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Ανεμογεννήτριες… 
Δίχως κέρδος η Πάρος 
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

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 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δή-
μητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» ΔΡΥΟΣ: 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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Σε επικοινωνία που είχε ο «Φ.τΠ.», με το γραφεί-
ου του υπουργού ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτ. 
Βαρβιτσιώτη, διαψεύστηκε η πληροφορία, κατά 
την οποία ο κ. υπουργός διέμεινε κατά το τριήμερο 
του Αγ. Πνεύματος, στην οικία του πρώην προέ-
δρου της Siemens Ελλάδας, κ. Φόλκερ Γιουνγκ.

Με την παραπάνω επικοινωνία πολύ χαρήκαμε, 
αλλά θα θέλαμε η «ευαισθησία» των «πρόθυμων» 
συμπολιτών μας, να ήταν τουλάχιστον η ίδια και με 
πολύ πιο σοβαρά θέματα που 
αντιμετωπίζει το νησί μας…

Δεν ξέρω αν το πήρατε εί-
δηση, αλλά το χιλιοχρονεμένο 
μας Επιμελητήριο, την προ-
ηγούμενη εβδομάδα έστειλε 
δύο επιστολές στα υπουργεία, 
για θέματα της Πάρου. Κατά 
την άποψή μας, αφορμή για 
να ασχοληθεί το Επιμελητή-
ριο Κυκλάδων και με θέματα 
της Πάρου –και όχι μόνο της 
Σύρου- ήταν οι μπηχτές που 
εξαπόλυσε εναντίον του με 
ανακοίνωση ο εμποροεπαγ-
γελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου. Βρε να 
μην το ξέρουμε νωρίτερα!

«Πάπαλα» λέει και η ανάπλαση της παραλιακής 
οδού Παροικιάς, σύμφωνα με ενημέρωση από τον 
κ. Κ. Μπιζά. Τελικά, ό,τι έχει μακέτες «καίγεται». 
Παρόμοια υπόθεση ζήσαμε πριν χρόνια και με τη 
μαρίνα, που θα κατασκευαζόταν εκεί. Αχ βρε τα-
λαίπωρη Παροικιά…

Τα μεγάλα «μπαμ» όμως, θα ακουστούν από 
Αντίπαρο μεριά. Εκεί, αν συνεχίσει η ίδια κατάστα-
ση, πολύ γρήγορα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα 
με την ύδρευση και τα απορρίμματα… 

Το επόμενο μεγάλο «μπαμ», λένε, ότι θα το ακού-

σουμε από ΔΕΥΑΠ μεριά.

Αχ βρε Άννα μου. Άλλες εποχές τα φεστιβάλ σου 
ήταν το θέμα του καλοκαιριού. Φέτος, με τον «Πά-
ριο οίνο», το θέμα πέρασε στα προς διερεύνηση. Η 
στήλη μας πάντως -όπως βλέπεις- εσένα στηρίζει 
πάντα. Και όπως θα ξέρεις (ειδικά στην παραπο-

λιτική μας στήλη) όλοι θα ήθελαν μία φωτογραφία 
τους… Εμείς όμως εκεί. Πιστοί στην Anna Kagani! 

Μεταξύ μας τώρα και ας μην το κάνουμε θέμα. 
Όλοι όσοι ασχολήθηκαν πρωταγωνιστικά με φο-
ρείς που στήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα 
(βλ: «Αντιφασιστική», «εθελοντές», «συντονιστικό 
για την υγεία», «κουρσέβα» κλπ) «κατέβηκαν» και 
υποψήφιοι. Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα, εξελέγησαν 
και δημοτικοί ή τοπικοί σύμβουλοι. Όσοι τώρα, 

πήγαν σε φορείς με πραγμα-
τικό ενδιαφέρον προσφοράς, 
τους έφαγε το «μαύρο» σκο-
τάδι. Έτσι, για να μην ξεχνού-
με ή αλλιώς, δεν είναι ανάγκη 
πάντοτε να μασάει η κατσίκα 
ταραμά. 

Επειδή, πριν μερικές μέρες, 
σχεδόν όλες οι τοπικές κοι-
νότητες και πολιτιστικοί σύλ-
λογοι διοργάνωσαν γιορτές 
για τον Άη Γιάννη του Κλήδο-
να, να γράψουμε ότι η ορθή 
ονομασία είναι «Κλήδονας» 
και όχι όπως γράφτηκε στις 
περισσότερες ανακοινώσεις 

με λαθεμένη γραμματική. Η λέξη «κλήδονας» είναι 
Ελληνική και προέρχεται από την αρχαία Ελληνική 
«κληδών», που σημαίνει μαντικό σημάδι. Στις μέ-
ρες μας το μάλλον παγανιστικό έθιμο υπάρχει ως 
λαϊκή δοξασία -που επιβιώνει από την αρχαιότητα- 
και τελείται στις 23 Ιουνίου (παραμονή της εορτής 
του γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 
και κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο). Σύμφωνα με το 
έθιμο αποκαλύπτεται στις άγαμες κοπέλες η ταυ-
τότητα του μελλοντικού τους συζύγου. Δηλαδή, 
πάλι εναντίον μας το έθιμο αδέλφια!

Πάντως εμένα, αυτό το έθιμο μ’ αρέσει, διότι εί-
μαι από τους λίγους που δεν κινδυνεύω πηδώντας 
τις φωτιές, να κάψω τα μαλλιά μου!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Όλα... 
στο σφυρί

Πλούσιο το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας για την 
εκποίηση της Παριανής γης. Δεν είναι φυσικά μόνο 
Παριανό φαινόμενο να εκποιούνται όλα στο βωμό 
του κέρδους των ολίγων. Είναι επίσημη κυβερνητι-
κή επιλογή που εξυπηρετεί τις επιταγές τις τρόικας. 
Το ζητούμενο όμως είναι τι κάνουμε όλοι εμείς; Πώς 
θα αντιδράσουμε στην καταστροφή του φυσικού μας 
περιβάλλοντος, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις κατά 
τα άλλα νόμιμες απόφασεις που τα βγάζουν όλα στο 
σφυρί; Διαβάζουμε στο κύριο άρθρο ότι στην Πα-
ριανή γη θα στηθεί ένα γιγαντιαίων διαστάσεων 
αιολικό πάρκο που θα αλλοιώσει το τοπίο χωρίς 
η Πάρος να έχει το παραμικρό όφελος. Φυσι-
κά η ομάδα των επιχειρηματιών που εκμεταλλεύο-
νται τις ευεργετικές γι’ αυτούς διατάξεις του νόμου 
τη δουλειά τους κάνουν. Σήμερα, καταστρέφουν το 
τοπίο τοποθετώντας στην κορυφογραμμή τις ανε-
μογεννήτριες, Αύριο θα πάρουν τις παράλιες για να 
τις εκμεταλλευτούν και ότι άλλο όμορφο, χρήσιμο 
και εκμεταλλεύσιμο υπάρχει επί της Παριανής γης. 
Αν συνεχίσουμε να παρακολουθούμε παθητικά την 
εφαρμογή αυτής της καταστροφικής πολιτικής, δε θα 
μείνει τίποτα όρθιο.Πολλές φορές σκεφτόμαστε αδι-
άφορα γιατί θεωρούμε πως ό,τι συμβαίνει δεν μας 
αφορά. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Ο νόμος για τις κατα-
σχέσεις των περιουσιών μας είναι έτοιμος να εφαρ-
μοστεί. Έτσι, με την πολιτική αυτή θα βγουν όλα στο 
σφυρί. Μόνο εμείς μπορούμε να σταματήσουμε την 
καταστροφή.

Λαουτάρης

Inside Information

Τις πρώτες μάχες ο Μάρκος, θα τις έχει με τους 
συλλόγους. Εκεί, τα ηνία τα έχει ακόμα ο Χρήστος. 
Είναι σαν το ΚΚΕ τη δεκαετία ’70 και ’80. Αντιπολί-
τευση ήταν, αλλά κρατούσε στο χέρι τα συνδικάτα. 
Θα ζήσουμε στην Πάρο την αναβίωση της Ελληνι-
κής μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής.
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Διαμαρτυρία για 
ΙΚΑ

Με επιστολή του προς το ΙΚΑ, στις 24/6 το Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων, διαμαρτύρεται για την αναστολή λει-
τουργίας των παραρτημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Κυκλάδες.

Στην επιστολή προς τον υπουργό εργασίας κ. Γ. Βρού-
τση και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, σημειώνεται ότι 
η αναστολή λειτουργίας των παραρτημάτων του ΙΚΑ 
στις Κυκλάδες, είναι αδικαιολόγητη.

Όπως τονίζει το Επιμελητήριο Κυκλάδων, είναι πάγια 
θέση η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του ΙΚΑ στα 
νησιά μας, αφού η υποβάθμιση των υφισταμένων υπη-
ρεσιών σε νησιά με έντονη οικονομική δραστηριότητα, 
προτού εξαλειφθεί ή έστω περιοριστεί η ανάγκη χρήσης 
τους από επιχειρήσεις και εργαζόμενους, θα είναι αδι-
καιολόγητη. 

Στην ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο επισημαίνει: 

«[…]Διατυπώνουμε εκ νέου την επιφύλαξη μας, αν τα 
γραφεία κοινωνικής ασφάλισης θα έχουν -όπου έχουν 
δημιουργηθεί- ουσιαστικό ρόλο και αρμοδιότητες ή θα 
είναι απλώς γραφεία διεκπεραίωσης, κάτι που σύμφωνα 
με πληροφορίες μας, είναι παραπάνω από βέβαιο. Στο 
σημείο αυτό, αμφισβητούμε ευθέως τα περιεχόμενα των 
δελτίων τύπου του Οργανισμού, ότι ο μετασχηματισμός 
των παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Γραφεία Κοινωνι-
κής Ασφάλισης δεν υποβαθμίζει την παροχή υπηρεσιών 
σε ασφαλισμένους και επιχειρήσεις, αλλά στοχεύει εκτός 
των άλλων και στην αναβάθμισή τους, γνωρίζοντας ότι 
για παράδειγμα, στο μοντέλο λειτουργίας του Γραφεί-
ου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Πάρο, το οποίο θα 
απασχολεί 1 έως 2 εργαζόμενους, προβλέπεται η 
παραλαβή αιτημάτων και δικαιολογητικών, τα οποία 
θα διαβιβάζονται ταχυδρομικώς στη Νάξο προς δι-
εκπεραίωση».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης το Επιμελητήριο Κυ-
κλάδων σημειώνει: «Θεωρούμε ότι αυτός ο «ατυχής» 
μετασχηματισμός θα επιδεινώσει περαιτέρω τις διαπι-
στωμένες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση εργασιών 
και εκκρεμών υποθέσεων, αποτέλεσμα της επίσης δια-

πιστωμένης υποστελέχωσης. 
Ειδικά για την Πάρο, ένα 

από τα κυριότερα κέντρα για 
την Κυκλαδική επιχειρημα-
τικότητα, η οποία αριθμεί 
σήμερα περίπου 2.500 επι-
χειρήσεις και 5.500 μονά-
δες οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού, θεωρούμε ότι 
αδικείται κατάφορα από τον 
μετασχηματισμό του τοπικού γραφείου και την υπο-
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς επιχει-
ρήσεις και εργαζόμενους. Δεν είναι δυνατόν σε μια 
περιοχή όπου τα παραρτήματα του ΙΚΑ ήταν επί σειρά 
ετών υποστελεχωμένα, να λαμβάνονται σήμερα μέτρα 
περαιτέρω μείωσης του προσωπικού τους, εφαρμόζο-
ντας έτσι με λανθασμένο και πρόχειρο κατά την άποψή 
μας τρόπο, τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί για τον πε-
ριορισμό του δημόσιου τομέα. 

