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NNHellas.gr

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, στα 
γραφεία της ΝΝ Hellas στην Πάρο και 
ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες καριέρας 
στον ασφαλιστικό χώρο!
Τηλ. επικοινωνίας: 22840-27255  
Ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νίκη Βάσιου

Στην NN Hellas 
οι Συνεργάτες μας 
έχουν σημασία.

fonitisparou.gr
για 24ωρη
ενηµέρωση

» σελ. 8-9
προς τιµή του ιατρού

κ. Απόστολου Πολυζωίδη
& ανακήρυξή του σε

επίτιμο Δημότη της Πάρου

Θα ακολουθήσει δεξίωση
µε Παριανά προϊόντα.

Τιμητική 
εκδήλωση

Κυριακή 15 Μαΐου 2016,
στις 19:30,
στον προαύλιο χώρο
του ιερού ναού της
Παναγίας
Εκατονταπυλιανής
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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 377
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

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

■ Ωροσκόπιο
Μου είπαν ότι για να αποκτήσω μεγαλύτερη ανα-

γνωσιμότητα πρέπει να βάλω ωροσκόπιο στη στήλη. 
Ξεκινάω αμέσως, καθώς η επιθυμία των αναγνωστών 
είναι διαταγή στην εφημερίδα μας. 

■ Τσίπ(ου)ρας
Το ωροσκόπιο του Τσίπρα γι’ αυτή την εβδομάδα: 

Οικονομικά: Τα άστρα σας χαμογελούν. Επαγγελ-
ματικά: Τα άστρα σας χαμογελούν. Πολιτική: Τα 
άστρα έχουν πέσει κάτω από το γέλιο!

■ Eurovision 
Κάτι μου λέει ότι το τραγούδι που στείλαμε στην 

eurovision ούτε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν ήταν…

■ Παραλιακός
Λοιπόν αυτό το γαϊτανάκι με το άνοιξε κλείσε τον 

παραλιακό δρόμο της Παροικιάς, να το δείτε πως δε 
θα έχει καλό τέλος. Εντάξει κατανοώ ως ένα βαθμό τα 
πολιτικάντικα παιχνίδια με τους καταστηματάρχες της 
περιοχής (η πλάκα είναι πως ούτε οι μισοί δεν έχουν 
εκλογικά δικαιώματα στην Πάρο), όπως «κατανόησα» 
και τα προηγούμενα με την παράδοση όλου του πα-
ραλιακού δρόμου για τραπεζοκαθίσματα. Τες πα. Τι 
θέλουμε και ανοίγουμε τώρα τέτοια θέματα…

■ ΚΑΠΗ
Πάμε τώρα και σε μία άλλη ιστορία, που αν είναι 

πραγματική, τότε έχουμε μπει σε πολύ άσχημα μονο-
πάτια δημοκρατικών διαδικασιών. Σύμφωνα με επώ-
νυμο δημοσίευμα στο facebook δεν επιτράπηκε σε συ-
μπολίτη μας να παρακολουθήσει δημόσια συνεδρίαση 
του ΔΣ του ΚΑΠΗ. Προσωπικά αδυνατώ να πιστέψω 
το γεγονός, καθώς οι συνεδριάσεις είναι ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
και κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν να 
της παρακολουθήσει. Το παραπάνω συμβάν (;) διέ-
ψευσε με σχόλιό του ο πρόεδρος ΚΠΑΑ δήμου Πάρου. 
Άρα ή ο συμπολίτης μας ψεύδεται ή ο πρόεδρος του 
ΚΠΑΑ. Τρίτη εκδοχή δεν υπάρχει!

■ ΚΑΠΗ 2
Υπό τη δημοσιογραφική ιδιότητα θα ήθελα πάντως 

να ρωτήσω τους υπεύθυνους το εξής: Πότε έστειλαν 
προς τα τοπικά ΜΜΕ ή πότε δημοσιοποίησαν τις συνε-
δριάσεις του ΔΣ του νομικού προσώπου ΚΑΠΗ Πάρου; 
Επειδή δεν ενθυμούμαι ποτέ κάποια παρόμοια πρό-
σκληση και επειδή η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί 
απλώς να είναι τίμια, αλλά και να το δείχνει, μήπως 
θα μπορούσαν να μας απαντήσουν; Έχουμε «καταπιεί» 
στην Παροικιά ότι η δημοτική κοινότητα δεν είναι ικα-

νή να συνεδριάσει τις περισσότερες φορές λόγω μη 
απαρτίας ή ότι οι συνεδριάσεις της γίνονται την ώρα 
που βγαίνουν οι κυνηγοί. Ομοίως έχουμε «καταπιεί» 
ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις οι περισσότερες συνεδρι-
άσεις των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων στην 
Πάρο γίνονται εν κρυπτώ. Ε όχι να γίνεται αυτό και με 
τις συνεδριάσεις νομικών προσώπων.

■ Απεργία
Δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς με τις σχετικές ανα-

κοινώσεις και αναρτήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο 
χρονικό διάστημα από φορείς της Πάρου, σχετικά με 
τις απεργίες. Σύμφωνα με αυτές υπάρχουν «καλές» 
και «κακές» απεργίες, Οι «καλές» απεργίες είναι αυτές 
που κάνουμε εμείς και οι «κακές» απεργίες είναι εκεί-
νες που κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν κλείσεις το μα-
γαζί σου σε μία «νεκρή» μέρα (π.χ. Κυριακή 8 Μαΐου), 
τη στιγμή που μάλλον περισσότερο φως θα κάψεις 
παρά είσπραξη θα κάνεις, αυτό μπορούμε να το ονο-
μάσουμε και «απεργία». Αν τώρα την ίδια στιγμή ένας 

ναυτικός χάνει συνεχώς μεροκάματα, αλλά επιμένει να 
απεργεί για να διεκδικήσει τα αυτονόητα, τότε αυτό το 
ονομάζεις «κακή» απεργία και βγάζεις και μία ανακοί-
νωση καταδίκης της απεργίας του.

■ Απεργία 2
Όλα τα παραπάνω τα γράφω διότι διάβασα σε ανα-

κοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου την εξής παράγραφο, ύστερα από την 
ανακοίνωση της δικής τους απεργίας: «Όσον αφορά 
την 4ήμερη απεργία της ΠΝΟ μας βρίσκει αντίθετους, 
τόσο απέναντί τους, όσο και στον τρόπο τον οποίο 
την ανακοίνωσαν και την επιβάλουν». Ομολογώ ότι 
πρέπει να είναι η μοναδική ανακοίνωση συντεχνιακού 
φορέα σε όλη την Ελλάδα, που από τη μία ζητάει συ-
μπαράσταση στα δίκαια (δικά του) αιτήματα και από 
την άλλη καταδικάζει την απεργία ενός άλλου συντε-
χνιακού φορέα.

■ Απεργία 3
Κάποια στιγμή, και εδώ στην Πάρο, κάποιοι πρέπει 

να μάθουν ότι δεν πρέπει να ενεργούν με βάση το 
δικό του επαγγελματικό μικροσυμφέρον, αλλά πρέπει 
να βλέπουν τα πράγματα πιο σφαιρικά. Η ανακοίνωση 
του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντι-
πάρου δεν τιμά τη συνδικαλιστική τους δράση με τον 
τρόπο που έγινε.

■ Panama Papers
Ωραία! Κάποιοι εξεπλάγησαν διότι δημοσιεύτηκε 

λίστα ονομάτων με μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας 
μας (και άλλα λαμόγια της πολιτικής ζωής), οι οποίοι 
έχουν offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Καλά παιδιά 
μη θορυβηθείτε στην προσωπική σας ζωή, αλλά έχει 
ανακαλυφθεί και η Αμερική!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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6/µερη ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Παροικίας Πάρου διοργανώνει εξαήµερη 
εκδροµή δίνοντας µας την ευκαιρία να επισκεφθούµε ναούς, µουσεία και 
όλα τα αξιοθέατα στα µέρη που θα επισκεφθούµε όπως Ιωάννινα, Άρτα, 
νησάκι του Αλι-Πασά, Μέτσοβο, Ι.Μ.Μολυβδοσκέπαστης, Χαράδρα του 
Βίκου, Βοϊδοµάτης ποταµός, Μουσείο κέρινων οµοιωµάτων Βρέλλη, 

Σπήλαιο Περάµατος, Ζαγοροχώρια  κ.α.

Αναχώρηση ΚΥΡΙΑΚΗ  29 ΜΑΙΟΥ 2016 &   
Επιστροφή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΟΥ 2016 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
& ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ 

ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 

2284021203 & 6945191005

2η παιδική
συνάντηση 
μουσικής

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, με τη χορηγία 
της ΚΔΕΠΑΠ διοργανώνει τη 2η παιδική μουσική συ-
νάντηση την Παρασκευή 13/5/16 στην αίθουσά του 
στις 8 το βράδυ.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1ο ΜΕΡΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Βιτζηλαίος Εμμανουήλ, κιθάρα:
α) «Lagrima», Francisco Tarrega β) «Σπουδή 21»,  

F.Carulli
Κουταλίδη Λίνα, πιάνο:
α) «Valse d’Amelie», Yann Tiersen β) «Light and 

Blues», A.Palmer
Παντελαίος Μιχάλης, κιθάρα τραγούδι:
α) «Πού είναι τα χρόνια» Ν. Κουγιουμτζής β) «Καρά-

βια βγήκαν στη στεριά» Π. Θαλασσινός
Σκανδάλη Κατερίνα, αρμόνιο: «Τιρόλο» Αυστρι-

ακή μελωδία
Κουταλίδης Εμμανουήλ, κιθάρα τραγούδι: 

«Μήλο μου κόκκινο», δημοτικό
Βιτζηλαίος Νικόλας, πιάνο: α) «Czerny No4» β) 

«Sonatinas No 8» Clementi
Ραγκούσης Αντώνης, μπουζούκι, Σκιαδάς Νί-

κος κιθάρα, ντουέτο: 
α) «Πού ’σαι Θανάση», Γ. Ζαμπέτας   
β) «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», Ν. Παπάζογλου
Σκιαδάς Μάνος κιθάρα: α) Adelita  F.Tarrega β) 

«Αν είσαι ένα αστέρι», Κ. Παπαδόπουλος

Χανιώτης 
Γ α β ρ ι ή λ , 
ντράμς: α) 
Rock  Zombi  
β) Pop Timber

2ο  ΜΕ-
ΡΟΣ: ΧΟ-
ΡΩΔΙΑ ΜΕ  
ΣΥΝΟΔΕΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ

Μέλη χορω-
δίας:

Βιτζηλαίος 
Εμμανουήλ, 
Β ι τ ζ η λ α ί -
ος Νικόλας, 
Καρποδίνης 
Γ ι ά ν ν η ς , 
Κουταλίδης 
Εμμανουήλ, Κουταλίδη Λίνα, Μαλάμου Βασι-
λική, Παντελαίος Μιχάλης, Ραγκούσης Αντώ-
νης, Σκανδάλη Κατερίνα, Σκιαδά Λουκή, Σκια-
δάς Μάνος, Σκιαδάς Νίκος, Τρυφωνοπούλου 
Βασιλική, Χανιώτης Γαβριήλ. 

Τραγούδια:
Μπαξέ τσιφλίκι (Βασίλης Τσιτσάνης)
Η σωτηρία της ψυχής (Σταμάτης Κραουνάκης)
Μενεξέδες και ζουμπούλια (Επτανησιακή καντάδα)
Καράβια Χιώτικα (Παντελής Θαλασσινός)
Το ποδήλατό μου (Χρήστος Νικολόπουλος).
Υπεύθυνοι διοργάνωσης:
Μπαλίκος Γιάννης, Ραγκούσης Μανώλης, Ρήγας 

Αστέριος, Καλανδράνης Δημήτρης
Χορηγός: ΚΔΕΠΑΠ.

Αιμοδοσία
Ο σύλ-

λογος εθε-
λ ο ν τ ώ ν 
αιμοδοτών 
Π ά ρ ο υ -
Αντιπάρου, 
π ρ ο σ κ α -
λεί όλα τα 
μέλη του 
στην εαρι-
νή αιμοδο-
σία που θα 
πραγματοποιηθεί από συνεργείο αιμοληψίας του νο-
σοκομείου παίδων, «Αγία Σοφία».

Το  πρόγραμμα αιμοδοσίας έχει ως εξής:
19 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη, 4:00 μ.μ. έως 

9:30  μ.μ. στην Αντίπαρο.
20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή, 9:00 π.μ. 

έως 1:30 μ.μ. και 6:00 μ.μ. έως 9:30 μ.μ. στο Κέντρο 
Υγείας Πάρου.

21 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο, 9:00 π.μ. έως 
1:30 μ.μ. και 6:00 μ.μ. έως 9:30 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου.

22 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή, 9:00 π.μ. έως 
1:30 μ.μ στη Μάρπησσα προς τιμή του ήρωα Νικόλα 
Στέλλα, που έδωσε τη ζωή του για τη λευτεριά μας.

