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Η Πάρος, έχει αρχίσει να μου θυμίζει τον Πα-

ναθηναϊκό, κάποιες ποδοσφαιρικές χρονιές, τότε 

μου μαζεύαμε τη μία ήττα πίσω από την άλλη και 

οι διακοπές αγώνων λόγω εισβολής οπαδών στο 

γήπεδο ήταν συνηθισμένο φαινόμενο…

Οι πιο έμπειροι περί των ποδοσφαιρικών συμ-

βάντων ισχυρίζονται ότι από τις ήττες μαθαίνεις. 

Αυτό –ως ασχολούμενος και εγώ, μόνο 25 ώρες 
το 24ώρο, με το ποδόσφαιρο- το αμφισβητώ. Και 

αυτό διότι έχω την άποψη 

πως οι ομάδες που κάνουν 

συνεχείς ήττες τις «συνη-

θίζουν» και έτσι στη συνέ-

χεια η κάθε σφαλιάρα που 

τρως, δε σου κάνει εντύ-

πωση. Αυτός μάλλον είναι 

και ο λόγος που παραμένω 

μέσα μου βαθιά «Σαρα-

βακικός» και όχι «Βαζεχι-

κός», για τους ασχολούμε-

νους με το άθλημα… 

Ο Σαραβάκος, δεν πή-

γαινε ποτέ την ήττα και 

τα έκανε όλα λαμπόγυα-

λο όταν έχανε. Από την 

άλλη, ο μέγιστος Βαζέχα, δε διαμαρτυρόταν ποτέ 

και έβαζε στόχο να κερδίσει τον επόμενο αγώνα. 

Κάπως έτσι, περιγράφω και την Πάρο (μέσω του 

Παναθηναϊκού, που έχω την ψωνάρα). 

Στην Πάρο, οι συμπολίτες μου δείχνουν μία 

έφεση να είναι «Βαζεχικοί» στις πολιτικές τους 

αντιδράσεις. Στόχο των στόχων είχαμε βάλει στο 

νησί την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στην 

Παροικιά. Είχαμε πιστέψει όλοι, ότι μέσω αυτού, 

θα άλλαζε η όψη της παραλίας της Παροικιάς και 

η πρώτη ματιά που έχει ο τουρίστας που έρχεται 

στο λιμάνι. Το έργο απεντάχθηκε και κανενός δεν 

ίδρωσε το αυτί. Έκαναν όλοι το Βαζέχα… «Πάμε γι’ 
άλλα» είπαν. 

Καθήμενος τις προάλλες μαζί με φίλους ρώτησα 

για το ανοιχτό γήπεδο του ΕΠΑΛ, στην Παροικιά 

και τι έγινε με τις βελτιώσεις του που είχαν ξεκι-

νήσει από πέρσι τον Αύγουστο, για να μπορούν οι 

μικροί του ΑΟΠ στο μπάσκετ να παίζουν εκεί τους 

αγώνες πρωταθλήματος. «Τίποτα» μου είπαν, «δεν 
έγινε». Τους ρώτησα: «και τι κάνατε εσείς;». Πάλι 

με ένα «τίποτα» μου απάντησαν. Νέοι «Βαζεχικοί» 

και στον ΑΟΠ… Γενικά έχουμε μπερδευτεί στο που 

πρέπει να πανηγυρίσουμε σ’ αυτό το νησί και που 

πρέπει να αντιδρούμε.

Άντε λοιπόν ξανά μανά να συνεχίσω με τα πα-

ραδείγματα «Βαζεχικής» αντίληψης και «Σαραβα-

κικής» αντίληψης.

Ο Μητσάρας Σαραβά-

κος, ήταν μαγεία να τον 

βλέπεις σε βραδινούς 

αγώνες του Παναθηναϊ-

κού, στο Ολυμπιακό Στά-

διο. Έδινες στον Μητσάρα 

βραδινό αγώνα τη δεκα-

ετία ’80 με Ευρωπαϊκές 

ομάδες ή κόντρες με Ολυ-

μπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και 

του έπαιρνες την ψυχή. 

Να και έτσι ο Σαραβάκος, 

να και εκείνο, πάρε και 

την γκολάρα και πήγαινε 

και κάτω από την εξέδρα 

των «αντιφρονούντων» 

οπαδών (τυχαία πάντα) να πανηγυρίσεις. 

Μην έβλεπες το Μητσάρα μεσημέρι σε αγώνα 

π.χ. με την Καλαμαριά. Έβαζε τα χέρια στη μέση, 

έπιανε και μια σκιά στο γήπεδο και ζαμάνφου. 

Όλο το γήπεδο τον έβριζε, αλλά ο Μητσάρας εκεί. 

Ακούνητος. Από την άλλη ο Βαζεχάκος καθάριζε 

παρόμοιους αγώνες. Είτε champions league έπαι-

ζε, είτε αγώνα κυπέλου με την Καλαμάτα, αυτός 

εκεί. Να βάλει το γκολ και να τρέξει στους οπα-

δούς. 

Στην Πάρο λοιπόν, πανηγυρίζουμε για γιορτές 

σούμας και σαρδέλας, για «μεγάλες» παραστάσεις 

ξεπεσμένων ηθοποιών που έρχονται για «αρπα-

χτή» από την Αθήνα, αλλά ούτε «κιχ» για το χάσιμο 

του έργου της ανάπλασης του παραλιακού μετώ-

που. Δεν ξέρω, δε «φτιάχτηκα» ποτέ με το Βαζέχα, 

όσο μεγάλος γκολτζής και αν ήταν. Τα γκολ του 

Σαραβάκου με Γιουβέντους και Ολυμπιακό, μου 

έμειναν…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Ψήφισμα για τη Γάζα
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Πάρου, η Λαϊκή Συσπείρωση, μεταξύ άλλων, 
πρότεινε το παρακάτω ψήφισμα για την σφαγή του 
Παλαιστινιακού Λαού, που έγινε ομόφωνα αποδεκτό 
από το δημοτικό συμβούλιο:

«Να σταματήσει τώρα η αιματοχυσία του λαού 
της Παλαιστίνης

Καταδικάζουμε έντονα τις συνεχιζόμενες δολοφονι-
κές επιθέσεις των ισραηλινών αρχών στη Λωρίδα της 
Γάζας και τα άλλα Παλαιστινιακά Εδάφη, με συνέπεια το 
θάνατο εκατοντάδων αμάχων, μεταξύ των οποίων και 
πολλών παιδιών.

Καταγγέλλουμε τη χερσαία επίθεση ενάντια στον 
παλαιστινιακό λαό και την κλιμάκωση της εγκληματι-
κής δράσης του ισραηλινού κράτους, το οποίο στηρί-
ζεται πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά από τις ΗΠΑ 
και την ΕΕ, με σκοπό την επιβολή των στρατηγικών 
οικονομικών  συμφερόντων που εκπροσωπούν, στην 
περιοχή.

Εκφράζουμε τη σταθερή αλληλεγγύη μας στους 
Παλαιστινίους, καταδεικνύουμε την υποκρισία όσων 
εξισώνουν τους θύτες με τα θύματα και τη συνενοχή 
όσων κυβερνήσεων και κομμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παζαρεύουν «γεωστρατηγικά οφέλη» με το 
αίμα των λαών και αναβαθμίζουν πολύπλευρα τις σχέ-
σεις τους με το Ισραήλ.

Απαιτούμε άμεσα:
- Να καταδικαστεί το έγκλημα σε βάρος του παλαι-

στινιακού λαού.
- Να σταματήσουν άμεσα οι συνεχιζόμενες αεροπο-

ρικές επιδρομές ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης και οι 
χερσαίες επιχειρήσεις.

- Να αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός κατοχής.
- Να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι 

από τις ισραηλινές φυλακές.
- Το γκρέμισμα του απαράδεκτου τείχους διαχωρι-

σμού, και την άρση κάθε μορφής αποκλεισμού των 
Παλαιστινίων, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της 
Γάζας.

- Το σταμάτημα των εποικισμών και την αποχώρηση 
όλων των εποίκων που έχουν εγκατασταθεί πέρα από 
τα σύνορα του ’67.

- Το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων 
προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές απο-
φάσεις του ΟΗΕ.

- Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια και όλες 
οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.

- Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με 
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».
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Επίσκεψη σε Πάρο-Αντίπαρο 
για τα ιπποειδή!

Η Ελίζα Γκέσκου και ο Γιάν-
νης Μπραστιανός, της «ANIMAL 
ACTION», επισκέφθηκαν την Πάρο 
και την Αντίπαρο για δύο ημέρες, 
για να φροντίσουν τα γαϊδουράκια 
και άλλα ιπποειδή εργασίας στα 
νησιά μας.

Την πρώτη ημέρα πήγαν στην 
Αντίπαρο, για να φροντίσουν τα 
δύο (!!!) εναπομείναντα γαϊδου-
ράκια (μετά το θάνατο δύο ακό-
μη άλλων που υπήρχαν μέχρι 
πέρυσι). Σημειώνουμε, ότι όπως 
υποστηρίζουν στην ιστοσελίδα της 
«Animal Action», η Ελίζα Γρέσκου 
και ο Γιάννης Μπραστιανός: «[…] 
Ο άνθρωπος που κατάφερε να μας 
φέρει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες 
των γαϊδουριών στην Αντίπαρο προσπαθούσε για μήνες να τους πείσει να μας δε-
χθούν. Μετά όμως την επίσκεψή μας και αφού βρήκαν θεραπεία για τα ζώα τους που 
έτυχε και τα δύο να κουτσαίνουν από τενοντίτιδα, τώρα περιμένουν με ανυπομονησία 
να τους επισκεφθούμε και πάλι με την πρώτη ευκαιρία».

Για την επίσκεψή τους σε Πάρο και Αντίπαρο, η κ. Γρέσκου και ο κ. Μπραστινός, 
διηγούνται: 

«Συναντήσαμε ποικίλα περιστατικά και δώσαμε θεραπεία σε όσα ήταν δυνατό. Δύο 
γαϊδουράκια με τενοντίτιδα, ένα με ενδονυχίτιδα, ένα με πολλαπλή χωλότητα λόγω του 
δεσίματος των ποδιών μεταξύ τους με σκοινιά, ένα μουλάρι με προχωρημένα οστε-
όφυτα, ένα Σέτλαντ πόνυ με χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα και ένα γαϊδουράκι σε 
προχωρημένη εγκυμοσύνη με έντονη δερματική αλλεργία πιθανώς προκαλούμενη 
από τσιμπήματα μυγών. 

Φέτος – σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες χρονιές - ευτυχώς δε χρειάστηκε να 
βρεθούμε αντιμέτωποι με κανένα περιστατικό που να απαιτεί ευθανασία ως τη μόνη 
λύση. Αντίθετα, είμαστε ευτυχείς που, στη φετινή μας επίσκεψη στο νησί, όλα τα ζώα 
που συναντήσαμε ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και οι ιδιοκτήτες είχαν ανεβάσει το 
επίπεδο της φροντίδας τους. Τριάντα από τα 31 ζώα δέχθηκαν οδοντιατρική φροντίδα. 
Τα περισσότερα από αυτά χρειάστηκαν λιμάρισμα των αιχμηρών ακίδων, αγκίστρων 
και ραμπών. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίστηκαν και πιο δύσκολες περιπτώσεις, όπως 
ένα πόνυ με υπερμεγέθεις προγόμφιους, ένα άλογο ιπποδρόμου με έντονα κυματοει-
δές στόμα και πολλούς φαγωμένους γομφίους και ένα γαϊδουράκι με μεγάλες ράμπες 
στο βάθος του στόματος. Μόνο 3 ζώα σε αυτό το ταξίδι χρειάστηκε να εξονυχιστούν, 
καθώς όλα τα ιπποειδή εργάζονταν, με αποτέλεσμα να φαγώνονται οι οπλές τους.

