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Αλλαγές σε γεωργία – αλιεία
«Αγρόν ηγόρασε» η Πάρος…
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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Και τι δεν σας έχω σήμερις, μιας που έπιασε για 
τα καλά το καλοκαιράκι και όλα τα πράγματα τα 
βλέπουμε με πιο χαλαρή ματιά. Να ξεκινήσω με 
εξήγηση για μια «διαφωνία» της περασμένης βδο-
μάδας και τα χρήματα που ζητήθηκαν από τους 
επαγγελματίες για τα βεγγαλικά τον 15Αύγου-
στο. Λοιπόν, υπάρχουν χρήματα σε κωδικό για τα 
βεγγαλικά (περίπου 3000 ευρώ), αλλά το κάτι τις 
παραπάνω ζητήθηκε απ’ όσους ήθελαν να συνει-
σφέρουν, μιας λέει και το έθιμο αρέσει σε όλους. 
Σημειώνω, πως φέτος, δεν θα υπάρχουν χορευ-
τικά το βράδυ του 15Αύγουστου, καθώς τα κα-
ταστήματα για να δουλέψουν παραπάνω ήθελαν 
«πάπαλα» μετά τα βεγγαλικά και τον κόσμο στα 
μαγαζιά τους.

Μιας και ξεκινήσαμε με τους επαγγελματίες, ας 
γράψω κάτι για 
κάποιους που δι-
ατηρούν καταστή-
ματα στη Νάουσα. 
Λοιπόν παιδιά, 
τους πελάτες δεν 
τους βαράμε… Ει-
δικά, Ιταλάκια και 
Γαλλάκια. Ξέρετε 
εσείς.

Άντε τώρα και 
για τους επαγγελ-
ματίες της Παροι-
κιάς. Καθήμενος 
τις προάλλες σ’ 
ένα από τα δύο μου «γραφεία» στην παραλιακή, 
μέτρησα μέσα σε μία ώρα 17 οδηγούς που πήγαι-
ναν ανάποδα στον δρόμο. Και οι 17 οδηγοί ήταν 
επαγγελματίες της Παροικιάς. Έτσι, για να καταλα-
βαινόμαστε όλοι.

Άσχετο τώρα. Είναι τρεις κυρίες που καθημε-
ρινά με άσπρα καπέλα στο κεφάλι κάνουν μπάνιο 
μπροστά από τη Ζωοδόχο Πηγή. Οι τρεις κυρί-
ες πιάνουν ατελείωτη συζήτηση (μα τι λένε κάθε 
μέρα;) και ξανοίγονται στη θάλασσα. Τις προάλλες 
παραλίγο να μπουν μπροστά από το Blue Star την 
ώρα που έμπαινε στο λιμάνι. Μα έλεος; Πως το κά-
νουν αυτό; Κάθομαι και τις κοιτάζω με τις ώρες και 
τις θαυμάζω.

Πάμε και στα καλυτερότερα για να καταλάβετε 
την αγοραστική δύναμη του Έλληνα παραθεριστή. 
Μπαίνει ένας τύπος στο κατάστημα του Τάσου 
Τριαντάφυλλου και του ζητάει ένα φάρμακο για 
ασθένεια του σκύλου του. Του το δίνει και ο πα-
ραθεριστής τον ρωτάει την τιμή. Όταν του τη λέει ο 
παραθεριστής του απαντά. «Δεν γίνεται να αγορά-
σω το μισό χάπι, γιατί ο σκύλος μου είναι μικρόσω-
μος;». Πάρτον κάτω μετά τον Τάσο.

Καλά, αυτό έγραψε, από το ηλεκτρονικό blog 

που ειδικεύεται σε κυβερνητικές ανακοινώσεις 
τύπου και στην «σπάτουλα» προς τη νέα δημοτική 
πλειοψηφία. Η σελίδα λοιπόν (αφού έχει κάνει ως 
τώρα 217 αποκλειστικότητες για τα νέα πρόσωπα 
που θα στελεχώσουν τη νέα δημοτική πλειοψη-
φία), έγραψε τις προάλλες: «ΟΡΓΑΣΜΟΣ της επερ-
χόμενης δημοτικής αρχής». Σιγά μεγάλε και ο νους 
μας πήγε αμέσως διαβάζοντας τον τίτλο, σε πορνό 
ταινία. Άκου «οργασμός».

Μετά βέβαια δεν έφταιγε ο Κολλάρος που τον 
έπιασε στο δούλεμα και άρχισε τους τίτλους: «Ορ-
γασμός – Τώρα στην Πράξη» και στη συνέχεια 
έγραψε: «Περάσαμε τώρα σ’ άλλα επικοινωνιακά 
τρυκ. Αυτή τη φορά με τολμηρό τίτλο «οργασμός, 
στην Νέα Δημοτική Αρχή». Διαβάζουμε το κείμενο 
και τρίβουμε τα μάτια μας! Οργασμός για την κα-

ρέκλα και μάλιστα 
θα ενημερώσει 
αποκλειστικά την 
Παριανή κοινωνία 
ποια ονόματα και 
ποιες καρέκλες 
θα έχουν! Το μόνο 
που περιμένου-
με να διαβάσουμε 
ακόμα, είναι να 
αναλάβει τη θέση 
του κυβερνητικού 
τοπικού εκπρο-
σώπου».

Άραγε οι «επαΐοντες» του τουρισμού, που ψήφι-
σαν αρνητικά στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου για τη φιλοξενία δημοσιογράφων, είδαν 
ότι επί μία εβδομάδα η ΝΕΡΙΤ, στα δελτία ειδήσεων 
της είχε αφιέρωμα στην Πάρο; Ας μάθουν λοιπόν 
πόσο στοιχίζουν οι διαφημιστικές σφήνες στα δελ-
τία ειδήσεων, ας μάθουν στη συνέχεια πόσο στοί-
χησε αυτό στην τουριστική επιτροπή και έπειτα 
μπορούν άνετα να κάνουν αρνητική κριτική… 

Λοιπόν, επιλέξιμες δομές από την ΕΕΤΑΑ (Ελλη-
νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης), 
για την Πάρο, είναι τρεις παιδικοί σταθμοί: Ο ένας 
τα «Δελφινάκια» στον Αρχίλοχο και τα δύο «Μελισ-
σάκια» στην Παροικιά. Μη επιλέξιμες δομές είναι 
δύο σταθμοί. Ο παιδικός της Παροικιάς και ο παι-
δικός σταθμός της Νάουσας. Και οι δύο που απορ-
ρίφθηκαν έχουν κάνει λάθη στις αιτήσεις τους (π.χ. 
δεν ισχύει η εγγυητική επιστολή του φορέα). Με 
λίγα λόγια μπάχαλο οι αιτήσεις. Σημείωση τώρα. 
Για τους τρεις σταθμούς που  εγκρίθηκαν οι αιτή-
σεις, αυτές είχαν γίνει από τις υπηρεσίες της ΚΔΕ-
ΠΑΠ. Για τους δύο σταθμούς που απορρίφθηκαν 
οι αιτήσεις, αυτές είχαν γίνει από ιδιωτική εταιρεία 
που είχαν δοθεί. Αυτά και μεγάλα παιδιά είσαστε 
για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

∆ιαφηµίστε
τις καλοκαιρινές σας

υπηρεσίες
από τις σελίδες

της µοναδικής
εφηµερίδας

άµεσα

& οικονοµικά
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Οδηγίες 
Λιμεναρχείου 
προς λουόμενους

Το Λιμεναρχείο Πάρου, έδωσε στη δημοσιότητα οδη-
γίες για τους λουόμενους, με στόχο την ευαισθητοποίη-
ση του κοινού για την προστασία της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα.

Οι χρήσιμες οδηγίες έχουν ως εξής:
«- Μην απομακρύνεσαι κολυμπώντας από τις ακτές, 

όταν μάλιστα δεν ξέρεις καλό κολύμπι. Έχεις σκεφτεί ότι 
η επιστροφή είναι περισσότερο κουραστική; Επίσης να 
θυμάσαι ότι καλό είναι να κολυμπάς με παρέα.

- Έχεις φάει; Περίμενε να περάσουν 3 – 4 ώρες για να 
κολυμπήσεις. 

- Έχεις πιει οινοπνευματώδη ποτά; Έχε κατά νου ότι 
αλκοόλ και κολύμβηση είναι επικίνδυνος συνδυασμός.

- Μην κάνεις βουτιές όταν δεν ξέρεις το βάθος και το 
είδος του βυθού, ή σε περιοχές με βράχια και πέτρες.

- Μην κολυμπάς με κακές καιρικές συνθήκες και σε 
θάλασσα με μεγάλα κύματα ή ισχυρά ρεύματα.

- Μην κολυμπάς μόνος τη νύχτα και πάντα να έχεις 
οπτική επαφή με το σύντροφό σου κολυμβητή.

- Αν αισθάνεσαι ρίγος ή ζαλάδα ή φοβάσαι ή κρυώ-
νεις, βγες αμέσως από τη θάλασσα.

- Καθώς κολυμπάς παρατηρείς ότι σε παρασύρει 
το ρεύμα; Μην πανικοβάλλεσαι. Δες από πού φυσάει 
ο άνεμος. Στρέψε το στόμα και την μύτη σου από την 
αντίθετη  κατεύθυνση και προσπάθησε ΑΠΛΩΣ να κρα-
τηθείς στην επιφάνεια. Παρατηρείς μήπως ότι το ρεύμα 
είναι παράλληλο προς την ακτή; Κολύμπα μαζί του, πλη-
σιάζοντας την παραλία υπό γωνία. Αν αισθάνεσαι κίνδυ-
νο κάλεσε αμέσως βοήθεια.

- Κουράστηκες κολυμπώντας; Μείνε στην επιφάνεια 
σε οριζόντια θέση και συνέχισε όταν ξεκουραστείς.

- Έπαθες κράμπα; Χαλάρωσε το μέρος του σώματος 
που «πιάστηκε» και κολύμπησε αργά προς την ακτή.

- Αν υπάρχουν σημαδούρες που δείχνουν τα όρια 
έξω από τα οποία επιτρέπεται να κινούνται τα ταχύπλοα, 
μην κολυμπάς πέρα από αυτές.

- Μην κολυμπάς στα ανοιχτά, εκεί όπου κινούνται δι-
άφορες λέμβοι ή ταχύπλοα.

- Υψώθηκε από το ναυαγοσώστη κόκκινη σημαία κιν-
δύνου; ΒΓΕΣ γρήγορα έξω απ’ το νερό. 

- Αντιλήφθηκες κάποιον κολυμβητή να ζητάει βο-
ήθεια ή να κινδυνεύει στο νερό; Βρες ένα αντικείμενο 
που επιπλέει και ρίξε το κοντά του για να πιαστεί και 
κάλεσε άμεσα για βοήθεια.

- Σε περίπτωση που πλησιάσεις το θύμα ή είσαι ήδη 
κοντά του, ΕΧΕ ΥΠ΄ ΟΨΙΝ ότι μπορεί να κινδυνέψεις και 

εσύ αν πιαστεί πάνω σου βίαια και απότομα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
- Ποτέ μην αφήνεις το παιδί σου χωρίς επίβλεψη μέσα 

ή κοντά στο νερό.
- Τα μπρατσάκια, οι κουλούρες κ.λπ. ΔΕΝ υποκαθι-

στούν την υποχρέωσή σου να επιβλέπεις το παιδί σου.
- Δίδαξε το παιδί σου ότι δεν πρέπει ποτέ να κολυμπά 

μόνο του.
- Να παίζεις μαζί του στα ρηχά, μέχρι να εξοικειωθεί 

με το νερό.
- Φοβάται το παιδί σου να μπει στο νερό; Μην το ΑΝΑ-

ΓΚΑΖΕΙΣ!
- Χρησιμοποίησε σωσίβιο ή άλλη συσκευή επίπλευ-

σης αν δεν ξέρει καλό κολύμπι.
- Εάν ο αέρας παρασύρει την μπάλα ενός παιδιού στα 

βαθιά, εκείνο μπορεί να επιχειρήσει να την πιάσει.
- Αρκετά παιδιά μπαίνουν στη θάλασσα ακόμα και εάν 

έχουν φάει. Μεγάλη προσοχή μετά τα γεύματα.
- To παιδί μπορεί να κάνει εμετό καθώς κολυμπάει 

και, στην προσπάθειά του να αναπνεύσει, να κινδυνεύ-
σει να πνιγεί ακόμα ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΜΕΤΟ.

