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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 & 28305
fax: 22840 28304 | e-mail: iatronisos@gmail.com

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center

Σύστημα 
ποιότητας 
στην υγεία

» σελ. 7

Στα βήματα 
του Στέλλα

Το τμήμα πεζοπορίας του συλλόγου Προδρόμου, 

«Σκόπας ο Πάριος», πραγματοποίησε εξόρμηση στα 

μονοπάτια του τόπου μας. 

» σελ. 3

4ος δρόμος 
υγείας

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ολοκληρώθηκε ο 4ος αγώνας 

δρόμου υγείας Αντιπάρου, 24,4 χλμ.

» σελ. 15

Ευζωία και…
«κρυφτούλι» του Δήμου

» σελ. 8-9

Αποδοκιμασία ΑΜΚΕ
Αλλαγή πορείας για το αεροδρόμιο 
Πλήρη επιβεβαίωση της ΦΩΝΗΣ
Με μία θεαματική ανακοίνωση το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, επιβεβαιώνει πλήρως το πρωτοσελιδο του περασμένο φ. της Φωνής της 

Πάρου, με το τίτλο: «Αποδοκιμασία σε επιπόλαιες και επικίνδυνες απόψεις».

τοπικές 
ειδήσεις

» σελ. 4
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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 342
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός: - Νάντια Ραγκούση 

■ «Ανεξάρτητη» Περιφέρεια»
Να χαρώ εγώ ομορφιές. Πηγαίνει ο Περιφερειάρχης 

Ν. Αιγαίου, κ. Γ. Χατζημάρκος, την Τρίτη 26/5/2015 
στην Κάρπαθο, για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο του 
πεσόντα σμηναγού, Κ. Ηλιάκη, που έχασε τη ζωή του 
υπερασπιζόμενος τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας. 
Το μνημόσυνο έγινε με όλες τις τιμές που πρέπει σε 
ανάλογες περιπτώσεις και η πολιτεία τίμησε με κάθε 
επισημότητα το γεγονός. Ο κ. Χατζημάρκος, στη συ-
νέχεια εξέδωσε δελτίο τύπου, για να ενημερώσει για 
την παρουσία του εκεί. Έγραψε και ενημέρωσε για 
τα πάντα… Τι ξέχασε να γράψει ή να αναφέρει έστω 
και το όνομά του; Τον υπουργό εθνικής άμυνας, κ. Π. 
Καμμένο! Αυτά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, για το 
«ανεξάρτητο» των επίσημων δελτίων τύπου της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου.

■ Παρούσης
Ο Γιώργος Παρούσης στη γενική συνέλευση του 

ΑΟ Πάρου, «ενημέρωσε» το σώμα, γι’ αυτά που του 
γράψαμε στις «διαφωνίες» στο περασμένο φύλλο, 
πως «ότι πήγαινε μέσα, έγραφε» στον αγώνα παλαι-
μάχων, πως εκείνος, έφαγε μόνο δύο γκολ! Η στήλη 
μας επανορθώνει λοιπόν. Τρία σουτ του έκαναν, δύο 
γκολ έφαγε. Στο τρίτο σουτ, η μπάλα βρήκε το δοκάρι! 
Πάντως, η μπάλα και ο Παρούσης, δε συναντήθηκαν 
ποτέ! Μάλλον θα είναι τσακωμένοι. Δεν εξηγείται αλ-
λιώς tο γεγονός πως ο τερματοφύλακας δε θέλει να 
αποκρούσει την μπάλα κάθε φορά που πηγαίνει προς 
την εστία του…

■ Ερώτηση
Έτσι, για την ιστορία και μόνο. Μπορεί να μας πει 

κάποιος από την επιτροπή για τη δημιουργία προσωρι-
νών εγκαταστάσεων του νέου αεροδρομίου, σε τι επί-
πεδο εκπροσωπήθηκε η ΥΠΑ στη σύσκεψη που έγινε 
μαζί τους την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα;

■ Νάουσα
Και εγώ νόμιζα ότι μη απαρτία μελών και οι αναβο-

λές των συνεδριάσεων γίνονταν μόνο στη δημοτική 
κοινότητα Παροικιάς. Την περασμένη εβδομάδα στη 
συνεδρίαση της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, δεν 
πάτησε εκεί το πόδι του κανένας σύμβουλος, πλην 
του προέδρου. Αυτό μάλλον είναι Παν-Παριανό ρεκόρ 
απουσίας σε συνεδρίαση. Κατά τα άλλα όλοι στις δη-
μοτικές εκλογές κόπτονται πως θέλουν να εκλεγούν 
για το καλό του τόπου!

■ Λιμενικό Ταμείο
Προς Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, ενταύ-

θα: Κατανοούμε απόλυτα ότι τρέχετε συνέχεια για να 
ολοκληρώσετε τα έργα που έχετε αρχίσει, και αυτός ο 
οργασμός δε σας αφήνει να ασχοληθείτε με μικρότερα 
πράγματα. Μήπως όμως θα ήταν δυνατόν να ρίξετε 
και κανένα σουλούπωμα σε εκείνα τα στέγαστρα με 
τα κάγκελα στο λιμάνι Παροικιάς, που τα ονομάζουμε 
χώρους αναμονής επιβατών. Ανάθεση για κάτι τέτοιο 
ήδη έχετε κάνει. Κατά τα άλλα να σας πληροφορήσω 
ότι μόλις τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου φθάσουν 
τα 10 εκ. ευρώ στην τράπεζα, τότε θα μπορούμε να 
κάνουμε και νέο λογότυπο του Ταμείου με ένα αστέρι 
μπροστά, όπως βάζουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες στην 

Ιταλία, για κάθε δέκατο πρωτάθλημα που κερδίζουν. 
(Άσχετο, αλλά εγώ είμαι με τη Νάπολι στην Ιταλία, 
ελέω περάσματος από εκεί του Μαραντόνα, και η ομά-
δάρα αυτή του Νότου, έχει μόλις δύο πρωταθλήματα).

■ Ισπανία
Το Podemos στην Ισπανία, θυμίζει σε πολλά τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, ξεκίνησε 
την «άλωση» της εξουσίας με τη Ρένα Δούρου στην 
Περιφέρεια Αθηνών και το Podemos ξεκίνησε την 
«άλωση» με την πρωτιά της Άδα Κολάου στη Βαρκε-
λώνη, και το παλεύει στη Μαδρίτη, με τη Μανουέλα 
Καρμένα. Πάντως στην Ισπανία, παραμένει πρώτη δύ-
ναμη το Λαϊκό Κόμμα, έστω και με μείωση 10% περί-
που, από τις εκλογές του 2011.

■ Δούρου
Πλάκα-πλάκα πάντως, ο πρώτος στην Πάρο που 

είχε δει το «αστέρι» της Δούρου, ήταν ο Λούης, στις 
δημοτικές εκλογές του 2006. Τις εκλογές τότε ο Λού-
ης τις έχασε, αλλά μπορεί να περηφανεύεται για το 
παραπάνω. Είχε καταφέρει πάντως ο Λοΐζος, το 2006, 
να βάλει στο τοπικό πολιτικό παιχνίδι και το Μάρκο. 
Ούτε αυτό το λες λίγο…

■ Παγκάκια
Άκου τώρα ερώτηση που μου ήρθε να κάνω, ξεσκο-

νίζοντας στο «διαύγεια» κάποιες αποφάσεις. Τα πα-
γκάκια που τοποθετούνται στους δρόμους πέριξ των 
ακτών, τιμολογούνται 493 ευρώ, έκαστο! Μα γιατί δε 
βάζουμε δερμάτινους καναπέδες να κάνουμε και εντύ-
πωση; 

■ Π. Λιβάδι
Νέα ερώτηση (μικρό παιδί είμαι, πρέπει να μαθαίνω). 

Όλα εντάξει στο δημοτικό πάρκινγκ στο Πίσω Λιβάδι; 
Αποδόθηκε ο χώρος στη δημόσια χρήση; Θα μας δώ-
σει καμία απάντηση η δημοτική αρχή ή ακόμα καθαρο-
γράφουν την απόφαση.

■ Υπουργός
Έσκασε μύτη και ο Ναξιώτης πρώην υπουργός, κ. Γ. 

Βρούτσης, στο μνημόσυνο Στέλλα, και ούτε ένα δελτίο 
τύπου δεν βγήκε. Κρίμα. Θα θέλαμε να μάθουμε νέα 
του; 

■ Άσχετο
Στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, μας 

ψήφισαν τρεις χώρες. Η Κύπρος, (τις ίδιες χαζομάρες 
ακούν και εκεί, από τηλεπρογράμματα στυλ Voice, 
άσε που η Μαρία Έλενα Κυριακού, έχει και Κυπρια-
κή καταγωγή), η Αλβανία (πήραν φωτιά τα κινητά της 
Αλβανικής πιτσιρικαρίας για να ψηφίσουν στη χώρα 
καταγωγής τους και να βοηθήσουν το Ελληνικό άσμα) 
και η Αρμενία. Η τελευταία χώρα με προβλημάτισε με 
τους 5 βαθμούς που μας έδωσε. Τι στο καλό; Τι παίζει 
με αυτό το θέμα στην Αρμενία. Γιατί, αν τους άρεσε το 
τραγούδι μας και μας έδωσαν 5 βαθμούς, θα πρέπει 
να αναθεωρήσω τις απόψεις μου για το συγκεκριμένο 
λαό… 

■ Άσχετο 2
Είχα να δω τόσο κακή Ελληνική συμμετοχή από το 

2006, τότε που η Βίσση κυλιόταν στα πατώματα. Η 
Βίσση φορούσε ένα φόρεμα του Γκοτιέ, με κάτι αστεία 
μανίκια, που το είχαμε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά 
(κάποιοι έγραψαν και για 170.000 ευρώ). Τες πα. Ίσως 
να ήταν και υπερβολές. Το «Everything», που τραγού-
δησε, ήταν ένα μαύρο χάλι. Από πίσω της έβγαιναν 
φωτιές και τα μαλλιά της τα φυσούσε ο αέρας… Στο 
τέλος, για να τους συγκινήσουμε, η Αννούλα είχε πέσει 
και στο πάτωμα και χτυπιόταν. (Τώρα να δούμε ποιος 
ακούσει το ΦΩΚ...).

■ Προσοχή!
Αυτή την εβδομάδα δεν έπεσε στην αντίληψή μου 

κανένα ξερίζωμα φοίνικα στην Παροικιά. Μάλλον οι 
πολίτες προσέχουν πλέον και δεν πέφτουν πάνω τους! 
Ή εκτός και αν ολοκληρώθηκαν οι υποσχέσεις…

■ Χρήμα;
Επειδή ήδη βρισκόμαστε στο τέλος Μαΐου και τη 

Δευτέρα το πρωί μπαίνουμε και στον Ιούνη (που γρά-
φει και ο «Ριζοσπάστης»), μήπως θα μπορούσαν να 
μας πουν από το δήμο Πάρου αν έχουν εκταμιευτεί 
ακόμα τα χρήματα, που είναι γραμμένα στον προϋπο-
λογισμό 2015, για το ασθενοφόρο σκάφος του Βελε-
ντζείου Ιδρύματος Πάρου.

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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Στα βήματα 
του Στέλλα

Το τμήμα πεζοπορίας του συλλόγου Προδρόμου, 
«Σκόπας ο Πάριος», 
πραγματοποίησε 
εξόρμηση στα μο-
νοπάτια του τόπου 
μας. 

Οι μετέχοντες 
περπάτησαν μία 
ιστορική διαδρομή. 
Σ’ ένα μονοπάτι 
μνήμης της δύ-
σκολης εποχής της 
Γερμανικής Κατο-
χής και της θυσίας 
του συμπατριώτη 
μας ήρωα της Εθνι-
κής Αντίστασης, Νι-
κολάου Στέλλα.

Περ ι πλανήθη -
καν στη περιοχή 
του «Γαλιού» όπου 
κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής βρί-
σκονταν το Γερμανικό αεροδρόμιο. Αναζήτησαν και 
βρήκαν απομεινάρια από τα σημεία όπου, σύμφωνα 
με τις περιγραφές των παλαιότερων, υπήρχαν τα πα-

ρατηρητήρια, το διοικητήριο, οι υπόσκαφες αποθήκες 
εξοπλισμού, αλλά και τα μαγειρεία των αξιωματικών, 
χώρο στον οποίο βασάνισαν φριχτά τον Νικόλαο. 

Επίσης, μπήκαν στην τεχνητή σπηλιά που υπάρχει 
στον λόφο και που μάλλον χρησίμευε για καταφύ-
γιο και αποθήκη. Διάβασαν ένα μικρό κομμάτι από τα 
δραματικά απομνημονεύματα του συγχωριανού μας 

Αντωνίου Δελέντα, 
που τους μετέφε-
ραν σε εκείνη την 
ιστορική βραδιά του 
’44 που μαζί με τους 
Άγγλους κομάντος 
και άλλους συμπα-
τριώτες μας προκά-
λεσαν δολιοφθορές 
στις εγκαταστάσεις 
του αεροδρομίου. 
Το κείμενο αυτό 
διαφώτισε για τα 
αίτια της σύλληψης 
του Στέλλα.

Σε σχετικό δελτίο 
τύπου του συλλό-
γου σημειώνεται: 
«[…] Η επιστροφή 
μας έγινε με ανά-
μεικτα συναισθήμα-
τα και επικράτησε η 

προσδοκία για μια επόμενη πεζοπορία. Σας ευχαρι-
στούμε για τη συμμετοχή σας και θα σας περιμένουμε 
σε μια επόμενη εξόρμησή μας».
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Γιορτή 
εμπόρων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια χρο-
νιά, η γιορτή του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου, στον Αγ. Φωκά, στην παραμονή της 
γιορτής της Αναλήψεως (20 Μαΐου 2015)

Η ακολουθία του εσπερινού τελέστηκε από το Σε-
βασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικο, 
ενώ έδωσαν ακόμα το παρόν, ο δήμαρχος Πάρου, κ. 
Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, δημοτικοί, 
περιφερειακοί και τοπικοί σύμβουλοι.

Ο κόσμος που πήγε στην εορτή διασκέδασε μετά τον 
εσπερινό με το συγκρότημα του Τάσου Μαγγάλα, ενώ 
ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος με ανακοίνωσή 
του ευχαρίστησε ονομαστικά τους ευγενικούς χορη-
γούς της εκδήλωσης.