Κέντρο Υγείας Πάρου 6:00 μ.μ. έως 9:30 μ.μ.  
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωσή του ο σύλλογος αιμο-

δοτών των νησιών μας επισημαίνει: «Φίλοι αιμοδότες, 
δώστε με το αίμα σας για άλλη μια φορά τη ζωή και 
τη χαρά σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θα σας ευ-
γνωμονούν. Σας περιμένουμε μ’ έναν καινούριο φίλο 
σας».
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Ανακοίνωση Σπίρτζη
Ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρ. Σπίρτζης, με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι η 

Πάρος θα αποκτήσει νέο αεροδρόμιο σε πλήρη και κανονική λειτουργία από 
τις 16 Ιουλίου 2016.

Σημειώνουμε, ότι ο κ. υπουργός ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στην Πάρο, 
ότι προωθείται από το ΥΠΟΜΕΔΙ και την ΥΠΑ -με χρηματοδότηση μέσω του Επεν-
δυτικού Σχεδίου για την Ευρώ-
πη («Πακέτο Γιούνκερ»)- νέο 
ολοκληρωμένο έργο περαιτέρω 
αναβάθμισης των αερολιμένων 
Κυκλάδων, στα νησιά Μήλος, 
Νάξος, Πάρος και Σύρος.

Πιο συγκεκριμένα για το νησί 
μας υποστήριξε ότι σε συνεργα-
σία με την τοπική αυτοδιοίκηση 
και τους φορείς της Πάρου προ-
ωθείται νέος ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός για την υλοποίηση 
υποδομών (οδικών, λιμενικών 
έργων, βιολογικών καθαρισμών 
κλπ) και παράλληλα έργων και 
παρεμβάσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος και της πολιτι-
στικής κληρονομίας, που είναι 
αναγκαία στο νησί, δεδομένου 
ότι η λειτουργία του νέου αερο-
δρομίου τετραπλασιάζει την αε-
ροπορική επιβατική κίνηση της 
Πάρου. 

Ακόμα, ο κ. Σπίρτζης αναφέρ-
θηκε στις πρωτοβουλίες που 
έχει αναλάβει το ΥΠΟΜΕΔΙ και 
η ΥΠΑ για την αναμόρφωση των 
συμβάσεων των άγονων γραμμών, στις οποίες τόνισε ότι είχαμε για πολλές δεκαετί-
ες σπατάλη του χρήματος του ελληνικού λαού. Επισήμανε ότι με τη διαπραγμάτευση 
που έγινε με τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρίες επιτεύχθηκε τη μεταβατική τρέ-
χουσα περίοδο έκπτωση της τάξης του 33%, από την Olympic Air και 25% μεσο-
σταθμικά από όλες τις άλλες εταιρίες, καθώς επίσης ότι με το νέο διαγωνισμό που 
προωθείται για τις άγονες γραμμές προβλέπεται να γίνει εξοικονόμηση της τάξης 
του 75%. 

Επίσης, ο κ. Χρ. Σπίρτζης αναφέρθηκε ειδικά στο γεγονός ότι η αεροπορική 
εταιρία Olympic Air ανέλαβε με δωρεά της, να κατασκευαστεί το μισό 
κτίριο αεροσταθμού του νέου αεροδρομίου Πάρου και συνοδά έργα 
(δρόμους, parking περιβάλλοντα χώρο κλπ), εκφράζοντας δημόσια τις ευ-
χαριστίες του για αυτή την πρωτοβουλία της. Ακόμα, ο κ. υπουργός ευχαρίστησε και 
τους πολίτες που συνέδραμαν ή πρόκειται να συνδράμουν, προσφέροντας οικονομι-
κή βοήθεια στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο δήμος Πάρου, 
για την ενίσχυση της χρηματοδότησης έργων του νέου αεροδρομίου. 

Ο κ. υπουργός σημείωσε ότι η επιδότηση της γραμμής Αθήνας-Πάρου 
ανερχόταν σε ύψους 4,2 εκ ευρώ ετησίως. Όσο για την περίοδο της 
περασμένης τετραετίας, που με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνή-
σεων όπως είπε, καθυστέρησαν τα έργα του νέου αεροδρομίου Πάρου, 
η λειτουργία της γραμμής υπό καθεστώς παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
ανήλθε στο συνολικό ποσό των 16,8 εκατ. ευρώ, με ευθύνες της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης, που αντί να κατασκευάσει το νέο αεροδρόμιο 
προτίμησε να πληρώνει άγονες γραμμές. Δηλαδή, πλήρωσε το κράτος σε 
επιδότηση της άγονης γραμμής, όσο περίπου το συνολικό κόστος κατασκευής και 
ολοκλήρωσης του νέου αεροδρομίου. Βεβαίως το νέο αεροδρόμιο Πάρου θα συμ-
βάλλει καταλυτικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, την ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας και της απασχόλησης.

Όπως σημειώνεται σε δελτίο τύπου του υπουργείο υποδομών, δικτύων και με-
ταφορών: «[…] Για να γίνει πραγματικότητα το νέο αεροδρόμιο Πάρου χρειάστηκε 
συνολικός σχεδιασμός ολοκλήρωσης της κατασκευής όλων των απαιτούμενων 
εγκαταστάσεων με συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις του Υπουργείου 
ΥΠΟΜΕΔΙ και της ΥΠΑ. Παράλληλα χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν  αστοχίες και 
παλινωδίες σχεδιασμού των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στην Πάρο αντί για αε-
ροδρόμιο είχε σχεδιαστεί και δρομολογήθηκε από το 2011 να γίνει μόνον ένας 
διάδρομος, στην κατασκευή του οποίου σημειώθηκαν επιπροσθέτως τεχνικές και 
οικονομικές εμπλοκές αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις σε βάθος χρόνου της προ-
ηγούμενης πενταετίας».

Υπόμνημα επαρχείου
Κατά την επίσκεψη του κ. Σπίρτζη, στην Πάρο, ο έπαρχος κ. Κ. Μπιζάς, κατέθεσε 

υπόμνημα για θέματα σχετικά με το ΥΠΟΜΕΔΙ.
Ο έπαρχος Πάρου ζήτησε ενημέρωση εάν ο νέος διάδρομος των 1400 μέτρων 

και ο εξοπλισμός που προβλέπεται στα υπό κατασκευή κτίρια, θα μπορεί να δέχεται 
πτήσεις απευθείας από το εξωτερικό ή θα απαιτηθεί στο μέλλον μια επέκταση 300 

-400 μέτρα. Ομοίως ζήτησε ενημέρωση για το οικονομικό ποσό που θα καταβάλλει 
η «OLYMPIC AIR» για την κατασκευή των κτιρίων, τη διαμόρφωση του περιβάλλο-
ντος χώρου και των οδών πρόσβασης.

Επίσης, ο κ. Μπιζάς σημείωσε ότι «η περιοχή της Παροικιάς έχει υποστεί όλα 
αυτά τα χρόνια, από την λειτουργία του εμπορικού λιμένος, συνεχή πλήγματα στην 
αισθητική της παρουσία, στην τουριστική της κίνηση, στην αξιοποίηση του εν γένει 
δυναμικού της, στην ανάπτυξη και στον εξωραϊσμό της, στην οικονομία της, στην 
επαγγελματική της δραστηριότητα. Το λιμάνι της Πάρου συμπεριλαμβάνεται στην 
κατηγορία των λιμένων της χώρας, που παρουσιάζει την μορφή «επιβατηγό λιμά-

νι-εμπορικό λιμάνι-μαρίνα-αλι-
ευτικό καταφύγιο. Αυτό και μό-
νον το χαρακτηριστικό καθιστά 
επιβεβλημένη την ολοκληρωμέ-
νη και εμπεριστατωμένη μελέτη 
για την άμεση μεταφορά του 
εμπορικού λιμένος της Πά-
ρου».

Ακόμα, ο κ. Μπιζάς έκανε ανα-
φορά διότι ενώ εγκρίθηκαν δεν 
αναγράφονται στο Στρατηγικό 
Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφο-
ρών (ΣΠΕΜ) 2014 - 2025, τα 
έργα Α’ φάσης νέου εμπορικού 
λιμένα και η κατασκευή νέων 
αιθουσών αναμονής επιβατών 
και διαμόρφωση περιβάλλο-
ντος χώρου κεντρικού λιμένος 
Παροικιάς. Τέλος, ο κ. Μπιζάς 
έκανε ακόμα αναφορά στο έργο: 
«Συντήρηση Δημοτικού Οδικού 
Δικτύου του δήμου Πάρου προ-
ϋπολογισμού 600.000 ευρώ, 
που δεν έχει ολοκληρωθεί και 
της επέκτασης του 2ου δημοτι-
κού σχολείου Παροικιάς.

Λαϊκή Συσπείρωση
Υπό τον τίτλο: «ερωτήματα που περιμένουν απαντήσεις», η Λαϊκή Συσπείρωση 

εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Στο όνομα της πατρότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του νέου αεροδρομί-

ου της Πάρου, έχουμε γίνει το τελευταίο διάστημα μάρτυρες ενός αγώνα δρόμου 
ανακοινώσεων και επικοινωνιακών πρωτοβουλιών κυβερνητικών παραγόντων, της 
σύμπραξης των ιδιωτών για το συγκεκριμένο έργο (ΑΜΚΕ) και του Δημάρχου Πά-
ρου. 

Έτσι φτάσαμε στο σημείο, να μας καλούν οι κυβερνητικοί βουλευτές (και όχι ο 
Υπουργός) σε σύσκεψη για ενημέρωση σχετικά με το αεροδρόμιο από τον αρμόδιο 
Υπουργό! 

Ας τηρούν τουλάχιστον τα προσχήματα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που 
θέλουν να υπηρετούν. Η απουσία μας από την συνάντηση της Μ. Τρίτης αποτελεί 
τη διαμαρτυρία μας στο γεγονός ότι δεν προσκληθήκαμε από τον Υπουργό αλλά 
από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λες και προσκαλούσαν σε κομματική τους εκδή-
λωση! Τα ερωτήματα βέβαια, προς τους τοπικούς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, τους 
βουλευτές που έχουν ταχθεί να υπηρετούν το λαό, τον Υπουργό μεταφορών και 
τον Δήμαρχο, παραμένουν και εξακολουθούν  να γυρεύουν απαντήσεις:  

1. Ο υπουργός με την απόφαση του ενέκρινε «την ανέγερση  κτιρίου για την 
προσωρινή λειτουργία του νέου αεροσταθμού στον νέο κρατικό αερολιμένα Πά-
ρου, τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και οδών πρόσβασης, από την εταιρεία 
«Olympic air». Επίσης οι υπηρεσιακοί παράγοντες διαβεβαιώνουν ότι στην ανάθε-
ση περιλαμβάνεται και η οδός πρόσβασης όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση. 
Την ίδια ώρα όμως η ΑΜΚΕ διαβεβαιώνει (γιατί άραγε;) ότι το έργο της οδού πρό-
σβασης παρά την υπουργική απόφαση δεν περιλαμβάνεται στην ανάθεση και ανα-
ζητούν χορηγίες για την εκτέλεση του. Ο Δήμαρχος από την άλλη, ως εκπρόσωπος 
της εταιρίας λέει ότι η «Olympic air» θα δώσει συγκεκριμένα χρήματα που δεν 
επαρκούν για τον δρόμο. Τροποποίησε μάλιστα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 
για να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Ποιός αλήθεια δουλεύει ποιόν και για ποιο 
λόγο; Ή μήπως όλοι μαζί επιχειρούν να δουλέψουν τους παριανούς; 

2. Θα συμφωνήσουμε με τον Υπουργό ότι κάποιοι «τάιζαν» την «άγονη» με 16,8 
εκ. ευρώ την τετραετία, όσο περίπου ήταν το συνολικό κόστος κατασκευής και 
ολοκλήρωσης του νέου αεροδρομίου. Ποιος όμως εκτός από τον ίδιο, παρέτεινε 
την σύμβαση που έληξε για 6 ή για 2 μήνες με περισσότερα αναλογικά χρήματα;

3. «Το συνολικό μήκος του διαδρόμου είναι 2000 μέτρα, με επιχειρησιακό μήκος 
1400 μέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα προσγειώσεων και απογειώσεων στο νησί 
αεροσκαφών μεγάλης χωρητικότητας και σύνδεσης της Πάρου, με όλους τους αε-
ροπορικούς προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού». Ρωτάμε για να απαντήσει 
ο Υπουργός και όσοι «έβαλαν πλάτη» για την ανάθεση του έργου των κτιριακών 
εγκαταστάσεων στην «Olympic air»:

Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του αεροδρομίου από άλλες αεροπορικές εται-
ρίες ή μήπως η υποταγή στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα θα παρέχει προνόμια 
αποκλειστικής χρήσης του αεροδρομίου στην «Olympic air» στο όνομα της «αγα-
θοεργίας» της;».
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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
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟXΟΥ ΠΑΡΟΥ

Τηλ.: 2284042798 - 42430 | Κιν.: 6944525554, 6936686867
Fax: 2284042430 | email.: g.xristoforos@yahoo.gr

Συµβεβληµένη µονάδα
ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.
(Απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών
& κατεδαφίσεων)

Τα µπάζα ανακυκλώνονται!

Ενάλιον Τρίο
Η αγάπη, το πάθος και το μεράκι για τη μουσική, οδήγησε 

τρεις μουσικούς στην δημιουργία ενός μουσικού συνόλου, ιδι-
αίτερου και ξεχωριστού για τα τοπικά δεδομένα. 