- Ένα παιδί μπορεί να πνιγεί σε χρόνο όσο είναι το διά-
στημα που χρειάζεσαι να απαντήσεις στο τηλέφωνο.

- Ένα παιδί μπορεί να πνιγεί σε λιγότερο από μία ίντσα 
νερό (περίπου 2,5 εκατοστά).

- Το παιδί, στο οποίο εγκαίρως έγινε καρδιοαναπνευ-
στική ανάνηψη, έχει 5πλάσια πιθανότητα να μην παρου-
σιάσει επιπλοκές μετά από έναν παρ’ ολίγο πνιγμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ ΝΑ ΠΝΙΓΕΙ

- Βγάλε αμέσως το παιδί από το νερό.
- Αν δεν έχει χάσει τις αισθήσεις του, τύλιξέ το με μια 

πετσέτα. Πήγαινε αμέσως στον ιατρό ή στο νοσοκομείο, 
ακόμη και αν απλά βυθίστηκε μέσα στο νερό. ΕΧΕ ΚΑΤΑ 
ΝΟΥ, ότι οι επιπτώσεις από το ατύχημα μπορεί να φα-
νούν αργότερα.

- Αν το παιδί έχει χάσει τις αισθήσεις του:
- Έλεγξε αν έχει κάτι στο στόμα του και αφαίρεσέ το.
- Τύλιξε το παιδί με μία πετσέτα και γύρισέ το στο πλάι.
- Τράβηξε το κεφάλι προς τα πίσω και ανύψωσε την 

κάτω σιαγόνα ούτως ώστε οι ρίζες της γλώσσας να μην 
εμποδίσουν τη δίοδο του αέρα.

- Κάλεσε το 166.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφο-

ρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 24ώρου στην Υπηρεσία μας (τηλέ-
φωνο: 22840 21240, fax: 22840 27144, e-mail: paros@
hcg.gr) και στο Λιμενικό Σταθμό Αντιπάρου (τηλέφωνο 
/ fax: 22840 61485, e-mail: antiparos@hcg.gr), ή να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr)».

Πνιγμοί
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ακτοφυ-

λακής-Λιμενικό Σώμα, χωρίς τις αισθήσεις του, ανα-
σύρθηκε, απογευματινές ώρες, στις 17/7/2014, από 
τη θαλάσσια περιοχή «Μώλου Μαρμάρων Πάρου», 
80χρονος.

Ο ανωτέρω διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Πάρου, 
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η σορός με-

ταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σύρου, για 
διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Προανάκριση διε-
νεργείται από το Λιμεναρχείο Πάρου.

Επίσης, χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε, πρω-
ινές ώρες στις 22/7, από τη θαλάσσια περιοχή «Αγίου 
Δημητρίου Νάουσας», 59χρονος. Ο ανωτέρω διεκομί-
σθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο τοπικό Κέ-
ντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η 
σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σύ-
ρου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Προα-
νάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάρου.

Απάτη στο όνομα 
του Επιμελητηρίου

Κρούσματα επιτηδείων που εμφανίζονται ως εκπρό-
σωποι του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, με σκοπό την πα-
ράνομη είσπραξη χρημάτων, καταγγέλθηκαν με έκτα-
κτη ανακοίνωση του παραπάνω φορέα, τη Δευτέρα 21 
Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, κατόπιν 
καταγγελιών συστήνει στους επιχειρηματίες μέλη του 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το τελευταίο δι-
άστημα έχει ενταθεί το φαινόμενο εμφάνισης επιτηδεί-
ων, που επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις επιχειρήσεις 
των Κυκλάδων και παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι ή 
συνεργάτες του, χρησιμοποιώντας παράνομα το όνομα 
του φορέα, με σκοπό να εισπράξουν χρήματα από τις 
επιχειρήσεις.

Οι εμφανιζόμενοι ως δήθεν εκπρόσωποι ή συνεργά-
τες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, λειτουργούν κατά 
τρόπο εντελώς παράνομο, εκμεταλλευόμενοι την ευ-
ρεία και κατ’ αυτούς ανεξέλεγκτη δραστηριότητα του 
Επιμελητηρίου, αλλά και τη μεγάλη γεωγραφική δια-
σπορά του νομού. Άλλοτε διεκδικούν ποσά έναντι δι-
αφημιστικών καταχωρήσεων σε αμφιβόλου ποιότητας 
ιστοσελίδες έναντι οικονομικού αντιτίμου που κυμαίνε-
ται συνήθως από 150 έως και 500 ευρώ ετησίως. Άλ-
λοτε διεκδικούν ποσά έναντι εκδόσεων οποιοδήποτε 
επιχειρηματικού περιεχομένου – έγκυρου ή μη. Πολύ 
συχνά, ζητούν ποσά που κυμαίνονται από 90 έως 150 
ευρώ, έναντι πληροφόρησης είτε για υπαρκτά είτε και 
για ανύπαρκτα χρηματοδοτικά προγράμματα, με δήθεν 
ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις. Σημειώνουμε ότι 
το Επιμελητήριο παρέχει δωρεάν στα μέλη του έγκυρη 
και ασφαλή ενημέρωση σχετικά με χρηματοδοτικά προ-
γράμματα ή και άλλα επιχειρηματικά θέματα, ως υπη-
ρεσία που καλεί όλα τα μέλη του να χρησιμοποιήσουν.

Σε σχετική του ανακοίνωση το Επιμελητήριο Κυκλά-
δων επισημαίνει: «[…] Τις τελευταίες ημέρες, νέο κρού-
σμα απάτης εντοπίσθηκε στη Σαντορίνη, όπου επιτήδει-
οι εμφανίσθηκαν ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, 
επιχειρώντας να εισπράξουν ετήσιες συνδρομές για 
λογαριασμό του. Ευτυχώς, η αντίδραση ήταν άμεση και 
ειδοποιήθηκαν τα περισσότερα μέλη του νησιού προ-
κειμένου να μην πέσουν θύματα αυτής της απάτης, ενώ 
άμεσα ειδοποιήθηκε και το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Θα θέλαμε α) να σας ενημερώσουμε ότι το Επιμελητή-
ριο των Κυκλάδων δεν έχει συνάψει καμία συνεργασία 
σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είτε για την 
προβολή των επιχειρήσεων / μελών στο διαδίκτυο, είτε 
για είσπραξη των ετήσιων συνδρομών, είτε για οποιο-
δήποτε άλλο λόγο που δημιουργεί οικονομικές αξιώσεις 
από τις επιχειρήσεις και ότι η όποια αναφορά σε αυτό, 
αποτελεί παραπλάνηση και εξαπάτηση των επιχειρήσε-
ων και β) να παρακαλέσουμε όλους τους συναδέλφους, 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε τέ-
τοιες προσεγγίσεις προσώπων που χρησιμοποιούν με 
οποιοδήποτε τρόπο το όνομα του φορέα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο έχει 
αναθέσει την υπόθεση στη νομική του υπηρεσία, η οποία 
εξετάζει τις περαιτέρω ενέργειες του φορέα».

Ποταμός Παροικίας (θέση Μπουνταράκι)
Τέλος, για κάθε παρόμοια καταγγελία, θυμίζουμε 

ότι το γραφείο Πάρου, του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, 
είναι στον Ποτάμι Παροικιάς, τηλέφωνο: 22840 23031.
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 «Φωνή της Πάρου»
Ποτέ δεν είναι εύκολο σε ιστορικές πραγματικά στιγμές αυτά τα χρόνια -για την 

Πατρίδα και το λαό- να μιλήσουμε για την πολύχρονη παρουσία της άξιας όλων των 
αναμνήσεων λατρείας αυτού εδώ του εντύπου.

Δεν είναι μόνο το δέσιμο με αυτήν, όλων εμάς των μεγαλυτέρων στην ηλικία, που 
αναπολούμε τιμώντας την ευλογημένη προσφορά της για επτά δεκαετίες (σχεδόν 
ανελλιπώς), όσο και το ύψιστο ηθικό της στα πολύ δύσκολα χρόνια (1945) και ύστε-
ρα στα παράξενα μεταπολεμικά χρόνια και τον σπαραγμό του εμφυλίου. Αυτό, το 
ανούσιο ξενόφερτο «κερασάκι», που έδεσε τόσο ανούσια στα απροκάλυπτα πολιτικά 
ξενόφερτα κολπάκια κείνων των καιρών διχασμού και αλλότριων συμφερόντων. 

Καλή ώρα σαν και σήμερα που κάποιοι καπάτσοι εντεύθεν ή εκείθεν των συνόρων 
(συνεχίζουν) αγαλλόμενοι το ίδιο βιολί, να μας παίζουν φάλτσα το σκοπό! Μα εμείς, 
οι νησιώτες, αυγατίζουμε τα όνειρα και φτεροκοπάμε πάνω ψηλά από τις αφρισμένες 
κορφές την ανταριασμένη θάλασσα. Σκοπούντες άπαντες συν «γυναιξί και τέκνοις», 
θέαση φωτός Αιγαιοπελαγίτικου, με της αλμύρας το νερό που νοστιμίζει της ζωής 
μας. Δεόμενοι απαύστως ξημέρωμα γοργό να φτάσει ταχειά μπάτης δροσιάς, φλοί-
σβος ηρεμίας στο ακρογιάλι, την αμμουδιά του γιαλού και τα βραχάκια στα νερά τα 
δικά μας. Μα τον Άη Νικόλα, δώσε Χριστέ και Παναγιά να ’ρθει μέρα Ανάστασης, 
γιορτάσι και τρανός χορός Πάσχα το Μέγα το Καλοκαιρινό στη Χάρη Σου Παρθένα 
Κυρά, αγνότητας τελείας το υπόδειγμα. Ευλόγησε Δέσποινα και Δεήσου να φύγει μια 
για πάντα αυτός ο «κουρνιαχτός» και το σκοτάδι όλων των πονηρών λογισμών που 
μας ταράζει τις ψυχές.

Καθισμένος στο γραφείο μου, μπροστά στον υπολογιστή, περασμένες τρεις το πρωί 
ξημερώνοντας Σάββατο 19/7/14, θυμήθηκα πως νεαρός τότε (δεκαετία ’60), είχα πά-
ρει το «βάπτισμα» του αρθογράφου λαογράφου ερευνητή, αλλά και του ανταποκριτή 
της Νάουσας. Μαθήτευσα κοντά στο μακαρίτη Αντώνη Γαϊτάνο, που εντόπισε από την 

αρχή (όπως έλεγε τότε), το τάλαντο της γραφής, που μου έδωσε ο Θεός.               
Είχα τότε τη μεγάλη ευκαιρία μαζί με άλλους φτασμένους αρθρογράφους της επο-

χής, (παπά Νικόλα Αρκά, γιατρό Όθωνα Κάπαρη, Φραγκίσκο Λεβάντη, Αντώνη Αρκά). 
Εγώ, ο νεότερος και άπειρος, μαζί με το Χρήστο Γιωργούση, το Γιάννη Βασιλειόπουλο 
και άλλους εραστές της άδολης πληροφόρησης, να αποκτήσουμε εντιμότητα γραφής, 
αληθινής ατόφιας αναφοράς. Χρυσάφι για το νησί μας τότε, πολύτιμη αξία, ο ιδρυτής, 
Φραγκίσκος Γαϊτάνος, «μέντορας» και εργάτης αγάπης. Ο Λευκιανός, «άγιος» ενός 
τιτάνιου έργου (τότε που οι ανάγκες ήταν σε όλα ανθρώπινες) και της αλήθειας. Σε 
όλα τα πράγματα πρωτοστατούσε κείνες τις εποχές η δύναμη ταπεινότητας και αν-
θρωπισμού, εκπορευόμενη από την ρέουσα αέναη πηγή αυτοζωϊας των Πατέρων 
του μοναστηριού της «Λογγοβάρδας». Ποιός στ’ αλήθεια δεν θυμάται Φίλτατες και 
Φίλτατοι το Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο και τη συνοδεία του; Ήταν λοιπόν αδύνατο να 
μην υπερτερεί παντού ο άλλος τρόπος φωτεινότητας ζωής, σ’ ότι υπερέχει και αξί-
ζει στους ανθρώπους που βιώνουν καθημερινά μεταξύ τους; Εξομολογούμαι στην 
αγάπη σας πως έτσι ακριβώς ζούσαν και προόδευαν Παριανοί-Αντιπαριώτες, ακόμα 
και εκεί στην διασπορά του ξενιτεμού, αγωνιζόμενοι καθημερινά για τον άρτον τον 
επιούσιον.