Τοποθετήσαμε εντομοαπωθητικό σε όλα τα ιπποειδή που συναντήσαμε, καθώς οι 
σταβλόμυγες και οι αλογόμυγες προκαλούσαν μεγάλη ενόχληση σε όλα τα ζώα. Σε 
αυτό το ταξίδι είχαμε μαζί μας το Θοδωρή Κουνιάρη από τη Λέσβο, που είχε πάρει 
μέρος στο τελευταίο σεμινάριό μας για πεταλωτική και οδοντιατρική φροντίδα. Καθώς 
ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το αντικείμενο, ήρθε μαζί μας και έκανε εκπαίδευση στο 
λιμάρισμα των δοντιών υπό την καθοδήγηση της Ελίζας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο νησί, παραμείναμε μία ακόμη ημέρα για να 
ξεκινήσουμε το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του δεσίματος των ποδιών (το λεγό-
μενο «μπαστούρωμα»), μια ιδέα που πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά. Σχεδόν όλα 
τα ζώα στο νησί έχουν τα πόδια τους δεμένα με σκοινιά (δύο πόδια μεταξύ τους) για να 
εμποδίζεται έτσι η κίνησή τους και να μην μπορούν να τρέξουν και να απομακρυνθούν 
από μια περιοχή. Στις προηγούμενες επισκέψεις μας στο νησί είχαμε ενημερώσει τους 
ιδιοκτήτες για τους κινδύνους του «μπαστουρώματος» και είχαμε μοιράσει φυλλάδια 
που φτιάξαμε για αυτό ακριβώς το σκοπό. Φέτος οργανώσαμε μια επίδειξη για τη χρή-
ση του ηλεκτρικού φράκτη, όπου δείξαμε στους ιδιοκτήτες την εύκολη χρήση ενός 
εναλλακτικού τρόπου περιορισμού των ζώων».

Οι ευχαριστίες
Η κ. Ελίζα Γκέσκου και ο κ. Γιάννης Μπραστιανός, της «ANIMAL ACTION», για το 

ταξίδι τους σε Πάρο και Αντίπαρο για τη φροντίδα των ιπποειδών απεύθυναν τις πα-
ρακάτω ευχαριστίες:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Μαριέλλη Καρκαζή και τη Μαίρη Πράις ,για την 
οργάνωση του ταξιδιού, καθώς και το Νίκο Τσιγώνια, τον τοπικό κτηνίατρο για την 
οργάνωση των ιδιοκτητών στην Πάρο και τον Μπραμ Βαν Σπρόνσεν, για την επικοινω-
νία με τους δύο ιδιοκτήτες στην Αντίπαρο. Τέλος, τις ευχαριστίες μας στο Καταφύγιο 
Γαϊδουριών στην Αγγλία, για τη χρηματοδότηση του ταξιδιού. 

Είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που επισκεπτόμαστε την Πάρο. Στο σύνολο το ταξίδι 
ήταν πολύ επιτυχημένο, καταδεικνύοντας το αποτέλεσμα των προηγούμενων επισκέ-
ψεων. Στο φετινό ταξίδι παρατηρήσαμε ότι όλα τα ζώα που είχαμε φροντίσει τις προη-
γούμενες χρονιές ήταν σε απίστευτα συγκριτικά καλύτερη κατάσταση και οι ιδιοκτήτες 
τους άκουγαν με αφοσίωση ό,τι είχαμε να τους πούμε, ενώ την πρώτη χρονιά ήταν 
καχύποπτοι και αδιάφοροι. Επιπλέον καταφέραμε να δούμε και αρκετά καινούρια ζώα, 
να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά τους και να εκπαιδεύσουμε τους ιδιοκτήτες τους 

στο πως να τα φροντίζουν ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο της ευζωίας τους».

Ποια είναι η «Animal Action»
H Animal Action (πρώην Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων- GAWF) ιδρύθηκε το 

1959 και είναι Πανελλαδική Φιλοζωική Οργάνωση, μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα 
που λειτουργεί με γραφεία στην Αθήνα και στο Λονδίνο.  

Δραστηριοποιείται φιλοζωικά κατεξοχήν στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η συνεχι-
ζόμενη βελτίωση της ζωής των ζώων στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού σε φιλοζωικά θέματα, με προγράμματα περίθαλψης ζώων, 
με διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα με στόχο τη δημιουργία μιας νέας φιλόζωης γενιάς. Ακόμα, όπου είναι δυνατόν, 
η «Animal Action» βρίσκει πρακτικές λύσεις σε θέματα μέριμνας των ζώων, όπως 
προγράμματα στείρωσης για να ελεγχθούν οι πληθυσμοί των αδέσποτων γάτων και 
σκύλων. Τα τελευταία 53 χρόνια έχει προσφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά ως επι-
χορηγήσεις σε ομάδες και άτομα σε όλη την Ελλάδα, για διάφορα προγράμματα μέ-
ριμνας ζώων.

Φροντίδα ιπποειδών
Από το 1999, η Animal Action, δια μέσου της εξειδικευμένης ομάδας κτηνιάτρων, 

πεταλωτών και οδοντιάτρων, φροντίζει και περιθάλπει τα σκληρά εργαζόμενα ιππο-
ειδή.

Πολλές ακόμα περιοχές της χώρας, νησιωτικές αλλά και ηπειρωτικές χρησιμοποι-
ούν γαϊδούρια, μουλάρια, άλογα αλλά και πόνυ για τις καθημερινές αγροτικές εργασί-
ες. Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρείται και στην χρήση των ιπποειδών για την τουριστική 
βιομηχανία.

Η επίσκεψη της ομάδας περιλαμβάνει:
Α) Κτηνιατρική φροντίδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμβολιασμούς, αποπαρασι-

τώσεις, φροντίδα τυχών πληγών και άλλες θεραπείες. Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται 
για την αναγκαιότητα κτηνιατρικής φροντίδας και ελέγχου, ενώ εκπαιδεύονται για το 
πώς να φροντίζουν σωστά τις πληγές, να αναγνωρίζουν αν το ζώο είναι άρρωστο, να 
παρέχουν τις πρώτες βοήθειες , να χορηγούν σωστά τα φαρμάκα κ.α.

Β) Πεταλωτική φροντίδα. Η ομάδα πεταλωτών της «Animal Action» ανακουφίζει 
τα ζώα εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα τους ιδιοκτήτες πως να εξονυχίζουν σωστά και 
να διατηρούν την οπλή υγιή καθώς και πώς να τοποθετούν σωστά τα καρφιά για την 
πετάλωση. Τα ιπποειδή με σωστά φροντισμένες οπλές έχουν καλύτερη ισορροπία 
δεν πάσχουν από χωλότητα. Έτσι, δουλεύουν καλύτερα και για περισσότερα χρόνια. 
Διοργανώνονται επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, 
έτσι ώστε πεταλωτές, μέλη φιλοζωικών οργανώσεων, φοιτητές, ιδιοκτήτες κ.ά. να 
μάθουν να εξονυχίζουν τις οπλές σωστά και συχνά.

Γ) Οδοντιατρική φροντίδα. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο κινείται η γνάθος των 
ιπποειδών κατά τη μάσηση, τα δόντια δεν «λιμάρονται» ομοιόμορφα με αποτέλεσμα 
να γίνονται αιχμηρά δημιουργώντας εσωτερικές πληγές στο στόμα του αλόγου ενώ η 
μάσηση της τροφής δεν γίνεται σωστά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο, κακή θρε-
πτική κατάσταση, κολικό, ακόμα και θάνατο λόγω ασιτίας. Η πρόληψη μέσω οδοντια-
τρικού ελέγχου είναι απαραίτητη. Οι εξειδικευμένοι οδοντίατροι διδάσκουν λιμάρισμα 
των οδοντικών ακίδων και των μικρών αγκίστρων.

Δ) Σεμινάρια – Εκπαιδευτικό υλικό. Βασικός στόχος είναι η συνέχιση της κτηνιατρι-
κής, πεταλωτικής και οδοντιατρικής φροντίδας των ιπποειδών από τους ιδιοκτήτες 
και τους τοπικούς κτηνιάτρους όταν η ομάδα ολοκληρώσει την εκάστοτε επίσκεψη. 
Για το λόγο αυτό, προσφέρουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και επιπλέον μόρφωση, σε 
όλους όσοι ενδιαφέρονται. Διεξάγονται σεμινάρια με κοινό κτηνίατρους, ιδιοκτήτες, 
φιλοζωικά σωματεία και οποιεσδήποτε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες που επιθυ-
μούν να βελτιώσουν τη ζωή των ιπποειδών με την εκπαίδευσή τους σε κτηνιατρική, 
πεταλωτική και οδοντιατρική εργασία αλλά και στη φροντίδα, εφαρμογή και επιδιόρ-
θωση ιπποσκευής (χαλινά, σαμάρια κτλ).

Επίσης, η ομάδα με 60 μέρες εργασίας κάθε χρόνο φροντίζουν πάνω από 1.500 
ιπποειδή πανελλαδικά. Επισκέπτεται όλη την Ελλάδα, μετά από αίτημα κτηνιάτρων, 
φιλοζωικών οργανώσεων αλλά και Δήμων.

Τέλος, για όλους όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση 
της Ομάδας Φροντίδας Ιπποειδών, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 210-
3840010 ή στο e-mail info@animalactiongreece.gr



 Ο ΜΕΑΣ Υρία Λευκών   διοργανώνει

Λαϊκό πανηγύρι
«Γιορτή του Καράβολα»

Σάββατο 16/8/14, 21:30

70 ΧΡΟΝΙΑαφιέρωµα στα Φωνή της Πάρου

δίπλα στην κοινότητα, µε τους Dela Paro
τιµή εισόδου 13€

χορηγοί:

΄Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα | Λεύκες | τηλ.: 22840 44094
Μπακάλικο | Άνυδρα προϊόντα Κυκλαδικής γης
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Ως 31/12/15 το 
«Βοήθεια»

Παρατείνεται ως την 
31η Δεκεμβρίου 2015, το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», χάρη στην επιμονή 
της αυτοδιοίκησης για τη 
διατήρησή του, μετά και 
τη ψήφισή του στη Βουλή.

Η υλοποίηση του ανα-
γκαίου προγράμματος, αφορά την κατ’ οίκον εξυπηρέ-
τηση άρρωστων, κατάκοιτων, ανάπηρων, ανήμπορων 
και άπορων ηλικιωμένων και χάρη σ’ αυτό δεκάδες συ-
μπολίτες μας εξυπηρετούνται και στο νησί μας.

Για το πρόγραμμα διασφαλίστηκαν 120 εκατομμύρια 
ευρώ, έως τις 31/12/2015. Από την 1/1/2016 θεσμο-
θετείται η διάδοχη μορφή του προγράμματος με δύο 
επιμέρους προγράμματα. Πρόκειται για το «Κατ’ Οίκον 
Φροντίδα Συνταξιούχων», για τους συνταξιούχους του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το «Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα», για 
τους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφά-
λιστους και άτομα με αναπηρία. Διαχειριστής και των 
δύο προγραμμάτων θα είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και Φορείς υλοποί-
ησης οι Δήμοι, τα Νομικά τους Πρόσωπα και άλλοι φο-
ρείς της αυτοδιοίκησης.

Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Περί Φιλόθεου 
Ζερβάκου

Διάβασα στην εφημερίδα «Φωνή 
της Πάρου», την ανακοίνωση που δη-
μοσίευσε ο φίλος μου και εν πολλοίς 
συνάδελφος, Μανόλης Α. Χανιώτης, 
τη σχετική με χερουβικό υπογεγραμ-
μένο από τον Γέροντα Όσιο Φιλόθεο 
Ζερβάκο.

Στην ανακοίνωση αυτή μπορεί εύ-
κολα να διαπιστωθεί μια αντινομία, 
αντίφαση. Το μουσικό χειρόγραφο 
του χερουβικού υπογράφεται από 
τον Γέροντα, αλλά, σε ερώτηση του 
ερευνητή προς τον Γέροντα αν γνω-
ρίζει Βυζ. Μουσική έλαβε την κατη-
γορηματική (sic) απάντηση πως ό,τι λέει το λέει πρακτικά. Εύ-
κολα μπορεί να οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι ο Γέρων 
Όσιος είπε ψέματα λόγω ταπεινώσεως! Άπαγε της βλασφημίας. 
Κάτι άλλο, πιθανόν, πρέπει να συμβαίνει.

Ο Γέροντας ήταν δοκιμώτατος ιεροψάλτης. Αυτό όμως δεν 
συνεπάγεται και γνώση της Β.Μ. Και ο κοσμοκαλόγερος της 
Ελληνικής λογοτεχνίας, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ήταν δόκι-
μος ιεροψάλτης χωρίς να γνωρίζει μουσική. Ιστορικές μένουν 
οι αγρυπνίες του στο εκκλησάκι του Προφήτου Ελισαίου, στο 
Μοναστηράκι, στις οποίες όπως μου έχει αφηγηθεί ο ίδιος ο Γέ-
ροντας, είχε, ως λαϊκός, λάβει κι εκείνος μέρος βοηθώντας τον 
Παπαδιαμάντη στο ψάλσιμο.

