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

Πλυντήρια - Στεγνωτήρια Ρούχων | Κουβέρτες | Παπλώµατα

Παροικιά, Πλατεία Ζοωδόχου Πηγής | Τηλ: 2284023818 - 2284021771

Προνόμια 
εμπόρων

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, εξασφάλισε για τα μέλη του και τις οικογένειές 
τους (συζύγους και τέκνα), σημαντικά προνόμια υπη-
ρεσιών υγείας από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Η νέα 
συνεργασία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 8ου 
συνεδρίου των εμπορικών συλλόγων των Κυκλάδων.

» σελ. 6

Προσοχή στις 
φωτιές

Το γραφείο πολιτικής προστασίας δήμου Πάρου και 
το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού μας, με κοινή 
ανακοίνωσή τους συμβουλεύουν τους κατοίκους του 
νησιού μας για τον κίνδυνο των πυρκαγιών, καθώς και 
τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται.

» σελ. 14

Amazing 
Thailand 

Η θεατρική ομάδα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», παρουσίασε 
την παράσταση «Amazing Thailand», η οποία απέσπα-
σε τα χειροκροτήματα των θεατών.

» σελ. 13

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ σε επιπόλαιες
και επικίνδυνες απόψεις

» σελ. 8-9

Γαλάζιες σημαίες

Υποχώρηση της χώρας μας
Πέντε γαλάζιες σημαίες κέρδισε η Πάρος για το 2015 και συγκεκριμένα για τις ακτές: Λογαράς, Τσερδά-

κια, Πούντα, Μάρπησσα / Χρυσή Ακτή και Λιβάδια. 

τοπικές
ειδήσεις

» σελ. 3
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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 341
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:  - Νάντια Ραγκούση 

■ Φοίνικες
Αυτά είναι, και εγώ στο προηγούμενες «διαφωνίες» 

είχα υποστηρίξει πως γίνονται θαύματα στην Πάρο. 
Έτσι, σας είχα γράψει πως οι φοίνικες στην παραλία 
της Παροικιάς, μέσα σ’ ένα βράδυ εξαφανίζονται και 
το επόμενο πρωινό βρίσκεται πλακοστρωμένο το πε-
ζοδρόμιο, έχοντας και από πάνω και κάποιο τραπεζο-
κάθισμα. Είχα πάρει και χαρά και ήμουν έτοιμος να την 
πω και σε κάτι παλιοκομούνια άθεα, που μου έλεγαν 
για τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας. Άνθρακας όμως 
ο θησαυρός.

■ Φοίνικες 2
Και αφού επί μέρες στην παραλία της Παροικιάς 

εξαφανιζόντουσαν καθημερινά οι φοίνικες (την Τρίτη 
το πρωί μάλιστα τρεις εν τω θαύμα), και ήμουν έτοι-
μος να πανηγυρίσω διότι η δύναμη του Αγίου Πνεύ-
ματος έφθανε και στο σπίτι μου, τα κατέστρεψε όλα ο 
Βλαχογιάννης!

■ Φοίνικες 3
Ο Βλαχογιάννης στη συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου έκανε ερώτηση για τους εξαφανισμένους 
φοίνικες της Παροικιάς και κάπου εκεί… άρχισα να 
χάνω την πίστη μου… Η απάντηση που έλαβε από την 
κ. Δ. Σαρρή, ήταν ότι τους έβγαλαν από τη θέση τους, 
διότι έπεφτε επάνω τους ο κόσμος! Ναι, ναι, καλά 
διαβάσατε. Περπατούσε ο άλλος δηλαδή και έπεφτε 
πάνω στο φοίνικα. Τι δεν καταλαβαίνετε; Που να το 
δει το δένδρο; Έτσι, την επόμενη μέρα πήγαινε το συ-
νεργείο του δήμου μας και ξήλωνε το φοίνικα. Όλα 
αυτά εννοείτε, πως είναι δίχως καμία απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου.

■ Φοίνικες 4
Η πλάκα είναι πως πριν μερικά χρόνια κόντεψα να 

γίνω από δυο χωριά χωριάτης, με ένα δημοτικό σύμ-
βουλο, επειδή, είχε ψηφίσει υπέρ της κοπής ενός δέν-
δρου στον Κώστο. Κατά τα άλλα, έτσι και κάποιος πο-
λίτης τολμήσει από μόνος τους να ξεριζώσει δένδρο, 
το να του κάνουν φάλαγγα είναι λίγο, άσε το πρόστιμο 
που θα πληρώσει. Ο χαζός πολίτης του νησιού μας 
για να ξηλώσει ένα δένδρο –που αποδεδειγμένα τις 
περισσότερες φορές του δημιουργεί πρόβλημα- κά-
νει χαρτιά επί χαρτιών για να αποδείξει πως υπάρχει 
πρόβλημα και πηγαίνει και ξαναπηγαίνει στο δημοτικό 
συμβούλιο και παρακαλάει. Η αντιδήμαρχος, κ. Δώρα 
Σαρρή, δίχως καμία απόφαση δημοτικού συμβουλί-
ου, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της τον 
κανονισμό που πρέπει να ακολουθηθεί για μία τέτοια 
περίπτωση και αποφασίζει μόνη της να βγάλει συνερ-
γείο του Δήμου, για να ξεριζώσει δένδρα. Η συνέχεια 
προσεχώς…

■ Γιορτάζουμε!
Αμ το άλλο, το καλυτερότερο της συνεδρίασης, δε 

σας το έγραψα ακόμα. Ξεκινάει το δημοτικό συμβού-
λιο και ο Χαρ. Μαλινδρέτος λέει ένα μικρό ιστορικό, με 
αφορμή της ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Πο-

ντίων. Ψιλοπιασάρικο το θέμα και έτσι λέει ένας από 
την πλειοψηφία «Φέτος, προσπαθούμε να αναβαθμί-
σουμε τη γιορτή για το Ν. Στέλλα και μαζί με αυτήν 
θα γιορτάσουμε και τη γενοκτονία των Ποντίων!». 
Εγώ πάλι λέω να γιορτάζουμε και τον Επιτάφιο κάθε 
Μ. Παρασκευή. Γιατί όχι;

■ Παρούσης
Την περασμένη εβδομάδα είχαμε αγώνα παλαιμά-

χων στην Παροικιά, μεταξύ Παριανών ποδοσφαιρι-
στών και του Πανιωνίου. Στις εξέδρες όλοι ζήσαμε εκ 
νέου τη «θωράκιση» των γκολπόστ της ομάδας μας, 
από το μεγάλο Γιώργο Παρούση. Σημείωση: Το σουτ 
που βλέπετε να αποκρούσει στη φωτογραφία, είναι 
και το μοναδικό και έγινε κατά την προθέρμανση των 
ομάδων. Μη σας γελάει η εκτίναξή του. Κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα ό,τι πήγαινε μέσα… έγραφε! 

■ Πατέλη
Την παραίτηση της Αικ. Πατέλη, γνωστοποίησε στη 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Μ. Κω-
βαίος. Η κ. Πατέλη στην επιστολή παραίτησής της δεν 
ανέφερε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή. Ο κ. 
Κωβαίος είπε, πως η κ. Πατέλη παραμένει στο συνδυ-
ασμό και θα είναι σύμβουλός του για τα θέματα που 
είχε αναλάβει.

■ Κάρφωμα
Ο δήμαρχος, κ. Κωβαίος, είπε για την κ. Πατέλη, ότι 

είχε συμπληρώσει τρεις αδικαιολόγητες απουσίες σε 
όργανα που μετείχε, και προς τιμή της, συζήτησε μαζί 
του για το θέμα αυτό. Όπως είπε όμως ο κ. Κωβαίος, 
για άλλους δημοτικούς συμβούλους, που τους έχουν 
γίνει συστάσεις για αδικαιολόγητες απουσίες από όρ-

γανα που μετέχουν, δεν έδειξαν οι ίδιοι κανένα ενδι-
αφέρον.

■ Φανταστικό
Μία ομάδα πολιτών επισκέπτεται μία κρατική υπη-

ρεσία προκειμένου να εξηγήσει πως θα κατασκευα-
στεί ένα μεγάλο έργο στην περιοχή τους. Μεταξύ της 
ομάδας των πολιτών βρίσκεται και στέλεχος ιδιωτικής 
εταιρείας που θα ωφεληθεί οικονομικά από τις εργα-
σίες, ο οποίος δένει και λύνει στη συζήτηση.

■ Φανταστικό 2
Η ομάδα πολιτών προσπαθεί να κάνει παζάρια για 

το έργο και είναι συνέχεια στο «κόψε» και «κόψε». Κά-
που εκεί λαμβάνει το λόγο και ο «σχετικός», και λέει 
αυτό δε το χρειαζόμαστε, το άλλο δε το χρειαζόμαστε. 
Ουσιαστικά δηλαδή θέλει μόνο ό,τι χρειάζεται για να 
λειτουργήσει το έργο κατά τους θερινούς μήνες. Αυτά. 
Τελείωσε η φαντασίωσή μας.

■ Ερώτηση
Η ΑΜΚΕ, δεσμεύεται ότι θα υπάρχει στο νέο αερο-

δρόμιο, ραδιοβοήθημα, διαδικασία ενόργανης προ-
σέγγισης (προσγείωση – απογείωση) για νυχτερινές 
πτήσεις και πτήσεις διά οργάνων ΙFR. Δηλαδή, το χει-
μώνα, θα μπορεί να εξυπηρετείται ο μόνιμος κάτοικος 
του νησιού όταν έχει κακοκαιρία, ή λόγω καιρού δε 
θα μπορεί να ταξιδέψει; Το ασθενοφόρο αεροσκάφος 
θα μπορεί να εξυπηρετείται βραδινές ώρες με κακές 
καιρικές συνθήκες; Παιδί είμαι ερωτήσεις κάνω. 

■ Ερώτηση 2
Το έντυπο του δήμου, μπορεί να μας απαντήσει ποια 

είδηση απ’ αυτές που έγραψε, δεν έχει δημοσιευτεί, 
στη «Φωνή της Πάρου». Κατά τα άλλα δεν έχουμε 
χαρτί για να μοιράσουμε τα θέματα στο δημοτικό 
συμβούλιο, αλλά έχουμε χρήματα για την προβολή 
της πλειοψηφίας Δήμου Πάρου, όπως και έχουμε την 
πολυτέλεια στον υποστελεχωμένο δήμο, να απασχο-
λούμε υπαλλήλους. Α, και βρείτε μία νομική φόρμουλα 
για την έκδοση του εντύπου σας, διότι η συγκεκριμένη 
μπάζει…

■ Ασφάλεια
Πρέπει να είναι η ατάκα της χρονιάς από το δήμαρχο 

κ. Μ. Κωβαίο. «Οι πτήσεις» είπε, «δεν έχουν πρόβλημα 
ασφάλειας. Στο αεροδρόμιο υπάρχει πρόβλημα». Μά-
λιστα, το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος που είναι στην 
«ασφαλή πτήση», πρέπει κάποια στιγμή να κατέβει και 
στο αεροδρόμιο. Δεν μπορεί να είναι για πάντα στον 
αέρα! Άρα πρόβλημα…

■ Πρόταση
Η καλύτερη πρόταση που έγινε για το θέμα που ανα-

κάλυψε η ΑΜΚΕ με το υπάρχον αεροδρόμιο και την 
ασφάλειά του, ήρθε στη σελίδα του ΦΩΚ, stoxantaki1, 
που γράφει: «Να κλείσει το αεροδρόμιο της Πάρου, 
αφού αυτό είναι  επικίνδυνο. Τα αεροπλάνα να πετάνε 
με αλεξίπτωτο τους τουρίστες από ψηλά και να τους 
υποδεχόμαστε στις αγκαλιές μας».