Έχοντας μηνιάτικο σύνδεσμο την εφημερίδα τη δικιά τους, που τους ενώνει μ’ αυ-
τούς που έμειναν πίσω φύλακες γονιών, γερόντων, απομάχων ζωής και μνημάτων 
προγόνων. Αυτή ήταν και παραμένει συνέχεια διάρκειας αντίδωρου! Παραμένουσα 
ζωντανή, θαλερός κλώνος, ανοικτή σε όλους, διαθέτοντας χώρους για πολύφωνες 
γνώμες, δίχως φόβο ή πάθος φτηνιάρικου ανταγωνισμού.

Εύχομαι από ψυχής στο Νίκο Λαουτάρη και σ’ όλους τους συνεργάτες του υγεία 
και προκοπή, στο τιτάνιο έργο της προσφοράς σε καιρούς τραγικής αλλοφροσύνης. 
Ξέρουν αρκετά και ζουν δυστυχώς από κοντά τις δυσκολίες της δημοσιογραφικής 
ζωής. Παραμένουμε αρκετοί κοντά σας απλώνοντας σας το χέρι σ’ ότι χρειαστείτε. 
Πολύχρονοι και δυνατοί πάντα σ’ όλο το έργο σας.

 (ΑΟΥΣΑΝΟΣ)
Κατά κόσμο, Χρήστος Κων. Αλιφιέρης

Μέρες μουσικής
Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γιάννης Γκίκας», διοργανώνει την εκδήλωση «Μέρες μου-

σικής» (μουσικό εργαστήρι με τη μέθοδο Orff ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «[…] Φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τραγούδια 

και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και τον θόρυβο, το ρυθμό και την 
αρρυθμία. Ένα διαφορετικό εργαστήρι μουσικής με πολλά όργανα και πολλή φασαρία!».

Σημειώνουμε, ότι επειδή, το εργαστήριο δεν μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα 
από 15 άτομα, όσοι επιθυμούν πρέπει να το δηλώσουν στον αριθμό τηλεφώνου: 

22840-28233, διότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το εργαστήρι θα επαναληφθεί 
τέσσερις φορές και συγκεκριμένα:

- Παρασκευή 25 Ιουλίου, στις 6:30 – 8:30 το απόγευμα, με τη μουσικό Μαρουλία 
Κοντού, για παιδιά 5-7 ετών.

- Τρίτη 29 Ιουλίου στις 10:00 – 12:00 το πρωί, με τη μουσικό Κωνσταντίνα Ανδρεά-
κου, για παιδιά 7+ ετών .

- Παρασκευή 8 Αυγούστου στις 7:30 – 9:30 το απόγευμα, με το μουσικό Γιώργο 
Πλουμίδη, για όλους.

- Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 10:00 – 12:00 το πρωί, με το μουσικό Νίκο Γιανναρά-
κη, για όλους.

 

 

 

«Ἡ μάνα Θράκη μᾶς καλεῖ» 

Τό Ἱερό Προσκύνημα Ἑκατονταπυλιανῆς 
σᾶς προσκαλεῖ  

στήν Ἐκδήλωση πού διοργανώνει για την Θράκη  
μέ θέμα: 

 
 
 

Ἑκατονταπυλιανή 

 Σάββατο 2 Αὐγούστου 2014,  στις 20.30 
 

Ὁμιλητές:  
Χαρά Νικοπούλου, Δασκάλα στήν Θράκη 

Ἰωάννης Φριτζαλᾶς, γεωπολιτικός καί ἱστορικός ἀναλυτής 
 

Προλογίζει: Μπέτη Μπιζά, φιλόλογος 
 
 

Ἑκατονταπυλιανήαφιερωµένα
στην ενηµέρωση

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση

αφιερωµένα

70
ΧΡΟΝΙΑ

Σας προσκαλούµε στην εκδήλωση «υποδοχής» του 
ιστορικού αρχείου της εφηµερίδας  «Φωνή της Πάρου» 
(τοποθέτηση σε ειδική προθήκη), στο χώρο της Δηµοτικής 

Βιβλιοθήκης «Γιάννης Γκίκας».

Πέμπτη 31 Ιουλίου, 21.00

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε θέµα: 
«Φωνή της Πάρου», 70 χρόνια κυκλοφορίας.

Οµιλητές:

Αντώνης Αρκάς
Δηµοτικός Σύµβουλος, Συγγραφέας, Ιατρός

Νίκος Μεγγρέλης
Δηµοσιογράφος

Δημήτρης Πρίφτης
Φοιτητής κολλεγίου Deree

Πρόσκληση

Για την ΚΔΕΠΑΠ
η πρόεδρος

Άννα Κάγκανη

Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.
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Αστυνομικά
- Στις 14/7/2014 το βράδυ, συνελήφθη στην Παροι-

κιά, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πά-
ρου, ένας 23χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, γιατί κατείχε 
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατα-
σχέθηκε.

- Στις 20/7/2014 το βράδυ, συνελήφθη στην Παροι-
κιά, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πά-
ρου, ένας 27χρονος υπήκοος Γεωργίας, γιατί διέμενε 
παράνομα στη χώρα μας. Σε βάρος του κινήθηκε η δια-
δικασία επιστροφής.

Εκλογές Κυνηγών
Στις 15 Ιουνίου 

2014, διεξήχθη-
σαν οι εκλογές 
του Κυνηγητικού 
Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου. 

Το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο 
που προέκυψε 
από τις εκλογές 
αποτελείται από τους εξής: Λουκή Σταύρο, Μοστράτο 
Χρήστο, Ρούσσο Παναγιώτη, Μπάλιο Κων/νο, Κρητικό 
Χρήστο και Σαρρή Δημήτρη. Αναπληρωματικοί είναι οι 
κ.κ.: Σπανός Εμμανουήλ και Φραντζεσκάκης Νικόλαος.

Τέλος, στην πρώτη συνεδρίαση του 6μελούς συμβου-
λίου, με ομόφωνη απόφαση, ταμίας αναδείχθηκε ο κ. 
Χανιώτης Ηλίας.

Επίσκεψη
Γ. Λεονταρίτη

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, ο νεοεκλεγείς Αντιπεριφερει-
άρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Λεονταρίτης, μαζί με τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Κώστα  Μπιζά, παρευρέθη-
καν στον εσπερινό της Αγίας Μαρίνας, στην Αντίπαρο 
και στις εορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν.

Την επόμενη ημέρα, 17 Ιουλίου, πραγματοποίησαν 
επίσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πά-
ρου, για να ενημερωθούν από τους υπαλλήλους και να 
συζητήσουν τα προβλήματα και τα θέματα που αντιμε-
τωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου: «[…] Η νέα Περι-
φερειακή Αρχή θα αναλάβει τα καθήκοντα της από 1η 
Σεπτεμβρίου και στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι 
τότε, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Λε-
ονταρίτης, σε συνεργασία με τους νέους Επάρχους των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, ενημερώνεται για να δια-
μορφώσει μια σαφή εικόνα για όλα τα ζητήματα που θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει στο σύνολο των 24 νησιών των 
Κυκλάδων».

Έκθεση
στη Μάρπησσα

Ο ΑΜΕΣ Μαρ-
πησσαϊκός θα 
πραγματοποιήσει 
έκθεση φωτογρα-
φίας από 4 έως 
6 Αυγούστου, 
στην αίθουσα της 
αγροτολέσχης , 
από ερασιτέχνες 
φωτογράφους, με 
θέμα τη Πάρο. 

Όσοι ενδιαφέ-
ρονται για την 
τέχνη της φωτο-
γραφίας, παρα-
καλούνται να επι-
κοινωνήσουν με 
την κ. Περαντινού 
Μαρία, στον αριθ-
μό τηλεφώνου 
6945-083520 και τον κ. Μαμάση Πρόδρομο, στο 22840-
43336 μέχρι και τις 31/7/2014.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μαρπησσαϊκού, ο κάθε 
συμμετέχοντας μπορεί να συμμετάσχει με μία έως 5 
φωτογραφίες. Η ποιότητα και το μέγεθος θα είναι στην 
κρίση του κάθε εκθέτη, μιας και ο κάθε συμμετέχοντας 
θα αναλάβει την εκτύπωση των φωτογραφιών του. 
Τέλος, αν κάποιος από τους επισκέπτες της έκθεσης 
ενδιαφερθεί να αγοράσει κάποια από τα εκθέματα, τα 
χρήματα θα διατεθούν για κάποιο κοινωνικό σκοπό που 
θα αποφασίσει ο Μαρπησσαϊκός, από κοινού με τους 
ιδιοκτήτες των φωτογραφιών.

Οργανωνόμαστε, 
γιατί χανόμαστε

Πλησιάζοντας προς το τέλος 
του καλοκαιριού, μπορούμε 
να πούμε ότι η Πάρος φέτος 
είχε περισσότερο κόσμο από 
πέρυσι και μεγαλύτερη – σε 
διάρκεια- τουριστική σεζόν. 
Μία σχετικά αυξημένη κίνη-
ση, σε σχέση με τις τελευταίες 
χρονιές της κρίσης, παρατη-
ρείται σε όλο το νησί.

Παρόλα αυτά, η Σαντορίνη 
κρίθηκε ως το διασημότερο νησί σε όλο τον κόσμο!  
Παρόλο που είναι ακριβή ως προς τα εστιατόριά της, 
τα ξενοδοχεία της και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με 
τον τουρισμό και παρά το γεγονός πως δε διαθέτει 
τόσο όμορφες παραλίες όσο η Πάρος ή κάποιο άλλο 
νησί του Αιγαίου ή του Ιονίου, έχει πάντα κόσμο. 

Η οικονομική κρίση φαίνεται πως δεν εμπόδισε 
τους τουρίστες και τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια να 
επισκέπτονται το νησί. Στη Σαντορίνη όμως βρίσκεις 
αεροδρόμιο, βρίσκεις οινοποιεία που προβάλλουν 
το κρασί της και το εξάγουν σε πολλές χώρες, βρί-
σκεις υποδομές για να  έρχονται κρουαζιερόπλοια. 
Επίσης, βρίσκεις μία πολύ καλά οργανωμένη του-
ριστική επιτροπή που προωθεί το νησί παντού και 
κυρίως στις ραγδαία εξελισσόμενες οικονομικά χώ-
ρες, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Το ερώτημα είναι, αν 
η Πάρος, μπορεί κι αυτή να ανέβει στην τουριστικό 
χάρτη. Και η απάντηση είναι ότι μπορεί.

Η νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή οφείλει να οργα-
νώσει και να στελεχώσει την τουριστική επιτροπή 
που λειτουργεί στο Δήμο, με ανθρώπους οι οποί-
οι είναι γνώστες του αντικειμένου, έχουν σπουδές 
πάνω σε αυτόν τον τομέα, εμπειρία και χρόνο να δι-
αθέσουν. Δεν μπορεί να νοηθεί ότι ο οποιοσδήποτε 
είναι π.χ. ιδιοκτήτης ενός  ξενοδοχείου τεσσάρων 
αστέρων, είναι και αρμόδιος να ασχοληθεί με τον 
τουρισμό, χωρίς γνώσεις και αντίστοιχη εμπειρία, 
επειδή έτσι πιστεύει ο ίδιος. Δυστυχώς, στο νησί μας 
έχουμε πια πολλούς «ειδικούς» επί του τουρισμού, 
οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι και άσχετοι με 
το αντικείμενο.