Ευχαριστίες για 
τον Αγ. Κων/νο

«Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του Ιερού Ενοριακού 
Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Παροικίας και η Ερα-
νική Επιτροπή, που έχει συσταθεί για την στερέωση, 
αποκατάσταση και ανακαίνιση των ιστορικών παρεκ-
κλησίων Αγίου Κωνσταντίνου και Ευαγγελισμού, στο 
Κάστρο της Παροικιάς, που ήταν έτοιμα να καταρρεύ-
σουν, είναι στην πολύ ευχάριστη θέση, να ανακοινώ-
σουν στους ευσεβείς χριστιανούς ότι, το δύσκολο και 
πολυδάπανο αυτό έργο, τελείωσε, και από σήμερα, τα 
δυο αυτά πολύτιμα μνημεία της προγονικής μας κλη-
ρονομιάς, αποδίδονται στην λατρεία των πιστών χρι-
στιανών.

Είναι αλήθεια ότι, η ολοκλήρωση αυτού του έργου 
και μάλιστα σε εποχή οικονομικής κρίσης, αποτελεί 
έναν αληθινό άθλο, γι’ αυτό και οι ευχαριστίες μας 
απευθύνονται πρώτα στον Κύριό μας και στην Πα-
ναγία μητέρα Του, και ύστερα στους ισαποστόλους 
αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, που μας αξίωσαν να 
ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και να σώσουμε από 
την καταστροφή, αυτά τα δύο παρεκκλήσια, που απο-
τελούν, μετά την Εκατονταπυλιανή, το «σήμα κατατε-
θέν», της πόλης μας.

Επιθυμούμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε, εκ βαθέων, 
τον Ποιμενάρχη μας, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη Παροναξίας κ. Καλλίνικο, ο οποίος, από την αρχή 
αγκάλιασε αυτή την προσπάθειά μας και μέχρι σήμερα, 
το ενδιαφέρον του γι’ αυτήν, είναι θερμό. Θεωρούμε, 
ακόμη, επιτακτική την υποχρέωση, να ευχαριστήσουμε 
τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Αναστασία Γεωργιάδου 
και Παναγιώτη Στέφα και τους συνεργάτες τους, που 
πραγματοποίησαν το έργο. Δεν υπολόγισαν κόπους 
και μόχθους, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίσαμε. Εργάστηκαν άοκνα, για να ολοκλη-
ρωθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια, παρά τα ποικίλα 
εμπόδια που υπήρξαν! Στη συνέχεια, έχουμε το χρέος, 
να ευχαριστήσουμε τον Δήμο της Πάρου, για την βο-
ήθεια και την συμπαράστασή του, καθώς και όλους, 

όσοι με οποιονδήποτε τρόπο, στάθηκαν αρωγοί μας: 
Εκείνους που πρόσφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, 
τους εργατοτεχνίτες που πρόσφεραν, εθελοντικά, την 
προσωπική τους εργασία και αυτούς που μας προμή-
θευσαν, δωρεάν, οικοδομικά υλικά. 

Δεν παραλείπουμε να ευχαριστήσουμε ακόμα, 
όσους μας βοήθησαν, προσφέροντας τα απαραίτητα, 
στην οργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων, που 
κατά καιρούς πραγματοποιήσαμε, μεταξύ των οποίων 
και ο Σύλλογος Φίλων του Παραδοσιακού Οικισμού 
της πόλης μας, που κάθε φορά μας παρέχει αμέριστη 
την βοήθειά του.

Τέλος, ευχαριστούμε όλες και όλους, που μας έδω-
σαν τον οβολό τους, πολλοί μάλιστα από το υστέρημά 
τους, για να ενισχύσουν αυτή την μεγάλη μας προσπά-
θεια! Όλους σας ευχαριστούμε! Όλους σας ευγνωμο-
νούμε! Και σας ευχόμαστε: «Η Χάρη της Ευαγγελίστρι-
ας και των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, να δίνει 
πλουσιοπάροχα σε σας και τις οικογένειές σας, υγεία 
και κάθε καλό»! Ας καμαρώσουμε αυτά τα δυο κομψο-
τεχνήματα της νησιώτικης εκκλησιαστικής αρχιτεκτο-
νικής, που όρθια, στερεωμένα, ανακαινισμένα, στέκο-
νται στην κορυφή του Κάστρου μας και σκορπούν την 
ευλογία των αγίων που τιμούνται σ’ αυτά, στην πόλη 
μας και στο νησί μας!

Είναι η πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησαν οι 
πρόγονοί μας, την οποία θα παραδώσουμε και εμείς, 
αλώβητη, στα παιδιά μας. Και πρέπει να είμαστε περή-
φανοι, γι’ αυτό!-

Ο Πρόεδρος του Εκκλ. Συμβουλίου και της Ερανικής 
Επιτροπής

Πρωτ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΚΙΑΝΟΣ
Τα Μέλη του Εκκλ. Συμβουλίου 
ΣΤΑΜ. ΣΠΑΝΟΣ - ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΗΣ
ΚΩΝ. ΣΤΑΘΕΡΟΥ- ΕΛΙΣΑΒ. ΜΑΥΡΗ
ΒΑΣ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - ΓΕΩΡΓ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗ
Τα Μέλη της Ερανικής Επιτροπής
ΠΑΝΑΓ. ΠΑΤΕΛΛΗΣ - ΚΩΝ. ΑΡΓΟΥΖΗΣ
ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ - ΗΛ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ - ΝΙΚ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΑΙΚ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ».

Επιδόματα 
ΟΓΑ

Ξεκίνησε η διαδικασία 
υποβολής του εντύπου 
Α21 για τα οικογενειακά 
επιδόματα έτους 2015 
από τον ΟΓΑ, ταυτόχρονα 
με την υποβολή της φο-
ρολογικής δήλωσης εισο-
δήματος του (Ε1). 

Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν 
την αίτηση-δήλωση Α21 
μόνο ηλεκτρονικά, μέσω 
του περιβάλλοντος taxisnet και αφού έχουν υποβά-
λει (οριστικοποιήσει) τη φορολογική τους δήλωση 
(Ε1). Η αίτηση -δήλωση του εντύπου συμπληρώνεται 
από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης ο οποίος 
πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του 
κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση, 
άγαμος/η, επίτροπος), κατά την ημερομηνία υποβολής 
της. Τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται στις οι-
κογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα, με βάση τα ει-
σοδηματικά κριτήρια. Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται: 

α) Τα άγαμα τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυ-
σικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 
18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοι-
τούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, 
ΚΕΤΕΚ). 

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σε 
Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά. Τα 
επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτη-
σης των τέκνων και σε καμία περίπτωση πέρα από τη 
συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους (ανε-
ξάρτητα εάν συνεχίζουν να φοιτούν). Διευκρινίζεται 
ότι στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβά-
νονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώ-
τερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτι-
κού, κ.λπ), καθώς και τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια 
του Εξωτερικού. 

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέ-
χρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Μετά την οριστική υποβολή του Α21, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, μέσω της ειδι-
κής εφαρμογής «Πληροφορίες Οικογενειακών Επι-
δομάτων», από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (oga.
gr), για την πορεία της αίτησής τους καθώς και για 
τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν 
στον ΟΓΑ, στην περίπτωση που απαιτείται. Χρήσιμες 
πληροφορίες και οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τη δι-
αδικασία χορήγησης των επιδομάτων και την υποβολή 
του εντύπου Α21 παρέχονται στους ενδιαφερόμενους 
μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ, όπου έχει αναρτηθεί ο 
«Οδηγός Οικογενειακών Επιδομάτων».
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Αποδοκιμασία ΑΜΚΕ
Αλλαγή πορείας για το 
αεροδρόμιο
Πλήρη επιβεβαίωση της 
ΦΩΝΗΣ

Με μία θεαματική ανακοίνωση το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, επιβεβαιώνει πλή-
ρως το πρωτοσελιδο του περασμένο φ. της Φωνής της Πάρου, με το τίτλο: «Αποδο-
κιμασία σε επιπόλαιες και επικίνδυνες απόψεις».

Η επιβεβαιώση της Φ.τΠ. για την πορεία εξέλιξης του έργου συνεχίζεται στο ομό-
φωνο ψήφισμα, καθώς για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην υποχρέωση 

της πολιτείας για την ολοκλήρωση του έργου.
Συγκεκριμένα, η Φ.τΠ. στο προηγούμενο φ. της κατέκρινε με κάθε τρόπο την ανα-

κοίνωση της ΑΜΚΕ περί «επικινδυνότητας» του υπάρχοντος αεροδρομίου και άσκη-

σε έντονη κριτική γι’ αυτό. Επίσης, η εφημερίδα μας από την πρώτη στιγμή -με κάθε 
τόνο- υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένεο έργο της δημιουργίας των εγκαταστάσεων 
του νέου αεροδρομίου πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τη μελέτη, ώστε να 
έχουμε ένα σύγχρονο και ασφαλές αεροδρόμιο με όλες τις υποδομές. Ένα αερο-
δρόμιο Ευρωπαϊκό, που θα εξυπηρετεί τον επιβάτη και όχι ένα αεροδρόμιο που θα 
παραπέμπει στον προηγούμενο αιώνα και σε τριτoκοσμικές καταστάσεις.

Η πλήρη αποδοκιμασία της ΑΜΚΕ και το ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμ-
βουλίου αποδεικνύουν το ορθό των ισχυρισμών μας και ότι η κριτική που ασκή-
θηκε από την εφημερίδα μας ήταν προς οφέλεια για την εξέλιξη του 
έργου, και ο μόνος σωστός δρόμος για την υλοποίηση του μεγαλύτερου 
έργου που έχει συντελεστεί στο νησί μας.

Το ψήφισμα
«Ύστερα από το δημοσίευμα των τελευταίων ημερών σχετικά με το υπάρχον αερο-

δρόμιο Πάρου από φορέα που δεν έχει αρμοδιότητα κρίσης στο θέμα, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πάρου αποφάσισε ομόφωνα ότι διαφωνεί κάθετα με όσα ειπώθηκαν σχετι-
κά με την ασφάλεια του υπάρχοντος αεροδρομίου.

 Το υπάρχον αεροδρόμιο του νησιού λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, έχοντας στο 
ενεργητικό του 45.000 πτήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ασφάλεια χωρίς να 
προκύψει απολύτως κανένα πρόβλημα, τηρώντας με υπευθυνότητα τους διεθνείς κα-
νονισμούς ασφαλείας και πάντα υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΥΠΑ. Η ΥΠΑ είναι 
υπεύθυνη για την λειτουργία του αεροδρομίου και μόνο εκείνη είναι σε θέση να κρίνει 
εάν είναι ασφαλές ή όχι.

Καταδικάζουμε λοιπόν, κάθε προσπάθεια απαξίωσης του υπάρχοντος αεροδρομίου, 
από οπουδήποτε και αν προέρχεται και για οποιονδήποτε λόγο.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου έχει ως αυτονόητο στόχο την ολοκλήρωση και όσο 
το δυνατόν γρηγορότερη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, το οποίο θα καλύπτει 
επαρκώς τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών.

 Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεσα μελέτες και 
χρηματοδότηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνοδών έργων, ώστε να πιά-
σουν τόπο τα περίπου 30 εκ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής».
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Καμία ψευδαίσθηση 
για τα θέματα υγείας

Την πλήρη ταύτισή τους με την κυβερνητική πολιτική, της εγκατάλειψης και ιδιω-
τικοποίησης της υγείας, επιβεβαίωσαν τόσο η Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας 
Νότιου Αιγαίου όσο και οι υπόλοιπες παρατάξεις, που κατ’ ευφημισμό και μόνο 
ονομάζονται αντιπολίτευση, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στις 
23 του Μάη στο Καστελόριζο.

Το κάλεσμα της Λαϊκής Συσπείρωσης, να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο την ανάπτυξη της πάλης μαζί με το λαϊκό κίνημα και τους φορείς του ώστε:

- Να στελεχωθούν όλες οι μονάδες δημόσιας υγείας των Νησιών μας (τα 6 Νο-
σοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και τα Πολυδύναμα Ιατρεία) με όλο 
το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

- Να στελεχωθούν οι μονάδες του ΠΕΔΥ.
- Να εξασφαλιστεί πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση των μονάδων αυτών.
- Κάλυψη με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό.
- Να δημιουργηθεί σύγχρονος κρατικός φορέας διακομιδών επειγόντων περιστα-

τικών από αέρα και θάλασσα για τη μεταφορά τους από τα νησιά σε κεντρικά νο-

σοκομεία.
- Να μην προχωρήσει η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

οδηγεί στο κλείσιμο των δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων και θυσιάζει ασθενείς 
και εργαζόμενους για τα κέρδη των επιχειρηματιών και των ΜΚΟ.

- Κατάργηση κάθε πληρωμής για ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα, 
θεραπείες, υγειονομικό υλικό και τεχνικά βοηθήματα.

- Να στελεχωθούν τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και όλες οι μονάδες υγείας 
με ασθενοφόρα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που έχουν 
στην ευθύνη τους.

Έτυχε την πλήρη απαξίωση, με το επιχείρημα του περιφερειάρχη, ότι οι θέσεις 
αυτές είναι κομματικές. Αποκάλυψε με αυτό τον τρόπο σε ότι αφορά το λαό και ιδι-
αίτερα το μεγάλο ζήτημα της υγείας, τη δική του κομματική πολιτική που είναι η εξυ-
πηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, που δραστηριοποιούνται 
και λιγουρεύονται τον τομέα της υγείας. Επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δική του 
κομματική πολιτική, η οποία συμπίπτει με την πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων, 
συγκυβερνήσεων και Ε.Ε., ότι η υγεία είναι ένα εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό.

Καμία ψευδαίσθηση, καμιά επανάπαυση δεν πρέπει να υπάρξει. Εδώ 
και τώρα αγώνες και διεκδικήσεις για τη κάλυψη των σύγχρονων λαϊ-
κών αναγκών και στα ζητήματα της Υγείας, της Πρόνοιας και της Ασφά-
λισης.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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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

Συζήτηση για ΕΚΑΒ
 Τα προβλήματα που δημιουργεί στις Κυκλάδες η έλλειψη ασθενοφόρων και προ-

σωπικού του ΕΚΑΒ, ειδικότερα κατά την τουριστική περίοδο, όπου η αύξηση των 
περιστατικών επείγουσας μεταφοράς είναι κατακόρυφη, συζήτησαν με τον πρόεδρο 
του ΕΚΑΒ, Νικόλαο Παπαευσταθίου, οι τρεις βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. 
Ν. Συρμαλένιος, Αντ. Συρίγος και Ν. Μανιός.