Αποτέλεσμα αυτής της μουσικής συνεύρεσης είναι το «ενά-
λιον» τρίο που αποτελείται από την Κωνσταντίνα Ανδρεάκου 
στο πιάνο, την Αφροδίτη Βαζάκα στο φλάουτο και την Ωραία 
Πάτκου στο φαγκότο. 

Το όνομα του τρίο – το οποίο προέρχεται από την ένωση της 
πρόθεσης εν  και  της ομηρικής λέξης αλς που σημαίνει θάλασ-
σα και ερμηνεύεται ως αυτό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, 
που ανήκει ή ζει σε αυτήν – αντιπροσωπεύει την κοινή αγάπη 
των τριών μουσικών για το υγρό στοιχείο που αποτελεί πηγή 
έμπνευσης και δημιουργίας άλλα και για το νησί της Πάρου που 
και οι τρεις μουσικοί, με διαφορετικές καταβολές η κάθε μία, 
επέλεξαν ως μόνιμο τόπο κατοικίας τους.

Η Κωνσταντίνα Ανδρεάκου, ξεκίνησε μουσική σε μικρή 
ηλικία και ολοκλήρωσε της σπουδές της στο πιάνο στο εθνικό 
ωδείο και στα ανώτερα θεωρητικά στο ωδείο Athenaeum. Συ-
νέχισε τις σπουδές της στο πιάνο και στη μουσικοπαιδαγωγική 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δώσει ρεσιτάλ και συναυ-
λίες μουσικής δωματίου με διάφορες συνεργασίες στην Αθήνα 
και την Πάρο. Είναι απόφοιτος κοινωνιολογίας και κάτοχος με-
ταπτυχιακού στην εκπαιδευτική και ειδικότερα μουσικοπαιδα-
γωγική έρευνα.  Σήμερα διδάσκει μουσική στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση στην Πάρο, δίνει συναυλίες, εισηγείται σε συνέδρια 
και αρθρογραφεί σε εκπαιδευτικά περιοδικά. 

Η Αφροδίτη Βαζάκα, ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές της 
μαθαίνοντας κιθάρα. Αρκετά αργότερα ξεκίνησε συστηματικές 
σπουδές στο φλάουτο. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες μουσι-
κής δωματίου με ρεπερτόριο ελληνικό και δυτικοευρωπαϊκό 
από τον 16ο έως τον 20ο αιώνα. Σήμερα διδάσκει φιλολογία 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Πάρο και συνεχίζει τις 
σπουδές της στο φλάουτο στο ωδείο τέχνης του Γ. Φακανά, 
τάξη Σ. Μαυρογεννίδου.  

Η Ωραία Πάτκου, έχει σπουδάσει μουσικολογία στο Αρι-

στοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και φαγκότο στο κρατι-
κό ωδείο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Hochschule für Musik Karlsruhe-Deutschland στο σόλο φαγκό-
το και ως μουσικός-ορχήστρας. Έχει συμμετάσχει στην ορχή-
στρα του κρατικού ωδείου Θες/νίκης, του ΑΠΘ στην orchestra 
der Musikhochschule Karlsruhe στην κρατική και στη δημοτική 
ορχήστρα Θεσσαλονίκης, με ποικίλο ρεπερτόριο. Για επτά χρό-
νια δίδαξε μουσική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα πα-
ραδίδει μαθήματα μουσικής στην Πάρο. 

Ο συνδυασμός πιάνου, φλάουτου και φαγκότου θεωρείται 
από τους πιο ιδιαίτερους και γι’ αυτό και η μουσική εργογρα-
φία είναι περιορισμένη. Ένας από τους σκοπούς του τρίο είναι 
η ευαισθητοποίηση του κοινού στο αντίστοιχο ρεπερτόριο, η 
δημιουργία νέου αλλά και η συμμετοχή του τρίο στα μουσι-
κά δρώμενα του νησιού. Το ξεκίνημα για το ενάλιο τρίο πραγ-
ματοποιείται με μια σειρά συναυλιών τις Κυριακές του Μαΐου, 
παρουσιάζοντας Telemann, Bach, Boismortier, Milde, Bacon, 
Debussy, Bozza και Glinka. 

Οι συναυλίες είναι υπό την αιγίδα της ΚΔΕΠΑΠ και έχουν ως 
εξής: Κυριακή 15 Μαΐου, στο κοινοτικό μέγαρο Λευκών, Κυ-
ριακή 22 Μαΐου, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», στην Παροικιά και Κυριακή 29 Μαΐου, στην 
αγροτολέσχη Μάρπησσας. Η ώρα έναρξης για όλες τις συναυ-
λίες είναι 20:30.

Πανηγύρι
Ζ. Πηγής 

Με μεγάλη λαμπρότητα πραγμα-
τοποιήθηκε και φέτος ο εορτασμός 
του ιερού ναού Ζωοδόχου Πηγής, 
Άσπρου Χωριού. 

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 
πραγματοποιήθηκε ο μικρός εσπε-
ρινός και ο αγιασμός στον παλαιό 
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής και στη συνέ-
χεια τελέστηκε ο μέγας πανηγυρικός 
εσπερινός με αρτοκλασία στο νέο Ι.Ν.  

Ανήμερα της εορτής μετά την πα-
νηγυρική Θεία λειτουργία και τη λι-
τάνευση των ιερών εικόνων στήθηκε 
το καθιερωμένο πανηγύρι με φαγη-
τά, εδέσματα και άφθονο κρασί, τα 
οποία επιμελήθηκε ο πολιτιστικός 
σύλλογος «Ατλαντίς», καθώς και 
γλέντι με «ζωντανή» παραδοσιακή 
μουσική. Το πανηγύρι τίμησαν με την 
παρουσία τους μεταξύ άλλων ο δή-
μαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, 
ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς 
και οι πρόεδροι των τοπικών και δη-
μοτικών κοινοτήτων: Λευκών, Μάρ-
πησσας και Νάουσας. 

Τέλος, οι διοργανωτές με ανα-
κοίνωσή τους ευχαρίστησαν θερμά 
όλους τους παρευρισκόμενους, κα-
θώς και όλους όσοι εθελοντικά βο-
ήθησαν για το πανηγύρι.
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Μήνας δράσεων για τη 
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ»

 Μήνας δράσεων ο Μάιος για τη «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», καθώς έχουν προγραμ-
ματιστεί εννέα δράσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, 
με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συλλογή και 
ανακύκλωση αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών.

Αναλυτικά οι δράσεις είναι :
 Η «Φωτοκύκλωση ΑΕ», πραγματοποιεί ήδη δράση σε σχολεία σε όλη την Ελλά-

δα για την ανακύκλωση, με σχετική αδειοδότηση από υπουργείο παιδείας δια βίου 
μάθησης και θρησκευμάτων, σε 4 νηπιαγωγεία του δήμου Βέροιας, ενώ συμμετέχει 
και στο 2ο φεστιβάλ ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις 
της ΔΕΘ-HELEXPO, στο περίπτερο 8. Επίσης, έχει συμμετοχή στο 2ο συνέδριο στη 
Σαντορίνη, με θέμα την ανακύκλωση στις νησιωτικές περιοχές.

Οι επόμενες δράσεις της είναι οι παρακάτω:
- Πρόγραμμα της «σχολικής ενημέρωσης», που θα πραγματοποιηθεί στις 15/5 σε 

σχολεία στον Κουβαρά, Αττικής.
- Συμμετοχή στην εκδήλωση του δήμου Μεγάρων για την ανακύκλωση από της 

27/5 έως της 29/5.
- Συμμετοχή και παρουσίαση στο συνέδριο της ΠΟΣΕΗ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αττική 
από της 27/5 έως της 28/5.

- Συμμετοχή στο 1ο συνέδριο της Πάρου, στης 29/5 για την ανακύκλωση, 
στην οποία θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου και ανάπτυξη της οργάνωσης των 
«πράσινων σημείων».

- Σχεδιασμός έντυπης έκδοσης παιδικής ιστορίας φαντασίας με μηνύματα Ανα-
κύκλωσης αποβλήτων ΗΗΕ και ενημέρωσης για την ανακύκλωση αυτών μέσω της 
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ.

- Οργάνωση μέσω επιστημονικού συνεργάτη θεατρικών παιδικών παραστάσεων 
και παρουσίαση σε σχολεία της Αττικής και νησιωτικών περιοχών (Πάρος – Τή-
νος κλπ) και συνέχεια οπουδήποτε με θέμα την ανακύκλωση αποβλήτων και την 
ευαισθητοποίηση στην συλλογή, με παράλληλα κίνητρα για επιστροφή άχρηστων 
λαμπτήρων και συσκευών.

Ποια είναι η «Φωτοκύκλωση»
Το συλλογικό σύστημα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», είναι φορέας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και είναι το μοναδικό εξειδικευμένο εγκεκριμένο σύστημα για την εναλ-
λακτική διαχείριση λαμπτήρων, φωτιστικών και συσκευών από τον Φεβρουάριο του 
2009, όταν αυτά απορρίπτονται μετά το τέλος του κύκλου της ζωής των.

ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων φωτιστικών, λαμπτή-
ρων και συσκευών

- προώθηση των αποβλήτων αυτών 
στην επαναχρησιμοποίηση ή στην ανα-
κύκλωση

ευαισθητοποίηση - ενημέρωση του 
κοινού 

- μείωση και εν τέλει η κατάργηση της 
ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλή-
των

- χωριστή απόρριψη των αποβλήτων αυτών από τα οικιακά απόβλητα
- συμβολή στην επίτευξη των  Εθνικών στόχων
- συλλογή αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων και συσκευών από οικιακούς και 

μη οικιακούς χρήστες
- συνεργασία με άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ 7 ΕΤΗ.
- Διανομή εντύπου υλικού περίπου 800.000 τεύχη
- Διασπορά περίπου 7.000 κάδων συλλογής σε όλη την επικράτεια ανεξαιρέτως
- Το Σύστημα διαθέτει πιστοποίηση από την TUV HELLAS κατά ISO 9001/08 και 

κατά ISO 14001/04. 
- Το σύστημα ελέγχει μέσω της TUV HELLAS όλους τους συνεργάτες του. 
- Ήδη διαθέτει σημεία συλλογής στα περισσότερα καταστήματα λιανικής και τις 

επιχειρήσεις των ειδών αυτών, καθώς και, Πανεπιστήμια, Σχολές, Τράπεζες, Super 
Market, Δημοτικούς χώρους, Υπουργεία, Αλυσίδες καταστημάτων κ.α. 

- Διανέμει διαφημιστικά έντυπα για την ενημέρωση των καταναλωτών-χρηστών
- Έχει οργανώσει κατάλληλα τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και την περαι-

τέρω προώθηση των αποβλήτων ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών ειδών προς ανακύ-
κλωση.

- Δημιούργησε και ενημερώνει την ιστοσελίδα του
- Σχεδίασε και παρουσιάζει ενημερωτικό εκπαιδευτικό DVD σε σχολεία, οργανι-

σμούς, φορείς, συλλόγους και τηλεοπτικά κανάλια
- Συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, σχετικές εκδηλώσεις 

σε Δήμους και εν γένει σε περιβαλλοντικές δράσεις
- Επιβλέπει τακτικά τα σημεία συλλογής στην Αττική, Ηπειρωτική Ελλάδα και νη-

σιά.
- Προωθεί μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών τη δραστηριότητά 

του.
- Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών το Σύστημα κατάφερε να συλλέξει - ανακυκλώσει 

11.000.000 τεμάχια λαμπτήρες και 2.000.000 τεμάχια φωτιστικά - μικροσυσκευές 
που θα κατέληγαν στην χωματερή.

Συνέδριο για 
την ανακύκλωση

Τo δεύτερο διεθνές συνέδριο με θέμα την ανακύκλωση στις νησιωτικές περιοχές / 
Recycling in Island Regions (RECIS 2016), θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη στις 
13-14 Μαΐου 2016.

Οι νησιωτικές περιοχές είναι ίσως οι περιοχές με το εντονότερο πρόβλημα στην 
ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία έχει εξελιχθεί ως μία από τις πιο σημα-
ντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νησιωτικοί φορείς. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέ-
χονται στα απορρίμματα των νησιωτικών περιοχών, η σωστή οργάνωση και διαχεί-
ριση της ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων θεωρείται κλειδί για την 
περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων.

Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές, δηλαδή το μικρό 
μέγεθος σε μόνιμο πληθυσμό και έκταση, ή άνιση κατανομή της παραγωγής των 
απορριμμάτων κατά την διάρκεια του έτους λόγω του τουρισμού, ο ολοένα αυξα-
νόμενος όγκος τουριστών που δέχονται, η ανάγκη για μεταφορά των ανακυκλώ-
σιμων υλικών διά θαλάσσης προς τα κέντρα συγκέντρωσης και επεξεργασίας, η 
απόσταση από τους τελικούς αποδέκτες των ανακυκλωμένων υλικών είναι  μερικές 
από τις βασικότερες επιπρόσθετες δυσκολίες που υπάρχουν και που η αντιμετώπισή 
τους απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις και σωστή οργάνωση από όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς. Επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι 
νησιωτικές περιοχές επηρεάζουν το κόστος και την αποδοτικότητα των συστημάτων 
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων τους.