Αναλογίζομαι, Γιατί ο Γέροντας προκειμένου να ταπεινωθεί, 
όπως ισχυρίζεται ο ερευνητής, προσέφυγε στη βοήθεια του ψεύ-
δους, ενώ σε όλα τα άλλα τα πονήματά του υπογράφεται πλή-
ρως: «Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος, Καθηγούμενος Ιεράς 
Κοινοβιακής Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου», 
υπακούοντας στην Παύλειο προς Τιμόθεο προτροπή: «…την δι-
ακονίαν σου πληροφόρησον»; Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
συνθέσεις ένα χερουβικό, είναι η τέλεια γνώση της Βυζαντινής 
Μουσικής που, ως γνωστόν, είναι χρονοβόρα στην εκμάθηση 
και πολυχρόνια στη γνώση της, και ειδικά στην ορθογραφία της 
που χρειάζεται ειδική σπουδή. Όπως στα Ελληνικά δεν μπορείς 
να γράψεις «πσάργεια» αντί για «ψάρια», έτσι και στη Βυζαντινή 
Μουσική δεν μπορείς να γράψεις μια μουσική φράση όπως εσύ 
θέλεις.

Την εποχή που φαίνεται να προκύπτει από την έρευνα, εκδό-
θηκε στην Αθήνα (1898) το μνημειακό για την ιεροψαλτική έργο 
με τον τίτλο «Νέα Μουσική Κυψέλη» τρίτομο. Ο πλήρης τίτλος 
του είναι: «Πέτρου του Πελοποννησίου και Στεφάνου Λαμπαδα-
ρίου, Νέα Μουσική Κυψέλη», έκδοση Ν. Μιχαλοπούλου, επιμε-
λεία δε Θεοδώρου Ν. Χανιώτου, Ιεροψάλτου». Σε παράρτημα δε 
αυτής της «Κυψέλης», περιλαμβάνονται μελωδήματα εκκλησια-
στικά και πρόλογος ενός από τους κορυφαίους της Βυζαντινής 
Μουσικής, του Φωκ. Βάμβα. Απ’ ό,τι μου έχει αφηγηθεί ο έτε-
ρος κοσμοκαλόγερος των Ελληνικών γραμμάτων και τεχνών, ο 
Άγιος του Μετοχιού (Παναγίου Τάφου) ο Θεόδωρος (Θοδωρά-
κης για τους μαθητές του), σοφός δάσκαλός μου στην ιερή τέχνη, 
Χατζηθεοδώρου ο Φωκαεύς (6500 μαθητές!), ο επιμελητής της 
πιο πάνω έκδοσης Θεόδωρος Ν. Χανιώτης ανώτερος υπάλληλος 
Τράπεζας, εκάρη μοναχός και εγκατεβίωσε στην Ι.Μ. Λογγοβάρ-
δας με το όνομα Θεοδόσιος.

Τι άραγε θα ήταν αυτό που θα εμπόδιζε τα μελωδήματα το Οσί-
ου Γέροντος να μεταφερθούν στο χαρτί από γνώστες της Β.Μ., 
όπως ήταν ο γέρων Θεοδόσιος ή ο γέρων Φιλάρετος (Χολέβας) 
ή και κάποιος άλλος που γνώριζε Βυζαντινή Μουσική, και στη 
συνέχεια στη βάσανο της «ψιλής σήτας» του Φ. Βάμβα;

Έχω τη γνώμη, ότι πριν καταλήξουμε αβασάνιστα ή και επι-
πόλαια στο προϊόν της, όπως  έγραψα στην αρχή, αντινομίας, θα 
πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα.

Τα ανωτέρω στην αρχή του έτους 2014 με επιστολή μου τα 
έκανα γνωστά στον Ηγούμενο της Ι.Μ. Λογγοβάρδας, η οποία 
μαζί με τον Μ.Α. Χανιώτη είναι εκδότες CD που περιέχει και το 
υπόψη χερουβικό, στο εισηγητικό του οποίου περιλαμβάνονται 
και οι ανωτέρω θέσεις του ερευνητή. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε 
οιαδήποτε αντίδραση. Απάντηση γραπτή, τηλεφωνική ή προφο-
ρική. Αλλά, βεβαίως, δεν διεκδικώ και το αλάθητο.

                              
Εμμανουήλ  Ι. Χανιώτης

Πτυχιούχος Βυζαντινής Μουσικής,  Διπλωματούχος Μουσικο-
διδάσκαλος, Μουσικός, τ. Δ/ντής και Καθηγητής στη Σχολή Β.Μ. 

του Ι.Π. Εκατονταπυλιανής, Χοράρχης και Πρωτοψάλτης

Πνιγμός
Νέο πνιγμό λουόμενου είχαμε την περασμέ-

νη εβδομάδα στην Αλυκή. Με δελτίο τύπου η 
Ελληνική Ακτοφυλακή – Λιμενικό Σώμα, έκανε 
γνωστό το εξής:

«Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, απο-
γευματινές ώρες σήμερα (25/7/2014), από τη 
θαλάσσια περιοχή «ΑΛΥΚΗ» Πάρου, 85χρο-
νος. Ο ανωτέρω διεκομίσθη στο τοπικό Κέντρο 
Υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ 
η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Σύρου για τη διενέργεια νεκροψίας – 
νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το 
Λιμεναρχείο Πάρου».

Αυγουστιάτικες 
εκδηλώσεις 
«Υρία» Λευκών

Πλούσιες θα είναι και φέτος τον Αύγουστο, οι πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στις Λεύκες, 
από τον ΜΕΕΑΣ «Υρία Λευκών.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα (8/8) με τη θεα-
τρική παράσταση «Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ», της 
Ξένιας Καλογερόπουλου. Ώρα έναρξης 21.00 στο 
ανοιχτό θέατρο Λευκών.

Στις 12/8 παράσταση Καραγκιόζη. Ώρα έναρξης 
20.30 ανοιχτό θέατρο Λευκών 

Στις 18/8 μια σημαντική συναυλία θα πραγμα-

τοποιηθεί στο θέατρο με τίτλο: «ΛΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ», με τους: Ανδρέα 
Χανιώτη (βιολί), Κώστα Ψαθά (πιάνο) και Δήμητρα 
Δακτυλίδη (φωνή). 

Στις 21/8 θεατρική παράσταση με τίτλο: «30 ΑΜΕ-
ΡΙΚΑΝΙΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ». ‘Ωρα έναρξης ΩΡΑ 20.30.

Στις 29/8 παρουσίαση του μουσικοχορευτικού 
συγκροτήματος του πολιτιστικού συλλόγου Σκάλας 
Ωρωπού. Ώρα έναρξης 20.30

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΜΕΕΑΣ «ΥΡΙΑ» 
Λευκών αναφέρει: «Κλείνοντας τις εκδηλώσεις μας 
σας προσκαλούμε όλους στις 30/8 και ώρα 21.00 
σε μια Λευκιανή βραδιά με νέους Παριανούς καλ-
λιτέχνες σε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. 
Βέβαια να μη ξεχάσουμε και το λαϊκό πανηγύρι του 
καράβολα που θα γίνει στις 16/8 και ώρα 21.30 δί-
πλα στο κοινοτικό κατάστημα των Λευκών. Άφθονο 
παραδοσιακό φαγητό, δωρεάν κρασί, κέφι και χο-
ρός μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε όλους για ένα 
τρελό ξεφάντωμα».

Εκδηλώσεις
- «6+2 γραφές», είναι ο τίτλος έκθεσης ζωγρα-

φικής, που θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 16 Αυγού-
στου, στις 8 το βράδυ, στο Χώρο Τεχνών Δήμου 
Πάρου, στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς. Η 
έκθεση είναι με τη συμμετοχή 8 Ελλήνων δημιουρ-
γών. Πρόκειται για τους: Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη, 
ομότιμο Καθηγητή ΑΣΚΤ και πρ. πρύτανη ΑΣΚΤ, Δη-
μήτρη Κούκο, Μάγδα Λεβεντάκου, Μαρία Πάστρα, 
Μαρία Στίνη, Άντα Τσιροπούλου, Αμαλία Φερεντί-
νου και Δήμητρα Χανιώτη. Η διάρκεια της έκθεσης 
είναι έως τις 30 Αυγούστου και θα είναι ανοιχτή για 
το κοινό καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 
11 το βράδυ.

- Ο σύλλογος Παρίων, «Η Εκατονταπυλια-
νή», θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, 
στο θέατρο του Λυκείου Παροικιάς, τη θεατρική 
παράσταση: «Ποίος ήταν ο κύριος;», του Ιάκωβου 

Καμπανέλη. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 8:30 το 
βράδυ και παίζουν οι ηθοποιοί: Βίβιαν Κοντομάρη, 
Νίτσα Μαμουζέλου, Γιώργος Σουξές και Γιάννης 
Φραγκίσκος.

- Ο «Αγέρανος Κύκλος», από 25 Αυγούστου 
έως 2 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσει στις Λεύκες, 
10 εργαστήρια (μουσική - χορός - τραγούδι - ορ-
γανοποιία). Ως στόχο έχουν οι διοργανωτές την εκ-
παίδευση των ενδιαφερομένων μέσα από τη λαϊκή 
μουσική και το συλλογικό τρόπο σκέψης και δρά-
σης. Στον «Αγέρανο Κύκλο» θα υπάρχουν ανοικτές 
μουσικές σκηνές, μουσικοχορευτικά δρώμενα και 
προβολές ταινιών.

- Η ΚΔΕΠΑΠ διοργανώνει ένα αφιέρωμα για τα 
20 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζιδάκη, τη 
Δευτέρα 11 Αυγούστου, στον προάυλιο χώρο της 
Αγίας Άννας στην Παροικιά. Η συναυλία θα ξεκινή-
σει στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοι-
νό. Συνοδεύει στο πιάνο η Δέσποινα Στεφανίδου και 
τραγουδάει ο Αντώνης Πρέκας. 

Επιστολή 
Παπαζώη

Λάβαμε από την κ. Ελισάβετ Παπαζώη, προέ-
δρου του Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Πάρου, 
πολυσέλιδη επιστολή-απάντηση για το δημοσί-
ευμά μας στο προηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας, με τίτλο: «Γιατί δε θέλει να απογρα-
φεί το Πάρκο».

Η επιστολή θα δημοσιευτεί σε επόμενο φ. της 
εφημερίδας μας.

Εκδήλωση 
Αγκαιριανών

Ο Σύλλογος Αγκαιριανών της Αθήνας, σας προ-

σκαλεί την Κυριακή 17 Αυγούστου, στην Θεία Λει-

τουργία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό 

Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς. 

Θα ακολουθήσει η βράβευση των εισακτέων μα-

θητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Ωλίαρος, Ίχνη 
προγόνων

Η Αντίπαρος είναι ένα νησί με μακραίωνη και 
σημαντική ιστορία, η οποία αξίζει να γίνει γνω-
στή και να προβληθεί στο ευρύ κοινό. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορι-
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, παρουσιάζει 
τις αρχαιότητες της Αντιπάρου από τη νεολιθική 
εποχή ως και τους ιστορικούς χρόνους σε μία 
φωτογραφική έκθεση στην είσοδο του Κάστρου 
του νησιού με τίτλο «Ωλίαρος, Ίχνη προγόνων».

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: 
Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή  9.00 - 15.00. Παρα-

σκευή 9.00-10.30.
Διάρκεια έκθεσης: 14.07.2014 - 20.10.2014
Μετά τις 20.10.2014 η έκθεση θα είναι επι-

σκέψιμη κατόπιν συνεννόησης με το αρχαιολο-
γικό μουσείο Πάρου (τηλ. επικοινωνίας 22840-
21231).