Για το λόγο αυτό, ζητούμε την ανάκληση των σχετικών 
αποφάσεών σας και την επανεξέταση του τρόπου λει-
τουργίας των παραρτημάτων του ΙΚΑ στην περιοχή μας».

Ρύθμιση οφειλών 
στο Δήμο

Ο Δήμος Πάρου γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 51 του Ν. 4257 /2014 (ΦΕΚ 93/14/4/2014 
τεύχος Α), δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης, ύστερα 
από αίτηση των ενδιαφερομένων,  των βεβαιωμένων 
οφειλών τους προς το Δήμο, οι οποίες έχουν κατα-
στεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τη δημο-
σίευση του παρόντος  νόμου (14/4/2014), συμπερι-
λαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυ-
χόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.  

 Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Δήμο,  δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται 
ως ακολούθως:

Α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί 
έως 31.12.2009, υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετι-
κών διατάξεων του ν. 3801/2009 και καταβάλλονται  
είτε εφάπαξ με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων 
(100%) και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, είτε έως 
24 μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή προσαυξήσε-
ων και προστίμων, με ελάχιστη καταβολή δόσης 150 
ευρώ.

Β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί 
από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκ-
πρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσε-
ρις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα 
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό 
την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη 
των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 
ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά 
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 
ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προ-
στίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκα-
τό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκ-
πρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων 

κατασκευών,
β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, 

ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.

Διευκρινήσεις
1) Στην παραπάνω ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτι-

κά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με 
τις προσαυξήσεις κ.τ.λ.

2) Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της 
τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπο-
λοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθε-
σμης καταβολής (επιτόκιο αναχρηματοδότησης Ε.Κ.Τ. 
+ 8% δηλαδή η ετήσια επιβάρυνση επί του κεφαλαίου 
ανέρχεται σε 8,15%).

3) Η εξόφληση ή η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 
3 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε 
περίπτωση μη καταβολής η αίτηση θεωρείται ως μη 
υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 
αίτησης. Οι επόμενες

δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδι-
αίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

4) Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπά-
γεται επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση 
αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να κα-
ταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

5) Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρε-
ωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης (με τα 
πρόστιμα και τις προσαυξήσεις), εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμι-
σης πέραν της μια φοράς

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης 
της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός μήνα

γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δη-
λώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρί-
στων εσόδων μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 
και του εκκαθαριστικού, που προβλέπεται από τις σχε-
τικώς ισχύουσες διατάξεις

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημέ-
ρα υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να 
του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση, υποβάλλεται στη Ταμειακή υπηρεσία του  
Δήμου Πάρου και η προθεσμία υποβολής ισχύει 
μέχρι τις 14/8/2014 

Η εν λόγω ρύθμιση, συγκαταλέγεται στη κατηγορία 
των ευεργετικών διατάξεων εξαιρετικού χαρακτήρα, 
με την οποία αποσκοπείται η αντιμετώπιση του ζητή-
ματος της αδυναμίας πολλών οφειλετών να εκπληρώ-
σουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς τους ΟΤΑ α’ 
βαθμού.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τα-
μειακή υπηρεσία η στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου και 
στα τηλέφωνα: 22843-60124, 60 125, 60122 και 60123.

Επιστολές 
αναγνωστών

Αναγνώστης της εφημερίδας μας, με αφορμή το κείμενο 
της εφημερίδας μας: «Τα αφημένα μάρμαρα», της Πέμπτης 
26 Ιουνίου 2014 (σελ 7), μας έστειλε την εξής επιστολή:

«Εάν ο σύλλογος φίλων παραδοσιακού οικισμού Παροι-
κιάς με επιστολή του στις 17 Ιουνίου προς τον ΚΑ Εφορεία 
προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων επεσήμανε την 
κατάσταση που επικρατεί στον αρχαιολογικό χώρο του 
ναού της Αθηνάς στην Παροικία, η επιστολή θα έπρεπε να 
έχει ως εξής:

«O σύλλογος μας, του οποίου το ενδιαφέρον για την προ-
στασία των σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων αποτελεί 
τον βασικό λόγο σύστασής του, ευελπιστεί να ενεργοποιη-
θείτε. Σας είναι γνωστή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
ο αρχαιολογικός χώρος του ναού της Αθηνάς. Ο σύλλογος 
μας είναι στη διάθεση σας προκειμένου να βελτιωθεί η ει-
κόνα των ερειπίων του ναού και η τελική αποκατάσταση 
αυτού. Ο σύλλογος μας στην προσπάθεια να βοηθήσει θα 
πραγματοποιήσει τις εκδηλώσεις του Αυγούστου 2014 σε 
άλλο μέρος για να μη μετακινηθούν τα αρχαία μάρμαρα από 
το χώρο ΤΟΥΣ. 

Προτάσεις του συλλόγου στους νεοεκλεγμένους συμ-
βούλους της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

1) Να ζητηθεί από τον υπεύθυνο της αρχαιολογικής υπη-
ρεσίας να μη μετακινηθούν τα μάρμαρα από το χώρο τους.

2) Ο σύλλογος μας έχει ως βασικό σκοπό, την αποκα-
τάσταση του αρχαίου Ελληνικού ναού της Αθηνάς και να 
προστατεύσει τα Βυζαντινά μνημεία που υπάρχουν στον 
χώρο. Διότι αυτοί που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση 
δεν ήταν Παριανοί, αλλά ΠΑΡΟΙΚΟΙ και οι πινακίδες πρέπει 
να λένε (χώρος ερειπίων αρχαίου ναού της θεάς Αθηνάς) 
και όχι «Φραγκοκάστελο» των Πάροικων που εμείς ανα-
γράφουμε στα διαφημιστικά. 

3) Να ζητηθεί από το Δήμο, να μην απομακρυνθεί η μπά-
ρα και να χαρακτηριστεί πεζόδρομος όλη η πλατεία και να 
τιμωρούνται με αφαίρεση πινακίδων όσοι σπάνε τα κολω-
νάκια. 

4) Ο σύλλογος μας θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες να ενεργοποιηθεί η Κ.Α. Εφορία προϊστορικών και 
κλασσικών αρχαιοτήτων, ώστε να απομακρυνθούν από 
τον αρχαιολογικό χώρο του Μαραθίου τα αταίριαστα με 
το χώρο γλυπτά έργα που έφτιαξαν πριν δυο χρόνια με τα 
χρήματα των Παριανών κάποιοι τυχαίοι γλύπτες. Να μετα-
φερθούν όπου αλλού εκτός από τον χώρο της κλασσικής 
Ελλάδας και να ερωτηθεί η Κ.Α. Αρχαιολογική υπηρεσία αν 
έχει εξετάσει την Νεγρίδα κοπέλα που έχουν φιλοτεχνήσει 
και να αναλογιστούν τι θα συμβεί αν ανακαλυφθεί μετά από 
400 χρόνια και θεωρηθεί ως η μαύρη Αθηνά.

Υ.Γ. Εάν δεν είναι η απάντηση έτσι όπως γράφουμε εδώ, 
το να λέτε ότι είστε φίλοι του Παραδοσιακού Οικισμού εί-
ναι παραπειστικό, γιατί στην ουσία θέλετε αν είναι δυνατόν 
να απομακρυνθούν όλα όσα θυμίζουν Ελληνικότητα και να 
μείνουν τα σπιτάκια του 1922».



...κυκλοφόρησε,
αναζητήστε το!

Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr
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Αλυκή:  
Άρχισε  
δυστυχώς 
η κατάληψη 
των παραλιών

«Είναι από όλους αποδεκτό ότι η 
Αλυκή εν μέσω κρίσης κατορθώνει 
να αντέχει την πίεση και να αποτελεί 
τον αγαπημένο προορισμό για τους 
επισκέπτες του νησιού.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην ομορφιά που η φύση την προί-
κισε, στους ανθρώπους και στους 
επαγγελματίες που παρέχουν κάθε 
είδους υπηρεσία, αλλά και σε μια πο-
λιτική σταθερή και συνετή, στοχευμε-
νη και δημιουργική  της Κοινότητας 
Αγκαιριάς, η οποία διατήρησε και 
προστάτεψε τον αγνό χαρακτήρα της 
περιοχής. Η Αλυκή αποτελεί σήμερα 
αγαπημένο προορισμό για ήσυχες και 
ποιοτικές διακοπές χωρίς θόρυβο και 
με ελεύθερες παραλίες.

Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε 
μια κρίσιμη καμπή. Ένας νέος νό-
μος ψηφίστηκε και θα ισχύει μέχρι 
31.12.2014 ο οποίος επιτρέπει την 
ενοικίαση των παραλιών για διάφορες 
χρήσεις, για σπορ, ξαπλώστρες και 
τραπεζοκαθίσματα, στερώντας στους 
κατοίκους  αλλά και στους παραθερι-
στές  την ελεύθερη και ανεμπόδιστη 
χρήση τους. Πανελλαδικά ο νόμος 
αυτός βρήκε μεγάλες αντιδράσεις, 
διότι το κράτος υποκύπτοντας στις 
προσταγές των καιρών, προσπαθεί 
να εισπράξει όσο δυνατό περισσό-
τερα χρήματα (για τόνωση των εσό-
δων των ΟΤΑ), μη υπολογίζοντας το 
κοινωνικό κόστος. Με βάση αυτό τον 
νόμο λοιπόν, πρόσφατα νοικιάσθηκε 
και καταλήφθηκε με ιδιοκατασκευή  
ένα σημαντικό μέρος της παραλίας 
της Αλυκής. Σ’ αυτό το σημείο που 
κάποτε οι λουόμενοι  έβαζαν την πε-
τσέτα τους, έπαιζαν ή περπατούσαν, 
σήμερα υπάρχει «μόνιμη κατασκευή».