Στόχος του RECIS 2016, μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου συνεδρίου της 
σειράς, είναι να αποτελέσει τόπο περαιτέρω ενημέρωσης και συνάντησης όλων των 
ενδιαφερομένων για το ζήτημα, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των κρατικών φορέων, των εκπροσώπων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρι-
σης, των πανεπιστημιακών, των ερευνητών και των εταιρειών του χώρου ώστε να 
αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση, να αναδειχθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν 
και να προταθούν άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ανα-
κύκλωσης στα νησιά. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρουσίαση της διεθνούς 
εμπειρίας και των επιτυχημένων πρακτικών ανά τον κόσμο

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:
Παρασκευή, 13 Μαΐου
08.30   09.00 Εγγραφές
09.00   09.30 Έναρξη   Επίσημοι
09.30   11.15 Κεντρικές ομιλίες
Συντονίστρια: Χριστίνα Ευθυμιάτου
Ο Ρόλος του ΕΟΑΝ στη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά
Δημήτρης Πολιτόπουλος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος ΕΟΑΝ
Ανακύκλωσε ότι αξίζει
Θεμιστοκλής Λέκκας, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
H ευρωπαϊκή ατζέντα για την κυκλική οικονομία και τα αναμενόμενα οφέλη για 

τα μικρά νησιά
Η διάσταση της νησιωτικότητας στις νομικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για 

την κυκλική οικονομία
Δημήτριος Β. Σκιαδάς, Αν. Καθηγητής, Παν/μιο Μακεδονίας
11.45  14.15 Ενότητα 1 – Κυκλική οικονομία και διευρυμένη ευθύνη του παρα-

γωγού
Συντονίστρια: Κάτια Λαζαρίδη
14.15   15.15 Γεύμα στο Συνεδριακό Κέντρο
15.15   17.30 Κεντρική ομιλία
Ανακύκλωση άτυπου τομέα (ρακοσυλλέκτες): Μια παγκόσμια πρόκληση υπό το 

πρίσμα της κυκλικής οικονομίας
Ενότητα 2 – Ανακύκλωση στις νησιωτικές περιοχές
Συντονιστής: Λουκάς Μπελλώνιας
19.00   20.00 Γευστική δοκιμή κρασιών Σαντορίνης
Σάββατο, 14 Μαΐου 
09.00   11.00 Ενότητα 4 – Ειδικές ροές αποβλήτων
Συντονιστής: Θέμις Λέκκας
11.00   11.30 Διάλειμμα
11.30   14.00 Ενότητα 5 – Ρεύματα προτεραιότητας: Διαχείριση βιοα-

ποβλήτων και πλαστικών
Συντονιστής: Γιώργος Ηλιού
14.00   19.30 Γεύμα
Τεχνική επίσκεψη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Σαντορίνης και 

επίσκεψη με σκάφος στο ηφαίστειο.
Τέλος, σημειώνουμε ότι στο διεθνές συνέδριο για την ανακύκλωση χορηγός επι-

κοινωνίας είναι η «Φωνή της Πάρου».
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Πρόταση της 
Τουριστικής 
Επιτροπής 
Αντιπάρου 

Η Αντίπαρος φιλοξενεί Ελβετικό Press Group και γι’ αυτό το λόγο δη-
μοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση της τουριστικής της επιτροπής:

«Φρονώντας ότι η εν λόγω φιλοξενία θα ενισχύσει την εικόνα της 
Αντιπάρου στην Ελβετία, σκοπεύουμε και θα θέλαμε να προβάλλουμε 
στους καλεσμένους μας την αυθεντική Αντιπαριώτικη φιλοξενία εκτός 
από τα μοναδικά μας αξιοθέατα και το πανέμορφο νησί μας. Χρειαζό-
μαστε τη στήριξη όλων. 

Μια ομάδα δημοσιογράφων/φωτογράφων επώνυμων ΜΜΕ και δι-
εθνούς τύπου και οργανισμών που θα προβάλλουν το νησί μας. Το 
group θα αποτελείται από 7 άτομα με τα παρακάτω αντιπροσωπευτικά 
ενδιαφέροντα
1- Mrs. Patricia SHAMS - 20 Minuten 20min.ch
2- Mrs. Myrte MÜLLER - Blick am Abend blickamabend.ch
3- Mrs. Miriam ZOLLINGER - TVStar, tele.ch,tvstar.ch,tv2.ch,tvvier.ch
4- Mrs. Anouk Arbenz- Unternehmerzeitung,
unternehmerzeitung.ch
5- Mr. Dr. Charles Ritterband - Tachles tachles.ch
6- Mrs. Yvonne Scholer- Aegean Airlines
7-Mrs Maria Lemonis-Γραφείο EOT

Η επίσκεψη των δημοσιογράφων θα γίνει 17 Μαΐου (ημέρα Τρί-
τη). Δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους επιχειρηματίες εστιατορί-
ων-καφέ-bar-λαϊκής τέχνης κλπ να έρθουν σε επαφή μαζί μας για 
να προσφέρουν στους καλεσμένους τη φιλοξενία τους και να γίνουν 
οι πρεσβευτές της Αντιπάρου. Στo τηλ 69461 01318, Ή στο e-mail: 
antiparostourism@gmail.com».

Αυξήσεις
Δεύτερο πακέτο φορολογικών μέτρων θα 

καταθέσει τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή η 
κυβέρνηση, με το οποίο αυξάνονται οι περισ-
σότεροι έμμεσοι φόροι που ισχύουν σήμερα. 

Όπως προκύπτει από δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Καθημερινή», από το προσχέδιο του 
επικαιροποιημένου μνημονίου μεταξύ Ελλά-
δας και Ε.Ε., από τον Ιούνιο του 2016 η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να προχωρήσει σε αυξήσεις 
έμμεσων φόρων με στόχο την εξοικονόμηση 
1% του ΑΕΠ:

- Αύξηση συντελεστή ΦΠΑ στο 24% από την 
1η Ιουλίου με στόχο έσοδα 450 εκατ. ευρώ. 
Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες που βρίσκονται στον συντελεστή 
23% κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η ημερομηνία εφαρμογής του 
μέτρου ενδεχομένως να μετατεθεί για τον Ια-
νουάριο του 2018. Ειδικότερα θα αυξηθούν:

1. Τυποποιημένα είδη διατροφής (μα-
καρόνια, ρύζι, αλεύρι, καφές, κακάο, αλλαντι-
κά, μαρμελάδες, σοκολάτες, παγωτά, είδη ζα-
χαροπλαστικής, μπαχαρικά, προψημένο ψωμί, 
προμαγειρεμένα φαγητά, ψωμί του τοστ, φρυ-
γανιές κ.ά.), αναψυκτικά – χυμοί.

2. Εστίαση (ταβέρνες, εστιατόρια) – 
catering.

3. Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφο-
ράς (λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία κ.ά.) και 
κόμιστρα ταξί.

- Αναμόρφωση της φορολογίας Ι.Χ. (τέλη). 
Σύμφωνα με το προσχέδιο, αυτή θα περιλαμ-
βάνει αναθεώρηση των χρεώσεων στη βάση 

της αξίας, κατάργηση του φόρου πολυτελείας 
στην αγορά και την αναμόρφωση του συστή-
ματος έκπτωσης φόρου από το ατομικό ει-
σόδημα για τα εταιρικά αυτοκίνητα. Το μέτρο 
αυτό θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2016.

- Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
σε βενζίνη, ντίζελ για κίνηση και θέρμανση, 
LPG, κηροζίνη και αέριο. Οι αναπροσαρμογές 
των συντελεστών θα γίνουν από τον Ιούνιο 
του 2016.

- Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
στην μπίρα και κατάργηση της έκπτωσης 50% 
στα αλκοολούχα ποτά που ισχύει σήμερα στα 
Δωδεκάνησα. Το ανωτέρω μέτρο θα ενεργο-
ποιηθεί τον Ιούνιο 2016.

- Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
σε τσιγάρα και καπνό τον Ιούνιο του 2016. 
Επίσης, θα επιβληθεί φόρος και στα ηλεκτρο-
νικά τσιγάρα (1η Ιανουαρίου 2017).

- Επιβολή φόρου στον καφέ από την 1η Ια-
νουαρίου του 2017.

- Επιβολή φόρου διανυκτέρευσης σε ξενο-
δοχεία άνω των δύο αστέρων και ενοικιαζό-
μενων άνω των δύο κλειδιών από την 1η Ια-
νουαρίου 2017. 

- Επιβολή φόρου 35% στα έσοδα από τυχε-
ρά παιχνίδια. 

- Επιβολή φόρου 5% στο Ιντερνέτ 
(broadband) και 10% στη συνδρομητική τηλε-
όραση από τον Ιούλιο του 2016.

- Αύξηση της φορολογίας στα επενδυτικά 
οχήματα (UCITS funds, εταιρείες Real Estate 
και Portfolio Management Companies) από 
τον Ιούλιο του 2016.

- Αναπροσαρμογή των συντελεστών του ενι-
αίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
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20.000 επισκέπτες!
«Έκρηξη» στην Πάρο 

Διπλασιασμό αφίξεων επιβατών από την περσινή χρονιά είχαμε φέτος στην Πάρο, 
Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Πάρου στο νησί μας αποβιβάστηκαν την εβδομάδα 
(21/4 έως 1/5/16) 18.845 επιβάτες, έναντι 9.131 πέρσι. Σημειώνουμε βέβαια 
ότι πέρσι το Πάσχα ήταν στις αρχές Απριλίου (εβδομάδα 3/4 έως 11/4) και αυτό το 
γεγονός είχε αρνητική συνέπεια.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμα το γεγονός, ότι από τις αρχές προσφυγής της χώ-
ρας στο ΔΝΤ (Πάσχα 2010) και την πρώτη ανακοίνωση μέτρων για την οικονομία 
(2/5/10) από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, η Πάρος φέτος, σημείωσε τη μεγαλύ-
τερη εισροή επιβατών-ταξιδιωτών για τις ημέρες του Πάσχα. 

Συγκεκριμένα, το Πάσχα του 2010 –όταν κανείς πολίτης δεν είχε νιώσει ακόμα 
την οικονομική δυσπραγία- στην Πάρο είχαμε 13.110 επιβάτες, το 2011 (που υπήρ-
χε οικονομικό «λίπος» είχαμε 15.972 επιβάτες, το 2012 (έτος μεγάλων πολιτικών 
αλλαγών και συνεχών πολιτικών συγκεντρώσεων) 11.258 επιβάτες, το 2013 είχα-
με 18.280 επιβάτες, το 2014 (έτος συνεχών πολιτικών αλλαγών) 13.636 επιβάτες 
και όπως γράψαμε παραπάνω το 2015 (με τις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις) 
είχαμε μόλις 9.131 επιβάτες.

Η κίνηση των φορτηγών, που ουσιαστικά δείχνει και την κίνηση εμπορευμάτων εί-
ναι αυξομειούμενη και ανάλογη της επιβατικής κίνησης, αλλά κατά τη φετινή πασχα-
λινή περίοδο δείχνει εκρηκτική άνοδο, καθώς είχαμε άφιξη στην Πάρο, 236 φορτη-
γών! Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, αν σκεφθούμε  ότι το 2011 με περίπου 16000 
αφίξεις επιβατών, τα φορτηγά που είχαν φθάσει στο νησί μας, δεν υπερέβαιναν τα 
143! Ομοίως και στην επιβατική «έκρηξη» του 2013 τα φορτηγά υπολείπονταν κατά 
10 από τη φετινή χρονιά.

Η άλλη εκτίμηση
Μία άλλη εκτίμηση για την κίνηση το Πάσχα είχαμε σε ανακοίνωση του προέδρου 

του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, κ. Απ. Αλιπράντη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «[…] η εμπορική και τουριστική αγορά της Παροι-

κίας και της Νάουσας κινήθηκαν γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα, περίπου 30% 

κάτω από πέρυσι. Λόγω των αλλοδαπών επισκεπτών που ήταν πολύ λιγότεροι 
φέτος, υπήρξε μείωση κίνησης στα ξενοδοχεία ενώ στον κλάδο του rent a car 
επίσης παρέμειναν στο 40% χαμηλότερα από πέρυσι. Η μόνη εμφανής αύξηση που 
παρουσιάστηκε ήταν περίπου στο 7% στα καταστήματα τροφίμων. Μικρή αύξηση 
επίσης σημειώθηκε περίπου στο 15% στα καταστήματα εστίασης».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ο κ. Αλιπράντης ισχυρίζεται: «Όλα τα παραπάνω 
στοιχεία κίνησης προκύπτουν από το διάστημα της ημέρας της μεγάλης Τέταρ-
της έως και τις 4/5, δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Αντίστοιχη πτώση 
τζίρου σημειώθηκε και στην αγορά της Αντιπάρου. Αυτό σημαίνει ότι οι έλληνες 
επισκέπτες περιόρισαν την κατανάλωση τους στο 50%. Αρνητικό ρόλο σε αυτό 
το ποσοστό είχε η αύξηση του μειωμένου συντελεστή του ΦΠΑ, διότι μειώνει την 
ζήτηση σε τέτοιο βαθμό και ήδη έχει φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Το μόνο θετικό 
του φετινού Πάσχα ήταν ότι οι επισκέπτες έφυγαν χωρίς κλήσεις για παράνομο 
παρκάρισμα. Ο Γολγοθάς των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει τελειωμό, η πο-
λιτική αστάθεια σε συνδυασμό με την μεγάλη έλλειψη ρευστότητας κάνουν την 
ανάκαμψη της αγοράς μακρινό όνειρο».

