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χωρίς προκαταλήψεις φροντίζει

...για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση του αναγνώστη
...αλλά και την προβολή του επαγγελµατία

κάθε Παρασκευή µε 4.000 φύλλα ∆ΩΡΕΑΝ
σε Πάρο και Αντίπαρο

Στόχος οι ΔΕΥΑ 

Οι Δήμοι τι κάνουν;
Πρόληψη υγείας

Η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη υγείας 
δέχονται απανατωτά χτυπήματα μέσω των περικοπών 
στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

» σελ. 6-7

Ψηφιακό σήμα
στην Πάρο

Στις 19 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η πλήρης μετά-
βαση της χώρας στην ψηφιακή τηλεόραση. Στην Πάρο 
όπως και σε όλες τις Κυκλάδες, το ψηφιακό σήμα των 
δεκτών θα λειτουργήσει από τις 9 Δεκεμβρίου 2014.

» σελ. 10 

» σελ. 8-9

Η «Ενότητα», για 
τον τουρισμό

Η ανακοίνωση της «Ενότητας», μόνο τυχαία δεν είναι… Έρχεται στο 
τέλος της φετινής τουριστικής σεζόν, στην οποία η Πάρος μετά από 
χρόνια σημείωσε μεγάλη αύξηση αφίξεων τουριστών. » σελ. 11
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 314
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Παπαχαραλάμπους
Θα ξεκινήσω σήμερις, με τις πολύ «σοβαρές» ει-

δήσεις, καθώς οι φίλοι απ’ ότι βλέπω μόνο γι’ αυτές 
έχουν θέμα συζητήσεων. Λοιπόν, το θέμα της εβδομά-
δας, ήταν πόσο χρονών είναι η Έλλη Στάη. Το θέμα μ’ 
αφήνει παγερά αδιάφορο, διότι ποτέ δεν ήμουν φαν 
της. Η πραγματικά συγκλονιστική είδηση της εβδομά-
δας είναι η δήλωση της Άννας Μαρίας Παπαχαραλά-
μπους (που στα νιάτα της ήμουν φαν της), που είπε: 
«η ομορφιά δεν ανοίγει πόρτες από μόνη της». Εμένα 
μου τα λες Αννούλα μου. Εμένα; Να ήξερες εγώ τι έχω 
περάσει με την ομορφάδα μου!

■ Τζολί
Αμ το άλλο; Η Αντζελίνα Τζολί λέει, έκανε δώρο 

στον άνδρα της Μπραντ Πιτ, ένα ρολόι μάρκας «Pate 
Philippe platinum», αξίας 2,3 εκ ευρώ. Τον Αλαφούζο 
μου μέσα και την είχα απορρίψει κάποτε την Αντζελίνα. 
Την έβρισκα συντηρητικούρα.

■ Προσκλήσεις
Ο χαμός, του χαμού, έγινε την περασμένη εβδομάδα, 

με τις προσκλήσεις που έστειλε ο Δήμος Πάρου για 
τον ορισμό μελών των συλλόγων, σε διάφορα όργανα 
του Δήμου. Λοιπόν, για να έρθουμε στα συγκαλά μας. 
Κάποιοι λόγω ψηφοθηρίας έχουν μπερδέψει την αξι-
ολόγηση των Παριανών συλλόγων. Έτσι, από τη μία 
βλέπουμε «πεθαμένους» συλλόγους, που στην καλύ-
τερη κάνουν ένα χορό το χρόνο, να καλούνται να με-
τάσχουν σε διάφορα ΔΣ του Δήμου και από την άλλη 
βλέπουμε ολοζώντανοι και δραστήριοι φορείς να μέ-
νουν στην απέξω. Η ιστορία με τη δήθεν «προσφορά» 
στον τόπο μας ορισμένων συλλόγων, κάποια στιγμή 
πρέπει να συζητηθεί.

■ Διακοπές
Αυτά είναι. Τα μικρά Παριανόπουλα του δημοτικού 

σχολείου, μπορεί να μπήκε Οχτώβρης (που λένε και οι 
σύντροφοι), αλλά με τα τόσα κενά που υπάρχουν στα 
σχολεία μας, τα παιδάκια συνεχίζουν τις καλοκαιρινές 
τους διακοπές. Δόξα τω Θεώ, που στο Δήμο μας δεν 
έχουν ασχοληθεί ακόμα με το θέμα και η πιτσιρικαρία 
περνάει «ζάχαρη».

■ Γ.Α.Π.
Τώρα, η είδηση που έσκασε στο διαδίκτυο, μπορεί 

να είναι μεγάλη «τρολιά», αλλά σιγά το δύσκολο του 
πράγματος, αφού κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί με 
σιγουριά ότι το παρακάτω δεν μπορεί να συνέβηκε 
πραγματικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα κυ-
ρίες και κύριοι, μας πήραν τα σώβρακα. Και τι εννοώ 
μ’ αυτό. Ο Γιωργάκης Παπανδρέου, έχασε λέει στο 
αεροδρόμιο της Ν. Υόρκης, τη βαλίτσα του! Η είδηση 
πάντως δεν εντυπωσιάζει. Εδώ, ο τύπος (ΓΑΠ), υπό-
γραψε ένα ολόκληρο μνημόνιο, δίχως να καταλάβει 
ποτέ του τι υπέγραφε.