Υπάρχει ήδη το προηγούμενο του 
Φάραγγα. Γνωρίζουμε πως ξεκίνησε, 
πού έφθασε και φανταζόμαστε που 
θα φτάσει. Γιατί άραγε να μην ξυπνή-
σουμε ένα πρωί και να μην έχει κατα-
λειφθεί και το υπόλοιπο της παραλίας 
από παρακείμενους επιχειρηματίες, 
αφού τους το επιτρέπει ο νόμος; Γιατί 
όχι ο Άγιος Νικόλαος, η Πίσω Αλυκή, 
να μην καταληφθούν από ξαπλώ-
στρες στα καλύτερα τμήματα τους 
και να πληρώνουμε 10 ευρώ για να 
κάνουμε μπάνιο;. Για κάποιους αυτό 

μπορεί να λέγεται πρόοδος, εξέλιξη, 
ανάπτυξη. Για κάποιους άλλους όμως 
λέγεται καταστροφή του φυσικού 
πλούτου του τόπου μας που στο τέλος 
θα φέρει μαρασμό. 

Είναι νόμιμη η πρόσφατη κατα-
σκευή θα πουν κάποιοι. Μήπως νόμι-
μος δεν ήταν και ο επιχειρηματίας που 
εγκατέστησε τα φωτοβολταϊκά;  Γιατί 
τότε αντιδράσαμε; Γιατί καλέσαμε γε-
νική συνέλευση των κατοίκων και δεν 
τον αφήσαμε ούτε να απολογηθεί;

Μήπως δεν είναι νόμιμες και οι τε-
ράστιες ανεμογεννήτριες που έβαλαν 

και θέλουν να γεμίσουν το νησί;  Σαν 
πολίτες αυτού του τόπου θέλουμε να 
γνωρίζουμε αλλά και να μεταφέρουμε 
στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας σε 
ποιους θα οφείλουν ευγνωμοσύνη ή 
κατακραυγή. Θα θέλαμε να γνωρίζου-
με την επίσημη θέση του Δήμου, του 
Τοπικού μας Συμβουλίου, του νέου 
Δημάρχου και του συνδυασμού του 
που θα  αναλάβει σε λίγο το Δήμο, 
του νέου Τοπικού συμβουλίου, του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς, 
του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δω-
ματίων, και του Συλλόγου Γονέων 
Δημ. Σχολείου Αγκαιριάς. Δημοκρα-
τία έχουμε και στη Δημοκρατία όλα 
γίνονται στο φως και ο καθένας μας 
έχει  την ευθύνη των λόγων και των 
πράξεων του. Εδώ ζούμε και εδώ 
θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας. Η 
κατάληψη της παραλίας ανοίγει τους 
ασκούς του Αιόλου. Μισόλογα του τύ-
που: δεν ήξερα, δεν γνώριζα, έτσι νό-
μιζα, έλα τώρα δικά μας παιδιά είναι, 
δεν μας αρκούν. Ακόμη και όταν  όλα 
είναι νόμιμα, έχουμε κάθε δικαίωμα 
να μην συμφωνούμε. 

Κλείνοντας να τονίσουμε ότι η δι-
αμαρτυρία μας αυτή δεν στρέφεται 
κατά των επιχειρηματιών οι οποίοι 
βασιζόμενοι στον νόμο κατασκεύασαν 
την μόνιμη πλατφόρμα στην παραλία 
της Αλυκής. 

Μέσα από την επιστολή μας αυτή 
εκφράζουμε την βαθειά ανησυχία μας 
για το μέλλον όχι μόνο του χωριού μας 
αλλά και ολόκληρης της Πάρου και θα 
επιθυμούσαμε με αυτή την αφορμή 
να ξεκινήσει μια γενική προσπάθεια  
για την προστασία των παραλιών και 
του φυσικού πλούτου  του νησιού. 
Το κράτος μέσω του ΤΑΙΠΕΔ άρχισε 
το ξεπούλημα των παραλιών σε ολό-
κληρη την Ελλάδα. Τουλάχιστο εμείς 
οι πολίτες ας μην ακολουθήσουμε το 
καταστρεπτικό παράδειγμά του. 

Περιμένουμε επίσημες απαντήσεις 
και θέσεις και επιφυλασσόμεθα.

Καλανδράνης Δημήτρης
Ραγκούσης Κώστας
Σαρηστάθης Στάθης

Σκανδάλης Ματθαίος
Σκιαδά Μαίρη  Σκαφτούρου

Σκιαδάς Φώτης».

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014Τοπικές ειδήσεις

Πλωτές 
εξέδρες και… 
Πάρος

Με την 8220/131/14 απόφαση που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1651Β/23-6-2014, ο 
Υπουργός Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτης, 
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επι-
φάνειας μέχρι 150 μέτρων, στη θάλασσα, 
χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχια-
κή χρήση. Η απόφαση αυτή αντικαθιστά το 
άρθρο 14 του νόμου 2971/2001 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του νό-
μου 4256/2014.

Η νέα απόφαση επεκτείνει τη χρήση των 
πλωτών εξεδρών και για τουριστικές δρα-
στηριότητες καθώς επίσης, βάζει και στενά 
χρονικά όρια στις κρατικές υπηρεσίες για 
την έγκριση της τοποθέτησης. Τί σημαίνει 
πρακτικά αυτό…

Επιτρέπει έναντι οικονομικού ανταλλάγ-
ματος (εάν πρόκειται για ιδιώτες), να τοπο-
θετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση 
στον αιγιαλό πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέ-
χρι 150 μέτρα και για εποχιακή χρήση μέχρι 
έξι (6) μηνών για την εξασφάλιση πρόσβα-
σης και για την επιδίωξη ιδίως των ακόλου-
θων σκοπών.

α) προσωρινή πρόσδεση σκαφών.
β) πρόσβαση των λουομένων σε δύσβατες 

παραλίες και περιοχές.
γ) διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.
δ) εξυπηρέτηση θαλασσίων μέσων ανα-

ψυχής.
ε) εγκατάσταση και λειτουργία ναυαγοσω-

στικών μονάδων
στ) διενέργεια καταδύσεων.
Για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εντός 

θαλάσσιας ζώνης λιμένος αρκεί: α) η απόφα-
ση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα 
διοίκησης του λιμένα (εφόσον η εξέδρα το-
ποθετείται από τον φορέα)΅ή απόφαση περί 
παραχώρησης του ιδιαιτέρου δικαιώματος 
θαλάσσιας ζώνης λιμένα σε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, β) εισήγηση της αρμόδιας 
λιμενικής αρχής, γ) διάγραμμα από τοπογρά-
φο για τη ακριβή θέση της εξέδρας, και δ) 
τεχνική περιγραφή της εξέδρας (δίνεται από 
την προμηθεύτρια εταιρεία).

Ο φάκελος υποβάλλεται από τον φορέα δι-
οίκησης του λιμένος στην Γενική γραμματεία 
Τουριστικών υποδομών του Υπουργείου 
Τουρισμού, η οποία οφείλει να διατυπώσει 
την γνώμη της προς την Γενική γραμματεία 
Λιμενικής πολιτικής του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας, εντός 20 ημερών από την λήψη του 
φακέλου. Εάν η εξέδρα τοποθετείται εκτός 
λιμενικής ζώνης, ο ενδιαφερόμενος καταθέ-
τει αίτηση στην Λιμενική αρχή μαζί με φά-
κελο ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαι-
ολογητικά:

αα) Τοπογραφικό διάγραμμα που να απο-
τυπώνεται η θέση της πλωτής εξέδρας σε 
σχέση με την ακτογραμμή.

ββ) Τεχνική περιγραφή της εξέδρας.
Η Λιμενική αρχή εντός 10 ημερών διαβι-

βάζει το φάκελο -στην Γενική Γραμματεία 
Λιμενικής Πολιτικής

- στην Γενική Γραμματεία Τουριστικών 
Υποδομών

- στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία.
Οι δυο τελευταίες υποχρεούνται εντός 20 

ημερών να διατυπώσουν την γνώμη τους 
στην Γενική γραμματεία Λιμένων, η οποία 
με την σειρά της εντός δέκα ημερών εκδίδει 
απόφαση του γενικού γραμματέα περί τοπο-
θέτησης πλωτής εξέδρας και προσδιορίζει 
και το οικονομικό αντάλλαγμα.

Η απόφαση ισχύει για πέντε έτη.

Η απόφαση του κ. Βαρβιτσιώτη δίνει την 
ευκαιρία, εφ’ όσον υπάρχει θέληση κυρίως 
από τα λιμενικά ταμεία να διαμορφωθεί ένα 
νέο Λιμενικό πλαίσιο σε περιοχές που δεν 
διαθέτουν επαρκή χώρο για την πρόσδεση 
σκαφών κατά την θερινή περίοδο.

Ειδικότερα, για την Πάρο, δίνεται η 
δυνατότητα να τοποθετηθούν εποχιακά 
εξέδρες για πρόσδεση σκαφών στην θαλάσ-
σια Λιμενική ζώνη της Παροικιάς, της Αλυ-
κής, της Αντιπάρου και σε οποιοδήποτε άλλο 
λιμάνι του νησιού, με ένα χρονοδιάγραμμα 
30 ημερών. Η γενικότερη πολιτική και φι-
λοσοφία της κυβέρνησης είναι να δώσει 
αυξημένες αρμοδιότητες και πιο ευέλικτες 
διαδικασίες στους φορείς διοίκησης και εκ-
μετάλλευσης των λιμένων, προκειμένου με 
την σειρά τους να προχωρήσουν σε αναπτυ-
ξιακά έργα στην περιοχή αρμοδιότητας τους 
με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη.

Είναι μια ευκαιρία για το νησί μας που πρέ-
πει το Λιμενικό ταμείο να την εκμεταλλευτεί.

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Λιμενικό γιοκ;
Σύμφωνα με δημοσίευση προεδρικού δι-

ατάγματος, υπ.αριθμ.81/29-5-2014, έγινε 
γνωστό ότι επίκειται το κλείσιμο του λιμενι-
κού σταθμού Αντιπάρου.

Για τον παραπάνω λόγο ο εμποροεπαγ-
γελματικός σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου, δημοσιοποίησε ανακοίνωση που 
έστειλε στο υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου 
και την κοινοποίησε στο υπουργείο οικο-
νομικών, τους βουλευτές Κυκλάδων, στο 
Λιμενικό Σώμα και άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς.

Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει:
«[…] Πιστεύουμε ότι το κλείσιμο του λιμε-

νικού σταθμού στην Αντίπαρο, δε θα βοηθή-
σει κανένα μας. Αντίθετα, η διατήρηση της 
παραπάνω υπηρεσία της Αντίπαρου είναι 
απαραίτητη και βοηθά την ομαλή κίνηση, 
τόσο στα ferry boat της Αντιπάρου  καθημε-

ρινά, όσο και με τις 200 και πλέον κινήσεις 
σκάφων, καθώς και τον διαρκώς αυξανόμε-
νο αριθμό μεγάλων σκαφών αναψυχής.