Αντίπαρος

Συλλήψεις
στην Αντίπαρο

Συνελήφθη στην Αντίπαρο στις 31/7/14, στο πλαίσιο ορ-
γανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, ζευγάρι αλλοδαπών 
για παράνομη κατοχή αρχαίων αντικειμένων, μεγάλου 
αριθμού όπλων - πολεμικού εξοπλισμού και ναρκωτικών 
με σκοπό τη διακίνηση

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν τέσσερις μαρμαρόπλινθοι, 
περίπου δύο κιλά κάνναβης, δύο πολεμικά τυφέκια, τρία 
πιστόλια, ένα περίστροφο, ένα αεροβόλο τυφέκιο, φυσίγγια, 
γεμιστήρες, κ.α.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κυκλάδων: «[…] Συνελήφθησαν (31.7.2014) στην Αντίπαρο 
στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας και οργανωμένης επιχεί-
ρησης που συντόνισε το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, ένας 
35χρονος υπήκοος Η.Π.Α. και μια 28χρονη υπήκοος Ρωσίας 
κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομο-
θεσίας περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατοχής οπλών και διακίνησης 
ναρκωτικών.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα αστυνομικοί του Αστυ-
νομικού Τμήματος Πάρου, αξιολογώντας πληροφορίες που 
είχαν συγκεντρώσει, πραγματοποίησαν έρευνα παρουσία 
Δικαστικού Λειτουργού και αρχαιολόγου της Εφορείας Προ-
ϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην κατοικία των κα-
τηγορούμενων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακό-
λουθα:

- Τέσσερις αρχαίοι μαρμαρόπλινθοι τοποθετημένοι σε 
υπαίθριο χώρο 

- Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2 κιλών και 
110 γραμμαρίων

- Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) βάρους 
8 γραμμαρίων

- Μια ζυγαριά ακριβείας

- Ένας τρίφτης κάνναβης
- Δυο πολεμικά τυφέκια
- Τρία πιστόλια, από τα 

οποία το ένα ημιαυτόματο
- Ένα περίστροφο
- Ένα αεροβόλο τυφέκιο
- Οκτώ γεμιστήρες όπλων
- Τριακόσια τριάντα τέσσε-

ρα φυσίγγια διαφόρων δια-
μετρημάτων

- Διακόσια ενενήντα επτά αβολίδοτα φυσίγγια (κρότου)
- Είκοσι κάλυκες
- Δυο διόπτρες
- Έξι τυποποιημένες συσκευασίες με βολίδες για αεροβό-

λο όπλο
- Πέντε μαχαίρια με λάμες από 8 έως 18 εκατοστών
- Δυο ζευγάρια χειροπέδες
- Μια συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης «taser» με φακό
- Ένας φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ
- Το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ και 874 δολαρίων 

Η.Π.Α.
- Διάφορες θήκες και εξαρτήματα σχετικά με τον παραπά-

νω εξοπλισμό 
Τα παραπάνω αρχαία αντικείμενα εμπίπτουν στις διατάξεις 

του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», εκτιμάται ότι 
ανήκουν χρονολογικά στη ρωμαϊκή περίοδο και κατασχέθη-
καν προκειμένου να αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού για περαιτέρω αξιολόγηση».

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού 
χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν 
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

Ο κ. εισαγγελέας, στις 5/8 τους άφησε ελεύθερους με πε-
ριοριστικούς όρους. Δικηγόρος των κατηγορούμενων είναι 
ο κ. Κώστας Δοκιμάκης, ο οποίος μετά την ακροαματική 
διαδικασία εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις κατηγορίες 
των πελατών του, καθώς και την εμπιστοσύνη του στην Ελ-
ληνική δικαιοσύνη.

πάρος τόπος πολιτισµού

Με την υποστήριξη

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

(0030) 22840 55333 | www.diagnosiparou.gr

w w w . i n t r a k a t . c o m

(0030) 22840 51976
www.astirofparos.gr

για πρώτη φορά ένας οργανωµένος

αρχαιολογικός χάρτης-οδηγός

στα χέρια του επισκέπτη

γιατί...η προβολή & η ανάδειξη

της πολιτιστικής µας

κληρονοµιάς είναι υπόθεση

όλων µας

Έκδοση | Smile |  www.smileweb.gr | ∆ιανέµεται δωρεάν

 Ο ΜΕΑΣ Υρία Λευκών   διοργανώνει συναυλία

στο ανοιχτό θέατρο Λευκών | είσοδος 5€
χορηγοί:

Δευτέρα 18/8/14, 20:30

«Λυρικές διαδρομές
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Νέες εντάσεις και εργασιακές κινητοποιήσεις έχουμε και πάλι στη ΔΕΥΑΠ, με 
αφορμή τη μη καταβολή καθυστερημένων υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους 
εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται, και από 1ης Αυγούστου η εταιρεία 
δουλεύει με προσωπικό ασφαλείας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την επίλυση ζητημάτων που εκκρεμούν και –σύμφωνα με 
ανακοίνωσή τους- είναι: α) καταβολή οφειλόμενου ποσού από ρούχα, που έπρεπε να 
έχει καταβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2014, β) καταβολή οφειλόμενου ποσού 
από ρούχα για τα έτη 2009 έως και 2012, από καταπάτηση συμβάσεων εργασίας και 
παράνομη περικοπή από την προηγούμενη διοίκηση (Σ. Φραγκούλης) της επιχείρη-
σης και γ) καταβολή οφειλόμενου ποσού από γάλατα για τα έτη 2010 έως και 2014, 
από καταπάτηση συμβάσεων εργασίας και παράνομη περικοπή από τις διοικήσεις 
της ΔΕΥΑΠ.

Πως φθάσαμε ως εδώ
Στις 10/12/2013 το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ (Αντιπαριώτης Δημήτρης, Φραγκούλη Μαρου-

σώ, Καλακώνας Μηνάς, Χασούρης Κων/νος, Χανιώτη Μαρία, Ρούσσος Ζαχαρίας, 
Κοντός Ιωάννης) με παρουσία του Γενικού Δ/ντη κ. Γιώργου Ξαγοράρη, σε συνεδρί-
ασή του είχε συζητήσει το θέμα των επιδομάτων.

Ο κ. Ξαγοράρης, στην εισήγησή του είχε πει ότι το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ είχε αποφασίσει 
να χορηγείται το επίδομα σε χρήμα, ύψους 807 ευρώ μεικτά, ετησίως, σε δύο ισόπο-
σες δόσεις. Το συγκεκριμένο επίδομα δινόταν μέχρι και το β’ μισό του 2010 όπου με 
μια νέα απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ (96/2010) καθορίστηκε στα 350 ευρώ ετησίως, 
καθώς και την επανεξέταση του θέματος όταν ανακάμψει οικονομικά η επιχείρηση.

Ο κ. Κ. Φιφλής (νομικός σύμβουλος), είχε πει ότι όσον αφορά τα προηγούμενα 
έτη και συγκεκριμένα από το 2010 έως και το 2012, να αναγνωρίσει το Δ.Σ. ότι 
οφείλει στους εργαζόμενους το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της χρη-
ματικής παροχής που θα έπρεπε να έχει δοθεί από αυτήν που τελικά δόθηκε, και 
να επιφυλαχθεί για τον τρόπο καταβολής του εφόσον εξασφαλιστεί η συναίνεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, κ. Ελ. Φωτίου, στην τοποθέτησή του 
είχε διευκρινίσει ότι τα χρήματα που οφείλονταν στους εργαζόμενους αφορούσαν 
δύο διαφορετικά θέματα. 

Ένταση στη ΔΕΥΑΠ 
... και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι 
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Το πρώτο, τη χορήγηση έν-
δυσης για το έτος 2013, κατά τη 
διάρκεια του οποίου εξακολου-
θεί να ισχύει η Κλαδική Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας και 
εκεί αναφέρονται τα είδη που 
δικαιούνται οι εργαζόμενοι και 
όχι ποσό. Στη συνέχεια είπε ότι 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά 
(επιδόματα) δεν χορηγήθηκαν 
εγκαίρως, θα πρέπει η εν λόγω 
παροχή να δοθεί σε χρήμα και 
ως εκ τούτου να ληφθεί από-
φαση για τον ορισμό του ποσού 
που θα χορηγηθεί ως επίδο-
μα ένδυσης για το έτος 2013. 
Οι εργαζόμενοι πρότειναν το 
ποσό να οριστεί στα 700 ευρώ 
καθαρά ετησίως, όπως ίσχυε 
το 2003, χωρίς να υπολογιστεί 
η ετήσια προσαύξησή του κατά 
5%, όπως είχε συμφωνηθεί 
κατά την υπογραφή της Επιχει-
ρησιακής Σύμβασης. 

Το δεύτερο θέμα αφορούσε 
τη μονομερή τροποποίηση των 
συμφωνηθέντων στην Επιχει-
ρησιακή ΣΣΕ έως τον Φεβρου-
άριο 2013.

Αφού συζητήθηκαν τα θέματα των επιδομάτων (ρούχα, γάλα κλπ) και τα παζάρια 
που ακολούθησαν μεταξύ ΔΣ και εργαζομένων, αποφασίστηκε το επίδομα για το 2013 
να είναι ύψους 500 ευρώ. Όσον αφορά τις διαφορές που είχαν προκύψει από 
τα προηγούμενα έτη, οι εργαζόμενοι επιφυλάχθηκαν να τα διεκδικήσουν με 
κάθε νόμιμο τρόπο. Τότε, οι σύμβουλοι του ΔΣ είπαν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να 
απολογηθούν για τις αποφάσεις του προηγούμενου Δ.Σ., ούτε να το εκθέσουν αποδε-
χόμενοι την οφειλή. Όπως είπαν και είναι καταγεγραμμένο στα επίσημα έγγραφα της 
συνεδρίασης «οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να είχαν κινηθεί δικαστικά από τότε και 
να μην εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα μέχρι σήμερα».

Η διοίκηση έχει επιδώσει όλα τα σχετικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τον κ. Φρα-
γκούλη.

Η συνέχεια
Οι εργαζόμενοι πήραν τα χρήματα για το επίδομα του 2013, αλλά εξακολουθούσε 

να υπάρχει σε εκκρεμότητα η οφειλή από τα επιδόματα περασμένων ετών.
Στις αρχές του 2014 φάνηκε ότι θα υπήρχε λύση στο πρόβλημα και θα βρισκόταν 

κοινή λύση για τις οφειλές από τα επιδόματα περασμένων ετών,. Κάπου εκεί όμως 
«κόλλησε» το θέμα, αφού λόγω προεκλογικής περιόδου όλοι έκαναν πίσω, θεω-
ρώντας ότι η εξόφληση του ποσού θα ήταν ως προεκλογική «συμφωνία», 
διοίκησης-δημοτικής πλειοψηφίας Βλαχογιάννη και εργαζόμενων-ψηφοφόρων στις 
δημοτικές εκλογές.

Ο Στ. Φραγκούλης
Μετά τις δημοτικές εκλογές ξεκίνησε ένα ντεμαράζ επιστολών προς τη ΔΕΥΑΠ, από 

τον πρώην πρόεδρό της, κ. Στ. Φραγκούλη.
Στις 2/7/14 ο κ. Φραγκούλης πρωτοκόλλησε αίτημα στη ΔΕΥΑΠ με το οποίο ζη-

τούσε να πληροφορηθεί για τις συνεδριάσεις-αποφάσεις για τις οφειλές προς εργα-
ζόμενους για ρούχα και γάλα, με βάση την επιχειρησιακή και την κλαδική σύμβαση. 
Ακόμα, ζητούσε επικυρωμένα πρακτικά των αποφάσεων, για να τα χρησιμοποιή-
σει για «νόμιμη χρήση», όπως υποστήριζε.

Στις 23/7 με νέο έγγραφό του και με τίτλο «δημοτικός σύμβουλος», ο κ. Φραγκού-
λης ζητούσε άμεση απάντηση για τη χορήγηση πρακτικών συνεδρίασης στις 2/6/14 
για το ίδιο θέμα. 

Στις 28/7 και πάλι ο κ. Στ. Φραγκούλης, ζητούσε επικυρωμένη οικονομική κατά-
σταση κατ’ έτος που αφορούσε την πληρωμή του προσωπικού για το επίδομα ένδυ-
σης και υπόδησης μετά τη λήξη της επιχειρησιακής σύμβασης 2006-2008 μέχρι τις 
31/12/2013. Ακόμα, ο πρ. πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ ζητούσε να μάθει ποια ποσά έχει 
καταβάλει η ΔΕΥΑΠ το ίδιο χρονικό διάστημα, όσο αφορά το επίδομα σε γάλα. Ο κ. 
Φραγκούλης, έκλεινε την επιστολή του με το γνωστό «τα παραπάνω στοιχεία είναι 
για νόμιμη χρήση».

Οι διασταυρωμένες «φήμες»
Όπως έγινε γνωστό αργότερα, τελικά, έγινε σύσκεψη μεταξύ του Προέδρου και 

του Διευθυντή της ΔΕΥΑΠ, του Δήμαρχου Χρ. Βλαχογιάννη, του νέου Δήμαρχου Μ. 
Κωβαίου, του φερόμενου ως νέου Προέδρου της εταιρείας, κ. Βατίστα Ρούσσου και 
εκπροσώπων των εργαζομένων. Στη συζήτηση αυτή, με βάση την ενημέρωση που 
έχουμε, όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να τακτοποιηθούν τα χρεωστούμενα προς τους 
εργαζομένους όπως έχουν συμφωνηθεί.

