. Ραγκούσης, ο πρόεδρος της ΟΕΣΑΟΝΝΑ, κ. Παύλ. Πολιτάκης και ο πρόεδρος 
του επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Ιω. Ρούσσος

Τέλος, έγινε απονομή τιμητικών πλακετών στον επί πολλά έτη διατελέσαντα πρόε-
δρο της ΟΕΣΑΟΝΝΑ κ. Δημ. Αρμενάκη και στον καπετάνιο, κ. Σπύρο Θηραίο.

φωτο: Σταύρος Νιφλής
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ερασιτέχνες 
επικεφαλής…

Με ανακοίνωσή της η τουριστική επιτροπή δήμου Πά-
ρου, στις 11 Μαΐου 2015, ενημέρωσε ότι προγραμμα-
τισμένο «εργαστήρι τουρισμού» -που είχε ανακοινώσει-
αναβλήθηκε, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων γράφτηκε: «[…] Μετά 
από μία ώρα αναμονής στις 18:30 αποφασίστηκε η 
ακύρωση της δράσης αυτής λόγω προσέλευσης μόνο 
6 ανθρώπων. Λυπούμαστε ιδιαιτέρως για την έλλειψη 
ενδιαφέροντος των επιχειρηματιών του τουρισμού και 
τους θέτουμε προ των ευθυνών τους για την αδιαφορία 
τους (…)».

Το γεγονός, ως γεγονός, είναι πραγματικά άσχημο, 
αφού με μία πρώτη ματιά φαίνεται ότι υπάρχει αδιαφο-
ρία των επιχειρηματιών τουρισμού. Είναι όμως τα πράγ-
ματα έτσι; Καταρχήν το ότι η παραπάνω ανακοίνωση από 
την τουριστική επιτροπή εκδόθηκε μία ώρα αργότερα 
από το γεγονός, αποδεικνύει την κακή διαχείριση θεμά-
των που γίνεται απ’ αυτήν. Δηλαδή, ποτέ, μα ποτέ, δεν εκ-
δίδουμε δελτία τύπου υπό του κράτους του εκνευρισμού 
ή της απογοήτευσης. Έτσι, βλέπουμε στην ανακοίνωση 
να γράφεται: «την έλλειψη ενδιαφέροντος των επι-
χειρηματιών του τουρισμού και τους θέτουμε προ 
των ευθυνών τους». Τι σημαίνει αυτό; Βάζουμε τους 
επιχειρηματίες στο σκόπευτρο επειδή δεν ήρθαν σε μία 
εκδήλωση; Είναι απειλή μήπως εναντίον τους; Άποψή 
μου είναι πως τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει. Είναι 
απλά ο ερασιτεχνισμός που δείχνουν οι συντάκτες της 
ανακοίνωσης, που δε σκέφτηκαν πολύ απλά πράγματα.

Παρόμοιες εκδηλώσεις –που γίνονται σε όλη τη χώρα- 
πραγματοποιούνται σε εποχή εκτός τουριστικής σεζόν. 
Δεν πραγματοποιούνται Μάη μήνα… Δεν πραγματοποι-
ούνται σε εποχή που οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι 
στο ξεκίνημά τους.

Με μία προσεκτικότερη δε ματιά θα δούμε πως ούτε 
τα έξη άτομα που πήγαν είναι σωστός ως αριθμός, και 
αυτό διότι στη φωτογραφία που στάλθηκε βλέπουμε ότι 
μεταξύ των έξη ατόμων που αναφέρονται είναι και δη-
μοτικοί σύμβουλοι, και μέλος της τουριστικής επιτροπής. 
Δηλαδή, τρία άτομα βαριά-βαριά, πήγαν στην εκδήλωση 
που δεν πραγματοποιήθηκε. Σημειώνουμε ακόμα, πως 
ειδήσεις της τουριστικής επιτροπής δημοσιεύονται κατά 
βάση σε προσωπικό blog του προέδρου της και ορισμέ-
νες εξ αυτών στη συνέχεια μοιράζονται και στα τοπικά 
ΜΜΕ. Αφήστε που ορισμένοι πιστεύουν ακόμα πως αρκεί 
το facebook ή τα blog ιδιωτών και το αναφέρουν με κα-
μάρι… Νομίζουν ότι «καλύπτονται» σε θέματα προβολής 
μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, επειδή έχουν 
500-1000-2000 ή 3000 «φίλους», και μη γνωρίζοντας 
καν το ειδικό «βάρος» που μπορεί να έχουν παρόμοια 
μέσα. Βέβαια τι να πούμε όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της 
τουριστικής επιτροπής αρνήθηκε προ ημερών σε 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να ψη-
φίσει υπέρ της δικής του εισήγησης, διότι η εισή-
γησή του έτυχε κριτικής από την αντιπολίτευση…

Η συγκέντρωση της περασμένης Δευτέρας, απέτυχε 
να συγκεντρώσει θεατές, διότι πολύ απλά διοργανώθηκε 
από ερασιτέχνες του είδους… και φυσικά όχι από έλλει-
ψη ενδιαφέροντος των επιχειρηματιών, που τους θέτουν 
(ποιοι;) προ των ευθυνών τους…

Επίσκεψη Καρβούνη

Ο νέος διοικητής της 2ης ΥΠΕ, ιατρός, κ. Νικόλαος Καρβούνης, καθώς και οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων, κ.κ. Ν. Συρμαλένιος και Ν. Μανιός, επισκέφθηκαν την Πάρο, το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου.

Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκαν και συζήτησαν με τους εξής:
α) με τους δήμαρχους Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο και Αντιπάρου, κ. Αναστ. Φαρούπο, τον Έπαρχο Πάρου, κ. Κ. 

Μπιζά και δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας,
β) με μέλη της διοικούσας επιτροπής, ιατρούς και προσωπικό. Επίσης, με αντιπροσωπεία του Βελεντζείου 

Ιδρύματος Πάρου και
γ) με εκπροσώπους του Συντονιστικού για την υγεία.

Τι συζητήθηκε
Κατά τη συνάντηση στο δημαρχείο Πάρου, συζητήθηκαν τα θέματα υγείας που απασχολούν την Πάρο και 

την Αντίπαρο. Ομοίως η ίδια συζήτηση έγινε και στο Κ.Υ. Πάρου.
Τα θέματα που τέθηκαν είναι σε όλους γνωστά και αφορούν τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, νο-

σηλευτές, διασώστες κλπ. Ακόμα λόγος έγινε και για την ανάγκη αντικατάστασης του ασθενοφόρου της 
Αντιπάρου.

Ο νέος διοικητής της 2ης ΥΠΕ, κ. Νικ. Καρβούνης, κέρδισε με τη συμπεριφορά του και την ειλικρίνεια πολ-
λούς φίλους, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς ήταν ολοφάνερη η δυσκολία που υπάρχει –τουλάχιστον 
έως τον Σεπτέμβριο- για να δοθούν παροχές για την υγεία από την κυβέρνηση. «Κάντε λίγο υπομονή» 
ήταν η συνεχής επωδός του κ. Καρβούνη. «Η Χώρα, έως τον Σεπτέμβριο δεν είναι σε θέση να μπορέσει να 
βοηθήσει. Πρέπει να ολοκληρώσει πρώτα τα θέματα με τους δανειστές», συμπλήρωσε. Ο κ. Καρβούνης 
και οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανέλυσαν την κατάσταση σκιαγραφώντας με τα πιο μελανά χρώματα το 
σημερινό ΕΣΥ, «ένα δημόσιο σύστημα που δεν έχει καμιά σχέση με το 1985 όταν πρωτοξεκίνησε, αλλά και 
καμιά σχέση με το ΕΣΥ των οραμάτων μας», όπως είπαν.

Οι υποσχέσεις
Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψή του στην Πάρο κατέληξε ότι πρέπει να διεκδικηθεί για 

το Κ.Υ. Πάρου, η πρόσληψη τουλάχιστον δύο ιατρών (γενικής ιατρικής και παιδίατρου), με βάση τις προκη-
ρύξεις που επίκεινται για τους 1.090 μόνιμους γιατρούς πανελλαδικά, καθώς και τις 4.500 θέσεις γιατρών 
και παραϊτρικού προσωπικού, από τις οποίες σημαντική μερίδα θα κατευθυνθεί στα νησιά. 

Επίσης, κατέληξαν ότι μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ να διερευνήσουν το θέμα του 
ασθενοφόρου της Αντιπάρου. Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε, η 
τουριστική περίοδος να καλυφθεί με πολλούς τρόπους, καλοκαιρινές μεταθέσεις κλπ.

Τέλος ιδιαίτερη συνάντηση έγινε με αντιπροσωπεία του Βελεντζείου Ιδρύματος. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
δεσμεύτηκαν για επιτάχυνση των διαδικασιών επαναλειτουργίας του ασθενοφόρου αεροσκάφους, με στό-
χο την εξυπηρέτηση των διακομιδών, όχι μόνο της Πάρου - Αντιπάρου, αλλά και της Νάξου, όπως επίσης 
και κοντινών νησιών που διαθέτουν αεροδρόμιο.

Τα + και –
Η συνάντηση της αντιπροσωπείας στην Πάρο, δεν πρόσθεσε τίποτα απ’ όσα ήταν γνωστά και από τη 

συνάντηση με τον κ. Κουρουμπλή, στο υπουργείο υγείας, στην Αθήνα.
Είναι φανερό πλέον πως η χώρα μας δεν μπορεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να προσφέρει στους 

πολίτες της τίποτα απ’ όσα έχουν αφαιρέσει οι μνημονιακές καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτιστο 
μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τους δανειστές. Σχεδόν όλες οι συζητήσεις, 
τόσο στην Αθήνα στο υπουργείο υγείας, όσο και στην Πάρο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατέληξαν 
στην «υπομονή έως τον Σεπτέμβριο». Μία υπομονή όμως που έχει να κάνει με την υγεία του ντόπιου πλη-
θυσμού, που συνεισφέρει αρκετά μέσω της φορολογίας του στο δημόσιο κορβανά. 