Μην ξεχνάτε ακόμη, πως το παραεμπόριο 
και στο νησί της Αντιπάρου, είναι ένα από τα 
φαινόμενα που γιγαντώνει η έλλειψη προ-
σωπικού στο αστυνομικό τμήμα της Αντίπα-
ρου και η παντελής έλλειψη της δημοτικής 
αστυνομίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία 
την παρουσία ένστολων, ανεξάρτητα από την 
υπηρεσία. Γι’ αυτό, θα θέλαμε να παραμένει 
και να ενισχυθεί η παρουσία του σταθμού, 
σε ένα προορισμό που γνωρίζει αλματώδη 
ανάπτυξη.

Πέρα από την αυξημένη κίνηση της Αντι-
πάρου, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν και την 
επιτήρηση των αγκυροβολιών στο κανάλι, 
αλλά και στον Άη Γιώργη, καθώς και την με-
γάλης αρχαιολογικής σημασίας ανασκαφή σε 
εξέλιξη στο Δεσποτικό».

Για το ίδιο θέμα ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κυ-
κλάδων, κ. Π. Ρήγας, έκανε αναφορά στη 
Βουλή.
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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
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας»

1η ιατρική ηµερίδα µε θέµα:

Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 & ώρα 18.30,
στο Astir of Paros, στις Κολυµπήθρες

Είσοδος ελεύθερη διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

διοργάνωση:

Το θέμα της εβδομάδας

Πάρος Νάουσα | τηλ/fax: 22840 28001
e-mail: paolocars@yahoo.gr | www.powercars.gr

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

Πληγώνομαι πιο πολύ από 
τις προκαταλήψεις

«Ανακοίνωση από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο για τα δικαιώματα ατόμων 
με ψυχική αναπηρία στην Πάρο

Είχαμε την ευκαιρία, κατόπιν προσκλήσεως της ψυχολόγου της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. κ. Σ. Παντελί-
δου, να παρακολουθήσουμε το εκπαιδευτικό σεμινάριο που οργάνωσε η Εθνική Συνομο-
σπονδία Ατόμων με Αναπηρία, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα των 
ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Εκπαιδευτές μας ήταν η ψυχολόγος κ. Σ. Παντελίδου και ο 
κοινωνικός λειτουργός κ. Δ. Γαλάνης. Το  σεμινάριο παρακολούθησαν λήπτες και μη, που 
επισκέπτονται την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας  Πάρου. 

Αποφασίσαμε, για λόγους αναγνώρισης αξίας του σεμιναρίου και ευγνωμοσύνης προς 
τους διοργανωτές, εμψυχωτές και συμμετέχοντες, να συντάξουμε μια ανακοίνωση, που να 
εκφράζει το γενικότερο πνεύμα, που είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε. 

Σ’ αυτήν την ανακοίνωση, παρουσιάζουμε τα κεντρικά σημεία του σεμιναρίου, κάποια θέ-
ματα που συζητήθηκαν, τα συναισθήματα που βιώσαμε και κάποιες προσωπικές αναφορές. 
Στο σεμινάριο ενθαρρύνθηκε η συμμετοχή, δηλαδή, πέρα από γνώσεις που μας μετέδωσαν 
οι ειδικοί, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να 
διηγηθούμε εντυπώσεις, να παίξουμε, να γελάσουμε, να ανοίξουμε τον ψυχικό μας κόσμο, 
να αναφερθούμε σε προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα και εν τέλει να προτείνουμε. 
Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικά προβλήματα, αλλά παρουσιάζου-
με και πάμπολλα κοινά χαρακτηριστικά. Καθένας μας έχει τη δική του ιστορία, το δικό 
του πόνο, τη δική του αλήθεια. Στο σεμινάριο μάθαμε ότι έχουμε και δικαιώματα.

Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ανακοίνωση, πέρα από την παρουσίαση, μεταφέρουμε 
και πάλι τα συναισθήματά μας και είναι σαν να μιλάει καθένας για τον εαυτό του, 
αλλά και για όλους που έλαβαν μέρος, με ένα συλλογικό σκεπτικό. Σαν να μιλάει 
ένας για όλους και όλοι για ένα, σαν ενικός με πληθυντικό τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες και λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το σεμινάριο 
ήταν ενδιαφέρον και μας έδωσε πληροφορίες για τους ψυχικά ασθενείς, αλλά όχι μόνο, δεν 
περιορίστηκε αποκλειστικά σ’ εκείνους. Ο θεσμός του δικαστικού συμπαραστάτη, η συζήτη-
ση για το στίγμα, τα κάθε λογής δικαιώματα και τα ψυχικά νοσήματα, το θέμα της ακούσιας 
και της εκούσιας νοσηλείας, η προβολή βίντεο από το youtube, η προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν», το μοίρασμα στους εκπαιδευόμενους ενός εγχει-
ριδίου, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι και, πάνω από όλα, μας βοήθησε 
να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε διαφορετικοί. Το σεμινάριο ήταν προπαντός ένας ύμνος στα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

Πέρα από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σεμιναρίου, όλοι εμείς, που παρακολουθήσα-
με τα μαθήματα, διστακτικά στην αρχή και άγνωστοι μεταξύ μας, με μόνο κοινό στοιχείο τα 
όποια προβλήματα υγείας, ενώσαμε τις φωνές μας, μοιραστήκαμε τους φόβους και  
τις αγωνίες μας, προβληματιστήκαμε, γνωριστήκαμε  και γίναμε φίλοι.

Νιώθουμε την απόρριψη και τον στιγματισμό -που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι με ιδιαι-
τερότητες- και καταφέραμε να απελευθερωθούμε και να μιλήσουμε (αναφερθήκαμε σε 
κάποια δικαιώματα γενικής φύσης, όπως π.χ. ελευθερία, προσωπική ασφάλεια, ιθαγένεια, 
άσυλο, εργασία, εκπαίδευση κτλ, μιλήσαμε για ειδικότερα δικαιώματα για άτομα με ψυχική 
αναπηρία, όπως προστασία, αξιοπρέπεια, αποκατάσταση και τη δικαστική συμπαράσταση). 
Στιγματισμένοι οι περισσότεροι, μάθαμε για πράγματα που έχουμε βιώσει, αλλά δε μπορού-
σαμε να ονομάσουμε. Το βασικό δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία δεν είναι παρά 
το δικαίωμα στη ζωή. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και τα άτομα με αναπηρία έχουν αυτό 
το  δικαίωμα. 

Παρουσιάσαμε κάποιες ιδέες-προτάσεις ώστε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Να δημι-
ουργήσουμε μία λέσχη όπου θα βρίσκουν μια αγκαλιά, συμπαράσταση, θαλπωρή 
όλοι άνθρωποι που νιώθουν και βιώνουν την κοινωνική αποξένωση και, εφόσον 
υπάρξει θέληση από τη μεριά τους, μπορούν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα. Έχουν 
ήδη γίνει μεγάλα βήματα (πολιτεία κλπ) στον τομέα της ψυχικής υγείας για μια καλύτερη 
ζωή και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία. 

Είμαστε εδώ, ανοικτοί προς όλους. Καλούμε τους τοπικούς παράγοντες του νη-
σιού να σταθούν δίπλα μας με ευαισθησία και υπευθυνότητα, ώστε να υλοποιηθούν 
τα σχέδια μας, μέσα από την κοινωνική λέσχη προς το παρόν. Ευχαριστούμε την εκ-
παιδευτική ομάδα, που πέρα από τον άψογο τρόπο  διδασκαλίας, μας αγκάλιασε με αγάπη, 
έδειξε ενδιαφέρον και στέκεται δίπλα μας όπως πάντα. Ευχαριστούμε και τον κοινωνικό 
λειτουργό Αλέξη Κροκιδά. Εργάστηκε  χρόνια στην Αγγλία, μετέφερε εμπειρίες του από το 
εξωτερικό, προέβη σε συγκρίσεις με την ελληνική περίπτωση, μας επιμόρφωσε περισσότε-
ρο για πρακτικά ζητήματα και μας μίλησε με τρυφερότητα, χωρίς να διεκδικεί το ρόλο του 
«ειδικού».

Ευχαριστούμε και πάλι την Ε.Π.Α.Ψ.Υ., γιατί διοργάνωσε το σεμινάριο στην Πάρο και όχι σε 
κάποιο άλλο μέρος, όπως πληροφορηθήκαμε. Ένα από τα πολλά θετικά πράγματα που έγι-
ναν, είναι ότι τώρα σας προσκαλούμε να μοιραστείτε τη φιλία και το χώρο μας. Σας περιμέ-
νουμε λοιπόν κάθε πρώτη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα στο ισόγειο της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Κάποτε περίμενα στον προθάλαμο του κέντρου και έπεσε στα χέρια μου ένα φυλλάδιο για 
το στίγμα ενάντια στην ψυχική ασθένεια. «Στίγμα είναι να πληγώνομαι πιο πολύ από 
τις προκαταλήψεις, παρά από την ίδια την αλήθεια μου».

Δεν είμαι διαφορετικός άνθρωπος από εσένα. Απλώς παίρνω φάρμακα και δέ-
χομαι βοήθεια για να είμαι σε κάποια θέματα σαν κι εσένα. Μη μας αποκλείετε, 
όπως μην αποκλείετε την ίδια τη ζωή».
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς για τη χορήγηση άδειας πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6MW, στις θέσεις «Κό-
ρακας-Ράχες» της Πάρου.

Σύμφωνα με τη Ρ.Α.Ε. (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας): «[…] Η παρούσα άδεια χορη-
γείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης 
ισχύος 36,8ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36MW, ο οποίος αποτελείται από 
16 ανεμογεννήτριες ισχύος 2,3MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 71 μέτρα. 

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στις θέσεις «Κόρακας – Καντνελιά – Σμυρίγλι - Αγριο-
λούκα», του Δήμου Πάρου, της Δημοτικής Ενότητας Πάρου, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο χωρίς 
γεωγραφικό υπόβαθρο (μορφής σκαριφήματος) που κατατέθηκε στη ΡΑΕ, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 παρ. 8 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Αδειών 
Παραγωγής».