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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Δρομολόγια 
εξετάσεων…

Το ΚΤΕΛ Πάρου, ανακοίνωσε τα δρομολόγιά του για 
τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα 
δρομολόγια έχουν ως εξής:

Πανελλήνιες Γενικού Λυκείου Παροικιάς 
22/05, 25/05, 27/05, 29/05 και 02/06: 06.50 
Από Μάρπησσα, 07.05 Από Λεύκες, 07.10 Από Κώστο, 
07.15 Από Μαράθι, 07.25 Διασταύρωση Γκίκα

Πανελλήνιες Γενικού Λυκείου Παροικιάς 
22/05, 25/05, 27/05, 29/05 και 02/06: 07.00 
Από Υστέρνι, Αγ.Αποστ., Αγ. Ραφαήλ διασταύρωση Γκί-
κα

Πανελλήνιες Γενικού Λυκείου Παροικιάς 
22/05, 25/05, 27/05, 29/05 και 02/06: 07.05 
Από Αγκαιριά, 07.10 Από Αλυκή, 07.20 Βαγιάς, 07.25 
Πούντα, 07.35 Παρασπόρο, 07.40 Γεν Λύκειο Παροι-
κιάς

Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 03/06, 04/06, 05/06, 
08/06, 09/06: 07.20 Από Αμπελά, 07.25 Από Αφε-
τηρία Νάουσας, Καμάρες, ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 03/06, 04/06, 05/06, 
08/06, 09/06: 07.00 Από Δρυό, 07.10 Μάρπησσα , 
Μάρμαρα, 07.20 Λεύκες, 07.35 Μαράθι, 07.50 ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 03/06, 04/06, 05/06, 
08/06, 09/06: 07.05 Από Αγκαιριά, 07.10 Από Αλυ-
κή, 07.20 Βαγιά, 07.25 Πούντα, 07.35 Παρασπόρο, 
07.50 ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες Γενικού Λυκείου Νάουσας 
22/05, 25/05, 27/05, 29/05 και 02/06: 07.05 
Από Άσπρο Χωριό, 07.45 Λύκειο Νάουσας 

Πανελλήνιες Γενικού Λυκείου Νάουσας 
22/05, 25/05, 27/05, 29/05 και 02/06: 07.15 
Από Λεύκες Λύκειο Νάουσας

Στις 12.40 λεωφορείο της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε. θα εξυ-
πηρετήσει τους μαθητές του Λυκείου Νάουσας, για τις 
Πανελλήνιες από Νάουσα προς Αμπελά, Σάντα Μα-
ρία, Λεύκες Κώστο Δρυό. Αντίστοιχα, στις 13.15 από 
Νάουσα προς Κολυμπήθρες Κάμαρες. Οι υπόλοιποι 
μαθητές θα εξυπηρετηθούν από τα δρομολόγια του 
προγράμματος της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε. που ισχύουν από 
τις 18/5/2015.

Εκδήλωση 
Ο.ΠΑ.Σ.

Στις 13/5/15, στην αίθουσα της Παριανής στέγης, 
στην Αθήνα, έγινε παρουσίαση από την αρχιτέκτονα κ. 
Δάφνη Μπέκετ, με θέμα: «Η ενεργειακή - παραγωγική 
αξιοποίηση των ανεμόμυλων της Πάτμου».

Προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Τα φτερά της Πάτμου» 
και ακολούθησε συζήτηση. Την παρουσίαση παρακο-
λούθησε το ΔΣ της ΟΠΑΣ, εκπρόσωποι των Παριανών 
συλλόγων και άλλοι προσκεκλημένοι.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΟΠΑΣ αναφέρεται: «Θα 
ήταν ευχής έργο να εξευρεθούν οι πιστώσεις για την 
διάσωση, ανακαίνιση και επισκευή των ανεμόμυλων 
που είναι διάσπαρτοι στα νησιά μας Πάρο και Αντί-
παρο».

Γαλάζιες σημαίες
Υποχώρηση της χώρας μας

Πέντε γαλάζιες σημαίες 
κέρδισε η Πάρος για το 
2015 και συγκεκριμένα για 
τις ακτές: Λογαράς, Τσερ-
δάκια, Πούντα, Μάρπησσα 
/ Χρυσή Ακτή και Λιβάδια. 
Οι σχετικές ανακοινώ-
σεις έγιναν την περασμένη 
εβδομάδα σε εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε 
στην παραλία Κατερίνης, 
από την ΕΕΠΦ (Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης), η οποία είναι ο 
εθνικός χειριστής του διε-
θνούς προγράμματος «Γα-
λάζιες Σημαίες» στην Ελλά-
δα, σε συνεργασία με την 
Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας.

Συνολικά βραβεύτηκαν 
με το διεθνές βραβείο ποι-
ότητας: «γαλάζια σημαία», 
395 Ελληνικές ακτές και 9 μαρίνες. Η διεθνής επιτροπή βράβευσε φέτος 3.468 ακτές και 695 μαρίνες σε όλο τον 
κόσμο. 

Η χώρα μας κατετάγη τρίτη στην παγκόσμια κατάταξη σε γαλάζιες σημαίες, αφού έχασε τη δεύτερη θέση που 
είχε τα τελευταία χρόνια, από την Τουρκία, ενώ νιώθει πλέον την ανάσα της Γαλλίας, που μας ακολουθεί. Σε ό,τι 
αφορά την πρωτιά στην παγκόσμια κατάταξη, η Ισπανία ξέφυγε ακόμα περισσότερο, ενώ έφθασε τον εκπληκτικό 
αριθμό των 578 μαρίνων με γαλάζια σημαία.

Σημειώνουμε ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο χάνονται συνήθως 5-8 σημαίες, αλλά πέρυσι αφαιρέσαμε συνολικά 
38 σημαίες. Ωστόσο, λόγω 30 νέων βραβείων, δεν σημειώθηκε μεγάλη διαφορά στο συνολικό αριθμό. Σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό Γαλάζιων Σημαιών ανά περιοχή, στην κορυφή βρίσκεται ο νομός Λασιθίου με 44 και ακολου-
θούν η Χαλκιδική και τα Δωδεκάνησα με 39 και 29 αντίστοιχα. Ακολουθούν τα Χανιά, οι Κυκλάδες, το Ηράκλειο, 
η Μαγνησία, το Ρέθυμνο, η Καβάλα, η Αττική, η Λέσβος, η Κεφαλληνία, η Θεσσαλονίκη, η Λακωνία κλπ.

Το πρόγραμμα 
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνές σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. 
Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν 

αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Πρέπει επί πλέον 
να τηρούνται και τα υπόλοιπα 32 κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, 
ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου 
και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό 
το γνωρίζουν και το αξιολογούν  όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα εθελοντικά.

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE 
- Foundation for Environmental Education), που εδρεύει στη Δανία, με 63 χώρες-μέλη από όλες τις ηπείρους. 
Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την αρχαιότερη περιβαλ-
λοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας (1951), που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, 
σε δράσεις και προγράμματα προστασίας της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά προγράμ-
ματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  Αθλητισμού και στη γενικότερη 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.  (www.eepf.gr)

Διαδικασίες του Προγράμματος
Η ακτή που επιθυμεί να λάβει το βραβείο «Γαλάζια Σημαία», πρέπει να πληροί όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα 

κριτήρια. 
Για τις ακτές υπάρχουν 33 αυστηρά κριτήρια και για τις μαρίνες 25. Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE 

ελέγχουν κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου για τις ακτές και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις 
μαρίνες, τη συμμόρφωση στα κριτήρια του Προγράμματος, επισημαίνοντας στον Εθνικό Χειριστή τυχόν προβλή-
ματα και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και οριστική υποστολή της Γαλάζιας Σημαίας 
και απόσυρση της ακτής ή μαρίνας από την ελληνική και διεθνή ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι αξιολογήσεις 
των επιθεωρητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, όταν αυτή, μετά το τέλος της 
θερινής περιόδου, εξετάζει και αξιολογεί τις υποψηφιότητες ακτών και μαρινών για τον επόμενο χρόνο.

Η ακτή ή μαρίνα που θα έχει βραβευθεί την προηγούμενη περίοδο με τη Γαλάζια Σημαία για τη συμμόρφωσή 
της με τα κριτήρια του Προγράμματος, έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια για βράβευση την επόμενη χρονιά, 
εφόσον αποδείξει στις Επιτροπές Κρίσεων (ΕΕΚ και ΔΕΚ) ότι πράγματι εξακολουθεί να το αξίζει. Τα Κριτήρια του 
Διεθνούς Προγράμματος συνοψίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: α) Καθαριότητα θάλασσας και ακτής, β) 
Οργάνωση ακτής, γ) Ασφάλεια επισκεπτών (Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανά-
γκες (ΑΜΕΑ) και δ) Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
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Εθελοντισμός

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά στο 
«Let’s do it Greece», που πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 26/4/2015.

Έγιναν δυο ομάδες δράσεις. Η μια ξεκίνησε από τη παραλία του Δρυού και η άλλη 
από το Πίσω Λιβάδι.

Ο καθαρισμός που έγινε αφορούσε την ακτογραμμή Πίσω Λιβάδι, Λογαρά, Πού-
ντα, Μεσάδα, Νέα Χρυσή Ακτή, Χρυσή Ακτή, Μπουτάρι και Δρυό. Ο μεγαλύτερος 
όγκος των σκουπιδιών ήταν από πλαστικό και λιγότερο γυαλί και αλουμίνιο.

Ιστιοπλοΐα
Ο δήμος Πάρου και 

η επιτροπή τουρισμού 
και ανάπτυξης, υποδέ-
χονται ως συνδιοργα-
νωτές την ιστιοπλοϊκή 
διοργάνωση «Hellenic 
Match Racing Tour  
2015», στις 22-24 Μα-
ΐου 2015.

Ο δεύτερος αγώνας 
της διοργάνωσης θα 
ξεκινήσει από το νησί της Πάρου, μετατρέποντας τον κόλπο της Παροικιάς, σε ένα 
ξεχωριστό αγωνιστικό στίβο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «[…] Ο Δήμος Πάρου και η Επιτροπή Του-
ρισμού και Ανάπτυξης στηρίζουν την Ιστιοπλοΐα και τον θαλάσσιο αθλητισμό και 
στοχεύουν στην πανελλαδική αλλά και διεθνή προβολή της Πάρου μέσα από θα-
λάσσιες αθλητικές διοργανώσεις».

Τα επικίνδυνα
Με αφορμή την ένταση που δημιουργήθηκε, από την ανακοίνωση της ΑΜΚΕ που 

έκρινε ως επικίνδυνο το υπάρχον αεροδρόμιο, η έννοια της επικινδυνότητας 
παίρνει άλλες διαστάσεις.
• Επικίνδυνος λοιπόν ερασιτεχνισμός είναι όταν στην αρχή της τουριστικής πε-

ριόδου και μάλιστα σε μια χρονιά που λόγω των πολιτικοοικονομικών εξελίξεων 
η αβεβαιότητα είναι στο ζενίθ, να κυκλοφορεί ανακοίνωση από το γραφείο του 
δημάρχου που ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο είναι επικίνδυνο.