Τα μόνα θετικά –όπως και στο υπ. υγείας- που βγήκαν απ’ αυτές τις συζητήσεις είναι η υπόθεση με το 
ασθενοφόρο αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύματος και τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Από την άλλη είναι ολοφάνερη η έλλειψη ενδιαφέροντος των πολιτών για τη λειτουργία του Συντονι-
στικού για τα θέματα του τομέα υγείας σε Πάρο και Αντίπαρο. Στη συνάντηση της περασμένης Κυριακής 
–σχεδόν δεν καλύφθηκαν- ούτε οι καρέκλες των εδράνων του δημοτικού συμβουλίου, ενώ μετρημένοι στα 
δάχτυλα του ενός χεριού ήταν οι εκπρόσωποι φορέων που παρευρέθησαν. Τέλος, στις συναντήσεις υπήρ-
ξαν για ακόμα μία φορά οι «χαριτωμένες» τοποθετήσεις ορισμένων, που ξέρουν τα πάντα… και οδηγούν τη 
συζήτηση στα βράχια. Έτσι, ακούσαμε εκ νέου για αξονικούς τομογράφους που ήταν έτοιμοι να λειτουργή-
σουν, για υποσχέσεις κλπ.
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Θεατρικές Πράξεις
Το θεατρικό εργαστήρι του πολιτιστικού συλλόγου, «Αρχίλοχος», ολοκλήρωσε 

για τη χειμερινή σεζόν 2014-2015 τις παραστάσεις του και με τις «θεατρικές 
πράξεις», έδωσε ένα πανηγυρικό φινάλε.

Στην αίθουσά του παρουσίασε 13+1 πράξεις θεατρικών έργων, σε σκηνοθε-
σία Γ. Γεμελιάρη, χορογραφία Ν. Ραγκούση, ηχοληψία Μ. Κουταλίδη, μακιγιάζ Στ. 
Μπάλιου, φωτογραφία Χ. Κουτσοπαναγιωτόπουλου, κομμώσεις Μ. Δραγάζη και 
βοηθό σκηνοθεσίας Αργ. Ασημάκη. 

photo: studio Achilleas
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 σπίτια, 150 
τµ το καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. Επί-
σης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή µαζί. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπίτι, 156 τµ, 
µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες τοποθεσίες σπίτια ε-
ξοχικά και εντός οικισµού,  από 60 έως 150τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις έναντι ε-
νοικίου. www.paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο 550 τµ, 100 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6978235942 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, πωλείται αµφιθεατρικό κτήµα 
1 στρέµµα, 300 µέτρα από τη θάλασσα, περι-
φραγµένο, µε ηµιτελή κατοικία 80 τ.µ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6945540705

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλούνται 
5 γκαρσονιέρες στον 1Ο όροφο, 160 τ.µ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 2284770102, 6993309867

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ             

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οικία, µεζονέτα 85 τµ, 
µε βασικό οικιακό εξοπλισµό, ηλιακό θερµο-
σίφωνα, τζάκι, air condition, µπάρµπεκιου, 
πλησίον Αγίας Αικατερίνης. Τηλ.: 6948511546 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιάζεται, στον 
κεντρικό δρόµο, 125 τ.µ., 400,00€.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 42642, 697 8126696

ΕΛΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται δίχωρη γκαρ-
σονιέρα, 2 χλµ. από το λιµάνι της Παροικίας. 
Τηλ: 2284022302/6944558581

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται οικία για σεζόν, 90 
τ.µ. επιπλωµένη.Τηλ:6948581054 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. για 
όλο το χρόνο, επιπλωµένο, µε θέα τη θάλασσα. 
Πληροφορίες στο τηλ: 22840 22341

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλω-
µένη, 50 τ.µ., µε αυλή. Τηλ. επικοινωνίας: 
6948511546

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ενοικιάζεται κατάστηµα στον κε-
ντρικό δρόµο. Τηλ. 6938186562, 6977130042, 
2284770007

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ             

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µικρή ζητείται για ενοικίαση, 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, σε οποιαδήποτε 
περιοχή της Πάρου, µε 2 υπνοδωµάτια και κή-
πο. Τηλ. 284043483/6934043149

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ                 

ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  30 ετών, µε πολ-
λή καλή γνώση ελληνικών και ισπανικών, 
ζητά εργασία σε ξενοδοχείο, εστιατόριο ή 
για οποιαδήποτε εργασία προσφέρεται. Τηλ. 
6995727570

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σεµινάρια για τον τουρι-
σµό, Μαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά ή ατοµικά, 
Προετοιµασία για όλα τα διπλώµατα και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 6974 365805

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, για καµαριέρα ή για 
λάντζα (µόνο απόγευµα), ή για φροντίδα ηλικι-
ωµένων. Τηλ. επικοινωνίας : 6993688167

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ              

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ POSEIDON OF PAROS 4* 
στην Χρυσή Ακτή, ζητά κοπέλα για µανικιούρ-
πεντικιούρ, barman/barwoman, σερβιτόρο-α 
και bell boy µε γνώση αγγλικών και προϋπηρε-
σία. Αποστολή βιογραφικών στο operations@
poseidon-paros.gr 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για service, µπάρµαν και κα-
θαρισµό ζητείται από το Hippokampos Paros 
Club. ∆ιεύθυνση: Νάουσα, Ποτάµι.  Τηλ: 
00306906903443 