Προφανώς και στην απερχόμενη δημοτική αρχή 
στον τομέα του τουρισμού διέφυγαν πολλά. Ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Περιβαλλοντικό 
Πάρκο του Άη Γιάννη του Δέτη, όπου γίνονται τόσες 
δραστηριότητες (π.χ. θερινός κινηματογράφος, ίδρυ-
ση μουσείου Ορλωφικών κ.ά.) και δεν υπάρχει δια-
φήμιση γι’ αυτό από τον ίδιο το Δήμο, παρόλο που το 
Πάρκο ανήκει σε αυτόν. 

Μια προτροπή λοιπόν  στους επόμενους, να ορ-
γανώσουν τα του Δήμου μας, εκεί στην Αγία Άννα, 
για να μπορέσουν να παρουσιάσουν έργο σε όλους 
τους τομείς την πενταετία που έρχεται. Το ποσοστό 
εκλογής είναι υψηλότατο, που σημαίνει ότι οι ευθύ-
νες είναι μεγάλες και οι απαιτήσεις των Παριανών  
τεράστιες. Άρα μόνο μία λύση μπορεί να υπάρξει. 
Δουλειά, δουλειά, δουλειά!

                                                                                          
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΑΚΗ-ΡΟΥΣΣΟΥ

Χρυσοφόρες οι… 
«άγονες γραμμές»

Οι εφοπλιστές βγάζουν χρήμα 
και από τις επιδοτήσεις για τις 
λεγόμενες «άγονες γραμμές». 
Για τη νέα δρομολογιακή περίο-
δο (1/11/2013 έως 31/10/2014), 
σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας, το ποσό που έχει 
καθοριστεί για 25 «άγονες γραμμές», είναι στο σύνολο 
416.645,9 ευρώ το δρομολόγιο!

Για παράδειγμα, στο πλοίο «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ» 
έχει δοθεί η «άγονη γραμμή» από Πειραιά για Πάρο - 
Νάξο - Δονούσα - Αιγιάλη - Αστυπάλαια.

Η πλοιοκτήτρια θα παίρνει 29.409,50 ευρώ το 
δρομολόγιο, το οποίο γίνεται τρεις φορές τη βδο-
μάδα. Για τη γραμμή από Πειραιά έως Κατάπολα, 
το ίδιο πλοίο παίρνει 19.994,52 ευρώ το δρομο-
λόγιο, που είναι επίσης τρεις φορές τη βδομάδα.

Και το πράγμα δεν σταματάει εδώ.
Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι 7 συμβά-

σεις με απευθείας αναθέσεις που υπέγραψε ο υπουρ-
γός Εμπορικής Ναυτιλίας την 1η Ιούλη, για αντίστοιχες 
δρομολογιακές γραμμές.

Το ποσό, που ανέρχεται συνολικά σε 142.301 ευρώ το 
δρομολόγιο, θα το μοιραστούν τα πλοία «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 
ΠΑΡΟΣ», «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» και «ΑΔ. ΚΟΡΑΗΣ».

Οι άγονες γραμμές που θα καλύψουν τα τρία αυτά 
πλοία είναι για παράδειγμα από Λαύριο για Πάτμο, 
Λειψούς, Λέρο, Κάλυμνο, Κω, Σύμη και Ρόδο. Για τη 
γραμμή αυτή, που χαρακτηρίζει «άγονο» το δρο-
μολόγιο για Κω και Ρόδο, το «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» θα 
παίρνει 40.000 ευρώ το δρομολόγιο!

Εκτός, λοιπόν, από τις 59 κραυγαλέες και νόμιμες φο-
ροαπαλλαγές των εφοπλιστών, εκτός τις απανωτές αυ-
ξήσεις των εισιτηρίων, έχουμε και τις επιδοτήσεις των 
εφοπλιστών, ντυμένες «φυσικά» με τον μανδύα του …
δήθεν «κοινωνικού κράτους» που ενδιαφέρεται για τις… 
δήθεν απομακρυσμένες περιοχές.

Και ενώ από την άλλη μόλις πριν λίγες μέρες ο υπουρ-
γός Εμπορικής Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης από το βήμα 
της Βουλής, απευθυνόμενος στους ναυτεργάτες, δια-
μήνυσε ότι ή θα αποδεχτούν να μπαρκάρουν ανα-
σφάλιστοι ή θα τους φάει η ανεργία! 

Μόνον κάποιος κακοπροαίρετος δεν βλέπει ότι το 
κράτος κόβει και ράβει για λογαριασμό των εφοπλι-
στών. Και όσο η εξουσία παραμένει στα χέρια αυτών, 
η κατάσταση θα πηγαίνει απ’ το κακό στο χειρότερο. Η 
ίδια η ζωή, άλλωστε, το επιβεβαιώνει περίτρανα σε κα-
θημερινή βάση.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ



...κυκλοφόρησε,
αναζητήστε το!

Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr
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Αλλαγές σε γεωργία – αλιεία
«Αγρόν ηγόρασε» η Πάρος…
Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, έγινε ενη-

μέρωση για την Α’ φάση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: α) 
Αγροτικής Ανάπτυξης και β) Διαχείρισης της θάλασσας.

Ο αντιδήμαρχος, κ. Π. Κουτσουράκης, έθεσε στο σώμα τα έγγραφα της διαβού-
λευσης, και στην εισήγησή του είπε ότι ο Περιφερειάρχης, κ. Γ. Μαχαιρίδης, έστειλε 
οδηγίες για την έναρξη διαβούλευσης επί των προγραμμάτων που εκπονήθηκαν για 
κάθε νησί. 

Τα προγράμματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου, με σκοπό τη 
δημόσια διαβούλευση για την διατύπωση απόψεων και προτάσεων που θα ληφθούν 
υπόψη σε συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, που θα πραγματοποι-
ούνταν μετά τις εκλογές. Όπως συμπλήρωσε όμως ο κ. Κουτσουράκης: «[…] Μετά το 
αποτέλεσμα των εκλογών και επειδή δεν γνωρίζουμε την πολιτική και τα βήματα που 
θα ακολουθήσει η νέα περιφερειακή αρχή για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 
αυτών, θεωρήσαμε αναγκαία την ενημέρωση σας διότι στο προσεχές διάστημα θα κα-
λεστούν οι δήμοι και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς να διατυπώσουν τις προτάσεις 
των που θα ληφθούν υπόψη για το καταληκτικό σχέδιο».

Επί της ουσίας
Είναι φανερό πως τα δύο προγράμματα για την αλιεία και τη γεωργία, θα παίξουν 

μεγάλο ρόλο για τον πρωτογενή τομέα των νησιών μας τα επόμενα χρόνια. 
Σημειώνουμε, πως όπως έχει γίνει γνωστό, το υπουργείο ανάπτυξης και ανταγω-

νιστικότητας θα διαθέσει το 1/3 των χρημάτων που θα λάβει από το ΕΣΠΑ για τα δύο 
παραπάνω προγράμματα. Τα προγράμματα για το νησί μας δημιουργήθηκαν ύστερα 
από συνεχείς συζητήσεις που έγιναν από τους υπευθύνους της Περιφέρειας με την 
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλους εμπλεκόμενους για τον πρωτογενή το-
μέα. 

Τα δύο θέματα –που είναι μεγάλης σημασίας για Πάρο και Αντίπαρο- στο δημοτικό 
συμβούλιο Πάρου, αλλά και στην τοπική πολιτική σκηνή, φαίνεται πως δεν συγκίνη-
σαν πολλούς… Οι αναφορές στα δύο επιχειρησιακά προγράμματα στο δημοτικό συμ-
βούλιο Πάρου (για δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου δεν έχουμε ενημερωθεί τι έγινε), 
πέρασαν στο «ντούκου» και απλά μπήκαν, διότι έπρεπε να μπουν… Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε πως η αγροτική οικονομία δεν έχει «οπαδούς» στο δημοτικό συμβούλιο 
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της Πάρου, ενώ ακόμα χαρακτη-
ριστικό είναι ότι ο μοναδικός 
σύμβουλος τοπικής κοινότητας 
που παραβρέθηκε στο συμβού-
λιο στις 6/6 ήταν ο πρόεδρος 
του Αρχιλόχου, κ. Γεώργιος 
Ρούσσος. Προφανώς, απ’ όλη 
την ύπαιθρο της Πάρου, μόνο η 
Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου έχει 
ενδιαφέρον για την υπόθεση, ενώ 
σε όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα 
του νησιού, έγιναν όλοι επιχειρη-
ματίες του τουρισμού… Κανείς, εξ 
όλων των «επιχειρηματιών» του-
ρισμού του νησιού μας, δεν θέλει 
να κατανοήσει τη σπουδαιότητα 
ύπαρξης του πρωτογενούς τομέα.

Για να αποδώσουμε όμως «τα 
του καίσαρα στον Καίσαρα», πρέ-
πει να γράψουμε ότι και ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος και Έπαρχος 
των νησιών μας από 1η Σεπτεμ-
βρίου 2014, κ. Κώστας Μπιζάς, 
ήταν ο μόνος που έστειλε ηλε-
κτρονικά (σε όσες διευθύνσεις 
είχε) εδώ και πολλούς μήνες τα 
επιχειρησιακά προγράμματα προς 
διαβούλευση της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Το ότι ο «επικοι-
νωνιακός» έτσι και αλλιώς, κ. Κ. Μπιζάς, δεν επανήλθε στο θέμα δείχνει και την αντα-
πόκριση που βρήκε… Κάτι το οποίο μας επιβεβαίωσε ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοι-
νωνία που είχαμε μαζί του κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ μας.

Το «φάουλ»

Ο κ. Παναγιώτης Κουτσουράκης, που οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε το πάθος 
για τον πρωτογενή τομέα του νησιού μας, έκανε 
ένα μεγάλο φάουλ κατά τη διάρκεια της εισήγησής 
του...

Ο ίδιος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Δια-
βούλευσης Δήμου Πάρου. Το παραπάνω «Καλλι-
κρατικό» δημιούργημα έχει τουλάχιστον αποτύχει 
στο ρόλο του στο νησί μας. Είναι ένα «νεκρό» 
όργανο, που αποτελείται από τους κατά τα 
άλλα λαλίστατους πολίτες, που σημειώνουμε 
ότι οι ίδιοι θέλησαν να είναι μέλη του. Όπως 
συμβαίνει με τους κατά συντριπτική πλειοψηφία 
λαλίστατους πολίτες και «γνώστες» των πάντων 
στα καφενεία… όταν έπρεπε να πράξουν, αυτό, δεν 
το έκαναν… Ή πιο απλά η Επιτροπή Διαβούλευ-
σης Δήμου Πάρου, ελάχιστες φορές συνεδρίασε 
από το 2010 που συστήθηκε, λόγω του ότι ούτε 
καν απαρτία δεν μπόρεσε να έχει τις περισσότερες 
φορές. Οι μόνες φορές που δραστηριοποιήθηκε τα 
τελευταία χρόνια η Επιτροπή Διαβούλευσης, ήταν 
ουσιαστικά όταν η εφημερίδα μας έκανε ρεπορ-
τάζ για θέματά της… Με άλλα λόγια πολλοί εκ των 
μελών της δεν ενδιαφέρθηκαν για το όργανο που 
οι ίδιοι ζήτησαν να μετέχουν όταν κατάλαβαν πως 
δεν υπήρχε δημοσιότητα. Τα συμπεράσματα στους 
αναγνώστες μας…

Όταν λοιπόν ο κ. Κουτσουράκης, δηλώνει, ότι οι 
απόψεις και προτάσεις του δημοτικού συμβουλί-
ου για το θέμα, θα ληφθούν υπόψη της Επιτροπής 
Διαβούλευσης, τουλάχιστον προκαλεί, αφού όλοι 
γνωρίζουμε για τη «βαρύτητα» του οργάνου που 
έχει την ατυχία να προεδρεύει…

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους δημοτικούς συνδυα-
σμούς της απερχόμενης δημοτικής αρχής ή και της ερχόμενης και κατά πόσο έχουν 
ασχοληθεί με το θέμα, πιστεύουμε ότι έχουν δείξει το ίδιο ενδιαφέρον με την Επιτρο-
πή Διαβούλευσης…

Η Περιφέρεια

Σύμφωνα με την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, που έγινε από τον κ. Κου-
τσουράκη, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα ακολουθήσει η σύνθεση 
σε προϋπολογισμένα επιχειρησιακά προγράμματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, καθώς 

και αλιείας – υδατοκαλλιέργειας, 
προκειμένου να κατατεθούν στο 
υπουργείο αγροτικής ανάπτυ-
ξης και τροφίμων για την τελική 
έγκριση τους. 