• Επικίνδυνη τακτική είναι το να προσπαθούμε με ψέματα, υπερβολές και εντυπω-
σιασμούς, να επικοινωνήσουμε την επιλογή για τον έρανο, το χαράτσι και ότι άλλο 
για τη συγκέντρωση χρημάτων για την δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων 
του νέου αεροδρομίου.

• Πολύ επικίνδυνη είναι η άποψη και κατά συνέπεια η πρακτική που ακολουθείται 
με στόχο το διχασμό της Παριανής κοινωνίας. Η χρήση του «Παριανόμετρου» για 

να μετρήσουμε ποιος είναι «πιο Παριανός» και είναι σύμφωνΑ με την επιλογή αυτή 
επικίνδυνος.

• Πολύ επικίνδυνη επίσης, είναι η προσπάθεια ορισμένων που έμπλεξαν το με-
γαλύτερο αναπτυξιακό έργο στα πολιτικά τους παιχνίδια. Αυτό έγινε στο δημοτικό 
συμβούλιο, όταν σύμβουλος της πλειοψηφίας ζήτησε ομόφωνη απόφαση για να 
υπάρξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, και να ξανά συζητηθεί 
το θέμα σε ένα μήνα το οποίο απορρίφθηκε με ψήφους 12-10. ‘Έχουν περάσει 
τρεις μήνες και ακόμα είμαστε στην αρχή, αλλά ο διχασμός είναι το κυρίαρχο 
στοιχείο αυτής της περιόδου.

• Είναι παρά πολύ επικίνδυνη επιλογή το να μην διεκδικούμε από την πολιτεία  
που έχει και την ευθύνη να ολοκληρώσει ένα έργο που έχει στοιχίσει 35 εκατομ-
μύρια ευρώ και υπολείπονται περίπου άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι επίσης, 
παρά πολύ επικίνδυνο να πιστεύουμε ότι την περίοδο αυτή, που η αγορά ανα-
στενάζει από τη έλλειψη ρευστότητας, μπορούμε να επιβάλλουμε με οποιδήποτε 
τρόπο να μαζευτούν ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ, για να υλοποιηθεί 
η πρόταση έργου της ΥΠΑ.

• Επιπλέον, είναι παρά πολύ επικίνδυνη η τακτική της αντιπολίτευσης που ενώ 
βλέπει τις καταστροφικές επιλογές για τις λειτουργίες του νέου αεροδρομίου επι-
λέγει τη σιωπή. Η σκέψη «άστο να πάει και μετά τα λέμε» είναι το ίδιο επικίνδυνη 
με όλα τα παραπάνω. Η ευθύνη βαραίνει όχι μόνο αυτούς που «λάθος» αποφα-
σίζουν, αλλά και αυτούς που θεσμικά πρέπει και μπορούν να παρέμβουν για να 
«διορθωθεί το λάθος».
Άρα επικίνδυνο δεν είναι το αεροδρόμιο.
Επικίνδυνες είναι οι επιλογές για το νέο αεροδρόμιο που βάζουν σε αμφισβήτηση 

την όποια θετική εξέλιξη για την άμεση λειτουργία του, προκειμένου να εξυπηρετη-
θούν μικροπολιτικά σχέδια.      

Ν. Ραγκούσης-Λαουτάρης
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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

Σεμινάριο πρώτων
βοηθειών

Με την πρωτοβουλία της Blue Star και με την υποστήριξη του Βελεντζείου Ιδρύ-
ματος Πρόνοιας και Μορφώσεως, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν δύο σεμινάρια, 
παροχής Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων, από την 
ΕΔΟΚ στους μόνιμους κατοίκους του νησιού μας. Η δράση θα λάβει χώρα στην 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου, «Αρχίλοχος», στην Παροικιά.

Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν βασικές τεχνικές Πρώτων Βοηθειών, όπως ΚΑΡ-
ΠΑ (Τεχνητή Αναπνοή) κτλ., και θα περιέχουν την παρακάτω ύλη:

1η Ημέρα Σεμιναρίου: (Περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων) - 
23/05/15, Ώρα 11:00 - 15:00. Σεισμός, Πυρκαγιά, Τροχαίο, Θαλάσσια Διάσωση.

2η Ημέρα Σεμιναρίου: (Πρώτες Βοήθειες) - 24/05/15, Ώρα 11:00 - 
15:00

Ασφάλεια σκηνής ατυχήματος, Περιποίηση τραύματος – φαρμακείο, Αναγνώριση 
και αντιμετώπιση αιμορραγίας, Απώλεια αισθήσεων – Θέση ασφαλείας, Πνιγμός 
από ξένο σώμα – Λαβή Heimlich – Πνιγμονή στην θάλασσα, Τεχνητή αναπνοή, Αντι-
μετώπιση σε επείγουσες καταστάσεις (Δηλητηρίαση, Εγκεφαλικό, Αλλεργία, Έγκαυ-
μα, Κάταγμα).

Τέλος, στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τα δύο σεμινάρια, θα δο-
θεί το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης των σεμιναρίων Α’ βοηθειών.

Ευχαριστήριο Δήμου
Ο δήμος Πάρου και η επιτροπή τουρισμού και ανάπτυξης, ευχαριστούν θερμά την 

παραγωγή του ΑΝΤ1 και την Μαρία Μπεκατώρου, που επέλεξαν την Πάρο για τα 
δύο πρώτα επεισόδια της νέας εκπομπής «Πρωινό Σου Κου», η οποία θα προβάλλε-
ται κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00-13:00 και στην οποία εύχονται καλή επιτυχία.

Επίσης, ο δήμος και η τουριστική επιτροπή, ευχαριστούν όλους όσοι προσέφεραν 
την πολύτιμη βοήθειά τους και ανταποκρίθηκαν άμεσα και γενναιόδωρα στο αίτημα 
για παραχώρηση φιλοξενίας, και εξυπηρέτησης των αναγκών του συνεργείου της 
εκπομπής  το Σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς στο νησί μας. Στη σχετική ανακοί-
νωση ευχαρίστησαν ονομαστικά τους επαγγελματίες.

Τέλος, στην ανακοίνωση γράφεται ακόμα: «[…] Η ενεργοποίηση όλων των παρα-
πάνω αλλά και πολλών άλλων επαγγελματιών, ατόμων και φορέων ήταν η έμπρα-
κτη απόδειξη του ενδιαφέροντος και της αγάπης για τον τόπο μας, και αξίζει ένα 
μεγάλο μπράβο σε όλους. Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κοντογιάννης, 
Διευθυντής Παραγωγής, «το ταξίδι στην Πάρο δεν ήταν απλά ένα ταξίδι βιντεοσκό-
πησης, αλλά μία ευχάριστη τηλεοπτική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους 
μας (…).».

Μουσείο Καλλιέρου
«Λέγομαι Στυλιανή-Λιάνα Καλλιέρου, και είμαι αυτή που δημιούργησε το Μουσείο 

«Παναγιώτης Καλλίερος», στην Παροικία Πάρου. 
Έφερα τα κειμήλια της οικογενείας μου, περίπου 300 χρόνων ιστορία της Πάρου, 

με την προτροπή του τότε Δημάρχου Γιάννη Ραγκούση. Το Μουσείο αυτό ολοκλη-
ρώθηκε, με δικά μου έξοδα, το 2005 επί δημαρχίας κ. Βλαχογιάννη. 

Έκτοτε, του Μουσείου τα έξοδα κάλυπτα μόνη μου (τη συντήρηση και την υπεύ-
θυνη κα Αρμπελιά για να το ανοίγει), ουδεμία φροντίδα υπήρξε εκ μέρους του Δή-
μου. Οι υγρασίες της ταράτσας του κτιρίου Δημητρακόπουλου, παρόλη την επιμονή 
μου για επιδιόρθωση ουδέποτε έγινε, με αποτέλεσμα οι απονομές των προγόνων 
μου να αρχίσουν να καταστρέφονται από την υγρασία. Σημειώνω δε, ότι κατά την 
συμφωνία με τον Δήμαρχο είχα δηλώσει ότι σε περίπτωση έλλειψης φροντίδας και 
ανθρώπου του Δήμου υπεύθυνου για την επισκεψιμότητα του Μουσείου, είτε εγώ, 
είτε η εγγονή μου Στυλιανή Πολιμένη, θα αναγκαζόμαστε να τα πάρουμε. Εγώ λόγω 
ηλικίας δεν μπορώ να πληρώνω άλλο, ούτε να φροντίζω τις επισκευές και την καθα-
ριότητα για να αποφύγουμε τις κατσαρίδες και τις σαρανταποδαρούσες που βρήκα 
πίσω από τα βιβλία και τις απονομές.

Έστειλα δύο επιστολές στους Δημάρχους τις οποίες σας επισυνάπτω. Δεν είχα 
ουδεμία απάντηση! Πλήρης άγνοια και αδιαφορία! Για το μόνο που ήρθαν σε επαφή 
από το Δ.Σ. του κ. Βλαχογιάννη, ήταν η κα Φραγκούλη για να μου υποδείξει ότι πρέ-
πει να φύγει ο οικογενειακός τάφος των προγόνων μου εξαιτίας της επέκτασης του 
Νεκροταφείου! Ανήκουστα  πράγματα.

κε Λαουτάρη, επειδή ιδιαιτέρως σας εκτιμώ, σας πληροφορώ ότι τα κειμήλια της 
Οικογενείας Καλλίερου, που πίστεψα ότι ανήκανε στην Πάρο, που όπως ξέρετε οι 
Καλλίεροι της Πάρου προσέφεραν πολλά στην Πάρο, θα εκτεθούν στο Μουσείο 
ΜΠΕΝΑΚΗ τις προσεχείς ημέρες με «τιμή και χαρά», όπως δήλωσε η πρόεδρος, 
Αιμιλία Γερουλάνου. Κάτι που οι «Ευγνωμονούντες Πάριοι», δεν το έκαναν!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Λιάνα Αγγέλου Καλλιέρου, Ψυχολόγος MSc.

Αθήνα 17/5/2015».

Σημ.σ.: Η κα Καλλιέρου έχει παραδώσει στην εφημερίδα μας τις δύο επιστολές 
της προς τους δημάρχους Πάρου.

Η σωτηρία στη Γυάρο!
Λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι ένα από τα 

πιο ασφαλή καταφύγια της απειλούμενης 
Monachus monachus, είναι στη Γυάρο, 
καθώς αυτό το Κυκλαδονήσι δέχεται ούτε 
λίγο ούτε πολύ, το 10% του παγκόσμιου 
πληθυσμού της!

Τριάντα δύο εθελοντές έπειτα από 12 
ώρες σκληρής δουλειάς, καθάρισαν στις 
17/5/2015, δέκα παραλίες της Γυάρου, 
ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλές σπίτι 
στον πιο σημαντικό πληθυσμό μεσογειακής φώκιας στη Μεσόγειο. 