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται από ψητοπω-
λείο στην Παροικία. Τηλ. 22840 27207

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ µε εµπειρία και ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ για 
µπουφέ πρωινού και snack bar ζητείται για 
ξενοδοχείο στη Νάουσα. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών, θα προτιµηθεί άτοµο που γνωρίζει 
επιπλέον Γαλλικά. Προσφέρεται διαµονή σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητο. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 22840 51020 και βιογραφικά στο: 
contact@margaritashouse.gr  

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από το Kanales rooms 
& suites, ηλικίας έως 35 ετών µε γνώση αγ-
γλικών. Αντίστοιχη εµπειρία επιθυµητή. Email: 
kanalesu@otenet.gr, Τηλ: 6937263928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, νέος/α ζητείται από 
εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Πάρο. 
Επιθυµητή προϋπηρεσία, απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και αγγλικών, ευγενικός/η. Αποστείλατε 
βιογραφικό στο: info@paroscarrental.com

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΑΝ/ΜΠΑΡΓΟΥ-

ΜΑΝ ζητείται για εστιατόριο 
και µπαρ πισίνας ξενοδοχείου 
στη Πάρο. Απαραίτητη η γνώση 
αγγλικών. Αποστολή βιογραφι-
κών µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο: operation@exclusiveplan.
gr. Κιν. 6944202104

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒLUE στη Χρυσή Ακτή, ζητά 
έµπειρο προσωπικό των παρακάτω ειδικοτή-
των: βοηθό κουζίνας, λάντζα, µπουφετζή και 
σερβιτόρους. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Τηλ. 
6987730378

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ πεπειραµένος ζητείται 
για κουζίνα εστιατορίου στην Παροικία. Τηλ. 
6977236520

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΝΤΖΕΡΑ ζητείται α-
πό πιτσαρία στην περιοχή Πίσω Λιβάδι. Τηλ. 
6936131753

ΓΝΩΣΤΗ ΑΛΥΣΙ∆Α SUPER MARKET ζητά 
δύο κρεοπώλες και ένα αποθηκάριο για την 
Παροικία της Πάρου. Οι εργαζόµενοι πρόκειται 
να προσληφθούν µε την προοπτική της µόνι-
µης απασχόλησης. Αποστολή βιογραφικών: 
Τ.Θ.149 – Τ.Κ.73103, Email: kpsilaki@inka-

sm.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η΄ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται. Τηλ.22840 
24966

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε εµπειρία ζητούνται από 
πολυτελές ξενοδοχείο στη Πάρο. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 22840 51976

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ ΠΡΕΣΑ – ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ MIELE, 
αχρησιµοποίητο, πωλείται σε πολύ καλή τιµή. 
Τηλ. 6936131753

∆ΙΑΦΟΡΑ              

ΚΑΝΑΠΕΣ – ΚΡΕΒΑΤΙ πωλείται, 3θέσιος, σε 
πολύ καλή κατάσταση, µε αποθηκευτικό χώρο. 
Τηλ. 6972010078 – 2284041605(µετά τις 3).
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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

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



www.fonitisparou.gr Με το φακό της Φωνής | 13

Μαθήματα μελισσοκομίας 
στην Αντίπαρο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το δήμο 
Αντιπάρου, με θέμα: «Μελισσοκομία για αρχάριους».

Τα μαθήματα παρακολούθησαν 28 άτομα, τα οποία έλαβαν βεβαίωση. Ο δήμος 
Αντιπάρου, με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τους ευγενικούς χορηγούς του και 
τους εισηγητές, κ.κ. Κατσένιο Νικόλαο, διδάκτωρ του γεωπονικού πανεπιστημίου, 
με διδακτορικό στα μαγνητικά παιδία και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη φυ-
τών και μελισσών και Κατσένιο Ιωάννη, απόφοιτο του γεωπονικού πανεπιστημί-
ου, με ειδίκευση στη βιολογική γεωργία και τα μελίσσια.
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Εκλογές 
στον ΑΟΠ

Ο αθλητικός όμιλος Πάρου (ΑΟΠ) σε εφαρμογή του 
άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με από-
φαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 27/04/2015, 
συγκαλεί όλα τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευ-
ση, που θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 24 Μαΐου 
2015, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου, «Αρ-
χίλοχος», και ώρα ενάρξεως την 17:00 μμ.  

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα παρα-
κάτω:

- Εκλογή προέδρου γενικής συνέλευσης 
- Απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ.Σ 
- Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού 
- Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε 

διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή 

εκλογών
- Εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμ-

βουλίου και ελεγκτικής επιτροπής
Η γενική συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφό-

σον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που 
έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπλη-
ρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το 
σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της γενι-
κής συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. Σε πε-
ρίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η γενική συνέλευση 
θα επαναληφθεί την Τετάρτη 27/05/2015, στον ίδιο 
χώρο και ώρα έναρξης την 18:00 μμ. Ταμειακώς εντά-
ξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την 
ημέρα της γενικής συνέλευσης την συνδρομή τους. Η 
συνδρομή για κάθε έτος με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 10 ευρώ. 

Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 
και έχουν από το νόμο και το καταστατικό τα ανά-
λογα προσόντα, πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία 
του συλλόγου  τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας, 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση που θα δη-
λώνονται τα προβλεπόμενα προσόντα από τα άρθρα 
του καταστατικού, το αργότερο μέχρι και την Παρα-
σκευή 22/05/2015 ή μπορούν να επικοινωνήσουν με 
τον πρόεδρο του Δ.Σ. Τσαντάνη Κωνσταντίνο, 6977 
607171 και την γεν. γραμματέα Κουτσονικολή Μαρία, 
6945 430468.

Τέλος, στο ψηφοδέλτιο μπορεί ο κάθε ψηφοφόρος 
να βάλει από 1 έως 11 σταυρούς προτίμησης στους 
υποψηφίους για το Δ.Σ. και από 1 έως 3 για την ελε-
γκτική επιτροπή. Η κάλπη θα παραμείνει ανοικτή έως 
τις 21:30 μμ.

Η ΚΔΕΠΑΠ για 
ΑΟΠ και 3Χ3

Η ΚΔΕΠΑΠ με δ’υο δελτία τύπου που εξέδωσε, 
εκφράζει την άποψή της για αθλητικά δρώμενα που 
έλαβαν χώρα στο νησί μας.

Για το final 4 της ΕΠΣ Κυκλάδων, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, στις 
2-3/5/2015, με νικητή τον ΑΟΠ, η ΚΔΕΠΑΠ μεταξύ 
άλλων σημειώνει:

«[…] Με τη διοργάνωση του Final Four το νησί μας 
βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
όλων των ποδοσφαιρόφιλων Κυκλαδιτών αφού η εν 
λόγω διοργάνωση αποτελεί μία από τις κορυφαίες 
ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στον νομό μας. Πε-
ρισσότεροι από 500 φίλαθλοι των φιλοξενούμενων 
σωματείων ακολούθησαν τις ομάδες τους στο νησί 
μας προσφέροντας με τον ενθουσιασμό τους και τα 
κόσμια συνθήματά τους μία ευχάριστη νότα στην το-
πική μας κοινωνία, ενώ τον τελικό αγώνα παρακολού-
θησαν περισσότεροι από 500 θεατές.

Συγχαίρουμε  όλες τις ομάδες για την παρουσία 
τους στη διοργάνωση, τους ευχόμαστε κάθε επιτυ-
χία στις μελλοντικές τους φιλοδοξίες και καλή πρόο-
δο στους αθλητές τους. Επίσης, συγχαίρουμε όλους 
τους φιλάθλους για την μέσα σε αθλητικό πνεύμα 
παρουσία τους στους αγώνες και πιστεύουμε ότι στο 
μέτρο των δυνατοτήτων μας ανταποκριθήκαμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο σε ότι μας αναλογούσε. Τέ-
λος, ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν είτε οργα-
νωτικά είτε με την προσωπική τους εργασία  για την 
άψογη πραγματοποίηση αυτής της διοργάνωσης».

Για τους αγώνες μπάσκετ 3Χ3 που διεξήχθησαν στην 
πλ. Μαντώς Μαυρογένους, για παιδιά από 7 έως 17 
ετών, και είναι μία πρωτοβουλία της ΕΟΚ (Ελληνικής 
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης), η ΚΔΕΠΑΠ σημειώ-

νει:
«[…] Η πλατεία Μαντώ Μαυρογένους στην Παροικία 

είχε διαμορφωθεί κατάλληλα με τις απαραίτητες μπα-
σκέτες και τον τάπητα  ώστε να υποδεχθεί τα παιδιά 
που συμμετείχαν με επάρκεια και ασφάλεια.

Οι ομάδες που έλαβαν μέρος στο τουρνουά σχημα-
τίστηκαν ελεύθερα από τα ίδια τα παιδιά με συμμετοχή 
τριών βασικών παικτών και ενός αναπληρωματικού. 
Το τουρνουά «3Χ3 ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ» 
αποτελεί βασικό άξονα προώθησης του μπάσκετ και 
έχει σκοπό την υποστήριξη και ενίσχυση του ενδι-
αφέροντος των παιδιών για το άθλημα καθώς και 
την διάδοση του αθλητικού πνεύματος, στόχος που 
επετεύχθη απόλυτα αφού οι αγώνες διεξήχθησαν σε 
ενθουσιώδη και φίλαθλη ατμόσφαιρα ευγενούς άμιλ-
λας με τα παιδιά που συμμετείχαν να διασκεδάζουν 
και να απολαμβάνουν το παιχνίδι (…).