Οι τρεις βουλευτές μετέφεραν στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ την τραγική κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται πολλά νησιά των Κυκλάδων, όπως η Αντίπαρος και άλλα νη-
σιά, λόγω της έλλειψης ασθενοφόρων και πληρωμάτων, καθώς και την απόγνωση 
των νησιωτών που κάθε καλοκαίρι επί σειρά ετών καλούνται να αντιμετωπίσουν τις 
επείγουσες μεταφορές ασθενών με ίδια μέσα.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ δεσμεύτηκε να αποστείλει την προσεχή εβδομάδα ασθε-
νοφόρα στα νησιά των Κυκλάδων που έχουν επείγουσα ανάγκη και έχουν υποβάλει 
σχετικό αίτημα. Όσον αφορά το προσωπικό του ΕΚΑΒ, μέχρι να υπάρξουν τα κονδύ-
λια για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, προτείνονται ως προσωρινές λύσεις, και για 
την κάλυψη αποκλειστικά των επειγουσών αναγκών της φετινής θερινής περιόδου, 
η πιθανότητα πρόσληψης εποχικού προσωπικού του ΕΚΑΒ, καθώς και η πιθανότητα 
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, με υπηρεσία στα Κέντρα Υγείας των νησιών, 
σε συνεργασία με την 2η ΥΠΕ.

Τέλος, ειδική συζήτηση έγινε και για το θέμα των διακομιδών στα νησιά, οι οποίες 
συνεχίζουν να κοστίζουν στο Ελληνικό Δημόσιο εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η λύση 
που συζητήθηκε είναι η ένταξη των αεροδιακομιδών, καθώς και των δύο υγειονομι-
κών αεροσκαφών που βρίσκονται στην Πάρο και στη Σαντορίνη, στο ισχύον για τα 
πλωτά μέσα μεταφοράς ασθενών νομοθετικό πλαίσιο.

Αρνητικά για ΟΑΕΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης, κ. Δημ. Στρα-
τούλης, απάντησε αρνητικά σε ερώτηση σχετικά με την ίδρυση γραφείου ΟΑΕΕ στην 
Πάρο.

Η ερώτηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ.κ. Συρμαλένιου, Μανιά και Συρί-
γου, είχε προκληθεί έπειτα από επιστολή του Έπαρχου Πάρου, κ. Κώστα Μπιζά, που 
ανέφερε τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο νησί μας με την μη ύπαρξη 
γραφείου ΟΑΕΕ, αλλά και το πρόβλημα εξυπηρέτησης που υπάρχει στο γραφείο 
ΟΑΕΕ στη Νάξο, όπου υπάρχει υποστελέχωση.

Ο κ. Στρατούλης στην απάντησή του ισχυρίζεται ότι έχουν γίνει προσπάθειες 
μετακίνησης υπαλλήλων στο γραφείο Νάξου, από υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Αιγαίου, δίχως όμως κανένα αποτέλεσμα. Ακόμα, ο κ. Στρατούλης υπο-
στήριξε ότι παρόμοιες προσπάθειες μετακίνησης υπαλλήλων έγιναν και από άλλες 
υπηρεσίες, χωρίς όμως και αυτές να καρποφορήσουν. Επίσης, στην απάντηση ανα-
φέρεται πως ίδρυση γραφείου στην Πάρο δεν προβλέπεται, ενώ παρόμοια αιτήματα 
και άλλων νησιών, όπως αυτό της Θήρας, δεν έχουν υλοποιηθεί.

Τέλος, ο κ. υπουργός εξηγεί ότι η νέα διοίκηση του ΟΑΕΕ, μελετά αναδιάρθρωση 
του Οργανισμού και δίνει προτεραιότητα σε μηχανογραφικές εφαρμογές που θα 
διευκολύνουν αποτελεσματικά τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Κυκλάδες – Υγεία
Στην Αθήνα βρέθηκε στις 

21/5/2015, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Κυκλάδων, κ. Γ. Λε-
ονταρίτης, προκειμένου να 
έχει σειρά συναντήσεων για 
τα θέματα υγείας της Περι-
φερειακής Ενότητας Κυκλά-
δων. 

Συγκεκριμένα, συνοδευ-
όμενος από το διοικητή και 
το διευθυντή του Βαρδάκει-
ου και Πρώιου Νοσοκομείου 
Σύρου, κ. Ιω. Πετράκη και κ. 
Νικ. Τρίτζαλη αντίστοιχα, συ-
ναντήθηκε με το διοικητή της 
2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαί-
ου, κ. Ν. Καρβούνη, τον οποίο 
ενημέρωσαν για τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας 
στις Κυκλάδες. 

Μετά τη συνάντηση ο κ. Λεονταρίτης ανέφερε τα εξής: «Υπήρξε μια ειλικρινής 
και εις βάθος προσέγγιση των προβλημάτων που αφορούν την υγεία στα νησιά 
μας. Ενημέρωσα το διοικητή, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, για 
το σύνολο των προβλημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και για την 
πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Ν, Αιγαίου προσφέροντας κίνητρα 
(κάλυψη εξόδων διαμονής και διατροφής) προς τους ιατρούς οι οποίοι θα επιλέ-
ξουν να υπηρετήσουν στις μονάδες υγείας του Ν. Αιγαίου». 

Ο κ. Καρβούνης, αφού ευχαρίστησε την Περιφερειακή αρχή γι’ αυτή τη σημαντική 
και πρωτοποριακή πρωτοβουλία της, τόνισε ότι και από τη δική του πλευρά κατε-
βλήθησαν προσπάθειες προκειμένου να υπάρχουν και επιπλέον κίνητρα, τα οποία 
θα χρηματοδοτηθούν από Ίδρυμα και θα αφορούν την κάλυψη των εξόδων για 
την τρίμηνη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε Νοσοκομεία της Αμερικής, ιατρών που 
θα αποφασίσουν να στελεχώσουν τις μονάδες υγείας στις Κυκλάδες καθώς και 
την κάλυψη των δαπανών για την εκπόνηση μελετών, ύψους έως 5.000 ευρώ, που 
αφορούν την υγεία των τοπικών κοινωνιών στη νησιωτική Ελλάδα.

Έως 30/6 τα VMS
Από τη γενική δ/νση βιώσιμης αλιείας του υπουργείου παραγωγικής ανασυγκρό-

τησης, περιβάλλοντος και ενέργειας, δόθηκε ως γνωστόν αρχικά παράταση μέχρι 
την 29η Μαΐου 2015, για την τοποθέτηση συσκευής ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
(VMS) σε υπόχρεα σκάφη επαγγελματικής αλιείας ολικού μήκους 12 μέτρων έως 
και 15 μέτρων. 

Σημειώνουμε ότι η παράταση δεν αφορά αλιευτικά σκάφη που θα αιτηθούν άδεια 
αλιείας σε διεθνή ύδατα.

Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση για την αγορά των συσκευών ηλεκτρονικής πα-
ρακολούθησης (VMS) στα σκάφη της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί μέχρι 30-06-2015, δε θα δοθεί νέα παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τμήμα αλιείας της δ/νσης αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων (τηλ. 22810 98829) και 
στα τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου (τηλ. 22850 23990).
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Περίθαλψη για όλους
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, 

εντάσσονται στην ασφάλιση όλοι οι ανασφάλιστοι της χώρας, οι οποίοι δεν είχαν 
υγειονομική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, είτε γιατί είχαν χάσει την 
εργασία τους, είτε γιατί είχαν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.

Οι αναπληρωτές υπουργοί ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης, υγείας, Α. Ξανθός, 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Θ. Φωτίου και διοικητικής μεταρρύθμισης, Γ. Κατρούγκα-
λος που υπογράφουν την ΚΥΑ, τόνισαν ότι αυτό το μέτρο αποτελεί αδήριτη κοινωνι-
κή ανάγκη, καθώς εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών έμειναν ανασφάλιστοι χιλιά-
δες έλληνες είτε επειδή έμειναν άνεργοι, είτε επειδή έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους.

Ειδικότερα ο Δ. Στρατούλης υπογράμμισε ότι δεν θα τεθούν εισοδηματικά κρι-
τήρια ώστε να καλυφθούν όλοι οι ανασφάλιστοι και συμπλήρωσε: «Τα μοναδικά 
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τους άνω των 18 ετών, είναι να έχουν νό-
μιμη διαμονή στη χώρα μας και να έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, ενώ για τους 
ανασφάλιστους κάτω των 18 ετών, δεν απαιτούνται ούτε νομιμοποιητικά έγγρα-
φα (…). Είχαμε προχωρήσει στην κάλυψη παροχών ασθενείας στους εργάτες της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Σκαραμαγκά και των ναυπηγείων Ελευσίνας, στην 
παροχή ασφαλιστικής ικανότητας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με 50 έν-
σημα, αντί για 100 το χρόνο, στην ασφάλιση όλων των ανασφάλιστων με εισόδη-
μα κάτω των 12.000 ευρώ, όπως επίσης και όλων υπερήλικων, ανασφάλιστων και 
ομογενών. Όλα αυτά ήταν το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης. Τώρα, ακολουθεί το δεύτερο μεγάλο βήμα, το οποίο θα είναι η πλήρης 
υγειονομική περίθαλψη των ανασφάλιστων».

Έκθεση Συνόδη
Η νέα έκθεση ζωγραφικής του Νίκου 

Συνόδη, υπό την αιγίδα της ΚΔΕΠΑ και 
του δήμου Πάρου, θα παρουσιαστεί στο 
χώρο τεχνών δήμου Πάρου (αγορά πα-
λαιού οικισμού Παροικιάς).

Πρόκειται για την τελευταία του δου-
λειά, με κύριο θέμα πρόσωπα του μυα-
λού του. Όπως δηλώνει ο ίδιος, ένα 
ατύχημα τον προκάλεσε να βλέπει και 
να αποτυπώνει ζωγραφικά τον κόσμο 
με εντελώς νέα ματιά. Ο Νίκος Συνόδης 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Μυτιλή-
νη, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει και δη-
μιουργεί στην Πάρο. 

Από το 1980 μέχρι σήμερα, έχει πα-
ρουσιάσει είκοσι ατομικές εκθέσεις και 
έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. 
Η έκθεση θα διαρκέσει από 1η Ιουνί-
ου μέχρι 14 Ιουνίου 2015 και θα είναι 
καθημερινά ανοιχτή 20.00 - 23.00. Τα 
εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευ-
τέρα 1η Ιουνίου, με μουσικό καλωσόρι-
σμα από την Κωνσταντίνα, την Ηρώ, τον 
Αντώνη και την Αφροδίτη.

Αλιευτικός τουρισμός
Από το τμήμα αλιείας της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου, ανακοινώθηκε το εξής:
«Στο πλαίσιο εφαρμογής ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), για τη διενέργεια αλιευ-

τικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς, εκδόθηκε εγκύκλιος του υπουργείου παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας, σχετικά με τις προϋποθέσεις, 
τους όρους, και τη διαδικασία για τη διενέργεια του από επαγγελματίες αλιείς, κά-
τοχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών εφοδιασμένων με επαγγελματική άδεια 
αλιείας με αλιευτικά εργαλεία εκτός της τράτας βυθού (μηχανότρατα) και του γρίπου 
(βιντζότρατα) και επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγ-
γελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τμήμα αλιείας της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων (τηλ. 22810 98829) 
και στο τμήμα αλιείας της περιφερειακής Νάξου (τηλ. 22850-23990)».

Εχθρός της ελιάς
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει 

τους φυτωριούχους, τους εισαγωγείς/ διακινητές και παραγωγούς για την εμφάνιση 
του επιβλαβούς βακτηρίου Xylella fastidiosa στην γειτονική Ιταλία και τον κίνδυνο 
εξάπλωσης του στη Χώρα μας.

Το βακτήριο Xylella fastidiosa προσβάλλει ένα μεγάλο εύρος φυτών οικονομικής 
σημασίας όπως ελιά, αμπέλι, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, καλλωπιστικά, φυτά με-
γάλης καλλιέργειας αλλά και δασικά με συνέπεια την νέκρωση τους. 

Λόγω της σοβαρότητας του παθογόνου και της σημασίας της καλλιέργειας των 
φυτών ξενιστών στη χώρα μας, είναι σημαντικό οι παραγωγοί και οι φυτωριούχοι:

1. Να χρησιμοποιούν μόνο πιστοποιημένο φυτικό υλικό (Φυτοϋγειονομικό διαβα-
τήριο για Χώρες της ΕΕ, Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για Τρίτες Χώρες)

2. Να ενημερώνουν την Υπηρεσία για οποιαδήποτε διακίνηση φυτών πραγματο-
ποιούν από την Ιταλία και άλλες Χώρες που έχει διαπιστωθεί η παρουσία του, ώστε 
να γίνει άμεσα έλεγχος από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές.

3. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν ύποπτα συμπτώματα (σε φυτά προς φύτευ-
ση στα φυτώρια, κατά τη διακίνησή τους, καθώς επίσης και στους οπωρώνες) να 
ενημερώνουν την Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.22810 98828.

Καλλιέργεια φασολιών
Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανα-

κοινώθηκε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αι-
γαίου Πελάγους, χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη στήριξη της καλλιέργειας 
φασολιών. 

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φασολιών ανεξαρτήτως ιδιότητας και 
επαγγέλματος και εισοδημάτων, για την κάλυψη μέρους του κόστους καλλιέργειας 
του προϊόντος αυτού. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέ-
πει: 

1. να είναι τουλάχιστον ένα στρέμμα,
2. να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο μισό στρέμμα.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 15 Ιουνίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

δ/νση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής στη Σύρο, τηλ.22810 98833, καθώς 
και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου.

Ανοιχτός ο Αγ. Γεώργιος
Η καθολική κοινότητα Πάρου με ανακοί-

νωσή της ενημέρωσε ότι ο ιερός ενοριακός 
ναός του Αγίου Γεωργίου των καθολικών, 
στη Νάουσα (πίσω από το ΚΕΠ, στο λιμα-
νάκι), είναι πλέον επισκέψιμος στο κοινό. 

Ο ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά 
από τις 7:30 π.μ. μέχρι αργά το βράδυ, ενώ 
μέσα στο ναό υπάρχει χρονογράφημα με 
πληροφορίες για την ιστορικότητα του.

Τουρισμός
Την Παρασκευή 22 Μάιου 2015, συνεδρίασε η επιτροπή τουρισμού και ανάπτυ-

ξης. Εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν επίσης οργανωτικά 
θέματα που απασχολούν την επιτροπή.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης της επιτροπής τουρισμού στις 22/5/2015, είναι οι 
ακόλουθες:

- Οι συνεδριάσεις της επιτροπής να πραγματοποιούνται πρωινές και όχι μεσημ-
βρινές ώρες. (Οι απογευματινές σημειώνουμε ότι είναι διοικητικά αδύνατο λόγω 
έλλειψης πρακτικογράφου)

- Η συνεδρίαση του Ιουνίου να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου, στη δημο-
τική κοινότητα Νάουσας.