■ Κ.Υ. 1
Από τις καλοκαιρινές ιστορίες άφθονου γέλιου στο 

Κ.Υ. Πάρου, όπου επισκέπτες του νησιού που το επι-
σκέφθηκαν πίστευαν ότι θα αντίκριζαν το Memorial 
Hospital. Ένα βράδυ, στο τέλος Αυγούστου, μπαίνει 
στο Κ.Υ. μία 28 σακχαροδιαβητική από την Αθήνα και 

ρωτάει: «Που θα βρω τον εφημερεύοντα ενδοκρινο-
λόγο;». Η «πικρή» απάντηση που πήρε ήταν: «Θα έρθει 
σε λίγο, γιατί είναι εδώ κοντά σε μία καφετέρια με τον 
αγγειοχειρουργό!».

■ Κ.Υ. 2
Ένα καλοκαιρινό βράδυ, μπαίνει στο Κ.Υ. μία κυρία 

από τα βόρεια προάστια της Αθήνας (ξέρετε αυτές με 
τις χρυσές ανταύγειες πάνω στο πλατινέ μαλλί) και 
ωρύεται γιατί δεν υπάρχει ελικόπτερο να μεταφέρει 
τη φίλη της με σπαστική κολίτιδα, σε γνωστό Ιατρικό 
Κέντρο των Αθηνών. Έτσι, ένας «καμένος» που ήταν 
στο Κ.Υ. της απαντά ότι μπορεί να διαλέξει για τη φίλη 
της και πτητικό μέσο άμεσα, αλλά και χρώμα αεροσκά-
φους! Η κυρία απάντησε πως θα ήθελε σκούρο χρώμα 
αεροσκάφος…

■ Μάρπησσα
Χαμός στη Μάρπησσα την περασμένη βδομάδα, 

αφού δίχως να το γνωρίζει κανείς από τα μέλη του 
ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας και χωρίς το θέμα να 
έχει έρθει σε συνεδρίαση, αντίκρισαν στο facebook 
«επίσημη» σελίδα της Κοινότητας, που είχε δημιουρ-
γηθεί από την πρόεδρο κ. Α. Αντωνοπούλου-Φραντζή, 
σύμφωνα με τις καταγγελίες της τοπικής συμβούλου 
της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Όλγας Τζαννετάκη-Ισιγώνη. Σιγά τα 
ωά, απαντά η στήλη μας. Εδώ γίνονται συνεδριάσεις 
στα τοπικά συμβούλια Παροικιάς και Λευκών, δίχως να 

έχει λάβει γνώση κανείς. Οι συνεδριάσεις τους πραγ-
ματοποιούνται στα «μουγκά» και δίχως τη γνωστοποί-
ησή τους στο κοινό.

■ Ισιγώνη
Το καλυτερότερο πάντως στην καταγγελία Όλγας 

Τζαννετάκη, είναι που γράφει: «[…] Ποιός θα διαχει-
ρίζεται την σελίδα, από την στιγμή που δεν έχουμε 
ούτε καν γραμματειακή υποστήριξη;». Χα-χα, καλή η 
ερώτηση. Να δώσουμε λοιπόν εμείς την απάντηση. Η 
ίδια η πρόεδρος!

■ Ισιγώνη 2
Στη συνέχεια η κ. Ο. Τζαννετάκη, γράφει στην κα-

ταγγελία της: «[…] Θα έπρεπε να σκεφτείς τώρα που 
εκλεγήκαμε όλοι, δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας, 
αλλά τους πολίτες. Δεν ανοίξαμε επιχείρηση που 
χρειάζεται διαφήμιση, ούτε είμαστε σύλλογος που 
κάνει εκδηλώσεις, ώστε να ανοίγουμε σελίδες στο 
facebook και να αναρτούμε φωτογραφίες και χαρι-
τωμένα μηνύματα. Γι’ αυτούς τους λόγους σου ζητάω 
να κλείσεις τη σελίδα, με αυτό το όνομα άμεσα, μέχρι 
να παρθεί, αν παρθεί, τέτοια απόφαση από το συμ-
βούλιο. Αυθορμητισμούς και παρεΐστικες συνήθειες, 
θα πρέπει να τις ξεπεράσεις». Κοίτα να δεις φίλε μου 
η Όλγα και την είχα για πιο ήπια.

■ HELP
Δεν ξέρω πόσοι το έχετε συνειδητοποιήσει στο νησί 

μας, αλλά οι επισκέψεις γιατρών από Μη Κυβερνητι-
κές Οργανώσεις, είναι περισσότερες και απ’ αυτές που 
γίνονται στην ακριτική Γαύδο. Έτσι, για την ιστορία το 
πιο πάνω και καρατσεκαρισμένο.

■ Νάουσα
Αυτό που δεν κατάλαβα από την ανακοίνωση του 

Δήμου Πάρου, για τις δωρεάν εξετάσεις παιδιατρικού 
ελέγχου στις 7/10/2014 από τη 2η ΠΕΣΥ, στο Κ.Υ. Πά-
ρου, είναι γιατί τις πληροφορίες μπορεί κάποιος να τις 
έχει από το σύλλογο γυναικών Νάουσας. Τες πα. Παιδί 
είμαι και έχω συνέχεια ερωτήσεις να κάνω.

■ (Μ)ΠΑΟΚ
Δε θα τα πάμε καλά εκεί πάνω με την ΚΔΕΠΑΠ και 

τα (Μ)ΠΑΟΚια που μαζεύτηκαν. Είδαν μετά την επα-
νάσταση του 1821 πρώτη θέση στο πρωτάθλημα και 
έβγαλαν γλώσσα. Τες πα. Ας κόψουν από τις εφημερί-
δες το βαθμολογικό πίνακα με την προσωρινή πρωτιά 
τους, διότι η επόμενη φορά που θα δουν κάτι παρό-
μοιο φημολογείται πως θα είναι λίγο πριν τη Δευτέρα 
Παρουσία.