Στη συνέχεια το δελτίο τύπου κάνει αναφορά στις 
απονομές που έγιναν από εκπροσώπους της δημοτι-
κής πλειοψηφίας (κ.κ. Κωβαίος, Χριστόφορος, Μαρι-
νόπουλος) και στη βράβευση του ΑΟΠ (τμήματα κορα-
σίδων και εφήβων μπάσκετ) για τις μεγάλες επιτυχίες 
τους, καθώς και τους προπονητές: Θεόδ. Καζακίδη, 
Στ. Βλάχο και Μαρ. Τσαντάνη, αναγνωρίζοντας και 
επιβραβεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σοβαρή και 
σπουδαία δουλειά που επιτελείτε στα τμήματα υποδο-
μής του συλλόγου.   

Ευχαριστίες 
ΑΟΠ, προς 
Παναθηναϊκό

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου και συγκεκριμένα το 
τμήμα καλαθοσφαίρισης κορασίδων, αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΪΚΟΣ, για τη παραχώρηση του κεντρικού γηπέδου 
μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο 
τελευταίος αγώνας της προκριματικής φάσης πανελ-
ληνίου πρωταθλήματος. 

Οι αθλήτριες και το προπονητικό team της ομάδας 
έζησαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία αγωνιζόμενοι στο 
μεγαλύτερο γήπεδο μπάσκετ της χώρας. Το περιστα-
τικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί 
κανείς ότι στο νησί μας δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο.

Μετάλλια 
στο στίβο

Ολοκληρώθηκαν οι διασυλλογικοί αγώνες κλασικού 

αθλητισμού παμπαίδων και παγκορασίδων Α’ στις Κυ-

κλάδες (με πολλούς αθλητές να πιάνουν τα όρια για 

τους Πανελλήνιους στην κατηγορία τους), στο στάδιο 

της Άνδρου.

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, επέστρεψε με τέσσερα 

μετάλλια στις αποσκευές του, στην παρθενική του εμ-

φάνιση σε παρόμοιους διασυλλογικούς αγώνες.

Ο αθλητής μας Γιώργος Δρακάκης, με 1.52 ήταν 

πρώτος στο ύψος Παμπαίδων Α’ με ατομικό ρεκόρ 

(προηγούμενο 1.43) και πρώτος στα 100 μέτρα με 

εμπόδια. Η Κλαούντια Μάρκου, ήταν πρώτη στα 600 

μέτρα και τρίτη στην σφαιροβολία Παγκορασίδων Α’.

Στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο για το στίβο του 

ΑΟΠ, οι υπεύθυνοι έγραψαν για τα παραπάνω επι-

τεύγματα: «[…] Και τα δύο παιδιά έκαναν ατομικά ρε-

κόρ και στα δύο αγωνίσματα που έλαβαν μέρος. Συγ-

χαρητήρια στα παιδιά μας αλλά και στους αθλητές 

όλων των συλλόγων όχι μόνο για τις επιδόσεις τους, 

αλλά για το αγωνιστικό τους ήθος! Αισθανόμαστε τυ-

χεροί που ανήκουμε σε αυτή την υπέροχη στιβική οι-

κογένεια των Κυκλάδων, που ξέρει να αγωνίζεται και 

όχι να ανταγωνίζεται, που είναι παράδειγμα ευγενούς 

άμιλλας και έχει βρει την συνταγή να είναι όλοι οι 

αθλητές των συλλόγων μια μεγάλη παρέα, που αντλεί 

μέσα από τον αθλητισμό την χαρά του να μοιράζεσαι 

συναισθήματα και εμπειρίες!».
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Σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο, στο ουδέτερο γήπεδο της Άνω Σύρου, το Σάββατο 
9 Μαΐου, ο Νηρέας πήρε την πολυπόθητη νίκη στον αγώνα με τον Ανδριακό, που 
έληξε με 3-1 υπέρ της Παριανής ομάδας.

Ο Νηρέας, που έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, γνώριζε ότι ο αγώνας ήταν όλη η 
χρονιά, και απ’ αυτόν θα κρινόταν η παραμονή στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυκλά-
δων, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από το άγχος και των 22 ποδοσφαιριστών και από 
την κακή ποιότητα που είχε. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα «φοβόταν ο Γιάννης το 
θεριό και το θεριό το Γιάννη». Οι δύο ομάδες κοιτούσαν πρώτιστα την αμυντική 
τους λειτουργία και ύστερα τη δημιουργία επιθετικών ενεργειών. Σε όλα αυτά συ-
νετέλεσε και ο άνεμος που φυσούσε και 
στο α’ ημίχρονο επηρέαζε την Παριανή 
ομάδα, που τον είχε κόντρα. Ο γόρδιος 
δεσμός για το Νηρέα έλυσε με (ποιον 
άλλον;) τον Κασκούτη, ο οποίος άνοιξε 
το χορό των τερμάτων στο 25ο λεπτό, 
με εύστοχο σουτ. Πέντε λεπτά αργότε-
ρα τραυματίστηκε ο βασικός τερματο-
φύλακας του Ανδριακού, Δ. Στυλιανός, 
και κάπου εκεί όλα έδειξαν ότι θα ακο-
λουθούσε ένας μονόλογος του Νηρέα, 
αφού τον αντικατέστησε ο Παπουτσής, 
που φέτος είχε πολύ περιορισμένη συμ-
μετοχή στους αγώνες της ομάδας του. 
Παρόλα αυτά κρύος ιδρώτας έλουσε 
τους παίκτες του Νηρέα, όταν στο 41ο 
λεπτό, ο Κριτής, με κεφαλιά, ισοφάρισε 
για τον Ανδριακό. Οι δύο ομάδες πή-
γαν στα αποδυτήρια, αλλά ο Ανδριακός 
εμφανιζόταν να βρίσκεται σε καλύτερη 
ψυχολογική κατάσταση.