- Σε περίπτωση που υπάρχει εισήγηση δράσης με πολύ σύντομη ημερομηνία απά-
ντησης – υλοποίησης, τότε τα μέλη της επιτροπής δέχονται να λαμβάνουν ηλεκτρο-
νική ενημέρωση με περιθώριο απάντησης μιας ημέρας. Αναλόγως των απαντήσεων 
τους ο πρόεδρος της επιτροπής και αρμόδιος αντιδήμαρχος, έχει την εξουσιοδότησή 
τους να εισηγηθεί την δράση κατευθείαν στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συζήτησή τους στο ανώτερο όργανο και να μην χάνονται πολύτιμες 
ευκαιρίες λόγω γραφειοκρατίας.

- Αποφασίστηκε κατά το μέτρο του δυνατού, οι θεωρητικές – σεμιναριακές – εκ-
παιδευτικές δράσεις να γίνονται το διάστημα Φθινοπώρου και Άνοιξης ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επαγγελματιών. Ωστόσο, 
αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της παρουσίασης του Ευρωπαϊκού έργου: Παρα-
τηρητήριο βιώσιμου τουρισμού», στο νησί μας, την Τετάρτη 3/6/2015.

Τέλος, σε ανακοίνωση της τουριστικής επιτροπής τονίζεται: «[…] Η Επιτροπή Του-
ρισμού και Ανάπτυξης κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να αναδεικνύει και να 
προβάλει την Πάρο και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά με στόχο να την διατηρεί 
ψηλά στον «τουριστικό χάρτη», σε αυτή τη προσπάθεια η συμμετοχή όλων είναι 
απαραίτητη όχι μόνο σημαντική. Για οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση, διευκρί-
νηση παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Πάρου 
στο τηλ: 2284-360-170 και στο Email: touristoffice@paros.gr».
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Συνέδριο αρχαιολογίας
Το 4ο διεθνές συνέδριο αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, που διοργανώνεται 

από το ινστιτούτο αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ), σε συνεργασία με το 
δήμο Πάρου και τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», θα πραγ-
ματοποιηθεί στην αίθουσα «Αρχίλοχος» στην Παροικιά, από 11-14 
Ιουνίου 2015.

Το 4ο συνέδριο με τίτλο» «Η Πάρος και οι αποικίες της», είναι αφι-
ερωμένο στις αποικίες που ίδρυσε η Πάρος στον αρχαίο κόσμο ήδη 
από τα τέλη του 8ου/αρχές 7ου αιώνα π.Χ., στην Αδριατική, το βό-
ρειο Αιγαίο και την Προποντίδα. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, 
40 αρχαιολόγοι και ειδικοί μελετητές της αρχαιότητας θα παρου-
σιάσουν εργασίες που αναφέρονται στους κεντρικούς θεματικούς 
κύκλους ως εξής: α) Πάρος, η μητρόπολις, β) Θάσος, η αποικία στο 
Βόρειο Αιγαίο, γ) Φάρος, η αποικία στην Αδριατική (σημερινό Stari 
Grad στο νησί Hvar στην Κροατία) και δ) Πάριον, η αποικία στην 
Προποντίδα (σημερινό Çanakkale στην Τουρκία).

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου: «[…] Τα ειδικότερα θέματα 
των κεντρικών θεματικών αυτών κύκλων περιλαμβάνουν αρχαι-
ολογία της Πάρου και των αποικιών της, ιστορία και ιστορικές 
προσωπικότητες, κεραμική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, νομισματική, 
επιγραφική, μεταλλοτεχνία, ιερά και λατρείες, αρχαίες τεχνικές 
εξόρυξης μαρμάρου στην Πάρο και τη Θάσο. Για πρώτη φορά συ-
γκεντρώνονται στην Πάρο με αφορμή το Συνέδριο, οι αρχαιολόγοι 
ανασκαφείς και μελετητές από όλες τις αποικίες της Πάρου για να παρουσιάσουν 
και να συζητήσουν τα αποτελέσματα των ανασκαφών και μελετών τους που ανα-
μένονται με ξεχωριστό ενδιαφέρον».

Οι αποικίες της Πάρου

Η πρόεδρος του ΙΑΠΚ, καθηγήτρια αρχαιολογίας, κ. Ντόρα Κατσωνοπούλου, σε 
σχετικό της κείμενο για τις αποικίες γράφει:

«Το Πάριον. Ιδρύθηκε το 710 ή 708 π.Χ. στη βορειοανατολική Τρωάδα, και βρί-
σκεται σήμερα στην περιοχή του σύγχρονου χωριού Kemer, στην 
περιφέρεια του Çanakkale της Τουρκίας. Οι συστηματικές αρχαι-
ολογικές έρευνες από το 2005 κ.ε., έχουν φέρει στο φως σημα-
ντικά ευρήματα και πληροφορίες σχετικά με την οικιστική εξέλιξη 
της αρχαίας πόλης και μαρτυρούν ότι το Πάριον κατοικήθηκε ήδη 
από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τον 13ο αιώνα μ.Χ. Η πόλη ήταν μέλος 
της Δηλιακής Συμμαχίας και μνημονεύεται στους καταλόγους των 
μελών της Συμμαχίας στην Ακρόπολη της Αθήνας.

Η Φάρος. Ιδρύθηκε το 385/84 π.Χ. στο κροατικό νησί Hvar 
κοντά στις ακτές της Δαλματίας. Ανασκαφές που ξεκίνησαν τη δε-
καετία του 1980 και συνεχίζονταν μέχρι πρόσφατα, έχουν φέρει 
στο φως ένα μέρος της ελληνικής πόλης που αναπτύχθηκε στην 
πεδιάδα του Stari Grad, νεκροταφεία καθώς και τμήμα των τειχών 
της με τους οχυρωματικούς πύργους.

Η Θάσος. Ιδρύθηκε στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. (680-670) 
από Παρίους αποίκους με οικιστή τον Τελεσικλή, πατέρα του φημισμένου ποιητή 
της Πάρου, Αρχιλόχου που συμμετείχε και ο ίδιος στη δεύτερη αποικιστική επιχεί-
ρηση των Παρίων στη Θάσο γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα».

Σύστημα ποιότητας 
στην υγεία

Το πολυιαρτρείο ΔΙΑΓΝΩΣΗ στην Πάρο, Επίσημος Συνεργάτης του Ομί-
λου Ιατρικού Αθηνών, με τη βοήθεια των ανθρώπων του Ομίλου οργάνωσε και 
εξασφάλισε την πιστοπίοιση με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2008.

Ο όρος ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας αντιπροσωπεύει τη δυναμική κατάσταση, 
η οποία συνδέεται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους ανθρώ-
πους, τις διαδικασίες και το περιβάλλον και η οποία ανταπο-
κρίνεται ή και ξεπερνά τις προσδοκίες του πελάτη/ασθενή. Ο 
Donabedian (1980) την όρισε ως εκείνο το είδος φροντίδας, 
το οποίο αναμένεται να μεγιστοποιήσει την καλή υγεία και ευε-
ξία του ασθενή, λαμβανομένων υπόψη των ωφελειών και των 
απωλειών που εμπεριέχει η διαδικασία της περίθαλψης σε όλα 
τα επιμέρους της σημεία.

Με μια σύντομη επεξήγηση του ιστορικού της προσπάθειας 
που έγινε στην Διάγνωση, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε 
τις εξής παραμέτρους πάνω στις οποίες βασίστηκε η εφαρμογή 
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας: (α) Το τεχνικό μέρος, 
δηλαδή: υποδομές, εξοπλισμός και τα λοιπά μέσα που απαι-
τούνται για την παροχή υγείας. (β) Το διαπροσωπικό μέρος, τις 
γνώσεις, τις ειδικότητες, και τις ικανότητες ανθρώπινου δυνα-
μικού. (γ) Την ξενοδοχειακή υποδομή και συναφείς παροχές 
προς τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και 
περαιτέρω οι υπηρεσίες υγείας της Διάγνωσης οριοθετήθηκαν 
σε συνδυασμό με τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην πα-
ροχή αυτών, όπως: η προσβασιμότητα, δηλαδή ο κατάλληλος χρόνος και τόπος, η 
ισότητα, η αποτελεσματικότητα, η αποδοχή, η καταλληλότητα, η φροντίδα και η 
ασφάλεια.

Σε έναν χώρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας όπως το πολυιατρείο ΔΙΑΓΝΩΣΗ αντι-
κειμενικά είναι πολύπλοκη η εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
και η εφαρμογή προτύπων. Έτσι αναπτύχθηκε ένα συγκεκριμένο Σύστημα Ποιότητας 
βασισμένο στο πρότυπο ISO 9001:2008 αλλά συνδυασμένο με την ποιότητα που 
εκφράζει σήμερα το brand name του Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ.

Τα κύρια σημεία αυτού του συστήματος βασίζονται στα εξής:
• Ενημέρωση και Υποδοχή του ασθενή με κύριο μέλημα την διασφάλιση των ευ-

αίσθητων προσωπικών δεδομένων του κάθε εξεταζόμενου/πελάτη με δηλώσεις 
εμπιστευτικότητας τόσο του ιατρικού, όσο και του διοικητικού προσωπικού του 
πολυϊατρείου.

• Τις γραπτές οδηγίες λήψης βιολογικών δειγμάτων
• Την ενδελεχή αποτύπωση των μεθόδων των εργαστηριακών αναλύσεων και τη 

συνεχή παρακολούθηση αυτών με τις επικυρώσεις καθημερινού εσωτερικού ποιο-
τικού ελέγχου, αλλά και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από διαπιστευμένα κέντρα 
αναφοράς.

• Τους γραπτούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στις εργαστηριακές και απεικονι-

στικές αναλύσεις, με σύστημα μέτρησης της συμμόρφωσης του προσωπικού από 
τον υπεύθυνο ποιότητας του κέντρου.

• Την ορθή και σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείριση του εξοπλισμού, 
όπου απαιτείτε η προληπτική συντήρηση κάθε μηχανήματος ή ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού.

• Την ορθή, διαφανή διαχείριση των προμηθειών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμ-
μόρφωση με αυθεντικά υλικά και όχι απομιμήσεις που έχουν πλημμυρίσει την 
ελληνική αγορά.

• Την σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία αλλά και τους διεθνείς κανόνες καλής 
πρακτικής λειτουργίας, συντήρησης και ποιοτικών ελέγχων του ακτινοδιαγνωστι-
κού εργαστηρίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η όσο των δυνατόν λιγότερη ακτι-
νοβολία για το καλύτερο διαγνωστικά αποτέλεσμα.

• Η επιστημονική συνέργεια και συνεκτίμηση εικόνας και δι-
άγνωσης σε περιπτώσεις που ο ιατρός ακτινολόγος θα θελήσει 
συνεκτίμηση, με ιατρούς από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.
• Τις γραπτές οδηγίες για αντιμετώπιση επειγόντων περι-
στατικών.
• Την ετοιμότητα ομάδας αντιμετώπισης καρδιοαναπνευστι-
κής ανακοπής, αφού το κέντρο διαθέτει εξοπλισμό για απινίδω-
ση, υποστήριξη της αναπνοής και πλήρη φροντίδα σε πρωτο-
βάθμια επίπεδο.
• Την ορθή διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας του πο-
λυϊατρείου σε πλήρη συμμόρφωση με το ΦΕΚ 1537/8.5.2012, 
αφού η φροντίδα του περιβάλλοντος και η υγιεινή και ασφά-
λεια καταγράφεται στην πολιτική της ποιότητας και προτάσσε-
ται ως καθήκον του κέντρου.
• Οι σαφείς οδηγίες καθαρισμού με τα διεθνή πρότυπα, δη-
λαδή χρωματικός κώδικας σε σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια και 
πανιά ,ξεχωρίζοντας τους χώρους που πρέπει να καθαριστουν 
και η απαγόρευση της χλωρίνης, αφού δημιουργεί biofilm στα 

δάπεδα και στις επιφάνειες.
• Οι διακριτές και σαφείς περιγραφές θέσεων εργασίας για όλους τους εργαζόμε-

νους και το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου.
Έτσι μετά από τιτάνιο αγώνα προσωπικού, ανώτατης διοίκησης και συμβούλων 

το πολυϊατρείο Διάγνωση πιστοποιήθηκε από τον μεγαλύτερο και πιο 
αξιόπιστο διεθνή φορέα της TUV Nord, η οποία μέσω της TUV Hellas επιθε-
ώρησε το πολυϊατρείο Διάγνωση με πεδίο εφαρμογής: «Παροχή υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας (Καρδιολογικό, Παθολογικό και Ορθοπεδικό τμήμα) και 
παροχή Διαγνωστικών απεικονιστικών εξετάσεων και εργαστηριακών αναλύσεων 
σε βιολογικά υλικά», σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Οι έλεγχοι θα συνεχίζονται από εξωτερικούς ανεξάρτητους επιθεωρητές έτσι 
ώστε να βεβαιώνεται με εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις η συμμόρφωση 
του συστήματος.

Το πολυιατρείο ΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι το μοναδικό ιδιωτικό κέντρο στην 
περιοχή του Αιγαίου που εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και άρα είναι 
άξιο εμπιστοσύνης.

Γιάννης Καλοφυσούδης
Προϊστάμενος Ποιότητας και Εκπαίδευσης

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ΕΑΕ
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Ευζωία και…
«κρυφτούλι» του Δήμου

Με κοινή τους ανακοίνωση οι φιλοζωικές οργανώσεις και ο δήμος Πάρου ενη-
μέρωσαν τους πολίτες για τις βασικές προϋποθέσεις για την ευζωία των ζώων, 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 4039/2012: o άνθρωπος πρέπει να φρο-
ντίζει για την ευζωία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και να 
μεριμνά για τον σεβασμό της ύπαρξης τους.

Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται κυρίως οι γάτες και οι σκύλοι, ακόμη και αυτοί 
που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, αλλά και τη φύλαξη χώ-
ρων. Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος 
στα ζώα για την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην 
πονούν και υποφέρουν. Συγκεκριμένα:

- Τα ζώα πρέπει να έχουν κατάλληλη και επαρκή τροφή και καθαρό νερό. Ψωμί, 
κόκαλα, ψοφίμια, ωμά κρέατα ή μόνο αποφάγια απαγορεύονται συμφώνα με τους 
κανόνες υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας.

- Τα σκυλιά πρέπει να ζουν σε χώρο στεγνό και καθαρό. Νά έχουν άνετο, υγιεινό 
και κατάλληλο κατάλυμα (σπιτάκι), προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Απα-
γορεύεται να ζουν σε βαρέλια, κλουβιά, ντεπόζιτα και άλλες πρόχειρες ή μεταλλικές 
κατασκευές. Οχι μόνιμη παραμονή σε ταράτσες, βεράντες ή έξω από το κτήμα ή την 
αυλή.

- Τα σκυλιά απαγορεύεται να είναι μόνιμα αλυσοδεμένα. Πρέπει να έχουν ελευ-
θερία κινήσεων και δυνατότητα άσκησης απαραίτητη για την υγεία και την ευζωία 
τους.