Στη συνέχεια, ουδείς ανα-
λάμβανε την ευθύνη της πλη-
ρωμής των επιδομάτων στους 
εργαζομένους, πιθανόν φο-
βούμενοι εμπλοκή από τις αι-
τήσεις Στ. Φραγκούλη. Κάπου 
εκεί μάλλον, επήλθε και δια-
φωνία μεταξύ του πρ. προέ-
δρου Δημ. Αντιπαριώτη και Χρ. 
Βλαχογιάννη, αφού ο τελευ-
ταίος φάνηκε αποφασισμένος 
να πάρει ο ίδιος την ευθύνη και 
να αποδοθούν τα οφειλόμενα 
στους εργαζομένους. Στη συ-
νέχεια είχαμε την παραίτηση Δ. 
Αντιπαριώτη, τις ανακοινώσεις 
εργαζομένων –ουσιαστικά 
κατά Δ. Αντιπαριώτη, που τον 
κατηγορούν ότι δεν τήρησε τις 
υποσχέσεις του- και το πλήρες 
κρυφτούλι της νέας δημοτικής 
αρχής, που προφανώς θέλει 
να λύσει το πρόβλημα η παλιά 
δημοτική αρχή και να αναλά-
βει εκείνη από 1/9/14 δίχως 
κανένα πρόβλημα. Μύλος η 
κατάσταση και οι εργαζόμενοι 
απλήρωτοι…

Τελος, η Λαϊκή Συσπείρωση, 
για το θέμα ζήτησε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παραίτηση Αντιπαριώτη
«Αγαπητέ κ Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω γραπτά, στη διάθεση του Δημοτικού Συμβου-

λίου την παραίτηση μου, από την προεδρία & το ΔΣ της ΔΕΥΑ Πάρου, λίγες μέρες πριν 
την ολοκλήρωση της θητείας μου, γιατί δεν θέλω να αποτελέσει η παρουσία μου άλλοθι 
δημιουργίας έντασης και έτσι να μπει σε περιπέτειες τόσο η υδροδότηση, όσο και η εύ-
ρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Προσπάθησα εντίμως και με αίσθηση ευθύνης να ανταπεξέλθω στα καθήκοντα που 
μου ορίσατε, να συνεργαστώ με το προσωπικό, που πραγματικά καταβάλει μεγάλη προ-
σπάθεια για την εύρυθμη υδροδότηση του νησιού μας, να διαφυλάξω την επιβίωση της 
επιχείρησης και τη διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού, όπως είναι το νερό.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι σεβαστά αλλά μετά τη μη συναίνεση της νέας 
δημοτικής αρχής & διοίκησης της επιχείρησης, στην απαίτηση των εργαζομένων, για 
αύξηση των επιδομάτων τους, λόγω συμψηφισμού τους με παρελθόντα χρέη και οφει-
λές, θεώρησα έντιμο, να μη δεσμεύσω με τις αποφάσεις μου κανέναν, πόσο δε ν’ απο-
λογηθώ για παραλείψεις ή αποφάσεις άλλων.

Ευχαριστώ όλους όσους μοιράστηκαν τις αγωνίες αλλά και τον αγώνα αυτό μαζί μου

Με εκτίμηση
Δημήτρης Αντιπαριώτης».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων
«Στην επιστολή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Π. στεκόμαστε στη 

φράση «Τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι σεβαστά αλλά μετά τη μη συναίνεση της 
νέας δημοτικής αρχής και διοίκησης της επιχείρησης, στην απαίτηση των εργαζομέ-
νων, για αύξηση των επιδομάτων τους, λόγω συμψηφισμού τους με παρελθόντα 
χρέη και οφειλές, θεώρησα έντιμο να μη δεσμεύσω με τις αποφάσεις μου κανέναν, 
πόσο δε ν’ απολογηθώ για παραλείψεις ή αποφάσεις άλλων».

Απαίτηση μας κ. Αντιπαριώτη ήταν και παραμένει η καταβολή των οφειλομένων από 
παροχές ειδών ατομικής προστασίας και όχι ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ.

Απαίτηση μας ήταν και παραμένει να σεβαστεί η Διοίκηση της Επιχείρησης επιτέλους 
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Απαίτηση μας ήταν και παραμένει να σταματήσει ο εμπαιγμός και οι συνεχείς προσβο-
λές της νοημοσύνης μας, καθώς και του Παριανού λαού.

Απαίτηση μας ήταν και παραμένει η λογική συνέχειας της «Διοίκησης» και όχι η λογική 
«να σας τα δώσουν οι προηγούμενοι».

Δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι σεβαστά και μετά 
δύο αράδες παρακάτω να πετάμε λάσπη για ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ!!! Αν αυτό καταλά-
βατε μετά από συναντήσεις και διαπραγματεύσεις πέντε μηνών, μετά από τις γνωμοδο-
τήσεις νομικών και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π., τότε μάλλον για λάθος λόγο πα-
ραιτηθήκατε. Αναρωτιέται κανείς πως προκύπτει σαν λόγος παραίτησης η μη συναίνεση 
της νέας Δημοτικής αρχής στο βαθμό που γνωρίζουμε μετά την τελευταία από κοινού 
συνάντηση για ενημέρωση επί του θέματος τοποθετήθηκε θετικά και συμφώνησε.

Τέλος, κ. Αντιπαριώτη, δεσμευτικές είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των οποί-
ων οι όροι καταπατήθηκαν και οφείλατε με αποφάσεις σας να αποκαταστήσετε τη νομι-
μότητα και την εργασιακή ειρήνη. Δεν είχατε να απολογηθείτε σε κανέναν γι’ αυτό.

Ο ΦΟΒΟΣ κ. πρ. Πρόεδρε είναι κακός σύμβουλος».
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Τόσες ψυχές 
στην άσφαλτο…

Μου κάνει εντύπωση η αδράνεια  και η παθητικότητα 
μας απέναντι στα θανατηφόρα ατυχήματα στο νησί. Τις 
πρώτες μέρες μετά από ένα συμβάν είμαστε θλιμμένοι, 
μουδιασμένοι, αγανακτισμένοι. 

Συγγενείς και φίλοι, όλοι συζητάμε για το καλό παι-
δί που χάθηκε ή που σακατεύτηκε και συνήθως τα ρί-
χνουμε όλα στην υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ, το 
ξενύχτι, το κράνος που δεν φορούσε και στην κακιά 
ώρα. Όμως σχεδόν κανένας μας δεν συζητάει και δεν 
ψάχνει τα πραγματικά αίτια των ατυχημάτων. 

Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που είναι δεδομένα και 
δεν αλλάζουν. Είναι γνωστό ότι όταν ο κόσμος γλεντάει, 
πίνει αλκοόλ. Όταν οι νέοι οδηγούν μοτοσικλέτες, ανα-
πτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και όταν οδηγούν χωρίς 
κράνος κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο να χάσουν τη 
ζωή τους. Επίσης, ξέρουμε ότι το οδήγημα τις μεταμε-
σονύκτιες ώρες μετά από γλέντι είναι επικίνδυνο. Όλα 
αυτά είναι γνωστά και δεν αλλάζουν γιατί είναι στη φύση 
του ανθρώπου να μην πειθαρχεί και είναι στη φύση του 
νέου να θέλει να οδηγάει σαν βολίδα όταν οι δρόμοι είναι 
άδειοι. Τα φαινόμενα  αυτά συμβαίνουν παντού σε ολό-
κληρο τον κόσμο, με τη μόνη διαφορά ότι τα ατυχήματα 
στις πολιτισμένες χώρες είναι περιορισμένα, κυρίως για 
δύο λόγους: Γιατί υπάρχει σωστή οδική διαπαιδαγώγη-
ση  και γιατί εφαρμόζεται αυστηρή και αποτελεσματική 
αστυνόμευση. Στην Ελλάδα δυστυχώς υστερούμε στην 
Κυκλοφοριακή Αγωγή, γι’ αυτό και στην Πάρο δεν μπο-
ρεί να είμαστε διαφορετικοί. Μια φωτεινή αχτίδα ήταν 
οι εξαιρετικές ομιλίες του «Ιαβέρη». Ο δεύτερος λόγος 
γιατί οι πολιτισμένες χώρες έχουν περιορισμένο αριθμό 
ατυχημάτων είναι η αστυνόμευση ως προληπτικό μέ-
τρο. Αστυνόμευση πχ. είναι τα αλκοτέστ σε κομβικά ση-
μεία, και κυρίως γύρω από τα μαγαζιά στην Παροικιά, 
στη Νάουσα και σε άλλα χωριά, όπου συνήθως γλεντά-
νε οι νέοι μέχρι τα ξημερώματα. Επίσης, αστυνόμευση 
είναι ο έλεγχος για τα κράνη και η τοποθέτηση ραντάρ 
παρακολούθησης της ταχύτητας. 

Αναπόφευκτα το μυαλό μας πάει στην Αστυνομία 
η οποία έχει την ευθύνη της αστυνόμευσης. Εξαιτίας 
όμως των περικοπών της τρισκατάρατης λιτότητας, αμ-
φιβάλλω αν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως ένα 
αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόληψης. 

Βέβαια, εύλογα θα διερωτηθούμε, τι έκαναν όσοι εί-
χαν την ευθύνη την εποχή των παχιών αγελάδων; 
Αν είχαν κάνει κάτι, θα εξακολουθούσε να υπάρχει 

και σήμερα. Σημασία όμως έχει τι πράττουμε τώρα. Γι’ 
αυτό, σε όσα ανάφερα παραπάνω θα ήθελα να ακούσω 
την άποψη της Περιφέρειας, του Δήμου και των Αστυ-
νομικών Αρχών. Θα ήθελα όμως να μου πουν και 
ποια αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης πάρθηκαν 
τα τελευταία χρόνια. Και επειδή σε όλα τα πράγμα-
τα τίθεται θέμα προτεραιοτήτων, θα ρωτούσα, όχι μόνο 
τους προαναφερθέντες, αλλά και όλους τους φορείς 
στην Πάρο, τα Τοπικά Διαμερίσματα, το Κέντρο Υγείας, 
την Εκκλησία, τα Σχολεία, τους Συλλόγους κ.α. «Τι αξί-
ζει περισσότερο από τη ζωή του εικοσιπεντάχρο-
νου νέου που χάθηκε την περασμένη εβδομάδα 
και των άλλων νέων που χάνονται ή σακατεύο-
νται κάθε χρόνο;». Οπωσδήποτε οι ζωές αξίζουν 
περισσότερο από τα πανηγύρια, τους χορούς, και 
τις διάφορες εκδηλώσεις, για τις οποίες αφιερώ-
νουμε φαιά ουσία, χρόνο και χρήμα. Για την οδική 
συμπεριφορά και την πρόληψη των ατυχημάτων 
πέστε μου, πόσο χρόνο αφιερώνουμε; Ευθύνη 
έχουμε όλοι μας, άμεση ή έμμεση, όταν σιωπούμε 
και δεν αντιδρούμε.

Πιστεύω πως δεν υπάρχει πολίτης που δεν παραδέ-
χεται ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι μια άκρως σοβαρή 
υπόθεση που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και κι-
νητοποίηση. Θα πρότεινα, αμέσως μετά τον Αύγουστο, 
τη σύγκληση σύσκεψης, αρχών και φορέων γι αυτό το 
θέμα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ

Υ.Γ. Το άρθρο αυτό το αφιερώνω στη μνήμη του εικο-
σιπεντάχρονου Λυπράνδου Σκιαδά.

Εκδηλώσεις μου-
σικοχορευτικού

Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας, με ανα-
κοίνωσή του δημοσιοποίησε τον απολογισμό δράσεών 
του κατά τους θερινούς μήνες και τις εκδηλώσεις που 
μετείχε.

Σύμφωνα με το σύλλογο, οι επόμενες προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις είναι οι εξής:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στο προαύλιο της εκκλησίας 
της Παναγίας, στη Νάουσα και Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, 
στο Άσπρο Χωριό, στο πλαίσιο της 10ης Μικρασιατικής 
συνάντησης Πάρου, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό 
σύλλογο «Ατλαντίς» και φιλοξενούμενη την Ένωση Μι-
κρασιατών Θήβας.