Η πραγματικότητα
Η φετινή πασχαλινή κίνηση στην Πάρο ήταν μία «ένεση αισιοδοξίας» για τη θερινή 

σεζόν, και βέβαια ήταν και μια σοβαρή ενίσχυση στην οικονομία του νησιού μας. Όλα 
τα υπόλοιπα είναι μεμψιμοιρίες και ιστορίες «να είχαμε να λέγαμε». Θα είχε μάλιστα 
μεγάλο ενδιαφέρον ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος των νησιών μας να έδινε 
αναλυτικά στοιχεία στη δημοσιότητα για να δούμε όλοι μας από πού αντλεί την 
πληροφορία για μείωση του τζίρου από πέρσι κατά 30%. 

Η «Φωνή της Πάρου», περιπλανήθηκε σε πολλές επιχειρήσεις του νησιού μας για 
να βρει την αλήθεια και από πουθενά δεν προέκυψε περί μείωσης του τζίρου κατά 
30%. Ίσα – ίσα, που οι περισσότεροι επιχειρηματίες περί άλλων πραγμάτων διαβε-
βαίωναν την εφημερίδα μας.



www.fonitisparou.gr

Η αλήθεια
1. rent a car
Φέτος ο κύριος λόγος για την αύξηση της 

επιβατικής κίνησης σε Πάρο και Αντίπαρο 
ήταν φυσικά οι πολλές μέρες αργίας λόγω 
της αργίας της πρωτομαγιάς που μετατέ-
θηκε. Δίχως αυτή τη σύμπτωση ημερομηνι-
ών σε συνδυασμό με την καλοκαιρία, δε θα 
μπορούσε να υπήρχε τόσο μεγάλη αύξηση 
κίνησης.

Η μείωση της κίνησης των γραφείων ενοι-
κιάσεως τροχοφόρων είχε συγκεκριμένες 
αιτιάσεις. Η πρώτη και βασικότερη ήταν ότι 
λόγω των περισσοτέρων αργιών οι επισκέ-
πτες έφεραν μαζί τα οχήματα και δίκυκλά 
τους, αφού η ενοικίαση δε τους συνέφερε 
για τόσες μέρες και προτίμησαν να φέρουν 
μαζί τα δικά τους, σε συνδιασμό φυσικά και 
τις εκπτώσεις που πρόσφερε η «Blue Star», 
στα οχήματα. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρχείου έφτα-
σαν κατά τις ημέρες του Πάσχα 2890 
(!) οχήματα –αριθμός πρωτοφανής τα τε-
λευταία χρόνια- και 485 δίκυκλα (ο μεγα-
λύτερος των τελευταίων ετών). Αν υπολογί-
σουμε οχήματα και δίκυκλα συμπεραίνουμε 
ότι από τους 18845 επιβάτες που ήρθαν τις ημέρες του Πάσχα, οι περισσότεροι 
από τους μισούς (τέσσερις σε όχημα και δύο στις μηχανές) είχαν δικό 
τους τροχοφόρο για να μετακινηθούν.

Μαζί σε όλα τα παραπάνω πρέπει να υπολογίσουμε και την εκρηκτική άνοδο και 
ανταγωνισμό που υπάρχει τη φετινή χρονιά στα γραφεία ενοικιάσεως τροχοφόρων. 
Τα γραφεία ενοικίασης είναι περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά και στις τιμές πέ-
φτει «σφαγή», προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες.

2. Hotel – rooms 
Μετά την περσινή «τουριστική σφαλιάρα» την περίοδο του Πάσχα, είναι αλήθεια 

ότι αρκετά εποχιακά ξενοδοχεία και περισσότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ήταν σε 
σκέψη για το αν ανοίξουν. Έτσι, κάποια εξ αυτών δεν άνοιξαν, αφού σκέφθηκαν και 
τη σχετικά μεγάλη «νεκρή» περίοδο που ακολουθεί. 

Από την άλλη, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο μεγάλος αριθμός εξοχικών κατοικι-
ών που υπάρχει στην Πάρο. Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών του Πάσχα 
στα νησιά μας είχαν που να μείνουν. Είτε δηλαδή στα δικά τους σπίτια, είτε φιλο-
ξενούμενοι σε φίλους. Μη μας διαφεύγει άλλωστε ότι η περίοδος του Πάσχα στην 
Ελλάδα, είναι μία καθαρά οικογενειακή γιορτή κάτι που σημαίνει ότι όλοι θέλουν να 
είναι μαζί με συγγενικά τους ή φιλικά πρόσωπα. Το Πάσχα, κανείς σχεδόν ταξιδιώ-
της δεν ενεργεί όπως τη θερινή περίοδο. Το καλοκαίρι αρέσει σε όλους η περιπέτεια 
και η άγνωστη διαδρομή, κάτι που δεν ισχύει για την περίοδο της Αναστάσεως Του 
Κυρίου. Παρά ταύτα, ο κλάδος των ξενοδοχείων και δωματίων δούλεψε, έστω και 
λιγότερο σε σχέση με τον κόσμο που υποδέχθηκε η Πάρος.

3. Καταστήματα τροφίμων
Και εδώ υπάρχει μία μεγάλη αλήθεια. Τα καταστήματα πώλησης τροφίμων δεν 

έκαναν τζίρους στο βαθμό που θα πίστευε κάποιος σύμφωνα με τους επισκέπτες 
που δέχθηκε το νησί μας. Δούλεψαν, αλλά σε 
μικρότερο βαθμό.

Όσο και να φαντάζει περίεργο, τα ντόπια 
καταστήματα είχαν ανταγωνισμό από την 
Αθήνα! Με μία πρόχειρη ματιά στα αυτοκίνη-
τα που έβγαιναν από τα πλοία από Μ. Πέμπτη, 
έλυνες το γρίφο. Έως σακιά με κάρβουνα εί-
χαν πάνω στις σκάρες τους τα αυτοκίνητα 
που έβγαιναν στο λιμάνι της Παροικιάς… Έτσι, 
τα καταστήματα τροφίμων δούλεψαν, αλλά 
σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι θα περίμεναν, 
ενώ οι κάβες είχαν περισσότερη κίνηση.

4. Εστίαση – bar
Ήταν οι «πρωταθλητές» στην κίνηση. Τα 

καθαρόαιμα «ψαράδικα» απογειώθηκαν οι-
κονομικά τη Μ. Εβδομάδα, ενώ τα «κρεατά-
δικα» είχαν την τιμητική τους από την Ανά-
σταση και μετά.

Τα καφέ ήταν παντός καιρού, ενώ τα μπαρ 
έζησαν καλοκαιρινή σεζόν. Τη Μ. Παρασκευή 
δύσκολα έβρισκε κάποιος κάθισμα σε καφέ 
σε όλο το νησί. Ντόπιοι και επισκέπτες, πριν 
και μετά την περιφορά του Επιταφίου, έδω-
σαν μάχη για ένα τραπέζι. Το ίδιο φαινόμενο 

είχαμε και την Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα, ειδικά στη Νάουσα.

Ταμείο
Η πασχαλινή περίοδος ήταν μία «ένεση», όπως γράψαμε και στην αρχή του ρε-

πορτάζ μας. Ήταν μία σημαντική ενθάρρυνση για όλους. Σε άλλες εποχές –προ 
μνημονίου- με τόσο κόσμο θα γέμιζαν σακούλες με χρήματα οι επιχειρηματίες… Κάτι 
τέτοιο δεν έγινε.

Οι Έλληνες επισκέπτες σε Πάρο και Αντίπαρο είχαν όλη την καλή διάθεση για να 
διασκεδάσουν. Είχαν όμως πάντα του νου τους στο πόσα χρήματα θα δαπανήσουν 
σε κάθε δραστηριότητά τους. Λίγα ψώνια από τα εμπορικά καταστήματα, με φειδώ 
οι παραγγελίες σε ταβέρνες και καφέ.

Από την άλλη, οι τιμές στα τοπικά καταστήματα, σχεδόν στο σύνολό τους. έμειναν 
σε επίπεδο παλαιότερων ετών, παρά την αύξηση του ΦΠΑ. Τα τοπικά καταστήματα 
-όσες προσπάθειες και αν κάνουν για να είναι ανταγωνιστικά- όλοι γνωρίζουμε πως 
δεν μπορούν να συνεχίσουν την ίδια τιμολογιακή πολιτική. Τζιράρουν χρήματα, δεν 
βγάζουν κέρδος.

Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να βλέπει το «επιχειρείν» στους τουριστικούς 
προορισμούς της χώρας μας με την ίδια ακριβώς ματιά των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων. Δηλαδή, σαν την κότα με τα χρυσά αυγά. Η πασχαλινή περίοδος που 
ζήσαμε φέτος στα νησιά μας ήταν ενθαρρυντική. Η πολιτική της κυβέρνησης δεν 
είναι ενθαρρυντική με τις συνεχείς αυξήσεις στο μοναδικό οικονομικό πνεύμονα που 
συνεχίζει να δίνει ανάσα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, αυτό του τουρισμού.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Προσοχή στις πυρκαγιές
Ο δήμος Πάρου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάρου εξέδωσαν ανακοίνωση σχε-

τικά με τις πυρκαγιές. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Λόγω της θερινής περιόδου και της επικείμενης αύξησης της θερμοκρασίας, οι 

ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων που βρί-
σκονται  μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές και μέχρι αποστάσεως 100 μέτρων 
από αυτές υποχρεούνται, σύμφωνα με την ΠΥΡΟΣ-
ΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4 (Φ.Ε.Κ 724/Β/22-12-87) και τον 
Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Πάρου στην απο-
ψίλωση αυτών από ξερά χόρτα καθώς και στην απο-
μάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών (σκουπίδια 
- απορρίμματα) που βρίσκονται μέσα σε αυτά προς απο-
τροπή κινδύνου πυρκαγιάς. 

Σε περίπτωση αδιαφορίας και μετά από τις σχετικές 
συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει κα-
θαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και κατα-
λογίζοντας έξοδα εκτελούμενων εργασιών και επιπλέον 
πρόστιμο αξίας 200 ευρώ στους υπευθύνους, με βάση 
τη σχετική έκθεση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου. 
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας για την 
αποφυγή τυχόν συμβάντων που μπορεί να προκαλέ-
σουν δημόσιο κίνδυνο.

Σας ενημερώνουμε ότι τα φυτικά υπολείμματα που θα προκύψουν από 
τον καθαρισμό των οικοπέδων σας, είστε υποχρεωμένοι να τα μεταφέ-
ρετε με δικά σας μέσα στο ΧΥΤΑ Πάρου, όπου πραγματοποιείται θρυμ-
ματισμός φυτικών υπολειμμάτων για επαναχρησιμοποίησή τους από 
τους πολίτες ή διάθεσή τους σε επιτρεπτούς αποδέκτες.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΚΑΠΝΟΥΣ, ΦΩΤΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣ-
ΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 22840 25199.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι σας.
- Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
- Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
- Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντή-

ρηση τους.
- Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε 

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

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

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά
- Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 

199) ή στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου (στον αριθμό κλήσης 22840 
25199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο 

που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για την τοπο-
θεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.

- Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
- Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
- Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες.

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

- Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
- Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από 

τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε κλει-
στούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους 
μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο 
κτίριο.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.
- Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες 

με βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.
- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
- Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κο-

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

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

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

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

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

δρομές που θα σας δοθούν.

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

μικροεστίες που παραμένουν.
Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο 

και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και 
αναζωπυρώσεις.
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Εσένα θα σε βρούν;

Πριν ετοιμάσουν τη βαλίτσα,
θα μπουν στο aboutparos.gr

Ξεχάσαμε;
Δίνω πάντα μεγάλη σημασία σε μερικούς 

συμπολίτες μας όταν ομιλούν ή γράφουν. Ιδι-
αίτερα σε εκείνους που το κάνουν σπάνια και 
όταν έχουν να μοιραστούν με τους υπόλοι-
πους. Πόσο μάλλον όταν αυτός που γράφει 
κάτι είναι ο κ. Απ. Πολυζωίδης. 

Προφανώς και δεν είμαι ο αρμόδιος να 
γράψω για τον ιατρό, κ. Πολυζωίδη. Αν κά-
ποιος θέλει να μάθει περισσότερα για το συ-
γκεκριμένο γιατρό, δεν έχει να κάνει τίποτα 
περισσότερο από τον «αναζητήσει» στο δια-
δίκτυο πατώντας στα Αγγλικά το όνομά του. 
Θα υποστήριζα όμως ότι ο συγκεκριμένος συ-
μπολίτης μας έχει και ένα άλλο ταλέντο και 
αυτό είναι του συγγραφέα, καθώς έχει γράψει 
ένα εξαιρετικό βιβλίο για τη γενέτειρά του, 
Αλεξάνδρεια, την Αλεξάνδρεια όλου του ελ-
ληνισμού. Στο βιβλίο του: «το φεγγάρι έσβη-
σε στην Αλεξάνδρεια», (εκδόσεις «κέδρος»), ο 
αναγνώστης θα μυηθεί στην ιστορία της με-
γάλης πόλης του ελληνισμού και θα γνωρίσει 
πως συντέλεσε στη διανόηση του πολιτισμού 
μας.

