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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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■ Συρμαλένιος
Δεν παίζεται τελικά στον πολιτικαντισμό ο βουλευ-

τής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος. Έτσι, μετά το 
φλόμωμα που μας έχει ρίξει από τότε που έγινε μνη-
μονιακός, με τα δεκάδες ανούσια δελτία τύπου, τις 
προάλλες προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Μετά τη 
συνάντηση Κωβαίου με Σπίρτζη, εξέδωσε πανηγυρικό 
δελτίο τύπου στο οποίο περιέγραφε δημοσιογραφικά 
τι έγινε στη συνάντηση. Ομολογώ με μεγάλη επιτυχία 
και σκέφτομαι πως άνετα θα μπορούσε να δουλέψει 
ως ανταποκριτής της εφημερίδας μας στην Αθήνα. 
Τώρα θα με ρωτήσετε ποια είναι η ενεργή συμμετοχή 
του στην υπόθεση νέου αεροδρομίου Πάρου και ποια 
ήταν η παρέμβασή του στη συνάντηση στο υπουργείο. 
Ακριβώς, καλά σκεφθήκατε. ΚΑΜΙΑ! Τουρίστας κανο-
νικός. Είδε φως και μπήκε!

■ Συρμαλένιος 2
Η ευγένεια βέβαια της Παριανής αποστολής ήταν 

κάτι περισσότερο από large. «Οι βουλευτές» λένε, 
«του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, βοήθησαν πολύ για να κλει-
στεί το ραντεβού με τον υπουργό!». Άντε τώρα, να μην 
πω τίποτα με τις ευγένειες μας και τις μαμακίες μας. 
Έλεος δηλαδή! Τρεις βουλευτές βοήθησαν για να δει 
η Παριανή αποστολή τον Σπίρτζη; Τρεις βουλευτές πί-
εσαν για να γίνει δεχτή η Παριανή αποστολή, η οποία 
είχε πάει στον υπουργό να του δώσει χρήματα, για να 
γίνει εκείνος μάγκας! Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να 
μη μας δεχθεί; Δεν ήθελε τα χρήματα των Παριανών 
για να ολοκληρώσει η ΥΠΑ το αεροδρόμιο; Ήμαρτον 
ρε παιδιά! Να δείτε που στον απολογισμό του ο Συρ-
μαλένιος μαζί με τους άλλους αστέρες του ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, θα γράψουν και τα τηλεφωνήματα στον 
Σπίρτζη, για να κλειστεί το ραντεβού! Να δείτε που και 
αυτά (τηλεφωνήματα), εμείς πάλι θα τα πληρώσουμε 
στο τέλος. (Ελπίζω να έχουν οικονομικά προγράμμα-
τα…).

■ «Μυρωδιάς» 
Να μην ξεχάσω και τον άλλον τοπικό αστέρα. Τον κ. 

Βρούτση! Ο κύριος «τέρμα το ΕΚΑΣ, τέρμα οι συντά-
ξεις, ζήτω το μνημόνιο», δεν είπε για άλλη μία φορά 
το παραμικρό. Έκανε ό,τι κάνει πάντα. Δηλαδή, τίποτα! 
Ο κ. «μυρωδιάς» των Κυκλάδων.

■ Site βροχόπτωση
Κατά μάνα κατά κύρη λέει η σοφή παροιμία. Το site 

του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι το μόνο κομματικό 
όργανο στην Ελλάδα, που γράφει για θέματα ποικίλης 
ύλης. Κάτι σαν το παλιό «Ρομάντζο» δηλαδή. Έχει θέ-
ματα από την αποχώρηση προπονητή του ΑΟΠ, έως 
τις τηλεοπτικές συχνότητες στην Πάρο και μόδα. Αφή-
στε που έχει ένα κόλλημα με τη βροχόπτωση. Με το 

που πέφτει καμιά ψιχάλα, τσουπ αμέσως, για το πόσο 
έβρεξε, πόσα χιλιοστά ήταν η βροχή και πόσα mm o 
υετός (τι είναι πάλι αυτός ο υετός τον Αλαφούζα μου 
μέσα. «Ντουβάρι» θα μείνω σ’ αυτήν τη ζωή).

■ Άσχετο
Ψάχνοντας να βρω την κατάλληλη φωτογραφία για 

τις σημερινές «διαφωνίες», ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε 

εβδομάδα χωρίς να έχει η Βουγιουκλάκη τουλάχιστον 
5-6 πρωτοσέλιδα σε περιοδικά της εποχής. Οι σημερι-
νές «σταρ» θα τρόμαζαν -και μόνο στην ιδέα- αν ανα-
κάλυπταν τι πραγματικά σημαίνει σταρ και τι σημαίνει 
να σε «ερωτεύεται» ο φακός…

■ Σπίρτζης
Να πούμε πάντως και μία μεγάλη αλήθεια για τη 

συνάντηση των Αθηνών και το αεροδρόμιο. Ο Σπίρ-
τζης δε δεσμεύτηκε για τίποτα! Τώρα θα μου πεις οι 
«δεσμεύσεις» των Συριζαίων είναι κάτι σαν το μάδημα 
της μαργαρίτας, με άλλη βέβαια οπτική: «Θα το κάνει 
ή θα κάνει κολοτούμπα μετά». Από την άλλη, η άλλη 
μεγάλη αλήθεια είναι, πως στη συνάντηση δεν ήταν 
κανείς παρόν από την ΥΠΑ. Και εδώ, μπαίνουν πολλά 
ερωτηματικά. Πώς γίνεται δηλαδή, σ’ ένα έργο που 
θα υλοποιήσει η ΥΠΑ, να μην παρευρίσκεται ούτε ένα 
στέλεχός της στη συνάντηση. Βέβαια αν δεχθούμε ως 
αλήθεια ότι το ραντεβού το έκλεισαν οι Συριζαίοι βου-
λευτές Κυκλάδων, τότε μην έχουμε και μεγάλες απαι-
τήσεις. Άντε τώρα να κατανοήσουν πως όταν μιλάμε 
για ένα έργο, θα πρέπει εκεί να βρίσκεται και αυτός 
που θα το υλοποιήσει. Δύσκολα πράγματα. Πιο εύκολα 
μου ακούγεται να πάρει είδηση ο Αλαφούζας πως με 
π@ρδές δε βάφονται αυγά!

■ Κωβαίος!
Το καλυτερότερο το άφησα για το τέλος. Την Τε-

τάρτη το βράδυ, συνεδρίαζε το δημοτικό μας συμβού-
λιο. Στο θέμα που «κόλλησαν» ήταν ο κανονισμός των 
νεκροταφείων. Λίγο ακόμα και θα γινόμαστε μακα-
ρίτες από την κούραση και το ατέλειωτο μπλα-μπλα 
οι ακροατές της συνεδρίασης… Σε κάποια στιγμή και 
στην κορύφωση του θέματος για τα νεκροταφεία, ο 
Κωβαίος μονολογεί: «Η πύλη του παραδείσου είναι 
κοινή για όλους!». Έγραψε!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

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

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

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

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

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Αντάμα καφέ μεζεδοπωλείο& Απόπλους

Παραλία  Α λυκής |  τηλ .  22840 91228 |  κ ιν .  6970 242230

Πίτα κυνηγών

Στις 20/01/2016 το Δ.Σ. του κυνηγετικού συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου και τα 
μέλη του έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε καφέ της Νάουσας. Το τυχερό κομ-
μάτι με το φλουρί το έτυχε στον κ. Γ. Γιαννούλη.

Το Δ.Σ του κυνηγετικού Συλλόγου ευχαριστεί τα μέλη του, που για ακόμα μια 
φορά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ήταν κοντά στο σύλλογο τους.

Τον τσάκωσαν!
Στις 21/1/2016 εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Πάρου, δύο κλοπές και 

σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 31χρονου ημεδαπού.
Ο δράστης, το χρονικό διάστημα από 16 έως 19 Ιανουαρίου 2016, παραβίασε 

επιχειρήσεις και αφαίρεσε κατά περίπτωση χρηματικά ποσά. 

Περπατήματα
Οι «περπατητές Πάρου», διοργανώνουν 

την πρώτη πεζοπορία για την νέα χρονιά και 
έτσι, στις 31 Ιανουαρίου, στις 10.30 π.μ. θα 
επισκεφθούν τα Μάρμαρα.

Η διαδρομή έχει ως εξής: Από τα Μάρ-
μαρα θα κατευθυνθούν προς τον κάμπο (ο 
μεγαλύτερος των Κυκλάδων). Θα διανύσουν 
ένα μέρος του μέσα από χωματόδρομους 
και ένα μικρό κομμάτι ασφάλτου, καταλή-
γοντας στους πρόποδες του Αντικεφάλου. 
Εκεί, θα χωριστούν σε δύο ομάδες. Η μία θα 
«αναρριχηθεί» στον Αντικέφαλο και η άλλη 
θα συνεχίσει παραλιακά προς το ακρωτήριο 
του Μώλου.

Οι δυο ομάδες θα ξανασυναντηθούν για 
να ανέβουν στον Αγ. Αντώνιο, μέσα από την λοφοπλαγιά των πεύκων. Εκεί, θα κό-
ψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ενώ ο τυχερός θα κερδίσει δώρο.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Ορειβατικό μποτάκι για αυτούς που θα «αναρριχηθούν» 
στον Αντικέφαλο ή απλό αθλητικό παπούτσι για τους υπόλοιπους. Ακόμα, σακίδιο με 
σνακ και ένα μπουκάλι νερό, ενώ θυμίζουμε ότι η συμμετοχή ανηλίκων επιτρέ-
πεται με συνοδό. Επίσης, σε κάθε πεζοπορική μας εξόρμηση είναι ενημερωμένο 
σχετικά με την τοποθεσία και την πορεία, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Τέλος, σημείο συνάντησης είναι ο χώρος στάθμευσης απέναντι από το γυμνά-
σιο Μαρμάρων, ο βαθμός δυσκολίας είναι σχετικά δύσκολος για την ομάδα που 
θα «αναρριχηθεί», μέτριος για την ομάδα που θα ακολουθήσει τη διαδρομή για το 
Ακρωτήριο και η διάρκεια διαδρομής είναι 4 ώρες (απόσταση 10 χλμ).

Συνέλευση εμπόρων
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, θα πραγματοποιήσει την 

ετήσια γενική συνέλευση την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί. Σε περί-
πτωση μη απαρτίας η συνέλευση (οριστική), θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 
Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου (επαρχιακός δρό-
μος Παροικιάς - Καμαρών, περιοχή Λιαροκόπι πλησίον ΕΠΑΛ) Τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή προεδρείου 
2. Παρουσίαση πεπραγμένων διοίκησης.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού.
4. Ενημέρωση από δήμο Πάρου και Α.Μ.Κ.Ε για τις εξελίξεις στο αεροδρόμιο.
5. Ενημέρωση από «Alpha Bank» για τη συνεργασία με τον εμποροεπαγγελματικό 

σύλλογο.
6. Ενημέρωση από τον κ. Σταυρακάκη για τις προσφορές της «Διάγνωσης» στα 

μέλη του συλλόγου.
7. Βράβευση υπαλλήλων επιχειρήσεων των νησιών μας.
Σημειώνουμε ότι βάσει του καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω 

γενική συνέλευση έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη. Δυνατότητα οικονομικής τακτο-
ποίησης υπάρχει και την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Τέλος, μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει μπουφές, ενώ θα μοιρα-
στούν στα μέλη οι εκπτωτικές κάρτες της «Διάγνωσης».

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Η Λαϊκή Συσπείρωση 
για το ακτοπλοϊκό

Με τον τίτλο: «η πραγματικότητα διακω-
μωδεί τα παχειά λόγια», η Λαϊκή Συσπείρωση 
Νοτίου Αιγαίου, εξέδωσε την παρακάτω ανακοί-
νωση, σχετικά με τα προβλήματα στην ακτοπλοΐα:

«Η πραγματικότητα του ακτοπλοϊκού προβλή-
ματος στα νησιά των Κυκλάδων και των μικρών 
νησιών της Δωδεκανήσου, δηλαδή της απαράδε-
κτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τόσο με 
τα πανάκριβα εισιτήρια όσο και την ελλιπέστατη 
ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών, δεν φαίνε-
ται να συμφωνεί με τις ανέξοδες υποσχέσεις των 
αρμοδίων που λιβανίζουν τον «ελεύθερο ανταγωνισμό» και στηρίζουν με κάθε τρόπο την 
εφοπλιστική ασυδοσία.

Οι δε βαρύγδουπες υποσχέσεις περί «τουριστικής ανάπτυξης» που ωφελεί το σύνολο του 
πληθυσμού, δεν «προσκρούει» μόνο στα ελλιπέστατα δρομολόγια ή στις αυξήσεις (!) στα 
ήδη πανάκριβα εισιτήρια, την ώρα που οι τιμές του (αφορολόγητου για τους ακτο-
πλόους) πετρελαίου κατρακυλούν κάτω από το ένα τρίτο (1/3) των περυσινών 
τιμών, αλλά και στην διάλυση των όποιων υποδομών του λιμανιού του Πειραιά, όσο αυτό 
βρίσκεται ακόμη υπό δημόσιο έλεγχο. 

Συγκεκριμένα:
Μετά την πανηγυρική κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την συνεδρίαση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου με θέμα την… τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
που πραγματοποιήθηκε στην Σύρο την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, ο περιφερειακός  σύμβου-
λος της Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Σιγάλας, στην… προσπάθειά του να επιστρέψει στο σπίτι 
του (Σαντορίνη) έπρεπε να μετακινηθεί μέσω Πειραιά. Το σχετικό δρομολόγιο από Σύρο 
φτάνει γύρω στις οκτώ το βράδυ στον Πειραιά (Τρίτη 19 Ιανουαρίου) ενώ το πλοίο που 
περνά από Σαντορίνη («Πρέβελης») έχει προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης τις δώδε-
κα το βράδυ. Το πλοίο αναχωρεί με καθυστέρηση στις 1:30 πμ της επομένης. Οι επιβάτες 
που περιμένουν την αναχώρηση βρίσκουν καταφύγιο στους χώρους αναμονής του λιμανιού. 
Δυστυχώς λόγω έλλειψης προσωπικού (;) οι στεγασμένοι χώροι στο λιμάνι του 
Πειραιά, κλείνουν στις εννέα το βράδυ, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να περιμένουν, 
στην προκείμενη περίπτωση τουλάχιστο εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες για 
τρείς και πλέον ώρες. 