Όπως είπε ο κ. Κουτσουράκης: 
«[…] Για την περιφερειακή αρχή 
Νοτίου Αιγαίου, η πολλαπλασι-
αστική τομεακή διασύνδεση του 
τουρισμού με τον πρωτογενή το-
μέα και την μεταποίηση στα νησιά 
αποτελεί ύψιστο στρατηγικό στόχο. 
Στο επιχειρησιακό σχέδιο 2014-
2020 περιγράφεται η υφιστάμενη 
κατάσταση ως προς τα γεωγρα-
φικά και διοικητικά στοιχεία, το 
φυσικό περιβάλλον, τον πολιτι-
σμό, τα δημογραφικά στοιχεία και 
απασχόληση, υποδομές, υγεία, 
εκπαίδευση, μεταφορές, διαχείρι-
ση υδατικών πόρων και άλλα. Στη 
συνέχεια αναλύεται ο πρωτογε-
νής τομέας στον οποίο σημαντική 
θέση κατέχει η ελαιοκαλλιέργεια 
και η αμπελοκαλλιέργεια, και στην 
ανάγκη λόγω των ειδικών γεωκλι-
ματικών συνθηκών διερεύνησης 
της καλλιέργειας αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών. Αναφέρει τον κλάδο της μελισσοκομίας δυναμικό και ότι χρή-
ζει περαιτέρω ανάπτυξη. Για τη ζωική παραγωγή αναφέρει την ανάγκη απόκτησης 
άδειας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για προσαρμογή στα δεδομένα αγοράς και νο-
μοθεσίας.

Ως προς την αλιεία το νησί της Πάρου υπερέχει όλων των νησιών σε αλιευτικό στό-
λο. Στον μεταποιητικό τομέα υπερέχουν οι γεωργικές μεταποιητικές μονάδες σφαγείο   
ελαιοτριβεία οινοποιεία και τέλος προτείνει τον εναλλακτικό τουρισμό ως δυναμικό 

κλάδο με προσανατολισμό στον περιηγητικό, αλι-
ευτικό, γαστρονομικό αγροτουρισμό κλπ. Τέλος, 
με το περιφερειακό πολυετές πρόγραμμα για τη 
διαχείριση της θάλασσας επιδιώκεται η διατύπωση 
ειδικευμένης στρατηγικής καθώς και η προώθηση 
και η εφαρμογή δράσεων με στόχο την ανάπτυξη 
του τομέα της αλιείας σημαντικού τομέα που τον 
συνδέει με την μικρής διάρκειας τουριστική περί-
οδο.

Σημειώνεται δε ότι οι επιλογές συνεργασίας που 
προβλέπονται από το νέο ταμείο του κοινοτικού τα-
μείου στήριξης ΚΠΣ της περιόδου 2014-2120 δη-
μιουργού ευνοϊκό   περιβάλλον για τον σχεδιασμό 
της εξασφάλισης βέλτιστης χρηματοδότησης».

Τελικά, μετά την ενημέρωση που έγινε για προ-
γράμματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το δη-
μοτικό μας συμβούλιο –όπως γράφτηκε και στη 
σχετική απόφαση- αποφάσισε ομόφωνα ότι απο-
δέχεται την ενημέρωση όπως αναφέρθηκε στην 
εισήγηση. Προφανώς όλα τα κατανόησαν και όλα 
τα κατάλαβαν και άφησαν τη δουλειά για την Επι-
τροπή Διαβούλευσης!

Τα πιο ωραία της Διαβούλευσης

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Πάρου στο 
«δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων» το μόνο που 
υπάρχει είναι ο «κανονισμός λειτουργίας κοιμητη-
ρίων Δήμου Πάρου» (!) από το 2012 (!!) από ένα 
άλλο «Καλλικρατικό» δημιούργημα, την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής (!!!).

Στην υποσελίδα τώρα της Επιτροπής Διαβού-
λευσης, δεν υπάρχει τίποτα για το θέμα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, του-
λάχιστον έως και τα μεσάνυχτα της 22/7 που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας. 
Τα μόνα πράγματα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα είναι 10 αποσπάσματα της Επι-
τροπής Διαβούλευσης. Τα 5 αποσπάσματα αφορούν μία συνεδρίαση στις 12/4/2011, 
ένα απόσπασμα από συνεδρίαση στις 9/7/2012, δύο αποσπάσματα από συνεδρίαση 
στις 12/2/2013 και δύο αποσπάσματα από συνεδρίαση στις 21/3/2014. Έ, τέσσερις 
ολάκερες συνεδριάσεις του οργάνου μέσα σε 4 χρόνια δεν της λες και λίγες… Ή δι-
αφορετικά «με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα βάζω, τι έχουν τα έρμα και 
ψοφάνε;».

Πρώτο θέμα
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70 χρόνια «Φωνή»
Την Πέμπτη 31/7, θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση 

στη δημοτική βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας», για τη συ-
μπλήρωση 70 ετών από την ημέ-
ρα που πρωτο-κυκλοφόρησε η 
εφημερίδα που κρατάτε αυτή τη 
στιγμή στα χέρια σας.

Προσωπικά βρέθηκα στη Φ.τΠ. 
-σχεδόν τυχαία- από 1/1/2013 
και μάλιστα συνέπεσε η συνερ-
γασία μου με την αναβάθμιση 
της εφημερίδας σε 16σέλιδο 
τεύχος και με μεγαλυτέρων δια-
στάσεων σελίδες. Για την ιστορία 
και μόνο, των συζητήσεων της συνεργασίας μου στο 
πόστο του αρχισυντάκτη, είχαν μεσολαβήσει δύο άτομα 
στο Νίκο Ραγκούση-Λαουτάρη. Ο Σωτήρης Χουλιάρας 
και ο Μάρκος Κωβαίος.

Την προηγούμενη πρόταση την έγραψα, διότι από μόνη 
της δείχνει την ελευθεροτυπία που διέπει τη συγκεκρι-
μένη εφημερίδα. Και οι δύο παραπάνω είναι γνωστό ότι 
ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ακό-
μα πιο γνωστό είναι ότι ούτε με τον ιδιοκτήτη της εφημε-
ρίδας έχουμε κοινές πολιτικές αφετηρίες. Παρόλα αυτά 
στις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί (χειμώνας 2012), 
δεν είχε γίνει καμία συζήτηση για πολιτική «γραμμή» της 
εφημερίδας, ούτε για πολιτική στόχευσής της στη συνέ-
χεια. Από μόνα τους όλα αυτά αποδεικνύουν την ελευ-
θεροτυπία της και το ανεξάρτητο των ειδήσεων που 
παρέχει. Μ’ αυτή τη λογική πορεύτηκα στη συνέχεια και 
μ’ αυτή τη λογική συνεχίζω να πορεύομαι έχοντας στην 
ευθύνη μου την αρχισυνταξία της. Ουδέποτε αρνήθηκα 
να δημοσιευτεί ενυπόγραφο άρθρο, έστω και αν διαφω-
νούσα με το σκεπτικό του. Ακόμα, και σ’ αυτό το φύλλο 
που κρατάτε στα χέρια σας σήμερα, υπάρχει άρθρο με 
το οποίο διαφωνώ πλήρως! Αυτό που αρνούμαι σχε-
δόν πάντα να δημοσιευτεί είναι άρθρα πολλών λέξεων 
που τα θεωρώ κουραστικά για τον αναγνώστη, άρθρα 
που είναι άσχετα με τη θεματολογία, καθώς και άρθρα 
που εμπεριέχουν «γκρίζα» διαφήμιση. Διαβάζοντας προ 
ημερών παλαιότερα τεύχη της εφημερίδας επί εποχής 
Γαϊτάνου, σκέφθηκα ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπι-
ζε και ο μακαρίτης εκδότης. Έτσι, από τη μία διάβαζα 
κείμενα πρωτοποριακά για την εποχή τους και από την 
άλλη διάβαζα τους γνωστούς φαφλατάδες που έγραφαν 
«σεντόνια» κείμενα θεωρώντας ότι η άποψή τους έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να την «αναπτύξουν» σε 
2-3 σελίδες…

Η Φ.τΠ. είναι μία καθαρά τοπική εφημερίδα που θέλει 
να προασπίζει τα συμφέροντα των νησιών μας. Είναι μία 
εφημερίδα που δε φιμώνει απόψεις, άσχετα αν διαφω-
νεί. Είναι μία εφημερίδα που θέλει να προβληματίζει τον 
αναγνώστη, είναι μία εφημερίδα που επειδή μπαίνει σε 
κάθε σπίτι θέλει να δίνει έγκυρη πληροφόρηση.

Τα μέσα που έχει στη διάθεσή της σήμερα, σαφώς 
και είναι περισσότερα απ’ αυτά που υπήρχαν παλαιό-
τερα. Παρόλα αυτά είναι ένα επαρχιακό έντυπο δίχως 
διασυνδέσεις διαπλοκής, δίχως ατελείωτο προσωπικό, 
δίχως τις εύκολες λύσεις που ανοίγουν την πόρτα για να 
βρουν εύκολη λύση. Στηριζόμαστε κυρίως στους ανα-
γνώστες μας και στην καλή διάθεση. 

Λάθη κάνουμε και προφανώς θα συνεχίζουμε να 
κάνουμε. Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα και 
απλά δημοσιεύει τα δελτία τύπου ως έχουν. Αν μπούμε 
σ’ αυτή τη λογική, τότε θα έχουμε καταφέρει να είμαστε 
φερέφωνα της εκάστοτε εξουσίας και τίποτα άλλο. Οι 
εποχές έχουν δυσκολέψει πολύ για τα ΜΜΕ που είναι 
και αυτά «θύματα» της σημερινής οικονομικής κρίσης. 
Η Φ.τΠ. υπερηφανεύεται για τη νέα εποχή που βιώνει, 
συνεχίζει σύγχρονη όσο ποτέ και έχοντας να δώσει 
λόγο στους αναγνώστες της και μόνο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Η ξεχασμένη 
Παροικιά

Πολλοί λένε πως η πρωτεύουσα ενός νησιού ή μιας 
πόλης γενικότερα, για έναν επισκέπτη είναι το πιο εν-
διαφέρον σημείο του τόπου για να περάσει μεγάλο μέ-
ρος των διακοπών του. Για παράδειγμα την περιήγηση 
που μπορεί να έχει σε μνημεία, αξιοθέατα της πρωτεύ-
ουσας, στη διασκέδαση του και σε μια σειρά δραστη-
ριοτήτων.