Παρέμβαση για τον 
επαρχιακό τύπο

Την απόσυρ-
ση της διάταξης 
από το πολυ-
ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο , 
με την οποία 
καταργείται η 
υποχρεωτική 
δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
των προκηρύ-
ξεων του Δη-
μόσιου και των 
Ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν 
Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στον Τύπο ζητούν βουλευτές της συμπολί-
τευσης και της αντιπολίτευσης.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υπο-
θέσεων επί του πολυνομοσχεδίου, κατά της ρύθμισης 
τάχθηκαν ειδικώς οι ιδιοκτήτες των περιφερειακών 
Μέσων Ενημέρωσης, οι οποίοι μίλησαν για ολέθριες 
συνέπειες σε αυτή καθαυτή τη βιωσιμότητα του περι-
φερειακού Τύπου.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων 
Επαρχιακών Εφημερίδων, Γρ. Τριανταφυλλόπουλος, 
ανέφερε ότι η απώλεια των μοναδικών εσόδων (που 
αποτελούν οι πόροι από τη δημοσίευση των δημόσι-
ων συμβάσεων και των προκηρύξεων των ΟΤΑ) των 
περιφερειακών εντύπων θα σημάνει αυτομάτως το 
κλείσιμο και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. 
Σημειώνουμε, ότι από την ώρα που συνήλθε σε πρώ-
τη συνεδρίαση η Επιτροπή Οικονομικών, εξέφρασαν τη 
διαφωνία τους στη ρύθμιση οι εκπρόσωποι των κομμά-
των της αντιπολίτευσης, αλλά και ο Παναγιώτης Ρή-
γας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια προστέθηκαν 
στον κατάλογο των διαφωνούντων και βουλευτές της 
ΝΔ. Η Ασημίνα Σκόνδρα και ο Γιάννης Καράμπελας, 
ζήτησαν να αποσυρθεί η ρύθμιση. Μάλιστα, ο κ. Καρά-
μπελας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ας λύσουμε πρώτα 
τα προβλήματα με τις υπερτιμολογήσεις και τα υπόλοιπα 
και μετά καταργούμε την υποχρεωτική δημοσίευση των 
προκηρύξεων στον Τύπο». Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
του τύπου και άλλοι βουλευτές της ΝΔ επιθυμούν να 
αποσυρθεί η διάταξη, εκτιμώντας ότι οι δημοσιεύεις του 
Δημοσίου και αυτές των ΟΤΑ στον Τύπο δεν συνιστούν 
μεγάλη δαπάνη και πως η κατάργησή τους θα επι-
φέρει τον θάνατο ειδικώς στα περιφερειακά Μέσα.

Ως θέμα αιχμής αντιμετωπίζει τη διάταξη και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο εισηγητής του οποίου, Γιώργος Σταθάκης, 
ανέφερε ότι πρόκειται περί μείζονος ζητήματος, για το 
οποίο το κόμμα του θα φτάσει μέχρι την Ολομέλεια.

«Δεν πρέπει καν να το συζητάμε. Είναι πολύ μικρή η 
δαπάνη αυτή» είπε ο Παναγιώτης Ρήγας και απευθυνό-
μενους προς τους παριστάμενους υπουργούς είπε: «Ας 
μην κυνηγάμε μικρούς ίσκιους».

Από τους ΑΝ.ΕΛ. ο Κωνσταντίνος Δαμοβολίτης 
ανέφερε πως οι κυβερνώντες «μόλις άκουσαν το κλικ 
που ακούγεται όταν πατάς τη νάρκη» και ζήτησε, με την 
σειρά του, να αποσυρθεί η ρύθμιση.

Παίρνοντας το λόγο ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ.  Γε-
ράσιμος Γιακουμάτος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
επιφέρει αλλαγές στο νομοσχέδιο και είπε: «Ουδείς θέ-
λει τον θάνατο του επαρχιακού τύπου».

Τέλος, για το ίδιο θέμα, ο Νίκος Καραθανασόπου-
λος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, μιλώ-
ντας για το «Πολυνομοσχέδιο», απαίτησε την απόσυρση 
της τροπολογίας που φέρνει η συγκυβέρνηση και αίρει 
την υποχρεωτικότητα δημοσίευσης συμβάσεων Δημο-
σίου και ΟΤΑ από τον περιφερειακό Τύπο. Ο βουλευτής 
του ΚΚΕ σημείωσε πως πρόκειται για μέτρο που θα 
οδηγήσει τον περιφερειακό Τύπο σε κλείσιμο, με 
οδυνηρές συνέπειες για τους εργαζόμενους του κλά-
δου -που θα οδηγηθούν στην ανεργία- αλλά και στην 
ενημέρωση των κατοίκων των περιφερειακών πόλε-
ων, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη συγκέντρωση του 
Τύπου και των ΜΜΕ από τις μεγάλες επιχειρήσεις του 
χώρου.
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Κώστας Νταλούκας:
«Ιατρική πρόληψη 
για τα παιδιά»

Το καλοκαίρι σε λίγο θα φθάσει στο τέλος του και από το Σεπτέμβριο όλοι στο νησί 
θα βρεθούμε αντιμέτωποι και πάλι με τα προβλήματα του τομέα υγείας. Ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα στο νησί μας είναι η έλλειψη παιδιάτρου από το Κ.Υ. Πάρου. 
Έναν παιδίατρο που πρώτοι – πρώτοι θα τον χρειαστούν σε λίγες μέρες οι μαθητές 
των σχολείων και οι μικροί αθλητές των ομάδων, αφού υπάρχει φοβος, όπως ανα-
φέρεται πιο κάτω, ο εμβολιασμός και ο προληπτικός έλεγχος είτε να μην εφαρμοστεί 
σωστά, η και καθόλου.

Η Φ.τΠ. απευθύνθηκε στον παιδίατρο, κ. Κωνσταντίνο Νταλούκα*, που ανήκει 
στο επιστημονικό προσωπικό του ιδιωτικού πολυιατρείου «διάγνωση», ώστε να ενη-
μερώσει τους αναγνώστες γύρω από αυτά τα σημαντικά θέματα.

Οι παιδίατροι έχουν σαν ένα βασικό τους μέλημα τον εμβολιασμό των παι-
διών. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ,με το δεδομένο ότι πολλά παιδιά μένουν 
χωρίς ενβολιασμό τα τελευταία χρόνια;

Κ.Ν.: «Στο ρόλο μας σαν παιδίατροι έχουμε την υποχρέωση, αφού αυτό αποτελεί 
μεγάλο κεφάλαιο της πρόληψης, να ενημερώσουμε τους γονείς, εκτός των άλλων, 
για τους εμβολιασμούς των παιδιών τους.

Οι εμβολιασμοί έχουν σώσει την ζωή εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο, 
έχουν εξασφαλίσει και συνεχίζουν να εξασφαλίζουν την χωρίς αναπηρίες συνέχιση 
της ζωής για πολύ περισσότερο. Σε μια μικρότερη κλίμακα έχουν μειώσει στο ελάχι-
στο την νοσηρότητα για πολύ σοβαρά νοσήματα, και ελαχιστοποιήσει τις εισαγωγές 
στα νοσοκομεία για το μεγαλύτερο ποσοστό. Για τους λόγους αυτούς το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα έχει υιοθετηθεί από όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου (και την 
δική μας), και εφαρμόζεται με μικρές διαφορές από όλες. Θεωρούμε απαράδεκτο 
και εγκληματικό να αφήνονται τα παιδιά ανεμβολίαστα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
η ανεπαρκής πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση (αντι-εμβολιαστικό κίνημα), 
αποτελούν τις αιτίες που  παιδιά στα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου, μένουν 
ανεπαρκώς ή μερικώς εμβολιασμένα. Από την μεριά μας,στο πολυατρίο διάγνωση, 
μπορούμε να βοηθήσουμε να εμβολιαστούν όλα αυτά τα παιδιά, που για τον ένα ή τον 
άλλο λόγο δεν εμβολιάστηκαν».

Τι σημαίνει πρόληψη στην παιδιατρική;
Κ.Ν.: «Όταν λέμε πρόληψη στην παιδιατρική εννοούμε την παρακολούθηση των 

παιδιών όσον αφορά την φυσιολογική κλινική τους εξέταση, την ανάπτυξη των σωμα-
τομετρικών  τους στοιχείων, την ψυχοκινητική τους εξέλιξη, την διατροφή τους, την 
συμβουλευτική των γονέων καθώς και την παρακολούθηση των εμβολιασμών τους. 

Ο κάθε παιδίατρος έχει εκπαιδευτεί για να αναγνωρίζει και να θεραπεύει νοσηρές 
καταστάσεις. Η συνεχιζόμενη όμως παρακολούθηση του φαινομενικά υγιούς παι-
διού, δηλαδή η πρόληψη, έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος από αυτό της διάγνωσης και 

θεραπείας νόσων, περιλαμβάνει δε πολύ περισσότερες διαδικασίες ελέγχου για κάθε 
παιδί. Η τακτική παρακολούθηση του νεογέννητου αλλά και του μεγαλύτερου φαι-
νομενικά υγιούς παιδιού στο ιατρείο του παιδιάτρου, έχει επομένως την έννοια της 
πρόληψης. Σε αναπτυγμένες χώρες η πρόληψη αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένου 
προγράμματος, με συγκεκριμένες εξετάσεις (κλινικές αλλά και εργαστηριακές), και 
σε συγκεκριμένους  ηλικιακούς σταθμούς της ζωής του παιδιού. Γενικά αναφέρουμε 
ότι για τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής ο έλεγχος αυτός γίνεται περίπου μία φορά τον 
μήνα, και από εκεί και μετά μία φορά τον χρόνο, μέχρι το παιδί να γίνει τουλάχιστον 
18 ετών.

Ο προληπτικός έλεγχος δεν είναι ο ίδιος για όλες τις ηλικίες του παιδιού, αλλά δια-
φοροποιείται ανάλογα με αυτή, αφού υπάρχουν νοσήματα, νοσηρές καταστάσεις, δι-
αταραχές στην ανάπτυξη και την συμπεριφορά, που μπορεί να εμφανιστούν αργότερα 
στην ζωή του παιδιού. Το πρόβλημα είναι μείζων αν αναλογιστούμε ότι η οποιαδήποτε 
θεραπευτική παρέμβαση και επομένως αποτέλεσμα, εξαρτάται τις περισσότερες φο-
ρές από το πόσο έγκαιρα θα διαγνώσουμε την διαταραχή σε ένα παιδί που μπορεί να 
φαίνεται, αλλά και να μην φαίνεται ότι πάσχει από αυτή. Π.χ αναιμίες, καρδιοπάθειες, 
δυσλιπιδαιμίες, διαταραχές στην ανάπτυξη, αυτισμός, διάσπαση προσοχής και υπερ-
κινητικότητα, διαταραχές στην όραση  την ακοή και άλλα».

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητού (ΑΔΥΜ), πόσο σημαντικό είναι;
Κ.Ν.: «Το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή αποτελεί ένα σοβαρό και σημαντικό 

εργαλείο προληπτικού ελέγχου, που σωστά η πολιτεία υιοθέτησε για την πρώτη και 
τετάρτη δημοτικού, καθώς και για την πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου.

Δυστυχώς είναι πολλές οι φορές που οι γονείς, μη έχοντας αντιληφθεί την σημα-
σία του εγγράφου αυτού, ζητούν από τους παιδιάτρους να το υπογράψουν χωρίς να 
ζητούν να εξεταστούν τα παιδιά τους. Κάνουμε έκκληση προς τους γονείς να κάνουν 
ακριβώς το αντίθετο. Να ζητούν δηλαδή από τους παιδιάτρους να εξετάζουν προσε-
κτικά και λεπτομερώς το παιδί τους και μετά να συμπληρώνουν το σχετικό έγγραφο. 
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το Υπουργείο Υγείας, που επιστημονικά έχει την ευθύνη 
της δημιουργίας του ΑΔΥΜ, για πρώτη φορά από φέτος, έχει μεριμνήσει και δημιουρ-
γήσει συνοδευτικό έγγραφο (φύλλο ιατρικής εξέτασης), που ατυχώς δεν δίνεται από 
τα σχολεία, αφήνοντας σε άγνοια τους γονείς και αμήχανους τους παιδιάτρους. Συ-
νιστούμε επίσης στους γονείς να αναζητούν το έγγραφο αυτό και να το δίνουν στους 
παιδιάτρους να το συμπληρώνουν. Σύντομα εμείς της διάγνωσης θα ανακοινώσου-
με ειδικά προγράμματα για τον προληπτικό έλεγχο των μαθητων και των αθλητών και 
για την συμπλήρωση του ατομικού δελτίου εγείας μαθητού (ΑΔΥΜ)».

Τι άλλο θα θέλατε να συμπληρώσετε για το ΑΔΥΜ;
Κ.Ν.: «Στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, και 

συμπληρώνουμε το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή. Οφείλουμε όμως να τονίσου-
με ότι λόγω κακής σχεδίασης, δεν  γίνεται γνωστό προς τους γονείς αλλά και τους 
παιδιάτρους, αν θα πρέπει να γίνεται εργαστηριακός προληπτικός έλεγχος, και σε 
ποιες ηλικίες. Μένει έτσι ένα μεγάλο κενό στο προληπτικό αυτό πρόγραμμα. 