Η «Φωνή της Πάρου», από την πρώτη στιγμή (ένα χρόνο πριν), που πληροφορή-
θηκε το γεγονός, μέσα από σχετικά της άρθρα, ρεπορτάζ και δημοσιεύματα, προσπά-
θησε να ενημερώσει το κοινό του νησιού μας. Έπειτα από την έντονη ενασχόλησή 
μας με την υπόθεση, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως πλέον στο χώρο (βλ: 

φωτογραφίες), που θα τοποθετηθούν οι 16 γιγάντιες ανεμογεννήτριες, θα επιφέρουν 
πλήρη αλλοίωση του περιβάλλοντος και σχεδόν θα είναι ορατές στο μισό νησί, ενώ 
φυσικά θα δεσπόζουν στο μέσο της επαρχιακής οδού Παροικιάς-Νάουσας. Και όλα 
αυτά θα γίνουν για το συμφέρον ιδιωτών επιχειρηματιών και δίχως καμία ανταπόδο-
ση στην Παριανή κοινωνία. Μία Παριανή κοινωνία που δεν κέρδισε έτσι και αλλιώς 
τίποτα ούτε τις περασμένες δεκαετίες από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, όπως δεν κέρδι-
σε τίποτα και από την τοποθέτηση των πρώτων τεσσάρων ανεμογεννητριών πάνω 
από τις Καμάρες, όπως δε θα κερδίσει και τώρα τίποτα από την εγκατάσταση των 16 
γιγάντιων ανεμογεννητριών, πίσω από την ιστορική μονή της Λογγοβάρδας. Το ερ-
γοστάσιο της ΔΕΗ, στη Νάουσα, συνεχίζει να βγάζει καπνούς από πετρέλαιο, διασύν-
δεση του νησιού μας με την ηπειρωτική χώρα δεν υπάρχει και ιδιώτες θησαυρίζουν 
αλλοιώνοντας το περιβάλλον της Πάρου, δίχως να προσφέρουν ούτε ένα ευρώ στο 
νησί μας…

Νέες αντιδράσεις
Για το θέμα σχετικά με την ψήφιση στην Βουλή των επενδυτικών σχεδίων για τα Βι-

ομηχανικά Αιολικά Πάρκα (ΒΑΠΕ), σε Νάξο και Πάρο, ο Περιφερειακός συνδυασμός 

Ανεμογεννήτριες… 
Δίχως κέρδος η Πάρος 
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«Νησιωτική Ανατροπή», 
εξέδωσε το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Η αρχή έγινε τον Δεκέμβρη 
του 2013 με την έγκριση περι-
βαλλοντικών όρων από το ΥΠΕ-
ΚΑ για εγκατάσταση αιολικών 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας συνολικής ισχύος 
218,5 MW στα νησιά Άνδρος, 
Τήνος, Πάρος και Νάξος. Έτσι, 
άνοιξε ο δρόμος για την κατα-
σκευή και λειτουργία υπερμε-
γεθών βιομηχανικών αιολικών 
πάρκων, σε αντίθεση με το οι-
κονομικό, περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό όφελος των κατοίκων 
των Κυκλάδων.

Με την ολομέλεια της Παρα-
σκευής 27/06 του Α’ θερινού 
τμήματος κυρώθηκε από τη 
Βουλή η υπαγωγή 2 εξ αυτών 
των «Επενδυτικών» Σχεδίων 
στις ενισχύσεις του ν. 3908/2011 με τον εύηχο τίτλο «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή 
Συνοχή».

Πρόκειται για ένα αιολικό πάρκο ισχύος 27,6 MW στην Πάρο και ένα αιολικό πάρκο 
ισχύος 36,8 MW στη Νάξο. Η επένδυση σύμφωνα με τις προδιαγραφές δημι-
ουργεί από μια ολόκληρη θέση εργασίας στο καθένα! Η άμεση επιχορήγηση 
από τον κρατικό κορβανά ανέρχεται σε 7,5 εκατομμύρια ευρώ έκαστο! Σημει-
ώνεται ότι τα συγκεκριμένα έργα μπορούν επίσης να ενισχυθούν επιπρόσθετα από τα 
προγράμματα ΕΣΠΑ και του νέου ΣΕΣ και να δανειοδοτηθούν από το ΕΤΕΑΝ, πράγμα 
για το οποίο είμαστε βέβαιοι… Οι δε φορολογικές απαλλαγές αγγίζουν τα 2.5 εκ. 
ευρώ. Τα μετοχικά κεφάλαια των διαφορετικών εταιριών ανήκουν στους ίδιους επι-
χειρηματικούς ομίλους, ομίλους τους οποίους επιδοτεί ο έλληνας φορολογούμενος με 
πολλαπλούς τρόπους εδώ και πολύ καιρό…

Είναι τα δύο από τα 4 (τα άλλα σε Άνδρο και Τήνος) αιολικά πάρκα για τα οποία το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στις 9/11/2011 είχε γνωμοδοτήσει αρνητι-
κά, αλλά και είχαν καταψηφιστεί και με αποφάσεις των Δήμων των τεσσάρων νησιών, 
οι οποίοι και έχουν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση των συγκεκριμένων σχε-
διασμών. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει επίσης και πλήθος τοπικών φορέων και συλλο-
γικοτήτων. Θεωρούμε εξαρχής αδιανόητο συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα να 
καθορίζουν και την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, τις πολιτικές για την περι-
φερειακή ανάπτυξη και τον ενεργειακό σχεδιασμό. Αντί να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός 
του ενεργειακού χάρτη της Περιφέρειας με τη βοήθεια του ΥΠΕΚΑ και να αξιολογηθεί 
και προχωρήσει με πρώτο και βασικό κριτήριο τη βιωσιμότητα, επιλέγεται η πλήρως 
ιδιωτική ολιγοπωλιακή αγορά ενέργειας. 

Σε συνδυασμό για την επικείμενη πώληση της μικρής ΔΕΗ, δρομολογείται η ουσια-
στική παράδοση της ζωτικής σημασίας παραγωγής ενέργειας με σοβαρές επιπτώσεις 
για τους καταναλωτές όπως π.χ. την αύξηση κόστους των οικιακών τιμολογίων. Εξάλ-
λου, οι συνεχείς αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ αποτελούν μνημονιακές δεσμεύσεις 
της κυβέρνησης όσο και η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

Ως Νησιωτική Ανατροπή δε μπορούμε παρά να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:
- Πόσο «ώριμα και αξιολογημένα» μπορούν να θεωρούνται έργα τα οποία βρίσκουν 

τις τοπικές κοινωνίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση αντίθετες; Αξιολογημένα με ποια 
κριτήρια και για ποια συμφέροντα;

- Πώς νοείται η «ενίσχυση οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας»; Με τις 2 
θέσεις εργασίας που δημιουργούνται; 

- Πώς καθίσταται η επιχειρηματικότητα «εξαιρετικά σημαντικός μοχλός ανάπτυξης 
και θα συντελέσει σημαντικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας»; Με την 
επιδότηση από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων 
και τον παράλληλο στραγγαλισμό οποιασδήποτε εναλλακτικού σχεδιασμού για καθαρή 
ενέργεια σε μικρομεσαία κλίμακα, π.χ. σε επίπεδο νοικοκυριού, οικισμού, ή και νη-
σιού με τοπικό σχεδιασμό και με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον; 

Οι τρόποι με τους οποίους το Υπουργείο προωθεί τις ΑΠΕ δε λαμβάνει υπόψη του 

τη σύγχρονη ευρωπαϊκή εμπει-
ρία και την αποτυχία των ΒΑΠΕ, 
τις πραγματικές ανάγκες των νη-
σιωτών και την περιβαλλοντική 
καταστροφή που αυτά συνεπά-
γονται. Αντίθετα, στοιχίζεται με 
την πρόσκαιρη «μεγέθυνση» 
των οικονομικών δεικτών, την 
επικοινωνιακήπροσέγγιση της 
αναπτυξιακής ανασυγκρότησης 
της χώρας, την παράκαμψη των 
δημοκρατικών διαδικασιών. 
Λειτουργεί εις βάρος και ερήμην 
των τοπικών κοινωνιών και εις 
όφελος των μεγαλοεπιχειρημα-
τιών, των οποίων χρηματοδοτεί 
αφειδώς την επιχειρηματικό-
τητα, την ίδια στιγμή που έχει 
αφαιμάξει τους μικρομεσαίους.

Για μας, το μοναδικό νησιώτι-
κο περιβάλλον, η ήπια και ισόρ-
ροπη ανάπτυξη των νησιών, 

η μικρή κλίμακα των Κυκλάδων και η μη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας τους 
αποτελούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της ζωής μας. Είναι σημαντική η δυναμική που 
έχει δημιουργηθεί στις Κυκλάδες από πολλούς φορείς, συλλογικότητες, οργανώσεις 
και προσωπικότητες ενάντια στα ΒΑΠΕ. Καλούμε όλους τους πολίτες να διατρανώσουν 
την αντίθεση τους στα «επενδυτικά» σχέδια και να αποτρέψουν την ανεπανόρθωτη 
ζημιά που θα προκληθεί. Καλούμε το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην επό-
μενη συνεδρίαση που θα γίνει αρχές Ιουλίου, να πάρει σαφή θέση, ενημερώνοντας 
τους κατοίκους των νησιών και εντείνοντας την αντίδρασή του. Παράλληλα, οφείλει να 
ενημερώσει η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή τους κατοίκους του Νότιου Αιγαίου 
σχετικά με την πορεία της μελέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με απευθείας ανά-
θεση (19 Οκτωβρίου 2013) για την υλοποίηση του έργου «Εξειδίκευση του χωρικού 
σχεδιασμού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου». Καλούμε την επερχόμενη Περιφερειακή Αρχή να δηλώσει την συ-
στράτευση της με τις ήδη ληφθείσες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, των 
Δημοτικών Συμβουλίων των 4 νησιών και των τοπικών φορέων».

Λαϊκή Συσπείρωση

Για το ίδιο θέμα, στις 26/6, δελτίο τύπου εξέδωσε και η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτί-
ου Αιγαίου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του ΚΚΕ με το συνδυασμό της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου τις 25/6/2014 στη Σύρο έθεσαν προ ημερησίας διάταξης το σοβαρό ζήτημα 
του Σχεδίου Νόμου που συζητιέται προς ψήφιση στη Βουλή με τίτλο «Κύρωση απο-
φάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις».

Το εν λόγω σχέδιο νόμου αφορά, σ’ ό,τι έχει σχέση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου α) 
την εγκατάσταση στην Πάρο στη θέση «ΚΟΡΑΚΑΣ – ΡΑΧΕΣ» Αιολικού Πάρκου ισχύος 
27,6 MW από την ιδιωτική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ».

β) την εγκατάσταση στη Νάξο στη θέση «ΚΑΒΑΛΑΡΗ – ΣΤΡΩΤΗ – ΧΟΝΤΡΩΠΑ» Αιο-
λικού Πάρκου ισχύος 36,18 MW από την ιδιωτική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟ-
ΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Οι εκπρόσωποι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» απαίτησαν από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο να πάρει θέση ενάντια στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου και να αναπτύξει δρά-
σεις ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά μας που θα έχουν σοβα-
ρότατες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Στη συζήτηση που έγινε το Περιφερειακό 
Συμβούλιο έκφρασε την αντίθεσή του στο Σχέδιο Νόμου και στην επόμενη συνεδρί-
αση θα συζητήσει τις δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν γι’ αυτό μαζί με τους 
Δήμους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Ν. Αιγαίο καλούν σω-
ματεία, μαζικούς φορείς, τους κατοίκους σε ετοιμότητα να αντιταχθούν σ’ αυτά τα επι-
χειρηματικά σχέδια που οι μόνοι που θα έχουν οφέλη είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι».
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Περί ΕΚΑΒ
Διαβάζοντας, στη διπλανή στήλη το άρθρο του κ. Δη-

μήτρη Καλανδράνη, τα ‘χασα. Έφερα στο μυαλό μου την 
εικόνα μεταφοράς της κυρίας από την Αγκαιριά και θό-
λωσα… 

Αλήθεια, ποιος είναι αυτός 
που δε θα θύμωνε βλέποντας 
τη μητέρα του να μεταφέρεται μ’ 
αυτόν τον τρόπο προς το πλοίο 
της γραμμής και ενώ η ίδια αντι-
μετώπιζε οξύ περιστατικό. Από 
την άλλη, έμεινα στις ευχαριστίες 
προς τη γιατρό και κατανοώ πως 
η Φαίδρα θα προσπάθησε για το 
καλύτερο.

