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To oρθοδοντικό Ιατρείο «PAROS SMILE CLINIC»,
δηµιούργηµα του αείµνηστου Ορθοδοντικού Νίκου 
Λιανόπουλου, πρώτου ειδικεύµενου Oδοντιάτρου,
που εγκαταστάθηκε στο νησί, συνεχίζει απρόσκοπτα
την παροχή υψηλού επιπέδου ορθοδοντικών υπηρεσιών
για παιδιά και ενήλικες.

Επιστηµονικός Υπεύθυνος ανέλαβε ο Dr. Σταύρος 
Κυριόπουλος Ειδικός Ορθοδοντικός DDS, DiplOrth, MSc, 
απόφοιτος τoυ Παν/µίου Αθηνών, 
ειδικευθείς στο Tel Aviv University, Israel. 

Τηλ. για ραντεβού 22840-21900

Υγεία δύο ταχυτήτων…
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), 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), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία χρωµατοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουµή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «∆ή-
µητρα» Π.ΛΙΒΑ∆Ι: καφέ «Σουαρέ» ∆ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: 
Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της 
Αγκαιριάς ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Στάσεις ΚΤΕΛ ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 
Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, 
Φούρνος Ραγκούση
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Αμέσως πια, να την πέσουν όλοι πάνω του, να το 
«φάνε» το παιδί… Λίγο ατυχία με το που θα βάλει 
το χεράκι του είχε ο υπουργός, Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, και τσουπ… όλοι πάνω του. Από ζήλεια το 
έκαναν, γιατί όλοι θα ήθελαν να έχουν δίπλα τους 
τη Χριστίνα Παπά!

Ο υπουργός λοιπόν, που έκανε το γύρο των 
εφημερίδων και των κουτσομπολίστικων εκπο-
μπών της τηλεόρασης, είχε έρθει για το τριήμε-
ρο του Αγίου Πνεύματος στην Πάρο (τότε με τον 
ανασχηματισμό. Μα τόσο σιγουριά ο άνθρωπος!). 
Κάπου εδώ, βρήκε και την κ. Χριστίνα Παπά (οι 
«διαφωνίες» πιστοί οπαδοί της) και πήγαν να φάνε 
ένα ψαράκι. Μόνο που τους την είχαν στημένη και 
έτσι, η φωτογραφία βγήκε στη φόρα. Έ, τι θέλατε να 
κάνει και ο Μίλτος. Είχε μπαφιάσει όλη μέρα που 
βρισκόταν φιλοξενούμενος στην οικία του πρώην 
προέδρου της Siemens 
Ελλάδας, κ. Φόλκερ 
Γιουνγκ. 

Άσχετο-Σχετικό: Πή-
ξαμε στα επιχειρήμα-
τα για τη συμμετοχή 
των εκπροσώπων της 
λαϊκής δεξιάς, στην 
κυβέρνηση που ξανά 
μανά ανασχηματίστηκε. 
Και επειδή, ο υπογρά-
φων τη στήλη, ανήκει 
στη λαϊκή και όχι στη 
«λαϊκίστικη» δεξιά, να 
θυμίσω ότι σ’ αυτή την ιδεολογία έδωσε ταυτότη-
τα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που όταν ίδρυσε 
τη ΝΔ μίλησε για ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, 
που στην ορολογία των ιδεολογικών ρευμάτων 
ταυτοποιείται με τον όρο «κοινωνικός φιλελευθε-
ρισμός». Δηλαδή, αναγνωρίζεται η ελευθερία 
της αγοράς με τη ρυθμιστική παρέμβαση του 
Κράτους, χάρη της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Αυτά και όποιος κατάλαβε τι συμβαίνει με τις «συ-
νιστώσες» της δεξιάς, κατάλαβε! Οι υπόλοιποι στη 
σειρά με τα γιουσουφάκια της Μέρκελ. 

Προς τοπική ΝΔ: Η παραπάνω «διαφωνία», δεν 
μπορεί να απευθύνεται σ’ εσάς! Απευθύνεται σε 
όλους όσοι δεν έχουν «χρονοκαθυστέρηση».

Τώρα που έγραψα «χρονοκαθυστέρηση», τι μου 
ήρθε στο μυαλό; Η 1η Σεπτεμβρίου φθάνει και το 
απολιτίκ και το «όλοι με όλους» τελειώνει. Α; Και 
που είστε; Σταματήστε αυτό το πάνω-κάτω στους 
καφενέδες και την καταγραφή των προβλημάτων. 
Λύσεις δώστε, σκέψεις υλοποιήσιμες δώστε. Δεν 
είσαστε πλέον αντιπολίτευση για να κάνετε κριτική 
καφενείου.

Λοιπόν, δεν μας έφταναν οι σχεδόν καθημερινές 
υποδείξεις για το ποιους πρέπει να τοποθετήσει ο 
Μάρκος και που, αλλά τώρα ξεκίνησαν νέο έργο 
με συλλόγους… Και άλλη φορά όταν δήθεν καλού-

με τους τοπικούς συμβούλους Παροικιάς, να τους 
καλούμε όλους! Και όταν λέμε όλους, εννοούμε 
όλους όσοι ήταν στα ψηφοδέλτια. Και όταν κα-
λούμε και δημοτικούς συμβούλους, τους καλούμε 
όλους. Όχι μόνο της πλειοψηφίας.

Να δω και πάλι στους «πρωταγωνιστές» της Αγί-
ας Άννας, Στέλιο, Γρηγορία και Μάκαρο και τι στον 
κόσμο! Πάρτι θα κάνει η στήλη.

Έχουν την δική τους αξία και σίγουρα τα διαβά-
ζετε για πρώτη φορά. Οι πρώτοι στη σταυροδοσία 
στις Κυκλάδες και Πάρο, από τα κόμματα που εξέ-
λεξαν ευρωβουλευτές ήταν: ΝΔ: Κυκλάδες: Μαν. 
Κεφαλογιάννης: 4.495 Πάρος: Μαρ. Σπυράκη 351. 
ΣΥΡΙΖΑ: Κυκλάδες: Μαν. Γλέζος: 7.439. Πάρος: 
Μαν. Γλέζος: 873. Χρυσή Αυγή: Κυκλάδες: Ελ. 
Συναδινός: 773. Πάρος: Γιώργος Επιτήδειος: 92. Το 
Ποτάμι: Κυκλάδες: Γ. Γραμματικάκης: 719. Πάρος: 

Γ. Γραμματικάκης: 133. 
Ελιά: Κυκλάδες: Ράπτη 
Συλβάνα: 1509. Πά-
ρος: Παντ. Καψής: 106. 
ΚΚΕ: Κυκλάδες: Χιώ-
νης Θεοδ. 795. Πάρος: 
Παπαδάκης Κων/νος: 
776. Ανεξάρτητοι Έλ-
ληνες: Κυκλάδες: Δημ. 
Δονδώρου 534. Πάρος: 
Δημ. Καμμένος: 52.

Πάμε τώρα και στη 
«μετάφραση» των ψή-

φων για Κυκλάδες και Πάρο. Στη ΝΔ οι Κυκλάδες 
ψήφισαν «σκληρά» κομματικά και στην Πάρο ξε-
κάθαρα… με ό,τι βλέπουν στην τηλεόραση (πρώτη 
η κ. Σπυράκη, ήταν και στην Αντίπαρο με 209 ψή-
φους, ενώ δεύτερη η κ. Ζ. Ράπτη με 131 ψήφους).. 
Στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στις Κυκλάδες, όσο και στην 
Πάρο, αλλά και στην Αντίπαρο, ψήφισαν ό,τι όλοι 
στην Ελλάδα. Δηλαδή, Μ. Γλέζο. Στη Χρυσή Αυγή, 
απέδειξαν ότι ο αποκλεισμός τους από τα ΜΜΕ, 
ωθεί τους ψηφοφόρους τους να ενημερώνονται 
από την ηλεκτρονική τους σελίδα. Έτσι, ψήφισαν 
αυτούς που τους υπεδείχθησαν… Στο Ποτάμι, ψή-
φισαν από το καλύτερο «υλικό» που είχαν σε Κυ-
κλάδες και Αντίπαρο. Στο ΚΚΕ, τόσο στις Κυκλάδες, 
όσο και στην Πάρο, ψήφισαν απόλυτα κομματικά, 
αλλά πάντως ενδιαφέροντα άτομα. Στην Ελιά, ψή-
φισαν σε Κυκλάδες και Πάρο, «πιο πολύ ΠΑΣΟΚ 
πεθαίνεις…». Στους ΑΝ.ΕΛ. οι Κυκλάδες ψήφισαν 
–λογικά- μία Συριανή, που ζει μόνιμα στην Ερμού-
πολη, ενώ στην Πάρο οι ψηφοφόροι μάλλον μπερ-
δεύτηκαν και πίστεψαν ότι ο κ. Δ. Καμμένος, είχε 
συγγένεια με τον πρόεδρο τους…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Παράξενο
καλοκαίρι

Πολύ παράξενο είναι το φετινό καλοκαίρι.
Ακούμε και διαβάζουμε για τα εκατομμύρια των 

τουριστών σ’ όλη την Ελλάδα αλλά στην Παρο πολύ 
λίγους μέχρι στιγμής βλέπουμε. Φυσικά, οι προορι-
σμοί που έχουν μεγάλο αεροδρόμιο και τις ανάλογες 
υποδομές, τρέχουν με φοβέρα ποσοστά αυξήσεων.

Ακούμε και διαβάζουμε ότι ξεκίνησε η ανάπτυξη 
και ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα και τσουπ νέες 
μειώσεις στις συντάξεις, αυξήσεις στη ΔΕΗ (έμμεση 
μείωση μισθού), ομαδικές απολύσεις κ.τ.λ.

Έχουμε από τη μια, τους πικραμένους που ηττήθη-
καν στις δημοτικές εκλογές και απλά διαχειρίζονται 
τις εκκρεμότητες στο ελάχιστο, και από την άλλη τους 
χαρούμενους που κέρδισαν και που δεν παρεμβαί-
νουν ετοιμάζοντας τη δικιά τους θητεία. Τα προβλή-
ματα όμως παραμένουν ειδικά κατά την τουριστική 
περίοδο και δεν περιμένουν.

Ακούγαμε για τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη 
και τις ώριμες μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν 
και ξαφνικά μας προκύπτει ότι το έργο της ανάπλα-
σης της παραλιακής της Παροικιάς μπορεί να χαθεί. 
Ποιος θα μας πει αν είναι αλήθεια; Με τα υπόλοιπα 
έργα ασχολείται κανένας;

Η καλοκαιρινή ραστώνη και η μετεκλογική ζαλάδα 
βάζουν σε κίνδυνο όσα τα προηγούμενα χρόνια είχα-
νε πετύχει. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες, ο καθέ-
νας από την θέση ευθύνης του, για να μην μείνει στην 
ιστορία ότι το καλοκαίρι του 2014 ήταν παράξενο.

Λαουτάρης

Inside Information

Εκείνη τη στημένη ιστορία περί κλεισίματος ΙΚΑ 
από 1η Ιουνίου, την «έφαγαν» μόνο όσοι αρέσκο-
νται σε «σωτήρες» και σε «λύσεις» που δίνονται 
από τους δήθεν «ισχυρούς». Τα υπόλοιπα στη συ-
νέχεια…



...κοντά σας σε λίγες µέρες!



4 Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Τι περιμένω, 
τι θα ήθελα…

O καθένας από εσάς που κρατάτε τη ΦτΠ στα χέ-
ρια σας, έχετε τη τύχη να ζείτε σε μια ευλογημένη 
γωνιά του κόσμου, την Πάρο, την οποία πολλοί άν-
θρωποι ανά τον κόσμο έχουν επισκεφθεί, αγαπή-
σει και θαυμάσει, μένοντας εδώ για πολλές ημέρες 
ή και μήνες του χρόνου. 

Το νησί όμως έχει χτυπηθεί -και αυτό- από τις 
πολιτικές που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια, 
και σίγουρα θα ήταν κρίμα γι’ αυτό και τους κατοί-
κους του, να συγκρίνεται βιοτικά με κάποια περιο-
χή ενός οποιοδήποτε αστικού κέντρου. 