Λεπτομέρειες: 1. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, προφανώς λόγω του «ελεύθερου ανταγω-
νισμού», δεν υπάρχει δρομολόγιο ενδοεπικοινωνίας Σύρου – Σαντορίνης (!) και όσοι πρέπει 
να μετακινηθούν μεταξύ των δύο νησιών πρέπει να «περάσουν» από Πειραιά 

2. Το βραδινό κλείσιμο των χώρων αναμονής στον Πειραιά τον επιβλέπουν συμβασιούχοι 
εργαζόμενοι των 350€.

Συμπέρασμα: τον χειμώνα δεν έχει (αρκετά κερδοφόρο) τουρισμό και όπως είναι γνωστό 
τα νησιά κατοικούνται (κατά την άποψη εφοπλιστών, κυβερνήσεων – «αριστερών» ή μη και 
τοπικών αιρετών «αρχόντων» ) από υποζύγια…

Μοναδική λύση για τους νησιώτες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι αυτή 
που προτείνει το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση: Λιμάνια και καράβια στα χέρια του 
Λαού. Αγώνας σήμερα κιόλας για το Δημόσιο Ενιαίο Φορέα Ακτοπλοϊκών Συγκοι-
νωνιών, που  στα πλαίσια της Λαϊκής Οικονομίας θα λειτουργεί με βάση τις λαϊκές 
ανάγκες και όχι τα κέρδη των εφοπλιστών».

Πολύς λόγος γίνεται αυτές τις μέρες στο τόπο μας για τις τιμές των 
καυσίμων. Εκείνο που έχω να καταγράψω εγώ, πέρα από όλα τ’ άλλα, 
είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αρχίσει πλέον να ξεπερνάνε τα όρια 
της υπομονής τους. 

Γιατί δεν είναι δυνατόν στο νησί μας να πουλιούνται όλα πιο ακριβά, 
όχι μόνο σε σχέση με την πρωτεύουσα αλλά σε σύγκριση ακόμα και με 
νησιά του ίδιου νομού, και μάλιστα σε καιρούς εξαιρετικά κρίσιμους και 
πενιχρούς. 

Στην Τήνο, για παράδειγμα, υπάρχει πρατήριο που πουλά το πετρέλαιο 
0,77 €, τη στιγμή που στην Πάρο πουλιέται 0,95 €. Επίσης, πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι σε τούτο τον τόπο ζουν και πολλοί άν-
θρωποι που δεν ασχολούνται με τον τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι είναι 
απαράδεκτο οι τιμές να διαμορφώνονται με βάσει το τουριστικό προϊόν 
του καλοκαιριού.

Μ’ αυτό θέλω να πω ότι το πρόβλημα δεν εξαντλείται στις αυξημέ-
νες τιμές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά είναι ένα γενικότερο 
πρόβλημα που αφορά όλους όσους ασχολούνται με το εμπόριο και κατ’ 
επέκταση ολόκληρη την κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να έρχεται 
ένας μάστορας στο σπίτι και για δέκα λεπτά δουλειάς να παίρνει 50 € 
και μάλιστα ακατέβατα ή ένα κιλό ντόπιες πατάτες από το χωράφι να 
πουλιούνται 1 € ή ένα κιλό ντόπιο μέλι, πάλι από τον παραγωγό, να 
πουλιέται 20 € ή το αγελαδινό γάλα, που η εταιρεία το παίρνει με 0,40 
€, ο παραγωγός να το πουλά στον καταναλωτή πάλι από τον στάβλο του 
1,5€ ή μια ξύλινη σφραγίδα εδώ να στοιχίζει 25 € και στην Αθήνα 8,5 
€ ή μια μερίδα μπιφτέκια να πουλιέται 9,5 € ή μια μακαρονάδα να που-
λιέται 7,5 € ή μια χωριάτικη να πουλιέται 7,5 € ή μια σοκολάτα ρόφημα 
να πουλιέται 6 € (εννοείται όχι από όλους) ή ένας καφές 4,5 € ή 1 κιλό 
γαύρος απ’ το ψαράδικο να πουλιέται 8 € ή να μη πάμε στο σούπερ μάρ-
κετ που όλα πουλιούνται 30 και 40 % πάνω από τις τιμές της Αθήνας.

Όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα από τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότη-
τας σε σχέση με την οποία πρέπει να δράσουμε συνολικά ως κοινω-
νία, μιλάμε για μια διαμορφωμένη κακή από τον τουρισμό νοοτροπία, η 
οποία, κατά την άποψή μου, πρέπει να αλλάξει. Και αυτό δεν το λέω από 
οικονομικό συμφέρον αλλά πρωτίστως από ανάγκη.

Παρακολούθησα πριν μερικές μέρες τη συνάντηση για το αεροδρόμιο. 
Εκεί πολλοί συμπολίτες μας που διαθέτουν εταιρείες κατέθεταν προ-
σφορές για την άμεση δημιουργία των εγκαταστάσεων που χρειάζονται, 
για να λειτουργήσει άμεσα το αεροδρόμιο. Σε καμία περίπτωση δεν εί-
μαι εγώ αυτός που θα υποδείξει στον οποιοδήποτε πώς θα διαθέσει τα 
χρήματά του και τη δουλειά του, όμως οι προτεραιότητες που θέτουμε 
σε σχέση με την κοινωνία καθορίζουν τον πολιτισμό μας. Επειδή τυχαίνει 
να είμαι γραμματέας των ΔΣ των σχολικών επιτροπών και της ΔΕΠ του 
Δήμου, παρακολουθώ από κοντά τα τεράστια προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν σήμερα τα σχολεία. Τα κονδύλια που πηγαίνουν στην παιδεία 
είναι ελάχιστα και τα ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά είναι άλυτα. 
Οι προσπάθειες που καταβάλλουν όλοι, (αν όχι όλοι, οι περισσότεροι) 
διευθυντές - εκπαιδευτικοί, Δήμος, γονείς, για την αντιμετώπισή τους  
είναι μεγάλη. Φυσικά δεν μιλάω για το έμψυχο υλικό που είναι άλλης 
τάξης θέμα αλλά για κτιριακές εγκαταστάσεις και βασικές ελλείψεις σε 
υλικά που καθιστούν τη λειτουργία των σχολείων ακόμα και επικίνδυνη. 
Μπροστά σ’ αυτή την αναγκαιότητα η κοινωνία τι έχει να πει;

Επειδή οι τιμές, η υγεία και η παιδεία ανακατεύονται μέσα στο ίδιο μί-
ξερ, καλό θα είναι για όλα αυτά να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφά-
σεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση, με την έννοια της αυτοδιαχείρισης, μπορεί, 
αν θέλει, να παίξει αποφασιστικό ρόλο. Επίσης, όλα αυτά, δεν τα επιση-
μαίνω γιατί θέλω να βάλλω απέναντι τους συμπολίτες μου που έχουν 
επιχειρήσεις και ζουν από τον τουρισμό, αλλά για να καταλάβουν πως 
εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε έξω απ’ αυτόν το χορό δυσκολευόμαστε 
εξαιρετικά, ειδικά τώρα πια, να ανταπεξέλθουμε. Θα μπορούσαμε, λοι-
πόν, να υιοθετήσουμε διάφορες λύσεις ανακούφισης, τουλάχιστον για 
τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, διαφυλάσσοντας παράλληλα το 
τουριστικό προϊόν. Προτάσεις υπάρχουν πολλές, αρκεί η συζήτηση που 
θα γίνει να είναι ειλικρινής και με αλληλέγγυα διάθεση.

Ας καλέσουμε, λοιπόν, το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο να ανοί-
ξουν αυτή τη συζήτηση. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η κοινωνία δεν 
είναι «ώριμη» για κάτι τέτοιο, τότε ας φτιάξουμε μια συλλογικότητα όσοι 
αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα την αυξημένη τιμή των προϊόντων και ας 
αγοράσουμε ως μη κερδοσκοπική εταιρεία τα προϊόντα μας από αλλού. 
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Διαμαρτυρία
Το ομόφωνο ψήφισμα του δήμου Πάρου έφερε η απόφαση αναστολής λειτουργίας του 

αστυνομικού σταθμού Νάουσας.
Το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου αποφασίζει ομόφωνα: 
Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στην προτεινόμενη κατάργηση του Αστυνομικού 

Σταθμού Νάουσας Πάρου, ο οποίος τελεί υπό αναστολή λειτουργίας, λόγω λήξεως του συμ-
βατικού χρόνου μίσθωσης του οικήματος στέγασης, όπως προτάθηκε κατά την παρουσίαση 
του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών στο Νότιο Αιγαίο.

Το Σχέδιο της ΕΛΑΣ για την κατάργηση του Α.Σ. Νάουσας Πάρου είναι άδικο και θα επι-
φέρει δραματική υποβάθμιση της ασφάλειας όχι μόνο στην περιοχή της Δ.Κ. Νάουσας αλλά 
και στις γύρω Κοινότητες διότι εξυπηρετεί/καλύπτει μια περιοχή περίπου 7.000 μόνιμων 
κατοίκων, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο την Κοινότητα της Νάουσας αλλά και τέσσερις 
επιπλέον Κοινότητες πλησίον αυτής και της οποίας ο πληθυσμός κατά τη θερινή περίοδο 
δεκαπλασιάζεται δεδομένου ότι πρόκειται για μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νη-
σιού με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση, όπου παρατηρούνται συχνά κρούσματα κλοπών και 
παραεμπορίου κυρίως κατά τους θερινούς μήνες και έχουν συμβεί δύο ένοπλες ληστείες 
μέχρι τώρα.

Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη και λειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Νάουσας Πάρου 
που καλύπτει μία τόσο μεγάλη εδαφική και πληθυσμιακή περιφέρεια της Πάρου, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν ότι έχει ήδη καταργηθεί προσφάτως ο Αστυνομικός Σταθμός της Μάρπησσας 
και σε περίπτωση που καταργηθεί και ο Αστυνομικός Σταθμός της Νάουσας θα λειτουργεί 
μόνο το Αστυνομικό Τμήμα που έχει έδρα την Παροικία, γεγονός που κατά την γνώμη μας, 
θα καταστήσει δυσχερή την αστυνόμευση όχι μόνο στη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό 
περιοχή του νησιού, αλλά και σε ολόκληρο το νησί γενικότερα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη όχι μόνο τη διατήρηση του Α.Σ. Νάουσας, αλλά και την επαναλειτουργία του και 
στέγαση του στο νεοευρεθέν οίκημα και γενικότερα την ενίσχυση όλης της Αστυνομικής 
Δύναμης του νησιού».

Η τιμή οφείλει 
να είναι έντιμη

του Γιώργου Ανδρεάδη
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Αγροκήπιο
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης Πάρου-Αντιπάρου, «Παναγιώτης Καλλίερος», 
εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με την προσπάθεια φο-
ρέων για αυτοδιαχείριση του αγροκηπίου Παροικιάς. 
Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

«Σας γνωστοποιούμε ότι:
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. Πάρου-Αντίπαρου στις 

14-01-2016, με ομόφωνη απόφαση στηρίζει την 
προσπάθεια για το ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ και συντάσσεται με 
τους υπόλοιπους φορείς και συλλογικότητες που 
συμμετέχουν σ’ αυτήν την αξιόλογη προσπάθεια.

Θεωρούμε ότι το ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ μπορεί να γίνει ένας 

χώρος προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας 
του τόπου, με έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες 
και προστασία των «γηγενών» σπόρων. Ταυτόχρο-
να θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τις νέες γενιές να 
μαθαίνουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για 
τις ιδιαιτερότητες του Παριανού Περιβάλλοντος, την 
προσφορά αυτού στο σύγχρονο νησιώτη αλλά και τα 
παραδοσιακά επαγγέλματα που αναπτύχθηκαν ανά 
καιρούς εδώ.

Ένας χώρος, ανιδιοτελές μεράκι και μπόλικος εθε-
λοντισμός μπορούν να αποτελέσουν για τους ενηλί-
κους αλλά και για τα παιδιά την αρχή της συνειδη-
τοποίησης πως ο σωστός συνδυασμός τουρισμού, 
πρωτογενούς παραγωγής και άλλων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων διασφαλίζει σωστή και ποιοτική 
ανάπτυξη».

Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πά-
ρου έως 20/3/2016 (με εξαίρεση 
τα δρομολόγια στις 14/3/16, που 
θα εκτελεστούν ως δρομολόγια 
Κυριακής), έχουν ως εξής:

No 1
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΜΑΡΑΘΙ, ΚΩΣ-

ΤΟ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟ, ΜΑΡ-
ΜΑΡΑ, ΜΑΡΠΗΣΣΑ, Π. ΛΙΒΑΔΙ, 
ΛΟΓΑΡΑΣ, ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ, ΧΡ.Α-
ΚΤΗ, ΔΡYΟΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή
07.25*, 10.30, 12.10*, 14.15*, 

16.00*> εκτός Μαράθι
Σάββατο: 12.10*, 14.15*> 

εκτός Μαράθι 
Κυριακή: 12.10*> εκτός Μα-

ράθι
ΑΠΟ ΔΡΥΟ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 

07.25 Από Mάρπησσα, 08.55* 
13.05* 15.05*

Σάββατο 08.55* 13.05*
Κυριακή 08.55*> εκτός Μαρά-

θι

No 2
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 
07.25*, 10.30, 12.10, 13.35*>> 
No5, 14.15, 16.00 

Σάββατο: 09.30*, 12.10, 14.15
Κυριακή: 12.10
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 

07.40, 08.10*, 09.30, 11.00*, 
12.30, 14.35*

Σάββατο: 10.00, 12.30*
Κυριακή: 09.45
*Από / Προς Καμάρες

No 3
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 

07.15 και Βουτάκο 11.10^, 12.10^, 
13.15^, 14.15, 16.10^

Σάββατο: 08.45, 12.10^, 
14.10^

Κυριακή: 08.45, 12.10^
ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 

07.35, 09.10*, 12.45, 13.45, 
14.40, 16.40

Σάββατο: 09.10*, 12.40, 14.40
Κυριακή: 09.10*, 12.40
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ

> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

No 4
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ, 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 

07.30 11.10 12.10 13.15 14.15 
16.10

Σάββατο: 08.45^, 12.10, 14.10

 Κυριακή: 08.45^, 12.10
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 

ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 

07.50, 09.25, 12.25*, 13.30*, 
>14.30, 16.25*

Σάββατο: 09.25, 12.25*, 14.25*
Κυριακή: 09.25, 12.25*
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ
^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΝΑΟΥΣΑ, ΠΡΟ-

ΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΡΠΗΣΣΑ, Π. ΛΙΒΑ-
ΔΙ, ΛΟΓΑΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ, 
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ΔΡΥΟΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 
13.35* Από Άσπρο Χωριό, μέσω 
Καμαρών

ΑΠΟ ΔΡΥΟ, ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, 
Π.ΠΟΥΝΤΑ, ΛΟΓΑΡΑΣ, Π. ΛΙΒΑΔΙ, 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΝΑ-
ΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 
07.05

Σεμινάριο για 
οδηγούς

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
προγραμματίζει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμινα-
ρίου κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων (οδηγών 
και συνοδηγών) ζώντων ζώων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν 
συμμετοχή στη διεύθυνση κτηνιατρικής Κυκλάδων 
(τηλ:22480 82380) μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2016. 

Σημειώνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινά-
ριο κατάρτισης έχουν οι οδηγοί, οι οποίοι διαθέτουν 
δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας και άνω.

Απεργία 
δικηγόρων

Η γενική συνέλευση του δικηγορικού συλλόγου Σύ-
ρου, στις 25 Ιανουαρίου 2016, αποφάσισε την συνέ-
χιση της αποχής των δικηγόρων, μελών του, επικυρώ-
νοντας την απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των 
δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος.

Η συνέλευση του δικηγορικού συλλόγου Κυκλάδων, 
θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 1/2/2016, με το ίδιο και 
μόνο θέμα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ». 

Το πλαίσιο περί χορήγησης αδειών κατά την αποχή 
των δικηγόρων είναι το ακόλουθο:

- Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
- Παραγραφές – προθεσμίες
- Αναστολές πλειστηριασμών
- Αιτήσεις προσωρινών διαταγών
- Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν 

συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμε-
λήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως 
έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α’ βαθμό και 7ετία σε β’ 
βαθμό.

- Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσε-
ων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της απο-

χής θα επιτρέπεται στους δικηγόρους η παράσταση 
ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος 
αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη 
παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαί-
νουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενη-
μέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά 
του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Συντηρήσεις 
σχολείων

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξασφάλισε μέσω 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων το ποσό 
των 4 εκατομμυρίων ευρώ, 2 εκ. ευρώ, για τις σχο-
λικές μονάδες των Κυκλάδων και 2 εκ. ευρώ, για τις 
σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου.

Τα παραπάνω χρήματα θα διατεθούν για την κά-
λυψη αναγκών συντήρησης των σχολικών μονάδων 
της Περιφέρειας, ποσό που είναι επιπλέον των όσων 
διατίθενται στους δήμους της Περιφέρειας μας, ως 
έχοντες την αρμοδιότητα, για τον σκοπό αυτό και από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Η κατανομή του ποσού αυτού έγινε με διαφανή, 
αντικειμενικά κριτήρια και με βάση τον αριθμό των 
σχολικών μονάδων ανά νησί και του μαθητικού πλη-
θυσμού σε αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περ. 
Ν. Αιγαίου.

Σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια της Περιφε-
ρειακής Ενότητα Πάρου, στη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού συμβουλίου -που πραγματοποιήθηκε 

στην Σύρο στις 18 Ιανουαρίου 2016-, αποφασίστηκε 
η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας και του δήμου Πάρου, για το έργο: 
«Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων «προϋπο-
λογισμού 225.000 ευρώ και η έγκριση σύναψης δια-
βαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του 
δήμου Αντιπάρου για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευ-
ές σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «[…] Η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου, αντιλαμβανόμενη την αντικει-
μενική οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι 
Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στο Νότιο Αιγαίο, υποστηρίζει εμπράκτως την προ-
σπάθεια τους στο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στις αρμοδιότητες τους στο ζήτημα της συντήρησης 
των σχολικών μονάδων των νησιών μας». 

Στην συζήτηση του σχετικού θέματος ο Έπαρχος 
Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, δήλωσε: «Η υπογραφή 
των παραπάνω συμβάσεων με τους δήμους των νη-
σιών μας θα βοηθήσει σημαντικά στην επιδιόρθωση 
και συντήρηση αρκετών σχολικών μονάδων που αντι-
μετωπίζουν αυξημένα προβλήματα. Η Περιφερειακή 
Αρχή αποδεικνύει με πράξεις το έμπρακτο ενδιαφέ-
ρον της για την ύπαρξη αξιοπρεπών συνθηκών στους 
χώρους εκπαίδευσης των παιδιών μας».

Δρομολόγια ΚΤΕΛ 
Πάρου
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Σχέδιο ανάπτυξης 
τουρισμού

Με στόχο τη δημιουργία ενιαίας ανταγωνιστικής τουριστικής ταυτότητας και την 
ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή τουριστική βιομηχανία, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
παρουσίασε το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Τουρισμού, σε συνεργασία με 
το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).  

Αποτελώντας το δυναμικότερο όχημα του Ελληνικού τουρισμού, καθώς το Ν. Αι-
γαίο υποδέχεται το 25% περίπου των διεθνών αφίξεων και συγκεντρώνει το 30% 
των τουριστικών εσόδων, η Περιφέρεια δημιουργεί μια ενιαία επικοινωνιακή ομπρέ-
λα για το σύνολο των νησιών, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε καθένα 
από αυτά να δομήσει το δικό του ιδιαίτερο και προσαρμοσμένο στα μοναδικά χαρα-
κτηριστικά του πλαίσιο δράσης. 

Με όχημα την καμπάνια «Aegean Islands.Like No Other», η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου θέτει σε άμεση εφαρμογή το σχέδιο ενεργειών προβολής για το 2016, ενώ 
ταυτόχρονα εξελίσσει την καμπάνια παρέχοντας στις τοπικές αρχές και φορείς ένα 
πολύτιμο interactive εργαλείο, μια δυναμική e-πλατφόρμα, μέσω της οποίας έχουν 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν, να διαμορφώνουν και να συμβάλλουν στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της καμπάνιας.  

Παρουσία της αν. υπουργού τουρισμού, κ. Έλενας Κουντουρά, του προέδρου του 
ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, των βουλευτών και δημάρχων των Κυκλάδων και της 
Δωδεκανήσου και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρη-
ματικών ενώσεων της περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Χατζημάρκος παρουσί-
ασε την ολοκληρωμένη στρατηγική τουρισμού, η οποία πρόσφατα είχε τεθεί και σε 
διαβούλευση με τους τουριστικούς φορείς και δημάρχους της περιφέρειας. Στόχος 
του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας είναι η ανάδειξη 
και προβολή του τουριστικού προϊόντος της μέσα από ένα σχεδιασμένο και ολο-
κληρωμένο πλέγμα δράσεων που απευθύνεται σε στοχευμένες αγορές στόχους. Το 
Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει έρευνα και ανάλυση στοιχείων, στρατηγική μάρ-
κετινγκ τουριστικών προϊόντων της Περιφέρειας, σχεδιασμό της ανταγωνιστικής 
ταυτότητας, πλάνο επικοινωνίας καθώς και τον οδικό χάρτη τουριστικής ανάπτυξης 
τριετίας. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της καμπάνιας στους δημοσιογρά-
φους και στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της εγχώριας τουριστικής αγοράς, 
και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας για συνεργασία και συντονισμό όλων των μερών, 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, πραγματοποιήθηκε κλειστή «Συνά-
ντηση Εργασίας» με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την 
παράθεση περαιτέρω διευκρινίσεων και αναλυτικότερης συζήτησης επί του τελικού 
σχεδίου.

Ο Περιφερειάρχης, κ. Χατζημάρκος τόνισε: «Η επιτυχία της Περιφέρειας στον 
τουρισμό, είναι και επιτυχία της Ελλάδας. Η επιτυχία που έχει ανάγκη σήμερα η 
χώρα μας, θα έρθει  μόνο μέσα από πάρα πολύ δουλειά, οργάνωση, μέθοδο, με-
λέτη και σχέδιο. Αφήνουμε πίσω μας την περίοδο του αυτοσχεδιασμού και των 
χαμένων ευκαιριών. Σχεδιάζουμε το αύριο και το διεκδικούμε με οργάνωση, επαγ-
γελματισμό και με όρους που ταιριάζουν σε έναν πρωταθλητή».

Άμεση αντίδραση
Την περασμένη Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, εκφράστηκαν παράπονα - σχόλια και 

αναρτήθηκαν φωτογραφίες στο διαδίκτυο, για την κατασκευή της λιθοδομής στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Μάρπησσα.

Άμεσα ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, ενημέρωσε τον προϊστάμενο της 
ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στη συνέχεια (Δευτέρα 25/1/.2016), ο κ. έπαρχος ενημερώθηκε από υπάλληλο 

της μονάδας διαχείρισης και παρακολούθησης, ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία 
με τον επιβλέποντα μηχανικό του δήμου Πάρου. Η εντολή -σύμφωνα με δελτίο 
τύπου του επαρχείου Πάρου- που έχει δοθεί στον εργολάβο του έργου είναι να 
καθαιρεθούν οι πέτρινες κατασκευές που δεν τυγχάνουν τεχνικής έγκρισης.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων είναι ενταγμέ-
νο στο περιφερειακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με φορέα υλοποίησης 
το δήμο Πάρου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.1 εκ. ευρώ και υλοποιείται με 
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ως μεταφερόμε-
νο έργο διότι δεν ολοκληρώθηκε μέχρι τις 31.12.2015).

Σε επαγρύπνηση 
οι πολίτες

Ο σύλλογος εργαζόμενων Ο.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου, εξέδωσε δελτίο τύ-
που σχετικά με τα θέματα του τομέα υγείας στα νησιά μας. Το δελτίο τύπου έχει ως 
εξής:

«Πριν μερικές μέρες, ξεκίνησε από το Δήμαρχο κ. Κωβαίο και από τον Πρόεδρο 
της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας κ. Ιορδάνη μια φιλότιμη προσπάθεια ενη-
μέρωσης του κόσμου για διάφορα θέματα που απασχολούν την κοινωνία αυτού 
του τόπου. Καταρχάς, αυτές οι λαϊκές συνελεύσεις, όπως ονομάστηκαν, για να 
έχουν αξία και τελικά να παράξουν αποτέλεσμα, πρέπει να γίνουν περισσότερες και 
να έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα με την έννοια της παρέμβασης της κοινωνίας 
προς τα θεσμικά όργανα για τα διάφορα θέματα που προκύπτουν ή υπάρχουν. 

Βέβαια, θέματα όπως η υγεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπονται, 
γιατί ως ΔΣ θεωρούμε ότι είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί ολόκληρη την κοι-
νωνία της Πάρου. Πόσο δε μάλλον, όταν οι ιδιώτες γιατροί και τα ιδιωτικά δια-
γνωστικά κέντρα έχουν ανακαλύψει τη γη της επαγγελίας στο νησί και σφυρίζουν 
ανέμελα για το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας. Αν εξαιρέσουμε τον κ. Αποστολόπουλο και την κ. Δαφερέρα, 
από την πλευρά των γιατρών, και το «Ιατρόνησος», από την πλευρά των διαγνω-
στικών κέντρων που έχουν ΕΟΠΥΥ (το «Ιατρόνησος» μόνο για αιματολογικές εξε-
τάσεις), γιατί πρέπει κάποτε να μιλήσουμε και επωνύμως, όπου αλλού και να πας 
χρειάζεται να έχεις τα «απαραίτητα». 