Έτυχε και σε μένα ένα βράδυ να μεταφερθώ με υψη-
λή πίεση στο Κ.Υ. Πάρου και η ίδια γιατρός που ονομά-
ζει ο κ. Δ. Καλανδράνης, να αντιμετωπίσει το περιστα-
τικό μου. Θυμάμαι ότι προσπαθώντας να με βοηθήσει 
αναγκάστηκε να βγάλει και την άσπρη της ποδιά, όταν 
της εκμυστηρεύτηκα πως βλέποντας την με το «ρούχο 
εργασίας» της γιατρού ανέβαινε περισσότερο η πίεσή 
μου. Πάντα στο Κ.Υ. του νησιού μας οι εργαζόμενοι εκεί, 
κάνουν κάτι παραπάνω και πάντα προσπαθούν με λίγα 
σχετικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους. Τελικά, έχω την πεποίθηση 
πως στο Κ.Υ. Πάρου, τα πάντα επαφίενται στον «πατρι-
ωτισμό» του προσωπικού.

Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο να γράψω και πάλι 
για τα προβλήματα του τομέα υγείας του νησιού μας. 
Τα έχουμε αναφέρει τόσες και τόσες φορές στην εφη-
μερίδα μας, που στο τέλος –όπως έχω ξαναγράψει- θα 
καταντήσουμε γραφικοί… Αυτή τη φορά νιώθω και εγώ 
απ’ αυτή τη στήλη την υποχρέωση να ευχαριστήσω το 
προσωπικό, που σε κάθε συζήτηση με φίλους που είχαν 
πρόβλημα και επισκέφθηκαν το Κ.Υ., μου λένε για την 
εξυπηρέτηση που είχαν και το ενδιαφέρον που έδειξαν 
οι γιατροί.

Με αφορμή το σημερινό μου άρθρο όμως, θέλω να 
επισημάνω και μία άλλη παράμετρο εργαζομένων στο 
Κ.Υ. που έχουν ακούσει τα σχολιανά τους τα τελευταία 
χρόνια, δίχως οι ίδιοι να έχουν το παραμικρό φταίξιμο. 
Αναφέρομαι στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Γι’ αυτούς, 
ατυχώς, η Παριανή κοινωνία ελάχιστα γνωρίζει. Οι δια-
σώστες όπως έχω διαβάζω σε μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης τα ακούνε «χοντρά», επειδή δεν μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν σε περιστατικά. Έχω διαβάσει πολλά στο 
facebook από διάφορους ανόητους, που τους κατηγο-
ρούν για την έλλειψη βάρδιας, όταν τους χρειάστηκαν. 
Κανείς φυσικά εξ όλων όσοι ασκούν κριτική καφενείου, 
δε σκέφτηκε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν αριθμητικά 
οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στις βάρδιες. Κανείς εξ αυτών 
δε ρώτησε ποτέ πόσοι έχουν μείνει και πως τέσσερα 
άτομα με πενθήμερο και οκτάωρο εργασίας μπορούν 
να καλύψουν τρεις βάρδιες το επταήμερο. Όσους υπο-
λογισμούς και αν κάνετε, τα νούμερα δεν βγαίνουν… Ας 
μην αρχίσω να γράφω και πως τους αντιμετωπίζουν 
πολλές φορές στα περιστατικά που πάνε. Άλλοι τους 
βλέπουν ως υπαίτιους που δεν ήταν στον τόπο την ίδια 
στιγμή του συμβάντος, άλλοι τους βρίζουν από συνή-
θειο και άλλοι… τους φωνάζουν από συνήθειο για ψύλ-
λου πήδημα.

Το ΕΚΑΒ είναι για έκτακτα περιστατικά και όχι υγειο-
νομικό ταξί. Έχουμε φθάσει στο σημείο στην Πάρο, να 
καλείται το ΕΚΑΒ για συνάχι ή για μεταφορά ατόμου για 
συνταγογραφία. Μη γελάτε καθόλου. Έχουν γίνει αυτά 
που σας γράφω.

Κανείς από αυτούς τους εξυπνάκηδες δεν έχει σκε-
φθεί πως την ίδια στιγμή μπορεί να χρειάζονται οι δι-
ασώστες για ένα πραγματικά επείγον περιστατικό. Μία 
βάρδια διασωστών υπάρχει –όταν υπάρχει- και αυτή 
είναι για ΟΛΗ την Πάρο. Λίγο σοβαρότητα επιτέλους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Το χρονικό 
διακομιδής 
μιας μάνας

Μεταφέρω αυτούσια την κατάθεση ενός πολύ κα-
λού μου φίλου, του Κώστα Ραγκούση  (ταχυδρόμου), 
αδελφού του γνωστού μας Μανώλη Ραγκούση, πρώην 
Διευθυντή στο ΙΚΑ., αναφορικά με την επείγουσα δια-
κομιδή της μητέρας τους στο Νοσοκομείο της Σύρου.

Ανέλαβα την υποχρέωση να προβώ στη δημοσίευση 
του συμβάντος, για λογαριασμό του, ακριβώς όπως 
μου το ανάφερε, καθώς ο ίδιος και η οικογένεια του 
αυτή τη στιγμή είναι ανάστατοι με την κρίσιμη κατάστα-
ση της υγείας της μητέρας τους.

«Τρίτη βράδυ, 17 Ιουνίου, 9.30μ.μ
Ένα ξαφνικό τηλεφώνημα γεμάτο απόγνωση από 

την αδερφή μου, μου λέει: -Πάρε γρήγορα το Κέντρο 
Υγείας να έρθει ασθενοφόρο. Η μάνα κάνει αιμόπτυση.

- Καλησπέρα. Παρακαλώ άμεσα ασθενοφόρο στην 
Αγκαιριά. Η μάνα κάνει αιμόπτυση είναι μισολιπόθυμη 
και μου είναι πολύ δύσκολο να την μεταφέρω σε αυτή 
την κατάσταση σε Ι.Χ

- Δεν έχουμε ασθενοφόρο. Δεν το ξέρεις;
Σαν σακί από πατάτες, ενώ συνεχίζει την αιμόπτυση, 

τη βάζουμε σε ένα αυτοκίνητο. Φτάνουμε στο Κέντρο 
Υγείας. Οι γιατροί κάνουν ότι μπορούν.

- Πρέπει να φύγει άμεσα για Σύρο, λένε.
Κρατάνε με το ζόρι το «Aqua jewel», που είναι στο 

λιμάνι, για να μη φύγει. Μπροστά πηγαίνει το καροτσά-
κι με τη μάνα, που το σπρώχνει ένας γιατρός, δίπλα 
ο αδερφός μου κρατάει τον ορό, από την άλλη τρέχω 

εγώ, κουβαλώντας τη μπουκάλα του οξυγόνου και πιο 
πίσω η αδερφή μου και η συνοδός γιατρός. Η γυναίκα 
μου κάνει προσπάθειες στο λιμάνι για να κρατήσει το 
καράβι.

Το κομβόι τρέχει στο δρόμο μπροστά στον Αϊ Νικόλα. 
Το πανάρχαιο καροτσάκι αρχίζει να διαλύεται, έφυγαν 
τα χερούλια, τα στηρίγματα των ποδιών δεν λειτουρ-
γούν. Τα πόδια της μάνας σέρνονται στο δρόμο...

Αλήθεια θα ήμουν άπατρις αν το τραβούσα βίντεο να 
το στείλω στα κανάλια. Σκέφτηκα τις τόσες τουριστι-
κές εκθέσεις που πήγαν οι απερχόμενοι, και στις άλλες 
τόσες που θα πάνε οι ερχόμενοι. Τόσος κόπος. Τόσα 
έξοδα, να μην πάνε χαμένα. Νιώθω μόνος με την οικο-
γένεια μου, εγκαταλειμμένος, ανήμπορος, απροστά-
τευτος. Στο μυαλό μου φέρνω αυτά που ακούμε κάθε 
μέρα: την αντιλαϊκή κυβέρνηση, το μνημόνιο, τους λαϊ-
κούς αγώνες και τις χιλιάδες μπουρμπούτσαλα που με 
κάνουν να σιχαίνομαι τις μεγάλες κορώνες.

- Σ’ ευχαριστώ γιατρέ, σ’ ευχαριστώ Φαίδρα από τα 
βάθη της καρδιάς μου.

Εύχομαι να μη συμβεί ποτέ σε κανέναν άλλο το 
κακό. Όμως η στατιστική και η πραγματικότητα άλλα 
δείχνουν: Σύντομα θα βρεθεί ένας συνάνθρωπος στην 
ανάγκη και δεν θα προλάβει.

Θα μείνει να περιμένει το ασθενοφόρο... το καράβι...
το ταχύπλοο.

Καλό καλοκαίρι και καλή τουριστική σεζόν να έχου-
με. Στο κάτω-κάτω η υγεία είναι θέμα της πολιτείας. 
Εμείς φτιάχνουμε δρόμους, πλατείες, αποχετεύσεις, 
λιμάνια, αεροδρόμια.

Όσο για το ασθενοφόρο, δεν ευθύνεται ούτε το Νο-
σοκομείο της Σύρου, ούτε οι τέσσερις διασώστες του 
ΕΚΑΒ που δεν μπορούν να καλύψουν  τις ανάγκες του 
νησιού σε 24ωρη βάση. Τελικά ποιός φταίει; Μάλλον … 
η κακή μας μοίρα.

Καημένη μάνα».
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ

Παραδοσιακή 
μουσική

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει στη Σέρι-
φο, την 4η Μουσική Συνάντηση Παραδοσιακής Μουσι-
κής Νέων Νοτίου Αιγαίου.