Το δεύτερο ημίχρονο όμως είχε παρά-
σταση για ένα ρόλο, καθώς ο Νηρέας 
εμφανίστηκε μεταμορφωμένος προς 
το καλύτερο, και οι παίκτες του ήταν 
αποφασισμένοι να μείνουν στη μεγάλη 
κατηγορία της ΕΠΣΚ. Έτσι, με το μόνιμο 
σκόρερ τους Κασκούτη, πήραν το προ-
βάδισμα με 2-1 έπειτα από κεφαλιά του 
τελευταίου. Το τελικό σκορ (3-1) γρά-
φτηκε λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση 
των 90 λεπτών, με τον Κασκούτη και 
πάλι, ύστερα από σουτ που επιχείρησε. Λίγο πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, κ. 
Μενδρινού, η ομάδα της Άνδρου έμεινε με 10 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, καθώς 
αποβλήθηκε ο παίκτης της Ε. Ζαννάκης.

Οι πρωταγωνιστές

Νηρέας: (πρ. Μιχ. Παπαδάκης), Βεντουρής, Ρούσσος (Ζουμής), Χασάνι, Δελη-
μπαλταδάκης, Μπαρμπαρίγος, Τσιόπουλος, Χατζία (Τσενάϊ), Κορτιάνος, Κασκούτης, 
Μετάι (Τσιγώνιας), Χρυσοχός.

Ανδριακός: (πρ. Ιω. Μπενάς), Στυλιανός (Παπουτσής), Ισλαμάντζ, Ψαριανός, Χα-
λάς, Κριτής, Ε. Ζαννάκης, Α. Γλυνός, Μ. Γλυνός, Κουλούρης, Τζορτανίδης, Γ.Χ. Ζαν-
νάκης (Γαρύφαλλος).

Διαιτητής: Μενδρινός, με βοηθούς τους κ.κ. Μουτάφη και Τσιριγώτη. 

Τι μένει;

Ο Νηρέας σώθηκε και ο Ανδριακός πλέον είναι ένθερμος υποστηριχτής του Παν-
ναξιακού, που δίνει τους αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην Γ’ Εθνική κατηγορία, 
αφού μόνο σε περίπτωση ανόδου της Ναξιώτικης ομάδας μένει μία θέση κενή στην 

Α’ κατηγορία ΕΠΣΚ, ώστε να αγωνιστούν οι Ανδριώτες. 
Ο αγώνας του περασμένου Σαββάτου στην Άνω Σύρο, έφερε και τυπικά την Πα-

ριανή ομάδα στην Α’ ΕΠΣΚ για το νέο πρωτάθλημα. Σαφώς και η νίκη του Νηρέα 
δίνει χαρά στον κόσμο του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι για πανηγυρισμούς. 
Ο Νηρέας δεν είναι μικρομεσαία ομάδα των Κυκλάδων και δεν είναι η ομάδα εκείνη 
που πρέπει να πανηγυρίζει διότι αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία του Κυκλαδί-
τικου πρωταθλήματος.

Η Παριανή ομάδα φέτος ευτύχησε να έχει στις τάξεις της ένα δεινό σκόρερ, που 
ίσως να αποδίδει στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων του. Υπήρχαν στιγμές που ο Κα-
σκούτης φάνταζε ως να είναι όλη η ομάδα του Νηρέα και η απόδοσή του ήταν 
βαρόμετρο για το Παριανό σωματείο. Ο Νηρέας τα τελευταία χρόνια προσπαθεί 

πολύ με τις ακαδημίες του οι οποίες βο-
ηθούν πολύ στον εμπλουτισμό της πρώ-
της ομάδας. Η Παριανή ομάδα αν κάτι 
πλήρωσε ακριβά φέτος, ήταν η έλλειψη 
εμπειρίας που είχε. Πλην 4-5 περιπτώ-
σεων (παικτών εγνωσμένης αξίας για το 
Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο), οι υπόλοιποι 
ποδοσφαιριστές του Νηρέα, είχαν μεγά-
λο ταλέντο, αλλά και σχεδόν μηδενική 
εμπειρία, ώστε να μπορούν να «διαχει-
ριστούν» παιχνίδια… Ακόμα, είναι φανερό 
ότι προοδευτικά, λόγω του ότι δεν έχει 
έδρα στην περιοχή που έχει τη βάση του, 
ο Νηρέας «ορφανεύει» από φίλους. Έτσι, 
αρκετούς αγώνες η Παριανή ομάδα τους 
έδινε ενώπιον λίγων υποστηρικτών της, 
που τόσο πολύ είχε ανάγκη, ώστε να 
«παντρέψει» το ταλέντο των μικρότερων 
με την εμπειρία των μεγαλύτερων. Η φε-
τινή χρονιά για το Νηρέα θα φύγει και δε 
θα μείνει στην ενθύμηση κανενός, πλην 
ίσως για την απόδοση του Κασκούτη. Ο 
Νηρέας (άποψη μας), για να επιστρέψει 
σε πρωταγωνιστική θέση, πρέπει να έχει 
ξανά δική του έδρα. Μόνο έτσι, θα μαζέ-
ψει δικά του παιδιά για να αγωνιστούν 
στην ομάδα και μόνο έτσι, θα «ζεσταθεί» 
και πάλι ο κόσμος του. Αλλιώς, αν συνε-
χίσει να είναι ο «τσιγγάνος» του Κυκλα-
δίτικου ποδοσφαίρου, και τη μία αγω-
νίζεται στην Παροικιά και την άλλη στα 
Μάρμαρα, και η έδρα «Νάουσα» παρα-