Για παράδειγμα για όλα τα παιδιά που είναι ηλικίας 5-6 ετών, παρ’ όλο που η συ-
μπλήρωση του ΑΔΥΜ δεν το απαιτεί, συνιστάται, αν δεν έχουν κάνει, να ελεγχθούν με 
ηλεκτροκαρδιογράφημα και τρίπλεξ καρδίας. Επίσης όλα τα παιδιά που είναι ηλικίας 
9-11 ετών, πρέπει να κάνουν λιπιδαιμικό έλεγχο (χοληστερόλη, LDL, τριγλυκερίδια) 
κλπ. Επειδή, το θέμα της πρόληψης είναι μείζων, πιστεύουμε ότι πρέπει να διαθέ-
σουμε χρόνο, εκτός από την συμπλήρωση του ΑΔΥΜ, για την σωστή ενημέρωση των 
γονιών, όσον αφορά τον εργαστηριακό προληπτικό έλεγχο των παιδιών τους ανάλο-
γα με την ηλικία.Το επιστημονικό προσωπικό της διάγνωσης αλλά και ο σύγχρονος 
εξοπλισμός μας επιτρέπει να παρέχουμε πλήρη ιαρτικό έλεγχο σ’ όλα τα παιδιά.

Για τους μικρούς αθλητές τι θα λέγατε:
Κ.Ν.: «Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο του αθλητή απλά αναφέρουμε ότι για 

τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό, εκτός της συμβουλευτικής που πρέπει να γί-
νεται προς το παιδί αλλά και προς τους γονείς, ο κλινικός αλλά και ο εργαστηριακός 
έλεγχος πρέπει να είναι συχνότερος και ειδικότερος, προκειμένου να προληφθούν 
καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε νόσο φαινομενικά υγιή παιδιά. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που θρηνήσαμε παιδιά αθλητές που έχασαν την ζωή τους πάνω στην 
έντονη άσκηση.

Από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας αντιγράφουμε: «Την ευθύνη συμπλήρω-
σης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, οι 
παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και 
ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων».

Εμείς πιστεύουμε ότι ο παιδίατρος , ο οποίος έχει την συνολικότερη εικόνα αλλά και 
την ευθύνη της συνεχιζόμενης παρακολούθησης του παιδιού, όπου υπάρχει, είναι ο κα-
ταλληλότερος για να εξετάσει και να συμπληρώσει το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή».

* Ο κ. Κ. Νταλούκας είναι ιδιώτης παιδίατρος από το 1982 στο Μαρούσι. Το διάστημα 
1987-97 διορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας -και είχε την ευθύνη 5 κρατικών παιδικών 
σταθμών- στην Αργυρούπολη. 

Προσέφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες εθελοντικά για 3 χρόνια, στο Δημοτικό Παιδικό 
Σταθμό Πεύκης.  Έχει συνεργαστεί και αρθρογραφήσει σε περιοδικά και εφημερίδες 
(Ελευθεροτυπία, Απογευματινή, Το Παιδί μου και Εγώ, κ.ά.) επί παιδιατρικών θεμάτων. 
Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει, ως κεντρικός ομιλητής σε πολυάριθμες επιστημονι-
κές και ενημερωτικές ομιλίες, καθώς και σε ενημερωτικές εκπομπές στην τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο. Από τον Οκτώβριο του 2013 είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της Ένωσης 
των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής. Εθελοντικά, και από χρόνια, εξετάζει 
και παρακολουθεί αφιλοκερδώς τα παιδιά του «Χαμόγελου του Παιδιού».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

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

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

MΕΖΟΝΕΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, 
στην αγορά της Παροι-
κίας, στα µπετά, 80τµ, 
τιµή  28.000 ευρώ. Τηλ.:  
6974601331

ΑΛΥΚΗ, ευκαιρία, πωλεί-
ται studio α’ ορόφου, µε 
ανεξάρτητη είσοδο, 37 τµ, 
µε βεράντα 45 τµ µε πέρ-
γκολα φωτιζόµενη, 250 
µέτρα από θάλασσα, απε-

ριόριστη θέα θάλασσα και 
βουνό. Πόρτα ασφαλείας, 
διπλά τζάµια, σήτες, κλι-
µατισµός, κουζίνα , µπάνιο 
(καινούργια), πολύ ήσυχο, 
µε parking. Ιδιώτης. Τηλ.: 
6932222599

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

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

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

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται οικόπεδο 330 τµ, 
µε την άδεια οικοδοµής. 
Τηλ.: 6989871269

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 52 τµ, (2 δω-
µάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, 
wc). Τηλ.: 6974491492

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται 
ισόγειο 3άρι, µε τζά-
κι, αυτόνοµη θέρµανση, 
σκεπαστή βεράντα. Τηλ.: 
6973086872

ΚΩΣΤΟΣ, 8 χιλ, ενοι-
κιάζεται επιπλωµένη 
ανεξάρτητη ηλιόλουστη 
οικία 48 τµ, νεόδµητη, ένα 
υπνοδωµάτιο, καθιστικό, 
γκαράζ, βεράντες, ηλιακό. 
Κεντρική και απόκεντρη. 
Θέα βουνό, για όλο το 
χρόνο, 300 € / µήνα. Τηλ.: 
6942036686

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 52 τµ, 2ος όροφος, 
φρεσκοβαµµένο, µε ανα-
καινισµένο µπάνιο. Τηλ.: 
6977388828, 2284051274

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑ-
Ρ Ο Ι Κ Ι Α Σ - Α Λ Υ Κ Η Σ , 
πάνω στον κεντρικό δρό-
µο, ενοικιάζεται κατάστηµα 
νεόκτιστο, 250 τµ. ισό-
γειο και 150 τµ. υπόγειο. 
Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Με πάρκινγκ. 
Ενοικιάζεται και τµηµα-
τικά. Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ζητείται σπίτι 
για ενοικίαση (για όλο το 
χρόνο), από 100 – 120 τµ, 
µε 2-3 υπνοδωµάτια και 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
6974022453

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

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

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, έως 
28 ετών, χωρίς υποχρε-
ώσεις, για κατάστηµα που 
ανοίγει προσεχώς στην 
Παροικία (µε όλα 1 ευρώ). 
Οι ενδιαφερόµενοι παρα-
καλούνται όπως στείλουν 
βιογραφικό ή κάποια στοι-
χεία εγγράφως στο Fax: 
2155505944

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ 
ζητείται, από εστιατόριο 
ξενοδοχείου πολυτελείας. 
Πληροφορίες στο τηλ. 
2284051976 (κος Μιχαη-
λίδης) 

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΜΑΡΙΕ-
ΡΑ ζητείται, από µικρό 
ξενοδοχείο στην Παροι-
κία, µε προοπτική 
ΜΟΝΙΜΗΣ συνεργασίας. 

Συστάσεις απαραίτητες. 
Τηλ.: 6936800000

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΚΑ-
ΘΗΓΗΤΡΙΑ, µε πλούσια 
διδακτική εµπειρία και συγ-
γραφική δραστηριότητα, 
παραδίδει µαθήµατα Α.Ο.Θ. 
– ΑΟ∆Ε (Μαθητές Γ’ Λυ-
κείου). Τηλ.: 6979633553

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 

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

ΦΟΥΣΚΩΤΟ WAVE 
MARINER 60, 4,35 m, 
πωλείται, τρέιλερ έλξις, 
φυλάσσεται σε γκαράζ, 
άριστη κατάσταση. Τι-
µή 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 8 Αυγούστου 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. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πανταζής Στυλιανός Ολιστικός ιατρός, θα κάνει 
ιατρείο στη «διάγνωση»

Τρίτη 19/08/2014   10.00 -14.30
Πέµπτη 21/08/2014  10.00 -14.30
Τρίτη 26/08/2014   10.00 -14.30

Πέµπτη 28/08/2014  10.00 -14.30
Θα πραγµατοποιείται ΤΕΣΤ ∆ΥΣΑΝΕΞΙΑΣ καθώς και 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ για ∆ιακοπή Καπνίσµατος.
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00 & 
17.00-21.00 καθώς και Σάββατο 10.00-14.00.

Ο παιδίατρος της «διάγνωσης» πραγµατοποιεί 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ και χορηγεί ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ για το σχολείο.

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Παρασκευή 8 Αυγούστου 18.30-21.00
Σάββατο 9 Αυγούστου10.00-13.00 
Τετάρτη 20 Αυγούστου 18.30-21.00

Παρασκευή 22 Αυγούστου 18.30-21.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

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»
Πέµπτη 14 Αυγούστου από 9.00-17.00

Σάββατο 16 Αυγούστου από 10.00-14.00
∆ευτέρα 18 Αυγούστου από 9.00-17.00



13www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

Συνέλευση στον 
Αμπελά

  Το ΔΣ του συλλόγου «ΑΜΠΕΛΑΣ», προσκαλεί τα μέλη 
και τους φίλους του Αμπελά, την Τρίτη 12 Αυγούστου 
και ώρα 18:30 μμ στο χώρο του ξενοδοχείου «Μαργαρί-
τα», σε γενική συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

- Απολογισμός πεπραγμένων
- Ταμειακός απολογισμός
- Ενημέρωση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Σε ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: «[…] Κα-

λούμε όλους όσοι κατοικούν ή διαμένουν στην περιοχή 
του Αμπελά, να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή, να 
συμμετέχουν και να πλαισιώσουν τις δράσεις μας».

Εκδηλώσεις στη 
Μάρπησσα

Ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου, 
διοργανώνει πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, 
που ξεκίνησαν χθες (7/8) στην πλατεία παπά-Γιώργη 
Στάμενα.

Η χθεσινή εκδήλωση είχε τίτλο: «Δομήνικος Θεοτοκό-
πουλος - Από την Κρήτη… στο Τολέδο. 400 χρόνια από 
τον θάνατό του».

Την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 20.30 στον Άγιο 
Αντώνιο Κεφάλου, ακολουθεί η εκδήλωση με τίτλο: 
«Στο κάστρο του Κεφάλου... Το χτίσμα τ’ ανθρώπου... 
ένα με το χτίσμα του Θεού. Φ. Κόντογλου». Στην εκδή-
λωση θα μιλήσουν ο κ. Νίκος Χ. Αλιπράντης, καθηγητής 
- συγγραφέας - ερευνητής - εκδότης του περιοδικού 
«Παριανά», για την ιστορία της μονής του Αγίου Αντω-
νίου και ο κ. Θανάσης Βιώνης, επίκουρος καθηγητής 
Βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης στο πανεπιστήμιο 
της Κύπρου, που θα παρουσιάσει τα τείχη, τις οικίες, τις 
εκκλησίες του κάστρου του Κεφάλου από τον 13ο ως 
και τον 16ο αι. μέσα από τα αρχιτεκτονικά τους κατά-
λοιπα. Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως η Νεκταρία 
Καραντζή, ψάλτρια και τραγουδίστρια παραδοσιακής 
μουσικής, θα ψάλει βυζαντινούς ύμνους.

Τέλος, οι μουσικοί Βασίλης Τιγγιρίδης (κλασική κιθάρα 
και θεόρβη) και Ανδρέας Χανιώτης (βιολί), θα εκτελέ-
σουν κομμάτια μπαρόκ αναγεννησιακής μουσικής. Θα 
απαγγείλει ο κ. Βύρων Γαβαλάς.

Μπράβο τους!
Η διεύθυνση και οι διδάσκοντες του Κέντρου Ξένων 

Γλωσσών SUCCESS, Μαργαρίτα Σ. Αργουδέλη, συγχαί-
ρει τους μαθητές του που συμμετείχαν με ποσοστό επι-
τυχίας 100% στην εξεταστική περίοδο Μαΐου 2014 για 
την απόκτηση των πτυχίων γλωσσομάθειας στην Αγγλι-
κή και Γαλλική γλώσσα (FCE, ECCE, DELF B1).

Συγχαρητήρια Μαρουλία, Αλέξανδρε, Οδυσσέα, Μα-
ρία, Ιωάννη, Σαμπρίνα, Σπύρο, Ιωσήφ, Δόνια, Αναστασία 
και Πωλίνα!!!