Σ’ αυτό το νησί τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέ-
ρει να κάνουμε την πρωτεύουσα μας έναν αρνητικό 
πόλο έλξης για τον επισκέπτη, ωθώντας τον σε άλλα 
σημεία και κρατώντας τον απλά για λίγο χρόνο πριν και 
μετά την άφιξη του στο λιμάνι... Μάλλον η Παροικιά δεν 
είναι ξεχασμένη μόνο από τους τοπικούς άρχοντες, 
αλλά και από τους κατοίκους της…

Αλλά και πώς να τον κρατήσεις τον επισκέπτη; Η ει-
κόνα που αποκομίζει από νωρίς με το που καταφθάνει, 
είναι το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στο λιμάνι, 
στη διασταύρωση Γκίκα, στον Περιφερειακό. Μάλλον 
μόνο ξέγνοιαστες δεν μπορούν να φαντάζουν οι διακο-
πές κάποιου που θέλει να ξεφύγει από τη βαβούρα της 
πόλης. Αλλά και που να περπατήσει κανείς -εάν θέλει- 
στον παραλιακό της Παροικιάς, όταν αυτός έχει κατα-
ληφθεί από αυτοκίνητα δημιουργώντας την εντύπωση 
ενός απέραντου πάρκινγκ. Ακόμη και μετά τις 19.00 
(με την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων από 
τη παραλία), πώς να κρατήσεις ευχαριστημένο τον επι-
σκέπτη, όταν τον έχεις απομακρύνει 10-15 μέτρα από 
τη θάλασσα, όταν δεν υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος, 
σημεία προσάραξης σκαφών, αλλά και σημεία για δι-
άφορες δραστηριότητες, και έχεις -αντί αυτών- στη 
μέση βράχια; Οποιαδήποτε παραλιακή πόλη και να 
επισκεφθεί κανείς, ο πεζός έχει δυνατότητα να περπα-
τήσει δίπλα στη θάλασσα. Παρά τις φιλότιμες προσπά-

θειες της δημοτικής αρχής για 
την ανάπλαση του παραλια-
κού μετώπου, προσωπικά πι-
στεύω πως ανάπλαση χωρίς 
σχέδιο και μόνιμη λύση για τα 
βράχια, δεν μπορεί να θεω-
ρείται πλήρης ανάπλαση.

Επίσης, πώς να επισκεφθεί 
κανείς τη Παροικιά, όταν το 
μοναδικό αναγνωρίσιμο μέ-
ρος είναι η Εκατονταπυλιανή και δεν υπάρχει καμία 
ενημέρωση για τον παραδοσιακό οικισμό, το Κάστρο 
του Αγίου Κωνσταντίνου, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
κλπ και όταν όλα αυτά έχουν μπλοκαρισμένη την πρό-
σβαση σχεδόν από παντού. Σ’ αυτή τη λίστα συγκατα-
λέγεται και η έλλειψη βασικών υποδομών, όπως μια 
οργανωμένη-στελεχωμένη μαρίνα, όπου θα μπορού-
σε να προσελκύει ποιοτικότερο τουρισμό δίνοντας 
άμεσα οφέλη στην τοπική οικονομία.

Επειδή, χάσαμε μάλλον το παιχνίδι -και πάλι- στην 
Παροικιά, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν από τη μια 
μέρα στην άλλη. Χρειάζονται πρωτοβουλίες, σχέδιο 
και οργάνωση από τη νέα δημοτική αρχή, τους επαγ-
γελματίες, και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους, σε 
άμεσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο για το τι θα γίνει 
στην πρωτεύουσα του νησιού μας. Καθοριστικό ρόλο 
δεν μπορεί να παίξει μόνο η δημοτική αρχή, αλλά και 
η ιδιωτική πρωτοβουλία, μέσα από αλλαγές και δρά-
σεις που θα βελτιώσουν κατά ένα μεγάλο βαθμό τη 
συνολικότερη εικόνα. Αλλά για την ύπαρξη ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας χρειάζεται και κάποιος να εμπνεύ-
σει και να κινητοποιήσει. Το ερώτημα βέβαια είναι αν 
υπάρχει κάποιος; Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, μακάρι 
για την Παροικιά και τους ανθρώπους της, να υπάρ-
ξουν κάποιες αλλαγές σε μια θετική κατεύθυνση, για 
να ανατρέψουν κάπως τα σημερινά δεδομένα. Αλλιώς 
–όπως βλέπουμε αυτήν την εποχή- πολλά πράγματα 
είναι στον  «αυτόματο»…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Εκδήλωση στον 
Κώστο

Ο Δήμος Πάρου, το Τοπικό Συμβούλιο Κώστου και ο 
τοπικός σύλλογος ΜΕΑΣ Κώστου, συν-διοργανώνουν 
την εορτή του Αγίου Παντελεήμονα, στις 26-27 Ιου-

λίου, στον Κώστο. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τους 
διοργανωτές, έχει ως εξής:

Σάββατο 26/7: Ώρα 20:00 Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός. Ώρα 22:30 Παράκληση του Αγίου Παντελε-
ήμονα.

Κυριακή 27/7: Ώρα 07:00 Όρθρος και Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία. Ώρα 10:30 Λιτάνευση της ιεράς εικό-
νας με τη συνοδεία από 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων 
Λευκών.
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Ο κ. Αναγνώστου, έχει εργαστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες κλινικές της Ελλά-
δας, ενώ ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Πατρών. 

Στο περιθώριο της εργασίας του στη «διάγνωση», ο κ. Αναγνώστου, παραχώρησε 
στην εφημερίδα μας μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην οποία απαντά σε ερωτήματα 
για τους τραυματίες από οδικά ατυχήματα, αλλά και ποιες βοήθειες μπορούν να προ-
σφέρουν όσοι θελήσουν να δώσουν βοήθεια. 

Τα τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες είναι καθημε-
ρινό φαινόμενο. Από τη θέση του Ορθοπαιδικού γιατρού πως αντιμετωπίζετε 
αυτό το πρόβλημα;

Κ.Α.: «Το αντικείμενο της Ορθοπαιδικής είναι οι παθήσεις και οι κακώσεις του μυ-
οσκελετικού συστήματος. Ο Ορθοπαιδικός, τόσο κατά την εκπαίδευσή του όσο και 
στην καθημερινή του πράξη, αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας αντιμετώπισης 
τραύματος. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν καθημερινό πεδίο μάχης στις μεγαλου-
πόλεις και στις εθνικές οδούς. Αντίθετα στις νησιωτικές περιοχές αυξάνονται ραγδαία 
τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Αυτό όπως καταλαβαίνετε οφείλεται κυρίως στον τεράστιο αριθμό επισκεπτών που 
σε πολλές περιοχές δεκαπλασιάζει τον πληθυσμό. Συχνά η ελλιπής οδική και «οδη-
γική» εκπαίδευση, το αλκοόλ και η υψηλή ταχύτητα αυξάνουν απότομα τα ποσοστά 
τροχαίων ατυχημάτων στους θερινούς μήνες σε περιοχές όπου κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα η κυκλοφοριακή κίνηση είναι πολύ χαμηλή και αντίστοιχα τα σοβαρά τρο-
χαία ατυχήματα ελάχιστα.

Όπως αναφέραμε ο Ορθοπαιδικός αποτελεί βασικό μέρος της ομάδας αντιμετώπι-
σης τραύματος. Ασχολείται με την αντιμετώπιση κακώσεων των άκρων, αλλά και του 
αξονικού σκελετού, δηλαδή της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης. Στο πλαίσιο 
αυτό αξιολογεί την βαρύτητα των αντίστοιχων κακώσεων και προσφέρει μια προσω-
ρινή αντιμετώπιση, αν χρειάζεται μεταφορά του ασθενούς σε υψηλότερο επίπεδο μο-
νάδας υγείας ή και οριστική θεραπεία. Μέσα από τη συνεργασία με τις λοιπές «ειδικό-
τητες   τραύματος» π.χ. Γενικός Χειρουργός, Νευροχειρουργός, Θωρακοχειρουργός 
κ.α. ο Ορθοπαιδικός διαθέτει την εμπειρία να αξιολογήσει κακώσεις και των άλλων 
συστημάτων εκτός του μυοσκελετικού σε περίπτωση που η αντίστοιχη ειδικότητα δεν 
είναι διαθέσιμη. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστημονική μας εταιρεία ονομάζεται «Ελλη-
νική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας», ενώ διεθνώς χρησι-
μοποιείται σε πολλές χώρες ο όρος «Trauma and Orthopaedics» για να περιγράψει 
την Ορθοπαιδική ειδικότητα.

Μπορεί να ακούγεται κοινότυπο όμως στην περίπτωση των τροχαίων ατυχημάτων, 
η πιο σωστή και πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι η εκπαίδευση και η πρόληψη. 
Είναι τραγικό το φαινόμενο, αν αναλογιστούμε ότι σε καιρό ειρήνης χάνονται τόσες 
ζωές στους δρόμους εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων και άλλοι τόσοι συνάνθρωποί 
μας καταλήγουν με κάποια αναπηρία μικρού ή μεγάλου βαθμού. Το 2000 στην Ελλά-

δα είχαμε 22.000 τροχαία ατυχήματα, με 2.500 νεκρούς και 32.000 τραυματίες από 
τους οποίους το 10%, δηλαδή, 3200 άνθρωποι κατέληξαν με αναπηρία. Το 2010 ο 
αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο ατύχημα ήταν 959. Η 
Ελλάδα κατόρθωσε να έχει μέσα στη δεκαετία την τρίτη θέση στις χώρες της Ευ-
ρώπης που πέτυχαν να μειώσουν τον αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, 
με ποσοστό 31%. Παρόλο αυτά, η απώλεια 1000 συνανθρώπων μας στην άσφαλτο 
δεν χωρά πανηγυρισμούς. Είναι τεράστιο το ηθικό, κοινωνικό, ψυχολογικό ,ακόμη 
και το οικονομικό φορτίο τόσο για τον τραυματία και το περιβάλλον του, όσο και για 
τα δημόσια συστήματα υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα 
αδράνειας και αμέλειας για να αλλάξουν τη ζωή πολλών ανθρώπων. Σωστή εκπαί-
δευση λοιπόν και πρόληψη είναι οι λέξεις κλειδιά».

Τι κάνουμε;
Όποιος βρεθεί κοντά σε τραυματία από αυτοκινητιστικό ατύχημα, τι πρέπει 

να κάνει;
Κ.Α.: «Σε περίπτωση που βρεθεί κανείς στο χώρο ενός τροχαίου ατυχήματος το 

πρώτο και σημαντικότερο που πρέπει να κάνει πριν από οποιαδήποτε κίνηση, είναι 
να καλέσει το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, και αφού αναφέρει το όνομά του και την 
περιοχή από όπου καλεί, να περιγράψει σύντομα και ουσιαστικά την «σκηνή» του 
ατυχήματος. Δηλαδή τον πιθανό αριθμό των τραυματιών και εγκλωβισμένων και την 
κατάσταση αυτών, την κατηγορία των εμπλεκόμενων οχημάτων και τη σφοδρότητα 
της σύγκρουσης.

Στη συνέχεια πολύ σημαντικό είναι να μην προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στον 
τραυματία. Είναι προτιμότερο να μην κάνει κανείς τίποτα, παρά να κάνει κάτι που θα  
επιδεινώσει την κατάσταση του τραυματία. 

Τέλος, αν θέλει να βοηθήσει θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα, ένα «μπού-
σουλα». Καταρχάς το πρώτο που πρέπει να διαφυλαχτεί σε έναν τραυματία είναι η 
εξασφάλιση ανοικτού αεραγωγού και  ελεύθερης αναπνοής. Δηλαδή, να αφαιρεθούν 
ξένα σώματα που φράζουν την αναπνοή ή πιέζουν τον θώρακα. Η προστασία της 
σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη, έτσι μόνο οι αναγκαίες μετακινήσεις δικαιολο-
γούνται. Κάθε εξωτερική αιμορραγία μπορεί να σταματήσει με πίεση για μερικά λεπτά 
με κάποιο καθαρό ύφασμα. Θα πρέπει να αποφεύγονται σφιχτές, ίσχαιμες περιδέσεις 
με ζώνες. Επίσης, είναι πιο σωστό να αναμένεται η ομάδα του ΕΚΑΒ με το ασθενοφό-
ρο για να μεταφερθεί ο ασθενής. Στατιστικά είναι πιο αποτελεσματικό και με λιγότερες 
αρνητικές συνέπειες, από το να «φορτωθεί» όπως-όπως ο ασθενής σε ένα ΙΧ για 
να φτάσει ταχύτερα στη μονάδα υγείας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν 
υπάρχει η δυνατότητα ασθενοφόρου και το περιστατικό είναι επείγον, δικαιολογείται 
μια τέτοια μεταφορά».