■ Τσούκου-τσούκου
Αστεία-αστεία και τσούκου-τσούκου, εμείς τα βαζε-

λάκια παίρνουμε τα πάνω μας στο πρωτάθλημα. Βρε 
λες ο Αλαφούζας…

■ 50άρησε
Η μεγαλύτερη θεά όλων των γυναικών, έκλεισε στις 

30 Σεπτεμβρίου, τα 50 της χρόνια. Η Μόνικα Μπελού-
τσι, από τη Città Di Castello, μία πόλη 40.000 κατοί-
κων, βόρεια της Περούτζια, είναι η «απόλυτη γυναίκα» 
της εποχής μας. Να ζήσεις Μόνικα και να έρθεις και 
του χρόνου στην Πάρο, που σε αγαπάμε. 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Οκτώβριος: 
Μήνας πρόληψης
για τον καρκίνο
του µαστού

Στα πλαίσια της εκστρατείας
για την πρόληψη
και την ενηµέρωση,
έχουµε την ιδιαίτερη χαρά
να προσφέρουµε

µαστογραφίες
και υπέρηχους µαστού

Με την ευγενική
χορηγία του

Με την επιστηµονική καθοδήγηση και φροντίδα του πολυιατρείου*

Παροικιά (Περιφερειακός) 22840 22669
Νάουσα (Πλατεία) 22840 51860

*παρακαλούµε για ραντεβού επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του κέντρου στο 2284055333
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«Ας αρχίσουν οι χοροί!»
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, υπό τον τίτλο: «Ας αρχίσουν οι χοροί», ανακοίνω-

σε το ποικίλο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού. 
Στο επίκεντρο παραμένει η εκμάθηση των παραδοσιακών χορών, πλαισιωμένη από 
το θέατρο για παιδιά και εφήβους και τις αθλητικές δραστηριότητες. Τα μαθήματα 
είναι δωρεάν για τα μέλη του ΧΟΝ και η ετήσια συνδρομή μέλους παραμένει στα 
30 ευρώ.

Αναλυτικά τα τμήματα
Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών)
Παραδοσιακός χορός, τραγούδι, λαϊκά παραμύθια, θεατρικό παιχνίδι. Υπεύθυνες 

τμήματος: Κρητικού Βούλα, Κονταράτου Γαρυφαλιά. Κάθε Τρίτη 18:00 - 19:00. 
Έναρξη 30 Σεπτεμβρίου.

Διδασκαλία παραδοσιακών χορών, δρώμενων και τραγουδιών
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού. Υπεύθυνη τμήματος: Τσουνάκη Σταματίνα. Κάθε Τετάρτη 

17:00 - 18:00. Έναρξη: 1 Οκτωβρίου.
Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού Υπεύθυνος τμήματος: Τσιράκης Χαράλαμπος. Κάθε Τετάρτη 

18:00 - 19:00 / Έναρξη: 1 Οκτωβρίου.
ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Υπεύθυνη τμήματος: Τριώδα Ελένη 
Το τμήμα λειτουργεί εδώ και 11 χρόνια. Κάθε Τετάρτη 19:00 - 20:00. Έναρξη: 1 

Οκτωβρίου.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Υπεύθυνη τμήματος: Τριώδα Ελένη

Για όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον παραδοσιακό χορό. Κάθε Τε-
τάρτη 20:00 - 21:00. Έναρξη: 1 Οκτωβρίου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ Υπεύθυνος τμήματος: Σπύρου Παναγιώτης
Κάθε Τετάρτη 21:00 - 22:00. Έναρξη:1 Οκτωβρίου.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Εναλλακτική - πειραματική ομάδα θεατρικής δημιουργίας για παιδιά. Η ομάδα έχει 

ανεβάσει δέκα έργα μέχρι σήμερα.
Β’, Γ’ Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού: Κάθε Τρίτη 18:00 - 19:00. Έναρξη στις 14 Οκτωβρί-

ου.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ: Κάθε Τρίτη 19:00 - 20:00. Έναρξη στις 14 Οκτωβρίου. 

Υπεύθυνος τμήματος: Σπύρου Παναγιώτης. Πληροφορίες στο 22840 28551
ΤΜΗΜΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
Μια Κυριακή του μήνα οργανώνεται πεζοπορία σε μονοπάτια του νησιού. Υπεύθυ-

νη τμήματος: Παντελαίου Μαρία
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Αεροβική και πιλάτες για κάθε ηλικία. Υπεύθυνη τμήματος: Σαρρή Ελένη Έναρξη 

στις 6 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο 6934 585522
ZUMBA
Γυμναστική εμπνευσμένη από χορούς λάτιν για ηλικίες από 16 ετών και άνω. 

Έναρξη στις 4 Νοεμβρίου. Υπεύθυνη τμήματος: Μοστράτου Ζαμπέτα.
Σημειώνουμε ότι όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του ΧΟΝ 

στη Νάουσα, με την εξαίρεση του θεατρικού, που γίνεται στην αίθουσα του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας». Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να καλούν στο 6974 757611 ή να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση info@paros-xon.gr.

Ακτοπλοϊκές συνδέσεις
Η «Hellenic Seaways» ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή 26/9, το πλοίο της 

«Νήσος Μύκονος», θα εξυπηρετεί τη σύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού 
Αιγαίου με τον Πειραιά και την Καβάλα

Στο πλαίσιο αυτό το δρομολόγιο του πλοίου θα έχει ως εξής: Πειραιάς – Σύρος 
– Μύκονος - Εύδηλος – Καρλόβασι – Βαθύ – Χίος – Μυτιλήνη – Λήμνος - Καβάλα 

και θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, πέραν της 
σύνδεσης της Ικαρίας και της Σάμου, με τον Πειραιά, η σύνδεση επεκτείνεται με το 
ίδιο πλοίο σε όλο το Βορειοανατολικό νησιωτικό άξονα, που περιλαμβάνει τη Χίο, τη 
Μυτιλήνη και τη Λήμνο, καταλήγοντας  στην Καβάλα. 