Πού είναι, λοιπόν, η αλληλεγγύη αυτών των ανθρώπων (ιδιώτες γιατροί) απένα-
ντι στο τεράστιο θέμα της υγείας που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας; Ποιες είναι οι 
ενέργειες του Δήμου μας προς αυτή την κατεύθυνση της αλληλεγγύης, πέρα από 
τα έγγραφα σε κουφά, πολλών αποχρώσεων, κυβερνητικά ώτα; Τι γίνεται με το 
αεροπλάνο του Βελέντζειου που υποτίθεται ότι από τον Σεπτέμβρη θα ήταν στον 
αέρα; Γιατί στο Κέντρο Υγείας εξακολουθούμε να μη μπορούμε να κάνουμε ούτε 
απλές αιματολογικές εξετάσεις; Τι γίνεται με το ασθενοφόρο της Ομάδας Διάσω-
σης; 

Ο Δήμος όντως προχώρησε στη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου με την εθελο-
ντική βοήθεια ιδιωτών ιατρών αλλά σε ποιους και πόσους απευθύνεται τελικά; Σας 
ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι είναι ζήτημα να έχουν καταθέσει αίτημα συμμετοχής για 
την απολαβή της βοήθειας από το κοινωνικό ιατρείο 5 άτομα. Όμως να βάλουμε το 
θέμα και λίγο διαφορετικά. Νομίζετε ότι μια οικογένεια με δυο παιδιά, με δικό της 
σπίτι και με ετήσιο εισόδημα 20.000 €, έχει την πολυτέλεια, με τη φορολογία στα 
ύψη, με στεγαστικό δάνειο, με τον ΦΠΑ στο 23%, με τις «τρελές» τιμές που υπάρ-
χουν στο νησί, με την υποχρεωτική παραπαιδεία για τα παιδιά της, να πληρώνει για 
την υγεία, όταν  μέσω των ασφαλιστικών εισφορών την έχει χρυσοπληρώσει ήδη; 
Θέλετε να υπολογίσουμε επί του πρακτέου τι μπορεί να ικανοποιήσει ένας τέτοιος 
μηνιαίος μισθός και μάλιστα με πολύ φειδωλές απαιτήσεις; Ξεκινάμε: Δόση στε-
γαστικού δανείου 500 €, φαγητό με πολλά όσπρια 500 €, δόσεις φόρων 
100 €, λογαριασμοί με πολύ οικονομία 100 €, παραπαιδεία 500 €. Σύνολο 
1.700 €. Επί 12 μήνες που έχει ο χρόνος μας κάνουνε 20.400 € χωρίς 
ντύσιμο, χωρίς κοινωνική ζωή, χωρίς θέρμανση, χωρίς αυτοκίνητο και 
φυσικά χωρίς την ήδη πληρωμένη δημόσια υγεία. Τι λέει η κοινωνία για όλα 
αυτά; Πού είναι η αλληλεγγύη της συμπαθούς τάξης των ιατρών και των διαγνω-
στικών κέντρων; Ή μήπως, τελικά, δεν υπάρχουν τέτοιες οικογένειες σ’ αυτόν τον 
μεσοπέλαγο παράδεισο; 

Επειδή, λοιπόν, όλα είναι σχετικά, η άποψή μας είναι ότι οι λαϊκές συνελεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν, να αποκτήσουν αποφασιστικό χαρακτήρα, όπως παραπάνω 
αναφέρθηκε, να βάλουμε τις προτεραιότητες που χρειάζεται και να σταθούμε ως 
πολίτες πραγματικά αλληλέγγυοι στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, 
ώστε μέσα από την αυτοδιαχείριση της κοινωνίας να βρούμε τις λύσεις που χρει-
αζόμαστε για να πορευτούμε. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όλους τους Πολίτες και 
τους Συλλογικούς Φορείς της Πάρου να βρίσκονται σε επαγρύπνηση».
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«Μητρώο 
Οικοτεχνών»

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι δημοσιεύτηκε 
η υπουργική απόφαση για τον «καθορισμό των όρων 
και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφί-
μων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών 
καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)».

Η εγγραφή στο 
κεντρικό ηλεκτρο-
νικό μητρώο οικο-
τεχνίας (ΚΗΜΟ) 
γίνεται μέσω της 
ιστοσελίδας του 
υπουργείου αγρο-
τικής ανάπτυξης 
και τροφίμων 
(www.minagric.
gr).

Δικαιολογητι-
κά

1. Τα δικαιολο-
γητικά που υπο-
βάλλει ο ενδια-
φερόμενος στην 
αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. 
σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρ-
θρου 6 για την 
έναρξη λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνι-
κής παρασκευής και την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα 
εξής:

α) βεβαίωση από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότης, για το ίδιο έτος με το έτος 
υποβολής της αίτησης  εγγραφής στο ΚΗΜΟ.

β) αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του 
ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγρα-
φής στο ΚΗΜΟ,

γ) απόδειξη πληρωμής e−παραβόλου για την εγγρα-
φή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ  της παρ. 2 του 

άρθρου 56 του Ν. 4235/2014,
δ) Δήλωση συμμόρφωσης για τις απαιτήσεις υγιει-

νής.
2. Το προσωπικό της μονάδας τροφίμων οικοτε-

χνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα 
οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση και είναι στη διά-
θεση των ΔΑΟΚ κατά τον έλεγχο

Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής εί-
ναι: α) προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευ-
άσματα (π.χ. παξιμάδια κ.τ.λ) και ζυμαρικά με κύριο 
συστατικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυ-
λοπίτες κ.τ.λ), β) προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή 
χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμε-

λάδες, κομπόστες, 
ζελέ φρούτων, 
παστέλια με ξη-
ρούς καρπούς, πε-
τιμέζι, μουσταλευ-
ριά, γ) προϊόντα 
με παρθένα ελαι-
όλαδα και διά-
φορα αρωματικά 
φυτά, μπαχαρικά, 
αιθέρια έλαια, 
χυμούς φρούτων 
κ.ά. τρόφιμα σε 
συσκευασία έως 
2 λίτρων, δ) προϊ-
όντα διατηρημένα 
με αλάτι, ξύδι και 
λάδι τρόφιμα φυ-
τικής προέλευσης, 
ιδίως επιτραπέζι-
ες ελιές και προϊ-
όντα ελιάς αλείμ-

ματα, τουρσιά, σάλτσες, ε) προϊόντα διατηρημένα με 
ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα 
και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά, 
στ) προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηρα-
μένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιμα και ζ) γα-
λακτοκομικά προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην αριθ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων - τμήμα ποιοτικού και φυτοϋ-
γειονομικού ελέγχου στη Σύρο, τηλ. 22810 98828.
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«Φαραωνικές» 
αίθουσες

Στις 19/1/16, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δη-
μαρχείο Πάρου, στην οποία παρουσιάστηκε η μελέτη 
για τη δημιουργία αιθουσών παραμονής επιβατών στο 
λιμάνι Παροικιάς.

Η σύσκεψη μόνο ως επιτυχημένη δεν κρίνεται, αφού 
σ’ αυτήν είχαν κληθεί πολύ λίγα άτομα και κυρίως 
απουσίαζαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι και ο συνδυ-
ασμός της μείζονος αντιπολίτευσης.

Επίσης, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού 
ήταν και οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό στον τόπο 
μας, για ένα θέμα τόση μεγάλης σημασίας. Για τη συ-
γκεκριμένη συνάντηση η Λαϊκή Συσπείρωση Πά-
ρου, έδωσε στη δημοσιότητα το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβου-
λία του Δημάρχου, παρουσίαση της μελέτης για τον 
χώρο αναμονής επιβατών στο λιμάνι της Παροικιάς. 
Η μελέτη, που έχει ανατεθεί από το Λιμενικό Ταμείο 
το 2013, προβλέπει την κατασκευή δύο κτιρίων στο 
χώρο του λιμανιού συνολικού εμβαδού 850 τετρ. μ. 
και ύψους από 3,5 μ. μέχρι 4,7 μ..

Να σημειώσουμε ότι τα υπάρχοντα στέγαστρα 
έχουν εμβαδό 450 τετρ. μ. και ύψος 2,5 μ. περίπου. 
Πάνω από τρία χρόνια ζητούσαμε να ενημερωθεί το 
δημοτικό συμβούλιο και ο παριανός λαός για την πα-
ρέμβαση αυτή αλλά «βροντούσαμε στου κουφού την 
πόρτα». 

Έτσι το Λιμενικό Ταμείο, αγνοώντας την τοπική κοι-
νωνία έδωσε εντολή για μια μελέτη «φαραωνικής» 
κατασκευής προϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ προς με-
γάλη χαρά των εργολαβικών συμφερόντων. Μιας κα-
τασκευής έξω από την κλίμακα του οικισμού, που ο 
όγκος του και η αισθητική του τον επισκιάζει και τον 
απομακρύνει από το θαλάσσιο μέτωπο, αμφίβολης 
χρησιμότητας, προβληματικής λειτουργικότητας και 
βέβαια, με τα κυκλοφοριακά προβλήματα της ευρύτε-
ρης χερσαίας ζώνης του λιμανιού άλυτα. Η προηγού-
μενη δημοτική αρχή, όπως και η διορισμένη διοίκηση 
του λιμενικού Ταμείου είναι υπόλογοι για τους χειρι-
σμούς τους και την εξέλιξη αυτή. Η σημερινή δημοτι-
κή αρχή και η νέα διορισμένη διοίκηση του λιμενικού 
Ταμείου δείχνουν διατεθειμένες να συνεχίσουν την 
τακτική των προκατόχων και συνεργατών τους. Στο 
όνομα του «πρέπει να παρουσιάσουμε έργο» επιχει-
ρείται, κατά την άποψη μας, και όχι μόνο, μια ακόμα 
ασέλγεια στο ταλαιπωρημένο σώμα της Παροικιάς, 
τη πύλη. Μόνο η αντίδραση της παριανής κοινωνίας 
μπορεί να ανατρέψει τις εξελίξεις αυτές.

Καλούμε τη δημοτική αρχή να προχωρήσει 
άμεσα σε λαϊκή συνέλευση για ενημέρωση της 
παριανής κοινωνίας και τη λήψη των οριστι-
κών αποφάσεων σε σχέση με την υπάρχουσα 
μελέτη, γιατί οι διορισμένες διοικήσεις των νο-
μικών προσώπων δεν μπορούν να καθορίζουν 
το μέλλον του οικισμού που παραλάβαμε από 
τους προγόνους μας και θα παραδώσουμε στα 
παιδιά μας. 

Στο πλαίσιο αυτά ζητάμε, η δημοτική αρχή να 
μην προχωρήσει στην  εκμίσθωση του «δημο-
τικού καφενείου» και προσωρινά τουλάχιστον 
να αξιοποιηθεί αυτό, αφού διαμορφωθεί κατάλ-
ληλα, ως χώρος αναμονής επιβατών. Έτσι και 
αλλιώς, όποια παρέμβαση και αν αποφασιστεί 
στο χώρο του λιμανιού, κατά τη διάρκεια των 
απαραίτητων εργασιών θα χρειαστεί προσωρι-
νός χώρος για την αναμονή επιβατών».

Περί 
αεροδρομίου

Από τον αναγνώστη μας, κ. Σταμάτη Αρκά-Σι-
ταρά (συνταξιούχο μηχανικό πολιτικής αεροπορίας), 
λάβαμε την παρακάτω επιστολή

«Το 2016 επιτέλους μετά από τόσες καθυστερήσεις 
και δολιχοδρομίες θα λειτουργήσει ας ελπίσουμε στις 
ημερομηνίες που δόθηκαν, έστω πρόχειρο αεροδρό-
μιο στην Πάρο, με διάδρομο 1400 μέτρων που ήδη 
είναι έτοιμος.

Θα μπορούν να απο-προσγειώνονται αεροσκάφη 
των 80 επιβατών. Μεγαλύτερα θα χρειαστούν 2000 
μέτρα, δηλαδή, των 130 έως 150 θέσεων όπως Αίρ-
μπας Α319, Α320 και Β 737, για να πούμε ότι θα 
αλλάξει κάτι με πτήσεις εσωτερικού και τσάρτερ, με 
προϋπόθεση από τώρα να ζητηθεί ο ασφαλτοτάπητας 
να επιμηκυνθεί κατ εξαίρεση, επειδή καθυστέρει το 
κτηριακό πρόβλημα. Έτσι θα αναπνεύσει ο Παριανός 
επιχειρηματίας και θα επιμηκυνθεί η τουριστική πε-
ρίοδος από τώρα. Το χρωστούν στο νησί, που προ-
σφέρει τόσα στην χώρα. Από και προς μακρύτερους 
προορισμούς θα χρειαστεί η τελική επιμήκυνση του-
λάχιστον στα 2500 μέτρα για ένα μέτριο διάδρομο 

που θα επιτρέπει πτήσεις διεθνείς με αεροσκάφη 
Α321 και άλλους τύπους που χρειάζονται αυτά τα μέ-
τρα και ο Δήμος της Πάρου θα πρέπει από τώρα να 
έχει δεσμεύσει την έκταση.

Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί και η Πάρος 
και η Αντίπαρος να μπουν στην αεροπορική πίτα και 
λόγω θέσης να παίξει κεντρικό ρόλο στις Κυκλάδες 
με τα υδροπλάνα και τα πλωτά μέσα όταν ο καιρός 
τα επιτρέπει και όχι να περιμένει καλούς τουρίστες 
από σπόντες ενώ βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο. 
Η Σύρος έχει έτοιμα τα υδατοδρόμια της, εμείς βια-
στήκαμε να τα υποδομήσουμε λέγοντας η Πάρος δεν 
τα χρειάζεται Η αλήθεια είναι ότι τα υδροπλάνα όταν 
πάρουν άδεια από την ΥΠΑ και το υπουργείο Αιγαίου 
είναι για εκτέλεση έργου μεταφοράς μόνο με πλωτή-
ρες και δεν ανταγωνίζονται το αεροπορικό έργο. Μια 
εισήγηση από ένα Δημότη

Κύριε Δήμαρχε πιασε τον ταύρο απ τα κέρατα μπο-
ρείς να αφήσεις πολύ έργο, προχώρα γρήγορα τα 
έργα που θα βοηθήσουν την Πάρο. Δηλαδή, οριοθέ-
τησε το υδατοδρόμιο, οριοθέτησε το εμπορικό λιμάνι 
εκεί που πρέπει, δεν πρέπει να φαίνεται σαν

Γύφτισα η Πάρος και κάνε αυτά που πρέπει για να 
πετάξει το υγειονομικό αεροπλάνο να βοηθήσει τον 
απλό συνάνθρωπο Γιατί σύντομα θα ακούσεις για 
συμφέροντα ελικοπτεράδων και βαρκάρηδων που 
δεν ταιριάζουν σε σένα».
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Το πόρισμα-απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το θάνατο Ναξιώτη 
νέου ήταν η θρυαλλίδα που έφερε μνήμες σε όλους του νησιώτες και απέδειξε πως 
στα θέματα υγείας οι περισσότεροι που έχουν χρειαστεί διακομιδή, ζουν από τύχη! 
Το πόρισμα του Σ.τΕ. αποφάνθηκε ότι ο διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου - Κέ-
ντρου Υγείας Νάξου και η γιατρός του ΕΚΑΒ ενήργησαν «πέραν πάσης λογικής 
και ιατρικού πρωτοκόλλου», και επιδίκασε αποζημίωση 350.000 ευρώ στην 
οικογένεια του νεκρού.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Νάξου διέταξε τη διακο-
μιδή 33χρόνου πολυτραυματία σε νοσοκομείο άλλου νησιού με ψαροκάικο, κάτω 
από τραγικές καιρικές συνθήκες, με τη συνοδεία άπειρης αγροτικής γιατρού που δεν 
μπορούσε να βοηθήσει καθώς έκανε συνεχώς εμετούς. 

Σύμφωνα με το πόρισμα: «[…] αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ελάχιστα λεπτά πριν 
δέσει το ψαροκάικο στο λιμάνι ο τραυματίας να αποβιώσει -6 ώρες μετά το τρο-
χαίο-, καθώς είχε τελειώσει η φιάλη του οξυγόνου και δεν υπήρχε άλλη 
εφεδρική!».