Σίγουρα έχουν γίνει λάθη και από τη δημοτική 
αρχή που η θητεία της λήγει τον ερχόμενο Αύγου-
στο. Αλλά κανένας, δεν μπορεί να περιμένει ένας 
οποιοδήποτε Δήμος στην Ελλάδα, από μόνος του, 
να μπορέσει να αλλάξει τη πολιτική που ακολου-
θείται από κεντρικά, αλλά θα περίμενε κανείς πως 
με την εφαρμογή πολιτικών που θα αποτελού-
σαν και θα αποτελούν ένα «στοπ» στο κατήφορο, 
σημαίνοντας μια νέα αρχή. Από τη μεριά μου ως 
μέλος της νεολαίας αυτού του νησιού, εκφράζο-
ντας μέρος αυτής, αυτό που θα ήθελα από τη νέα 
δημοτική αρχή είναι να μπορεί να παρουσιάζει 
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και να καλύ-
πτει όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες, όπως 
έκανε όλα αυτά τα χρόνια και η δημοτική αρχή του 
κ. Βλαχογιάννη, παρά τις δύσκολες συνθήκες που 
συνεχίζουν να επικρατούν (μειωμένη χρηματοδό-
τηση, κλπ). Ακόμη, αυτό το οποίο θα ήθελα να δω 
είναι η δημιουργία και ολοκλήρωση έργων (κυρί-
ως με την εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών πόρων), 
που θα βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων, αλλά 
γενικότερα την οικονομία και την εικόνα του νη-
σιού μας. Επίσης, πρέπει να γίνουν πράξη, κάποιες 
από τις υποσχέσεις που είχαν διατυπωθεί και 
παρουσιάστηκαν στα διάφορα προγράμματα που 
κυκλοφόρησαν προεκλογικά. Όμως για την πραγ-
ματοποίηση των παραπάνω, τίθεται το εξής ερώ-
τημα: Υπάρχουν ικανά άτομα να κινήσουν όλες αυ-
τές τις διαδικασίες; Προσωπικά θέλω να πιστεύω 
πως υπάρχουν. Από το νέο Δήμαρχο, τον κ. Μάρ-
κο Κωβαίο, προσωπικά θα ήθελα να παράξει και 
να δημιουργήσει έργο, να δεχθεί να ακούσει προ-
τάσεις, διαφορετικές απόψεις, είτε αυτές προέρ-
χονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε έξω από 
τη κοινωνία. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, επιτε-
λέστει σημαντικό έργο, από τη δημοτική αρχή, και 
δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές, αλλά σίγουρα 
έγιναν και λάθη, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. 
Κλείνοντας αυτή τη παράγραφο, προφανώς για 
να πραγματοποιηθούν έργα και στόχοι που έχουν 
τεθεί, ή θα τεθούν στο άμεσο μέλλον, πρέπει να 
υπάρχει κάποια συμφωνία και ένας κοινός στόχος 
από το σύνολο των παρατάξεων. Όμως είναι αυτο-
νόητο, πως θα υπάρξουν και πρέπει να υπάρξουν 
διαφωνίες και συγκεκριμένες προτάσεις από την 
αντιπολίτευση που θα αποδεικνύουν από τη πλευ-
ρά τους πως αυτές είναι καλύτερες προτάσεις από 
τις προηγούμενες.

Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, πως η 
σημερινή κατάσταση που βιώνουμε στο νησί μας, 
μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά 
πρέπει η ζωή όλων μας πρέπει να γυρίσει επιτέ-
λους σε ένα θετικό πρόσημο, και αυτό θα σημάνει 
όταν θα υπάρξει ξανά ζωή στο τουρισμό, στις επι-
χειρήσεις, στο Κ.Υ., στα σχολεία, στις οικοδομές, 
στις πλατείες, στους δρόμους. Όταν ολόκληρο το 
νησί θα μπορέσει να σταθεί γερό ξανά στα πόδια 
του. Αν το καταφέρουμε, μόνο τότε ο Δήμαρχος, 
το Δημοτικό Συμβούλιο, και γενικότερα η κοινω-
νία μας θα έχει πράξει το καθήκον της ενάντια στο 
αδιέξοδο που ζούμε σήμερα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

«Πράσινο φως» 
για αιολικό πάρκο 
«ΓΙΓΑΣ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα έξι νέα αιολικά πάρκα, παίρ-
νουν το «πράσινο φως» για να υπαχθούν στον επενδυτικό 
νόμο, σύμφωνα με σχέδιο που κατατέθηκε στις 20/6 στη 
Βουλή, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας.

Συνολικά όλες οι επενδύσεις θα λάβουν φοροαπαλλα-
γές 28,131 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και επιδοτήσεις 65 
εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση: 
«με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγονται προς κύρω-
ση από τη Βουλή, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του αρ. 
13 του Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων 
για την Οικονομική Ανάπτυξης, την Επιχειρηματικότητα και 
την Περιφερειακή Συνοχή» (Α’8), οι αποφάσεις υπαγωγής 
στις διατάξεις του νε λόγω νόμου έξι (6) Μεγάλων Επεν-
δυτικών Σχεδίων, το ύψος των οποίων υπερβαίνει το όριο 
των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ και που 
αναμένεται να συντελέσουν σημαντικά στην ενίσχυση της 
οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας».

Οι επενδύσεις αφορούν αιολικό πάρκο στη Λάρισα, στο 
Αγρίνιο, στη Νάξο, στους Δελφούς, στη Βόνιτσα και στην 
Πάρο, με την ονομασία: «Αιολικό Πάρκο Γούλες Α.Ε.»

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει τον ορισμό της Γενι-
κής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπ. Ανά-
πτυξης, ως της αρμόδιας εθνικής αρχής για τα 12 έργα 
Ελληνικού ενδιαφέροντος που έχουν ενταχθεί στον κατά-
λογο των έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος PCI. 
στα οποία περιλαμβάνονται έργα αγωγών και διασυνδέ-
σεων όπως ο αγωγός TAP, ο Ελληνοβουλγαρικός IGB, η 
αποθήκη φυσικού αερίου της Ν. Καβάλας κ.α..

Η κατασκευή αιολικού πάρκου στην Πάρο, ισχύος 27,6 
MW θα πραγματοποιηθεί στη θέση «Κόρακας-Ράχες». Για 
να αναλογιστεί ο αναγνώστης το μέγεθος του νέου αιολι-
κού πάρκου που θα κατασκευαστεί, να σημειώσουμε ότι 
το υπάρχον με τις 4 ανεμογεννήτριες παράγει συνολικά 
3,2 MW (από 0,8 MW η κάθε μία), ενώ το νέο όπως γρά-
ψαμε και πιο πάνω θα παράγει 27,6 MW. Οι υπάρχουσες 
ανεμογεννήτριες είναι ύψους 70 μέτρων, ενώ στο νέο αιο-
λικό πάρκο αναμένεται να φθάνουν τα 120 μέτρα! 

Δίχως άδεια αλιεί-
ας οι ερασιτέχνες

Το φετινό καλοκαίρι για τους ερασιτέχνες ψαράδες είναι 
χωρίς περιορισμούς, καθώς θα μπορούν να απολαύσουν 
το αγαπημένο τους χόμπι χωρίς ταλαιπωρία και με περισ-
σότερη ξεγνοιασιά, αφού επισήμως καταργήθηκε η ερα-
σιτεχνική άδεια αλιείας, μετά από σχετική απόφαση του 
υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Συγκεκριμένα, μετά τη ψήφιση και τη δημοσίευση σε 
ΦΕΚ του νόμου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» 
του υπουργείου Ναυτιλίας, καταργήθηκε η υποχρέωση 
εφοδιασμού των σκαφών ή των επιβαινόντων σ’ αυτό με 
την ερασιτεχνική άδεια αλιείας.

Η κατάργησή της έχει ως στόχο να κάνει τις υπηρεσίες 
του θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού πιο ελκυστικές 
και ανταγωνιστικές στη χώρα, ενώ αναμένεται να οδηγή-
σει στην εξοικονόμηση σημαντικού αριθμού εργατοωρών 
και προσωπικού για τις Λιμενικές Αρχές, που θα διευκο-
λύνει και θα βελτιώσει το ελεγκτικό τους έργο, ιδίως ως 
προς τη διέλευση των συνόρων και την ασφάλεια της ναυ-
σιπλοΐας. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, περίπου 
85.000 άνθρωποι ετησίως έπρεπε να περάσουν από ένα 
λιμεναρχείο να πληρώσουν ένα παράβολο, να ανανεώ-
σουν την ερασιτεχνική άδεια αλιείας τους και, κάθε φορά 
που πηγαίνουν σε μια άλλη περιοχή, να πρέπει να ξανα-
πάνε στο λιμεναρχείο, να θεωρήσουν την άδεια τους και 
να τους επιτραπεί να κάνουν ερασιτεχνική αλιεία στη ζώνη 
την οποία επιβλέπει το συγκεκριμένο λιμεναρχείο.

Η κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας σε καμία 
περίπτωση δεν συνεπάγεται εξαίρεση από την εφαρ-
μογή των υπόλοιπων προβλέψεων της νομοθεσίας 
σχετικά με την αλιεία, όπως ενδεικτικά, ώρες της ημέ-
ρας, εποχές του έτους και περιοχές στις οποίες επιτρέπε-
ται η αλιεία, επιτρεπόμενα εργαλεία, είδη και ποσότητες 
αλιευμάτων, απαγόρευση πώλησης και γενικά εμπορίας 
των αλιευμάτων.

Εκτός και από 
τις παραλίες…

Στο Υπουργείο Οικονομικών περνούν πλέον οι μισθώ-
σεις των παραλιών όλης της Χώρας, που «φεύγουν» από 
τα χέρια των Δήμων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Από την 
πλευρά τους οι Δήμοι θα μπορούν απλά να διαπραγμα-
τεύονται τις μισθώσεις, μέσω δημοπρασιών, αλλά θα ει-
σπράττουν μόνο τα μισά έσοδα από τη μίσθωση παραλιών 
(50 - 50 με το Δημόσιο).

Σύμφωνα με εγκύκλιο προς τις Κτηματικές υπηρεσίες 
του Δημοσίου, η οποία βασίζεται σε νέα Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, «από 1ης Ιουνίου 2014 οι συμβάσεις της απευ-
θείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από την οικεία 
Κτηματική Υπηρεσία και τους ενδιαφερομένους, με ποσο-
στό ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ 
του οικείου ΟΤΑ». Προβλήματα όμως αναμένεται να δημι-
ουργήσει η πρόβλεψη, ότι οι Κτηματικές Υπηρεσίες πρέπει 
να διενεργούν ελέγχους τους καλοκαιρινούς μήνες και να 
συντάξουν συμβόλαια ενοικίασης, όπου υπάρχει εκκρε-

μότητα, χωρίς να έχουν το απαραίτητο προσωπικό.
«Οι Κτηματικές Υπηρεσίες καλούνται να διενεργούν 

αυτοψίες κατά τη θερινή περίοδο και σε περίπτωση, που 
διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ή άλλοι ιδιώτες έχουν 
εγκατασταθεί στους χώρους αιγιαλού και παραλίας άνευ 
μισθώσεως (αδείας) να ληφθούν άμεσα όλα τα προβλεπό-
μενα μέτρα για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων 
αιγιαλού και παραλίας» αναφέρεται στην εγκύκλιο.
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Πάρος Νάουσα | τηλ/fax: 22840 28001
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ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

Στους πελάτες που µας εµπιστεύονται, παρέχουµε:
» Κορυφαία συστήµατα Υγραεριοκίνησης, 6ης, 7ης και 8ης γενιάς, 
BRC, ROMANO & LANDI.
» Εγγύηση για τα εξαρτήµατα και για την καλή Λειτουργία του Κινητήρα
» ∆υνατότητα εξόφλησης µέσω πιστωτικής κάρτας, µε έως 12 άτοκες 
µηνιαίες δόσεις

autogas

Διαμαρτυρία 
εμπόρων

Το διοικητικό συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματικού συλλό-
γου Πάρου-Αντιπάρου, έγινε αποδέκτης πολλών παραπόνων 
από μέλη του, για την παράνομη λειτουργία των καταστημάτων 
τροφίμων -άνω των 250 τ.μ.- κατά την περασμένη Κυριακή στη 
Πάρο.

Γι’ αυτό το λόγο ο σύλλογος έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – τμήμα εμπορίου, στην Εισαγ-
γελία Σύρου, στο Αστυνομικό τμήμα Πάρου, στον Αντιπεριφερει-
άρχη Ν. Αιγαίου κ. Γιώργο Πουσσαίο, καθώς και στους δημάρ-
χους Πάρου και Αντιπάρου.

Στην επιστολή του ο σύλλογος υποστηρίζει: «[…] Το διοικητι-
κό συμβούλιο του συλλόγου, απευθύνει έκκληση στην υπηρεσία 
σας, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σχετικά με την τήρη-
ση του ωραρίου που αφορά τα καταστήματα άνω των 250 τμ την 
ημέρα Κυριακή, στην Πάρο-Αντίπαρο, όπως αυτή ορίζει η νομο-
θεσία με τον Ν.4177, άρθρο 16.