Όμως, αυτό το οποίο με ανάγκασε να αρ-
θρογραφήσω για τον κ. Πολυζωίδη δεν είναι 
η επιστημονική του κατάρτιση στην ιατρική, 
ούτε η συγγραφική του τέχνη. Είναι ένα από-
σπασμα της επιστολής που φιλοξενούμε σή-
μερα στην εφημερίδα μας (βλ.: σελ. 14). 

Ο κ. Πολυζωίδης γράφει σε μία παράγραφο: 
«[…] Υπηρετώντας ως Διευθυντής του Κέ-
ντρου Υγείας, για μια διετία εθελοντικά, δυ-
στυχώς αντιμετώπισα ανθρώπινες απώλειες 
και μάλιστα θεωρώ οδυνηρό και απογοη-

τευτικό ο αριθμός των θανάτων που δι-
αχειρίστηκα στην 37χρονη καριέρα μου 
ως διευθυντής του τμήματος τραύματος 
νοσοκομείου σε μεγάλη πόλη της Αγγλί-
ας, να είναι μικρότερος από αυτών που 
έζησα σαν διευθυντής του κέντρου υγεί-
ας Πάρου».

Δε νομίζω ότι μπορεί ο μόνιμος κάτοικος 
του νησιού μας να διαβάσει την παραπάνω 
παράγραφο και να μην προβληματιστεί. Σε 
προσωπικό επίπεδο όταν πρωτοδιάβασα την 
παράγραφο, την επανέλαβα δυο τρεις φορές 
ακόμα στη συνέχεια, για να διαβεβαιώσω τον 
εαυτό μου ότι το είχα διαβάσει σωστά και δεν 
είχα λαθέψει στο νόημα.

Ο τομέας υγείας στην Πάρο γίνεται χειρό-
τερος από πλευράς έλλειψης προσωπικού 
τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση έχει φθά-
σει πλέον σε έσχατο σημείο και είναι απορί-
ας άξιο το πώς τα καταφέρνουν εκεί μέσα οι 
εναπομείναντες ιατροί. Έχω σταματήσει το τε-
λευταίο διάστημα να κάνω ερωτήσεις για το 
τι γίνεται με το προσωπικό, αφού κάθε φορά 
που ρωτάω, διαπιστώνω ότι είναι μείον ένας… 
Σκέφτομαι λοιπόν αυτό που έγραψε ο κ. Πο-
λυζωίδης και κατανοώ ότι τουλάχιστον τα 
θύματα από τραυματισμούς θα ήταν λιγότερα 
στο νησί μας αν υπήρχε επάρκεια επιστημονι-
κού προσωπικού.

Δε θέλω και δεν επιθυμώ να γράψω για 
το τι έγινε η αγωνιστικότητα που επέδειξε η 
τοπική κοινωνία το προηγούμενο χρονικό δι-
άστημα για να διεκδικήσει τα αυτονόητα για 
την υγεία. Κατανοώ ότι σε λίγο ξεκινάει η του-
ριστική περίοδος και δεν πρέπει να δείξου-
με «κακό» πρόσωπο… Αυτολογοκρίνομαι και 
πάλι…

Δηµ. Μ. Μπελέγρης

Θέατρο
Η θεατρική παιδική συντροφιά 

του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας 
Πάρου, παρουσιάζει την πάντα 
επίκαιρη «Ειρήνη», του Αριστοφά-
νη.

Η παράσταση είναι σε διασκευή 

Γιάννη Καλατζόπουλου και σκη-
νοθετική επιμέλεια του δασκάλου 
της ομάδας, Γιώργου Γεμελιάρη, 
και θα παρουσιαστεί το Σάββα-
το 14 και την Κυριακή 15 Μαΐου 
2016 στις 19:30, στην αίθουσα 
Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας» στη Νάουσα. 

Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ.

Πεζοπορία 
στη μνήμη 
Στέλλα

Ο πολιτιστικός σύλλογος Προ-
δρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», μας 
προσκαλεί στην πεζοπορία που 
διοργανώνουν με αφορμή τους 
εορτασμούς στη μνήμη του ήρωα 

της Εθνικής Αντίστασης, Νικολάου 
Στέλλα.

Η πεζοπορία θα διεξαχθεί στον 
τόπο μαρτυρίου του, περιοχή 
«Γαλιό», στις 22 Μαΐου και ώρα 
6μ.μ., όπου θα γίνει ξενάγηση στα 
απομεινάρια των εγκαταστάσεων 
του Γερμανικού αεροδρομίου και 
αναφορά σε ιστορικά στοιχεία της 
εποχής. Ως τόπος συνάντησης για 
την πεζοπορία ορίστηκε η πλατεία 
Αγ. Σπυρίδωνα, στον Πρόδρομο.

Επίτιμος 
δημότης

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 θα 
πραγματοποιηθεί στον προαύλιο 
χώρο του ιερού ναού Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής, μια ιδιαίτερη 

εκδήλωση, προς τιμή του ιατρού 
κ. Απόστολου Πολυζωίδη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Α. Πολυζω-
ίδης, θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο 
δημότη του νησιού μας. Η εκ-
δήλωση θα ξεκινήσει στις 7.30 
το απόγευμα και η είσοδος είναι 
ελεύθερη. Μετά την εκδήλωση θα 
ακολουθήσει δεξίωση με Παριανά 
προϊόντα. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τµ το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 

δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 

ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 

τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 6940 622 

456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβηση 

για λήψη τραπεζικού δανείου.  Τηλ.: 

6940 622 456 (Vasil Konday) 

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 - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-

ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 τ.µ. 

οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµατα. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160, 

6945 112 134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-

ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόµο, 

ενοικιάζεται χώρος για κατάστηµα 

ή γραφείο, 100 τ.µ. ισόγειο και 100 

τ.µ. υπόγειο. Ενοικιάζονται µαζί ή 

και ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. Τηλ: 

6977 618 527

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, κοντά στο νέο 

αεροδρόµιο. Ενοικιάζεται κτίριο 

καταστηµάτων – γραφείων – γκα-

ράζ. Ισόγειο 240 τ.µ., Υπόγειο 200 

τ.µ., 1Ος όροφος 70 τ.µ. Ολόκληρο 

ή τµηµατικά. Πληροφορίες: 6944 

360 971

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζεται 

γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ή και δυάρι, σε 

όροφο, 150 µέτρα από τη θάλασσα, 

για σεζόν ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 

22840 51815, 6955 339 288

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, ενοικιάζεται 

οικία για την περίοδο Αυγούστου 

– Σεπτεµβρίου. Τηλ. 210 8950247, 

6946 378 440

MARPISSA PAROS rent, at the 

square behind Perandinos museum. 

2-fl oors studio, 25m2, (Part or the 

whole month of July). Fully equiped, 

a/c, open air parking. Suitable for 

couples or a family with two kids. 

30Euro/day. Tel. 6942 464 971

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται Studio 

δίπατο 25 τ.µ., επιπλωµένο, πλήρως 

εξοπλισµένο, a/c (κρύο, ζεστό) σε 

πλατεία όπισθεν µουσείου, ανοιχτό 

πάρκινγκ. Φιλοξενεί 4 άτοµα. Ενοι-

κιάζεται για καλοκαιρινή σεζόν, 20 

Ιουνίου – 10 Σεπτεµβρίου, 30 ευρώ 

ηµερησίως.

Τηλ.: 6942 464 971

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-

άζεται κατάστηµα 45 τ.µ., ισόγειο, 

γωνιακό, ανακαινισµένο 2014, 1wc, 

κλιµατισµός, ελεύθερο. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6977 407 532, 6974 

362 246

ΚΩΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 

διώροφη κατοικία 125 τ.µ., µε 3 

Υ/∆, 2 µπάνια, WC. Για σεζόν ή για 

µόνιµη κατοικία. Τηλ. επικοινωνίας: 

210 4517 115, 210 4517 165, 6932 

344 640

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικι-

άζεται δίχωρη γκαρσονιέρα 35 τ.µ. 

Τηλ. 6974 601 331

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ζητείται για 

πώληση ηλεκτρονικού οδηγού. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

nadia@smileweb.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 

εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

nikos@typoparos.gr

ΤΟ THALASSAMOU RESTAURANT 

στην Αλυκή ζητεί µάγειρα και άτοµα 

για το σέρβις µε γνώσεις Barista 

και ξένων γλωσσών. Προϋπηρεσία 

στις αντίστοιχες θέσεις απαραίτητη. 

Αποστολή βιογραφικών µε πρόσφα-

τη φωτογραφία στο: welcome@

thalassamou.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, νέος, -α 

ζητείται από εταιρεία ενοικιάσεων 

αυτοκινήτων στην Πάρο. Επιθυµητή 

προϋπηρεσία, απαραίτητα προσόντα 

η γνώση Η/Υ και αγγλικών, ευγενι-

κός, -η. Αποστείλατε βιογραφικό στο 

email: info@paroscarrental.com 

ΑΛΥΚΗ, ζητούνται δύο κοπέλες 

(Ελληνίδες) για κατάστηµα µε είδη 

δώρου, µε γνώσεις ξένων γλωσσών 

και εµπειρία, και κυρία για πρατήριο 

άρτου. Τηλ. 22840 90443. Ώρες: 

09:00-17:00

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται 

Ελληνίδα ή αλλοδαπή, εσωτερική ή 

εξωτερική. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 

069 970

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται 

από εστιατόριο για τη σεζόν. Τηλ. 

6977 771 341

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για τουριστικό 

κατάστηµα, άνω των 35 ετών, µε 

απαραίτητη γνώση αγγλικών. Τηλ. 

22840 25086, 6945 259 620

ΝΕΟΣ – ΝΕΑ ζητούνται για σέρβις 

σε εστιατόριο. Τηλ. 22840 41540

ΚΟΠΕΛΑ εµφανίσιµη, γλωσσοµα-

θής, µε γνώσεις Η/Υ, ζητείται από 

ξενοδοχείο στο ∆ρυό. Τηλ. 6944 

543 341 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ψαρο-

ταβέρνα στη Νάουσα από Μάιο 

έως 30/09 µε τις εξής ειδικότητες: 

µάγειρας/µαγείρισσα και λαντζέρα. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6944 434 189.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εστιατόριο 

στο Πίσω Λιβάδι για την κουζίνα. 

(Ψήστης και τηγάνια). Τηλ. επικοινω-

νίας: 22840 42177

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενο-

δοχείο στην Παροικία (Λιβάδια), 

ηλικίας 20 – 35 ετών, µε προϋπη-

ρεσία, για τη σεζόν από Ιούνιο έως 

Σεπτέµβριο. Τηλ. 6945 069 970

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το PUNDA 

beach bar για την καλοκαιρινή σεζόν 

τις παρακάτω ειδικότητες: σερβι-

τόροι, βοηθοί σερβιτόρων, µπαρ, 

µπαρίστα. Αποστολή βιογραφικών 

στο: info@pundabeachbar.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από 

ξενοδοχείο στη Νάουσα µε τις εξής 

ειδικότητες: Καµαριέρα και νεαρός 

µε δίπλωµα οδήγησης για γενικές 

εργασίες. Απαραίτητα: Βιβλιάριο 

Υγείας και λίγα Αγγλικά. Έναρξη 

εργασίας από 01/06 έως 15/09. ΙΚΑ 

– ΜΠΟΝΟΥΣ. Θα εκτιµηθούν επιπλέ-

ον προσόντα. Τηλ. 6957 090 536

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 

ζητείται για όλο το χρόνο. Μισθός 

ικανοποιητικός. Πληροφορίες 

10:00-13:00, στο τηλ. 22840 42039. 

EMAIL: ktimalazanaki@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ SCOOTER’S ζητείται 

µε γνώση αγγλικών για 3µηνη απα-

σχόληση, από εταιρεία ενοικιάσεων 

µοτοποδηλάτων, για τον Ιούνιο, 

Ιούλιο, Αύγουστο. Τηλ. 6947 561 776

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για τουριστικό 

γραφείο - ενοικίασης αυτοκίνη-

των στην Παροικία. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αγγλικά, δίπλωµα 

οδήγησης και γνώση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Τηλ.  6944 449 902

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

GREEK CLASSES by an 

experienced Greek English speaking 

teacher with reasonable rates. 

Please call: 22840 28777 or 6938 

501 807

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ-

ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. Μάθε 

το Laptop ή το Tablet καλύτερα. Τηλ.: 

6974 717 978

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ζητεί 

εργασία, µε προϋπηρεσία πολλά 

χρόνια στην Πάρο σαν οδηγός και 

αποθηκάριος. Τηλ. 6934 173 774

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ πωλού-

νται, κορυφαίας ποιότητας, Hunter 

– Funaway, Brands στην Πάρο. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6941 646 979 

και www.anemistiras.gr

ΑΓΟΡΑ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΖΗΤΩ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΓΟΡΑ 

ΜΕΡΟΥΣ H’ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗΣ ή ολική ενοικίαση εταιρείας 

εστίασης, καφεµπάρ, ξενοδοχείου, 

ενοικίασης οχηµάτων. ∆υνατότητα 

απασχόλησης από Μάιο έως Σεπτέµ-

βριο. Τηλ. 6942 798 728 Γιάννης. 