Τα ατυχήματα στην Πάρο
Σε ποιο βαθμό μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια περιστατικά στο νησί 

μας;
Κ.Α.: «Ελαφρά τραυματισμένοι ασθενείς μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν σε 

πρωτοβάθμιο επίπεδο. Το θέμα είναι οι μέτριας και υψηλής βαρύτητας κακώσεις. Θα 
πρέπει άμεσα να ανιχνευθούν οι απειλητικές για τη ζωή βλάβες. Μεγάλη σημασία έχει 
η συνεχής επαναξιολόγηση του τραυματία, ώστε να επιτευχθεί η σωστή και έγκαιρη 
διαλογή των περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης διακομιδής σε 2βάθμιο ή 3βάθμιο 
κέντρο, από αυτά που μπορούν να αντιμετωπιστούν εδώ. 

Εκτός από τις ιατρικές «ειδικότητες τραύματος» που αναφέρθηκαν ήδη, κομβικό 
ρόλο παίζει ο τομέας της απεικόνισης. Σε κακώσεις των μακρών οστών, ο έλεγχος 
με ακτινογραφίες είναι συνήθως αρκετός για την ανάδειξη της βλάβης. Σε πολυτραυ-
ματίες όμως, όπου θα πρέπει να ελεγχθούν ταχύτατα κοιλότητες του σώματος όπου 
μπορεί να εκδηλωθεί εσωτερική αιμορραγία απειλητική για τη ζωή, όπως το κρα-
νίο, ο θώρακας, η κοιλιά και η λεκάνη, είναι απαραίτητοι ο υπέρηχος και η αξονική 
τομογραφία. Ειδικά ο αξονικός τομογράφος είναι η πλέον σημαντική απεικονιστική 
εξέταση που μπορεί γρήγορα και σχετικά φτηνά να διαγνώσει μια σοβαρή τραυματική 
βλάβη. Είναι λοιπόν υψίστης σημασίας που ένας τέτοιος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος 
και στο νησί της Πάρου, στο νέο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και πολυϊατρείο, στη 
«διάγνωση». Σημαντικό όχι μόνο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, 
αλλά και για τα γύρω νησιά».

Γιατί ήρθα
Τι είναι αυτό που σας έφερε στην Πάρο και στη «διάγνωση».
Κ.Α.: «Ο λόγος για τον οποίο ήρθα στην Πάρο και συγκεκριμένα στη «διάγνωση», 

είναι ότι συνειδητοποίησα πως πρόκειται για ένα εγχείρημα σοβαρό με υψηλούς στό-
χους, που μου κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον. 

Αφού ενημερώθηκα για όλο το πλάνο της επένδυσης σε συνδυασμό με κάποιες 
συγκυρίες που πάντα παίζουν ρόλο στη ζωή μας, επισκέφθηκα το νέο αυτό ιδιω-
τικό κέντρο διάγνωσης και πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ομολογώ ότι εξεπλάγην από 
τους χώρους και τον εξοπλισμό. Αποτελεί μια μονάδα, όμοιά της οποίας δύσκολα 
συναντάς στην περιφέρεια, ενώ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις καλές μονάδες 
πρωτοβάθμιας υγείας των μεγάλων πόλεων. Αφού συνάντησα τους εμπνευστές και 
«υλοποιητές» του έργου, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου, η απόφαση 
έγινε πολύ εύκολη».

Ο ορθοπαιδικός-χειρούργος, κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου, είναι υποψήφιος Διδά-
κτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάνει ιατρείο στη «διάγνωση», 
από Δευτέρα έως Παρασκευή καθημερινά: 9.00-14.00.

Κων/νος Αναγνώστου:
«Η απώλεια 1000 
συνανθρώπων μας 
στην άσφαλτο δε χωρά 
πανηγυρισμούς»
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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 ΠΩΛΕΙΤΑΙ, 
στην αγορά της Παροι-
κίας, στα µπετά, 80τµ, 
τιµή  28.000 ευρώ. Τηλ.:  
6974601331

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

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

ΔΡΥΟΣ, πωλείται οικόπε-
δο, 1.100 τµ, µε 30 ελιές, 
κοντά στη θάλασσα. Τηλ.: 
6944388956 

ΚΩΣΤΟΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
πωλείται αγρόκτηµα, 15 
στρέµµατα, µε δρόµο κύρι-
ο, φως-νερό, ανεµπόδιστη 
θέα σε θάλασσα και Νάξο, 
σε περιοχή µε βίλλες. Τηλ.: 
6944914399

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

ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζεται 
µεζονέτα, 100 τµ, (ό-
χι επιπλωµένη), µε δυο 
υπνοδωµάτια, σαλόνι-
κουζίνα ενιαία, βεράντα µε 
θέα στη Νάξο, ηλιακός, µί-
σθωµα 350,00 ευρώ. Τηλ.: 
6948830332, 6974817611

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (2 χλµ από το 
λιµάνι), ενοικιάζεται για 
την καλοκαιρινή περίοδο, 
δίχωρη γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
2284022302, 6944577121

ΜΩΛΟΣ (δίπλα στη θάλασ-
σα), ενοικιάζονται για την 
καλοκαιρινή περίοδο, δί-
χωρες γκαρσονιέρες. Τηλ.: 
2284022302, 6944577121

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

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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται 
δίπατη γκαρσονιέρα, 25 
τµ, για όλο το χρόνο, σε 
πλατεία, όπισθεν µουσείου 
Περαντινού. Επιπλωµέ-
νη, a/c (ψύξη-θέρµανση), 

parking, 150,00 € /µήνα. 
Τηλ.: 6942464971

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται 
προς ενοικίαση για όλο 
το χρόνο, από παριανή 
οικογένεια, µε τρεις 
κρεβατοκάµαρες. Τηλ.: 
6977783113, 6976285764 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται 
για ενοικίαση, σε καλή κα-
τάσταση, για όλο το χρόνο. 
Απαραίτητο να έχει 2 ή 3 
κρεβ/ρες, κήπο, κεντρική 
θέρµανση και καλή πρό-
σβαση. Προτιµάται να είναι 
κοντά στην Παροικία. Τηλ.: 
2284028163 (9:00-14:00) 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY 
ζητείται, για ψητοπωλεί-
ο στην Παροικία. Τηλ.: 
2284023652, 2284027207

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για 
ξενοδοχείο στην Νάουσα.  
Τηλ.: 22840 51020, 22840 
51622

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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

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

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «Α-
ΓΟΡΑ» πωλείται, στον 
περιφερειακό της Παροι-
κίας. Τηλ.: 2284023700 
(ώρες καταστηµάτων) 

ΔΙΑΦΟΡΑ    

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

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ό-
λων των ηλικιών 
αναζητούνται, για να συµ-
µετάσχουν ως βοηθητικοί 
ηθοποιοί στα γυρίσµατα 
κινηµατογραφικής ταινίας 
στην Αντίπαρο, 20 Ιουλίου 
µε 25 Αυγούστου. Για συµ-
µετοχές τηλεφωνήστε στο 
6940863984  

HONDA TRANSALP 650 
πωλείται, µαύρο, µοντέλο 
2004, 33.000 χλµ, σε καλή 
κατάσταση. Τιµή 2.500 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6977900037 

ΒΑΡΚΑ ΝΗΡΕΥΣ πωλεί-
ται, µε εξωλέµβια, 4,80 
µέτρα. Τιµή 2.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 2284092261, 
6985038967 

ΔΙΧΤΥΑ µανωµένα µπαρ-
µπουνόδυχτα πωλούνται, 
αχρησιµοποίητα. Τηλ.: 
6959208767 (Αρσένης) 

ΙΤΑΛΙΚΑ. Σεµινάριο µε 
θέµα «Ιταλικά στον του-
ρισµό». Πληροφορίες στο 
τηλ.: 6974365805

ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ MIELE 
πωλείται, ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο. Τηλ.: 
6989871269 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΞΕΝΟ-
∆ΟΧΕΙΟ ή VILLA  έως 30 
δωµατίων) ζητείται για 
ενοικίαση µακράς περι-
όδου. Παρακαλώ στείλτε 
µου την πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl 

ΦΟΥΣΚΩΤΟ WAVE 
MARINER 60, 4,35 m, 
πωλείται, τρέιλερ έλ-
ξης, φυλάσσεται σε 
γκαράζ, άριστη κατάστα-
ση. Τιµή 5.500,00 €. Τηλ.: 
6944914399

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 25 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 1 Αυγούστου από 13.00-17.00
Σάββατο 2 Αυγούστου από 10.00-13.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Νταλούκας Κωνσταντίνος, Παιδίατρος,
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

Παρασκευή 25 Ιουλίου 13.00-15.00, 
Σάββατο 26 Ιουλίου 10.00-14.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή 18.30-21.00
& κάθε Σάββατο 10.00-13.00

θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση» ο κ. Σταθερός Νίκος, 
ουρολόγος-χειρουργός

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση» η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία, 

πνευµονολόγος

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Κάθε ηµέρα  08:00-14:00
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση» ο κ. Πάντος 

Τριαντάφυλλος, παθολόγος
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στους νέους επιστήµονες οδοντι-
άτρους Αλέξανδρο Ευαγ. Αλεξανδρόπουλο και Μανώλη Νικ. 
Κρητικό, που τελείωσαν µε ΑΡΙΣΤΑ την οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Καρόλου της Πράγας. 

∆ριός Πάρος 22/7/2014 
Αλέξανδρος Σπ. Τριτσιµπίδας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ    
 
 Την  Κυριακή  3 Αυγούστου,  στον  Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Χαλκίδας, η οικογένεια Γαληνού Λαουτά-
ρη, τελεί το Μνηµόσυνο των σαράντα ηµερών Υπέρ 
Αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 
συζύγου και µητέρας, ΚΑΙΤΗΣ Γαληνού ΛΑΟΥΤΑ-
ΡΗ.
Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΑ  διεκρίνετο για τον θαυµάσιο και πράο 

χαρακτήρα της, για την ευγένεια των  αισθηµάτων και την ευπρο-
σηγορίας  της. Υπήρξε  υποδειγµατική  σύζυγος  και φιλόστοργος  
µητέρα, αγαπώµενη όχι µόνο  από τους συγγενείς και φίλους, αλλά 
και από όσους την γνώριζαν.

                        Ο  σύζυγος, Γαληνός
  Τα παιδιά,  Βαρβάρα Χριστόφορος  Μαρία  Γιάννης
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Χειροτερεύουν τα πράγματα 
στη ΝΕΛ

Η ΝΕΛ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου), που δραστηριοποιείται στα νησιά μας και 
χάρη στα πλοία της εκτελούνται τα περισσότερα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, βρίσκε-
ται καθημερινά σε όλο και χειρότερη οικονομική κατάσταση.

Ένα ακόμα πρόβλημα ήρθε να εντείνει την άσχημη κατάσταση, αφού με την πο-
λύμηνη καθυστέρηση στην καταβολή και εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών 
των πληρωμάτων της, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται πλέον σε 
πλήρη αδυναμία να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. 

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, η εταιρεία εδώ και πολλούς μήνες δίνει ένα ελά-
χιστο ποσό «έναντι» στους ίδιους, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 
παρά τα αυξημένα έσοδα λόγω θερινής περιόδου, η ΝΕΛ συνεχίζει να μην καταβάλ-
λει τους μισθούς στο προσωπικό. Η διοίκηση της ΝΕΛ παραπέμπει για την καταβο-
λή και την εξόφληση των οφειλομένων στην τράπεζα Πειραιώς, αποποιούμενη με 
τον τρόπο αυτό τις σοβαρές ευθύνες που έχει για την πολύμηνη καθυστέρηση στην 
εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και οι υπηρεσίες του δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας και της ΣΣΕ.