Παρά την γνώση του νόμου, την ενημέρωση με το ωράριο της 
περιφέρειας, αφού αυτό  δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο, ακόμα 
και την ενημέρωση που δέχτηκαν τηλεφωνικά κάποια καταστή-
ματα από τον σύλλογο, αλλά και με την ενημέρωση που έλαβαν 
από το αστυνομικό τμήμα της Πάρου, συνεχίζουν και λειτουργούν 
κάθε Κυριακή, παράνομα. Ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένη η πα-
ρέμβαση της υπηρεσίας, κατά την ημέρα Κυριακή για να διαπι-
στωθεί και από εσάς η παράνομη λειτουργία των καταστημάτων 
άνω των 250 τμ και να τους επιβληθεί το πρόστιμο που προβλέπει 
η νομοθεσία, ώστε να παγιωθεί η νομιμότητα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια στην πραγματοποίηση του έργου σας, 
στα νησιά της Πάρου-Αντιπάρου, είμαστε στην διάθεση σας».

Περίθαλψη από 
ΟΑΕΕ την περίο-
δο της κρίσης

Μετά από συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. 
Ι. Βρούτση, έγινε γνωστό ότι το πάγιο αίτημα της Συ-
νομοσπονδίας για την προστασία των εντός κρίσης 
μικρομεσαίων εμπόρων και των οικογενειών τους 
αρχίζει να γίνεται δεκτό από την Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός γνωστοποίησε στην 
ΕΣΕΕ την υλοποίηση σχετικού αιτήματός της, μέσω 
υπουργικής απόφασης, με την οποία θα παρέχε-
ται περίθαλψη και στους ενεργούς εμπόρους και 
λοιπούς επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 
έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης και συγκεκρι-
μένα εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.

Οι όροι της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης είναι 
οι εξής:

- Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε 
δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή συνεχί-
ζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα δικαι-
ούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, 
παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέ-

χρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν 
τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η 
ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος 
του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου ει-
σοδήματος για τα ανωτέρω  έτη δεν υπερβαίνει τα 
12.000 ευρώ.

- Για την παροχή της περίθαλψης απαιτείται η 
υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκ-
καθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των 
ετών 2011, 2012 και 2013. Οι  αρμόδιες υπηρεσίες 
ελέγχουν τα δικαιολογητικά και  αφού διαπιστώ-
σουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενεια-
κού φορολογητέου εισοδήματος των τριών προη-
γουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 
ευρώ και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές 
έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στην  
χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του 
βιβλιαρίου υγείας)  μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015.

- Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται 
άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι 
τυχόν καταβληθείσες δαπάνες.

Εμπορικά νέα
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με το φακό
 της 

Γύρος Πάρου
Η ΚΔΕΠΑΠ, διοργάνωσε σε συνεργα-

σία με τον Αθλητικό Ποδηλατικό Όμιλο 
Πάρου, το Σάββατο 21/6 τον 4ο Ποδηλα-
τικό Γύρο του νησιού μας με τη συμμετο-
χή ποδηλατών από όλη την Ελλάδα.  

Η εκκίνηση δόθηκε από την πλατεία 
«Μαντώ Μαυρογένους», στην Παροικία 
και ακολουθήθηκε μια διαδρομή συνολι-
κού μήκους 31 χλμ.
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Τα αφημένα
μάρμαρα…

Ο σύλλογος φίλων παραδοσιακού οικισμού Παροι-
κιάς, με επιστολή τους στις 17 Ιουνίου, προς την ΚΑ’ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 
επισημαίνει την κατάσταση που επικρατεί στον αρχαιο-
λογικό χώρο  του ναού της Αθηνάς, στην Παροικιά.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Ο Σύλλογός μας, του οποίου το ενδιαφέρον για την 

προστασία του παραδοσιακού οικισμού της Παροικιάς 
αλλά και των σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων τα 
οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία του αποτελούν τον 
βασικό λόγο της σύστασή του, ευελπιστεί στην δική σας 
καλή συνεργασία.

Σας είναι γνωστή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
ο αρχαιολογικός χώρος του ναού της Αθηνάς που εφά-
πτεται με τον μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Κωνσταντί-
νου στο λόφο του Κάστρου της Παροικιάς. Ο Σύλλογός 
μας είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να βελτιωθεί η 
εικόνα των ερειπίων του αρχαίου ναού, όπως και στην 
επανατοποθέτηση της πληροφοριακής πινακίδας από 
την υπηρεσίας σας. Επειδή, στο κέντρο της πλατείας του 
Κάστρου είναι τοποθετημένα μάρμαρα που έχουν προ-
κύψει από την αρχαιολογική σας έρευνα, τα οποία εμπο-
δίζουν την διεξαγωγή εκδηλώσεων, παρακαλούμε όπως 
μεριμνήσετε για την μετακίνησή τους σε άλλο σημείο.

Ήδη ο σύλλογός μας προγραμματίζει στην εν λόγω 
πλατεία μουσική εκδήλωση τον Αύγουστο, στην οποία 
είστε και προσκεκλημένοι».

Προτάσεις
Επίσης, ο σύλλογος φίλων παραδοσιακού οικισμού 

Παροικιάς, σε κοινή του συνεδρίαση με τοπικούς συμ-

βούλους της Παροικιάς και νεοεκλεγμένους συμβού-
λους της πλειοψηφίας, συνεδρίασε στις 11/6 και πρό-
τεινε τα εξής για τη βελτίωση λειτουργίας του οικισμού:

1. Να ζητηθεί από το Δήμο να τοποθετηθούν άμεσα οι 
πληροφοριακές πινακίδες που οδηγούν στα πάρκινγκ, 
οι οποίες θα παραδοθούν από τον κατασκευαστή την 
προσεχή Τετάρτη 18 Ιουνίου.

2. Να ζητηθεί από το Δήμο η κατάργηση της μπάρας 
που είναι τοποθετημένη στην έξοδο της πλατείας Μα-
ντώς Μαυρογένους και αντί της μπάρας να τοποθετηθεί 
πινακίδα ότι ξεκινάει πεζόδρομος.

3. Να ενταθούν οι προσπάθειες του Δήμου  για καλύ-
τερη καθαριότητα στον οικισμό και στα δημοτικά πάρ-
κινγκ.

4. Να συνεχιστούν οι περιηγήσεις στον οικισμό.
5. Να συνταχθεί έγγραφο – έκκληση από το Σύλλογο 

προς τους κατοίκους της Παροικιάς, για άσπρισμα του 
πεζόδρομου που βρίσκεται μπροστά από κάθε σπίτι.

6. Να ζητηθεί από τον υπεύθυνο της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας  να απομακρύνει τα μάρμαρα που είναι το-
ποθετημένα στο κέντρο της πλατείας του Κάστρου και 
να τα μεταφέρει σε άλλο σημείο.

7. Να οργανωθεί μουσική εκδήλωση στην πλατεία του 
Κάστρου στο τέλος Αυγούστου.

8. Να σταλεί έγγραφο στη Διοικούσα Επιτροπή του Ι. 
Προσκυνήματος της Εκατονταπυλιανής και στο Δήμο, 
ώστε με ενέργειές τους το πανηγύρι του 15αύγουστου 
να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή.

Πέµπτη 26/6 - Παρασκευή 27/6 - Σάββατο 28/6
Έναρξη: 9µ.µ.

Πέτρος ∆ουρδουµπάκης | Ειρήνη Χαρίδου | Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος

Μουσικές βραδιές

ΡΑΚΕΝΤΙ | Νάουσα (πίσω από την εκκλησία Παντάνασσα) | Κρατήσεις: 22840 52129

«Με πληµµύρισαν τυφλές ελπίδες» Προεδρείο-συντονιστές:
∆ρ. Κωνσταντίνος Κούρτης

Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνων
∆ιευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κεντρο Αθηνών
«Πρόοδοι στη διάγνωση του καρκίνου του πεπτικού»

∆ρ. Παλιατσέα Μαρία
Επιστηµονική ∆ιευθύντρια ακτινολογικού τοµέα «διάγνωση»

«Η απεικόνιση στη νέα χιλιετία»

Οµιλητές:
∆ρ. Ιεροδιακόνου Μιχαήλ

∆ιευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ιατρικό Κεντρο Αθηνων
«Ορθοπαιδική στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας»

∆ρ. Μαυροµµάτης Χρήστος
Υποδιευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

«Καρκίνος παχέος εντέρου, έγκαιρη διάγνωση-αντιµετώπιση»

∆ρ. Παπαστεφάνου Σωτήριος
Επιστηµονικός ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Σπονδυλικής Στήλης
Επίκουρος Καθηγητης Παν/µιου New Castle, Μεγάλης Βρετανίας

«∆ιαγνωστική προσέγγιση σε πιθανό τραυµατισµό Σπονδυλικής Στήλης»

«η πρόληψη σώζει ζωές»

«∆ιαγνωστική και θεραπευτική αντιµετώπιση
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Είσοδος ελεύθερη διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

διοργάνωση:

Παροικιά

Βραβεύσεις
για Παριανόπουλα

Το φθινόπωρο του 2013 η Μ.Κ.Ο. WWF Ελλάς, προκή-
ρυξε διαγωνισμό με θέμα «Υγρότοποι: μια ιστορία για το 
νησί μου».

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές  της Πάρου 
και της Λέσβου, ηλικίας 4-15 ετών, και αφορούσε τη συγ-
γραφή παραμυθιού (για μαθητές νηπιαγωγείου και Α’, Β’, 
Γ’ τάξης Δημοτικού) και τη δημιουργία βίντεο (για μαθη-
τές Ε’, ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και Γυμνασίου). Στόχος ήταν 
η γνωριμία των παιδιών με τους υγρότοπους του τόπου 
τους και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας 
και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν ήταν τα εξής:
- 3ο βραβείο στην κατηγορία «Συγγραφή παραμυθιού 

- προσχολική ηλικία», στο 4ο  Νηπιαγωγείο Παροικίας 
Πάρου, με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις Μαρία Δουλφή 
και Δήμητρα Τσόπα.

- 2ο βραβείο στην κατηγορία «Συγγραφή παραμυθιού 
- δημοτικό σχολείο», στους μαθητές Στέλιο Σαμαλτάνη 
και Παναγιώτη Τσώλη της Γ2 τάξης του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Παροικιάς, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Κα-
τερίνα Τσιμόγλου.

- 1ο βραβείο στην κατηγορία «Δημιουργία Video - Δη-
μοτικό σχολείο», στους μαθητές της E2 τάξης του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς, με υπεύθυνες εκπαιδευ-
τικούς τις Σοφία Αναγνωστοπούλου και Γιούλη Βλαχάβα.

- 1ο βραβείο στην κατηγορία «Δημιουργία Video – Γυ-
μνάσιο», στους μαθητές Ειρήνη Βαθρακοκοίλη, Κωνστα-
ντίνα Ζουμή, Δημήτρη Μακριδάκη, Πωλίνα Μαλατέστα, 
Στέλιο Μπαρμπαρή και Μαρουλία Μπιζά της Β’ τάξης 
του Γυμνασίου Πάρου, με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις 
Στέλλα Κούρτη, Γαρυφαλλιά Μπιζά και Αγγελική Μαρκα-
ντώνη.
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Οι πολίτες της Πάρου και Αντιπάρου και οι χιλιάδες επισκέπτες, σήμερα, είναι από-
λυτα εξασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που μπορούν να έχουν για την 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεκάδες γιατροί, από άκρη σε άκρη των νησιών μας, 
μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να δώσουν λύσεις για προβλήματα 
υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών μας, αλλά και οι επισκέπτες.

Τα τελευταία χρόνια το δυνατό κίνημα που αναπτύχθηκε στα νησιά μας πάλεψε για 
την υπεράσπιση του δικαιώματος της δωρεάν δημόσιας υγείας. Πετύχαμε πολλά,  
όμως οι πολιτικές των μνημονίων απαξειώνουν συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
του Κέντρου Υγείας. Ο αγώνας των Παριανών και των Αντιπαριωτών θα συνεχιστεί 
μέχρι την τελική δικαίωση.

Το Κ.Υ. Πάρου, σήμερα, προσφέρει τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο τρόπο χάρη 
των υπερπροσπαθειών του προσωπικού του. Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται δεν 
αφορούν μόνο το ιατρικό προσωπικό, αλλά και τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων, 
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός Κ.Υ., που λόγω της θέσης που βρίσκεται 
(νησί), είναι αναγκασμένο να λειτουργεί ουσιαστικά ως νοσοκομείο (δευτεροβάθμια 
φροντίδα υγείας).