Η προστασία αυτού του μοναδικού καταφυγίου, είναι στόχος του προγράμματος 
«ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE», με τη συμμετοχή της ομάδας πεδίου του WWF Ελλάς και πολ-
λών εθελοντών. Όπως δήλωσε ο κ. Χρήστος Παπαδάς, επικεφαλής της ομάδας 
πεδίου ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE του WWF Ελλάς: «Κάθε χρόνο συσσωρεύονται από τα θα-
λάσσια ρεύματα μια πληθώρα απορριμμάτων στις παραλίες του νησιού. Αλιευτικά 
εργαλεία, σακούλες, σίδερα και πάσης φύσεως πλαστικά αποτελούν απειλή για τις 
φώκιες που χρησιμοποιούν τις παραλίες για να ξεκουραστούν και να θηλάσουν τα 
μικρά τους. Γι’ αυτόν τον λόγο η δράση είναι τόσο σημαντική για τον σκοπό του 
προγράμματός μας».

Για τη συγκεκριμένη αποστολή, το WWF Ελλάς, συνεργάστηκε με τη Μεσόγειος 
SOS, και την εκστρατεία medsoscleanup.gr, ενώ συμμετείχαν -μεταξύ άλλων-  μέλη 
της Φωτογραφικής Λέσχης Σύρου, μέλη του Ομίλου Φουσκωτών, βαθμοφόροι 
πρόσκοποι, αλλά και φοιτητές της Σχολής Εμποροπλοιάρχων με δική τους πρωτο-
βουλία. Όλοι απέδειξαν την ευαισθησία τους στο μοναδικό θαλάσσιο πλούτο και 
προσέφεραν εθελοντικά και με θετική διάθεση τις υπηρεσίες τους.

Η Γυάρος, η οποία το 2011 εντάχθηκε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμε-
νων περιοχών Natura 2000, φιλοξενεί το σημαντικότερο πληθυσμό Μεσογειακής 
φώκιας στη Μεσόγειο, καθώς και υποθαλάσσιους προστατευόμενους οικότοπους 
σημαντικούς για το είδος, όπως λιβάδια Ποσειδωνίας και τραγάνες. 

Τέλος, το πρόγραμμα υλοποιείται από το WWF Ελλάς, μαζί με το Υπουργείο Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 
τη ΜΟm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το 
Ιταλικό ινστιτούτο Tethys.
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Καθαριότητα
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, 

πραγματοποίησε τον εθελο-
ντικό καθαρισμό της παραλί-
ας των Λιβαδιών, την Κυριακή 
10 Μαΐου, με τη βοήθεια των 
αθλητών, των μελών και των 
φίλων του Ν.Ο.Π., με αποτέ-
λεσμα την συγκομιδή πολλών 
απορριμμάτων.

Ο ΝΟΠ σε ανακοίνωσή του 
ευχαρίστησε όλους όσοι συμ-
μετείχαν και το δήμο Πάρου, 
για την υποστήριξη του με υλι-
κά.

Προνόμια εμπόρων
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, εξασφάλισε για τα μέλη 

του και τις οικογένειές τους (συζύγους και τέκνα), σημαντικά προνόμια υπηρεσιών 
υγείας από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Η νέα συνεργασία παρουσιάστηκε κατά τη 
διάρκεια του 8ου συνεδρίου των εμπορικών συλλόγων των Κυκλάδων.

Η συνεργασία αυτή είναι συνέχεια του Συμφώνου Συνεργασίας που έχει υπογρά-
ψει ο σύλλογός με το πολυϊατρείο «διάγνωση». Οι δικαιούχοι των προνομίων θα 
έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα προνόμια σε όλες τις κλινικές του Ομίλου 
με την επίδειξη της κάρτας υγείας του πολυιατρείου «διάγνωση».

 
Πακέτο προνομίων

Ακολουθεί η επιστολή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών εξηγώντας τα προνόμια.
«Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που 

μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, σε όλη την επικράτεια.
Αξιότιμε /η κύριε/α,
Ο ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ σε συνεργα-

σία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, σας προσφέρουν τα παρακάτω προνόμια: 
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξω-

τερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθο-
πεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη 
και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο 
στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες 
το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο έναντι συμβολικού αντιτίμου 25 ευρώ/επίσκεψη. 

Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις 
ειδικότητες στα νοσοκομεία του Ομίλου (Δευτέρα - Παρασκευή μετά από τηλεφω-
νικό ραντεβού). 

Έκπτωση 30% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των Νο-
σοκομείων του Ομίλου, με την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία που εγ-
γυάται ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. 

Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων EMS σε περίπτωση 
έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής και 
της Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία EMS είναι η μοναδική στην Ελλά-
δα πιστοποιημένη με ISO-9001:2008. 

Έκπτωση 10% στα έξοδα νοσηλείας σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου 
(εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και αμοιβών ιατρών) σε περίπτωση που δεν 
καλύπτονται 100% από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Σε περίπτωση που έχετε 
κάλυψη ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας μη συνεργαζόμενης απευθείας με τις 
κλινικές του Ιατρικού, είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού σας, μέχρι 40 
ημέρες, προκειμένου να μην εκταμιεύετε εσείς τα χρήματα για την αποπληρωμή 
των νοσηλίων. Επιπλέον, για τα έξοδα νοσηλείας, μπορεί να γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ σε 
όλες τις κλινικές του Ομίλου. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Διστόμου 5 - 7, 151 25 Μαρούσι, T 210 6198100 ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΨΥΧΙΚΟΥ Άντερσεν 1, 115 25 Αθήνα, T 210 6974000 ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
Άρεως 36, 175 62 Π. Φάληρο, T 210 9892100 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθν. 
Μακαρίου 60, 121 32 Περιστέρι, T 210 5799000 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ασκληπιού 10, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, T 2310 

Οι παραπάνω παροχές ισχύουν και για τα μέλη των οικογενειών σας (σύζυγο & 
παιδιά). Επίσης, ισχύουν και για το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο Μα-
ρούσι και το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονί-
κης, τις μοναδικές ουσιαστικά πλήρεις και ολοκληρωμένες Παιδιατρικές Κλινικές. 
Όλες οι παροχές ισχύουν με την επίδειξη της Κάρτας Υγείας του συνεργαζόμενου 
πολυιατρείου «διάγνωση Πάρου». Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ διατηρεί το δι-
καίωμα να αλλάξει ή να σταματήσει τη χορήγηση των ως άνω προνομίων οποτε-
δήποτε το επιθυμεί».

Ενδοοικογενειακή βία*
Η γενικότερη κρίση θεσμών και αξι-

ών που παρατηρείται έντονα στη σύγ-
χρονη πραγματικότητα έχει πλήξει δυ-
στυχώς και ένα από τα σημαντικότερα 
κύτταρα της ανθρώπινης κοινωνίας, 
τον θεσμό της οικογένειας.

Από την πρώτη στιγμή που ο άνθρω-
πος ανέπτυξε πολιτισμό, ο θεσμός της 
οικογένειας -έστω και στην πρωτόγο-
νη μορφή του- περιβαλλόταν πάντα 
από ιερότητα και το οικογενειακό άσυ-
λο θεωρούνταν απαραβίαστο.

Όσο ο άνθρωπος προόδευε στη δι-
αμόρφωση των κοινωνιών, η οικογέ-
νεια ολοένα και περισσότερο παγιω-
νόταν στη συνείδησή του ως ένας από 
τους σημαντικότερους κοινωνικούς 
θεσμούς, γι’ αυτό και αισθάνθηκε την ανάγκη να την προστατέψει μέσα από τη δια-
τύπωση σχετικής νομοθεσίας. Στην Ελλάδα η οικογένεια ως θεσμός προστατεύεται 
από το Σύνταγμα της χώρας, καθώς, όπως διατυπώνεται στην πρώτη παράγραφο 
του άρθρου 21 «η οικογένεια αποτελεί θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του 
Έθνους και βρίσκεται υπό την προστασία του Κράτους».

Ιδιαίτερα στην ορθόδοξη πίστη, η οικογένεια αποτελεί θεσμό ιερό και ο γάμος 
κατά τον Απόστολο Παύλο μυστήριον μέγα, καθώς μέσα από την οικογένεια και τη 
συμβίωση ανδρός και γυναικός επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του ανθρώπου με την 
ένωση εις σάρκα μίαν και ταυτόχρονα με την τεκνοποιία εκπληρώνεται η εντολή του 
θεού αυξάνεσθε και πληθύνεσθε. Η ενδοοικογενειακή βία ως πληγή στον θεσμό της 
οικογένειας αποτελεί συνέπεια της διάσπασης της σχέσης μας με τον θεό.

Ούτως ή άλλως, η βία ως πρακτική αποτελεί συνέπεια της πτώσης των πρωτο-
πλάστων, με οδυνηρή απόδειξη τον πρώτο θάνατο στην ιστορία του ανθρώπινου 
γένους, τον φόνο δηλαδή του Άβελ από τον Κάιν, που θα λέγαμε ότι συνιστά -κα-
θόλου τυχαία- και την πρώτη μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Στη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, που ασφαλώς πάντα υπήρχαν, 
παρουσιάζουν δραματική έξαρση τόσο στη συχνότητα όσο και στην έντασή τους.

Πρόσφατα η κοινωνία μας συγκλονίστηκε από την αποτρόπαια πράξη ενός πατέ-
ρα, που φέρεται ότι δολοφόνησε με απίστευτη αγριότητα το μόλις τεσσάρων ετών 
κοριτσάκι του.

Τα ποσοστά παγκοσμίως παρουσιάζουν αυξητική τάση, γεγονός το οποίο απο-
δίδεται -εκτός των άλλων- και στην οικονομική κρίση που μαστίζει τις κοινωνίες. 
Όπως και να έχει, όμως, το πράγμα, η βία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας απο-
τελεί πάντοτε γεγονός δυσάρεστο, που πληγώνει αυτόν τον ιερό θεσμό με τραγι-
κές συνέπειες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ως ορθόδοξη Εκκλησία 
προσπαθούμε με κάθε τρόπο, πάντοτε αλλά κυρίως σήμερα, να διακηρύττουμε τη 
σπουδαιότητα και την ιερότητα της οικογένειας «ως κατ’ οίκον Εκκλησίας». Πεποί-
θησή μας αποτελεί ότι η θεραπεία του φαινομένου βρίσκεται στην επιστροφή μας 
στον θεό, αφού από Εκείνον εκπηγάζει η προοπτική της αιωνιότητας.

Σύζυγοι που συμπορεύονται με την πεποίθηση ότι είναι «οστούν εκ των οστών και 
σαρξ εκ της σαρκός» ο ένας του άλλου και βασίζουν τη σχέση τους στο πρότυπο της 
θυσιαστικής αγάπης του Χριστού δεν παύουν ούτε στιγμή να σέβονται, να αγαπούν 
και να φροντίζουν ο ένας τον άλλον, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν, συντηρούν και 
φροντίζουν στο μέγεθος που τους αναλογεί τους καρπούς αυτής της αγάπης τους, 
που είναι τα ευλογημένα παιδιά τους. Αυτό, λοιπόν, είναι η επιθυμία μας, η ευχή και 
η ελπίδα μας.

Μητροπολίτης Παροναξίας
Καλλίνικος

* Το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου 2015 στο πρακτορείο εκκλησια-
στικών ειδήσεων, «romfaia.gr», με τίτλο: «Η ενδοοικογενειακή βία και η πρόσφατη 
αποτρόπαιη πράξη του παιδοκτόνου».