Ο τραυματισμός
Ο 34χρονος Ναξιώτης (Γιώργος Νάιδας), ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό λόγω της 

συμμετοχής του σε τηλεοπτικό reality.
Στις 6 Αυγούστου 2008, με μία καινούργια μηχανή (Honda 600), έχασε τον έλεγχό 

της λόγω κακής ορατότητας και ταχύτητας, και τραυματίστηκε όταν έφυγε από την 
πορεία του στο δρόμο, σε γέφυρα προς το αεροδρόμιο της Νάξου. Στη συνέχεια 
διακομίστηκε στο νοσοκομείο Νάξου, ενώ κατά τη διακομιδή του με καΐκι στη Σύρο, 
επήλθε ο θάνατός του. Οι συγγενείς του κατήγγειλαν τους γιατρούς για ολιγωρία, 
αφού δεν εκτιμήθηκε σωστά η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους ίδιους.

Η δίκη
Στις 11/12/2013 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Νάξου ολοκληρώθηκε η δίκη 

για το θάνατο του 33χρονου πολυτραυματία, ο οποίος τελικά ξεψύχησε λίγα λεπτά 
πριν την άφιξη του πλωτού: «Δημήτριος Κ» (ψαροκάικο), τις πρώτες πρωινές ώρες 

της 7ης Αυγούστου στο λιμάνι της Σύρου.
Τα πολλαπλά τραύματα του ήταν: Εγκεφαλικές αιμορραγικές θλάσεις, πολλαπλά 

κατάγματα, πολλαπλές θλάσεις πνεύμονα, αίμα εντός θωρακικής κοιλότητος, κατάγ-
ματα σπονδυλικής στήλης, θλάσεις παχέος εντέρου και ρήξεις σπληνός και ήπατος. 
Κατά την πολύωρη ακροαματική διαδικασία δεν έλειψαν οι εντάσεις και η απόκλιση 
μεταξύ των μαρτυριών για την ώρα που χρειάζεται το ελικόπτερο να φτάσει από την 
Ελευσίνα στη Νάξο, ώστε να παραλάβει τον ασθενή. Σημειώνουμε ότι το βράδυ του 
παραπάνω γεγονότος εφημέρευαν στο Νοσοκομείο-Κ.Υ. Νάξου, ένας παθολόγος 
και δυο αγροτικοί ιατροί, ενώ δεν υπήρχε ακτινολόγος, χειρουργός, ορθοπεδικός, 
δηλαδή, αναγκαίες ειδικότητες για περιστατικό πολυτραυματία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Naxos news», εκείνη την εποχή: «[…] Ο χειρουργός, 
έτυχε να είναι εκεί, γιατί είχε κληθεί από τον εφημερεύοντα ιατρό για ένα σοβαρό 
περιστατικό που είχε μεταφερθεί λίγο νωρίτερα στο νοσοκομείο της Νάξου από την 
Αμοργό, μαζί με ένα περιστατικό ενός Τούρκου διπλωμάτη για τον οποίο και ήταν 
σε ετοιμότητα, εφ’ όσον δινόταν η εντολή από το νοσοκομείο Νάξου, να αποστα-
λεί αμέσως ελικόπτερο για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Αυτό το 
ελικόπτερο εννοούσε ο εφημερεύων ιατρός, όταν είπε σε συγγενείς του Νάιδα ότι 
έχει ειδοποιηθεί ελικόπτερο, όπως διευκρίνισε κατά τη μαρτυρία του στο δικαστή-
ριο. Τελικώς, όμως, ο Τούρκος διπλωμάτης υπέγραψε ότι δεν επιθυμεί τη διακομι-
δή του κι έτσι αυτή ακυρώθηκε και κατ’ επέκταση δεν ήρθε το ελικόπτερο, που θα 
μπορούσε να μεταφέρει και το Νάιδα. Ο εφημερεύων ιατρός-παθολόγος, που είχε 
αναλάβει ήδη το περιστατικό του Τούρκου διπλωμάτη, όπως είπε απαντώντας στο 
ερώτημα, ένας πολυτραυματίας από ποιες ειδικότητες πρέπει να αντιμετωπίζεται, 
ότι το πρέπον είναι να υπάρχει ομάδα. Ο ίδιος, κάλεσε το χειρουργό να αναλάβει 
τον πολυτραυματία και τον ορθοπαιδικό για τα σχετικά με την ειδικότητά του, που 
δεν εφημέρευε, αλλά βρέθηκε εκείνη τη στιγμή στο Κέντρο Υγείας για λίγο (…)».

Από την πλευρά της πολιτικής αγωγής επισημάνθηκε επανειλημμένως ότι ο χει-
ρουργός ως υπεύθυνος ιατρός, από τη στιγμή που ανέλαβε τον ασθενή, δεν έκανε 
σωστή εκτίμηση της μεγάλης σοβαρότητας της κατάστασής του, δε ζήτησε να κλη-
θεί ο ακτινολόγος-ακτινοδιαγνώστης, δε ζήτησε να γίνει υπέρηχος, δε ζήτησε να γί-
νει αεροδιακομιδή, αφού ούτε το νοσοκομείο της Σύρου διέθετε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, που όπως αναφέρθηκε από μάρτυρες ήταν πολύ πιθανό ότι θα χρειαζό-

Πεθαίνοντας στα καΐκια…
Δραματικές διαπιστώσεις με τη βούλα του Σ.τΕ.

Ο άτυχος Γιώργος Νάιδας
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ταν για να νοσηλευτεί ο Νάιδας, είτε νευροχειρουργό, είτε δυνατότητα χειρουργείου 
για πνευμονολογικά.

Τελικά, στη δίκη επιβλήθηκαν φυλακίσεις σε ιατρούς με αναστολή.

Η απόφαση του Σ.τΕ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», που παρουσίασε την απόφαση του 

Σ.τΕ. κατά αποκλειστικότητα: «[…] Τον εξέτασε ο εφημερεύων παθολόγος και ζήτη-
σε να έρθουν στο νοσοκομείο ο ορθοπεδικός και ο χειρουργός (ο τελευταίος ήταν 
ο διευθυντής του νοσοκομείου). 

Ο παθολόγος διαπίστωσε τη σοβαρότητα του περιστατικού, ενώ τον προβλη-
μάτισε ο κορεσμός του οξυγόνου (τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα) και γι’ αυτό 
ζήτησε από το ΕΚΑΒ την αεροδιακομιδή του. Στο μεταξύ έφτασαν και οι δύο άλλοι 
γιατροί, οι οποίοι διαπίστωσαν με τη σειρά τους τον χαμηλό κορεσμό του αίμα-
τος και τον υπέβαλαν σε ακτινολογικές εξετάσεις. Μετά από λίγο διαπιστώθηκε 
επιδείνωση της κατάστασής του και πτώση του αιματοκρίτη από το 32 στο 25. Ο 
ορθοπεδικός ζήτησε εκ νέου από τη γιατρό του ΕΚΑΒ ελικόπτερο για τη διακομιδή 
του. Εκείνη, όμως, του απάντησε ότι, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου, 
δεν χρειάζεται ελικόπτερο αλλά ο τραυματίας θα μεταφερόταν με καΐκι στη Σύρο.

Στη συνέχεια τόσο ο διευθυντής του νοσοκομείου όσο και η γιατρός του 
ΕΚΑΒ ενέκριναν τη διακομιδή με καΐκι. Επέλεξαν μάλιστα να συνοδεύσει 
τον πολυτραυματία η άπειρη αγροτική γιατρός, η οποία εκείνη την ημέρα 
έκανε την πρώτη εφημερία της ζωής της. Ο τραυματίας λίγα λεπτά πριν τα 
μεσάνυχτα μεταφέρθηκε με φορείο στο ψαροκάικο «Δημήτριος Κ ΙΙ», το οποίο 15 
λεπτά μετά απέπλευσε για τη Σύρο. Εκείνη την ημέρα, όμως, ο καιρός ήταν πολύ 
άσχημος. Οι άνεμοι ήταν πολύ ισχυροί-, ειδικά για ένα ψαροκάικο. Οι δικαστές, 
περιγράφοντας τις τραγικές ώρες μέσα στο ψαροκάικο, σημειώνουν: «Είχε κακο-
καιρία, ο ασθενής κλυδωνιζόταν και κτυπούσε στο φορείο. Λόγω του καιρού, η 
συνοδός ιατρός έκανε εμετούς και ουσιαστικά ήταν αδύνατο να παρακο-
λουθεί τον ασθενή». Το τραγικότερο όλων, όπως υπογραμμίζεται στη δικαστική 
απόφαση, ήταν ότι «μισή ώρα πριν φτάσουν στο λιμάνι της Σύρου τελείωσε 
η φιάλη με το οξυγόνο και στο καΐκι δεν υπήρχε άλλη».

Η κατάσταση «επιβαρυνόταν συνεχώς και λίγο πριν από την είσοδο του σκάφους 
στο λιμάνι ο τραυματίας έχασε τις αισθήσεις του, μειώθηκαν οι σφίξεις του και δεν 
αντιδρούσε πλέον». Ελάχιστα λεπτά πριν δέσει το ψαροκάικο στο λιμάνι της 
Σύρου, ο άτυχος 32χρονος εξέπνευσε. Με το που έφτασε στο λιμάνι τού τοπο-
θετήθηκε μάσκα οξυγόνου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου 
οδηγήθηκε στο χειρουργείο και οι εφημερεύοντες γιατροί επιχείρησαν την ανάνη-
ψή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή, σύμφωνα 
με την οποία ο θάνατός του οφειλόταν σε βαριές κακώσεις κεφαλής, θώρακος και 
κοιλίας. Ακολούθησε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία κατέλη-
ξε ότι καθυστέρησε η διακομιδή στο νοσοκομείο της Σύρου και ότι «απεβίωσε εν 
πλω έξω από το λιμάνι της Σύρου, σε ψαροκάικο, υπό τραγικές συνθήκες που 
προσβάλλουν τον πολιτισμό μας, περίπου έξι ώρες μετά τον τραυματισμό του». 

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Νάξου «δεν ζήτησε την επείγουσα και ασφαλή 
διακομιδή του βαρέως πάσχοντος και μαζί με τη γιατρό του ΕΚΑΒ αποφάσισαν τη 
διακομιδή του με ψαροκάικο «πέραν πάσης λογικής και ιατρικού πρωτοκόλλου», 
όπως υπογραμμίζεται στην ΕΔΕ.

Ακόμη, η αγροτική γιατρός αποδέχθηκε να συνοδεύσει στο ψαροκάικο 
τον ασθενή την πρώτη ημέρα της εφημερίας της και χωρίς να έχει ενη-
μερωθεί για την κρίσιμη κατάστασή του. Το πόρισμα αποδίδει ευθύνη για το 
θάνατο στον διευθυντή του νοσοκομείου Νάξου. Και αυτό γιατί δεν ανησύχησε 
από την κατάσταση του ασθενούς, παρά «το άλγος της θωρακικής χώρας, τον 
χαμηλό κορεσμό οξυγόνου, το μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα και το ρίγος, την 
πτώση του αιματοκρίτη και την υπερβολική αύξηση των ηπατικών ενζύμων». 

Παράλληλα, ουδέποτε ζήτησε από το ΕΚΑΒ την αεροδιακομιδή του, ενώ 
ζήτησε καθυστερημένα τη διακομιδή του στη Σύρο με ψαροκάικο, το οποίο 
δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό- «στερούμενο εφεδρικής φιάλης 
οξυγόνου».

Σημειώνουμε ότι τα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας επι-
δίκασαν στους συγγενείς του άτυχου 32χρονου αποζημίωση για την ηθική βλάβη 
που υπέστησαν από τα ιατρικά σφάλματα που είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθει 
θάνατος. Στους γονείς του επιδικάστηκαν από 100.000 ευρώ και στα δύο αδέλφια 
του από 75.000 ευρώ - συνολικό ποσό: 350.000 ευρώ.

Επί της ουσίας
Η απόφαση του Σ.τΕ. και των διοικητικών δικαστηρίων δεν καταδεικνύει τίποτα 

άλλο, εκτός της ανεπάρκειας του συστήματος υγείας της χώρας μας, ειδικά στις 
νησιωτικές περιοχές.

Το να ρίξει κάποιος το ανάθεμα στα ιατρικά λάθη είναι ίσως το πιο εύκολο και συ-
νάμα το πιο λαϊκίστικο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Ο άτυχος νέος έφυγε 
από τη ζωή διότι το σύστημα υγείας της χώρας μας -ειδικά στην εποχή του μνημο-
νίου- πεθαίνει! Στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν μπορούν να κατανοήσουν πως 
κάθε νησί για την επικοινωνία του με τον υπόλοιπο κόσμο βασίζεται στις ορέξεις του 
καιρού και των δρομολογίων πλοίων. Το σύστημα υγείας της χώρας μας δεν μπορεί 
να κατανοήσει ότι στον 21ο αιώνα δεν μπορεί ακόμα να γίνονται διακομιδές με ψα-
ροκάικα. Δεν μπορεί να κατανοήσει το αυτονόητο ότι μόνη λύση για τις διακομιδές 
είναι το πτητικό μέσο, σε ό,τι αφορά τα νησιά μας.

Η ιστορία που επακολούθησε για τη διακομιδή του Νάιδα, η απουσία πτητικού 
μέσου, η ανεπάρκεια του συστήματος υγείας, η απειρία έμπειρων γιατρών για τη 
διακομιδή, οι ελλείψεις ιατρικών ειδικοτήτων, η ανευθυνότητα του συστήματος που 
δεν κατανοεί τα οικονομικά συμφέροντα γύρω από τις θαλάσσιες διακομιδές κλπ, 
είναι η «καθημερινότητα» σε κάθε ασθενή που έχει την ανάγκη περίθαλψης εκτός 
των νησιών μας. Το ρεπορτάζ μας απλά καταδεικνύει την πραγματικότητα σε ένα 
σύστημα υγείας που δε φαίνεται ότι θα αλλάξει, διότι πολύ απλά κάποιοι έχουν 
κέρδη από τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. Ο άτυχος Ναξιώτης είναι ένα ακόμα 
θύμα αυτής της κατάστασης.
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Ενημέρωση 
από την ΑΜΚΕ

«Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πάρου Μάρκου 
Κωβαίου, και με την συμπαράσταση και παρουσία των 
βουλευτών της κυβέρνησης στον νομό, πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα, συνάντηση του Υπουργού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστου Σπίρτζη, με 
εκπροσώπους της ΑΜΚΕ. 