Η αφορμή για το ρεπορταζ
Στις 15 Ιουνίου, δημοσιεύτηκε στον Κυριακάτικο «Ριζοσπάστη» -που πάντα κάνει 

αναφορές στα προβλήματα του τομέα υγείας των νησιών μας- το παρακάτω ρεπορ-
τάζ:

«Η δημόσια δωρεάν Υγεία έχει υποβαθμιστεί ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
ως αποτέλεσμα της σκληρής αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. Από όσες θέσεις το 

προσωπικό συνταξιοδοτήθηκε, δεν υπήρξε αναπλήρωσή του. 
Έτσι, πάνω από 4 χρόνια στο Κέντρο Υγείας Πάρου δεν υπάρχει παιδίατρος, ενώ στο 

παρελθόν υπήρχαν 2. Παθολόγος, καρδιολόγος και γυναικολόγος είναι επικουρικοί 
με συμβάσεις 1 χρόνου και η σύμβαση του ορθοπεδικού που έληξε δεν ανανεώθηκε. 
Οι θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού καλύπτονται ευκαιριακά και το ΕΚΑΒ δε διαθέ-
τει το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Ο παριανός λαός με 
αγώνες, συγκεντρώσεις και στην Αθήνα, δημοψήφισμα για τη δημόσια δωρεάν Υγεία 
για όλους, έχει αναδείξει τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις του. Λίγο πριν από τις 
πρόσφατες εκλογές, η 2η Υγειονομική Περιφέρεια έστειλε έναν αξονικό τομογράφο 
από νοσοκομεία που έκλεισαν στην Αττική. Όμως είναι χαλασμένος και για να επι-
σκευαστεί και να διαμορφωθεί ο χώρος εγκατάστασής του χρειάζονται πάνω από 
30.000 ευρώ, που δεν υπάρχουν! 

Ταυτόχρονα, ξεφυτρώνουν σαν «μανιτάρια» τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Επί-
σης, είναι προκλητική η μεταφορά ασθενών με ιδιωτικά πλωτά μέσα προς Σύρο ή 
Μύκονο που κάθε φορά κοστίζουν 3.500 ή 4.000 ευρώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα με-
ταφοράς με αεροπορικό μέσο που αποτελεί περιουσία νομικού προσώπου στο οποίο 
μετέχει ο Δήμος».

Το Κ.Υ. Πάρου
Σύμφωνα με ρεπορτάζ, που έκανε η εφημερίδα μας, στο Κ.Υ. Πάρου, η κατάσταση 

έχει ως ακολούθως: 
Καταρχήν, με κανέναν τρόπο, όπως λέγουν οι υπεύθυνοι του Κ.Υ., ο αξονικός το-

μογράφος που ήλθε επί υπουργίας Αδ. Γεωργιάδη, δεν είναι χαλασμένος. Όμως, για 

Υγεία δύο ταχυτήτων…
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να τεθεί σε λειτουργία χρειά-
ζονται 30.000 ευρώ. Γι’ αυτό 
το λόγο η διοίκηση του Κ.Υ. 
είναι σε επαφή με τη ΔΥΠΕ. 
Τα χρήματα που χρειάζονται 
είναι απαραίτητα για τη δια-
μόρφωση του χώρου που θα 
λειτουργήσει και διάφορες άλ-
λες εργασίες. Επίσης, το ετήσιο 
κόστος συντήρησης φαντάζει  
απαγορευτικό (σύμφωνα με 
τα δεδομένα της αγοράς) για 
τις δυνατότητες του Κ.Υ. Αυτά 
τα δύο οικονομικά στοιχεία 
κάνουν δύσκολη τη λειτουργία 
του αξονικού στο Κ.Υ. αυτή την 
εποχή.

Στο ιατρικό προσωπικό εί-
ναι άμεση ανάγκη να υπάρ-
ξουν άλλες τρεις ειδικότητες. 
Δηλαδή, παιδιάτρου, γενικής 
ιατρικής και ορθοπεδικού. Ση-
μειώνουμε ότι και για τις τρεις 
παραπάνω θέσεις κατά και-
ρούς έχουν γίνει προκηρύξεις 
πρόσληψης, αλλά δεν εμφανί-
ζονται ενδιαφερόμενοι. Κύριο 
αρνητικό για την πλήρωση θέ-
σεων είναι οι χαμηλοί μισθοί και το κόστος ζωής στην Πάρο.

Από την άλλη, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο νοσηλευτικό προσωπικό. Σήμερα, 
στο Κ.Υ. υπηρετούν τρία άτομα, ενώ από τον Αύγουστο, θα έχουν μείνει δύο. Όσον 
αφορά τους διασώστες του ΕΚΑΒ, που η έλλειψή τους έχει ως αποτέλεσμα να μην 
υπάρχουν βάρδιες όλο το 24ώρο, αυτή τη στιγμή υπηρετούν τέσσερα άτομα, αν και 
αναμένονται άλλα τέσσερα, που έπρεπε να έχουν παρουσιαστεί. Άγνωστο όμως, αν 
έρθουν οι άλλοι τέσσερις διασώστες όπως υπάρχει η υπόσχεση, το ζητημα  είναι, για  
πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν στην Πάρο. 

Πρόβλημα όμως υπάρχει και με άλλες κατηγοριες  εργαζομένων, όπως των εργα-
ζομένων στο θυρωρείο. Και εκεί, δεν υπάρχει προσωπικό και η κάλυψη της θέσης –
που είναι απολύτως απαραίτητη- γίνεται με διάφορα τεχνάσματα που επεξεργάζονται 
οι υπεύθυνοι, προκειμένου, να υπάρχει τουλάχιστον τηλεφωνητής στο θυρωρείο! Τα 
προβλήματα δεν έχουν τέλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι γιατροί (από τους κορυ-
φαίους που έχουν περάσει από το Κ.Υ. Πάρου), έχουν θεαθεί να σφουγγαρίζουν μέσα 
στο θάλαμο εκτάκτων περιστατικών, προκειμένου ο χώρος μετά από εξέταση ασθενή 
με συνεχείς εμετούς να είναι καθαρός, για τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Τέλος, με το ιατροφαρμακευτικό υλικό δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα (ποιος δεν 
θυμάται τα περιστατικά, που δεν υπήρχαν ούτε τα ουσιώδη υλικά), Το μόνο πρόβλημα 
που «ζητά» διευθέτηση είναι με τις φιάλες οξυγόνου, που ακόμα δεν έχει λυθεί.

Η «άνθηση» των ιδιωτών

Λόγω των  ελλείψεων του δημόσιου τομέα υπάρχει πλέον η «άνθηση» (γιγάντω-
ση;), του ιδιωτικού τομέα. Δεκάδες γιατροί σε ιδιωτικά  ιατρεία σε όλη την Πάρο, προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτών γιατρών έχει ως αποτέλεσμα να έχουν «χτυ-
πηθεί» προς τα κάτω και οι τιμές. Έτσι, πολλοί συμπατριώτες μας προκειμένου να μην 
«ξενιτευτούν» και να επιβαρυνθούν με το υψηλό κόστος μετακίνησης στην Αθήνα 
χάνοντας 3-4 μεροκάματα, λόγω της αναγκαστικής απουσίας τους κατευθύνονται σε 
ιδιώτες.

Εκτός όμως τους ιδιώτες γιατρούς υπάρχουν πλέον και τρία  ιδιωτικά  διαγνωστικά 
κέντρα τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδου, με πολλές ειδικότητες.

Ιατρικό Πάρου

Το ιδιωτικό πολυϊατρείο «Ιατρικό Πάρου», όπως διαβάζουμε στο site του, είναι το 
παλαιότερο στην Πάρο και βρίσκεται στην Παροικιά, πίσω από το Κ.Υ.

Είναι άρτια εξοπλισμένο με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και με τα πλέον 
σύγχρονα μηχανήματα, που εγγυάται τη σωστή διάγνωση και την άρτια παροχή πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης.

Οι ειδικότητες που έχει είναι οι εξής:
Χειρουργικό - Τραυματιολογικό – Ορθοπεδικό (Διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων 

χειρουργικών περιστατικών. Χειρουργικές επεμβάσεις. Αφαίρεση λιπωμάτων, κύ-
στεων, κύστη κόκκυγος, κλπ. Τραυματιολογία. Συρραφή τραυμάτων, αντιμετώπιση 
κακώσεων, νάρθηκες, γύψινοι κύλινδροι, κλπ. Αντιμετώπιση πολυτραυματία. Διασω-
λήνωση κλπ. Αντιμετώπιση εγκαυματία).

Καρδιολογικό – Παθολογικό (Καρδιολογική – παθολογική εξέταση. Ηλεκτροκαρδι-
ογράφημα. Υπερηχογράφημα καρδιάς, κλπ).

Γυναικολογικό (Γυναικολογι-
κή εξέταση. Test Παπανικολά-
ου. Υπέρηχοι, παρακολούθηση 
εγκύου, κλπ).

Ουρολογικό. Αγγειοχει-
ρουργικό. Ενδοκρινολογικό. 
Ω.Ρ.Λ. Αλλεργιολογικό. Νευ-
ρολογικό. Παιδιατρικό. Δερμα-
τολογικό. Γενικών υπερήχων. 
Ακτινολογικό.

Medical Center
Τα ιατρεία «Medical Center», 

βρίσκονται στην Αγία Φωτει-
νή Παροικιάς και έκαναν τα 
εγκαίνιά τους πέρσι τον Ιούνιο. 
Τα τμήματα που λειτουργούν 
είναι: 

Παθολογικό. Υπέρηχοι – 
triplex αγγείων. Χειρουργικό. 
Γαστρεντερολογικό – Ηπατο-
λογικό. Ενδοσκοπικό (γαστρο-
σκόπηση-κολονοσκόπηση). 
Ουρολογικό – Ανδρολογικό. 
Ορθοπαιδικό. Ενδοκρινολο-
γικό. Ωτορινολαρυγγολογικό. 
Ογκολογικό.

«διάγνωση»
Η «διάγνωση», ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν λίγο καιρό στη Νάουσα και είναι  το 

πλέον σύγχρονο ιδιωτικό  πολυϊατρείο που υπάρχει για τα έως τώρα δεδομένα στο 
νησί μας. Ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός με μηχανήματα υψηλής και σύγχρονης 
τεχνολογίας και το άριστο επιστημονικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό 
αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που διευρύνουν το επίπεδο των παρεχόμενων ιατρι-
κών υπηρεσιών σε  Πάρο, Αντίπαρο αλλά και στα γειτονικά νησιά. Για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του κοινού και για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών το τηλε-
φωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί και εκτός τους ωραρίου λειτουργίας.

Στη  «διάγνωση»,  λειτουργεί  ο πρωτος αξονικός τομογράφος στην Πάρο. Ο αξο-
νικός τομογράφος έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης των ασθενειών και 
αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο σε κάθε σύγχρονη ιατρική μονάδα, καθώς είναι 
πολύ χρήσιμος στην εκτίμηση επειγόντων αλλά και στην παρακολούθηση χρονίων 
περιστατικών.  Στο κέντρο «διάγνωση», έχει εγκατασταθεί ο σύγχρονος αξονικός το-
μογράφος BrightSpeed 4 από την General Electric και μπορεί να εκτελέσει πολλές 
εξετάσεις όπως εγκεφάλου, θώρακος, κοιλίας, σπονδυλικής στήλης, άκρων καθώς 
και αξονικές αγγειογραφίες (CTA) αορτής, εγκεφαλικών αγγείων κ.α. Με τη βοήθεια 
υπολογιστή μπορεί να δημιουργήσει εικόνες υψηλής ευκρίνειας από μέρη του σώμα-
τος με απεικόνιση σε πολλαπλά επίπεδα. Επιπλέον στη «διάγνωση» έχουν εγκαταστα-
θεί και λειτουργούν μαστογράφος, ορθοπαντογράφος, μετρητής οστικής πυκνότητας 
και κλασσικό ακτινολογικό μηχάνημα οροφής, με σημαντικό πλεονέκτημα την εξάλει-
ψη της ταλαιπωρίας του εξεταζόμενου και κυρίως του καταγματία και του πολυτραυ-
ματία, διότι δεν χρειάζεται να μετακινηθεί καθόλου. 

Ακόμα, στη «διάγνωση», λειτουργεί μικροβιολογικό, βιοχημικό και αιματολογικό 
εργαστήριο που καλύπτει τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην ειδικότητα της βιο-
παθολογίας (μικροβιολογία, βιοχημεία, ανοσολογία και αιματολογία).

Επίσης, γίνονται  υπερηχογραφήματα σώματος, υπερηχογραφήματα κοιλίας, ενδο-
κολπικά υπερηχογραφήματα, μυοσκελετικού, ελαστογραφία θυρεοειδούς, μαστών, 
θυρεοειδούς, λεμφαδένων κ.α. 