Το Επιβατηγό – Οχηματαγωγό. «Νήσος Μύκονος», που ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα 
το 2005, είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα πλοία της Ελληνικής ακτοπλοΐας, με δυ-
νατότητα μεταφοράς 1.915 επιβατών και 418 οχημάτων και ταχύτητα 28 κόμβων.
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Σε «υποχώρηση» 
η πρόληψη 
για τον ΕΟΠΥΥ

Ένα ακόμη κομμάτι στο «παζλ» των περικοπών στις δη-
μόσιες δαπάνες υγείας προστίθεται με τις «κατευθυντή-
ριες οδηγίες» των διαγνωστικών ιατρικών πρωτοκόλλων 
που δημοσιεύτηκαν στην υπουργική απόφαση της 18ης 
Αυγούστου (ΦΕΚ Β’ 2243/2014). Κάνοντας το αμέσως 
επόμενο βήμα, η κυβέρνηση και η διοιήκηση του ΕΟΠΥΥ 
σκοπεύουν να ενσωματώσουν το γράμμα και το πνεύμα 
αυτών των «κατευθυντήριων γραμμών» στον υπό δια-
βούλευση νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ. 

Συγκεκριμένα, σ’αυτόν προστίθεται η φράση «Με από-
φαση του ΔΣ, ο Οργανισμός δύναται να υιοθετεί πρωτό-
κολλα προσυμπτωματικού ελέγχου σύμφωνα με τις διε-
θνείς κατευθυντήριες οδηγίες, ανάλογα με το φύλο, την 
ηλικία,το οικογενειακό και ατομικό ιατρικό ιστορικό του 
ατόμου». Και αμέσως μετά, στο κεφάλαιο «Διαγνωστικές 
εξετάσεις - Ιατρικές Πράξεις» προστίθεται «Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποζημίωση κάθε εξέτασης, στους 
συμβεβλημένους παρόχους Υγείας, είναι η συμβατότητα 
αυτής με τα διαγνωστικά πρωτόκολλα».

Οι «κατευθυντήριες οδηγίες» είναι κομμάτι της 
γενικότερης κατεύθυνσης της σημερινής και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
μείωση του μη μισθολογικού «κόστους» των εργαζομένων και ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, μέσω των δραστικών περικοπών, των κρατι-
κών και ασφαλιστικών δαπανών σε Υγεία - Πρόνοια - Φάρμακο.

Σύμφωνα με αυτές τις «κατευθυντήριες οδηγίες» για ιατρικές - εργαστηριακές 
εξετάσεις, αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις (ηλικιακά όρια, συχνότητα 
εξετάσεων, κατάσταση της υγείας), σε σχέση ακόμη και με τον κουτσουρεμένο Κα-
νονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ που ισχύει σήμερα.

Θυμίζουμε πως ο τελευταίος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ έβαλε πιο αυστηρά όρια στις 
προληπτικές εξετάσεις και όπως έλεγε τότε η κυβέρνηση αυτοί οι περιορισμοί είναι 
σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, τη διεθνή πρακτική κ.λπ. Εύλογα προκύπτει το 
ερώτημα: Τι δεδομένα άλλαξαν στις επιστημονικές μελέτες σε τόσο σύντομο χρονι-
κό διάστημα, που να καταγράφονται στις «κατευθυντήριες οδηγίες»; 

Περικοπές με κάθε τρόπο 
 Η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Την είπε ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, σε 

συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 9/9/2014: «Έπρεπε να έχει νόημα μία πα-
ρέμβαση αυτού του τύπου σε ό,τι αφορά τη δαπάνη. Θα σας δώσω τάξη μεγέθους (...) 
της δαπάνης στις διαγνωστικές εξετάσεις (...) Το 2014 στο Α’ εξάμηνο έχει δαπανηθεί 
το σύνολο του προβλεπόμενου ποσού για το χρόνο. Από τα 323 εκατ.που ήταν η ετήσια 
δαπάνη έχουμε μία υπέρβαση που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 340 εκατ. Εάν δεν 
υπάρξει παρέμβαση, η δαπάνη αυτή θα κατέληγε στα 700 εκατ.»

Επιπλέον, θύμισε πως «ο ΕΟΠΥΥ έχει κλειστό προϋπολογισμό. Είτε 700 εκατ. 
ευρώ είναι η δαπάνη, είτε 800 εκατ. είναι η δαπάνη, είτε 350 εκατ.ευρώ εί-
ναι η δαπάνη, ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώσει τον κλειστό του προϋπολογισμό, τα 
323 εκατ». Επομένως, τα υπόλοιπα θα πληρωθούν έτσι ή αλλιώς απευ-
θείας από τις τσέπες των ασφαλισμένων.

Οι περικοπές εξειδικεύονται και αποσκοπούν να αντιστοιχίσουν τις παροχές στα 
όρια του πετσοκομμένου «κλειστού» προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και θα γίνουν είτε 
με το έναν είτε με τον άλλον τρόπο: Με οριζόντια πλαφόν, με πλαφόν ανά ειδικότη-
τα γιατρού, με πληθυσμιακά κριτήρια. Τα θεραπευτικά, διαγνωστικά, φαρμακευτικά 
πρωτόκολλα αξιοποιούνται ως εργαλεία με επιστημονικό περίβλημα για την προώ-
θηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής.