Θέατρο
Η θεατρική ομάδα του συλλόγου γυναικών Νάουσας, παρουσιάζει το θεατρικό 

έργο του Δημήτρη Ψαθά: «Ένας βλάκας και μισός», σε διασκευή-σκηνοθεσία του κ. 
Γιάννη Τριπολιτσιώτη.

Οι παραστάσεις θα δοθούν: Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 
2015 στις 20:30, στην αίθουσα του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας», στη Νάουσα, με γενική εί-
σοδο 5 ευρώ.

Παρουσίαση
 Το Σάββατο 30 Μαίου στις 8 το βράδυ το 

βιβλιοπωλείο «Αναγέννηση» σας προσκαλεί στη 
παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά 
«Μια συγνώμμη για το τέλος»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο 
του βιβλιοπωλείου όπο υ η συγραφέας θα συ-
νομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυ-
πα του βιβλίου της.
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ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ σε επιπόλαιες
και επικίνδυνες απόψεις

Μια παράγραφος σε ανακοίνωση της ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κυβερνητική Ορ-
γάνωση, για δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους νέου 
αερολιμένα Πάρου), με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, παρουσιάζεται το υπάρ-
χον αεροδρόμιο ως επικίνδυνο, έφερε την αναστάτωση και τις διαμαρτυρίες επιχει-
ρηματιών του τουριστικού κλάδου και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, η ΑΜΚΕ σε ανακοίνωση, που απαντούσε σε δελτίο τύπου των 
υπαλλήλων στους ΟΤΑ Πάρου και Αντιπάρου, έγραφε κατά λέξη:

«Πέρα από τον τουρισμό η Πάρος έχει ανάγκη τη λειτουργία του νέου αεροδρο-
μίου, αφού το υπάρχον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες 
ασφαλούς αεροπορικής μετακίνησης των πολιτών, όντας ένα μικρό επικίνδυνο 
αεροδρόμιο που δεν επιτρέπει νυχτερινές πτήσεις με όλες τις καιρικές συν-
θήκες, ενώ οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών είναι συνάρτηση των 
ανέμων και της θερμοκρασίας πίστας ακόμα και την ημέρα, είναι δε δεδομένο ότι 
ακόμα και οι επείγουσες αεροπορικές διακομιδές ασθενών ή τραυματιών 
είναι πολλές φορές ανέφικτες. Όλα αυτά τα προβλήματα θα αντιμετωπισθούν 
με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Κατά συνέπεια το νέο αεροδρόμιο δεν θα 
φέρει μόνο τουριστικό χρήμα αλλά και ασφάλεια των επιβατών και δημιουργία 
προϋποθέσεων ασφαλών και άμεσων επειγουσών αεροδιακομιδών ασθενών και 
τραυματιών».

Πως ξεκίνησε η ιστορία
Στις 13/5/2015 ο σύλλογος εργαζόμενων ΟΤΑ Πάρου-Αντιπάρου, δημο-

σιοποίησε μία ανακοίνωση υπό τον τίτλο: «Αεροδρόμιο – Υγεία σημειώσατε 1».
Οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους, εξέφραζαν την άποψή τους για τη δημι-

ουργία της ΑΜΚΕ για το νέο αεροδρόμιο, και τον προβληματισμό τους για τον τρόπο 

που αναπτύσσεται ο τουρισμός στα νησιά μας. Ακόμα, στην ανακοίνωση έγραφαν 
για: «διάφορους περιφερόμενους υπουργούς που κόμπαζαν μπροστά στις κάμερες 
για την άμεση λειτουργία της δημιουργίας τους (του αεροδρομίου) και κάποιους 
άλλους που έβαζαν υπογραφές σε έγγραφα με οφθαλμοφανέστατες παραλήψεις 
οι οποίες επισημαίνονταν από πολλούς». Επίσης, για τη σύσταση του φορέα που θα 
επιδιώξει τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου μέσα από δωρεές χορηγών, και ακό-
μα: «Στην αρχική της μορφή η εταιρεία έχει συσταθεί από τους ΜΑΡΚΟ ΚΩΒΑΙΟ 
του Ιωάννη, Δήμαρχο Πάρου, ΦΑΡΟΥΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Δημητρίου, Δήμαρχο 
Αντιπάρου…». 

Ομοίως συμπλήρωναν: «Υπάρχουν κι άλλα ονόματα διαφόρων ιδιωτικών συλλο-
γικοτήτων και ιδιωτών που έχουν άμεσα οικονομικά συμφέροντα από τη λειτουρ-
γία του αεροδρομίου σε σχέση με τον τουρισμό, τα οποία όμως στην παρούσα 
ανάλυση δεν έχουν καμία σημασία. Επίσης αναφέρονται και δύο υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες για τους οποίους καλό θα είναι να διευκρινιστεί αν μετέχουν ως ιδιώτες 
ή ως υπηρεσίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο σε 
καιρούς μάλιστα που το προσωπικό του Δήμου, αριθμητικά, είναι ανεπαρκέστατο».

Η ανακοίνωση κατέληγε: «[…] Γιατί μπορεί κάποιοι να ευελπιστούν ότι το πιο βαρύ 
πέταγμα του αεροπλάνου θα γεμίσει ακόμα περισσότερο τις τσέπες τους, θα τους 
βοηθήσει να πουλήσουν ακόμα ακριβότερα τον ήδη πανάκριβο καφέ τους, ευελ-
πιστούν ότι η γη τους θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη αξία, για να μπορούν να την 
ξεπουλήσουν ακριβότερα στον γερμανοευρωπαίο της δύσης, ο οποίος ενάμιση 
αιώνα τώρα μας έχει κολλημένους στον τοίχο, όμως εσείς, αγαπητοί Δήμαρχοι 
της Πάρου και της Αντιπάρου, είσαστε Δήμαρχοι όλου του Παριανού λαού και ως 
τέτοιοι έχετε βαρύτατες ευθύνες για τις επιλογές που κάνετε. Εμείς οι εργαζόμενοι 
των Δήμων σας, για παράδειγμα, είμαστε ήδη χορηγοί μιας δημόσιας υγείας που 
δεν έχουμε. 
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Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να υπη-
ρετείτε μόνο το τουριστικό χρήμα 
με τις εταιρειούλες που φτιάχνετε. 
Δεν είναι δυνατόν να δημιουργείτε 
μη κερδοσκοπικές εταιρείες του πα-
ραπάνω τύπου και για το τεράστιο 
θέμα της υγείας να κρυβόσαστε 
πίσω από συντονιστικά, περιμένο-
ντας οδηγίες. Δεν είναι δυνατόν 
να κάνετε σημαία σας το χαρτονό-
μισμα του ευρώ, δήθεν ως αρω-
γοί της πολιτείας που αδυνατεί να 
ολοκληρώσει το πολυπόθητο έργο, 
όταν στα νησιά σας δεν υπάρχει 
ούτε για δείγμα η παροχή δωρεάν 
δημόσιας υγείας. Δεν είναι δυνα-
τόν να αποζητάτε χορηγούς για τα 
τούβλα και τους σοφάδες του αερο-
δρομίου σας, όταν το Κέντρο Υγείας 
δεν έχει τα απαραίτητα υλικά, για 
να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι 
δομές του. Αν λοιπόν οι προθέσεις 
σας είναι αγνές, αν είσαστε Δήμαρ-
χοι όλων μας, αν πραγματικά υπη-
ρετείτε ιδανικά και αξίες πέρα από 
το τουριστικό χρήμα, αποδείξτε το 
στην πράξη. Δημιουργήστε άλλη μια τέτοια εταιρεία δίπλα σ’ αυτή που έχετε ήδη 
φτιάξει και αναζητήστε χορηγούς για την υγεία (…)».

Η απάντηση
Η ΑΜΚΕ στη συνέχεια απάντηση στους εργαζόμενους των ΟΤΑ και αφού συμφω-

νούσε απόλυτα με την αξιολόγηση που ο σύλλογος έκανε όσον αφορά τους περιφε-
ρόμενους υπουργούς, που κόμπαζαν για τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, πλην 
όμως δεν τους αφορούσε όπως έγραψαν, σημείωναν:

«[…] Αυτό σημαίνει, όχι απαραίτητα με μαρξιστική ανάλυση, ότι όφελος από τον 
τουρισμό έχουμε και θα έχουμε όλοι μας είτε άμεσα ως ασχολούμενοι με αυτόν είτε 
έμμεσα, αφού ο ψαράς, ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο οικοδόμος επωφελούνται 
από την οικονομική ανάπτυξη, η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και το αερο-
δρόμιο θα φέρει ανάπτυξη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Αν όμως οι συ-
ντάκτες του εγγράφου έχουν να προτείνουν μια άλλης μορφής βιώσιμη ανάπτυξη 
γιατί όχι να το δούμε, αν και η πρωτοβουλία μας δεν μπορεί δυστυχώς να επεκτα-
θεί σε αυτές τις αναζητήσεις. Είναι όμως κρίμα να απαξιώνεται μια πρωτοβουλία 
με τις φράσεις «υπηρετείτε το τουριστικό χρήμα με τις εταιριούλες που φτιάχνετε» 
ή «κάνετε σημαία σας τα χαρτονόμισμα του ευρώ» ή αποζητάτε χορηγούς για τα 
τούβλα και τους σοβάδες του αεροδρομίου» γιατί πολύ απλά στην ουσία ζείτε και 
εσείς και όλοι μας στην Πάρο μέσα από τον τουρισμό που ανέπτυξε την οικονομία 
και την κοινωνία στο νησί, μέσα από την οποία ανάπτυξη δημιουργήθηκαν οι ση-
μερινοί υγιείς δήμοι, στους οποίους εσείς εργάζεστε αποστασιοποιούμενοι από την 
αγωνία του αύριο, στο θέμα που μας απασχολεί. Γιατί επιεικώς έτσι θα μπορούσαμε 
να χαρακτηρίσουμε τη στάση σας απέναντι στο εγχείρημα, αφού ο δικός σας μι-
σθός «τρέχει», ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και  αυτοαπασχολούμενοι έχουν την 
καθημερινή αγωνία της επιβίωσης και έχουν ανάγκη την οικονομική και συνάμα 
κοινωνική ανάπτυξη που φέρνει ο τουρισμός που δαιμονοποιείτε. Η Πάρος δεν έχει 
την πολυτέλεια να περιμένει ούτε μέρα και αν οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι 
για την Πάρο τότε η Πάρος παίρνει την τύχη της στα χέρια της».

Στη συνέχεια γραφόταν η παράγραφος που αναφέρουμε στην αρχή του ρεπορτάζ 
μας περί επικινδυνότητας του υπάρχοντος αεροδρομίου, και έφερε την αναστάτω-
ση. Στο τέλος της ανακοίνωσης της ΑΜΚΕ γραφόταν: «Η πρωτοβουλία μας δεν 
αποσκοπεί στον πλούτο μας αφού δεν τον εκφράζουμε αλλά στο ενδιαφέρον μας 
να πάει η Πάρος μπροστά και να πάει μπροστά τώρα. Η πολιτική συζήτηση που επι-
διώκετε και η πολιτική ανατροπή που επιδιώκετε είναι δικαίωμά σας, όμως σε αυτό 
το δρόμο απραξίας και εύκολης και αδάπανης κριτικής δεν θα σας ακολουθήσουμε 
αν μας επιτρέπετε».