- Απαγορεύεται ο βασανισμός, η βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, 
καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας όπως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, 
το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός. Το κόψιμο αυτιών και ουράς θεω-
ρείται ακρωτηριασμός.

- Επιβάλλεται ο καθαρισμός του χώρου που ζει το ζώο από τα περιττώματα όπως 
και η συλλογή των περιττωμάτων κατά τον περίπατο σε δημόσιους χώρους.

- Είναι υποχρεωτικό το βιβλιάριο υγείας όπου να αναγράφονται οι εμβολιασμοί 
και οι αποπαρασιτώσεις των ζώων σας για να μην έχουν ψύλλους και τσιμπούρια. 
Υποχρεωτική είναι και η τοποθέτηση από τον κτηνίατρο ηλεκτρονικής σήμανσης 
(μικροτσιπ).

- Ο ιδιοκτήτης του ζώου έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη στείρωσή του, 
εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων. Η απόρριψη νεογέννη-
των κουταβιών ή γατών στους κάδους απορριμμάτων και κάθε εγκατάλειψη διώκε-
ται ποινικά.

Διοικητικές κυρώσεις 
Οι διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το Νόμο είναι οι παρακάτω:
- Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης (μικροτσίπ) και καταγραφής του ζώου συ-

ντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου. 300 ευρώ
- Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου ή της κτηνιατρικής εξέτα-

σης του ζώου, μη εφαρμογή κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισης ώστε να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής του. 500 ευρώ.

- Εγκατάλειψη του ζώου και αποφυγή στείρωσης εφόσον δεν επιθυμεί ο κηδεμό-
νας τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων. 300 ευρώ

- Απουσία αντιλυσσικού εμβολιασμού, μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας 
εμβολιασμού ή παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώ-
ματα ζώου. 100 ευρώ

- Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή πρό-
κληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου. 300 
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ευρώ
- Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του σκύλου, ή ενη-

μερωμένου σε κάθε αλλαγή ιδιοκτήτη ή του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε 
μετακίνηση του ζώου. 300 ευρώ

- Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου και οποιαδήποτε 
πράξη βίας κατ’ αυτού, ή πώληση, εμπορία και παρουσίαση-διακίνηση μέσω διαδι-
κτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού ή φωτογραφικού στα οποία απεικο-
νίζεται πράξη βίας εναντίον ζώου. 30.000 ευρώ για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό 
ξεχωριστά

- Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς 
χωρίς άδεια. 3.000 ευρώ

- Εκτροφή περισσότερων από δύο θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής ή θηλυκών 
σκύλων με περισσότερους από δύο τοκετούς ανά έτος χωρίς άδεια εκτροφής. 1.000 
ευρώ για το πρώτο ζώο με προσαύξηση κατά 10% για κάθε επόμενο

- Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα. 300 ευρώ.

Νέο κρούσμα
Σύμφωνα με δημοσιεύματα φιλοζωικών ιστοσελίδων και του συλλόγου «Φιλόζω-

οι Εθελοντές Πάρου», εντοπίστηκε η σκυλίτσα της φωτογραφίας στο Μαράθι.
Η σκυλίτσα ήταν αποστεωμένη και δεμένη σε ένα χωράφι. Μέλη της ΦΕΠ έλυ-

σαν το ζώο και το μετέφεραν στον κτηνίατρο, κ. Αντώνη Λάμπρου. Σύμφωνα με 
το zoosos.gr «[…] εκεί του έγιναν εξετάσεις και αναμένεται να φανεί εκτός από 
την ασιτία αν το ζώο πάσχει και από κάποια ασθέ-
νεια ενώ εσωτερικά και εξωτερικά του έγινε απο-
παρασίτωση. Η Μάρθα -έτσι την ονομάτισαν- μετά 
τις πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκε για φιλοξενία 
σε εθελοντή του σωματείου. Στο σημείο όπου ήταν 
αλυσοδεμένη η σκυλίτσα τροφή δεν υπήρχε παρά 
μόνο νερό βρώμικο. Και για σπίτι ο ιδιοκτήτης της, 
της είχε τοποθετήσει το γνωστό βαρέλι που τον χει-
μώνα λειτουργεί σαν ψυγείο και το καλοκαίρι σαν 
φούρνος κάνοντας τον μαρτύριο του ζώου ακόμα 
πιο βασανιστικό».

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος για την περιοχή 
που βρέθηκε η σκυλίτσα, σημειώνουν: «[…] Εκεί οι 
φιλόζωοι άφησαν παίρνοντας το σκυλί άφησαν τρία 
χαρτιά προς ενημέρωση του βασανιστή του. Σε αυτά 
εξηγούν τι ορίζει η νομοθεσία, ότι αυτό που υφί-
σταται αυτό το πλάσμα είναι κακοποίηση, γι’ αυτό 
και με συνοπτικές διαδικασίες το απομάκρυναν από 
τα χέρια του για να το σώσουν, ενώ επισημαίνουν 
ότι αν ξαναδέσει εκεί άλλο σκυλί θα του επιβληθούν 
και τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα. Ο σύλλογος 
«Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου», που δεν γνωρίζει σε 
ποιον ανήκει το ζώο, κάνει έκκληση σε όποιον μπο-
ρεί να βοηθήσει για να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα 
των εξετάσεων, των φαρμάκων και της τροφής της 
Μάρθας. Το ζώο μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο του 
Αντώνη Λάμπρου ο οποίος και διαπίστωσε την κακή 
κατάσταση του από την ασιτία».

Τέλος, σημειώνουμε ότι η σκυλίτσα είναι τριών ετών και ζυγίζει μόλις 9 κιλά!

Το κρυφτό…
Ο δήμος Πάρου, συνεπής στην ασυνέπειά του για οτιδήποτε συμβαίνει 

γύρω από την ευζωία των ζώων στο νησί μας, συνεχίζει απτόητος τα ευχο-
λόγια και προσυπογράφει σχετικές ανακοινώσεις, που δεν του «στοιχίζουν» τίποτα. 
Αυτή είναι η ουσία.

Ενώ ο δήμος, έχει ο ίδιος την ευθύνη για την ευζωία των ζώων και τα αδέσποτα, 
έχει πετάξει το μπαλάκι στις φιλοζωικές οργανώσεις και ο ίδιος κρύβεται πίσω από 
το δάχτυλό του. Δεν κάνει το παραμικρό για τις υποχρεώσεις που έχει και απορρέ-
ουν από το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Ακόμα, ενώ είναι ευθύνη του η συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς εντός των διοικητικών του ορίων, κρύβεται πίσω από διατάξεις του Νόμου, 
που αναφέρει ότι αυτό μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώ-
σεις, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία. Κάτι που στην Πάρο, επίσημα 
δεν έχει γίνει ποτέ. Και πως να γίνει, αφού ο δήμος μας δεν ενισχύσει ουσιαστικά 
(οικονομικά) τις φιλοζωικές οργανώσεις, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις 
υποχρεώσεις τους. Τόσο η πρώην δημοτική αρχή, όσο και η νυν, δεν έχουν 
καταφέρει να βρουν οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για 
τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων (κάτι που προβλέπεται στο νομοσχέδιο). 
Σημειώνουμε ότι τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους 
προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 
463/1978. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από την αρ-
μόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συγκροτού-
νται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία 
ζώων συντροφιάς, που καθοδηγούνται και ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο, 
ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου 

αυτή δεν έχει συσταθεί, από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου ή 
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερεια-
κής Ενότητας.

Επίσης, προβλέπεται ότι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, 
οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, 
που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά 
και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία 
τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρο-
νική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. 
Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από 
ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 

Ο δήμος Πάρου, όχι μόνο δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική κίνηση για να ανα-
λάβει τις υποχρεώσεις του –που έχει από το Νόμο-, αλλά με πρόσφατες αποφάσεις 
του «εξόρυσσε» τους φιλόζωους σε απομακρυσμένες παραλίες, για το λούσιμο των 
σκύλων τους. Η τακτική που ακολουθεί στα ζητήματα ευζωίας των ζώων ο δήμος 
μας και τα αλλεπάλληλα κρούσματα κακοποίησής τους στο νησί μας, ήδη έχουν 
κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχουν γίνει τα «απαραίτητα» σχόλια από πολίτες 
όλου του κόσμου.

Ο διασυρμός
Με μία γρήγορη ματιά ο χρήστης διαδικτύου ανακαλύπτει δεκάδες δημοσιεύματα 

σχετικά με την κακοποίηση ζώων στην Πάρο, ιδιαίτε-
ρα σε Αγγλόφωνες ιστοσελίδες. Σημειώνουμε μερικά 
τους τελευταίους 9 μήνες:

- Φεβρουάριος 2015: Οι φιλόζωοι προειδοποιούν 
το δήμο Πάρου. «Αδυνατούμε να φροντίζουμε τα 
αδέσποτα, που εσείς δημιουργείτε!».

- Φεβρουάριος 2015: Με εγκαύματα τρίτου βαθ-
μού η γάτα που έκαψαν με οξύ στην Πάρο.

- Φεβρουάριος – Μάρτιος 2015: Στις πιο απόμα-
κρες παραλίες στέλνει τους φιλόζωους ο δήμος Πά-
ρου.

- Ιανουάριος 2015: Κινδύνεψε για να σώσει το 
σκύλο της από φόλα στη Νάουσα Πάρου.

- Ιανουάριος 2015: Έσωσαν γάτο που περιφερό-
ταν με ένα αγκίστρι στο στόμα.

- Ιανουάριος 2015: Εξοντώνουν γάτες με φόλα 
στους Αγ. Αναργύρους Νάουσας.

- Δεκέμβριος 2014: Έδεσαν σκύλο σε σκουπιδό-
τοπο και τον εγκατέλειψαν για να πεθάνει από πείνα 
και δίψα.

- Οκτώβριος 2014: Σκύλος-ζωντανό σκιάχτρο στις 
Κολυμπήθρες Νάουσας. (Ο σκύλος ζύγιζε 6 κιλά!).

- Σεπτέμβριος 2014: Έπνιξαν 5 γατάκια στη Σάντα 
Μαρία.

- Σεπτέμβριος 2014: Έκκληση για σωτηρία σκύλων 
στην Πάρο.

- Σεπτέμβριος 2014: Παγιδεύτηκε σκύλος σε πα-
ράνομο δόκανο στη Σάντα Μαρία.

Η ουσία
Μια ξεχασμένη ανακοίνωση των ΦΕΠ (τέλη Φεβρουαρίου 2015), είναι η ουσία 

και σ’ αυτή αναφέρονται και οι ευθύνες πολλών συμπολιτών μας.
Η ανακοίνωση των ΦΕΠ, μεταξύ άλλων έγραφε:
«Αφού οι κάτοικοι δεν σταματούν να δημιουργούν αδέσποτα – αφού δεν στειρώ-

νουν τα κατοικίδια τους – και αφού ο Δήμος Πάρου δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες 
του, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο.

 «ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ 
ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ...

- Όσο δεν στειρώνεται εσείς που έχετε αρσενικά ή θηλυκά σκυλιά ή γάτες στο 
σπίτι

- Όσο δεν στειρώνετε εσείς που έχετε αλυσοδεμένα σκυλιά στο χωράφι
- Όσο ο Δήμος δεν φροντίζει να διαθέσει χρήματα για να στειρώνουμε αδέσποτα.
- Όσο ο Δήμος δεν φροντίζει να έχουμε ένα δημοτικό κτηνιατρείο που να στει-

ρώνουμε δωρεάν με εθελοντές κτηνιάτρους αδέσποτα και σκυλιά άνεργων ή οικο-
νομικά ασθενέστερων ομάδων.

- Όσο ταΐζετε αδέσποτες γάτες αντί να τις στειρώνετε.
Και όσο κάνεις δεν μιλάει για το γείτονα, τον ξάδελφο και τον κουμπάρο που 

παρατάει τα κουτάβια της σκύλας του στον πλησιέστερο κάδο... ή τα πνίγει στον 
κουβά... Όσο συμβαίνουν όλα αυτά μαζί τα αδέσποτα γατιά και σκυλιά θα πολλα-
πλασιάζονται συνεχώς (…).

Η λύση δεν είναι τα καταφύγια γιατί είναι χώροι προσωρινής παραμονής και όχι 
για να μαντρώνουμε τα ανεπιθύμητα ζώα. Σύμφωνα με το Νόμο 4039/12 (άρθρο 
9 παρ. 2) “Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προ-
σωρινής παραμονής και περίθαλψης».

ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΟΥΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΣΑΣ ή ΕΣΕΙΣ».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«Επιχειρηματίες» 
τουρισμού και 
υγεία

Τα θέματα του τομέα υγείας σε Πάρο και Αντί-
παρο -όπως κάθε θερινή σεζόν- ξεχάστηκαν και 
πάλι. 

Φυσικά όχι ότι αυτά είχαν συζητηθεί ή μας εί-
χαν απασχολήσει τη χειμερινή περίοδο, καθώς οι 
αστοχίες «παραγόντων» του Συντονιστικού, το χει-
μώνα 2013-2014, είχαν απαξιώσει το αυθεντικό 
κίνημα των πολιτών. 

Αυτό έγινε διότι, όταν έφθασε το θέμα στην ου-
σία, δηλαδή την πολιτική, ορισμένοι ξεπούλησαν 
(άνευ εισαγωγικών παρακαλώ η τελευταία λέξη) 
τους σκοπούς του Συντονιστικού, για κομματικά 
οφέλη. Και όποιος παρεξηγιέται με την παραπάνω 
πρόταση ας έρθει από κοντά για να τη συζητή-
σουμε, ώστε να δούμε αν υπερβάλλω... Ατυχώς 
(διότι δε θα έπρεπε να είναι έτσι), τα προβλήματα 
του τομέα υγείας στο νησί μας τα αναλογιζόμαστε 
ή τα συζητάμε μόνο όταν το πρόβλημα χτυπήσει 
την πόρτα μας. Με το Συντονιστικό Υγείας κάποιοι 
έπαιξαν παιχνίδια σε βάρος της κοινωνίας μας έν-
θεν και ένθεν. Άλλοι έπαιξαν παιχνίδια υπέρ της 
τότε κυβέρνησης, άλλοι έπαιξαν παιχνίδια υπέρ 
της τότε αντιπολίτευσης και το αυτό έγινε ανάλο-
γα τη θέση και σε δημοτικό επίπεδο. Τελικά όμως 
το γκολ το έφαγε –για μια ακόμα φορά- η συ-
ντριπτική πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. Μόνο 
που για το γκολ συνήθως φταίνε ο τερματοφύ-
λακας και οι αμυντικοί, ενώ οι φιγουρατζήδες της 
επίθεσης με το σέντερ φορ, ρίχνουν το ανάθεμα 
στους πίσω. Έτσι και εδώ, οι φιγουρατζήδες πή-
ραν τις φωτό στα υπουργεία και τις δηλώσεις στα 
κανάλια, ενώ οι αμυντικοί που έκαναν τη λάντζα 
τα άκουσαν κυριολεκτικά… (Και την τελευταία 
πρόταση την κατανοούν περισσότερο κάποιοι που 
έκαναν τη λάντζα). 