Σύμφωνα με ερώτηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ άλλων βουλευτών του 
υπογράφει και ο κ. Ν. Συρμαλένιος: «[…] πρέπει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση στην 
καταβολή δεδουλευμένων από την ΝΕΛ στους εργαζόμενους δεν αποτελεί πρόσφατο 
φαινόμενο, αλλά μια πάγια τακτική τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ είναι χαρακτηριστικό 
ότι πριν από μερικούς μήνες η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε ότι απλήρωτοι ναυτεργάτες του τα-
χύπλοου «Παναγιά Πάρος» της ναυτιλιακής εταιρείας ΝΕΛ ήταν εγκαταλειμμένοι σε λι-
μάνι της Ισπανίας, ενώ ανάλογα προβλήματα υπήρξαν και στο πλήρωμα του «Παναγιά 
Θαλασσινή», της ίδιας εταιρείας, που βρισκόταν στο Μαρόκο. Τα δύο πλοία είχε ναυ-
λώσει η ΝΕΛ στη θυγατρική της εταιρεία Inter Lines για να συνδέσουν ακτοπλοϊκά το 
Μαρόκο με την Ισπανία, αλλά λόγω των οφειλών στους ναυτικούς τα πλοία παρέμειναν 

δεμένα στο λιμάνι Algeciras. Σε επιστολή της προς το υπουργείο Ναυτιλίας την οποία 
κοινοποίησε στην τράπεζα Πειραιώς η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) απέδιδε 
ευθύνες για το θέμα στην τράπεζα και στην άρνησή της να εφαρμόσει τις διατάξεις του 
σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι στον Ν.4256/2014, άρθρο 18 παρ. 2, αναφέρεται ρητώς ότι το νέο 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου-Ναυτική Εργα-
σία-ΟΝΝΕ», που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυ-
τικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και του Οίκου Ναύτου, θα μπορεί να καταβάλλει σε ναυτικούς, 
οι οποίοι εργάζονται σε ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης Δη-
μόσιας Υπηρεσίας με το ΥΝΑ, δεδουλευμένες αποδοχές που αποδεδειγμένα δεν έχουν 
καταβληθεί, εφόσον οι αποδοχές αυτές δεν μπορούν να καταβληθούν απευθείας από 
την εταιρεία. Για τον σκοπό αυτόν, μισθώματα που οφείλονται από το Δημόσιο στην 
εταιρεία, λόγω Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, καταβάλλονται με τη συναί-
νεση της εταιρείας από το Δημόσιο στον ΟΝΝΕ».

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο κ. Ν. Συρμαλένιος, στην ερώτηση που απεύ-
θυνε στο υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου, ρωτά να απαντηθούν τα εξής:

«1. Τι προτίθενται να πράξουν για να υποχρεωθεί η εταιρεία να καταβάλλει τις δε-
δουλευμένες αποδοχές στους εργαζόμενους, όπως προβλέπει ο νόμος και οι ΣΣΕ;

2. Για ποιο λόγο δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα η διάταξη του Ν.4254/2014, 
άρθρο 18 παρ. 2, η οποία προβλέπει την απευθείας καταβολή των δεδουλευμένων 
αποδοχών από τον ΟΝΝΕ στους εργαζόμενους, καθώς είμαι επιβεβαιωμένο ότι η 
εταιρεία δεν τις καταβάλλει;». 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου σύμφωνα με το Ν. 1568/85 
και τα Π.Δ. 294/88, 17/96, 95/99 και 159/99, επιθυμεί να προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙ-
ΑΣ, ο οποίος θα απασχοληθεί στην  Επιχείρηση για 50 ώρες ετησίως. Η διάρκεια της σύμβα-
σης θα είναι τριετής.

Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του 

εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, κατά σειρά προτεραιότητας στις ειδικότητες:
Μηχανολόγων Μηχανικών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Πολιτικών Μηχανικών
και άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

(ΤΕΕ), με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
β) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή 

πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. κατά σειρά προτεραιότητας στις 
ειδικότητες:

Τμήματος Μηχανολογίας 
Τμήματος Ηλεκτρολογίας 
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής 
με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
Η παραπάνω κατάταξη των προσόντων των υποψηφίων καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας 

στην πρόσληψη τους.
Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων ίδιων τυπικών προσόντων θα προτιμηθούν οι έχοντες 

μεγαλύτερη πείρα στην αντίστοιχη ειδικότητα και η εντοπιότητα τους.
Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έως τις 20 Αυγούστου 2014, ή με fax 

στο 22840-25284, ή με e-mail : deyap@ otenet.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22840-25300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Αντιπαριώτης Δημήτριος 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4

 (περίληψη)
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υπο-

βάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των  πα-
ρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
Ακίνητο στην Παροικιά, επί της παραλιακής οδού (θέση Βίντζι), που εδράζεται σε οικόπεδο 

2.033 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 1.274 τ.μ. και ορόφου 786 τ.μ. 
Ακίνητο στην Παροικιά, επί της παραλιακής οδού (θέση Βίντζι), που εδράζεται σε οικόπεδο 

450 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 450 τ.μ. 
Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, (θέση Αγ.Χα-

ράλαμπος), που εδράζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγειο κτίσμα εμβαδού 
122 τ.μ.

Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικισμού, 

με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ. 
Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Αλυγαριάς), που εδράζεται σε οικόπεδο 350 τ.μ., εντός οι-

κισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 253 τ.μ.
Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), που εδράζεται σε οικόπεδο 514τ.μ., 

εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 423τ.μ. και εμβαδόν ορόφου 338τ.μ.
Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή 

περδικάκι), που εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 129,55τ.μ. 
και υπόγειο 114,10τ.μ.  

- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ ανά ακίνητο. Η 
εγγύηση αυτή θα δίδεται με εγγυητική επιστολή που θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα 
ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση που ακο-
λουθεί και αφορά την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα προς  
πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ) 3.300.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ) 1.000.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 80.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ) 50.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο6 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ) 300.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο7 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ) 1.500.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο8 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ) 60.000,00

Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου 

στην Παροικία Πάρου – θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 30η Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και  
από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού ως άνω, την 30η Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα  21:00 ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.5 και με ημερομηνία 04-08-2013 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και των προ-
σφορών και την απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη 
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί 
αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά προφορικά της οποίας το τίμημα 
θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί του 
τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η 
διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκλη-
ρώνεται εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει 
νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους 
προσφέροντες που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτιστεί η σχε-
τική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του διαγω-
νισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση 
της χωρίς καμία υποχρέωσή της έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τον Διευθυντή του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού κ. Γκόκα Αλέξη στην έδρα του στην Παροικία Πάρου  (τηλ. 2284-0-22235 
και 2284-0-22179, fax  2284-0- 22.189).
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Beach Volley στην Αλυκή
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία την Κυριακή 20/7 στην παραλία Αλυκής, 

αγώνες beach volley. 
Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την Αθλητική Επιτροπή του χωριού και 

αθλοθετήθηκαν κύπελλα από φορείς της περιοχής.

φωτο: Maja Fankhauser
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φωτο: ∆ηµήτρης Καλαποδάς
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Για 2η συνεχόμενη χρονιά στο λιμάνι της Παροικιάς, μας δόθηκε η δυνατότητα να 
βιώσουμε στιγμές παραδοσιακής ναυπηγικής βλέποντας να μπαίνουν όλα αυτά τα 
ξύλινα σκαριά, φορτωμένα με ναυπηγικές παραδόσεις αιώνων.  

Ο αγώνας (CLASSIC YACHT RACE 2014), δεν πρόκειται για έναν κλασικό αγώνα 
ιστιοπλοΐας σαν αυτούς που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.

Έτσι, την Πέμπτη 10/7 ξεκίνησε με ημερίδα στους ταρσανάδες της Σύρου, όπου εκεί 
ακούστηκαν απόψεις από ειδικούς 
όπως: καραβομαραγκοί και ναυ-
πηγοί, αρχιτέκτονες και εκπρόσω-
ποι σωματείων, επιφορτισμένων 
στην διατήρηση της παράδοσης. Η 
ήμερα έκλεισε με παραδοσιακούς 
μεζέδες και ούζα στον ταρσανά

Την Παρασκευή 11/7 είχαμε την 
παρέλαση των σκαφών στη Σύρο, 
με διαδρομή από τον Φάρο στο 
Ασπρονήσι, που σκοπό είχε να δεί-
ξει αυτό το μοναδικό θέαμα στον 
κόσμο, που παρακολουθούσε από 
την φυσική εξέδρα της παραλίας 
της Σύρου. Το Σάββατο 12/7 τα 
σκάφη απέπλευσαν από τη Σύρο 
με προορισμό το λιμάνι της Παροι-
κιάς. Ο ούριος άνεμος τους έδωσε 
την δυνατότητα να καταπλεύσουν 
στην Πάρο σχετικά γρήγορα.

Στις 9 το βράδυ, στο εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, με την παρουσία 
φορέων του τόπου και συνοδεία ζωντανής λαϊκής μουσικής, εδεσμάτων και ντόπιου 
κρασιού έγιναν όλοι  μια παρέα.

Την Κυριακή 13/7 δόθηκε η εκκίνηση ενός κοντινού αγώνα από τον Άγιο Σπυρί-
δωνα στην Παροικιά, όπου το θέαμα ήταν εξαίσιο βλέποντας όλα αυτά πληρώματα 
να μανουβράρουν με αριστοτεχνικό τρόπο τα σκαριά τους δίνοντας την δυνατότητα 
στους θεατές της παραλίας να φωτογραφήσουν στιγμές μοναδικές.

Σε σχετικό δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΝΟΠ, μεταξύ άλ-
λων γράφεται: «[…] Ο ήλιος πολύς! 
Ο αέρας λίγος… Αλλά όλοι μαγ-
γιόρικα τα κατάφεραν με θαυμα-
στούς χειρισμούς να τερματίσουν. 
Το απομεσήμερο της ίδιας ημέρας 
έγινε η απονομή στον Ναυτικό Όμι-
λο της Πάρου, που για μια ακόμη 
φορά ήταν συνοδοιπόρος σε έναν 
πρωτότυπο θεσμό και προσπάθεια 
που μαζί με τον Ναυτικό Όμιλο της 
Σύρου συνδιοργάνωσαν. Αρωγοί 
στην κοινή προσπάθεια ανάδειξης 
της τέχνης που χάνεται ήταν αρχές 
του τόπου και επιχειρήσεις του νη-
σιού μας.

Ευχαριστούμε τον εκλεγμένο δή-
μαρχο κ. Μ. Κωβαίο και την σύζυ-
γο του, τον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου κ. Λ. Κοντό, που πα-
ραβρέθηκαν στη γιορτή, καθώς και 

τον εκλεγμένο Έπαρχο Πάρου-Αντιπάρου, κ. Κ. Μπιζά, που μας τίμησε με την παρου-
σία του στην απονομή και τον εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου». 

Τέλος, ο ΝΟΠ ευχαρίστησε ονομαστικά και τους ευγενικούς χορηγούς του.

Classic yacht race 2014
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Τµήµατα:

» Ακτινολογικό

» Μικροβιολογικό

» Υπερήχων - triplex

» Μαστογραφίας

» Μέτρησης οστικής πυκνότητας

» Πανοραµικής

» Αξονικής τοµογραφίας

Ιατρεία:

» Παθολογικό, κ.Πάντος Τριαντάφυλλος
         Επιστηµονικός διευθυντής

» Ορθοπαιδικό, κ. Αναγνώστου Κων/νος

» Παιδιατρικό, κ. Νταλούκας Κων/νος

» Γυναικολογικό, κ. Πατεράκη Ευστρατία

» Ουρολογικό, κ. Σταθερός Νίκος

» Πνευµονολογικό, κ. Πεσιρίδου Ευτυχία

Σας ενηµερώνουµε ότι λειτουργούν:

Μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου της "διάγνωσης" το τηλεφωνικό µας κεντρο συνδέεται άµεσα µε γιατρό για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.