(∆ιαθέτω ασφάλεια ΤΕΒΕ και χώρο 

διαµονής στην Πάρο).

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΗ σε εργαζό-

µενη κυρία στην περιοχή Πούντας, 

Λογαρά, Π.Λιβάδι, άνευ ενοικίου. 

Τηλ. 6945 275 152
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 

Ο ∆ηµήτριος Λεβογιάννης του Νικολάου και της Αντωνίας το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κα-
τοικεί στο Γαλάτσι Αττικής και η Ευαγγελία Ευλογιά  του Αντωνίου 
και της Χριστιάνας το γένος Περάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στου Ζωγράφου Αττικής θα παντρευτούν στο Πίσω Λιβάδι 
Πάρου.

Ο Αντώνιος Κλήµης του Θεοδώρου και της ∆ήµητρας το γένος 
Λυκίδη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Σαρωνικό Κο-
ρινθίας και η Μαρία Βλάχου του Θεοδοσίου και της Σταυρούλας το 
γένος Καραµπή που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί 
στο Βέλο Κορινθίας, θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στον Ι.Ν. Αγ. 
Ιωάννη ∆έτη στη Νάουσα Πάρου στις 18/6/2016.



www.fonitisparou.gr

Εορτή Ζ. Πηγής στην Ι. Μ. Λογγοβάρδας
Τὴν παρελθοῦσα Παρασκευὴ 6 Μαΐου ἑώρτασε πανηγυρικὰ ἡ 

Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας. Στὴν ἑορτὴ προεξῆρχε ὁ 
καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους κ. Γρηγόριος.

Οἱ ἁγιορεῖτες πατέρες ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν συνοδεία του, 
λάμπρυναν τὴν ἑορτὴ μὲ τὴ συμμετοχή τους καὶ τὶς ψαλμῳδίες 
τους. Στὰ ψαλτήρια ἐπίσης συμμετεῖχαν οἱ πρωτοψάλτες Ἐμμ. Ἀντ. 
Χανιώτης καὶ Ἰωάννης Τσόγιας.

Ὁ ἐκ Ναούσης Πάρου καταγόμενος Γέροντας Γρηγόριος παρὰ 
τὰ προβλήματα ὑγείας του μὲ τὴν ὁλοζώντανη παρουσία του 
χαροποίησε τοὺς παρευρεθέντες προσκυνητές. Τὴν παραμονὴ 
τῆς ἑορτῆς ἔγινε ἀγρυπνία (πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς καὶ ὄρθρος) 
ποὺ διήρκεσε ἀπὸ τὶς 8 μ.μ. ἕως τὶς 1 μετὰ τὰ μεσάνυχτα. Τὴν 
κυρία ἡμέρα ἔγινε πανηγυρικὴ θεία λειτουργία καὶ ἀκολούθησε 
ἡ λιτάνευσι τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Βλαχερνιτίσσης ἔξωθεν τῆς 
Μονῆς μέχρι τὸν κοιμητηριακὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Σαμψών καὶ ὁ ἁγιασμός.

Ἐν τέλει τόσο στοὺς ἐντὸς ὅσο καὶ στοὺς ἐκτὸς τῆς Μονῆς 
πανηγυριστὲς παρετέθη ἡ παραδοσιακὴ ἑόρτιος τράπεζα μὲ 
ροβυθάδα σκούνταυλο, βακαλάο τηγανητὸ κ.ἄ.

Ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Λογγοβάρδας ἀρχιμ. Χρυσόστομος 
καὶ οἱ πατέρες τῆς Μονῆς εὐχαριστοῦν τὸν ἡγούμενο τῆς Δοχειαρίου 
ἀρχιμ. Γρηγόριο καὶ ὅσους συνέβαλαν στὸν φετινὸ ἑορτασμὸ καθὼς 
καὶ τοὺς προσκυνητὲς ποὺ ἔφεραν τὰ βήματά τους στὴν Λογγοβάρδα 
γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Ζωοδόχο Πηγή. Εὔχονται δὲ ἡ χάρις τῆς 
Παναγίας μας νὰ σκεπάζῃ τοὺς ἰδίους, τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὴν 
χειμαζομένη Πατρίδα μας.
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Η υγεία στην Πάρο
Ουσιαστικός ο ρόλος 
του ιδιωτικού τομέα

Η παρακμή του εθνικού συστήματος υγείας ξεκίνησε μετά τους Ολυμπιακούς 
αγώνες του 2004. Οι Έλληνες ασθενείς είναι εύκολα συνεργάσιμοι, ανεκτικοί και 
συνήθως ευγνώμονες ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ιατρικές υπηρεσίες στα 
εκάστοτε νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας είναι κατώτερες των προσδοκιών. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ιατρών είναι συμπονετικοί, με επάρκεια στο κλινικό 
τους έργο και οι χειρουργοί δεν υπολείπονται από τους αντίστοιχους Ευρωπαίους 
συναδέλφους τους. 

Ιατροί και ασθενείς έχουν πέσει θύματα της ανικανότητας, έλλειψης οργάνωσης 
και αδιαφορίας διαδοχικών κυβερνήσεων και αντίστοιχων υπουργών υγείας. 

Ενώ από τη μία χρησιμοποιούν ως δικαιολογία την αδύναμη οικονομία από την 
άλλη επιδίδονται σε όργιο σπατάλης και κακοδιαχείρισης στα διαθέσιμα κονδύλια 
των νοσοκομείων, αγοράζοντας πανάκριβο εξοπλισμό που συχνά δεν χρησιμοποιεί-
ται εξαιτίας ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό απαραίτητο για τη λειτουργία τους. 
Και ενώ οι ιατρικές υπηρεσίες θεωρείται ότι παρέχονται δωρεάν, την ίδια στιγμή 
οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους για εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και 
χειρουργεία.

Στην Πάρο

Η αδιαφορία του κράτους ακόμα και σε μία φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα, έχει ως 
συνέπεια την επέκταση του ιδιωτικού τομέα υγείας. 

Ο πληθυσμός της Πάρου ανέρχεται σε 15000 κατοίκους σημειώνοντας θεαματική 
αύξηση τους καλοκαιρινούς μήνες σε 400000, κυρίως από τουρίστες που επισκέ-
πτονται το νησί από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές του Σεπτέμβρη. Το 2015 τo 
κέντρο υγείας στη Παροικιά αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες με συνέπεια 
ασθενείς και τραυματίες να δύναται να νοσηλευτούν μόνο για δύο ημέρες και στη 
συνέχεια να μεταφέρονται σε άλλες μονάδες στη Σύρο ή την Αθήνα με πλωτά μέσα 
ή μέσω αεροδιακομιδών. Το ΕΚΑΒ συχνά αδυνατεί να ανταπεξέλθει, γεγονός απα-
ράδεκτο για χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Στις μέρες μας το κέντρο υγείας Πάρου υποστελεχώνεται, δεν υπάρχει γυναικο-
λόγος, με συνέπεια οι έγκυες να γεννούν στην Αθήνα ή να μένουν εκεί στη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος, ενώ σ’ αυτό έρχεται να 
προστεθεί και η έλλειψη τμήματος αιμοδοσίας αν παραστεί ανάγκη για μετάγγιση. 
Δεν υπάρχει επίσης παιδίατρος, ούτε ορθοπαιδικός, ειδικότητες απαραίτητες για το 
μόνιμο πληθυσμό αλλά και για τους τουρίστες, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες 
σημειώνεται αύξηση στα επείγοντα περιστατικά και τα ατυχήματα. Δεν είναι δυνατή 
η διενέργεια των περισσότερων διαγνωστικών εξετάσεων ή εξετάσεων προληπτι-
κού ελέγχου όπως το PAP test και η μέτρηση οστικής πυκνότητας  απαραίτητες για 
το προληπτικό έλεγχο του γυναικείου πληθυσμού. Γενικές εξετάσεις αίματος δεν 
εκτελούνται διότι δεν υπάρχει μικροβιολογικό τμήμα, ενώ το ακτινολογικό τμήμα 
είναι επαρκές. Και ενώ αποτελεί τιμή για τους νέους της Πάρου να δίνουν 1000 
μονάδες αίματος ετησίως σε νοσοκομεία της Αθήνας, από την άλλη εξαιτίας αδυ-
ναμίας του Κέντρου Υγείας και έλλειψης αιματολόγου δεν είναι δυνατή η διαχείριση 
ποσοστού αυτού στην Πάρο, ώστε να σωθούν ζωές.

Διαπιστώσεις

Υπηρετώντας ως Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, για μια διετία εθελοντικά, δυ-
στυχώς αντιμετώπισα ανθρώπινες απώλειες και μάλιστα θεωρώ οδυνηρό και απο-
γοητευτικό ο αριθμός των θανάτων που διαχειρίστηκα στην 37χρονη καριέρα μου 
ως διευθυντής του τμήματος τραύματος νοσοκομείου σε μεγάλη πόλη της Αγγλίας, 
να είναι μικρότερος από αυτών που έζησα σαν διευθυντής του κέντρου υγείας Πά-
ρου.

Χωρίς τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα υγείας στην Πάρο και την Αντίπαρο, δεν 
θα ήταν δυνατή η περίθαλψη των μόνιμων κατοίκων και των τουριστών. Η πρώτη 
ιδιωτική μονάδα υγείας ήταν το Ιατρικό Κέντρο στην Παροικιά, με 24ωρη καθημε-
ρινή κάλυψη, υπό την διεύθυνση του ιδιοκτήτη, Παριανής καταγωγής γενικού χει-
ρουργού, που εκτελεί επεμβάσεις υπό τοπική αναισθησία, στο μοντέρνο χειρουργείο 
το οποίο τηρεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές αποστείρωσης. Σε περιπτώσεις 
που χρειάστηκε την επιστημονική μου γνώμη ως ορθοπαιδικού σε δύσκολα περιστα-
τικά, συνεργαστήκαμε άψογα. Στον εξοπλισμό του κέντρου περιλαμβάνονται ακτινο-

λογικό και εργαστήριο υπερήχων υπό την καθοδήγηση έμπειρης ακτινοδιαγνώστη 
καθώς και μικροβιολογικού εργαστηρίου. Καθημερινά εξετάζει καρδιολόγος σε ει-
δικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο για το σκοπό αυτό, ιατρείο και ο οποίος είναι 
διαθέσιμος και σε επείγοντα περιστατικά. Οι παραπάνω ειδικότητες όποτε κρίνεται 
αναγκαίο, λόγω της έλλειψης προσωπικού, προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες 
τους στο Κέντρο Υγείας. Απέναντι από το κέντρο βρίσκεται μια νέα μονάδα με έξι 
ξεχωριστά ιατρεία για επισκέπτοντες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μόνιμων κατοίκων ξένης υπηκοότητας καθώς και 
αυτό των τουριστών διαθέτουν ιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει όλα τα έξοδα πε-
ρίθαλψης. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειώνεται η πίεση και ο φόρτος εργασίας του 
Κέντρου Υγείας.

Το σήμερα

Πριν μερικά χρόνια ένας Αθηναίος επιχειρηματίας με εξοχική κατοικία στη Πάρο 
είχε ένα όραμα, να δημιουργήσει ένα πρότυπο ιδιωτικό πολυϊατρείο πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης. 

Το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα στην Νάουσα της Πάρου με τη δημιουργία 
της Διάγνωσης, η οποία αποτελεί μία προσεκτικά σχεδιασμένη και άρτια εξοπλισμέ-
νη μονάδα που βρίσκεται στο περιφερειακό δρόμο της Νάουσας. Τηρεί τις προδια-
γραφές για υποδοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και φορείων εκτάκτων πε-
ριστατικών. Ο χώρος υποδοχής είναι κεντρικά τοποθετημένος με εύκολη πρόσβαση 
στους χώρους εξέτασης. Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξυπηρετικό. 

Καινοτομία για την Πάρο αποτελεί ο αξονικός τομογράφος απαραίτητο για την  δι-
άγνωση κακώσεων της σπονδυλικής στήλης και των άκρων καθώς και παθολογίας 
του θώρακα και της κοιλίας. Ο ακτινολόγος είναι έμπειρος, διαθέσιμος οποιαδήποτε 
στιγμή χρειαστεί όλο το 24ωρο. Παράδειγμα αποτελεί περιστατικό ασθενούς που 
εξέτασα και έχρηζε επείγουσας αξονικής Σάββατο βράδυ, στον οποίο έγινε ακριβής 
και σημαντική για τη ζωή του διάγνωση κάνοντας δυνατή την επείγουσα μεταφο-
ρά του στην Αθήνα. Πραγματοποιούνται ψηφιακές ακτινογραφίες και πανοραμικές, 
υπέρηχοι, λιπομέτρηση, ψηφιακές μαστογραφίες και μετρήσεις οστικής πυκνότητας, 
απαραίτητα για το γυναικείο πληθυσμό. Φιλοξενεί ιδιώτες ιατρούς, ενώ το μικροβι-
ολογικό εργαστήριο διαθέτει εξελιγμένες μεθόδους εξέτασης του αίματος και των 
ούρων, με το σύνολο σχεδόν των εξετάσεων να πραγματοποιείται στο εργαστήριο. 
Διαθέτει επίσης, εξοπλισμένο καρδιολογικό ιατρείο με δοκιμασία κόπωσης, Holter 
πίεσης-ρυθμού. Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν το ορθοπαιδικό τμή-
μα, με δυνατότητα αντιμετώπισης τραύματος και τοποθέτηση γύψου, το γυναικο-
λογικό (τεστ PAP, διακολπικό u/s), το ωτορινολαρυγγολογικό, το ενδοκρινολογικό, 
το νευρολογικό και το παθολογικό που διευθύνει, ο αναγνωρισμένος στη Παριανή 
κοινωνία παθολόγος. Επίσης, σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη η 
τηλεϊατρική σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού καθώς και με μεγάλα νοσοκομεία 
του εξωτερικού, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους τουρίστες του νησιού.