Από την πλευρά της ΑΜΚΕ εκτός του Δημάρχου Πά-
ρου, συμμετείχαν τα μέλη της Γιάννης Ραγκούσης και 
Γιώργος Μπαφίτης καθώς και η προϊσταμένη της Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου κα 
Κούτλα Ασημίνα. Ο κ. Υπουργός αφού ενημερώθηκε 
για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την ΑΜΚΕ μετά 
από συνεργασία με την ΥΠΑ, μας ανάλυσε ότι πρόθε-
ση της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός κρατικού 
αεροδρομίου στην Πάρο, το οποίο θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στο συγκοινωνιακό χάρτη, ως κομβι-
κής σημασίας αεροδρόμιο στις Κυκλάδες, που ενισχύ-
εται από την θέση του και τις δυνατότητες ανάπτυξης 
του. Για να εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνει κρατικό, 

προϋποθέτει την βιωσιμότητα του για την οποία ανα-
λύθηκαν οι τρόποι εξασφάλισης της 

Ακολούθως αναφέρθηκαν οι οικονομικές δυσκολίες, 
που οδηγούν σε αδυναμία κρατικής χρηματοδότησης 
της αποπεράτωσης του, για χρόνο που δεν είναι δυνα-
τόν να προσδιοριστεί, σήμερα, λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας.

Καταλήγοντας διαπιστώθηκε, ότι η μόνη ενδεδειγμέ-
νη λύση, για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και 
την άμεση ενεργοποίηση του, είναι η χρηματοδότηση 
του πρώτου μέρους των υπολειπόμενων έργων από 
ιδιώτες.

Στο πλαίσιο αυτό επικρότησε την πρωτοβουλία σύ-
στασης της ΑΜΚΕ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 
η μεθοδολογία που ακολουθείται στην Πάρο είναι η 
μόνη που μπορεί να αποφέρει άμεσο αποτέλεσμα, 
προσφερόμενος μάλιστα σε μεσολάβηση για ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου 
να λειτουργήσει το αεροδρόμιο Πάρου το συντομό-
τερο δυνατόν, αφενός μεν θα υπογράψει άμεσα την 
αποδοχή της δωρεάς της μελέτης και του πρώτου 
μέρους των έργων από την ΑΜΚΕ, αφετέρου δε θα 
μεριμνήσει ώστε να γίνει τμηματική ολοκλήρωση του 
έργου, και τα μεταγενέστερα και αναγκαία τμήματα 
των υπολειπόμενων έργων να χρηματοδοτηθούν από 
το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι εξελίξεις δικαιώνουν την προσπάθειά μας και μας 
ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε. Σε λίγες ημέρες θα εκ-
δοθούν οι απαραίτητες άδειες δόμησης.

Ξεκινάμε με τη στήριξη των πολιτών και των επι-
χειρηματιών. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΜΕ».

Κατανομή  
πιστώσεων 
στα σχολεία

Στις 19/1/15 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της 
δημοτικής επιτροπής παιδείας, στο πλαίσιο της οποίας 
συζητήθηκε και το ζήτημα κατανομής των πιστώσεων 
για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου.  

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου: «[…] 
Η κατανομή των πιστώσεων μέχρι τώρα στις δύο 
βαθμίδες καθοριζόταν σε ένα ποσοστό 53,5 % για τη 
Δευτεροβάθμια και 46,5% για την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση. Η αρχική πρόταση του προέδρου της επι-
τροπής κ. Χριστόφορου ήταν η νέα κατανομή να γίνει 
σε ποσοστό 55,4% για την πρωτοβάθμια και 44,6% 
για την δευτεροβάθμια έχοντας ως βάση τον αριθμό 
των μαθητών. (1269 μαθητές στα νηπιαγωγεία και τα 
δημοτικά και 1018 στα γυμνάσια, γενικά λύκεια και 
ΕΠΑΛ).

Στον αντίποδα, οι εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας 
(Φλέσσας Νίκος και Κεφάλας Φραγκίσκος) πρότει-
ναν να διατηρηθούν οι πιστώσεις ως έχουν, γιατί μια 
τέτοια ανατροπή θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα 
στα σχολεία της δευτεροβάθμιας και ειδικά στο ΕΠΑΛ 
που λόγω του μεγέθους του αλλά και των εργαστη-
ρίων του, αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές ελλείψεις. Η 
αναλογική κατανομή με βάση τον αριθμό των μαθη-
τών προϋποθέτει ότι ένας μαθητής του νηπιαγωγεί-
ου ή του δημοτικού στοιχίζει το ίδιο με έναν μαθητή 
Λυκείου, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
(μέγεθος και παλαιότητα κτιρίου, εργαστήρια κ.α.) των 
σχολείων. Ο πρόεδρος κατέθεσε νέα συμβιβαστική 
πρόταση για ισοκατανομή των πιστώσεων στις δύο 
βαθμίδες. Οι εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας (Μα-
ρινάκης Νίκος, Αϊβάζογλου Σάντρα) επέμειναν στην 
αρχική πρόταση και έτσι οι τρεις προτάσεις τέθηκαν 
σε ψηφοφορία και πήραν από 2 ψήφους (ο εκπρόσω-
πος της ένωσης Γονέων ψήφησε υπέρ της ισοκατα-
νομής). Η διπλή ψήφος του προέδρου σε περίπτωση 
ισοψηφίας πρόκρινε την πρόταση της ισοκατανομής, 
η οποία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η άποψή μας είναι πάντα σταθερή. Το ποσοστό δια-
νομής των πιστώσεων πρέπει να έχει ως κριτήριο τις 
αποδεδειγμένες λειτουργικές ανάγκες των σχο-
λείων των δύο βαθμίδων. Για να γίνει λοιπόν 
αυτό είναι απαραίτητο να κατατίθενται στοιχεία 
συγκεκριμένα κοστολόγησης  των λειτουργι-

κών αναγκών των σχολείων. Το παράδειγμα 
της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης είναι 
χαρακτηριστικό ως προς αυτή την προοπτική. 
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μείωσης των πιστώ-
σεων που έχουν να διαχειριστούν οι Δημοτικές Επι-
τροπές Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει νόημα 
η πολωτική συζήτηση  (που φτάνει σε όρια ανταγω-
νισμού μεταξύ των δύο βαθμίδων) ούτε η συζήτηση 
με επιχειρήματα που στοχεύουν στο θυμικό ( π.χ. η 
αναφορά σε αδικίες κ. λ. εκ μέρους της Πρωτοβάθμι-
ας). Η εκπαίδευση είναι ενιαία και η μέριμνα για 
την ποιότητα παροχής εκπαίδευσης και από τις 
δύο βαθμίδες  πρέπει να έχει ως βάση το κοινό 
μέτωπο των εκπαιδευτικών. Το μοναδικό λοιπόν 
κατά τη γνώμη μας κριτήριο για την αναλογία των 
ποσοστών πιστώσεων είναι η κατάθεση των στοιχεί-
ων που αποδεικνύουν τις λειτουργικές ανάγκες των 
σχολείων. 

Σε αυτή την κατεύθυνση ο αριθμός του μαθητικού 
πληθυσμού δεν μπορεί να είναι το μόνο και επαρκές 
κριτήριο, δυστυχώς όμως ήταν αυτό που αρχικά αξιο-
ποιήθηκε για να στοιχειοθετηθεί η αλλαγή του ποσο-
στού υπέρ των σχολείων της Πρωτοβάθμιας. Από την 
άλλη μεριά ο χαρακτήρας της Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης (σύνδεση με εξετάσεις, συντήρηση εργαστη-
ρίων, αίθουσες  που διατίθενται για δια βίου μάθησης 
μαθήματα, συντήρηση υπολογιστών και δικτύων κ. λ) 
επιβαρύνει (με αντικειμενικά κριτήρια) τη λειτουργία 
των σχολείων, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη αυτά 
να συνυπολογιστούν στην οποιαδήποτε απόφαση 
για τις πιστώσεις. Το κόστος ανά μαθητή για το έτος 
2011 στην Ελλάδα είναι 5009€ (6701€ για την Ε.Ε. 
των 27) για την δευτεροβάθμια και 3763€ (5.777€ 
για την Ε.Ε. των 27) για τη πρωτοβάθμια.(πηγή: 
Eurostat από την έκθεση του ΙΟΒΕ Νοέμβριος 2013).

Θεωρούμε ότι το κριτήριο των λειτουργικών 
κι απαραίτητων πάγιων αναγκών των σχολεί-
ων είναι και το μόνο που, κατά τη γνώμη μας, 
εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητα όσο 
και τη διαφάνεια. Ξεκαθαρίζουμε ότι εάν αποδει-
χτεί (πάντα με στοιχεία κοστολόγησης των πάγιων και 
πραγματικά απαραίτητων λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων) ότι τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας έχουν 
μεγαλύτερες ανάγκες, δεν έχουμε κανένα πρόβλη-
μα να αποδεχτούμε την αλλαγή των ποσοστών. Δεν 
έχουμε καμία διάθεση να διεκδικούμε κάτι που δεν 
στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία.

- Απέναντι στην πολιτική της λιτότητας η μόνη 
απάντηση πρέπει να είναι  κοινή με μοναδικό 
κριτήριο την ποιότητα παροχής εκπαίδευσης 
χωρίς διχαστική προοπτική.

- Οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης πλήττονται το 
ίδιο από τη μνημονιακή πολιτική και το μέτωπο 
διεκδίκησης πρέπει να είναι ενιαίο».

« Food Expo 
Greece 2016»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής 
της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, 
πρόκειται να συμμετάσχει στην 3η διεθνή έκθεση τρο-
φίμων και ποτών: «Food Expo Greece 2016», που θα 
πραγματοποιηθεί 19-21 Μαρτίου 2016 στο «Athens 
Metropolitan Expo», στα Σπάτα (πλησίον αεροδρομίου 
Ε. Βενιζέλος), στην Αθήνα.

Η Περιφέρεια συμμετέχει στην έκθεση με μόνο γνώ-
μονα την ενδυνάμωση των εμπορικών δεσμών των 
παραγωγών τροφίμων και ποτών του Νοτίου Αιγαίου, 
με την Ελληνική και την παγκόσμια αγορά, ώστε να 
αποδοθούν τα μέγιστα δυνατά εμπορικά οφέλη στους 
παραγωγούς της, καθώς πρωταρχικός της στόχος εί-
ναι η προβολή, προώθηση και στήριξη του πρωτογε-
νούς τομέα καθώς και η μεταποίηση και η προώθηση 
των τοπικών της προϊόντων. 

Παράλληλα με την έκθεση «Food Expo» διεξάγεται 
και η 2η διεθνής έκθεση οίνου και αποσταγμάτων: 
«Oenotelia», ενώ παράλληλες εκδηλώσεις (συνέδρια, 
ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.λπ.) θα πλαισιώ-
σουν την έκθεση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Περιφερειακή 
Ενότητα Πάρου, καλεί τους παραγωγούς που μετα-
ποιούν ή/και τυποποιούν αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα 
και ποτά) και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περί-
πτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δη-
λώσουν το αργότερο έως τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 
2016 στη σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελί-
δα (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=6817). Οι 
παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία πραγματοποίησης 
προσωπικών (Business to Bussines) συναντήσεων με 
ξένους αγοραστές. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία 
η το δυνατόν συντομότερη  δήλωση συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων ώστε να συμπεριληφθούν στη λίστα 
των εκθετών. Λόγω των περιορισμένων θέσεων  η 
επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων όπως 
πιστοποίηση προϊόντων, τυποποίηση, παραγωγική δυ-
ναμικότητα, και ιδιαιτερότητα. Διευκρινίζεται πως μετά 
την 1η Φεβρουαρίου 2016 καμία δήλωση δε θα γίνει 
δεκτή. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 22810 82380, 
κ. Ντίνα Βλάχου, προϊσταμένη τμήματος προβολής και 
προώθησης αγροτικών προϊόντων, για την Περιφερει-
ακή Ενότητα Κυκλάδων.
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Ενίσχυ-
ση του 
ΕΚΑΒ 
Πάρου

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
34/8−12−2015 απόφαση 
του προέδρου του Δ.Σ. του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης 
Βοήθειας, διορίζονται 157 
διασώστες ως δόκιμοι σε 
κενές οργανικές θέσεις του 
κλάδου ΔΕ πληρωμάτων 
ασθενοφόρων, με τον εισα-
γωγικό βαθμό του κλάδου 
τους.

Στην Πάρο, σύμφωνα 
με την απόφαση πρόκειται 
να τοποθετηθούν από το 
ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, δύο άτο-
μα στον τομέα Πάρου.

Κάπνισμα-παιδιά
Από τον αναγνώστη μας κ. Δημ. Καλανδράνη, με τίτλο: «Το κάπνι-

σμα και τα παιδιά», λάβαμε την παρακάτω επιστολή:
«Συνήθως το θέμα του καπνίσματος παίρνει δημοσιότητα στις 31 

Μαΐου όπου γιορτάζεται η μέρα κατά του καπνίσματος. Την ημέρα 
εκείνη γράφονται ολόκληρες σελίδες και αφιερώνονται ατέλειωτες 
ώρες τηλεοπτικών εκπομπών για τις συνέπειες της κακής αυτής 
συνήθειας, για να ξεχαστούν όλα την επομένη, όπως συμβαίνει με 
τα περισσότερα σοβαρά θέματα στην Ελλάδα.