Το τελευταίο διάστημα στην Πάρο έχουμε ένα 
νέο φρούτο Παριανόμετρου, που γράφει και ο Λα-
ουτάρης στα άρθρα του. Το νέο «Παριανόμετρο» 
είναι ποιος είναι περισσότερο υπέρ της δημιουργί-
ας του νέου αεροδρομίου με ιδία μέσα.

Οι εργαζόμενοι λοιπόν στην αυτοδιοίκηση Πά-
ρου-Αντιπάρου, εξέδωσαν μία ανακοίνωση, που 
σήμανε την απαρχή πολέμου. Οι εργαζόμενοι 
έγραψαν στην ανακοίνωσή τους το αυτονόητο. 
Δηλαδή, η πρώτη ΜΚΟ που έπρεπε να γίνει σ’ 
αυτό το νησί ήταν για την υγεία και όχι για το νέο 
αεροδρόμιο. Το τι άκουσαν δε γράφεται. 

Επειδή λοιπόν, έκαστος εφ’ ω ετάχθη, να συ-
μπληρώσω και εγώ στη στήλη μου ότι ο Δήμος 
Πάρου δεν θα είχε κανένα, μα κανένα οικονομι-
κό πρόβλημα και όλα θα τα είχε λυμένα, και θα 
έφτιαχνε δύο αεροδρόμια με δικά του χρήματα, 
αν κάποιοι «επιχειρηματίες» τουρισμού –που δεν 
έχουν καμία ανάγκη καλών υπηρεσιών υγείας στο 
νησί μας- πλήρωναν τα χρέη τους κανονικά στο 
Δήμο μας. 

Αυτά, γιατί το popolo προκλήθηκε βά-
ναυσα από τους δήθεν «μεγαλοαστούς». 
Έκαστος εφ’ ω ετάχθη και να δούμε ποιος θα τρέ-
χει να κρυφθεί στο τέλος…

Απάντηση 
για παραλία 
Μώλου

Από τον κ. Στέφανο Λεονέττη, λάβαμε επιστολή 
– απάντηση προς τον κ. Μιχ. Δ. Κυριαζάνο, σχετικά με 
επιστολή του τελευταίου προς την εφημερίδα μας για 
την παραλία των Μώλου. Η επιστολή του κ. Στ. Λεο-
νέττι έχει ως εξής:

«Η σχολή surf’n’chill βρίσκεται στην περιοχή του Μώ-
λου. Έχει λόγο και σκοπό που είναι εκεί .Είναι μια σχο-
λή σέρφινγκ η οποία μόνο κακό δεν προκαλεί, Διδάσκει 
θαλάσσια σπορ στους ντόπιους και τους παραθεριστές.

Μαθαίνοντας στους ανθρώπους τέτοιου είδους αθλή-
ματα τους ευαισθητοποιούν και τους προτρέπουν να 
αγαπούν και να σέβονται τη φύση. 

Το άθλημα αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με τον 
άνεμο και τη θάλασσα. Η παραλία έχει αρκετό χώρο για 

αρκετούς λουόμενους, περισσότερο από τους σέρφερ. 
Δε διαθέτει ναυαγοσώστη και η σχολή θεωρεί καθή-
κον και χρέος να προστατεύει τα νερά της (κολυμβητές 
και αθλητές), καθώς και ό,τι συνεπάγεται με τη φύση. 
Πέρυσι μόνο διέσωσαν αρκετούς λουόμενους, καθώς 
και αθλητές, με δικό τους εξοπλισμό. Η σχολή ποτέ 
δεν είχε σκοπό να παρανομήσει ή να καταστρέψει την 
προστατευόμενη περιοχή. Χρησιμοποιεί μόνο την (άμμο) 
παραλία και τη θάλασσα. Έχουν επίσης τοποθετηθεί ση-
μαδούρες για να αποφευχθούν τα ατυχήματα. Η σχολή 
είναι απλά ένα κιόσκι φτιαγμένο από μέταλλο και κα-
λάμια, και μπορεί εύκολα να μετακινηθεί. Οργανώνουν 
επίσης καθαρισμούς του τοπίου και της ακτογραμμής.

Το τοπίο συνεχώς αλλάζει και με γρήγορους ρυθ-
μούς. Δεν χρησιμοποιήθηκε επιθετικότητα και βία προς 
το περιβάλλον. Η σχολή γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει 
σεβασμός προς τη φύση και το περιβάλλον. Ποτέ δεν 
αφαιρέθηκε ταμπέλα ή πινακίδα της προστατευόμενης 
περιοχής. Όσο για τα μπαρ και τις ομπρέλες υπάρχουν 
στο Μώλο. πολύ πριν στηθεί η σχολή. Ακόμα και οι λου-
όμενοι φέρνουν της δικές τους ομπρέλες, αλλά γι’ αυτό 
η σχολή ουδεμία ευθύνη έχει. 

Η σχολή προστατεύει το περιβάλλον σέβεται την 
φύση και συνεργάζεται αρμονικά μαζί της».

Το Ν. Αιγαίο 
θύμα 
στατιστικής

Να σταθεί σύμμαχος στο πλευρό της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, η οποία, το 2016, κατά την διαδικασία 
αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, θα ζητήσει την αλλαγή του 
κοινοτικού πλαισίου που κατατάσσει τις περιφέρειες 
της Ευρώπης με μοναδικό κριτήριο το «εισόδημα ανά 
κάτοικο», ζήτησε από την επίτροπο κ. Corina Cretu, 
αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, ο Πε-
ριφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος.

Ο περιφερειάρχης αξιοποίησε την δυνατότητα που 
έδωσε η επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου στην 
Ελλάδα και η συνάντηση εργασίας για το ΣΕΣ/ΕΣΠΑ 
με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, που είχε την 
στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Ευ-
ρωπαϊκής επιτροπής στην Αθήνα. 

Ο κ. Χατζημάρκος, περιγράφοντας τις ιδιαιτερότη-
τες της μεγαλύτερης νησιωτικής περιφέρειας στην 
Ευρώπη, και επικαλούμενος την πρόβλεψη της συν-
θήκης της Ρώμης περί του «Χώρου Ίσων Ευκαιριών», 
που απετέλεσε και τoν θεμέλιο λίθο της Ε.Ε., τόνισε ότι 
η Περιφέρεια μας είναι θύμα της στατιστικής και της 

ισοπεδωτικής λογικής του «εισόδημα ανά κάτοικο». 
Αυτό έχει ως συνακόλουθο τη δραματική μείωση των 
κοινοτικών πόρων και την αδυναμία κάλυψης βασικών 
και ζωτικών αναγκών των νησιών της Περιφέρειας. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Περιφερειάρχης, είπε μεταξύ άλ-
λων τα εξής: «Σε μια οποιαδήποτε ηπειρωτική περιοχή 
της Ευρώπης, με ένα πληθυσμό 300.000 κατοίκων, 
όσος είναι ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
οι ανάγκες των κατοίκων θα εκαλύπτοντο πλήρως 
με ένα πολύ καλά οργανωμένο νοσοκομείο, ένα καλό 
λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, ένα ΧΥΤΑ, ένα δίκτυο ύδρευ-
σης, ένα δίκτυο αποχέτευσης. Με 52 κατοικημένα νη-
σιά, 450 μαζί με τις νησίδες, με έκταση 120.000 τ. 
χλμ., η Περιφέρεια είναι θύμα της στατιστικής και του 
κανονισμού που λέει ότι το κριτήριο κατάταξης των 
περιφερειών είναι ένα και μοναδικό, αυτή η ισοπεδω-
τική λογική του «εισόδημα ανά κάτοικο». 

Μια 
συνάντηση

Κάποια βράδια που ο νους του ανθρώπου μπορεί να 
ταξιδέψει πολύ μακριά, ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο 
με τον Νικόλα, το Λευκιανάκι ολόκληρης της Πάρου 
τώρα πια, που σ’ όλα τα Ηρώα των χωριών έγραψαν 
τ` όνομά του.

Ολόκληρη οικογένεια με πολλά αδέλφια που έζη-
σαν, έκαναν παιδιά εγγόνια και αισθάνονταν και ήταν 
Λευκιανοί, όπως οι Λαγκαδιανοί, οι Καμαριανοί, οι 
Βουνιώτες και άλλοι που ψήφιζαν και τα παιδιά τους 
πήγαιναν σχολείο στις Λεύκες.

Αυτός λοιπόν μου λέει είμαι ο Νικόλας ο Στέλλας και 
θέλω να μεταφέρεις αυτά που πολλά χρόνια θέλω να 
πω, για να ηρεμήσει η ψυχή μου.

Να σταματήσουν κάθε χρόνο να με αποκαλούν «γεια 
σου παιδί απ τα Δαμάλια», «λεβέντη Δαμαλιώτη και 
άλλα τέτοια κουφά. Δηλαδή, για μένα δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη πατρίδα, αλλά προφανώς με απαξιώνουν 
την ώρα που υποτίθεται με τιμούν. Τους λέω λοιπόν 
επί τη ευκαιρία που συνάντησα πατριώτη, ότι όλη η 

οικογένειά μας ήταν Λευκιανοί. Και περιμένω ακόμα 
το Σύλλογο Λευκιανών ή και την κοινότητα Λευκών, 
να πάρουν ένα κομμάτι μάρμαρο ατσούμπαλο και να 
γράψουν: «Ο Ν Ι Στέλλας κρεμάστηκε μια ανοιξιάτικη 
μέρα από τους ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΝΑΖΙ με τη βοήθεια ενός 
χωροφύλακα που του έκανε τον Έλληνα. Όσο γι’ αυτά 
που γράφουν στη Μάρπησσα στο Ηρώο, δε με βρί-
σκουν σύμφωνο.

Εδώ όλοι οι εθνομάρτυρες έχουν διακριτικό στο μέ-
τωπο, που γράφει που, πότε και από ποιον θανατώ-
θηκε και χαίρουν της ανάλογης εκτίμησης .Εγώ έχω 
μια δουλόπρεπη εξήγηση. Αυτά είχα να πω και σας 
χαιρετώ ένας Λευκιανός».

Υστερόγραφο: Για τους νέους και όσους δεν ξέρουν, 
κάποιοι, κάποτε, σκέφτηκαν να τιμήσουν το παλικά-
ρι αυτό, όλης της Πάρου τώρα πια και του έφτιαξαν 
άγαλμα, αλλά η Βασίλισσα ήτο Γερμανίς και είχε σω-
ματοφύλακες. Είχε τον Λεβίδη Αυλάρχη, τον Λεβίδη 
Νομάρχη και τέσσερις Νταρτανιάν στην Πάρο, που 
έπρεπε να προστατέψουν την Φρειδερίκη Μπρέμνερ 
και τον τουρισμό. Δηλαδή, με μια λαμογιά, δυο λαγοί 
στο σακί.

Τόσο αληθινή αν δεν ήταν φανταστική

Σταμάτης Αρκάς Σιταράς



www.fonitisparou.gr

Άρνηση 
Έπαρχου για 
τις Α.Π.Ε.

Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, έστειλε επι-
στολή στον καθηγητή κ. Δ. Οικονόμου, στο εργαστή-
ριο πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με τη μελέτη που 
έστειλε το πανεπιστήμιο για τη διερεύνηση του καθε-
στώτος χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων στα 
νησιά μας. 

Η επιστολή του κ. Μπιζά, στον καθηγητή κ. Δημή-
τρης Οικονόμου έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Οικονόμου,
Με αφορμή την επιστολή σας από 7-1-2015 προς 

τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αι-
γαίου, 

Σας γνωρίζω ότι:
α. Στις 25/10/2014 πραγματοποιήθηκε, στην αί-

θουσα του πολιτιστικού συλλόγου «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» 
στην Πάρο, ημερίδα για τις ανεμογεννήτριες. Τα πο-
ρίσματα της ημερίδας, συνολικά έξι σελίδων, σας τα 
αποστέλλω για ενημέρωση. Επίσης στην διάθεση σας 
είναι και οι ομιλίες της ημερίδας αν τις θέλετε.

Τα πορίσματα του συνεδρίου καταλήγουν ως εξής:
«[…] Είναι φανερό ότι αν συνεξεταστούν όλα τα 

παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να 
επιτραπεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ένα 
τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα όπως είναι τα νησιά 
των Κυκλάδων και φυσικά δεν νοείται στο όνομα της 
προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφουμε, 
τελικά, ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι του, το οποίο 
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της φυ-
σικής και πολιτιστικής κληρονομιά μας».

Σε συνέχεια της ημερίδας οι φορείς της Πάρου 
μετά από γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα «Αρχίλοχος», αλλά και μετά από διάφο-
ρες κατά τόπους συνελεύσεις, με ομόφωνη απόφαση 
προχώρησαν σε ξεχωριστή άσκηση ένδικων μέσων 
με δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης εγκα-
τάστασης Αιολικού Πάρκου στο νησί της Πάρου την 
οποία ανέθεσαν σε νομικό γραφεία των Αθηνών. 

β. Στις 18/11/2014 με την υπ’ αριθμόν 190/2014 
απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε 
ομόφωνα ότι: «Το σώμα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή 
παραλαβής να δώσει οδηγία στην ερευνητική ομά-
δα έτσι ώστε να σταλεί το ερευνητικό πρόγραμμα σε 
ηλεκτρονική μορφή στους Δήμους προκειμένου αυτοί 
να γνωμοδοτήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις 
αυτές να ενσωματωθούν στα τελικά συμπεράσματα 
του ερευνητικού προγράμματος».

γ. Στις 21/1/2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου 
αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό δικηγόρου για άσκη-
ση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επι-
κρατείας κατά της αρ. Α.Π. οικ. 177360/18-12-2014 
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, ενέργειας 
και κλιματικής αλλαγής με θέμα: « Έγκριση περιβαλ-
λοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία 
Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 218,5 MW στα 
νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο».

δ. Στις 12/2/2015 κατόπιν προσκλήσεως του Δη-
μάρχου Πάρου πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζή-

τηση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβου-
λίου Πάρου, σχετικά 
με την εγκατάσταση 
των ανεμογεννητρι-
ών στην Πάρο. Στην 
παραπάνω συζήτηση 
που συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι όλων των 
Δημοτικών Παρα-
τάξεων και πολλών 
συλλογικών φορέων 
του νησιού της Πά-
ρου καταγράφηκε η 
καθολική άρνηση για 
την τοποθέτηση Βιο-
μηχανικών Αιολικών 
Πάρκων στο νησί της Πάρου. Επιπλέον τόσο ο νυν 
Δήμαρχος όσο και ο προηγούμενος δήλωσαν ότι δεν 
τους έχει ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να 
γνωμοδοτήσουν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με την μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ε. Στις 12/2/2015 η Οικονομική Επιτροπή της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε ομόφωνα την 
άσκηση ένδικων μέσων για την ακύρωση απόφασης 
του ΥΠΕΚΑ για τα αιολικά πάρκα Νάξου, Πάρου, Τή-
νου και Άνδρου. Ειδικότερα, αποφασίστηκε, η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με τους Δήμους Νάξου, 
Πάρου, Τήνου και Άνδρου να αναθέσουν σε νομικό 
γραφείο των Αθηνών την από κοινού κατάθεση στο 
Σ.Τ.Ε., αίτησης ακύρωσης της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, 
για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εγκατά-
στασης αιολικών πάρκων, στα νησιά της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο.

Πρόκειται για την δεύτερη αίτηση ακύρωσης που 
κατατίθεται. Η πρώτη κατατέθηκε στις αρχές του 2014 
από τους προαναφερθέντες Δήμους και την τέως Πε-
ριφερειακή Αρχή του Νοτίου Αιγαίου. Ο υπουργός 
ΠΕΚΑ, μετά την διαπίστωση ότι η προσβληθείσα με 
αίτηση ακύρωσης απόφασή του στερείτο νόμιμης 
υπόστασης, την ανακάλεσε και εξέδωσε νέα απόφα-
ση , όμοια σε περιεχόμενο, στις 18 Δεκεμβρίου 2014, 
την ακυρότητα της οποίας ζητούν εκ νέου σήμερα οι 
Δήμοι και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Μετά την συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομι-
κής Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλήμων Ζαν-
νετίδης δήλωσε:

«Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ομόφωνα αποφάσισε την άσκηση ένδικου 
μέσου που αφορά ακύρωση απόφασης του ΥΠΕΚΑ 
για έγκριση αιολικών σταθμών στα νησιά Νάξου, Πά-
ρου, Τήνου και Άνδρου, στηρίζοντας με την απόφαση 
αυτή την προσπάθεια των Δήμων, προκειμένου να 
ακυρωθεί μια απόφαση που έχει να κάνει με το περι-
βάλλον, τον πολιτισμό και την διατήρηση της φυσικής 
αρχοντιάς των νησιών αυτών. Το ένδικο μέσο συνί-
σταται στην προσφυγή της Περιφέρειας στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης 
έγκρισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων του τέως Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη».

Κύριε Οικονόμου, 
Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων των τοπικών 

φορέων αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιθυμούμε την το-
ποθέτηση ανεμογεννητριών στα νησιά μας καθώς 
αυτή θα οδηγούσε στη μετατροπή τους από προστα-
τευόμενα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους τα οποία 
παράλληλα αποτελούν και τουριστικό προορισμό, σε 
βιομηχανικές περιοχές».
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Ακίνητα
Ο δήμος Πάρου με ανακοίνωση-πρόσκληση ενημε-

ρώνει τους δημότες για τον καθορισμό του συντελε-
στή του τέλους ακίνητης περιουσίας και τα μη ηλε-
κτροδοτούμενα ακίνητα. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το νόμο 2130/1993 ο ιδιοκτήτης ή 
επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει μέσα σε ένα 
μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθο-
ρισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσί-
ας, να υποβάλλει στο δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα 
δήλωση ακινήτων για τον υπολογισμό του τέλους 
ακίνητης περιουσίας. 

Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για 
τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή 
στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου 
από της μεταβολής. Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλ-
λει δήλωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υπόκειται 
σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέ-
λους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. 

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή 
οικόπεδα) συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση όπως 
ορίζεται από τις παραγράφους 5 & 15 του άρθρου 
24 του νόμου 2130/93.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3345/2005 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.25/1975 ως εξής: «Ακίνη-
τα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη 
δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου 
του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαί-
ωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή 
δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο πα-
ραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος 
των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε 
κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, 
αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής».

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
1. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους 

μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ήτοι:
α) πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οι-
κισμών

β) κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικι-
σμών να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του 
Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τη 
δήλωσή τους.

2. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή της 
ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, μετά τη διακοπή 
παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας στα ακίνητά τους, 
να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να δηλώ-
σουν την εν λόγω διακοπή, προσκομίζοντας σχετική 
βεβαίωση της ΔΕΗ / ΔΕΔΔΗΕ.

Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιεί-
ται, να προσκομίσουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση 
προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους 
καθαριότητας».

Βιώσιμος 
τουρισμός

Ο δήμος Πάρου προσπαθώντας να 
εκπονήσει σχέδιο τουριστικής ανάπτυ-
ξης με έμφαση στην ανάδειξη των ιδι-
αίτερων χαρακτηριστικών της Πάρου, 
συνεργάζεται με το Παρατηρητήριο 

Βιώσιμου Τουρισμού, που είναι ένα ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται 
από το πανεπιστήμιο Αιγαίου για λο-
γαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού.

Ο δήμος γι’ αυτό το θέμα εξέδωσε 
δελτίο τύπου για να γνωστοποιήσει συ-
νάντηση που θα γίνει. Η ανακοίνωση 
μεταξύ άλλων γράφει:

«Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασί-
ας σας καλούμε στην παρουσίαση των 

πρώτων πορισμάτων της συνεχιζόμε-
νης έρευνας που θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 3 Ιουνίου στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19:00. 
Ως εκπρόσωποι της Ομάδας Έργου θα 
παρευρεθούν για την παρουσίαση ο κ. 
Γιάννης Σπιλάνης, καθηγητής Πανεπι-
στημίου Αιγαίου (Διευθυντής Παρα-
τηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού) και 
ο Δρ. Άγγελος Βλάχος (Συντονιστής 
Ομάδας Έργου. 

Το Έργο αυτό έχει ως στόχο να υπο-

στηρίξει ουσιαστικά τους φορείς που 
εμπλέκονται στη παραγωγή και στη 
διάθεση του τουριστικού προϊόντος 
(ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιος το-
μέας, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί 
σύλλογοι, κα.), προκειμένου να σχεδι-
άσουν με τον καλύτερο τρόπο τις πα-
ρεμβάσεις τους. Τελικός σκοπός είναι η 
μεγιστοποίηση του οφέλους σε μακρο-
χρόνια βάση για τους φορείς αυτούς 
και για την Πάρο γενικότερα».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυά-
ρι 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. Με-
σολάβηση για λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 

6940622456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω ανάγκης,  πω-
λούνται σε διάφορες τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ µικρή προ-
καταβολή, πολλές δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ πωλείται κτήµα δίπλα στο δρόµο, 
4 στρεµµάτων, εκ των οποίων το 1 στρέµµα είναι 

ελιές και τα 3 στρέµµατα αµπέλι. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 21429, 
697 4475 942

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & Ε-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
   

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

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα επιπλωµένη, 50 τ.µ., 
µε αυλή. Τηλ. επικοινωνίας: 
6948511546

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ενοικιάζεται κα-
τάστηµα στον κεντρικό δρόµο. 
Τηλ. 6938186562, 6977130042, 
2284770007

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-
ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόµο, 
ενοικιάζεται χώρος για κατάστη-
µα ή γραφείο, 100 τ.µ. ισόγειο και 
100 τ.µ. υπόγειο. Ενοικιάζονται 
µαζί ή και ξεχωριστά. Με πάρ-
κινγκ. Τηλ: 6977618527

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
  

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σε-
µινάρια για τον τουρισµό, 
Μαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά ή 
ατοµικά, Προετοιµασία για όλα τα 
διπλώµατα και για σπουδές στην 
Ιταλία. Τηλ. 6974 365805

ΕΛΛΗΝΙ∆Α γνώστης 3 ξένων 
γλωσσών, πολλή κοινωνική, 
έµπειρη µάγειρας (πρώην εστιά-
τορας), δραστήρια, ζητεί εργασία 
στην Παροικία. Ανοικτή σε διά-
φορες προτάσεις. 
Τηλ. 6932629045

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 
απόφοιτος της Ψυχοπαιδαγω-
γικής σχολής, µε εξειδίκευση 
σε θέµατα Τέχνης & Πολιτισµού, 
παραδίδει µαθήµατα Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας, Ιστορίας σε παιδιά 
γυµνασίου και λυκείου. Τιµές 
προσιτές. Τηλ. 6947 268 109

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 
νέος/α ζητείται από εταιρεία 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην 
Πάρο. Επιθυµητή προϋπηρεσία, 
απαραίτητη γνώση Η/Υ και αγ-

γλικών, ευγενικός/η. Αποστείλατε βιογραφικό στο: 
info@paroscarrental.com

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒLUE στη Χρυσή Ακτή, ζητά έ-
µπειρο προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων: 
βοηθό κουζίνας, λάντζα, µπουφετζή και σερ-
βιτόρους. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Τηλ. 
6987730378

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

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΝΤΖΕΡΑ ζητείται από πιτσα-
ρία 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. Πληρο-
φορίες 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 Αγγλικά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6945069970

ΛΑΝΤΖΕΡΑ ζητείται για εστιατόριο στο ∆ρυό της 
Πάρου. Τηλ: 697 2558 231

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται για εστιατόριο στην Αλυκή 
της Πάρου, µε εµπειρία στην ελληνική κουζίνα και 
στα τηγάνια. Κατά προτίµηση από Πάρο. Πληροφο-
ρίες, κος Νίκος: 22840 91740, 693 4344 235

∆ΙΑΦΟΡΑ    

ΚΑΝΑΠΕΣ – ΚΡΕΒΑΤΙ πωλείται, 3θέσιος, σε πο-
λύ 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 ψυχοκοινωνικής 
στήριξης που παρέχει στο νησί της Πάρου ζητάει 
να συνεργαστεί µε εθελοντή εκπαιδευτικό Πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης µε στόχο την µαθησιακή 
στήριξη 2 άπορων µαθητών κατά τους καλοκαιρι-
νούς µήνες. Πληροφορίες: 2284022011
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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€
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

VANGELI
KRISTAQ

Βαψίµατα κουφωµάτων
& τοίχων

Σπατουλαρίµατα

συνέπεια | άµεση εξυπηρέτηση | χαµηλές τιµές

693 2637952

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 6 Ιουνίου.
Τηλ. για ραντεβού:

22990 69055 & 697 6797449

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Σπανός Ζαχαρίας του Σταματίου και της 

Ευαγγελίας, το γένος Θεοδώρου, που γεννήθη-
κε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Παροικία 
Πάρου και η Φαρούπου Αννεζίνα του Λεωνίδα και 
της Αικατερίνης, το γένος Τρέσσου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Αντίπαρο, θα 
παντρευτούν την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στον Ιερό 
ναό της Αγίας Άννας στην Παροικία της Πάρου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙ-

ΠΑΡΟΥ, σας προσκαλεί στο σεμινάριο κυνοφιλίας, 
που διοργανώνει το Σάββατο 30/5/2015 και ώρα 
20:00 στην αίθουσα του Νηρέα στη Νάουσα της 
Πάρου. Ομιλητές: κος Μαυρίδης και κος Πάσουλας.

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες και Ικανότητες και τα παιδιά ευχα-
ριστούν πολύ το πολυϊατρείο ΔΙΑΓΝΩΣΗ, Επίσημο 
Συνεργάτη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και τους 
ιατρούς - καθηγητές του Ομίλου για την ευαισθησία 
τους , όπως και το ενδιαφέρον τους για το κέντρο μας.

Ο ιατρικός προληπτικός έλεγχος που πραγματοποιή-
θηκε σε όλα τα παιδιά μας στις εγκαταστάσεις του πο-
λυϊατρείο κατά την επίσκεψή των κυρίων καθηγητών 
στη Πάρο αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους.

Εκδηλώσεις αγάπης και συμπαράστασης όπως αυτή 
μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίσουμε το έργο μας. 
Ευχαριστούμε πολύ.
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Γενοκτονία Ποντίων 
Την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων τίμησε ο ΧΟΝ με εκδηλώσεις του 

στις 23/5 υπό τον γενικό τίτλο: «Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου - Ημέρα 
μνήμης και περισυλλογής».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου στη Νάουσα, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Ηρώον, παρουσία 
του δημάρχου Πάρου, κ. Κωβαίου και εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Οι εκ-
δηλώσεις ολοκληρώθηκαν με ομιλία του κ. Γιάννη Ευφραιμίδη, χοροδιδασκάλου, 
και προβολή βίντεο, στην αίθουσα της μαρίνας.
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Εκλογές ΑΟΠ

Με συμμετοχή 100 μελών του ΑΟΠ (που ήταν μία 
από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών), ολοκλη-
ρώθηκε στις 21:30 η ψηφοφορία για την εκλογή νέου 
διοικητικού συμβουλίου, στο ιστορικό Παριανό σωμα-
τείο.

Στη συνεδρίαση που προηγήθηκε υπό την προεδρία 
του κ. Ηλ. Κουντρομιχάλη, εγκρίθηκαν ομόφωνα από 
το σώμα ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.

Τα έξοδα του ΑΟΠ, για τα τμήματα ποδοσφαίρου, 
μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβησης και στίβου, ανήλθαν για 
την Παριανή ομάδα το 2013-2015, στα 125.031 
ευρώ, ενώ τα έσοδά της στα 107.201 ευρώ. Η διαφο-
ρά των 17.830 ευρώ που προέκυψε, καλύφθηκε από 
συνδρομές μελών του απερχόμενου ΔΣ. Στις εκλογές 
που ακολούθησαν της συνέλευσης ψήφισαν 100 άτο-
μα (έγκυρα 97 ψηφοδέλτια). Την εφορευτική επιτροπή 
αποτελούσαν οι κυρίες, Ιωάννα Κρητικού και Μαρία 
Τσαντάνη, καθώς και ο κ. Στέλιος Μπόνης.

Τα 11 μέλη που εξελέγησαν στο νέο ΔΣ είναι τα 
εξής:

Μαρία Κουτσονικολή 76
Αντώνης Λάμπρου 73
Κων/νος Τσαντάνης 67
Νίκος Κρουσταλλάκης 65
Ιάκωβος Αλιπράντης 64
Δημήτρης Βεντουρής 46
Σταύρος Μπαμπούνης 34
Γιάννης Σαρρής 34
Μιχάλης Μπούμπας 33
Κων/νος Καλόγηρος 32
Κυριακή Μπιζά-Τσιώλη 30
Αναπληρωματικά μέλη του νέου ΔΣ είναι οι παρα-

κάτω:
Γιάννης Ραγκούσης 29
Παύλος Μαραγκουδάκης 27
Γιάννης Αποστόλου 18
Ιάκωβος Μαριάνος 17.
Τέλος, για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι 

παρακάτω:
Δημήτρης Σιφναίος 51
Νίκος Γκουρογιάννης 41
Γιάννης Βλαχάκης 36.