Τέλος, λειτουργούν  οι ιατρικές ειδικότητες της παθολογίας, καρδιολογίας, ορθο-
παιδικής, χειρουργικής, αντιμετώπισης τραύματος, ενδοκρινολογίας, γυναικολογίας, 
ουρολογίας, παιδιατρικής, αλλεργιολογίας, πνευμονολογίας και ολιστικής ιατρικής.

Ιδιώτες γιατροί
Σύμφωνα με την ατζέντα υγείας, που κυκλοφόρησαν από την εκδοτική επιχείρη-

ση της εφημερίδας μας, πριν 6 περίπου μήνες, σε Πάρο και Αντίπαρο, υπάρχουν 55 
ιδιώτες γιατροί με ειδικότητες: Ακτινοδιαγνώστη, γαστρεντερολόγου, γενικής ιατρι-
κής, δερματολόγου, μικροβιολόγου, ενδοκρινολόγου, καρδιολόγου, μαιευτήρα-γυ-
ναικολόγου, μικροβιολόγου, νευρολόγου, ογκολόγου, οδοντίατρου, ορθοδοντικού, 
ορθοπεδικού, ουρολόγου, οφθαλμίατρου, παθολόγου, παιδίατρου, πνευμονολόγου, 
ρευματολόγου, χειρουργού και ωτορινολαρυγγολόγου.

Ακόμα, υπάρχουν 21 επιστήμονες με ειδικότητες: διαιτολόγου-διατροφολόγου, 
ειδικού παιδαγωγού, εργοθεραπευτή-λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, οδοντοτε-
χνίτη, ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή, οπτικού-οπτομέτρη και ρεφλεξολόγου.

Τέλος, η παραπάνω καταμέτρηση 76 ειδικοτήτων ιατρικής που καταγράφηκε για το 
2013 έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10-15%.
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Ερώτηση 
για αμπελουργούς

Στις 19 Ιουνίου 2014, ο περιφερειακός σύμβουλος, 
κ. Κ. Μπιζάς, απεύθυνε ερώτημα στο υπουργείο ανά-
πτυξης και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για 
την επιδότηση αμπελουργών της Πάρου.

Σύμφωνα με τον κ. Κ. Μπιζά: «[…] όπως προκύπτει 
από το έγγραφο με α.π. 2958/17.6.14 της Δ/νσης Αγρο-

τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων, χωρίς 
ευθύνη των ομάδων αμπελουργών και χωρίς ευθύνη 
των ίδιων των αμπελουργών χάνεται η επιδότηση για 
τη διατήρηση αμπελιών των μικρών νησιών (όπως εί-
ναι η ΟΠΑΠ ζώνη της Πάρου), λόγω μιας ανεξήγητης 
γραφειοκρατικής εμπλοκής που έχει να κάνει με το τε-
χνικό ζήτημα της δήλωσης τιμών των χαρτογραφικών 
υποβάθρων στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης και της 
επιδότησης για τους αμπελουργούς των μικρών νη-
σιών του Αιγαίου που είναι ζώνες ΟΠΑΠ».

Ο κ. Μπιζάς, ζητά άμεση παρέμβαση από τα αρμόδια 
όργανα για την επίλυση του θέματος.

Πόσο πάτο 
έχει ακόμα 
το βαρέλι;

Οι εκλογές είναι η μόνη διαδικασία που μας απέ-
μεινε, ώστε να εκφραζόμαστε. Και εκφραστήκαμε 
στις Ευρωεκλογές του 2014. Βγάλαμε τρίτο κόμμα 
τη Χρυσή Αυγή και η Ν.Δ. μαζί με την Πασοκοελιά 
πήραν πάνω από 25 %. Να μην ξεχάσουμε και το 
Ποτάμι, το οποίο από το πουθενά εξέλεξε 1 Ευρω-
βουλευτή. 

Έτσι απλά. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς οργάνωση, 
μόνο και μόνο επειδή ο- αξιόλογος ως δημοσιογρά-
φος- κ. Σταύρος Θεοδωράκης θέλησε να το «παίξει» 
Σωτήρας του ταλαιπωρημένου λαού μας.

Με ποια κριτήρια η Χρυσή Αυγή συνεχίζει να έχει 
τέτοια δυναμική, παρά τα όσα έχουν βγει στη φόρα; 
Πώς γίνεται να υπάρχουν στην Ελλάδα θιασώτες του 
Ναζισμού, ενώ  ζουν ακόμα οι Έλληνες που αντιμε-
τώπισαν το Χίτλερ και κατάφεραν να τον τελειώσουν!  
Στα πλαίσια του «αντισυστηματικού κόμματος» η 
εγκληματική αυτή οργάνωση προσπαθεί να μας πει 
πόσο πατριώτες είναι αυτοί και μόνο αυτοί, απειλώ-
ντας τον κόσμο και υιοθετώντας τη βία ως λύση σε 
όλα τα προβλήματα. Και πού συμβαίνουν όλα αυτά;  
Στην Ελλάδα! Τη χώρα του Περικλή, του Θουκυδίδη, 
του Αριστοτέλη, του Καποδίστρια, του Ελευθέριου 
Βενιζέλου, του Μπελογιάννη, του  Λαμπράκη, του 
Ελύτη, της Μελίνας, του Ρίτσου, του Μίκη Θεοδωρά-

κη και του Μανώλη Γλέζου! Και 
κάτι άλλο που πρέπει να παρα-
τηρήσουμε. Θεωρούμε ότι όλοι 
οι πολιτικοί μας είναι το ίδιο. 
Αυτοί μας έφεραν σε αυτά τα 
χάλια που ζούμε σήμερα. Ίσως 
στην επαρχία να μη βιώνουμε 
τα αποτελέσματα της κρίσης 
τόσο άμεσα. Στα μεγάλα αστικά 
κέντρα όμως η κατάσταση εί-
ναι πάρα πολύ κρίσιμη! Παρόλα 
αυτά, εμείς είμαστε αυτοί που 
τους ξαναψηφίσαμε και δώσαμε αρκετά μεγάλο πο-
σοστό στα δύο κόμματα που μας έφεραν εδώ που 
μας έφεραν.  Δεν είναι δυνατόν από τη μια να είμαστε 
έξω φρενών με το σύνολο των Βουλευτών και από 
την άλλη να δίνουμε τέτοια ποσοστά σε Ν.Δ. και ΠΑ-
ΣΟΚ! Είναι τραγική αυτή η λογική!

Έτσι λοιπόν, καλά κάνουν κι αυτοί και κλείνουν την 
Ελληνική Βουλή πριν καν ακόμη κλείσουν τα σχο-
λεία! Καλά κάνουν και είναι έτοιμοι να ιδιωτικοποι-
ήσουν σχεδόν όλες τις ελληνικές παραλίες! Καλά 
κάνουν κι είναι έτοιμοι να αφήσουν τα σχολεία χωρίς 
εκπαιδευτικούς! Καλά κάνουν και ετοιμάζουν πρό-
σθετα, δυσβάσταχτα μέτρα για τον Οκτώβρη! Και όλα 
αυτά με την ανοχή μας!

Για να ξεσηκωθούμε εναντίον των Τούρκων χρει-
άστηκαν  να περάσουν 400 χρόνια σκλαβιάς! Για να 
ξεσηκωθούμε εναντίον της Χούντας το 1967 χρει-
άστηκαν 7 χρόνια σιωπής! Τώρα πόσα χρόνια ΧΟΥ-
ΝΤΑΣ θα χρειαστεί να περάσουν ακόμη, για να τους 
δείξουμε το δρόμο της άτακτης φυγής;;;

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΑΚΗ-ΡΟΥΣΣΟΥ
εκπαιδευτικός

Κρίμα…  
Συνεχίζουμε!

Οι απαραίτητες διακοπές του 
προσωπικού της εφημερίδας 
μας –ειδικά με την έντονη κού-
ραση των τελευταίων τριπλών 
εκλογών-, είχαν ως αποτέλεσμα 
να μην εκδοθεί η «Φωνή της Πά-
ρου», για δύο συνεχόμενα φύλ-
λα.

Όποτε παρουσιάζεται το πα-
ραπάνω φαινόμενο, μιας και η 
μικρή μας επιχείρηση δεν επι-
τρέπει πλήθος υπαλλήλων για τη συνεχή έκδοση της 
εφημερίδας μας, γινόμαστε μάρτυρες δεκάδων τηλε-
φωνημάτων, αλλά και ερωτήσεων στους δρόμους από 
συμπολίτες μας με το ερώτημα: «πότε βγαίνει και πάλι η 
εφημερίδα ΜΑΣ». Αυτό το «μας» των συμπατριωτών 
μας είναι ίσως και η μεγαλύτερη αμοιβή για εμάς 
όλους στη Φ.τΠ.

Ειλικρινά, το ενδιαφέρον Παριανών-Αντιπαριωτών 
για την εφημερίδα μας και η έμπρακτη αγάπη που δεί-
χνουν προς αυτήν, μας φέρνει πολλές φορές σε δύσκο-
λη θέση, αφού πράγματα τα οποία για εμάς είναι αυτο-
νόητα, μας δείχνουν ότι για εκείνους είναι υπόθεση της 
καθημερινότητάς τους. Ακόμα, οι απόψεις που εκφρά-
ζονται για την ύλη μας και τα θέματα που παρουσιάζου-
με, και το πόσο απήχηση έχουν –ιδιαίτερα- στα χωριά 
της Πάρου, πολλές φορές μας γεμίζουν άγχος για την 
παρουσίαση τους. Έχουμε κάνει εκατοντάδες φίλους σε 
Πάρο και Αντίπαρο (τις περισσότερες φορές δεν γνω-
ρίζουμε καν τα ονόματά τους, αλλά αναγνωρίζουμε την 
όψη τους από εκατοντάδες μέτρα μακριά), που η δική 
τους άποψη για την εφημερίδα μας –πιστέψτε μας- έχει 
πολύ μεγαλύτερο «βάρος», από την άποψη άλλων που 
νυχθημερόν ασχολούνται με την τοπική πολιτική ζωή. 
Προσωπικά, έχω κλείσει το τηλέφωνο σε πολλούς το-
πικούς άρχοντες που θέλησαν να μου «εξηγήσουν» 
διάφορα για απόψεις της εφημερίδας μας, αλλά έχω κα-
θίσει πάντα αμίλητος να ακούσω άποψη του οιοδήποτε 
απλού συμπολίτη μας, για τη Φ.τΠ.

Η Φ.τΠ. είναι για τους Παριανούς και Αντιπαριώτες το 
αποκούμπι τους για πολλά προβλήματα, είναι αυτή που 
θα δώσει τον τόνο στις χαρές, είναι αυτή που θα γράψει 
για τους προβληματισμούς, είναι αυτή που θα στηλιτεύ-
ει, είναι αυτή που θα αποδίδει τα εύσημα όπου και αν 
πρέπει να αποδοθούν. Κυρίως όμως, δε θα παίξει κα-
νενός πολιτικό παιχνίδι για να κερδηθούν οφέλη που θα 
είναι κατά των νησιών μας. 

Έτσι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που η εφη-
μερίδα μας για τους λόγους που περιγράψαμε στην 
αρχή του άρθρου μας, δεν κυκλοφόρησε, βγήκαν στην 
πιάτσα διάφορα «παπαγαλάκια» που είπαν ότι κλείσαμε 
κλπ. Μία εκ των δικαιολογιών ότι κλείσαμε ήταν ότι έχα-
σε ο Βλαχογιάννης! Μάλιστα… Λες και είχαμε παντρευ-
τεί» το «Βλαχογιάννη», ή θέλουμε τώρα να «παντρευ-
τούμε» τον Κωβαίο… Αποδώσαμε στο Βλαχογιάννη ό,τι 
θεωρούσαμε ότι ήταν σωστό, όπως πιθανό να το πρά-
ξουμε για τον Κωβαίο, όταν και αν πρέπει. Εμείς είμαστε 
στο πλευρό του πολίτη, στο πλευρό των προβλημάτων 
της καθημερινότητας και έχουμε παντρευτεί μόνο την 
εφημερίδα μας. Είμαστε με τη «Φωνικοί» και μπορούμε 
να γίνουμε και «φονικοί» κατά όποιου περάσει από το 
μυαλό του ότι μπορεί να είμαστε και του χεριού του… 
Κάποιοι –να είναι σίγουροι- δεν θα καλοπεράσουν σε 
περίπτωση που σκεφθούν ότι μπορεί να χρησιμοποιή-
σουν την εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας ή πολύ 
περισσότερο σκεφθούν πως επειδή συνεχίζουμε και 
κρατάμε χαμηλούς τόνους, είμαστε και εύκολη λεία. 