Δημ. Συμβούλιο
Το θέμα των όσων γράφηκαν στην ανακοίνωση της ΑΜΚΕ και επέσυραν τον 

εκνευρισμό επιχειρηματιών και της τοπικής κοινωνίας, έφερε στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου, στις 19/5/2015, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Χρ. 
Βλαχογιάννης.

Ο κ. Βλαχογιάννης έθεσε το θέμα και είπε ότι αν αυτή η αναφορά περί επικινδυ-
νότητας του αεροδρομίου γινόταν από δημοσίευμα ΜΜΕ εκτός Πάρου, σήμερα θα 
βρισκόμαστε όλοι στα κάγκελα και σε πόλεμο μαζί τους…

Ο δήμαρχος κ. Μ. Κωβαίος, αρχικά υποστήριξε ότι δεν είναι σε θέση να απαντή-
σει διότι δεν το έγραψε εκείνος. Στη συνέχεια είπε ότι δε διαβάζουν το κείμενο με 
το σωστό τρόπο όσοι αντιδρούν και «μεταφράζεται» διαφορετικά (!). Τέλος, δήλωσε 
ότι οι πτήσεις έχουν ασφάλεια, αλλά όχι το αεροδρόμιο (!). Όταν του είπαν ότι από 
το γραφείο του «έφυγε» η ανακοίνωση, απάντησε «τους εξυπηρέτησα!».

Στη συνέχεια οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι πρέπει να 
βγει ψήφισμα, το οποίο θα παίρνει αποστάσεις από την ανακοίνωση της ΑΜΚΕ και 
θα δηλώνει το αυτονόητο. Δηλαδή, την ασφάλεια του αεροδρομίου. Εκεί όμως ξε-

κίνησε ένας νέος κύκλος συζητήσε-
ων, καθώς ο κ. Κωβαίος υποστήριζε 
ότι αυτό πρέπει να γίνει σε επόμενη 
συνεδρίαση (δηλ. σε 15-20 μέρες), 
ενώ δημοτικοί σύμβουλοι απαιτού-
σαν αυτό να γίνει εκείνη τη στιγμή.

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. 
Χαρ. Μαλινδρέτος, πρότεινε να 
βγει άμεσα ψήφισμα που θα γρά-
φει για την ασφάλεια του αεροδρο-
μίου, ενώ ο κ. Αγ. Πατέλης, είπε 
ότι η δήλωση του αερολιμενάρχη κ. 
Λεοντίδη, που είχε δημοσιευτεί σε 
τοπικά ηλεκτρονικά μέσα και στον 
«ΗΧΩ FM», έβαζε τα πράγματα 
στη θέση τους. Κάτι, που φαίνεται 
ότι δεν υποστήριζε και ο κ. Κωβαίος, 
καθώς όταν η δημοτική σύμβουλος, 
κ. Μ. Χανιώτη του είπε: «Τώρα 
δήμαρχε πρέπει να γίνει», εκείνος 
της απάντησε: «Εσύ βάζεις την υπο-
γραφή σου για την ασφάλεια του 
αεροδρομίου;». 

Τελικά, έπειτα από συνεχείς εντά-
σεις και διαμαρτυρίες δημοτικών 

συμβούλων πλειοψηφίας και μειοψηφίας, καθώς και πολιτών, το δημοτικό συμβού-
λιο αποφάσισε να βγάλει ψήφισμα στο οποίο θα γινόταν αναφορά στην ασφάλεια 
του υπάρχοντος αεροδρομίου.

Η αλήθεια
Τα στοιχεία που υπάρχουν από το 1993 για το αεροδρόμιο Πάρου (για πιο πριν 

δεν υπάρχουν στοιχεία) αποδεικνύουν ότι έχουν γίνει 45.000 πτήσεις προς το αερο-
δρόμιο του νησιού μας. Πολλές εξ αυτών ήταν και νυχτερινές.

Ακόμα, το ασθενοφόρο αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύματος έχει κάνει πε-
ρισσότερες από 750 πτήσεις (οι περισσότερες εξ αυτών βραδινές), δίχως και αυτό 
να μην έχει αναφέρει κανένα πρόβλημα, που να σχετίζεται με το αεροδρόμιο του 
νησιού μας.

Ο αερολιμενάρχης του νησιού μας, κ. Κώστας Λεοντίδης, έγραψε τα παρακά-
τω με αφορμή την ανακοίνωση της ΑΜΚΕ:

«Όντως βγάζει μάτι! Δεν κρίνω την ανακοίνωση στο σύνολο, αλλά στο κομμάτι 
αυτό, όπου πέρα από δεδομένη άγνοια περί αεροπορικών θεμάτων, υπάρχει… μην 
πω τι!

Τριάντα τρία χρόνια συνεχούς λειτουργίας, πάνω από 45.000 πτήσεις, μηδέν 
ατυχήματα και είναι ανασφαλές και επικίνδυνο; Αν μη τι άλλο σεβασμός σε αυτό 
που οι πατεράδες σας δημιούργησαν. Έστω με τους περιορισμούς του, μα ποτέ 
χωρίς ασφάλεια. Βασικά 

αγνοούνται βασικά πράγματα και απορώ γιατί. Το αεροδρόμιο έχει φωτοσήμανση 
για νυχτερινές πτήσεις, ραδιοβοήθημα, φώτα εμποδίων, διαδικασίες ενόργανης 
προσέγγισης και απογείωσης. 

Έχουν γίνει στα χρόνια λειτουργίας του εκατοντάδες πτήσεις Super Puma και 
του ασθενοφόρου αεροσκάφους του Βελέντζειου, ακόμη και βράδυ και όμως εξα-
κολουθεί η καραμέλα περί αδυναμίας εξυπηρέτησης αεροδιακομιδών. Τα Super 
Puma, είναι ελικόπτερα, για όσους δεν ξέρουν και αν δεν έλθουν, σε κάποια στιγμή 
λόγω καιρού, δεν φταίει το αεροδρόμιο. Ούτε στο Χήθροου δεν θα μπορέσουν να 
προσγειώθούν, αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν. 

Ο κόσμος αγνοεί, ή έτσι τον βολεύει, βασικά πράγματα και αυτό είναι περίερ-
γο. Είτε, σε δεδομένες στιγμές το λέω είτε το αναφέρω εγγράφως σε αιτήσεις 
(π.χ. πρόσφατα στον Δ/τή του Κ.Υ.), η καραμέλα η ίδια. Με το να απαξιώνεται ή 
να λοιδορείται ένας χώρος που αγόγγυστα προσφέρει στη τοπική κοινωνία τόσα 
χρόνια, δεν ενισχύεται η αναγκαιότητα δημιουργίας νέου. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι 
μικρόψυχο και άηθες. Να υπολογίσετε δε σε αυτό που λέω, πως δεν είμαι Παρια-
νός. Αυτό το αεροδρόμιο βρήκα και λειτουργώ. Αύριο το πρωί δε, μπορεί να είμαι 
κάπου αλλού. Πέρα λοιπόν από τη δεδομένη άγνοια του συντάξαντος, υπάρχει και 
εμφανής προσπάθεια σπίλωσης, απαξίωσης και ότι άλλο. Επί πλέον δε, δημιουργεί 
φόβο σε υποψήφιους, ανυποψίαστους επιβάτες, τη στιγμή που δεν υπάρχει λόγος. 
Συγγνώμη για το μακροσκελές του σχολίου, αλλά είναι και αγανάκτηση μέσα. Καλή 
σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

Σ.Σ. Σε όποιον έχει σχετικό ενδιαφέρον, ευχαρίστως να τον ενημερώσω για οτι-
δήποτε αφορά το αεροδρόμιο (παλαιό και νέο) ή για αεροπορικά θέματα.

Κων. Λεοντίδης
Υ.Γ. Απλά να συμπληρώσω, πως η αναγκαιότητα δημιουργίας νέου, είναι δεδο-

μένη. Καμία δε, από πλευράς μου, απαξίωση άμεσης λειτουργίας του. Το αντίθετο. 
Λίγοι το γνωρίζουν, όμως παράλληλα εργάζομαι, σε συνεργασία με την ΥΠΑ (Κε-
ντρική Υπηρεσία), σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε ποιός άλλος συνάδελφος δε 
θα ήθελε να είναι στη θέση μου, σε αυτή τη δύσκολη μεν, αλλά τόσο ενδιαφέρου-
σα διαδικασία, η οποία από μόνη της είναι μία ευχάριστη πρόκληση. Άλλο το ένα, 
διαφορετικό το άλλο. Μου θυμίζει αυτό που λέγεται «σκοτώνουν τα άλογα όταν 
γεράσουν». Αυτό δεν το δέχομαι και ας στενοχωρηθούν κάποιοι».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ανυπόμονοι…
Ακούγοντας μία ιστορία από κάποιους φίλους 

για το υπάρχων αεροδρόμιο του νησιού μας, κα-
τανόησα ότι τελικά, το πρόσκαιρο και η αγωνία 
συμπολιτών μας είναι αυτό που ενδιαφέρει πά-
ντοτε, και κερδίζει ως άποψη τη λογική σκέψη.

Με λίγα λόγια, κατανόησα από τη συζήτηση, ότι 
το υπάρχον αεροδρόμιο έγινε με τον τρόπο που 
έγινε, διότι κάποιοι εκείνη την εποχή πίστευαν ότι 
αν γίνει η αρχή, θα υπάρχει συνέχεια… Το αερο-
δρόμιο όμως συνεχίζει να υπάρχει στην Πάρο με 
τα γνωστά αποτελέσματα, δηλαδή, δεν μπορεί να 
υποδεχθεί -λόγω μέτρων του διαδρόμου από-
προσγείωσης- μεγαλύτερα αεροσκάφη.

Ατυχώς στη χώρα μας έχει γίνει σημαία το «ου-
δέν μονιμότερον του προσωρινού». Όταν λοιπόν 
καθίσει η μπίλια στο κουτί της ρουλέτας, που απλά 
σε αφήνει στο παιχνίδι ίσα βάρκα ίσα πανιά, μετά 
δεν ενδιαφέρεται κανείς για τη συνέχεια. Και τελι-
κά, ο «παίκτης», μένει με άδεια χέρια και αναπολεί 
το παρελθόν, κατά το οποίο δεν έπραξε τη σωστή 
κίνηση με το να περιμένει την επόμενη γύρα της 
ρουλέτας, και αφού δει το γύρισμα της μπίλιας να 
ποντάρει ανάλογα. Ιστορία χαμένων ευκαιριών εί-
ναι γεμάτο το νησί μας.