Περισσότεροι από 100 νέοι μουσικοί -ηλικίας από 7 
μέχρι και 22 ετών- από 15 τουλάχιστο νησιά του Νο-
τίου Αιγαίου, αλλά και από τον ευρύτερο χώρο του 
Αρχιπελάγους, θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλης 

εμβέλειας μουσική πρωτοβουλία της Περιφέρειας.
Η πρωτοβουλία συνεχίζει την ενθουσιώδη προσπά-

θεια ενδυνάμωσης της ζωντανής μουσικής του Αιγαί-
ου, που ξεκίνησε για πρώτη φορά από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων το 2002, με την καθιέρωση 
του θεσμού των Παγκυκλαδικών Μουσικών Συναντή-
σεων Λαϊκών Πνευστών. Οι Συναντήσεις των νέων, 
με την παγκυκλαδική αρχικά μορφή τους, έχουν κα-
θιερωθεί από το 2004, αποτελώντας το επιστέγασμα 
της προσπάθειας που καταβάλλεται με επιτυχία τα τε-
λευταία χρόνια για προσέλκυση όλο και περισσότερων 
παιδιών στην εκμάθηση των παραδοσιακών κυκλαδί-
τικων μουσικών οργάνων (λαϊκά πνευστά και κρου-
στά, βιολί, λαούτο, λύρα και σαντούρι).
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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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙ0 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες, 

ευχαριστεί τους συμμαθητές της Γ1 Γυμνασίου Παροι-
κίας του έτους 1991 για την προσφορά τους στα παιδιά 
του κέντρου στην μνήμη του συμμαθητή τους Νίκου 
Λιανόπουλου. 

Επίσης, ευχαριστούμε τον κύριο Ακάλεστο Κώστα για 
την ευγενική του προσφορά προς τον σύλλογο μας. 

Με πολύ εκτίμηση, 
για το διοικητικό συμβούλιο, 

η πρόεδρος Άννα Πολυκανδριώτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

GALLERY ANEMOMILOS, ΑΓΚΑΙΡΙΑ
Μόνο για να μοιραστώ αυτά τα όνειρα σκορπισμένα 

στο νερό και στα χρώματα, στα γαλάζια χρώματα, τις 
ελπίδες μας… γράφει η 
Estelle Petit στο σημεί-
ωμα της για την έκθεση. 
Η Estelle είναι από την 
Γαλλία. Εδώ και πολλά 
χρόνια έχει αγαπήσει 
την Πάρο, έχει αγαπή-
σει την Αγκαιριά όπου 
μένει με το σύζυγο της. 

Με αυτά τα όνειρα τα 
σκορπισμένα στο νερό 
και στα χρώματα του 
Αιγαίου, ζώντας το χει-
μώνα στο Παρίσι,  δημι-
ούργησε μια σειρά από ακουαρέλες, «Θραύσματα ονεί-
ρων» τις ονόμασε και θέλει να τις μοιραστεί μαζί σας. 

Η έκθεση ζωγραφικής της Estelle Petit παρουσιάζεται 
στην Gallery Anemomilos στην Αγκαιριά. Τα εγκαίνια θα 
γίνουν την Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 8:30 μμ. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 22 Ιουλίου και θα είναι 
ανοικτά από 10:00 – 14:00 και 18:00 – 23:00. 

«Πάριος Οίνος 
Ευφραίνει»

Το Φεστιβάλ Το-
πικών Προϊόντων 
της Πάρου, διορ-
γανώνουν από 4 
έως 6 Ιουλίου, ο 
Δήμος Πάρου σε 
συνεργασία με την 
Κοινωφελή Δημο-
τική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.).

Οι εκδηλώσεις φιλοδοξούν να παρασύρουν τους πα-
ραγωγούς, τους κατοίκους, τους έλληνες και ξένους 
επισκέπτες του νησιού σε ένα πρωτότυπο γαστρονομι-
κό ταξίδι και να τους μυήσουν στις παραδοσιακές τεχνι-
κές παρασκευής. 

Σε μήνυμά του ο δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, τονί-
ζει: «Είναι σαφές ότι η δημιουργία ενός κρασιού αγγίζει 
και την σφαίρα της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε λαού, 
στιγματίζοντας μια γεωγραφική περιοχή κάθε χώρας, μια 
ιστορική περίοδο ενός έθνους και μια στάση ζωής των 
κατοίκων της. 

Αξίζει λοιπόν η ετήσια διοργάνωση ενός θεματικού 
Φεστιβάλ για να βάλουμε όλους τους ενδιαφερόμενους 
στη μοναδική παριανή ατμόσφαιρα των Κυκλάδων, με 
τον καταγάλανο ουρανό, την θάλασσα, την φιλοξενία, 
τις νοστιμιές της χώρας και φυσικά κοντά στον οίνο τον 
Ελληνικό, που ανέκαθεν έρεε διαχρονικά μέσα στο DNA 
του Έλληνα και τον κόσμο. Έχει σημασία να τονιστεί η ιδι-
αιτερότητα της παραγωγικής διαδικασίας των παριανών 
κρασιών προσφέροντας σε ντόπιους και ξένους επισκέ-
πτες του νησιού μας ξεχωριστές οινικές απολαύσεις από 
τους καρπούς που μας δίνει απλόχερα η Παριανή Γη».

Τέλος, σε χαιρετισμό της η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. 
Α. Κάγκανη υποστηρίζει:

«Αγαπητοί μου συμπολίτες Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό 
αλλά και αίσθημα ευθύνης για την ανάδειξη της αμπε-
λο-οινικής κληρονομιάς, προετοιμάσαμε και φέτος το 2ο 
Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων στο νησί μας. 

Με κεντρικό θέμα τον «ΠΑΡΙΟ ΟΙΝΟ ΠΟΥ ΕΥΦΡΑΙΝΕΙ 
ΚΑΡΔΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» συμμετέχουμε και επίσημα ως 
Δήμος στην παγκόσμια ιδέα του Οινοτουρισμού. Ανά-
μεσα λοιπόν στα περίφημα αμπελουργικά κομμάτια του 
Διονυσιακού μωσαϊκού όλης της χώρας, δεσπόζει και το 
νησί μας με τα αυθεντικά παριανά κρασιά και τα μοναδικά 
του προϊόντα που θα προβληθούν στις 4-6 Ιουλίου 2014. 
Έχοντας την βεβαιότητα ότι η συνεχής αναζήτηση των 
γευστικών απολαύσεων της ζωής, αναδεικνύεται πλέον 
ως κυρίαρχο στοιχείο μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας, σας 
προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε όλες τις προγραμμα-
τισμένες εκδηλώσεις του πολιτιστικού αυτού τριημέρου, 
που προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία μεθυστικής 
απόδρασης από την καθημερινότητα αναδεικνύοντας 
παράλληλα την τέχνη και τον κόπο του παριανού οινο-
παραγωγού».

Σύλληψη για πυ-
ροβολισμό σκύλου

Σύλληψη και 
αυτόφωρη δια-
δικασία κινήθηκε 
στις 24 Ιουνίου, 
εναντίον κατοί-
κου Πάρου, που 
πυροβόλησε και 
τραυμάτισε μι-
κρόσωμο σκυ-
λάκι που μπήκε 
στο οικόπεδό 
του.

Σύμφωνα με 
ανακοίνωση των 
Φιλόζωων Εθε-
λοντών Πάρου: 
«[…] το μικρό-
σωμο σκυλάκι 10 
κιλών περίπου, ξέφυγε από τον περιφραγμένο χώρο του 
σπιτιού χθες το απόγευμα (23/6) και ο κηδεμόνας του 
πριν προλάβει να τον καλέσει πίσω άκουσε το γείτονα 
να φωνάζει «τον π.... θα τον καθαρίσω». Αμέσως μετά 
ακούστηκε ο πυροβολισμός από πυροβόλο όπλο και το 
κλάμα του άτυχου σκύλου που είχε χτυπηθεί από σκά-
για.

Ο κηδεμόνας του σκύλου ειδοποίησε άμεσα τον σύλλο-
γό μας «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου» για το περιστατικό 
και τον ενημερώσαμε για τη διαδικασία που προβλέπει ο 
Νόμος 4039 για σοβαρή ενεργή κακοποίηση σκύλου. Οι 
δράστες -σύμφωνα με το Νόμο 4039- διώκονται ποινικά 
και τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός 
έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ 
και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα 30.000 ευρώ.

Στη συνέχεια οι ΦΕΠ συνοδεύσαμε τον κηδεμόνα μαζί 
με το σκυλάκι στην κτηνίατρο κ. Ελένη Ρουσοχατσάκη, 
η οποία στη γνωμάτευσή της αναφέρει για το σκύλο: «...
κατάπτωση, χωλότητα των πρόσθιων άκρων, ανορεξία, 
και πληγές στο θώρακα και στο στέρνο» Η ακτινογραφία 
έδειξε ότι έφερε 6 σκάγια στη θωρακική κοιλότητα από 
πυροβόλο όπλο, 4 εκ των οποίων σε ζωτικά σημεία. Με 
τη γνωμάτευση της κτηνιάτρου ο κηδεμόνας κατήγγειλε 
το γεγονός στο Α.Τ. Πάρου, το οποίο κίνησε την αυτό-
φωρη διαδικασία και συνέλαβε το δράστη ο οποίος πα-
ραδέχτηκε την πράξη του και αναμένεται η απόφαση του 
εισαγγελέα.

Σημειώνουμε ότι ο δράστης είχε απειλήσει πριν 2 μέ-
ρες τον κηδεμόνα του σκύλου ότι αν το ξαναδεί να πλη-
σιάζει το χώρο του, θα τον πυροβολήσει».

Χαρτογραφώντας
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, «Γιάννης Γκίκας», διοργα-

νώνει την εκδήλωση «Χαρτογραφώντας αντίθετους 
κόσμους» (ο χάρτης όπως τον ξέραμε… αλλά, αλλιώς!), 
για παιδιά άνω των 7 ετών. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βιβλιοθήκης: «με μα-
γικούς και φανταστικούς τρόπους θα ενώσουμε όλους 
τους αντίθετους κόσμους της φετινής καλοκαιρινής εκ-
στρατείας!».