Κρίμα λοιπόν, αλλά ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Το Eπιστηµονικό και ∆ιοικητικό Συµβούλιο του πολυιατρείου «διάγνωση», σας προσκαλεί στα εγκαίνια του κέντρου,
που θα πραγµατοποιηθούν την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00,

στο χώρο του πολυιατρείου, στον περιφερειακό της Νάουσας.

Τα εγκαίνια θα ευλογήσει ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ.Καλλίνικος.

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα

Ερώτηση 
ΣΥΡΙΖΑ 
για ΔΕΥΑΠ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με το βουλευτή Κυκλάδων, κ. Ν. 
Συρμαλένιο, κατέθεσε ερώτηση προς τους 
υπουργούς, Εσωτερικών, Οικονομικών και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης-Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, σχετικά με τη μη χορήγηση 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας σε κατηγορίες προσωπικού Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
και σε εργαζόμενους στις υπηρεσίες Ύδρευ-
σης των νησιωτικών Δήμων.

Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ένταξη 
της ΔΕΥΑ Πάρου στις βαθμολογικές και μι-
σθολογικές ρυθμίσεις του δευτέρου κεφα-
λαίου του ενιαίου μισθολογίου Ν.4024/2011 
ήταν ενεργή για το πρώτο εξάμηνο του 2013 
η εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ καθορι-
σμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Απο-
χέτευσης. Με το Ν.4093/2012 ζητήματα 
επιδομάτων, όπως αυτό της επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας θα ρυθμίζονται με Κοι-
νές Υπουργικές Αποφάσεις. Η ερμηνευτική 
εγκύκλιος ανέφερε ρητά ότι οι ΚΥΑ όφειλαν 
να εκδοθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Μεταξύ άλλων στην ερώτησή του ο κ. 
Συρμαλένιος, σημειώνει: «[…] Ένα χρόνο 
μετά, ακόμα δεν έχει προχωρήσει η έκδοση 
της απαιτούμενης ΚΥΑ παρόλη την εκ νέου 
ενεργοποίηση για άλλο ένα εξάμηνο της 
εξουσιοδότησης για την έκδοση απόφασης 
καθορισμού του εν λόγω επιδόματος, όπως 
αναφέρει έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (…). Η προθεσμία εκπνέει στις 
αρχές Ιουλίου 2014 με κίνδυνο να μην αρ-
θεί μια αδιαμφισβήτητη αδικία εις βάρος των 
εργαζομένων στις ΔΕΥΑ εξαιτίας διοικητικής 
αμέλειας και έλλειψης πολιτικής βούλησης. 
Σημειώνεται ότι η μονομερής εφαρμογή του 
Ν.4093/2012 για τους υπαλλήλους των Δή-
μων που δεν έχουν συστήσει ΔΕΥΑ (…) συ-
νιστά άνιση μεταχείριση καθώς υπάλληλοι με 
το ίδιο αντικείμενο εργασίας λαμβάνουν δια-
φορετικές αποδοχές. Για αυτόν το λόγο και η 
Ομοσπονδία ΠΟΕ ΔΕΥΑ έχει αποστείλει και 
εξώδικο στα αρμόδια Υπουργεία από το φθι-
νόπωρο του 2013 χωρίς καμία ουσιαστικά 
ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο κ. Συρ-

μαλένιος 
σημειώ-
νει: «[…] 
Π α ρ ά λ -
ληλα, στα 
μικρά νη-
σιά όπου 
δεν λει-
τουργούν 
ΔΕΥΑ και 
οι υπάλ-
λ η λ ο ι 
Ύ δ ρ ε υ -
σης και/ή 
Αποχέτευσης είναι ελάχιστοι και επιφορτι-
σμένοι με αρμοδιότητες που ξεπερνούν τα 
καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση για 
την οποία προσελήφθησαν, δημιουργούνται 
σημαντικές αδικίες: για παράδειγμα ο μονα-
δικός υπάλληλος που προσελήφθη ως τεχνί-
της Ύδρευσης του Δήμου Κέας δεν λαμβάνει 
το επίδομα αν και προφανώς ασχολείται με 
την αποχέτευση όλου του νησιού μιας και 
δεν υπάρχει άλλος υπάλληλος. Αυτό συμβαί-
νει διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μόνο όσοι προσελήφθησαν ως υπάλληλοι 
αποχέτευσης μπορούν να λαμβάνουν το συ-
γκεκριμένο επίδομα. Ταυτόχρονα, ακόμα και 
σε μεγάλα νησιά όπου δεν λειτουργούν ΔΕΥΑ, 
όπως η Νάξος, οι υπάλληλοι της Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του Τμήμα-
τος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης δε 
λαμβάνουν το επίδομα αν και προσφέρουν 
υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απα-
σχόληση τόσο στα συστήματα ύδρευσης όσο 
και αποχέτευσης, στους ΒΙΟΚΑ κ.τ.λ.».

Ο κ. Συρμαλένιος, υποστηρίζει (ορθά) ότι 
είναι απαράδεκτο να παραμένει σε εκκρεμό-
τητα η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφά-
σεων για παραπάνω από 3 εξάμηνα και να 
κινδυνεύει να παρέλθει για δεύτερη φορά 
η προθεσμία και είναι αδιανόητο να δημι-
ουργούνται κατηγορίες εργαζομένων 2 και 
3 ταχυτήτων για τις ίδιες αρμοδιότητες, μια 
κατάσταση που το Ενιαίο Μισθολόγιο υποτί-
θεται ήρθε για να θεραπεύσει.

Κλείνοντας την ερώτησή του ο Βουλευτής 
Κυκλάδων, ρωτά ποιοι είναι οι λόγοι καθυ-
στέρησης έκδοσης της ΚΥΑ, πότε αναμένεται 
η έκδοσή της; Πότε προτίθενται οι αρμόδιοι 
Υπουργοί να καλύψουν το χρονικό διάστημα 
μη καταβολής του επιδόματος, πότε προτίθε-
νται να τροποποιήσουν τις ΚΥΑ ώστε να συ-
μπεριληφθούν οι εργαζόμενοι στην Ύδρευση 
και πότε σκοπεύουν να τροποποιήσουν τις 
ΚΥΑ και να επανακαθορίσουν με σαφή και 
δίκαιο τρόπο τις ειδικότητες που δικαιούνται 
να λαμβάνουν το επίδομα. 

Αρχαίο Νεκροταφείο
Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ν. Συρμαλένιος και Μαρ. Κανελλοπούλου, έκαναν 

ερώτηση στον υπουργό πολιτισμού, σχετικά με την κατάσταση του Αρχαίου 
Νεκροταφείου Παροικιάς, με ευρήματα από  8ο π.Χ. έως και 3ο μ.Χ. αιώνα.

Το συγκεκριμένο νεκροταφείο βρίσκεται στην καρδιά του οικισμού της Πα-
ροικιάς και είναι ορατό από όποιον προσεγγίσει την περιοχή. Εντούτοις, λόγω 
της θέσης του σπουδαίου αυτού αρχαιολογικού χώρου στην παραλιακή ζώνη, 
παρουσιάζεται συνεχής εισροή θαλάσσιων υδάτων, κάτι που απαιτεί τη συνε-
χή λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού για την άντληση των εισερχόμενων 
υδάτων. Δυστυχώς, σήμερα το αρχαίο νεκροταφείο βρίσκεται για άλλη μια 
φορά ημιβυθισμένο σε στάσιμα νερά, καθώς εξαιτίας έλλειψης κονδυλίων δεν 
λειτουργεί η μία εκ των τεσσάρων αντλιών.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές επισημαίνουν: «[…] Στο πλαίσιο της απο-
δυνάμωσης της αρχαιολογικής υπηρεσίας με τις ασκούμενες κυβερνητικές 
πολιτικές, το Υπουργείο Πολιτισμού α) συρρίκνωσε σε μεγάλο βαθμό τις δυ-
νατότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
της διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, β) έβγαλε 
σε διαθεσιμότητα 3 από τους 4 σχεδιαστές στην ΚΑ Εφορία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων με αποτέλεσμα την διαφαινόμενη ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών σχεδίασης, γ) μείωσε δραματικά τις πιστώσεις για την προστασία, 
συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Ελλάδα αλλά 
και στις Κυκλάδες (αναλώσιμα, λειτουργικές δαπάνες, κτλ). 

Η διαμορφωθείσα κατάσταση έχει οδηγήσει μνημεία όπως το Αρχαίο Νεκρο-
ταφείο της Πάρου σε απαξίωση και στρέφει τους κατοίκους σε διαμαρτυρίες 
για την δυσοσμία, τα κουνούπια και την εικόνα της συνολικής εγκατάλειψης 
που παρουσιάζει ο χώρος, οποίος πλέον προσομοιάζει με έλος. Η συμβολή του 
Δήμου Πάρου στον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων, αν και σημαντική 
και απαραίτητη με δεδομένη την κατάσταση, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
της υπηρεσίας σε καθαριότητα, συντήρηση και ανάδειξη του πλούσιου πολιτι-
στικού κεφαλαίου του νησιού. (...) 

Επειδή: 
- η ρήτρα νησιωτικότητας, με τις αυξημένες ανάγκες των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών, αφορά και την πολιτιστική μας κληρονομιά
- η πολυδιαφημιζόμενη νέας εμπνεύσεως και κοπής «τουριστική εμπειρία» 

δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει πρωτίστως την προστασία, συντήρηση και 
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων των νησιών μας

- η προηγούμενη μελέτη για την οριστική επίλυση του προβλήματος δεν 
προχώρησε και συζητείται η ένταξη μιας νέας μελέτης στο Σύμφωνο Εταιρικής 
Σχέσης (Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Ποιο είναι το ύψος των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί για την συντήρηση, 

αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Πάρου 
για το τρέχον έτος;

2. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται στο συγκεκριμένο αρχαίο νεκροταφείο;».

Κοινωνικό παντοπωλείο
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Νοτίου Αιγαίου, κ. Κώστας Μπιζάς, έστειλε επι-

στολή προκειμένου να ενημερωθεί για τη μη λειτουργία κοινωνικού παντοπω-
λείου στην Πάρο, παρά την απόφαση που είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η επιστολή του κ. Μπιζά, προς τη διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής 
μέριμνας Κυκλάδων, έχει ως ακολούθως:

«Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για τις προϋποθέσεις λειτουργίας κοινωνι-
κού παντοπωλείου και στην περιφερειακή ενότητα της Πάρου όπως συμβαίνει και 
στην Σύρο.

Υπάρχει σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για λειτουργία κοι-
νωνικών παντοπωλείων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του Νοτίου Αιγαίου».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαι-
ά κατοικία,140 τµ, εντός 
οικισµού, µε θέα, µε 640 
τµ οικόπεδο και πηγάδι, 
µε πρόσβαση σε κοινο-
τικό δρόµο. Τηλ.: 28733, 
6971962021, 6948511546

MΕΖΟΝΕΤΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ, στην αγορά της 
Παροικίας, στα µπε-
τά, 80τµ, τιµή  28.000 
ευρώ. Τηλ.:  6974601331

ΑΘΗΝΑ (Ν. ΚΟΣΜΟΣ), 
Πωλείται οροφοδιαµέρι-
σµα 38 τ.µ., 3ο όροφος, 
προσόψεως. Επιπλωµένο, 
κεντρική θέρµανση, φυ-
σικό αέριο, κλιµατισµός. 
Πολύ κοντά σε στάσεις 
µετρό-τραµ. Καλή κατά-
σταση, ανακαινισµένο το 
‘06, τιµή 36.000€, συζητή-
σιµη. Τηλ. 6945307639

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160, 6945112134

ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ, πω-
λούνται δύο ανεξάρτητα 
κτήµατα, 11 και 8,5 στρέµ-
µατα,. Τιµή 90.000 και 
75.000 ευρώ αντίστοιχα. 
Τηλ.: 6999657015

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, θέση Λιβά-
δια (Χρυσή Ακτή), πωλείται 
οικόπεδο, 3.750 τµ, µε πα-
λιά άδεια οικοδοµής και 
κτίσµα στα µπετά. Πρό-
σοψη οικοπέδου στον 
κεντρικό δρόµο. Τηλ.: 
6942260059

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΠΙ-
ΤΙ ζητείται προς 
ενοικίαση, µε δυο υπνο-
δωµάτια, βεράντες και 
µικρό κήπο. Κατοικίδια να 
είναι καλοδεχούµενα. Τηλ.: 
2284043483, 6934043149  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 

ταχυδροµείο), ενοικιάζε-
ται ισόγειο διαµέρισµα, 80 
τµ, µε δυο υπνοδωµάτι-
α, αυτόνοµη θέρµανση, 
καινούρια κουφώµατα, η-
λιακός. Τηλ.: 6970158787 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙ-
Α), ενοικιάζεται ισόγειο 
2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-
τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 
2109631639, 6977785214 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοι-
κιάζεται σπίτι, τριάρι, 
επιπλωµένο, για όλο το 
χρόνο. Σε ήσυχη περι-
οχή, µε parking. Τηλ: 
6932447962 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζε-
ται µονοκατοικία 40 
τµ, επιπλωµένη. Τηλ.: 
6986412252, 6977851991

ΚΑΜΑΡΕΣ (ΝΑΟΥΣΑ), 
ενοικιάζεται µονοκατοικία, 
µε θέα στη Νάουσα. ∆υο 
υπνοδωµάτια, ενιαίο σα-
λόνι-κουζίνα, καλοριφέρ, 
ηλιακός. Τιµή 250,00.
 Τηλ.: 6999657015

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, σε οικογε-
νειακή πολυκατοικία, 3ου 
ορόφου, ανακατασκευής. 
Τιµή 150,00. Τηλ.: 6999657015

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (πάνω από 
το γυµνάσιο), ενοικιάζε-
ται τριάρι, 90 τµ., µεγάλος 
ενιαίος χώρος σαλόνι-
κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια 
και αυτόνοµη θέρµανση. 
Τηλ.: 6946694400

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
Κέντρο Υγείας), ενοικιάζε-
ται χώρος 110 τµ (πρώην 
εστιατόριο «Νησιώτισσα»), 
κενός, για κάθε χρήση. 
Τηλ.: 6934179139 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (στον κε-
ντρικό δρόµο προς την 
Εκατονταπυλιανή), ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 23 τµ. 