Ειλικρινά δε θυμάμαι ή δεν ξέρω πουθενά αλ-
λού να έχουν γίνει τόσα πολλά από τον κορβανά 
των δημοτών του τόπου. Όπου και να γυρίσεις 
γύρω σου στην Πάρο, βλέπεις έργα που έχουν γί-
νει από το υστέρημα των Παριανών. Λες και το 
κράτος εδώ, δηλώνει «απών». Σχεδόν όλα έχουν 
γίνει με δωρεές συμπολιτών μας. Όλα αυτά, αν όχι 
τα περισσότερα, έχουν γίνει διότι κανείς μας δεν 
είχε λίγο παραπάνω υπομονή. Τελευταίο παρά-
δειγμα το νέο αεροδρόμιο Πάρου. Προσπάθειες 
επί προσπαθειών για να ολοκληρώσουμε το έργο 
με χρήματα δημοτών. Επιλέξαμε να μην περιμέ-
νουμε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, επιλέ-
ξαμε να μη συναντηθούμε με αυτούς. Επιλέξαμε 
ότι αν γίνει από εμάς το έργο –με τον τρόπο που 
νομίζουμε- θα έχουμε κέρδος μία σεζόν. Ουδείς 
φυσικά σκέφθηκε ότι το έργο είναι κομμένο και 
ραμμένο στα στάνταρ που έχει η αεροπορική εται-
ρεία, που κάνει τα δρομολόγια αυτή τη στιγμή στο 
νησί μας. Κανείς δε σκέφθηκε τι θα γίνει αύριο, αν 
υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια άλλη αεροπορική 
εταιρεία –που στα μέτρα που έχει ο διάδρομος 
αποπροσγειώσεων- θα μπορεί να «κατεβάσει» 
αεροσκάφη με περισσότερους από 80 επιβάτες. 
Τότε τι θα γίνει, καθώς το υπάρχον σχέδιο π.χ. για 
την αίθουσα επιβατών αφορά 80 επιβάτες. Τίπο-
τα, εμείς εκεί. Δε θέλουμε να εξαντλήσουμε τις 
προσπάθειες που έχουν προταθεί για δημοπράτη-
ση των κτιριακών εγκαταστάσεων το 2017. Θέ-
λουμε να λειτουργήσει το 2016…

Όποιος πιστεύει ότι μετά την υποτυπώδη δημι-
ουργία εγκαταστάσεων θα υπάρξει συνέχεια από 
την πολιτεία, ας έρθει να κάνουμε μία βόλτα και 
να του δείξω δεκάδες έργα στην Πάρο, που έχουν 
μείνει ημιτελή λόγω της βιασύνης μας.

Μνήμη…
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 και ώρα 09:30, ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών Πάρου, τιμώντας τη μνήμη 

των Λευκιανών λατόμων που έχασαν τη ζωή τους στα λατομεία, τελεί στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Διονύσου, το 
καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο. 

Μετά την τελετή θα είναι δυνατή η μετάβαση στο χώρο των λατομείων (διατίθενται mini bus) όπου με μέριμνα 
της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, θα γίνει σχετική ξενάγηση και ενημέρωση.

Παραλία Μώλου
Υπό τον τίτλο: «H παραλία  του Μώλου της νήσου Πάρου, ένας επίγειος παράδεισος υπό απειλή», λάβαμε από 

τον κ. Μιχ. Δ. Κυριαζάνο, την ακόλουθη επιστολή:
«Όπως όλοι στην Πάρο πολύ καλά γνωρίζουν η παραλία του Μώλου είναι μία από τις ομορφότερες αμμου-

δερές παραλίες της νήσου. 
Η ανέγγιχτη από ανθρώπινες δραστηριότητες παραλία του Μώλου φιγουράρει χρόνια μέσα στο διαδίκτυο 

και ως προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλους NATURA 2000 (κωδικός GR 4220025), διαφημίζοντας έτσι 
όλη την Πάρο και προσελκύοντας επισκέπτες και επενδυτές στη νήσο. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη φυσική 
μεγαλοπρέπεια αυτού του νησιώτικου υγρότοπου καθώς και την χρησιμότητά του στην διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας των  Κυκλάδων, τον κατέταξε (ως έλος Μώλου) στους προστατευόμενους μικρούς νησιώτικους 
υγρότοπους της Ελλάδας με κωδικό Y422PAR004, σύμφωνα με το παράρτημα Α’ του ΠΔ 229/2012  ΦΕΚ ΑΑΠ 
229 από 19/6/2012.                

Αυτή την πανέμορφη και ξεχωριστή παραλία με την ευκολότατη πρόσβαση, την ομαλότατη μικρή κλίση του 
αμμώδους βυθού, τις άφθονες φυσικές σκιές και  με την απόλυτη ηρεμία και ησυχία του περιβάλλοντος προτι-
μούν εδώ και δεκαετίες οικογένειες με μωρά και μικρά παιδιά, υπερήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ημεδαποί 
και αλλοδαποί κάτοικοι ή/και επισκέπτες της Πάρου με περιβαλλοντικές ευαισθησίες και γενικά κάθε «ελεύθε-
ρος» λουόμενος που θέλει να απολαμβάνει τη φύση και το θαλάσσιο μπάνιο του χωρίς να πληρώνει, που δεν 
θέλει στημένες και «κλεισμένες» ομπρέλες, καντίνες, Bar με μουσικές, κάθε λογής ενοχλητικό σέρφερ και άλλα 
συναφή που έχουν κατακλύσει τις άλλες παραλίες της νήσου. Σύνηθες φαινόμενο στην παραλία του Μώλου 
είναι τα άτομα που ασκούνται στη φύση (τρέξιμο-βάδισμα). 

Ως αποτέλεσμα της διατήρησης της παραλίας του Μώλου σε αυτή την φυσική κατάσταση ήταν να συγκε-
ντρώνεται χρόνο με το χρόνο περισσότερος κόσμος. Κάποιοι βλέποντας τον κόσμο να συρρέει τα καλοκαίρια 
στην παραλία αντί να προβληματισθούν  πως να διατηρήσουν την καθαριότητά της και πως να προστατεύσουν 
την φυσική της ιδιαιτερότητα, έσπευσαν να εκμεταλλευθούν την κατάσταση και να εγκαταστήσουν μία ιδιωτική, 
ατομική, κερδοσκοπική επιχείρηση πάνω στην άμμο. Η επιχείρηση αυτή (ενοικίασης μέσων και εκπαίδευσης σε 
σέρφινγκ) κατέλαβε ένα τμήμα της παραλίας σε προστατευόμενη περιοχή καθώς και  ένα τομέα της  θάλασσας, 
εμποδίζοντας τους ελεύθερους λουόμενους και επισκέπτες της  παραλίας, κατά ένα τμήμα τουλάχιστον.

Συμπερασματικά και παρατηρώντας  τις διάφορες δραστηριότητες στην  παραλία του Μώλου εδώ και καιρό 
καταλήγουμε στα εξής:

Ο υγρότοπος και η παραλία ευρίσκονται σε απόλυτη σύζευξη και παρά την ύπαρξη του χωμάτινου δρόμου 
ανάμεσά τους αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, έναν βιότοπο.

Παρατηρήθηκε ότι για τις ανάγκες της εγκατάστασης της προαναφερθείσας επιχείρησης  ισοπεδώθηκε τμήμα 
της αμμώδους παραλίας. Σημειωτέον ότι με την μακρόχρονη επίδραση των κυμάτων έχει σχηματισθεί ανύψω-
μα άμμου προς την πλευρά του υγρότοπου που λειτουργεί σαν προστατευτικό τοιχίο αποτρέποντας τις εισροές 
μεγάλων ποσοτήτων θαλασσίου ύδατος προς αυτόν,  σε περίπτωση έντονου κυματισμού. Το άνοιγμα που δημι-
ουργήθηκε από την ισοπέδωση τμήματος αυτού του φυσικού αναχώματος αποτελεί μία εν δυνάμει εστία αλλοί-
ωσης του υγρότοπου κατά παράβαση της παραγράφου 3(ιδ) του άρθρου 2 του ΠΔ 229/2012 (απαγορεύονται 
παρεμβάσεις που προκαλούν την αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος). Επιπροσθέτως στην περίπτωση του 
υγρότοπου του Μώλου δεν επιτρέπονται έστω και οι προσωρινές κατασκευές, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του 
άρθρου 2 του ΠΔ, καθώς και κάθε παρέμβαση που αλλοιώνει το τοπίο, παρ. 3(ιε) του ιδίου άρθρου. 

Μόνο τυχαία τελικά δεν ήταν η αφαίρεση της πινακίδας στην άκρη της παραλίας του Μώλου με την ένδειξη 
NATURA 2000 που υπήρχε προς την πλευρά του οικισμού. Κάποιοι κατάφεραν να εξαφανίσουν τα σημάδια 
προετοιμάζοντας την «ανάπτυξη» της περιοχής.

Ως νέα Δημοτική αρχή με γνωστές περιβαλλοντικές ευαισθησίες παρακαλείσθε να επανεξετάσετε το όλο θέμα 
της παραλίας του Μώλου  απομακρύνοντας κάθε ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και προστατεύοντας 
ένα θαυμάσιο υγρότοπο για το πραγματικό συμφέρον όλων των κατοίκων  της Πάρου και όχι μόνον».

Σημ.σ.: Με νεώτερη ειδοποίηση του κ. Μ. Κυριαζάνου, έγινε γνωστό ότι μετά το Μάρτιο 2015 τοποθετήθηκε 
εκ νέου η πινακίδα «NATURA 2000», έπειτα από επιστολή που είχε στείλει ο ίδιος.

Δρομολόγια Φέρι-Μπόουτ
Τα δρομολόγια φέρι μπόουτ από Πούντα για Αντί-

παρο και επιστροφή, διαμορφώνονται έως τις 31 
Μαΐου 2015, ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 - 09:15 – 09:45 

– 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 
- 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 - 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 17:15 - 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 - 
22:15 – 23:15 – 00:15.

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 - 09:30 – 10:00 

– 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 
- 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 - 15:30 – 16:00 
– 16:30 – 17:30 - 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 - 
22:30 – 23:30 – 00:30.
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Γιορτή της μητέρας
Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, διοργάνωσε την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, τη 

«Γιορτή της μητέρας», στην αίθουσα της Μαρίνας Νάουσας.
Στη γιορτή έδωσαν το παρόν πολλοί φίλοι του συλλόγου, ενώ μετείχε και η κ. 

Μ. Κοντού με τη χορωδία της. Παράλληλα έγιναν και τα εγκαίνια της 2ης έκθεσης 
έργων του εργαστηρίου ψηφιδωτού του συλλόγου, με δασκάλα την κ. Σοφία 
Πιτσικάλη.
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ              

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

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

ΛΙΜΑΝΙ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (πλησίον), ενοικιάζεται 
υπαίθριος χώρος 620 τ.µ., µε κτίριο 35 τ.µ., 
όλο ή τµήµα. Ιδανικό για επιχειρήσεις ενοικιά-
σεων αυτοκινήτων. Τηλ. 6944602819.

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον 
κεντρικό δρόµο, ενοικιάζεται χώρος για κατά-
στηµα ή γραφείο, 100 τ.µ. ισόγειο και 100 τ.µ. 