Με βάση τις «κατευθυντήριες οδηγίες», ένας γιατρός δε θα μπορεί να συνταγο-
γραφήσει μια εξέταση. Ενδεχομένως με βάση τα στοιχεία του ΑΜΚΑ (ηλικία – φύλο, 
προηγούμενη συχνότητα πραγματοποιήσης της εξέτασης), να «κλειδώνει» το ηλε-
κτρονικό σύστημα και να απορρίπτει τη συνταγογράφηση. Ακόμα και ορισμένα πε-
ριθώρια να έχει ο γιατρός, θα το σκέφτεται πολλές φορές παίρνοντας υπόψη τους 
ενδεχόμενους ελέγχους...

Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι οι υγειονομικοί, οι επιστήμονες, οι ασθενείς, οι 
ασφαλισμένοι, όλος ο λαός, να αντιπαραθέσουν το «κοινωνικά αναγκαίο», που στις 
σημερινές συνθήκες έρχεται σε αντίθεση με το χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανά-
πτυξης, η οποία απαιτεί «φθηνότερους» εργαζόμενους και παροχές στην ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη τόσες, όσες απαιτούνται ίσα ίσα για να είναι εκμεταλλεύσιμοι 
από το κεφάλαιο.

Αναδημοσίευση από το Ριζοσπάστη 14/9/2014
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Προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ
Αυτές τις μέρες τελειώνει η προθεσμία για κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής 

κατά του ΕΝΦΙΑ, κατά μίας ανηλεούς φοροεισπρακτικής μεθόδευσης που μονιμο-
ποιεί έναν έκτακτο φόρο (χαράτσι) που κρίθηκε συνταγματικός ακριβώς επειδή ήταν 
προσωρινός, ενός φόρου που στρέφεται ακόμη και κατά της ίδιας μας της κατοικίας! 

Μόνος τρόπος για να αμυνθεί κανείς ενάντια σε αυτή τη ληστρική φοροεπιδρομή 
είναι η προαναφερόμενη κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής. Και όμως, για τους 
Κυκλαδίτες τίποτα δεν είναι απλό. Εκτός του γεγονότος ότι η διαδικασία αυτή καθ’ 
εαυτή είναι στην ουσία προσχηματική, αφού η αρμόδια επιτροπή αδυνατεί να απα-
ντήσει σε όλα τα αιτήματα των φορολογουμένων και η προθεσμία περνάει άπρακτη 
με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να είναι αναγκασμένοι να καταθέσουν προσφυ-
γή στα διοικητικά δικαστήρια, εκτός του ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι αδυ-
νατούν να συντάξουν και να προετοιμάσουν το CD ή το στικάκι που απαιτείται, με 
αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν σε κάποιο λογιστή ή δικηγόρο, 
οι Κυκλαδίτες στην μεγάλη πλειοψηφία τους είναι υποχρεωμένοι να ξεσπιτωθούν, 
να ταξιδέψουν, προκειμένου να βρουν Δ.Ο.Υ. η οποία να έχει την αρμοδιότητα πα-
ραλαβής των ενδικοφανών προσφυγών! 

Με απλά λόγια, οι φορολογούμενοι που ανήκουν στις Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, Πάρου, 
Νάξου και Σαντορίνης, μπορεί να έχουν Δ.Ο.Υ., όμως θα πρέπει να ταξιδέψουν μέ-
χρι τη Σύρο για να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή. Το ίδιο ισχύει και για τους 
Τηνιακούς. Οι φορολογούμενοι που ανήκαν στη ΔΟΥ Μήλου θα πρέπει να απευθυν-
θούν στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά και όχι στη Γ’ Πειραιά στην οποία απευθύνονται για τις 

περισσότερες φορολογικές υπηρεσίες. Αντίστοιχα, 
οι Ανδριώτες θα πρέπει να φτάσουν μέχρι την Παλ-
λήνη και οι Κυθνιοί και οι Τζιώτες επίσης μέχρι την 
Παλλήνη και όχι στο Κορωπί... 

Δυστυχώς η συγκυβέρνηση της καταστροφής, αντί 
να ακούσει τις προτάσεις μας για παραμονή των 
ΔΟΥ, τουλάχιστον μέχρι την πλήρη εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, προχώρησε είτε στην 
μονομερή κατάργηση τους, είτε στην μεταφορά αρ-
μοδιοτήτων τους όπως το δικαστικό σε άλλες ΔΟΥ, 
αγνοώντας τη νησιωτικότητα και την παρεπόμενη 
ταλαιπωρία και την επιπλέον επιβάρυνση των νη-
σιωτών. Δηλαδή προκάλεσε πραγματικό χάος χωρίς 
καμία πρόνοια από την πλευρά της κυβέρνησης! Στο 
χάος αυτό μπορεί να απαντήσει μόνο μία στοχευμέ-
νη περιφερειακή πολιτική, που θα αντιλαμβάνεται τα 
προβλήματα που προκαλεί η γεωγραφική ασυνέχεια 
και η νησιωτικότητα, που θα θέτει στο επίκεντρο τους πολίτες και όχι τους αριθμούς 
και δεν θα αντιμετωπίζει τους νησιώτες ως πολίτες β’ κατηγορίας.

Μια πολιτική που δεν θα καταργεί τις αναγκαίες υπηρεσίες στα νησιά και που θα 
υλοποιεί πραγματικά την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Μια πολι-
τική που θα στείλει στο σπίτι τους, τους αρχιτέκτονες της καταστροφής και τους 
υποταγμένους σε αλλότρια συμφέροντα…

ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
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Κοινωνικά
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Ιωάννης Λατσός του Ανάργυρου και 

της Αντωνίας, το γένος Μαύρη, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα και διαμένει στην Πάρο 
και η Μαριάννου Ελπίδα του Γεωργίου 
και της Καλλιόπης, το γένος Ραγκούση, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στην 
Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν τον Οκτώ-
βριο στην Αντίπαρο.  