Τηλ.: 25292, 6945120247

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιφε-
ρειακός), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 120 τ.µ. πλή-
ρως ανακαινισµένο,  
στον πρώτο όροφο,  
απέναντι από το ζαχαρο-
πλαστείο του Μπαρµπαρή. 
Προτιµάται η ενοικίαση για 
επαγγελµατική στέγη. Τηλ.:  
6974767827, 2284024461

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΟΠΕΛΑ για σνακ-
µπαρ ξενοδοχείου 
ζητείται, στην Παροικία. 
Τηλ.: 2284023491 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
για µόνιµη εργασία ζητεί-
ται, για κατάστηµα στην 
Παροικία, µε πολύ καλές 
γνώσεις Αγγλικών & Η/Υ. 
Τηλ.: 6975770203

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ εποχια-
κή ζητείται, έµπειρη, µε 
προϋπηρεσία 2-3 χρόνια, 
ηλικίας έως 30 ετών, πε-
ριοχή Λιβάδια Παροικίας. 
Τηλ.: 2284022735 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
ζητά να προσλάβει ο-
δηγό Γ’ κατηγορίας. Με 
απολυτήριο Λυκείου, 
δίπλωµα οδήγησης Γ΄ κα-
τηγορίας, προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Ηλικία 
έως 30 ετών, ελληνικής 
υπηκοότητας. Τηλ.: 41252, 
41764, 6979798938. E-
mail: arhicom1@otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΥ-
ΡΑΡΙΑ ζητείται, στην 
παλαιά αγορά Παροικίας. 
Μάγειρες, ψήστες, βοη-
θοί κουζίνας, σερβιτόροι, 
barman, λάντζα. Επιθυ-
µητή προϋπηρεσία. Τηλ.: 
6947401213, 6975991561, 
αποστολή βιογραφικών: 
ellie_vlassiadi@yahoo.gr 

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΪΟΥ 
ζητείται. Τηλ.: 2284024966 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ, στην Χρυσή 
Ακτή, ζητά καµαριέρες 
και σερβιτόρο για το εστι-
ατόριο - µπαρ. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@
poseidon-paros.gr ή στο 
fax:  22840 42649

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, 
ηλικίας 30-45 για τουρι-
στικό κατάστηµα. Τηλ.: 
6945259620, 2284025086 

ΚΥΡΙΑ Ή ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ 
ζητείται, γνωρίζουσα τη 
Ρωσική, για µαθήµατα 
Ρωσικής σε παιδί 12 ετών. 
Τηλ.: 6972827182 

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ, ΤΗΓΑΝΙΕ-
ΡΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ µε 
πείρα, ζητούνται από εστι-
ατόριο στην Αλυκή. Τηλ.: 
2284091404, 6934344235 

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ 
(3) ζητούνται από λο-
γιστικό γραφείο στην 
Παροικιά, µε γνώσεις 
λογιστικής, σχετική προϋ-
πηρεσία και χειρισµό όλων 
των λειτουργιών Η/Υ. Τηλ. 
6946796153, (9.00-14.00 
& 18.00-21.00), ∆ευτέρα 
έως Παρασκευή. Βιογρα-
φικό επιθυµητό.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-

ραλία Παροικίας Πάρου 
πωλείται, σε λειτουργία, 
µε πλήρη εξοπλισµό. Τηλ.: 
6946467908, 2284024507

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ 
ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις 
Σωτήρες, ενοικιάζεται.
Τηλ.: 6934173780  

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

Π Α Γ Ο Μ Η Χ Α Ν Ε Σ 
HOSHIZAKI – 
WESSAMET πωλούνται, 
καναπέδες, πολυθρόνες, 
τραπέζια, ηχεία CERWIN 
WEGA. Τηλ. : 2284024413, 
6942200981

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ SPEEDEX, µέλος 
των οµίλων FOURLIS & 
SFAKIANAKIS, ζητά συ-
νεργάτη (Franchisee) για 
την Πάρο και την Αντίπαρο. 
Για πληροφορίες: 
τηλ: 210-3407196, fax: 
2103407027, e-mail: 
network@speedex.gr

ΔΙΧΤΥΑ πωλούνται, από 
ερασιτέχνη, σε τιµή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6972827182

Μικρές αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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Επιστολές αναγνωστών
Από το συμπολίτη μας, δικηγόρο, κ. Αλέξανδρο Τριτσιμπήδα, λάβαμε επιστολή, σχε-

τικά με προβλήματα της περιοχής του με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Η επιστολή έχει ως εξής:
«Ανοικτή επιστολή,  Προς: τον Δήμο Πάρου και τον OTE
Κύριοι, 
Εμείς οι κάτοικοι του Δριού αισθανόμαστε πολίτες β’ κατηγορίας διότι εσείς μας θεω-

ρείτε πολίτες β’ κατηγορίας… 
Να γιατί: 
Ο Δήμος Πάρου: Διότι για ν’ αλλάξετε μια καμένη λάμπα του δημοτικού φωτισμού 

πρέπει να σας κάνουμε επανειλημμένα τηλεφωνήματα κι αφού αφήσουμε αλλεπάλληλα 
μηνύματα σε κάποιο μαγνητόφωνο, να περιμένουμε μάταια επί μέρες χωρίς να γίνεται 
τίποτα… 

Ο ΟΤΕ: Διότι δεν φροντίσατε να βάλετε αναμεταδότη του Internet στον Δριό, μολονότι 
πρόκειται για πυκνοκατοικημένο οικισμό με πολλούς μόνιμους κατοίκους (και) τον χει-
μώνα. Βάλατε όμως σ’ ένα ερημικό σημείο που βλέπει προς τη Νέα Χρυσή Ακτή και τα 
δύο-τρία ξενοδοχεία της περιοχής (που λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι), παραλείποντας 
επιδεικτικά τον Δριό. Εμείς όμως πληρώνουμε στον ΟΤΕ για να έχουμε internet μέχρι 
24 Μbps, αλλά δεν έχουμε! Το internet στον Δριό είναι άθλιο, αργό και με συχνές δια-
κοπές!...   

Αλέξανδρος Σ. Τριτσιμπίδας
Δικηγόρος (ήδη συνταξιούχος, που πληρώνει ανελλιπώς τα δημοτικά τέλη και τη συν-

δρομή του στον ΟΤΕ). Τ.Θ. 17, Δριός, Πάρος 84400».

Μαστογραφία στην Πάρο
Ο καρκίνος του μαστού είναι η 

συχνότερη κακοήθεια που εμφα-
νίζεται στις γυναίκες της χώρας 
μας. Ο αριθμός των νέων περι-
στατικών κάθε χρόνο στη χώρα 
μας υπολογίζεται σε 4.500. 

Παρόλη την υψηλή συχνότη-
τα της ασθένειας, η αντιμετώπι-
ση της τα τελευταία χρόνια δίνει 
ολοένα και καλύτερα αποτελέ-
σματα, αφού η πλειοψηφία των 
ασθενών θα ζήσει πάρα πολλά 
χρόνια και αυτά θα επηρεαστούν 
ελάχιστα σε ότι αφορά την ποιότητα τους.

Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν 
οι σημαντικές πρόοδοι της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές 
και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο δεύτερος, και πολύ 
σημαντικός, είναι πως ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές 
εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα 
στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν 
στην ίαση.

Η εξέταση που χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μα-
στού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία φαίνεται 
να μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθάνει το 30%. Όλες 
οι επιστημονικές εταιρείες συνιστούν στις γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών να 
υποβάλλονται σε τακτικό προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία κάθε ένα ή δύο χρόνια. 
Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα έχει 
χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Στη χώρα μας το ποσοστό των γυναικών στις οποίες ο 
καρκίνος ανιχνεύθηκε σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο κάποιου προληπτικού ελέγχου 
εκτιμάται πως είναι σημαντικά μικρότερο από τα αντίστοιχα άλλων ανεπτυγμένων 
χωρών. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους που καθιστούν την ισότιμη πρόσβαση 
όλων των γυναικών σε μαστογραφικά κέντρα μία δύσκολη υπόθεση.

Για να βοηθηθούν οι γυναίκες στην ελληνική ύπαιθρο που λόγω γεωγραφικών ιδι-
αιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών ή προκαταλήψεων και οικονομικών προβλη-
μάτων, δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο, 
η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μετά από μία γενναία χορηγία και συνεχή υποστή-
ριξη της εταιρείας καλλυντικών AVON κατασκεύασε και εξόπλισε με σύγχρονα μη-
χανήματα μία κινητή μονάδα μαστογράφου. Η μονάδα αυτή περιοδεύει σε διάφορες 
περιοχές της χώρας μας και προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες 
που το έχουν ανάγκη.

Στo πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και μετά από πρόσκληση και φιλοξενία της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. (Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου) 
και της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου η μονάδα 
μαστογράφου θα βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας Πάρου από 30/6/2014 έως 4/7/2014. 

Τηλέφωνο για ραντεβού: 22843-60167 (08:00-14:00).
 Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο
- Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
- Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
- Να μην έχουν ιστορικό καρκίνο μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο 

μαστό.
- Να μην είναι σε έμμηνο ρήση (περίοδο 3 ημέρες πριν - 5 ημέρες μετά).
Τέλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ: «Δεν προσφέρεται ο μα-

στογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική 
κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο εργαστήριο ιδιωτικά. Προσπάθειά μας είναι να 
επιτύχουμε να εξεταστούν όσο το δυνατό περισσότερες Ελληνίδες και έτσι να μειώ-
σουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον 
καρκίνο του μαστού παρελθόν».

Κοινωνικά
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
Θεωρούμε υποχρέωση μας να εκφράσουμε δημόσια τις θερμές μας ευχαριστίες, 

σε όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας κατά 
την εκδημία της σεβαστής και πολυαγαπημένης μας μητέρας ΜΑΡΟΥΣΩΣ. 

Τα παιδιά της:
Λουκάς Χρ. Μοστράτος 
Π. Αλέξανδρος Χρ. Μοστράτος 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας, 
όλους εσάς που μας συμπαρασταθήκατε στο βαρύ πένθος μας 
για την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου. 

Οικογένεια Αντωνίου Πιερτζοβάνη.

«Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου, ευχαριστεί θερμά τα 
μέλη του συλλόγου και ιδιαίτερα τους νέους αιμοδότες του για την πανανθρώπινη 
προσφορά τους και τη μεγάλη συμβολή τους στην επιτυχία της εαρινής αιμοληψίας.

Φίλοι αιμοδότες, για άλλη μια φορά δώσατε δυναμικό παρόν στο κάλεσμα του συλ-
λόγου μας προσφέροντας 600 φιάλες αίματος στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Η επιτυ-
χία των αιμοληψιών στο νησί μας οφείλεται στη δική σας ολοπρόθυμη συμμετοχή, 
που αποδεικνύει ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έπαψαν να δίνουν το παρόν 
στη ζωή. 

Ευχή όλων είναι να συνεχίσετε να δίνετε απλόχερα τη χαρά και την ελπίδα στο 
συνάνθρωπο».

«Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δυτικών Κυκλάδων-ΕΠΑΨΥ, ευχαρι-
στεί τον πολιτιστικό σύλλογο «Οι φίλοι του Δρυού» και τον πρόεδρο του κ. Γιαννούλη 
Γιάννη, για τη δωρεά στην υπηρεσία μας ενός εκτυπωτικού μηχανήματος Α4»

Σύλλογος Κρητικών Πάρου – Αντιπάρου 
Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και με την πολύτιμη  

συμβολή τους στην επιτυχημένη Κρητική βραδιά γλεντιού.  Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στο Στέλιο Μπικάκη και την παρέα του για το κέφι και την απολαυστική μουσική τους 
μέχρι πρωίας!!! 

Τέλος, την κ. Ευανθία Βιώνη – Καπούτσου, για το γλυκό τελείωμα της βραδιάς. 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου, 
Ο Πρόεδρος Φρατζεσκάκης Μανώλης 
Ο Γραμματέας Κοντός Ανάργυρος.   

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 

Ο Peter Dawson του Kevin και της Cristina, που γεννήθηκε στο Σύδνεϋ της Αυ-
στραλίας και διαμένει στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας και η Georgina Athanasopoulos 
του George και της Katina, που γεννήθηκε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας και διαμένει 
στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, πρόκειται να παντρευτούν τον Ιούλιο, στη Νάουσα Πά-
ρου.  

Ο Γκάμπριελ Φράνσις Γκάισλερ Μέσεβατζ, του Τζων Μέσεβατζ και της 
Κάρολιν το γένος Γκάισλερ, που γεννήθηκε στην Ν. Υόρκη των ΗΠΑ και δια-
μένει στην Ελβετία, και η Ελένη Μπιζά του Αγαπητού Μπιζά και της Ωραίας 
το γένος Χαλκίδου, που γεννήθηκε στην Ν. Υόρκη των ΗΠΑ και διαμένει στο 
Καζακστάν, πρόκειται να παντρευτούν τον Ιούνιο στην Πάρο. 
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Τα «δελφίνια» του ΑΟΠ
Με σύνθημα «Βάλε την κολύμβηση στη ζωή σου», ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, ξε-

κίνησε τις εγγραφές στα τμήματά του για το καλοκαίρι 2014.
Συγκεκριμένα, ο ΑΟΠ θα λειτουργήσει τα παρακάτω τμήματα:
- Τμήμα εκμάθησης ακαδημιών - Τμήμα προ-αγωνιστικών και αγωνιστικών κατη-

γοριών  - Τμήμα ενηλίκων  - Τμήμα baby swimming.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα 

παρακάτω τηλέφωνα: 6974 811838 (Κυριακή Μπιζά-Τσώλη) και 6945 430468 (Μαρία 
Κουτσονικολή).

Διακρίσεις για τον Ν. Πατέλη
Αρκετές διακρίσεις έχει κερδίσει ο φέρελπις αθλητής του ΝΟΠ, Νίκος Πατέλης.
Ο Νικόλας Πατέλης γεννήθηκε το1998 και ξεκίνησε ιστιοπλοΐα σε ηλικία 6 ετών 

στον Ναυτικό όμιλο Πάρου.
Επί 8 συνεχή έτη αγωνιζόταν στη κατηγορία των optimist λαμβάνοντας μέρος σε 

πολλούς διασυλλογικούς, περιφερειακούς, πανελλήνιους και διεθνής αγώνες. Τα πιο 
σημαντικά αποτελέσματα όλων αυτών των ετών είναι τα εξής:

3ος στο πανελλήνιο κύπελλο 11χρονων στο Φάληρο το 2009.
1ος στο διεθνές κύπελλο Blue Greece Cup 2009.
1ος στο περιφερειακό πρωτάθλημα νήσων Αιγαίου στη Βουλιαγμένη το 2010.
3ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 15χρονων στην Ιτέα το 2010.
3ος στην πρόκριση για την εθνική ομάδα το 2011.
4ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 15χρονων στην στην Ιτέα το 2011.
4ος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ταβίρα της Πορτογαλίας το 2011.
3ος στην πρόκριση για την εθνική ομάδα το 2012.
1ος στο περιφερειακό πρωτάθλημα νήσων Αιγαίου στη Μήλο το 2012.
Ακόμα:
Το 2011 ήταν μέλος της εθνικής ομάδας για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην 

Πορτογαλία.
Το 2012 ήταν μέλος της εθνικής ομάδας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο Άγιο 

Δομίνικο της Αμερικής  
Από τον Αύγουστο του 2013 αγωνίζεται στην κατηγορία του 420 ως καπετάνιος, 

με πλήρωμα το Γιώργο Δαφερέρα. Στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έλαβαν 
μέρος τον Απρίλιο, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

1η θέση, στην κατηγορία παίδες
2η θέση, στην κατηγορία άνδρες
Επίσης, είναι μέλη της εθνικής ομάδας για το παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα 2014
Τέλος, από τότε που ξεκίνησε έως σήμερα, ο Ν. Πατέλης, προπονητής του είναι ο 

κ. Βασίλης Σωτηρίου.

Πρωταθλητές 
οι Αντιπαριώτες

Η ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ, επικράτησε στον τελικό του πρωταθλήματος «ΠΑΝΘΕΟΝ», με 
6-4 των SOCCERNTE, κατακτώντας τον πολυπόθητο τίτλο του πρωταθλήματος που 
διεξάγεται εδώ και χρόνια στο νησί μας και μ’ αυτό για πολλούς μήνες ασχολούνται 
δεκάδες φίλοι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Ήταν ένας θαυμάσιος τελικός μεταξύ δύο ισοδύναμων ομάδων, που χάρισε θέαμα 
και συγκινήσεις.

Οι περσινοί πρωταθλητές προηγήθηκαν με 1-0 και 2-1, οι Αντιπαριώτες το γύρισαν 
σε 3-2, για να κλείσει το ημίχρονο με 4-3 για τους SOCCERNTE που δεν σκόραραν 
στο δεύτερο ημίχρονο, δείγμα ίσως της κούρασης για την ομάδα. Η ΛΑ ΚΟΥΡΟΥ-
ΝΙΑ, αφού ισοφάρισε, ξεπέρασε το άγχος του πρωτάρη, ζήτησε με πάθος την νίκη και 
αφού έχασαν πρώτα δύο άχαστα γκολ, τα κατάφεραν και πέτυχαν γκολ προς το τέλος 
του παιχνιδιού. Πολλοί είπαν ότι το καθοριστικό στοιχείο για τον πρωταθλητή, ήταν η 
δίψα για την πρώτη φορά, έναντι του κορεσμού των αντιπάλων και μάλλον είχαν δί-
κιο. Πάντως το παιχνίδι ήταν θαυμάσιο και αμφίρροπο, αφού κανείς δεν προηγήθηκε 
με πάνω από ένα γκολ διαφορά και όλα κρίθηκαν στο τέλος. Και το σπουδαιότερο σε 
ένα εξαιρετικό ποδοσφαιρικό κλίμα και μία φιλική ατμόσφαιρα από όλους. Τα πανη-
γύρια στο τέλος έξαλλα, ενώ το γλέντι στην Αντίπαρο κράτησε μέχρι το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών του πρωταθλήματος: «Ευχαριστούμε 
όλους που πήραν μέρος σε αυτή την γιορτή και κυρίως τους ηττημένους για τον ποδο-
σφαιρικό πολιτισμό που επέδειξαν και την ιπποτική συμπεριφορά τους στο τέλος του 
αγώνα. Άλλωστε η αξία του ηττημένου είναι που κάνει την νίκη να αποκτά μεγαλύτερη 
αίγλη!».

Εισιτήρια διαρκείας
Ο σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου-Αντιπάρου, ανακοίνωσε τη διάθεση 

εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν 2014-2015.
Τα εισιτήρια διαρκείας διατίθενται στην τιμή των 210 ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμ-

βάνεται η εγγραφή στο σύνδεσμο, η εγγραφή στην «Παναθηναϊκή Συμμαχία» και η 
στήριξη του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ύψους 10 ευρώ. 

Τέλος, η απλή εγγραφή στο σύνδεσμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Πρωτάθλημα Ακαδημιών
Ολοκληρώθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Παροικίας -που γέμισε από παιδιά και γονείς- 

η τελετή λήξης του Πρωταθλήματος Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Πάρου, που διοργά-
νωσε η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με την Αθλητική  Επιτροπή και την συμμετοχή των συλλόγων 
Α.Ο Πάρου, ΑΜΕΣ Νηρέας, ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός και Π.Σ. Αγκαιριάς.

Η διοργάνωση που γίνεται για 3η συνεχόμενη χρόνια είναι αφιερωμένη στον «Πα-
ριανό ποδοσφαιριστή» του μέλλοντος.

Το πρωτάθλημα διεξήχθη στις κατηγορίες  μπαμπίνι, προτζούνιορ, τζούνιορ και 
προ-παιδικό και έδωσε στους ποδοσφαιριστές την ευκαιρία να αγωνιστούν μπροστά 
σε κοινό και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Οι μικροί ποδοσφαιριστές καταχειρο-
κροτήθηκαν και τιμήθηκαν με έπαθλα παρουσία  εκπροσώπων της Δημοτικής αρχής. 
Η ΚΔΕΠΑΠ σε ανακοίνωσή της ευχαριστεί θερμά τα τμήματα όλων των συλλόγων, 
τους γονείς που αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο στηρίζοντας τη συμμετοχή των παιδιών 
τους, τους διαιτητές και βοηθούς του αγώνα, την Αθλητική Επιτροπή και το προσω-
πικό της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. που ασχολήθηκαν με αυτή την σπουδαία εκδήλωση». Ακόμα, 
στην ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν τους ευγενικούς χορηγούς τους και ολοκλη-
ρώνοντας σημειώνουν: «Με την ευχή να συνεχίσει δυναμικά και τις επόμενες χρονιές 
το Πρωτάθλημα Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Πάρου, ευχαριστούμε και πάλι από καρ-
διάς όλους τους συμμετέχοντες μικρούς και μεγάλους».

Αναδιάρθρωση ΔΣ Νηρέα
Ο ΑΜΕΣ Νηρέας, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4/6 

στα γραφεία του, πραγματοποίησε εκ νέου συγκρότηση σε σώμα, μετά την παραίτηση 
του κ. Τριπολιτσιώτη Σταύρου, από την θέση του Αντιπροέδρου, αλλά και το αίτημα 
του ταμία, κ. Γαβαλά Παντελή, για αντικατάσταση του από τη θέση αυτή, λόγω αυξη-
μένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

Έτσι η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Σιφναίος Μανώλης, Αντιπρόεδρος: Σκιαδάς Λουκάς, Γενικός Γραμ-

ματέας: Παλούμπη Μυρτώ, Ειδικός Γραμματέας: Ρούσσος Κωνσταντίνος, Ταμί-
ας: Τσιράκης Μπάμπης, Γενικός Αρχηγός: Κορτιάνος Νίκος, Έφορος Ακαδημι-
ών Ποδοσφαίρου: Σπανός Δημήτρης, Έφορος Βόλεϊ: Μπαφίτης Γιώργος, Έφορος 
Θεατρικής Ομάδας: Τσιράκης Μπάμπης, Έφορος Λέσχης: Οικονόμου Βαγγέλης, 
Έφορος Υλικού: Μπαρμπαρίγος Αντώνης, Μέλος Δ.Σ.: Γαβαλάς Παντελής.



Η Πάρος ταξιδεύει
σε όλο τον κόσµο µέσα από το

www.paros-vacations.com.

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr

Εσύ είσαι µέσα;



διάγνωση
Σας ενηµερώνουµε ότι στο κέντρο «διάγνωση» έχει εγκατασταθεί ο σύγχρονος αξονικός τοµο-

γράφος BrightSpeed 4 από την General Electric και µπορεί να εκτελέσει πολλές εξετάσεις όπως εγκε-
φάλου, θώρακος, κοιλίας, σπονδυλικής στήλης, άκρων καθώς και αξονικές αγγειογραφίες (CTA) 
αορτής, εγκεφαλικών αγγείων κ.α.

Η  ανάπτυξη της τεχνολογίας του αξονικού τοµογράφου µας προσφέρει αυξηµένες δυνατότητες 
ως προς τη µελέτη της ανθρώπινης παθολογίας. Με τη βοήθεια υπολογιστή µπορεί να δηµιουργήσει 
εικόνες υψηλής ευκρίνειας από µέρη του σώµατος µε:

{ απεικόνιση σε πολλαπλά επίπεδα
{ τρισδιάστατη απεικόνιση.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | fax: 22840 55350 | info@diagnosiparou.gr | www.diagnosiparou.gr

πρόληψη | διάγνωση | ιατρική φροντίδα | έκτακτη ανάγκη