μένει μόνο στα χαρτιά, θα ξαναζήσει στιγμές σαν τη φετινή. Οι ομάδες για να ζήσουν 
και να μεγαλουργήσουν χρειάζονται έδρα. Δίχως αυτήν, απλά είναι περιπλανώμενοι 
και «αναλώσιμοι». Το γήπεδο-προπονητήριο που κατασκευάστηκε στην περιοχή, σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει λύση. Είναι προπονητήριο, στο οποίο 
δεν μπορούν καν να αγωνιστούν κανονικά και να αντιμετωπίσουν σε προπονήσεις 
συνθήκες κανονικού αγώνα. Ο Νηρέας, που πίστεψε τις υποσχέσεις της δημοτικής 
αρχής, έμεινε τελικά δίχως δικό του σπίτι. Η ομάδα της Νάουσας μεγαλούργησε 
όταν είχε δικό της σπίτι, δικής της έδρα, Σήμερα είναι κομπάρσος του πρωταθλήμα-
τος με ευθύνη κάποιων δημοτικών αρχόντων που κρύβονται…

Το νέο πρωτάθλημα

Η Α’ ΕΠΣΚ, για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016, διαμορφώνεται ως 
εξής:

ΑΟ Μυκόνου, ΑΟ Σύρου, ΑΟΠ, Θύελλα Καμαρίου, Πανθηραϊκός, Νηρέας, Παμμη-
λιακός, Άνω Μερά, Πάγος, Πανσιφναϊκός, Φιλώτι, Πανναξιακός ή Ανδριακός.

Η Β’ κατηγορία ΕΠΣΚ, για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016, διαμορφώ-
νεται ως εξής: ΠΑΣ Τήνου, Υδρούσα, Αίας Σύρου, Σέριφος, Καρτεράδος, Αστέρας 
Τραγαίας, ΠΑΣ Νάξου, Λάβα και Ανδριακός σε περίπτωση που δεν κερδίσει την 
άνοδό του ο Πανναξιακός στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Σώθηκε ο Νηρέας
Νίκη 3-1 επί του Ανδριακού



«∆ιαγνωστική & θεραπευτική αντιµετώπιση
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας»

2η ιατρική ηµερίδα µε θέµα:

Σάββατο 23 Μαΐου 2015 & ώρα 18.30,
στο ξενοδοχείο «Πανδροσος», στην Παροικία

Είσοδος ελεύθερη

Σταυρακάκης Απόστολος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων σύµβουλος πολυιατρείου «διάγνωση» Πάρου

«Το πολυιατρείο “διάγνωση” σήµερα»

Μπαρδής Βασίλειος
Γενικός Επιχειρησιακός ∆ιευθυντής Οµίλου Ιατρικού Αθηνών 

«Ενηµέρωση για τη συνεργασία του πολυιατρείου “διάγνωση” Πάρου µε τον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών»

Καλοφυσούδης Ιωάννης
Προϊστάµενος Ποιότητας και Εκπαίδευσης Οµίλου Ιατρικού Αθηνών

«Ασφάλεια στην παροχή υπηρεσιών υγείας»

Στεφανάδης Χριστόδουλος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

«Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση στεφανιαίας νόσου: Πώς θα αποτρέψουµε το έµφραγµα του µυοκαρδίου»

Μπεχράκης Παναγιώτης
Καθηγητής Πνευµονολογίας

«Παιδεία, για ένα κόσµο χωρίς κάπνισµα»

Συρίγος Κωνσταντίνος
 Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιευθυντής Γ’ Πανεπιστηµιακής  Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής Αθηνών

«Τι είναι τα καινοτόµα φάρµακα»

Μαρκουΐζος Αναστάσιος
Ο Ιαβέρης, οδηγός αγώνων

«Οδική συµπεριφορά και η συµβολή της στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων» 

Κωνσταντίνος Κούρτης
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιευθυντής Χειρουργός,  Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

«Αντιµετώπιση πολυτραυµατία: Η “xρυσή” πρώτη ώρα»

Πρόγραµµα ηµερίδας

∆ιοργάνωση: διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο