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στον Ιερό 

Ναό Αγίας Τριάδος Λευκών, θα τελεσθεί το 
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του αγαπημένου παππού, πατέρα 
και συζύγου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤ. ΣΚΑΝ-
ΔΑΛΗ

Η οικογένεια του εκλιπόντος

ΠΕΝΘΟΣ
Έφυγε από κοντά 

μας στις 27/09/2014 
o Kων/νος Τρια-
ντάφυλλος του Ιω-
άννου, από το Άσπρο 
Χωριό. 

Στην ζωή του 
υπήρξε ένας άνθρω-
πος με πλούσια καρ-
διά που αγαπούσε 

τους πάντες και τα πάντα, και ενδιαφερό-
ταν με μια πολύ μεγάλη και πηγαία αγάπη 
και καλωσύνη για όλους. Στοργικός Σύζυ-
γος, υποδειγματικός Πατέρας,  καλοσυνά-
τος Παππούς, Φίλος οδηγός, και φύλακας 

Άγγελος για όλους. 
Είχε μια απέραντη αγάπη στους ανθρώ-

πους με αυθορμητισμό, αξιοπρέπεια, κα-
λοσύνη και απλότητα, μα κυρίως βαθιά 
εντιμότητα, ταπείνωση, ανιδιοτέλεια και 
μεγαλοσύνη. Υποδειγματικός οικογενειάρ-
χης αλλά και συγγενής και φίλος δίδαξε σε 
όλους ήθος, ανθρωπιά, εγκαρδιότητα και 
φιλανθρωπία. Αληθινό απόβαρο στην ζωή 
της υπήρξε η αγάπη που ένιωθε για όλους 
τους ανθρώπους και από όλους τους αν-
θρώπους. Παντοτινά παρών, μαχητής για 
τον τόπο του και την οικογένειά του, για 
τους συγγενείς και τους φίλους του, για 
ολόκληρο το νησί που τον γνώρισε και τον 
τίμησε μέχρι το τέλος.

Με την γνώση και το ήθος που διέθετε, 
υπηρέτησε πιστά τις αξίες που είχε, ακό-
μη και όταν ανέλαβε να εκπροσωπήσει το 
χωριό του επί σειρά ετών σαν Κοινοτικός 
σύμβουλος και σαν Πρόεδρος του τοπι-
κού αγροτικού συνεταιρισμού. Ταπεινά κι 
αθόρυβα προσέφερε από όποια θέση κι 
αν βρέθηκε δίχως να περιμένει επαίνους κι 
αμοιβές.

Η παρουσία του, η καλοσύνη του, και το 
χαμόγελό του θα ’ναι φλόγα ακοίμητη για 
πάντα στη ζωή όλων όσων τον γνώρισαν.

Ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει… Αιω-
νία η μνήμη του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και 

ώρα 9:30 πμ, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
Ναούσης Πάρου, 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της λατρευτής μας 
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Βασιλικής 
Τριπολιτσιώτη.   
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  Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές

 εξετάσεις έως 2.000 ΕΥΡΩ το χρόνο, μόνο με 25% συμμετοχή

Σ Ε ΕΚ ΞΙ ΕΤ ΤΣ ΑΩ ΣΝ ΕΓ ΙΣΑΙ Δ

Το προγραμμα αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ΙΣΟΒΙΟ πρόγραμμα

φροντίδας υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την πρόληψη και 

σας παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα συμβεβλημένα διαγνωστικά 

κέντρα. Στην Πάρο το συμβεβλημένο κέντρο είναι 

 το Ιδιωτικό Πολυϊατρείο διάγνωσηιδιωτικό πολυιατρείο

ΔΩΡΕΑΝ 
CHECK UP

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ,

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,

ΣΑΚΧΑΡΟ,

ΟΥΡΙΑ

Πρόσθετα, για τους άνδρες περιλαμβάνει το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), 
ενώ για τις γυναίκες, την CA-15-3 εξέταση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
CHECK UP
με

15 ευρώ

 Επιπρόσθετα, έχετε:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 

ΣΑΚΧΑΡΟ 

ΟΥΡΙΑ

TSH

FΤ4

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL 

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 15 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΟΥΣ (παιδιά - ηλικιωμένους)  ΜΕ ΜΟΝΟ 

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2000
ΕΥΡΩ

(ενιαίο ολικό ασφάλιστρο - ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας)  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε 
στα 2109549839, 6930713804, Κος ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ  
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Βήχας, καταρροή, φτάρνισµα, δύσπνοια,
άσθµα, επιπεφυκίτιδα, εξανθήµατα...

πόσοι από εµάς αναγνωρίζουµε κάποιο σύµπτωµα
από τα παραπάνω χωρίς να γνωρίζουµε τον υπεύθυνο της ταλαιπωρίας µας;

Με µια απλή εξέταση αίµατος που πραγµατοποιούµε

στη          "διάγνωση" και σε συνεργασία
µε έµπειρους γιατρούς αλλεργιολόγους,

διερευνούµε τις αλλεργικές παθήσεις
και προχωράµε σε θεραπείες

ώστε να έχουµε καλύτερη ποιότητα ζωής.

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Cyclades Race
Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας με την επω-

νυμία «CYCLADES RACE 2014», ξεκί-
νησε την Παρασκευή 19/9/2014 στη 
Σύρο και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 
21/9/2014 στην Πάρο, με επιτυχία. 
Ήταν αφιερωμένος στην πρόληψη και 
προαγωγή της υγείας με κεντρικό μή-
νυμα: «Μένω υγιής από επιλογή κι όχι 
από τύχη».

Σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ σημειώ-
νει: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τον πρόεδρο της επιτροπής αγώνα, κ. 
Σταμάτη Γρυπάρη και τον κ. Ασημάκο 
Αντώνη για την αμέριστη βοήθεια τους 
στην άψογη διεξαγωγή του αγώνα, κα-
θώς και τα μέλη των επιτροπών.

Η συμμετοχή και η συνεργασία του 
διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Γιάννη 
Πετράκη, εργαζομένων του Νοσοκο-
μείου, καθώς και τα μέλη του συλλόγου 
καρκινοπαθών και φίλων Ν. Κυκλάδων 
κι ιδιαίτερα της προέδρου, κ. Λίτσας 
Μπάιλα, που έδωσαν στον αγώνα μια 
άλλη διάσταση, αναδεικνύοντας το 
κοινωνικό χαρακτήρα του αθλητισμού.

Ευχαριστούμε επίσης, τον έπαρχο 
Πάρου, κ. Κώστα Μπιζά, την κ. Άννα 
Καγκάνη-Κορτιάνου, δημοτική σύμ-
βουλο, τον κ. Παναρίτη Βασίλη, επιστη-
μονικό διευθυντή του Κέντρου Υγείας, 
τους εκπροσώπους του Λιμεναρχείου 
Πάρου για την παρουσία τους στην 
τελετή απονομής στον Ναυτικό Όμιλο 

και ιδιαίτερα τον κ. Σιγάλα Αναστά-
σιο, για τις συντονισμένες ενέργειες 
πρόσδεσης των σκαφών. Στον αγώνα 
συμμετείχαν 5 αγωνιστικά καταμετρη-
μένα σκάφη καθώς και σκάφη κρουα-
ζιέρας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλα τα πληρώματα των σκαφών που 
συμμετείχαν στον αγώνα καθώς και 
όλους τους ανθρώπους που στήριξαν 
την  προσπάθεια. Ο Ναυτικός Όμιλος 
Πάρου συμμετείχε με δυο αγωνιστικά 
σκάφη με πληρώματα μέλη του και 
αποφοίτους των σχολών ιστιοπλοΐας 
Ομίλου».

Η κατάταξη των αγωνιστικών σκα-
φών είχε ως εξής:
1. J.J. TOO, Μπρούσης Γιάννης, ΝΟ ΠΑ-
ΡΟΥ.
2. KATRIONA, Παραδείσης Γιάννης, ΝΟ 
ΣΥΡΟΥ.
3. ZAHIRA II, Γρυπάρης Γιάννης, ΝΟ ΣΥ-
ΡΟΥ
4. MARPISSA, Παπανδρέου Μαρία, ΝΟ 
ΠΑΡΟΥ
5. OYSYRA, Χαμεζόπουλος Δημήτρης, 
ΝΟ ΣΥΡΟΥ.
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Η υγεία. Τόσο απλά!
Η ασφάλιση της υγείας σας είναι πλέον μία απλή υπόθεση: γνωρίστε τα
προγράμματα ασφάλισης υγείας Orange Easy της ING, τα οποία σας προσφέρουν: 

• Ολοκληρωμένη νοσοκομειακή κάλυψη στις σύγχρονες
μονάδες του νοσοκομείου Metropolitan ή στο δίκτυο
μονάδων της Βιοϊατρικής.

• Πλήρες πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για την
πρόληψη και τη διατήρηση της υγείας σας. 

• Επιπλέον προνόμια σε ένα σημείο
ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης. 

• Απλή, ξεκάθαρη και γρήγορη διαδικασία
αποζημίωσης, μέσω της απευθείας
εξόφλησης από την ING. 

• Όλα αυτά, με χαμηλό κόστος και την
υπογραφή της ING. 

ING.gr | We are open. We are clear. We commit.
Customer Service Desk: 801 100 200 300 (landline), +30 210 95 06 000 (mobile & abroad)

Ρωτήστε μας τώρα και φροντίστε για την υγεία σας. Τόσο απλά!

@#
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Πρόληψη υγείας 
Η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη υγείας δέχονται απανατωτά χτυπήμα-

τα μέσω των περικοπών στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
Η δραματική κατάσταση στην Ελλάδα αποτυπώνεται στα στοιχεία του Συστήμα-

τος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), με τα οποία η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ενημε-
ρώνει τον ΟΟΣΑ. 

Η εφημερίδα μας σήμερα, παρουσιάζει τέσσερις συνεντεύξεις επαγγελματιών που 
ασχολούνται με την ιδιωτική ασφάλιση και μέσω των απαντήσεων τους προσπα-
θούμε να κατανοήσουμε τις δυνατότητες που δίνονται στους πολίτες, ώστε να έχουν 
πλέον μία άλλη επιλογή για την πρόληψη υγείας. Άλλωστε η παροχή υπηρεσιών 
υγείας στη βάση του «κόστους - οφέλους» έχει για πρώτο θύμα την πρόληψη. 

Οι τέσσερις κοινές ερωτήσεις στους τέσσερις επαγγελματίες που ασχολούνται με 
την ιδιωτική ασφάλιση έχουν ως εξής:

1) Ποιος ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στη σημερινή πραγματικό-
τητα;

2) Καλύπτονται οι αμοιβές για επισκέψεις σε γιατρούς εκτός του Κέ-
ντρου Υγείας από τις εταιρίες που εκπροσωπείτε;

3) Πως θα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου 
την ανάγκη για διαγνωστικές εξετάσεις εκτός του Κέντρου Υγείας;

4) Με ποιο τρόπο εξυπηρετείτε ένα επείγον περιστατικό από τις ιδιω-
τικές ασφάλειες στα νησιά μας.