υπόγειο. Ενοικιάζονται µαζί ή και ξεχωριστά. 
Με πάρκινγκ. Τηλ: 6977618527

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ                 

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

ΕΛΛΗΝΙ∆Α γνώστης 3 ξένων γλωσσών, 
πολλή κοινωνική, έµπειρη µάγειρας (πρώην 
εστιάτορας), δραστήρια, ζητεί εργασία στην 
Παροικία. Ανοικτή σε διάφορες προτάσεις. 
Τηλ. 6932629045

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ                           

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

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 ΛΑΝΤΖΕ-
ΡΑ ζητείται από πιτσαρία 
στην περιοχή Πίσω Λιβάδι. 
Τηλ. 6936131753

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η΄ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται. Τηλ.22840 
24966

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ POOL BAR – ΜΠΟΥΦΕ ζητείται 
για την σεζόν, σε ξενοδοχείο στην  Παροικία. 
Πληροφορίες  και αποστολή βιογραφικού στο:  
4ioparos@otenet.gr. Τηλ. 6944748368

ΚΟΠΕΛΑ για ρεσεψιόν ξενοδοχείου στην πε-
ριοχή Λιβάδια Παροικίας ζητείται, από 1/7 έως 
31/8/2015, για απογευµατινή βάρδια (από 
15:00). Απαραίτητη η προϋπηρεσία και τα Αγ-
γλικά. Τηλ. επικοινωνίας: 6945069970

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις : αγγλικά, δίπλωµα 
οδήγησης αυτοκίνητου, χρήση Η/Υ (απαραίτη-
τες γνώσεις MS Offi  ce).
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 22302

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    

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

Τηλ. 6936131753

ΖΗΤΩ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  σε λειτουργούσα επιχείρηση 
εστίασης ή καφέ-µπαρ, ξενοδοχείου, ενοικία-
σης οχηµάτων. ∆υνατότητα απασχόλησής µου 
από Μάιο έως Σεπτέµβριο. Τηλ. 6977577891 
κ.Γιάννης (∆ιαθέτω ασφάλεια ΤΕΒΕ).

∆ΙΑΦΟΡΑ              

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

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυ-
κλάδων της ΕΠΑΨΥ στην Πάρο στα πλαίσια του 
ολοκληρωµένου προγράµµατος ψυχοκοινωνι-
κής στήριξης που παρέχει στο νησί της Πάρου 
ζητάει να συνεργαστεί µε εθελοντή εκπαιδευ-
τικό Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε στόχο την 
µαθησιακή στήριξη 2 άπορων µαθητών κατά 
τους καλοκαιρινούς µήνες.
Πληροφορίες: 2284022011

12 | Αγγελίες

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

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

VANGELI
KRISTAQ

Βαψίµατα κουφωµάτων
& τοίχων

Σπατουλαρίµατα

συνέπεια | άµεση εξυπηρέτηση | χαµηλές τιµές

693 2637952
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Amazing Thailand 
Η θεατρική ομάδα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», παρουσίασε την παράσταση «Amazing 

Thailand», η οποία απέσπασε τα χειροκροτήματα των θεατών.
Στην παράσταση έπαιξαν: Γ. Ταντάνης, Αλ. Μαρουλίδου, Βαγ. Οικονόμου, Μ. 

Δραγάζη, Στ. Ρούσσος, Ελ. Δερμεντζόγλου, Βιβή Κρητικού, Αντ. Βουρεξάκης, Ν. 
Γρίβας, Βούλα Κρητικού, Π. Παπαθωμά, Μ. Παντελαίου, Αν. Παναγιώτου, Ρ. Σια-
ματά, Στ. Τσουνάκη, Κ. Ρόκα και Β. Μπάου.

Η σκηνοθεσία στο θεατρικό έργο του Λένου Χρηστίδη, ήταν του Παν. Σπύρου 
και της Ασπ. Κωβαίου, ενώ βοήθησαν για την παράσταση και οι: Μ. Τσουνάκη, 
Μ. Βασιλειάδη, Θ. Μουτόπουλος, Αν. Χανιώτη, Εθρ. Τσιράκη και Σταμ. Τσουνάκη.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 22 Μαΐου 201514 | Το θέμα της εβδομάδας

Προσοχή στις φωτιές
Το γραφείο πολιτικής προστασίας δήμου Πάρου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του 

νησιού μας, με κοινή ανακοίνωσή τους συμβουλεύουν τους κατοίκους του νησιού 
μας για τον κίνδυνο των πυρκαγιών, καθώς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 
λαμβάνονται.

Συγκεκριμένα, λόγω της θερινής περιόδου και της επικείμενης αύξησης της θερ-
μοκρασίας, οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώ-
ρων που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές και μέχρι αποστάσεως 
εκατό μέτρων από αυτές υποχρεούνται, σύμφωνα με την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
4 (Φ.Ε.Κ 724/Β/22-12-87) και τον κανονισμό καθαριότητας του δήμου Πάρου (άρ-
θρο 20), στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρ-
τα, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων 
εύφλεκτων υλικών (σκουπίδια - απορρίμματα) 
που βρίσκονται μέσα σε αυτά προς αποτροπή 
κινδύνου πυρκαγιάς. 

Σε περίπτωση αδιαφορίας και μετά από τις 
σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα 
να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, πε-
ριφράσσοντάς το και καταλογίζοντας έξοδα 
εκτελούμενων εργασιών και επιπλέον πρόστιμο 
αξίας 200 ευρώ, στους υπευθύνους, με βάση 
τη σχετική έκθεση της αρμοδίας υπηρεσίας του 
Δήμου.

Στη σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου 
και του πυροσβεστικού κλιμακίου Πάρου, ση-
μειώνεται ακόμα:

«Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας 
για την αποφυγή τυχόν συμβάντων που μπορεί 
να προκαλέσουν δημόσιο κίνδυνο. Σας ενημε-
ρώνουμε ότι τα φυτικά υπολείμματα που θα προκύψουν από τον καθαρισμό των 
οικοπέδων σας, είστε υποχρεωμένοι να τα μεταφέρετε με δικά σας μέσα 
στο ΧΥΤΑ Πάρου, όπου πραγματοποιείται θρυμματισμός φυτικών υπολειμμάτων 
για επαναχρησιμοποίησή τους από τους πολίτες ή διάθεσή τους σε επιτρεπτούς 
αποδέκτες.

ΕΠΙΣΗΣ,
Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες (χρήση γυμνής φλόγας και πυρός από συ-

σκευές κοπής και συγκόλλησης μέταλλων, ασφαλτόστωσης κλπ) σε υπαίθριους 
χώρους από συνεργεία που εκτελούν εργασίες χωρίς να εκδοθεί άδεια και χωρίς 
να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα προληπτικά μετρά .

Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων - ξερών κλαδιών και υπολειμμάτων 
αγροτικών καλλιεργειών από 1/5/2015 μέχρι και 31/10/2015 χωρίς την έκ-
δοση αδείας.

Η ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΑΙ ΚΑΠΝΟΥΣ,ΦΩΤΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 22840 25199.

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς
- Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών 

μηνών.
- Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους 

που υπάρχουν ξερά χόρτα.
- Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά 

(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
- Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.
- Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση
- Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και 

απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελό-
νες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κ.λπ.

- Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους 
και την κατάσταση των κλαδιών τους.

- Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.
- Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη 

και τα μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 
μέτρων από το σπίτι σας.

- Αραιώστε γύρω από το κτίσμα τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά 
του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για 
λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απο-
μακρύνετε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση 
τουλάχιστον 10 μέτρων.

- Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους 
τοίχους του κτίσματος.

- Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας 
παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.

- Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, 
μη εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύ-

σουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι σας.
- Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι 

σας.
- Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
- Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συ-

ντήρηση τους.
- Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλε-

τε να προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 

και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά
- Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της 

Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) ή 
στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου (στον αριθ-
μό κλήσης 2284025199) και δώστε σαφείς 
πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές 
σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες 
για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που 
βλέπετε την πυρκαγιά.

- Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που 
καίγεται.

- Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκα-
γιάς.

- Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει. Τι πρέπει να 
κάνετε έξω από το σπίτι σας

- Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
- Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος 

και μεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους 
μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

- Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να 
εμποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων 
μέσα και έξω από το κτίσμα.

- Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παρά-
θυρα του κτίσματος.

- Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβε-
στικών οχημάτων.

- Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει 
κάποιος άμεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του 
κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.

- Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του 
κτίσματος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος 
του.

- Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξω-
τερικά φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας
- Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας 

είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
- Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλι-

κά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται 
σε καπνούς και φλόγες.

- Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα 
σας.

- Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες 
με βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
- Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται 

κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
- Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της 

πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.
- Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει 

άμεσα εφεδρικό νερό.
- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
- Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτω-

ση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό 

κτιστό σπίτι.
- Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις 

διαδρομές που θα σας δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
- Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις 

μικροεστίες που παραμένουν. Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονι-
κά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος 
για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις».
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Αγώνας για καλό σκοπό 
και πολλά γκολ!

Ένας αγώνας ξεχωριστός έγινε την περασμένη εβδο-
μάδα στη Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, όπου αγωνίστη-
κε η ομάδα των παλαίμαχων Πάρου, με τους παλαίμα-
χους του ιστορικού Πανιώνιου.

Ο αγώνας ήταν κοντράστ συναισθημάτων, αφού οι 
θεατές απήλαυσαν παλαιές δόξες της Α’ εθνικής κα-
τηγορίας με τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του 
νησιού μας, και συγχρόνως είδαν περίτεχνες ενέργειές 
τους.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση του 
Κ.Υ. Πάρου. Παρά του ότι η ποδοσφαιρική συνάντη-
ση αφορούσε παλαιμάχους ποδοσφαιριστές, το θέαμα 
ήταν πολύ καλό, ενώ ορισμένοι από τους αγωνισθέντες 
έδειξαν ότι θα μπορούσαν και σήμερα να παίξουν σε 
επίπεδο πρωταθλήματος.

Το αγώνα παρακολούθησαν και φίλοι του ιστορικού 
σωματείου της Νέας Σμύρνης, τόσο από την Αθήνα 
που είχαν έρθει γι’ αυτό το σκοπό, όσο και από το νησί 
μας. Το τελικό αποτέλεσμα –που ήταν αδιάφορο για 
όλους τους μετέχοντες σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα- 
ήταν 6-5 υπέρ της Νεοσμυρνιώτικης ομάδας. Τα γκολ 
για τον Πανιώνιο σημείωσαν οι: Νικολαΐδης, Ζυγούρης, 
Ζαμπαρής, Κοτσοβός, Τσουκλείδης και Μπέλλος, ενώ 
για την Παριανή ομάδα οι: Αποστολίδης, Σαρρής, Κα-
ρασαντές (2) και Α. Κορτιάνος 

Οι παλαίμαχοι Πάρου ξεκίνησαν τον αγώνα με τους: 
Παρούση, Βαρθακούρη, Χάλα, Δ. Μανιώτη, Αποστόλου, 
Δαφερέρα, Σ. Μανιώτη, Λάπη, Σαρρή, Δεληγιάννη και 
Αποστολίδη. Επίσης, αγωνίστηκαν και οι: Αριανούτσος, 
Ρούσσος, Τριανταφυλλάκος, Πετρόπουλος, Καρασα-
ντές, Καλόγηρος, Ν. Κορτιάνος, Σκανδάλης, Βιτζαχτσής, 
Φυσιλάνης και Α. Κορτιάνος.

Οι παλαίμαχοι «πάνθηρες» του Πανιωνίου, ξεκίνη-
σαν με τους: Φιλιππή, Ραγκούση, Σκαβάρα, Παπαχρι-
στόπουλο, Κουρόπουλο, Λίμα, Πλεξίδα, Νικολαΐδης, 
Ναλιτζή, Μάινα και Ζυγούρη. Επίσης αγωνίστηκαν και 
οι: Μανίκας, Αγγελόπουλος, Μπέλλος, Τσουκλείδης, 
Κοτσοβός, Γιασννακάς, Παπαδόπουλος, Ζαμπαρής, Δη-
μητρίου και Καλαμάρας.



«∆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