Η «Διάγνωση», είναι αποκλειστικός συνεργάτης του ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθη-
νών σε επιστημονικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη μοναδική πρωτοβάθμια 
μονάδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών με πιστοποίηση ISO9001-2008 από την TUV 
HELLAS με ετήσια ανανέωση, ενώ επιπλέον έχει σύμβαση με εταιρία για την κατα-
στροφή των μολυσματικών αποβλήτων.

Συμπερασματικά, οι ιδανικές ιατρικές υπηρεσίες στη Πάρο θα ήταν ένα αποτε-
λεσματικό δημόσιο νοσοκομείο, όχι απλώς ένα μεγάλο κέντρο υγείας για το οποίο 
κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να το υλοποιήσω το καιρό που υπηρετούσα ως 
διευθυντής του κέντρου υγείας και για το οποίο δυστυχώς  πολιτικές σκοπιμότητες 
το κατέστησαν αδύνατο. Υπάρχει σημαντική ανάγκη να υπάρχει μονάδα αιμοδοσίας 
για την διαχείριση του αίματος που προσφέρεται από τους Παριανούς για μεταγγί-
σεις, σε περιπτώσεις τραύματος και τροχαίων ατυχημάτων, εσωτερικής αιμορραγίας 
καθώς και για τις έγκυες γυναίκες να μπορούν να γεννούν στον τόπο τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ιδιωτικός τομέας θα εξακολουθεί να παίζει ουσια-
στικό ρόλο στην καθημερινότητα του Παριανού πολίτη έως ότου το εθνικό σύστημα 
υγείας να γίνει αντάξιο του Ευρωπαϊκού προτύπου. Συγχρόνως οι ιδιώτες επισκέ-
πτοντες ιατροί καθώς και οι μόνιμοι ιατροί του νησιού, θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να συνεργάζονται με το κέντρο υγείας καθώς και μεταξύ τους αρμονικά.

A.J POLYZOIDES M.B, Ch.B., FRCS (England)
Συνταξιοδοτηθείς Χειρούργος Ορθοπαιδικός - Τραυματιολόγος,  

Επίκουρος  καθηγητής Παν. Μπέρμιγχαμ. Αγγλίας
Διπλωματούχος Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών  

και Ορθοπαιδικών Μεγάλης Βρετανίας (1968).

Υ.Γ. Το 1985 στην Αγγλία δημιούργησα το κέντρο Χειρουργικής εκπαίδευσης και 
έρευνας χρηματοδοτούμενο από φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε διάστημα 20 ετών 
εκπαίδευσα 11 Έλληνες ορθοπαιδικούς.
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Αγώνας 
δρόμου

Ο δήμος Πάρου, η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας 
και η ΚΔΕΠΑΠ, συνδιοργανώνουν τον 1ο αγώνα δρό-
μου, στη μνήμη του ήρωα Νικόλα Στέλλα, το Σάββατο 
21 Μαΐου, με εκκίνηση και τερματισμό το άγαλμα του 
ήρωα στη Μάρπησσα.

Ο αγώνας είναι ανοικτός στο ευρύτερο κοινό και 
μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν όλοι όσοι το επιθυ-
μούν είτε είναι αθλητές είτε όχι τόσο στην απόσταση 
των 4 χλμ. όσο και σε αυτή των 10 χλμ.

Η ώρα εκκίνησης του αγώνα έχει οριστεί στις 18:00 
και ο τερματισμός θα γίνει περίπου στις 20:00. Σε σχε-
τική ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ σημειώνεται: «Σας προ-
σκαλούμε να λάβετε μέρος ατομικά, οικογενειακά, με 
την παρέα σας, το σχολείο σας, τους συναδέλφους 
σας; το σύλλογο ή το σωματείο σας, τους συνεργάτες 
σας ή με όποιον τρόπο εσείς θέλετε».

Λαχειοφόρος 
ΑΟΠ

Ο ΑΟΠ κατά τη διάρκεια συνεργασίας που είχε στο 
ποδόσφαιρο με τον ΑΜΕΣ «Νηρέας», προχώρησε σε 
λαχειοφόρο αγορά με δώρα μια TV 32ιντσών και ένα 
κινητό τηλέφωνο iPhone 6. 

Μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης των λαχνών, 
πραγματοποιήθηκε κλήρωση στο δημοτικό στάδιο Πά-
ρου, στο ημίχρονο του αγώνα ΑΟΠ - Φιλωτίου, όπου 
και κληρώθηκαν οι δύο τυχεροί αριθμοί. Ο αριθμός 
195 (Μαρουσώ Μπιζά), κέρδισε την TV ενώ ο αριθμός 
904 (Παρούσης Γεώργιος), το κινητό iPhone 6. 

Τέλος, ο ΑΟΠ σε ανακοίνωσή του δίνει συγχαρητή-
ρια στους δυο τυχερούς και εκφράζει τις ευχαριστίες 
τους στους ευγενικούς δωροθέτες του. Επίσης, ευχα-
ριστεί το κοινό που ανταποκρίθηκε και συμμετείχε στη 
λαχειοφόρο αγορά για τη στήριξη του συλλόγου.  

Αστέρας 
Μαρμάρων

Η ομάδα πρωτοβουλίας για την επαναλειτουργία 
του Αστέρα Μαρμάρων, δημοσιοποίησε ανακοίνωση 
σχετικά με τον αγώνα μνήμης για τον αδικοχαμένο 
Μάρκο Ξενάριο.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Εκ μέρους της ομάδας πρωτοβουλίας για την επα-

ναλειτουργία του Αστέρα Μαρμάρων, θα θέλαμε, να 
ευχαριστήσουμε όλους και όλες που παραβρέθηκαν 
στο «2ο αγώνα μνήμης Μάρκος Ξενάριος» και ιδιαίτε-
ρα όλους τους ποδοσφαιριστές που με την παρουσία 
τους και τη συμμετοχή τους, τίμησαν την μνήμη και 
την οικογένεια του Μάρκου».

Ακόμα, η ομάδα πρωτοβουλίας ευχαρίστησε το 
«σύνδεσμο βετεράνων ποδοσφαιριστών Πάρου-Αντι-
πάρου» για την ανταπόκρισή του, ενώ διοργάνωσε 
εκδήλωση για την πρωτομαγιά, την Κυριακή 8 Μαΐ-
ου, στο αλσύλλιο Χωματίστρας, δίπλα από το γήπεδο 
Μαρμάρων.

Μαρπησσαϊκός
Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, με δελτίο τύπου που δη-

μοσιοποίησε κάνει αναφορά για την πορεία του την 
ποδοσφαιρική χρονιά που φτάνει στο τέλος της.

Η ανακοίνωση του Μαρπησσαϊκού έχει ως εξής:
«Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας του συλλόγου 

μας με ανδρικό ποδοσφαιρικό τμήμα στα πρωταθλή-
ματα της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, φέτος είδαμε την ομάδα 
μας να γίνετε  ρυθμιστής του πρωταθλήματος της Β 
κατηγορίας Κυκλάδων, με αποτέλεσμα την τελευταία 
αγωνιστική του να διεκδικεί ακόμα και να στεφτεί 
πρωταθλήτρια. 

Ένα όμορφο ταξίδι που ακόμα για εμάς δεν έχει τε-
λειώσει καθώς, περιμένουμε τον αντίπαλο μας για το 
μπαράζ της ανόδου μιας και τελικά τερματίσαμε στην 
τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Με γεμάτες τις βαλί-
τσες για το μπαράζ αλλά και για την επόμενη χρονιά 
κρατάμε από την ζυγαριά μόνο τα θετικά όπου ήταν 
περισσότερα από κάποια κακόβουλα σχόλια και μόνο.

Με τις αποστολές όπου κλιθήκαμε να φιλοξενή-
σουμε να μας δίνουν συγχαρητήρια στο τέλος κάθε 
αγώνα για το κλίμα γιορτής πού διοργανώσαμε με 
αποκορύφωμα την τελευταία αγωνιστική σύσσωμο 
το γήπεδο να χειροκροτεί τους νικητές όπου δίκαια  
καταχτούν το πρωτάθλημα και ηττημένους για την 
μεγάλη προσπάθεια τους, όπου η πρωταθλητές Α.Ο 
ΛΑΒΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ με δικό τους δελτίο τύπου δίνει 
τα εύσημα για την άψογη διοργάνωση του συγκεκρι-
μένου αγώνα και για το χειροκρότημα που δέχτηκαν 
από τον κόσμο της Πάρου λέγοντας ότι επιφυλάσσο-
νται να μας ανταποδώσουν τη φιλοξενία και το χειρο-
κρότημα που αξίζουμε.

Την Ε.Π.Σ Κυκλάδων να μας συγχαίρει εγγράφως 
για την φιλοξενία και την ατμόσφαιρα γιορτής πού 
δημιουργήσαμε φέτος στο γήπεδο μας.

Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τους φιλάθλους αυτής 

της ομάδας ξανά περήφανους και να βλέπουν τα δελ-
φίνια να μάχονται και να ιδρώνουν ξανά στα κυκλα-
δίτικα γήπεδα.

Ένα μεγάλο μπράβο από το Δ.Σ., τους αθλητές, προ-
πονητές, και φιλάθλους μας για την κατάκτηση του 
κυπέλλου Κυκλάδων και του πρωταθλήματος Α κατη-
γορίας  Κυκλάδων για την ομάδα του Πανθηραϊκού, 
ένα μεγάλο μπράβο για την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος Β κατηγορίας Κυκλάδων για την ομάδα Α.Ο 
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, συγχαρητήρια στον Αία Σύρου 
για την κατευθείαν άνοδο στην Α κατηγορία Κυκλά-
δων και συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους 
αθλητές, διοικήσεις και φίλαθλους για την προσπά-
θεια που έκανε ο καθένας από εσάς φέτος και όλοι 
μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε στον νομό μας 
αθλητισμό και ποδόσφαιρο». 

Athens 
Eurolymp 
Week 2016

Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου συμμετείχε στον διεθνή 
αγώνα «Athens Eurolymp Week 2016», στον οποίο 
αγωνίζονται σκάφη όλων των ολυμπιακών κλάσεων, 
καθώς και των κλάσεων ανάπτυξης. Ο αγώνας αυτός 
για πολλές κατηγορίες σκαφών αποτελεί και το πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα. 

Με 500 αθλητές από ελληνικούς και ξένους ομίλους 
σε 14 κατηγορίες σκαφών πραγματοποιήθηκαν από 
τις 24 έως τις 27 Απριλίου ιστιοδρομίες στο Φαληρι-
κό όρμο. Τους αγώνες διοργάνωσαν η Ελληνική ιστι-
οπλοϊκή ομοσπονδία σε συνεργασία με δύο από τους 
μεγαλύτερους ομίλους της Αθήνας, το Ναυτικό Όμιλο 
Τζιτζιφιών Καλλιθέας και το Ναυτικό Όμιλο Καλαμα-
κίου. Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου έχοντας επενδύσει σε 
αθλητές και υλικά στην κλάση των σκαφών τύπου 420 
συμμετείχε με 4 σκάφη και 8 αθλητές στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας «420». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη κλάση, 
ο Ναυτικός όμιλος Πάρου είναι ο μοναδικός όμιλος 
της περιφέρειας που συμμετέχει με αυτό τον αριθμό 
σκαφών. Παράλληλα ο ΝΟΠ συμμετείχε στην κατη-
γορία σκαφών optimist, με τον αθλητή Παναγιωτίδη 
Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέκτησε την 32η θέση στην 
γενική.

Οι αθλητές σκαφών 420 κατέλαβαν τις έξης θέσεις:
Θεοχαρίδη Βενετία – Δαφερέρα Σταυρούλα, 

6η θέση στην κατηγορία γυναικών
Δαφερέρας Γιώργος - Γκόκα Κατερίνα, 9η 

θέση στην κατηγορία εφήβων 
Μαλατέστα Πωλίνα - Σκιαδά Κατερίνα, 5η 

θέση στην κατηγορία νεανίδων 
Μυτιληναίος Ανδρέας – Παππάς Δημήτρης, 

17η θέση στην κατηγορία εφήβων.
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ο χρόνος περνάει...
εσύ θα είσαι µέσα;
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