Εκλογές ΕΠΣΚ
Οι εκλογές της ΕΠΣ Κυκλάδων, που θα πραγματο-

ποιηθούν στις 6 Ιουνίου 2015, πλησιάζουν, και μαζί 
με αυτές έχει ξεκινήσει και ο αγώνας των δύο συν-
δυασμών που έχουν γίνει γνωστοί ως τώρα, για την 
επικράτησή τους.

Οι δύο συνδυασμοί είναι του νυν συμβούλου της 
ΕΠΣΚ, κ. Χρ. Καφτηράνη και του δικηγόρου κ. Κώ-
στα Δοκιμάκη. 

Ο κ. Δομικάμης, θα παρουσιάσει σήμερα το ψηφο-
δέλτιό του στη Σύρο, ενώ όπως φαίνεται είναι πιθανό 
σ’ αυτό, να διεκδικήσει την εκλογή του και ο πρώην 
πρόεδρος του ΑΟΠ, κ. Γιώργος Παρούσης. Σε ανα-
κοίνωση του κ. Δοκιμάκη, που δόθηκε στη δημοσιότη-
τα στις 25/5/2015, γράφεται:

«Πριν από δύο μήνες γεννήθηκε η ιδέα της δημι-
ουργίας ενός συνδυασμού που θα διεκδικήσει την 
ηγεσία της ΕΠΣ Κυκλάδων στις επερχόμενες εκλογές 
του Ιουνίου από παράγοντες των σωματείων όλων 
των νησιών κι από ανθρώπους που έχουν στηρίξει 
έμπρακτα και ανιδιοτελώς το Κυκλαδίτικο Ποδόσφαι-
ρο.

Σήμερα, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ενη-
μερώσουμε τον φίλαθλο κόσμο των Κυκλάδων ότι η 
προσπάθεια αυτή πήρε «σάρκα και οστά». Αυτό που 
φάνταζε στο μυαλό όλων μας σαν μια ρομαντική ιδέα, 
σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Καταφέραμε να 
φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο ενωτικό, χωρίς πολιτικές 
«ταμπέλες» και οικονομικές και άλλου είδους εξαρ-
τήσεις. Το ενωτικό ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας 
με τα ονόματα των υποψηφίων, θα παρουσιαστεί την 
προσεχή Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00 
σε συνέντευξη τύπου προς όλα τα ΜΜΕ των Κυκλά-
δων στην αίθουσα της πρώην λέσχης Α/ξκων (πρώ-
ην Άλφα τράπεζα) στην πλατεία Μιαούλη. Την ημέρα 
εκείνη θα γίνει παρουσίαση των υποψηφίων μας, του 
προγράμματος, και των στόχων μας με κύριο άξονα τα 
πρωταθλήματα ανάπτυξης και υποδομών, μακριά από 
κηδεμονίες και οπαδισμούς.

Κοινός στόχος όλων μας είναι η βελτίωση του ποδο-
σφαίρου των νησιών μας. Δέσμευσή μας είναι η από-
λυτη ισονομία των νησιών και των ομάδων μας. Το 
Κυκλαδίτικο Ποδόσφαιρο μας ενώνει…».

Νέο ΔΣ στο 
Μαρπησσαϊκό

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 
10/5/2015, το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαϊκός, συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Αντιπρόεδρος: ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραμματέας: ΜΑΜΑΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
Ταμίας: ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕ-

ΛΟΣ
Γενικός αρχηγός ποδοσφαίρου: ΜΑΜΑΣΗΣ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
Έφοροι καλαθοσφαίρισης: ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Έφοροι ακαδημιών: ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & 

ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Έφορος πετοσφαίρισης: ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΣ
Έφορος πολιτιστικών: ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & 

ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Έφορος υλικού: ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Mach Racing 
Tour

Η Πάρος αποτέλεσε για δεύτερη συνεχή χρονιά 
σταθμό του Hellenic Mach Racing Tour, μιας συναρ-
παστικής ιστιοπλοϊκής διοργάνωσης, στην οποία συμ-
μετέχουν καταξιωμένοι και σπουδαίοι ιστιοπλόοι. 

Οι αγώνες έλαβαν χώρα το διάστημα 22-24 Μαΐου 
στον γραφικό κόλπο της Παροικίας, όπου οκτώ ομά-
δες αναμετρήθηκαν προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέ-
αμα στο κοινό. 

Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα της Hellenic 
Police, σημειώνοντας την πρώτη και σημαντικότερή 
της διάκριση στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Η απο-
νομή του πρώτου βραβείου έγινε στον Ναυτικό Όμιλο 
Πάρου από τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μ. Κωβαίο.

Στον ΣΕΓΑΣ 
ο ΑΟΠ

Ο ΑΟΠ αποτελεί πλέον μέλος του ΣΕΓΑΣ (Σύνδε-
σμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων). 
Ο ΣΕΓΑΣ είναι η πρώτη Ομοσπονδία (1897) που ιδρύ-
θηκε στην Ελλάδα και καλλιέργησε - εξέλιξε, από την 
ίδρυσή του και για πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεΐ, κολύμπι, τένις, ξιφασκία, 
ποδηλασία, γυμναστική, πάλη, πυγμαχία, ιππασία, σκο-
ποβολή, τζούντο κ.α) που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρ-
τητες ομοσπονδίες.

Ο ΑΟΠ αποτελεί μέλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων 
και είναι το όγδοο σωματείο του Νομού Κυκλάδων, 
που έχει αυτή την τιμητική ιδιότητα. 

Τα άλλα επτά σωματεία (κατά σειρά εγγραφής) εί-
ναι: Πανναξιακός, Παμμηλιακός, Ανδριακός, Ναξιακός 
ΓΣ 2003, ΑΣ Σύρου «Ποσειδών», ΑΟ Μυκόνου και 
ΑΜΣ Φιλωτίου Νάξου «Ζευς». Σημειώνουμε, ότι και 
ο ΓΑΣ Πάρου υπήρξε παλαιότερα μέλος του ΣΕΓΑΣ, 
αλλά λόγω της αδρανοποίησής του διαγράφηκε από 
τα μητρώα.

Η δημιουργία τμήματος στίβου είχε ξεκινήσει από 
το 2013 και το τελευταίο διάστημα με τη γυμνάστρια 
και παλιά αθλήτρια των σπριντ, Μαρία Τσουκνίδα, το 
σωματείο κάνει δειλά-δειλά τα πρώτα του βήματα και 
σε επίσημους αγώνες. Ο ΑΟΠ έλαβε μέρος σε δια-
συλλογικά πρωταθλήματα των Κυκλάδων και αρκετοί 
αθλητές του διακρίθηκαν. Ορισμένοι εξ αυτών έπια-
σαν και τις απαιτούμενες επιδόσεις, για συμμετοχή σε 
πανελλήνια πρωταθλήματα της κατηγορίας τους.

Βετεράνοι
Στις εκλογές που διενεργήθηκαν από το σύνδεσμο 

βετεράνων ποδοσφαιριστών Πάρου, την Τετάρτη 
13/5/2015, στα γραφεία του δημοτικού σταδίου Πα-
ροικιάς, εξελέγησαν οι παρακάτω:

Αποστόλου Γιάννης, Κορτιάνος Νίκος, Μπόνης Στέ-
λιος, Μανιώτης Σάββας και Λάπη Άρης.

Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν: Βλαχάκης 
Γιάννης, Καρασαντές Δημήτρης και Βαρθακούρης Ιά-
κωβος.
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4ος δρόμος 
υγείας

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ολοκληρώθηκε ο 4ος αγώνας 
δρόμου υγείας Αντιπάρου, 24,4 χλμ. που συνδιοργα-
νώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο «Αντίπαρος εν 
πλω» και τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ταυτόχρονα 
διεξήχθη αγώνας δρόμου 10 χλμ., περιπατητική δια-
δρομή 10 χλμ. και fun race 2χλμ. 

Στον αγώνα έλαβαν μέρος και αθλητές που ήρθαν 
από το εξωτερικό (Καναδά, Πολωνία, Γαλλία και Αγ-
γλία) και πολλές περιοχές της χώρας μας.

Αποτελέσματα 24,4 χλμ
1. ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (OUTRUN-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ)
2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩ-

ΝΟΣ).
3. SIMO ZAC (Αντίπαρος Εν Πλω)
4. EDWARDOS DANKANOS
5. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
6. ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ).
7. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (RUNNIN GREECE)
8. RYKALA ARTUR (LAMAS).
9. ΦΥΡΙΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑ-

ΘΩΝΟΣ)
10. HICKMAN JAY (Paros Active).
11. PIOMBINO EMMANUEL (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)
12. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗ-

ΤΟΣ)
13. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14. MUNOZ JAVIER
15. ΝΤΟΎΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16. ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ
17. ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΕΛΜΗΣ-

ΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)
18. ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ)
19. WALKER BARRY MARK (KENDAL AC)
20. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
21. RAYMOND GEORGES (MARYSE ST)
22. ΔΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)
23. ΝΑΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
24. ΚΑΝΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΓΔΑ
26. ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΩΤΗΣ
27. ΤΟΥΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28. ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
29. ΣΙΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΣΑΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΔΡ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
31. HAYWARD STEVEN
32. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ)
33. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
34. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
35. ΠΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
36. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
37. ΝΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
38. ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΡΕΝΑ (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)
39. ΓΙΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
40. ΚΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ
41. ΒΟΥΔΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩ-

ΝΟΣ).

Αποτελέσματα 10 χλμ
1. ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
5. ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. CLAPSHAW CHRIS PETER
7. ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΤΖΑΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

12. ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ)

13. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)

14. ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑ-
ΘΩΝΟΣ)

15. ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16. ΓΙΑΒΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
17. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (PAROS ACTIVE)
18. ΓΑΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
20. ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
22. OETZEL MARCUS
23. ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ (RUNNIN GREECE)
24. ΑΞΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
25. ΠΑΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
26. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27. SILVER TOMAS 
28. ΑΡΚΑΣ ΖΕΠΠΟΣ (SNAILS RUNNING TEAM)
29. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ)

30. ΜΠΟΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (MY ATHLETE)
31. LVEU DIEGO
32. ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
33. NOWICKI  BARTOSZ (PODROZNICY EU)
34. ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
35. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
36. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
37. ΓΑΡΖΩΝΗ ΕΛΛΗ
38. ΓΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
39. MERETEUS JEANNE
40. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
41. ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
42. ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΔΥΠ)
43. ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
44. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
45. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
46. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
47. LEFAKIS MICHAELA
48. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

49. ΛΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ
50. ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
51. ΓΕΩΡΓΙΟΥ HARITON STEV.
52. ΣΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
53. ΑΠΟΚΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
54. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
55. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
56. ΜΥΛΩΝΑ ΞΑΝΘΙΠΗ
57. HAYWARD ROWENA
58. KOSKA KATARZYNA KATARZYNA (pLAMAS)
59. NOWICKA IZABELA (PODROZNICY.EU)
60. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
61. ELISON DOWN
62. ΠΑΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
63. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
64. BUERKI PETER BARBARA
65. ΝΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
66. ΔΩΔΗ ΙΟΛΗ (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)
67. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ
68. LYN ERNEST BANKS
69. COOPER WILLIAM LANE

70. VUCICH TOM
71. ΒΑΘΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝ
72. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
73. ΤΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
74. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΕΜΜΑ
75. GRASSO FRANCESCA
Επίσης, ακόμα 19 αθλητές δεν ολοκλήρωσαν 

την προσπάθειά τους και εγκατέλειψαν τον αγώ-
να.

10 χλμ. (μη αγωνιστικό)
1. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΠΕΤΥ (Α.Ο.Μ. Λέσβου)
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΕΠΕ)
3. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ
4. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
5. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΜΠΕΤΥ
6. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (POLIAS 

RUNNERS)
7. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ομάδα Πεζο-

πόρων Σύρου)
8. ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
9. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
10. ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Μ.Ε.Α.Σ. ΚΩΣ-

ΤΟΥ)
11. HERBERT STEVE
12. ΚΕΜΕΝΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ. (Δρομείς Σύρου)
13. DONNELLY EDDIE
14. ESCAILLAS JACQUES
15. MEVAG HARALD
16. MEVAG YVONNI
17. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ MATINA
18. KOTSOPOULOS JUGUEL
19. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
20. ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΑΝΝΑ
21. GAINSBURY LEE
22. GAINSBURY GHISLAINE
23. BRUNTON ADRIAN
24. ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΝΙΚΗ (KYTHIRA RUNNERS)
25. ΚΑΝΙΡΗ ΑΡΤΕΜΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)

26. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
27. ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
28. PESSINA PICHISIO
29. BARALO EVA
30. BRUNTON LISA
31. STEVEN GREG
32. ESCAILLAS MURIER
33. ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34. ΦΙΛΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
35. ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ RICHARD
36. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
37. ΚΟΥΤΣΑΓΙΑ ΜΑΡ. (Flying Geese Running Team)
38. ENGELVAAD JOVANNIS
39. FLYNN MONICA
40. LARSEN EVA
41. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑΝΑ
42. ΚΑΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
43. ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
44. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΕΛ. (ΟΜ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΣΥΡΟΥ)
45. ΜΠΑΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ).



Ιατρική ημερίδα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23/5/2015 η 2η ιατρική ημερί-

δα που διοργάνωσε το ιδιωτικό πολυιατρείο «διάγνωση» και ο Όμιλος Ιατρικού 
Αθηνών, σε αίθουσα ξενοδοχείου στην Παροικιά, με θέμα: «Διαγνωστική και θε-
ραπευτική αντιμετώπιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας».

Χαιρετισμούς στην ημερίδα έκαναν ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνι-
κος, ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος του πολυιατρείου «διάγνωση», κ. Απ. Σταυρακάκης.

Επίσης, μίλησαν στην ημερίδα, ο επιχειρησιακός διευθυντής του Ιατρικού Αθη-
νών, κ. Βασιλ. Μπαρδής, ο προϊστάμενος ποιότητας και εκπαίδευσης του Ιατρι-
κού Αθηνών, κ. Γιάν. Καλοφυσούδης, ο καθηγητής πνευμονολογίας, κ. Παν. Μπε-
χράκης, η καρδιολόγος, κ. Εριφ. Βενιέρη, ο καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών και 
διευθυντής της Γ’ πανεπιστημιακής παθολογικής κλινικής, κ. Κων/νος Συρίγος, ο 
οδηγός αγώνων, κ. Αναστ. Μαρκουΐζος (Ιαβέρης) και ο επ. καθηγητής χειρουρ-
γικής παν. Αθηνών και διευθυντής χειρουργός του Ιατρικού Αθηνών, κ. Κων/νος 
Κούρτης. 