Το εικαστικό εργαστήρι θα επαναληφθεί τέσσερις φο-
ρές: Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 6:30-8:30 το απόγευ-
μα, με την Άννα-Μαρία Μοστράτου Πέμπτη 17 Ιουλίου 
στις 11:00-1:00 το πρωί, με τις εκπαιδευτικούς Ασπασία 
Δραγάτη και Άννα Φραγκούλη Τρίτη 26 Αυγούστου 
στις 10:00-12:00 το πρωί, με τις εκπαιδευτικούς Άννα 
Φραγκούλη και Μαίρη Σκαφτούρου Παρασκευή 5 Σε-
πτεμβρίου στις 7:00-9:00 το απόγευμα, με τη Δήμητρα 
Τζιοβίλη.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα 
µε πηγάδι. ∆ίνονται ξεχω-
ριστά ή µαζί, 650.000 €. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι, 156 τµ, µε 
740 τµ οικόπεδο, 200 µ 
από τη θάλασσα. 240.000 
€. Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday)

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     

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   

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. 
πλήρως ανακαινισµέ-
νο,  στον πρώτο όροφο,  
απέναντι από το ζαχαρο-
πλαστείο του Μπαρµπαρή. 
Προτιµάται η ενοικίαση για 
επαγγελµατική στέγη. Τηλ.:  
6974767827, 2284024461

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2o ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ αλλοδαπή, 47 χρο-
νών, νοσοκόµα, που µιλά 
ελληνικά, ζητεί εργασία 
για φροντίδα ηλικιωµένων. 
Τηλ.: 6998817070 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

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 

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

ΚΥΡΙΑ Ή ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ 
ζητείται, γνωρίζουσα τη 
Ρωσική, για µαθήµατα 
Ρωσικής σε παιδί 12 ετών. 
Τηλ.: 2284091835 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ν. & Α. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΕ» ζητά να 
προσλάβει νέους έως 35 ε-
τών για µόνιµη εργασία στο 
εργοστάσιο.  Απαραίτητα 
προσόντα καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Απο-
στείλετε βιογραφικά στο 
e-mail: antoniskv@yahoo.
gr . Τηλ.: 6974012006 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία Παροικίας Πάρου 
πωλείται, σε λειτουργία, 
µε πλήρη εξοπλισµό. Τηλ.: 
6946467908, 2284024507

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚ-
ΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ 
– ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΥ-
ΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
πωλείται, λόγω συνταξιο-
δότησης. 1ον) βυτιοφόρο 
1735, µάρκας Mercedes 
2ον) αποφ/κό µηχάνηµα 
1622 µάρκας Mercedes. 
Μαζί µε τον εξοπλισµό 
και τα τηλέφωνα εργα-
σίας. Τιµή λογική. Τηλ.: 
6944647005  

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΦΕΙ-
ΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ σε 
λειτουργία, πωλείται. Τηλ.: 
6977294736

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ 
ΑΓΡΟΤΗΣ αναλαµβάνει 
όλες τις εργασίες στο κτή-
µα ή τον κήπο σας σε όλη 
την ανατολική Πάρο. Τηλ.: 
6982126403 

ΔΙΧΤΥΑ πωλούνται, από 
ερασιτέχνη, σε τιµή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 2284091835

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€

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

∆ευτέρα έως Παρασκευή καθηµερινά: 9.00-14.00

Μετά τις 14.00 τα επείγοντα θα εξυπηρετούνται κατόπιν 
συνεννόησης µε το τηλεφωνικό µας κεντρο.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 4 Ιουλίου από 13.00-17.00
Σάββατο 5 Ιουλίου από 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Το Σάββατο 5 Ιουλίου θα κάνει ιατρείο
στη «διάγνωση» ο κ. Σταθερός Νίκος 

ουρολόγος-χειρουργός από 10.00-13.00



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;
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με το φακό
 της 

9ο Πανκυκλαδικό 
πρωτάθλημα 
ακαδημιών 
ποδοσφαίρου 

Ολοκληρώθηκε την περασμέ-
νη Κυριακή το 9ο Πανκυκλαδικό 
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που 
πραγματοποιήθηκε στη Μήλο.

Στους αγώνες μετείχαν 11 Ακα-
δημίες με 35 τμήματα από 6 Κυ-
κλαδονήσια, 450 μικροί εκκολα-
πτόμενοι ποδοσφαιριστές και 200 
συνοδοί! Στους αγώνες έδωσε το 
παρόν και ο παλαίμαχος διεθνής 
ποδοσφαιριστής, Γιώργος Αμανα-
τίδης.
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Καλοκαιρινές 
διοργανώσεις 
ΝΟΠ

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, ανακοίνωσε τις διοργανώ-
σεις που έχει αναλάβει για το καλοκαίρι 2014, οι οποίες 
είναι οι εξής:

Classic Yacht Race 2014, 11-13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
KIDS TRIATHLON, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Τουρνουά Beach Volley 7-10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Μεικτό Τουρνουά Beach Volley 16-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2014
Διάπλους Παροικιάς «Δ. Γκίκας», 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2014
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης «Α. Μπί-

σμπας», 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Τουρνουά Beach Volley κάτω των 18, 30-31 ΑΥ-

ΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας «Δ. Βρακάς», 

5-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας.

Οι νικητές 
στην 
ποδηλασία

Το Σάββατο 21 Ιουνίου, πραγματοποι-
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 4ος Ποδη-
λατικός Γύρος Πάρου, με αφετηρία και 
τερματισμό την πλατεία «Μαντώ Μαυ-
ρογένους», που διοργάνωσε και φέτος η 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. σε συνεργασία με τον Αθλη-
τικό Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου. Η εφημε-
ρίδα μας είχε παρουσιάσει πλήρες φωτο-
ρεπορτάζ στο περασμένο φύλλο της.

Στους αγώνες έδωσαν το παρόν 162  
αθλητές από την Πάρο, από πολλές πε-
ριοχές της Ελλάδας, αλλά και το εξωτε-
ρικό, χωρισμένοι σε επτά κατηγορίες και 
διάνυσαν  τα 61 συνολικά χιλιόμετρα της 
διαδρομής.

Η μεγάλη συμμετοχή, για ακόμα μια 
φορά, απέδειξε ότι ο ποδηλατικός γύρος 
της Πάρου έχει καθιερωθεί στη συνείδη-
ση του κόσμου της ποδηλασίας και όχι 
μόνο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 

την άψογη οργάνωσή του, καθώς και τις 
ιδιαίτερες ομορφιές της διαδρομής, καθι-
στούν θελκτική και ευχάριστη τη συμμε-
τοχή για κάθε ποδηλάτη.

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και η Αθλητική της Επι-
τροπή, ευχαριστούν θερμά για τη συνει-
σφορά τους στην επιτυχία του αγώνα, το 
Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το Λιμεναρ-
χείο Πάρου, την Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης-Παράρτημα Κυκλάδων, τον γιατρό 
του αγώνα, κ. Βασίλη Παναρίτη, καθώς 
και τους εθελοντές, που σε όλο το μήκος 
της αγωνιστικής διαδρομής συνέδραμαν 
και στήριξαν τους αθλητές.  

Τέλος, σε ανακοίνωσή της η ΚΔΕΠΑΠ 
ευχαρίστησε ονομαστικά τους ευγενι-
κούς χορηγούς της.

Τα αποτελέσματα
Οι  έξι πρώτοι νικητές ανά κατηγορία, 

έχουν ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
2. ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

4. ΧΕΜΙΝΓΚΣ ΝΙΚΗ
5. ΠΑΠΑNΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
6. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΘΗ
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 15-18 
1. ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚEΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4. ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΣΚΟΥΛΑΞΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 19-29
1. ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ)
2. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
4. ΤΣΟΥΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
5. AMARILDO TUSHA
6. ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 30-39
1. ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΕ-

ΝΙΚΗΣ)
2. EMILL FOLLER (ΤΡΙΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ)
3. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
5. ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΝΙΝΟΣ
6. ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 40-49
1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
5. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
6. BROWN COLIN
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ
1. ΦΥΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΜΙΜΗΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
6. COOPER NICOLAS

Παριανά ταλέντα 
σε καμπ

Την Κυριακή 29/6 ολοκληρώθηκε το 11ο «ΕΥΓΕΝΙ-
ΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ SOCCER CAMP» και το «GOALKEEPER 
CAMP», που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, 
από διάστημα 25 Ιουνίου. Σειρά έχει η Αθήνα.

Το camp ποδοσφαίρου έγινε στο «Παγκρήτιο Στάδιο» 
και διήρκησε πέντε μέρες, όπου τα μικρά παιδιά που 
πήραν μέρος έμαθαν τα μυστικά του ποδοσφαίρου από 
κορυφαίους του είδους τεχνικούς. Από την Πάρο το πα-
ρόν έδωσαν εννέα παιδιά τα οποία άφησαν πολύ καλές 
εντυπώσεις.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελούνταν από τους 
Κώστα Ταράση, Βαγγέλη Σάμιο, Μανώλη Παπαδάκη, 
Άρη Κυριαζή, Βαγγέλη Λάππα (ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ), 
Βαγγέλη Μπέκα (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΗΣ SUPER LEAGUE), Δήμο Ρόκα (ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ-
ΛΑΣ), Μιχάλη Παπαδάκη (Ακαδημία ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΡΟΥ), 
Στέλιο Βελεγράκη, Αντώνη Αποστολάκη (Ακαδημία ΠΑΕ 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ), Νίκο Μακράκη (Ακαδημία Π.Ο. ΑΤΣΑΛΕ-
ΝΙΟΥ), Νίκο Πατέλη (Ακαδημία ΠΑΝΟΜ), Ιορδάνη Τσιρ-
κίνη (Ακαδημία Α.Ο.Α.Ν.), GOALKEEPER CAMP: Άριαν 
Μπεκιάι (ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ), Κώστα Καραγιαννακί-
δη (Ακαδημία ΠΑΝΟΜ) και Άνδρο Τιμοθέου (Ακαδημία 
ΝΙΚΚΙ ΚΥΠΡΟΥ)

Οι κορυφαίοι αυτοί προπονητές, πολλοί εκ των οποί-
ων έχουν υπάρξει και κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, με 
πολλά χρόνια όλοι, αφιερωμένα στις υποδομές του πο-
δοσφαίρου, θα συγκεντρωθούν εκ νέου στην Αθήνα, για 
να μεταδώσουν στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις από την 
μακρόχρονη εμπειρία τους. Το καμπ θα πραγματοποι-
ηθεί το διάστημα 7-11 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του 
Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό και απευθύνεται σε παιδιά 
που έχουν γεννηθεί το 1999 έως το 2006. Για δηλώσεις 
συμμετοχής στο καμπ της Αθήνας οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να καλού στο 6906 939 115.

Παριανά ταλέντα
Μία καλοκαιρινή ποδοσφαιρική δραστηριότητα για τα 

παιδιά ξεκίνησε την Τρίτη 1 Ιουλίου, στο «ΠΑΝΘΕΟΝ». 
Υπεύθυνος ο προπονητής, Δημήτρης Τριανταφυλλάκος. 

Ο έμπειρος κόουτς, έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα 
έξι εβδομάδων, με βάρος στο τεχνικό κομμάτι των βα-
σικών του ποδοσφαίρου, σκοπεύοντας στην ατομική 
βελτίωση των παιδιών μέσα από εξειδικευμένες προ-
πονήσεις.

Γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα που χρειάζο-
νται βελτίωση τα παιδιά, θα έχει την ευκαιρία να δου-
λέψει στο καμπ σε πράγματα, που στις ομάδες είναι 
δύσκολο να επιμείνει. Μπορούν να συμμετάσχουν πο-
δοσφαιριστές από όλες τις ομάδες του νησιού, από την 
κατηγορία προτζούνιορ και πάνω.

Το καμπ γίνεται στο «ΠΑΝΘΕΟΝ», κάθε Τρίτη-Πέμπτη 
και Σάββατο, στις 7 το απόγευμα. Χωρίς πίεση και άγχος 
είναι μία ευκαιρία για τα Παριανά ταλεντάκια να εξελι-
χθούν και να παρουσιαστούν πανέτοιμοι την νέα χρονιά 
στις ομάδες τους.



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.
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