Ευχαριστώ το Κ.Υ.
Από τον κ. Νεοπτόλεμο Παπαναστασίου (Κλήματα 

Πάρου), λάβαμε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή:
«Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για το προ-

σωπικό του Κ.Υ. Πάρου και ιδιαίτερα του γραφείου πλη-
ροφοριών, του ταμείου, των ιατρών συνταγογράφησης 
φαρμάκων και της γραμματείας, για την εξυπηρέτηση που 
έτυχα κατά την επίσκεψή μου στις 24/7/2014».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5 
(περίληψη)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, 
εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των  παρακάτω 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 ισό-

γεια 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.Χαράλαμπος), 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 οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμ-

βαδού 253 τ.μ.
Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), που εδράζεται σε οικόπεδο 514τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτί-

σματα εμβαδού 423τ.μ. και εμβαδόν ορόφου 338τ.μ.
Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή περδικάκι), που εδράζεται σε οικό-

πεδο 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 ακολουθεί 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) 2.200.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ)  800.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)  200.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)   70.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ)  50.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο6 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ)      250.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο7 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ)   1.300.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο8 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ)  50.000

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 13η Αυγούστου 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 13η Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα  21:00 ενώπιον της αρμό-
διας 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 προσφορών και την απόρριψη των 
προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποί-
ου 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 ολοκληρώνεται 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 σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού 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 ενδιαφέροντος, καθώς και περισσότερες 
πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τον Διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Γκόκα Αλέξη στην έδρα του στην Παροικία 
Πάρου  (τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, fax  2284-0-22.189).

Συγχαρητήρια 
 Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «το ιδιαίτερο» της 

Κατερίνας Μπαρμπαρίγου και του Νίκου Γαβαλλά, στη 
Νάουσα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία  ση-
μείωσε ΚΑΙ φέτος 100% επιτυχία στις εξετάσεις του 
Μαΐου. Συγχαρητήρια στους Αρκουλή Μαρία, Βλάχου 
Κατερίνα, Ζyberi Ylvi, Λιαράτσικα Δανάη, Μιχαλακό-
πουλο Παναγιώτη, Osoja Lorena, Πιερτζοβάνη Νίκο, 
Σιφναίου Δανάη.

Karma… 
εκδηλώσεις

Το ξενοδοχείο «Karma Porto Paros», συνεχίζει τις 
εκδηλώσεις του με τίτλο: «1o karma Πολιτιστικό Φεστι-
βάλ Αυγούστου».

Το Σάββατο και την Κυριακή (9-10/8) θα πραγμα-
τοποιηθεί η εκδήλωση «το παιδί για το παιδί» (έκθεση 
παιδικού βιβλίου και παιδικές δραστηριότητες για τη 
στήριξη του συλλόγου «Πίστη παιδιών με καρκίνο». Η 
εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ.

Ακόμα, με ώρα έναρξης τις 9 το βράδυ θα παρουσια-
στούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

- Κυριακή 10/8 Aegean jazz concert – Vassilis Rako-
poulos and friends.

- Σάββατο 16/8 Los Mafiosos Latin Band and Party
- Κυριακή 17/8 Παρουσίαση βιβλίου Μάκη Τσίτα 

«Μάρτυς μου ο Θεός» (Είσοδος δωρεάν).
Τέλος, τη Δευτέρα 1/9 στο Πολιτιστικό Πάρκο, Markus 

Stockhausen Live in Concert.
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με το φακό
 της 

70 χρόνια 
«Φωνή»

Πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 31/7 η γιορτή για τα 70 
χρόνια από την ίδρυση της 
εφημερίδας μας, στη δημοτική 
βιβλιοθήκη «Γ. Γκίκας». Συγ-
χρόνως έγινε η «υποδοχή» του 
ιστορικού αρχείου της Φ.τΠ. 
και η τοποθέτησή του σε ειδι-
κή προθήκη. Την ευθύνη πλέον 
και τη συντήρηση του ιστορικού 
αρχείου της εφημερίδας μας την 
έχει η δημοτική βιβλιοθήκη του 
νησιού μας.

Η εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε άρτια από την ΚΔΕΠΑΠ 
και την πρόεδρο της κ. Α. Κά-
γκανη, συγκέντρωσε αρκετούς 
φίλους της εφημερίδας μας στο 
νησί και όχι μόνο, καθώς και αρ-
κετούς περιφερειακούς, δημοτι-
κούς και τοπικούς συμβούλους. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης μίλησε ο δημοτικός σύμ-
βουλος, συγγραφέας, ιατρός, κ. 
Αντ. Αρκάς, ο έμπειρος δημο-
σιογράφος, κ. Ν. Μεγγρέλης 
και ο φοιτητής, κ. Δ. Πρίφτης. 
Ακόμα, μίλησε ο δήμαρχος, κ. 
Χρ. Βλαχογιάννης –που πα-
ρέδωσε τιμητική πλακέτα στην 
εφημερίδα μας- και ο εκδότης 
μας, κ. Ν. Ραγκούσης-Λαουτά-
ρης.
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Beach volley
Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες beach volley, που πραγματοποιή-

θηκαν στη Χρυσή Ακτή από 25 έως 27 Ιουλίου 2014.
Στον τελικό ανδρών αγωνίστηκαν οι: Καζακίδης Θεόδωρος - 

Καλαλές Παναγιώτης / Λουκιανός Μιχάλης - Κυνηγός Χρόνης. 
Νικητές ήταν οι Λουκιανός – Κυνηγός, με 2-0 σετ (19-21/13-21).

Στον τελικό γυναικών αγωνίστηκαν οι: Φραγκούλη Μαρουσώ 
- Λιαρατσίκα Δανάη / Σέρβη Αθηνά - Σούρπη Φαίδρα. Νικήτρια 
ομάδα ήταν οι Σέρβη Αθηνά - Σούρπη Φαίδρα με 1-2 σετ (24-
22/12-21/15-10).

Στον τελικό της μικτής αγωνίστηκαν οι: Τελένση Ελίνα  - Καλα-
λές Παναγιώτης / Παπαχρήστου Ιωάννα - Παπαχρήστος Πανα-
γιώτης. Νικητές ήταν οι Παπαχρήστου Ι. Παπαχρήστος Π. με 2-0 
σετ (16-21/14-21).

Σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές των αγώνων σημειώνουν: 
«[…] Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι συμμετείχαν στο τουρνουά 
του Beach Volley, τον κ. Νίκο Λουρίδη και την κ. Φωτεινή Σπανού, 
όπως και την κ. Γεωργία Ραγκούση-Αιγινήτου και τον κ. Βαγγέλη 
Μουρογιάννη για την πολύτιμη βοήθεια τους στη διεξαγωγή του 
τουρνουά. Ευχαριστούμε πολύ επίσης, τους Νίκο Παπαγελλόπου-
λο και Αλέξανδρο Αριστόπουλο, που μας έκαναν την τιμή να συμ-
μετέχουν στο τουρνουά μας, γνωστοί στο χώρο του βόλεϊ, και του 
beach volley».

Αθλητικά

Παγκόσμιο 420
Μια μεγάλη παρουσία του Ναυτικού Ομίλου 

Πάρου, είχαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
σκαφών τύπου 420, με τη συμμέτοχη των 
αθλητών και μελών της Εθνικής ομάδας Πα-
τέλη Νικόλα και Δαφερέρα Γιώργου. 

Το πρωτάθλημα διεξήχθη στην πόλη 
Travemünde, της Γερμανίας, από τις 25 Ιουλί-
ου έως τις 3 Αυγούστου 2014.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΝΟΠ: «[…] 
Ο Ν.Ο. Πάρου έχοντας επενδύσει, αγωνιστικά 
στην κλάση εδώ και δυο χρόνια εκτιμά ότι η 
προετοιμασία των αθλητών του θα τους επι-
τρέψει να έχουν μια αξιοπρεπή παρουσία στον 
αγώνα παρά τον πολύ υψηλό ανταγωνισμό. Οι 
ευχές όλων μας συνοδεύουν την συμμετοχή 
τους για την καλύτερη εκπροσώπηση του νη-
σιού μας και κατ’ επέκταση της χώρας μας».

Ανακοίνωση ΕΠΣΚ για τις 
μεταγραφές

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων, δημοσιοποίησε τα χρονικά όρια 
των μεταγραφών, αποδεσμεύσεων κλπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτά έχουν 
ως εξής:

«1. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 31-12-2014 και από 

1-2-2015 έως 15-5-2015, με την προϋπόθεση ο ποδοσφαιριστής να έχει συμπλη-
ρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του (Μπορεί να εκδοθεί προσωρινό δελτίο τα ίδια 
χρονικά διαστήματα με τη συμπλήρωση του έβδομου έτους).Εκτός των υπολοίπων 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Ιδιότητας Εγγραφών 
- Μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών απαραίτητο είναι και το Πιστοποιητικό 
Υγείας το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιείς και κατάλληλος να 
εγγραφεί στο σωματείο. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ. Επίσης Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τους 
ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών (συγκεκριμένο έντυπο θα σταλεί στα σωματεία) 
που να δηλώνει την συναίνεση του στην έκδοση του δελτίου, θεωρημένη νόμιμα για 
το γνήσιο της υπογραφής. Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

2. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 30-9-2014 και από 1-1-

2015 έως 31-1-2015.
3. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 1-9-2014 και από 1-1-

2015 έως 31-1-2015.Για τους ποδοσφαιριστές κάτω των δέκα ετών η μεταγραφή θα 
διενεργείται με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας -  Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο, και την 
κατάθεση του σχετικού παραβόλου.

4. ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-7-2014. Κάθε σω-

ματείο έχει δικαίωμα να χορηγήσει σε   διαφορετικά σωματεία και να αποκτήσει από 
διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Απαγορεύεται η 
χορήγηση και η απόκτηση από το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών (3) ποδο-
σφαιριστών με υποσχετική. Η Υποσχετική αφορά ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με Υποσχετική περισσότερο 
από δύο Μεταγραφικές Περιόδους.

5. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-7-2014.
6. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-7-2014, από 1-9-

2014 έως 30-9-2014 και από 1/1/2015 έως 31-1-2015, με την προϋπόθεση ότι η 
δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσαφαιριστες.

7. ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-10-2014 έως 31-10-2014.
8. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανονι-

σμού Ιδιότητας  Εγγραφών - Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, για τους 
ηλικίας άνω των 12 ετών, απαραίτητη είναι η βεβαίωση της χώρας καταγωγής του 
πρωτοεγγραφόμενου ποδοσφαιριστή, η οποία εκδίδεται με αίτηση του ενδιαφερό-
μενου σωματείου και διαβιβάζεται στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του 
μέσω της Ε.Π.Σ.Κ.Για τους ηλικίας έως 12 ετών, αντί της παραπάνω βεβαίωσης, απα-
ραίτητη είναι η υπεύθυνη δήλωση του γονέα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
ότι ο πρωτοεγγραφόμενος ποδοσφαιριστης δεν ανήκει ή δεν ανήκε σε σωματείο της 
αλλοδαπής.

9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μπορεί να γίνει Πρώτη Εγγραφή ποδοσφαιριστή με την συμπλήρωση του έβδομου 

έτους της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή το δελτίο θεωρείται προσωρινό, έχει 
ισχύ μέχρι ο αθλητής να συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του και οι εγγρα-
φές διενεργούνται τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Επιτρέπεται πλέον η δεύτερη μεταγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή 
στην ίδια αγωνιστική περίοδο και καταργείται ο αριθμητικός περιορισμός του Ιανου-
αρίου».

Επιστροφή Μανέκα
Σύμφωνα με δελτίο τύπου, του Αθλητικού Ομίλου 

Πάρου, επιστρέφει στην ομάδα, ο παλιός της τερματο-
φύλακας, Ο. Μανέκα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ανακοι-
νώνει πως πλέον στο δυναμικό της αντρικής ομάδας 
ποδοσφαίρου εντάσσεται ο παίκτης κ. Μανέκα Ορέστης. 
Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον κ. Μανέκα ο 
οποίος επιστρέφει, μετά από κάποια χρόνια απουσίας, 
στην «μεγάλη οικογένεια» του ΑΟΠ με διάθεση να προ-
σφέρει στην ομάδα με την οποία ξεκίνησε. Καλωσόρισες 
στο «σπίτι σου» Ορέστη».

Διαρκείας Νηρέα
Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας του ΑΜΕΣ 

«Νηρέας», για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015. 
Η τιμή τους είναι στα 20 ευρώ και για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους: Σιφναίο 
Μανώλη 6977 082640, Τσιράκη Μπάμπη 6977 713005, 
Κορτιάνο Νίκο 6979 794622, Σπανό Δημήτρη 6973 
588834 και Μπαρμπαρίγο Αντώνη 6936 842775.
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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

» Ολιστικής ιατρικής, κ. Πανταζής Στυλιανός

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.