Αυτό που συμβαίνει με εμάς τους Έλληνες με το κάπνισμα, είναι 
κάτι που δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Είμαστε εδώ και 
πολλά χρόνια οι πρώτοι, ή μεταξύ των πρώτων καπνιστών στον 
κόσμο, με το 39% των κατοίκων να καπνίζει. Τελικά φαίνεται ότι 
είμαστε ένας περίεργος λαός που ενώ γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα 
μας βλάπτει, παρ’ όλα αυτά συνεχίζουμε την καταστρεπτική αυτή 
συνήθεια. Θα συμφωνήσω με τους ήδη καπνιστές ότι τους είναι 
πολύ δύσκολο να κόψουν το τσιγάρο. Και έχουν δίκιο. Γιατί όμως 
δεν κάνουμε μια προσπάθεια να σταματήσει το κακό στη ρίζα του; 
δηλαδή να φροντίσουμε να μην αρχίσουν τα παιδιά και οι νέοι να 
καπνίζουν; 

Το κάπνισμα στην Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο παράγοντα κιν-
δύνου για την υγεία των Ελλήνων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, η συνήθεια αυτή ευθύνεται για τους 150.000 
Έλληνες που νοσηλεύονται κάθε χρόνο εξαιτίας του καπνίσματος. 

Όσο για τους θανάτους για τους οποίους ευθύνεται το κάπνισμα, 
ο αριθμός τους φθάνει τους 20.000 περίπου ετησίως, ή τους 54 

την ημέρα. Οι δε δαπάνες υγείας που σχετίζονται με παθήσεις από 
το κάπνισμα, ανέρχονται  στα 3,4 δις, όταν το κονδύλι για την παι-
δεία είναι γύρω στα 4 δις. Αστείο δεν φαίνεται, ένας λαός να μην 
επενδύει στην παιδεία για να ανοίξει τα μάτια του, και να ξοδεύει 
σχεδόν τα ίδια χρήματα σε φάρμακα, νοσήλια, αναπηρίες, απώλει-
ες ημερών εργασίας, κ.ά. επειδή δεν αποφασίζει στα σοβαρά να 
αντιμετωπίσει τη μάστιγα του καπνίσματος στην πηγή της που είναι 
τα παιδιά και οι νέοι. Είναι αποδεδειγμένο ότι το κάπνισμα αρχίζει 
στις μικρές ηλικίες, δηλαδή από το Γυμνάσιο, μέχρι τα 22 χρόνια, 
και αυτός είναι ο λόγος γιατί τα μικρά παιδιά γίνονται ο στόχος  
των καπνοβιομηχανιών οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Νικο-
τίνη και οι άλλες ουσίες που περιέχονται στο τσιγάρο, φροντίζουν 
όταν γίνεις μια φορά καπνιστής, να μείνεις  για πάντα καπνιστής. Οι 
6.000.000 καπνιστές που πεθαίνουν κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, 
οι καπνοβιομηχανίες πρέπει να τους αντικαταστήσουν με καινούρ-
γιους, που τους βρίσκουν ανάμεσα στα παιδιά και στους νέους που 
ζουν σε χώρες οι οποίες αδιαφορούν για την πρόληψη. Μια από 
αυτές τις χώρες δυστυχώς είναι και η δική μας, και οι καπνοβιο-
μηχανίες  χαίρονται κάθε χρόνο που αντικαθιστούν τους 20.000 
ηλικιωμένους έλληνες καπνιστές που φεύγουν  με 20.000 ελληνό-
πουλα, εκτός αν γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να αντιστραφεί η κα-
τάσταση. Αυτό που χρειάζεται είναι βούληση και αποφασιστικότητα.  

Σε ένα μικρό νησί όπως η Πάρος, θα μπορούσαμε να πρωτο-
στατήσουμε με μια εκστρατεία κατά του καπνίσματος με στόχο τα 
παιδιά και τους εφήβους. Είμαι στη διάθεση του Δήμου για μια συ-
νάντηση όπου θα εκθέσω τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να 
ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια στο νησί. Το τηλέφωνο μου είναι 
22840 91241 και το e mail μου djcaland@otenet.gr». 

Δημήτρης Καλανδράνης

Σε δημόσιο νοσοκομείο 
νικούν τον καρκίνο!

Στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», ιατροί και τεχνολογία κάνουν το παν για την 
πρόληψη του καρκίνου.

Στην Ελλάδα ο καρκίνος του μαστού εντοπίζεται κάθε χρόνο σε 4.500 γυναίκες. 
Παρόλο που οι περισσότερες γυναίκες αδιαφορούν, διότι θεωρούν ότι είναι κάτι που 
δεν τις αφορά, στατιστικά οι έρευνες έχουν δείξει ότι μία στις 8 γυναίκες θα πα-
ρουσιάσει καρκίνο του μαστού κατά 
τη διάρκεια της ζωής της, ενώ πάνω 
από το 70% του συνόλου των γυ-
ναικών με καρκίνο του μαστού δεν 
διαθέτουν οικογενειακό ιστορικό. 

Το σημαντικό είναι ότι οι ιατρικές 
εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμε-
τώπιση της συγκεκριμένης μορφής 
καρκίνου έχουν προχωρήσει και 
πλέον πολλές περιπτώσεις αντιμε-
τωπίζονται με επιτυχία, αρκεί να 
επικρατούν τα κριτήρια της πρόλη-
ψης και της έγκαιρης διάγνωσης. 
Σ’ αυτό το σημείο εντοπίζεται και η 
εξαιρετικής σημασίας συμβολή του 
Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», ενός 
δημόσιου νοσοκομείου που 
διαθέτει άρτιες υποδομές και 
γνωρίζουν ελάχιστοι, καθώς 
προσφέρει υπηρεσίες που θα 
ζήλευαν πολλά ιδιωτικά κέ-
ντρα της Ελλάδας και του εξω-
τερικού. 

Ο δρ. Αθανάσιος Χαλαζωνί-
της, είναι διευθυντής στο ακτινολο-
γικό τμήμα επτά χρόνια, δήλωσε στο «lifo.gr», για τα δυνατά χαρτιά που διαθέτει 
το νοσοκομείο: «Κυριότερο απ’ όλα είναι ο ψηφιακός μαστογράφος, ο οποίος έχει 
τη δυνατότητα της ψηφιακής μαστογραφίας διπλού φάσματος με ενδοφλέβια έγ-
χυση σκιαγραφικού μέσου και αφαιρετική τεχνική (CESM) και αποτελεί χορηγία 
του Ιδρύματος Νιάρχου. Δεν μιλάμε για κάτι πειραματικό αλλά για κάτι που χρη-
σιμοποιείται σε κέντρα μαστού σε Ευρώπη και Αμερική. Να επισημάνουμε ότι δεν 
αφορά όλες τις γυναίκες, αλλά κατηγορίες όπως γυναίκες με πυκνό μαστό 
που δεν μπορεί να εντοπίσει η μαστογραφία, δηλαδή αναφερόμαστε σε πο-
σοστά ακρίβειας 45%, άρα πολύ χαμηλή εντόπιση. Γυναίκες με εύρημα διφορού-
μενο –είναι ή δεν είναι καρκίνος– και γυναίκες που ήδη έχουν χειρουργηθεί και 
παρακολουθούμε τις ουλές. 

Τέλος, γυναίκες που για κάποιον λόγο σε άλλη εξέτασή τους έχει βρεθεί κάτι 
ύποπτο. Η αρχή του είναι ότι μπορεί να απεικονίζει τα νέα αγγεία του καρκίνου και 
για να το κάνουμε πλήρως αντιληπτό αυτό θα σας πω ένα παράδειγμα: πείτε ότι 
έχουμε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο έχουμε στρώσει ένα τραπεζομάντιλο μαζί με 
τα σερβίτσια. Αν έχουμε στο τραπέζι ένα σπασμένο πιάτο, τότε, ταχυδακτυλουρ-
γικά, με το CESM εγώ τραβάω το τραπεζομάντιλο με όλα τα υπόλοιπα σερβίτσια, 
εκτός από το σπασμένο πιάτο. Έτσι, βλέπω το σπασμένο πιάτο και το περίγραμμα 
του τραπεζιού. Γιατί το κάνουμε αυτό; Διότι τα κακοήθη αγγεία φωτίζονται μόνο 
στο σπασμένο πιάτο και, επομένως, αφαιρώ όλα τα φυσιολογικά. Αυτή, λοιπόν, 
είναι η αφαιρετική τεχνική, που είναι και το μεγαλείο αυτού του μηχανήματος. 
Επίσης, ανακαλύπτουμε καρκίνους που έχουν διάμετρο ενός χιλιοστού, ενώ, για 

να συγκρίνετε μεγέθη, η μαγνητική 
βρίσκει καρκίνους με τρία χιλιοστά 
και πάνω (…).

Ποιο είναι το μόνο αγκάθι; Ότι 
στον ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει τιμολόγη-
ση γι’ αυτή την εξέταση και δυστυ-
χώς χρειάζεται κάποιος να δώσει 
45 ευρώ για την απλή μαστογρα-
φία ή 65 ευρώ για το CESM. Είναι 
ευκαιρία μέσω του εντύπου σας να 
πιέσουμε, ώστε αυτή η εξέταση να 
γίνεται εντελώς δωρεάν. Αντιλαμ-
βάνεστε ότι εμείς δεν μπορούμε να 
μην τη χρεώνουμε, διότι μετά θα 
μας κατηγορήσουν ότι τα πήραμε 
εμείς» τονίζει.

«Το δεύτερο σημαντικό που κά-
νουμε στο «Αλεξάνδρα» είναι η ελα-
στογραφία, ένα εξειδικευμένο υπε-
ρηχογράφημα στο οποίο ελέγχεται 
με τέσσερις μετρήσεις η σκληρό-
τητα της βλάβης. Ανάλογα με την 
περίπτωση, ο πρώτος χτύπος είναι 
καρκίνος, ο δεύτερος χτύπος είναι 
τίποτα και ο μεσαίος είναι η παρα-
κολούθηση. Το μηχάνημα αυτό αγο-

ράστηκε με πόρους του νοσοκομείου και χρησιμεύει ώστε να κατευθύνεις τη γυ-
ναίκα είτε να μην κάνει τίποτα είτε να κάνει βιοψία. Γλιτώνεις, κατ’ ουσίαν, άσκοπες 
βιοψίες, άρα μειώνεις και το κόστος στις παροχές υγείας (…)».

«Το κόστος είναι στα 110 ευρώ μόνο και μόνο γιατί το υλικό είναι ακριβό αλλά 
και γιατί και εδώ δεν υπάρχει τιμολόγηση από τον ΕΟΠΥΥ. Στα ιδιωτικά, η συ-
γκεκριμένη τεχνική κοστίζει 300 ευρώ περίπου. Όπως αντιλαμβάνεστε, 
υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει ότι διαθέτουμε τέτοια μηχανήματα, επει-
δή εμείς δεν είμαστε ιδιωτικό νοσοκομείο, ώστε να επιζητούμε τη διαφή-
μιση. Απλώς να τονίσουμε ότι το Ίδρυμα Νιάρχος, για να μας δώσει τη χορηγία 
για την ψηφιακή μαστογραφία διπλού φάσματος, σύγκρινε τη δουλειά μας με το 
Αντικαρκινικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης» υπογραμμίζει. 

ΦΩΤΟ: Πάρις Ταβιτιάν / LIFO
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΛΕΥΚΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιδιόκτητη πέ-
τρινη αυτόνοµη µεζονέτα 95 τ.µ. µε 
πανοραµική θέα, 2 Υ/∆, καθιστικό, 
κουζίνα, µπάνιο, W.C, αποθήκες, 
κήπο και οικοσκευές .Τιµή 160.000€. 
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 324 311.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΥΡΓΑΚΙ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 22 τ.µ., επιπλωµένη. 
Τηλ. 6948 872 161, 6949 043 463

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
κοντά στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
ενοικιάζονται ή πωλούνται γκαρσο-
νιέρες. Τηλ. 6993 309 867 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για ετήσια 
ενοικίαση, µε 2 υπνοδωµάτια, κήπο, 
θέρµανση. Paros Estate Agency, 
τηλ. 22840 21474, 6932 393 098

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται  για εµπο-
ρικό κατάστηµα γυναικείων ειδών 
στην Παροικία (Απρίλιο - Οκτώβριο). 

Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία 
και καλή γνώση Αγγλικών. Παρα-
καλώ, αποστείλατε τα βιογραφικά 
σας µε φωτογραφία στο email: 
dessarri@yahoo.gr

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από το 
kanale’s rooms & suites, ηλικίας 
έως 35 ετών µε γνώση αγγλικών. 
Προηγούµενη εµπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: kanalesu@otenet.gr, 
6937 263 928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το εµπορικό 
τµήµα και µε πολύ καλή γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 
τµήµα της ηλεκτρονικής έκδοσης της 
εφηµερίδας. Αποστολή βιογραφικών 
στο nikos@typoparos.gr

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί:
1) ΥΠΕΥΘΥΝH/ΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και Γαλλικών 
(επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν 
προσόν), Η/Υ, υποδειγµατική συ-
µπεριφορά, συστάσεις. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία cv@
minois-village.gr
2) ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ POOL BAR 
Απαραίτητα: άριστη γνώση Αγγλικών 
(επιθυµητά Γαλλικά και άλλες ξένες 
γλώσσες), προϋπηρεσία. Βιογραφι-
κά µε πρόσφατη φωτογραφία cv@
minois-village.gr
3) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. τηλ. 6945 191585

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙ-
ΤΟΡΑΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ζητούνται για την καλοκαιρινή σεζόν 
στην περιοχή Πούντας ( προς Αντί-
παρο). Εργασία µόνο για τη διάρκεια 

της ηµέρας. Τηλ. 6971 826 374

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για Αρτοποιείο 
για µόνιµη εργασία. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 22840 24966, 6974 367 781

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Asteras 
paradise ζητεί υπαλλήλους για τη 
σεζόν µε ειδικότητες : καµαριέρας, 
receptionist, σερβιτόρου-µπουφετζή 
και µια κυρία/ο για λάντζα και βοηθό 
κουζίνας , µε γνώσεις στην παρα-
σκευή ελληνικών φαγητών .
Απαραίτητη προϋπόθεση άριστη 
γνώση αγγλικής γλώσσας για 
σέρβις και receptionist όπως και 
η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο 
ετών.Αποστολή βιογραφικών µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο email: 
manager@asterasparadise.gr 
Επικοινωνία στο 22840 52623, ώρες 
09:00-13:00

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙ-
ΟΣ ζητείται από την εταιρεία Ε. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ  ηλικίας έως 
35 ετών, ελληνικής υπηκοότητας . 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: απολυ-
τήριο λυκείου, δίπλωµα οδήγησης. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 109 845.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ζητείται µε εµπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Ετήσια απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο email: info@typoparos.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ζητείται. Βιογραφικά στο 
email: info@typoparos.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ-
ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. Μάθε 
το Laptop ή το Tablet καλύτερα. Τηλ.: 
6974 717 978

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία, από Ρωσία 
µε πείρα 30 χρόνων σε νοσοκοµείο, 
µπορεί να κουράρει µε τον καλύτερο 
τρόπο ηλικιωµένους, (ενέσεις, 
περιποίηση πληγών, καθαρισµό 
κ.λ.π). Στην Ελλάδα, ασχολήθηκε και 
µε την καθαριότητα σπιτιών. Τηλ. 
6993 714 712

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται για καφέ και εστιατόριο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6970 242 230, κ. 
Παναγιώτης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ πω-
λείται 2 µέτρων, µεταχειρισµένο σε 
καλή κατάσταση. Τηλ. 6949 955 424

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
γρήγορου φαγητού πωλείται. Email 
επικοινωνίας: info@typoparos.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΙΚΕΑ µεταχει-
ρισµένη πωλείται, χρώµατος µελί. 
Περιλαµβάνει: 1 κρεβάτι µε στρώµα, 
2 κοµοδίνα, 1 τουαλέτα. Τιµή: 400€. 
Τηλ. 22840 41149, 6948 601 745

ΣΚΑΠΤΙΚΟ MIYAKE βενζινοκίνητο 

πωλείται, ελαφρά µεταχειρισµένο, 
5 ώρες λειτουργίας, 6,5 ίππων, 3 
ταχύτητες και 1 όπισθεν. Τιµή: 600 
ευρώ. Τηλ. 22840 92202, 6946 
429 212

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕ-

ΝΟ BOFFI πωλείται, 1,80 µήκος. 
Αποτελείται από: νεροχύτη ΙΝΟΧ, 
πλυντήριο πιάτων Bosch 60 εκ, 
φούρνο και εστίες Boffi  , απορρο-
φητήρα Bosch, εταζέρες. Τιµή: 800 
ευρώ. Τηλ. 22840 92202, 6946 
429 212
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Κελεπουσίδης Παύλος
Μικροβιολογικές, Αιµατολογικές, Βιοχηµικές, 
Ορµονολογικές, Ανοσολογικές εξετάσεις, Καρκινικοί 
δείκτες | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος
Ακτινογραφίες, Αξονικός τοµογράφος, Υπέρηχος, 
Πανοραµική, Ψηφιακή µαστογραφία, Οστική 
πυκνότητα, Λιποµέτρηση 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
Πατεράκη Ευστρατία | 3-5/2 & 18-19/2

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος | 3-5/2  & 18-19/2

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης | 10/2
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής πίεσης 
και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας | 19/2

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Πρόδροµος, τηλ. 22840 41375

Ο Τσιτσάνης
ταβέρνα • οπωροπωλείο

από το
1 9 6 9

ανοιχτά καθηµερινά
από νωρίς το πρωί!

TsitsanisTsitsanis taverna

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€

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας
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Πίτα Αγκαιριάς
Η δημοτική κοινότητας Αγκαιριάς και ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, έκο-

ψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016, στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι τοπικές αρχές, πολλοί φίλοι της Αγκαιριάς 
και κάτοικοι της περιοχής.

photo: Δημ. Καλαποδάς
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Όλο και πιο ψηλά στο βαθμολογικό 
πίνακα της Β’ κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλά-
δων, βρίσκεται ο Μαρπησσαϊκός και 
διεκδικεί με πάρα πολλές αξιώσεις την 
άνοδό του στην Α’ κατηγορία ΕΠΣΚ.

Ο Μαρπησσαϊκός κέρδισε μπροστά 
σε περίπου 150 φίλους του την περα-
σμένη Κυριακή το μεσημέρι, τον Αστέ-
ρα Τραγαίας και τώρα ξεκίνησαν οι 
υπολογισμοί για τα επόμενα παιχνίδια. 
Ο Μαρπησσαϊκός, στους πέντε εναπο-
μείναντες αγώνες, έχει τρεις στην Πάρο 
και δύο εκτός.

Στην Πάρο, θα αγωνιστεί στην 9η 
αγωνιστική με τον αδιάφορο βαθμο-
λογικά ΠΑΣ Νάξου, τον Αίαντα Σύρου 
στην 11η αγωνιστική, σ’ ένα παιχνίδι 
που μπορεί να είναι όλη η χρονιά, και 
την τελευταία αγωνιστική (14η), με την 
πρωτοπόρο Λάβα. Κανείς φυσικά δε θα 
ήθελε όλο το πρωτάθλημα να κριθεί σ’ 
έναν αγώνα, αλλά the game is game.

Εκτός έδρας η Μάρπησσα θα αγωνι-
στεί στη 12η αγωνιστική με τον πάντα 
επικίνδυνο –και πάντα μέσα στο κόλπο 
της ανόδου- Καρτεράδο και στην 13η 
αγωνιστική, με την αδύναμη Σέριφο. 
Βάση λογικής και προγράμματος, αλλά 
κυρίως λόγω της φετινής του απόδο-

σης, ο Μαρπησσαϊκός είναι ικανός να 
κερδίσει μία από τις δύο πρώτες προνο-
μιούχες θέσεις που οδηγούν απευθεί-
ας στην Α’ ΕΠΣΚ ή στη χειρότερη των 
σεναρίων να τερματίσει τρίτος και να 
διεκδικήσει την άνοδό του μέσω μπα-
ράζ σε ουδέτερο γήπεδο, με τον τρίτο 
από το τέλος της Α’ κατηγορίας. Όσους 
πάντως βαθμολογικούς υπολογισμούς 
κάνει ο καθένας, αν ο Μαρπησσαϊκός 
νικήσει εντός έδρας τον Αίαντα Σύρου, 
τότε πολύ δύσκολα θα χάσει την άνο-
δο, και φυσικά κερδίσει τους αγώνες 
με τους λεγόμενους υποδεέστερους 
αντιπάλους. Στο ποδόσφαιρο φυσικά 
όλοι οι αγώνες αρχίζουν από το 0-0 και 
όποιος έκανε το λάθος και υποτίμησε 
αντίπαλο, το πλήρωσε ακριβά.

Κάτι τέτοιο πάντως δεν έγινε την 
περασμένη Κυριακή στο γήπεδο των 
Μαρμάρων, όπου ο Μαρπησσαϊκός 
στην αρχική ενδεκάδα με τους: Ζουμή, 
Γιαννακόπουλο, Βιτζηλαίο, Α. Ρούσσο, 
Κρητικό, Παντελαίο, Μ. Ρούσσο, Κορ-
ρέ, Αντωνόπουλο, Τριβυζά και Παπα-
δόπουλο, αντιμετώπισε τον Αστέρα 
Τραγαίας, που παρατάχτηκε αρχικά στο 
γήπεδο με τους: Πόλια, Ρενίκου, Σφυ-
ροέρα, Κατσούλη, Δριλή, Πασαλάκη, 

Επταήμερο, Σαρρή, Μορβίνο, Ψαρρό 
και Ταλούλη. Η Παριανή ομάδα ίκησε 
με 2-1 την ομάδα της Νάξου. Τα γκολ 
για την Παριανή ομάδα πέτυχε ο Ευστρ. 
Κρητικός στο 28ο και 440 λεπτό, ενώ 
για την Τραγαία, μείωσε ο Ρενίκου στο 
74ο λεπτό.

Όλα τα αποτελέσματα
Μπαράζ Α’ ΕΠΣΚ

Άνω Μερά-Ανδριακός 2-1

Β’ ΕΠΣΚ 
Μαρπησσαϊκός-Αστέρας Τραγαίας 2-1
Λάβα-Σέριφος 3-0

Κύπελλο ΕΠΣΚ
Φιλώτι-Καρτεράδος 4-1
Πανθηραϊκός-Πανναξιακός 1-0
ΑΟ Σύρου-Αίας Σύρου 3-1 (παρ.)

Κ-17
Μύκονος-ΠΑΣ Τήνου 4-3

Κ-15
Άνω Μερά-ΑΟ Σύρου 1-5

Κ-13
ΠΑΣ Τήνου-Ανδριακός 1-0

Βαθμολογία
1. Λάβα 18
2. Μαρπησσαϊκός 15
---------------------------
3. Αίας Σύρου 13
---------------------------
4. Καρτεράδος 12
5. ΠΑΣ Νάξου 6
6. Τραγαία 2
7. Σέριφος 1

Σημ.: Αίας, Καρτεράδος και ΠΑΣ Νά-
ξου, έχουν κάνει το ρεπό τους.

Η επόμενη αγωνιστική 

Όμιλος Πρωταθλητή
Άνω Μερά-Πανθηραϊκός
ΑΟ Σύρου-Μύκονος
Θύελλα Καμαρίου-Πανναξιακός

Όμιλος παραμονής
Ανδριακός-Φιλώτι
ΑΟ Πάρου-Παμμηλιακός
Πάγος-Πανσιφναϊκός

Β’ ΕΠΣΚ
Αστέρας Τραγαίας-Λάβα
Σέριφος-Αίας Σύρου
Μαρπησσαϊκός-ΠΑΣ Νάξου

Εκλογές
στην 
ΕΣΚΚ

Τα σωματεία - μέλη της Ε.Σ.Κ. 
Κυκλάδων, έχουν την τακτική γε-
νική συνέλευση τoυς σήμερα Σάβ-
βατο 30/1/2016 και ώρα 18.00 
μμ στα γραφεία της Ε.Σ.Κ.Κ., (Ερ-
μούπολη). Τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης είναι τα εξής:
- Εκλογή προέδρου και γραμμα-
τέα της συνέλευσης
- Υποβολή της έκθεσης της ελε-
γκτικής επιτροπής
- Έγκριση οικονομικού απο-
λογισμού από 1/1/2015 έως 
1/12/2015.

- Λογοδοσία - παραίτηση ΔΣ
- Λογοδοσία ΚΕΔ/ΕΣΚΚ
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
- Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την 
ανάδειξη νέου ΔΣ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέ-
ρουν την νόμιμη υπογραφή και 
του σωματείου μέλους της Ένω-
σης και του φυσικού προσώπου 
που θέτει υποψηφιότητα. Φυσικά 
στο έγγραφο θα αναφέρεται το 
όργανο της Ένωσης για το οποίο 
είναι η υποψηφιότητα. Κάθε σω-
ματείο-μέλος μπορεί να προτεί-
νει από έναν υποψήφιο για κάθε 
όργανο. Κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα θα πρέπει να αποστα-
λούν στα γραφεία της Ένωσης 
και τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
των αντιπροσώπων των μελών 
σωματείων της Ένωσης που θα 
λάβουν μέρος στη ΓΣ και στις αρ-
χαιρεσίες, οι οποίοι θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους την Αστυνομική 

τους ταυτότητα.
Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν σύμ-

φωνα με το άρθρο 16 του Κα-
ταστατικού της Ένωσης και του 
άρθρου 13 παρ. 3 του καταστα-
τικού της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τις ανωτέρω διατάξεις το νέο 
Δ.Σ. που θα εκλεγεί στις εν λόγω 
αρχαιρεσίες θα έχει θητεία το 
υπόλοιπο της θητείας του απερ-
χόμενου Δ.Σ. που δεν εξάντλη-
σε τη θητεία του, ήτοι μέχρι την  
22/6/2016.

Σε περίπτωση που δεν επι-
τευχθεί η από το καταστατικό 
απαιτούμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
31/1/2016 στον ίδιο χώρο και 
ώρα 10.00πμ, με τα ίδια θέματα 
ημερήσιας διάταξης. Στην περί-
πτωση αυτή, η συνέλευση βρί-
σκεται σε απαρτία ανεξάρτητα 
του αριθμού των παρόντων σω-
ματείων.

Πινγκ-Πονγκ
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, προσκαλεί όλους 

τους φίλους αθλητές του πινγκ-πονγκ από όλη την Πάρο, 
να συμμετάσχουν στο 6ο πρωτάθλημα που θα οργανώ-
σουν.

Στο πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ, θα υπάρξουν οι παρακά-
τω κατηγορίες:

ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΙ: 12-18 ετών
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 6μμ προκαταρτικοί αγώ-

νες.
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 6μμ ημιτελικοί και τελι-

κοί αγώνες.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι  4 Φεβρουαρίου στο 

Γιώργο Σκιαδά: Τηλ 6946 41602
ΕΝΗΛΙΚΕΣ: Όλων των ηλικιών
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου προκαταρκτικοί αγώνες
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου ημιτελικοί και τελικοί αγώνες.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου στο 

Δημήτρη Καλανδράνη: Τηλ 6973 442210.
Υπεύθυνοι της διοργάνωσης είναι οι κ.κ. Δ. Καλανδρά-

νης, Σ. Σταματόπουλος και Γ. Σκιαδάς, ενώ δωροθέτης η 
ΚΔΕΠΑΠ.

Φουλ για άνοδο ο Μαρπησσαϊκός
Μάρπησσα-Τραγαία 2-1
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Άσκηση
Το μεσημέρι της Τετάρτης 27ης Ιανουαρίου, το Πυροσβεστικό Σώμα Πάρου, 

διεξήγαγε άσκηση ετοιμότητας στο λιμάνι της Παροικιάς.
Κάτω από εκκωφαντικούς ήχους συναγερμού (που ακούστηκαν σε όλη την 

Παροικιά), στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος έκαναν με επιτυχία την άσκησή 
τους.



απογείωσε την προβολή σου!

διαφήµισε την επιχείρησή σου!

w w w . d o u n a i - l a v e i n . g r

Αγ.Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | e-mail. info@smileweb.gr