Ψυχογιός Ανέστης | Εθνική Ασφαλιστική

«1. Καθημερινά στη ζωή μας λαμβάνουμε μέτρα προστασίας τόσο για την υγεία 
μας και των μελών της οικογενείας μας, όσο και για την περιουσία μας, μειώνο-
ντας τις πιθανότητες να συμβεί κάτι δυσάρεστο. Η ιδιωτική ασφάλιση καλείται να 
υποστηρίξει οικονομικά αυτές μας τις ενέργειες. Κάνοντας σύμβαση (συμβόλαιο) 
με μια ασφαλιστική εταιρία, αγοράζουμε με λίγα χρήματα (ασφάλιστρα) ανοιχτές 
ουσιαστικά επιταγές που θα εξαργυρωθούν, πληρώνοντας αντί για εμάς τεράστια 
συνήθως ποσά (τα οποία σήμερα ειδικά είναι αδύνατο να αντληθούν από άλλες 
πηγές), όταν έρθει ο κίνδυνος. Η ιδιωτική ασφάλιση επιτρέπει στους πολίτες να 
περιορίζουν έως και να εκμηδενίζουν τις οικονομικές συνέπειες από την επέλευση 
κινδύνων στην περιουσία τους ή στην υγεία τους ή  να προγραμματίζουν τη μακρο-
χρόνια και συστηματική αποταμίευσή τους με σκοπό να δημιουργούν κεφάλαια για 

την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών. 

2. Σήμερα, που η κρατική μηχανή αδυνατεί σε μεγάλο βαθμό να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του προς τους πολίτες και κάθε τόσο έρχεται και μειώνει τις παροχές 
του, ο πολίτης θα πρέπει να κινηθεί ιδιωτικά, ώστε να διασφαλίσει την κάλυψη των 
κινδύνων ή των προσδοκιών του. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν πλήθος 
προγραμμάτων νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων, σύνταξης (σημαντικό κεφά-
λαιο), αποταμίευσης, απώλειας εισοδήματος, προστασίας περιουσιακών στοιχείων 
κλπ. 

3. Εμείς, μέσα από τα προγράμματά μας στον κλάδο υγείας καλύπτουμε, εξετά-
σεις από ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις με πολύ μικρή συμμετοχή. Επίσης 
καλύπτουμε εκτός των άλλων, επείγουσα μεταφορά (και αερομεταφορά) για νοση-
λεία, δαπάνες νοσηλείας, έτσι ώστε ο κάθε συμπολίτης μας να μπορεί αξιοπρεπώς 
και με σιγουριά να αντιμετωπίσει με πολύ μικρό κόστος αυτές του τις ανάγκες. 

4. Σε κάθε περίπτωση και επειδή το κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες, καλό 
είναι να τις ιεραρχήσει και να ενημερωθεί για τον τρόπο κάλυψής τους, σύμφωνα 
με την οικονομική του κατάσταση. Για τη διαδικασία αυτή μπορείτε να ενημερω-
θείτε επικοινωνώντας στα 2109487800, 6930719804 με τον κ. Ανέστη Ψυχογιό».

Παλαμίδας Γρηγόριος | ING

1. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος είναι σημαντικές. Η 
συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών στον τομέα της υγείας και των συντάξεων 
αυξάνει την ανασφάλεια των πολιτών, οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις συμπληρω-
ματικών καλύψεων. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να προσαρμό-
σουν τη στρατηγική τους, τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο. Η ανταπόκριση 
στις ανάγκες των πελατών με τα αξιόπιστα, σύγχρονα προϊόντα και τη διαφανή 
εξυπηρέτηση, αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τις εταιρίες του κλάδου.

Στην ING Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, δημι-
ουργήσαμε λύσεις, τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης 
των πελατών μας, που συμβαδίζουν απόλυτα με τις νέες τάσεις που διαμορφώ-
θηκαν τα τελευταία χρόνια. Σεβόμενοι την εμπιστοσύνη των πελατών μας, δημι-
ουργήσαμε και προσφέρουμε ξεκάθαρα, σαφή και δίκαια προϊόντα, τα οποία είναι 
σχεδιασμένα βάσει των πραγματικών αναγκών του πελάτη. Πρόκειται για τη σειρά 
καινοτόμων προϊόντων «Orange, powered by ING», που δίνουν ολοκληρωμένη και 
αξιόπιστη λύση στις βασικές ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη:
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Περιφερειακός Παροικίας
84400, Πάρος
e-mail: marios_h@otenet.gr

τηλ.: 22840 25121
fax : 22840 25122

mob : 6944 913118

Στις εταιρείες που συνεργαζόµαστε
µπορείτε να βρείτε :

• Ελεύθερη επιλογή νοσοκοµείου η κλινικής
• Ολοκληρωµένη νοσοκοµειακή κάλυψη

• Γρήγορη διαδικασία αποζηµίωσης µε απευθείας 
εξόφληση στα συνεργαζόµενα νοσοκοµεία
• Πλήρης κάλυψη για χειρουργείου ηµέρας

και επεµβατικών εξετάσεων (χωρίς διανυκτέρευση)
• Ιατροφαρµακευτικά προγράµµατα

(µε γιατρούς και κέντρα της αρεσκείας σας)
• ∆απάνες επείγουσας µεταφοράς

• ∆ωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up)
• ∆ωρεάν παιδιατρικός έλεγχος (check up)
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Πληροφορίες  τ: 22840 22802, 27241  |  e: georgiaspanop@yahoo.gr

Σας παρέχουµε για την υγεία, προγράµµατα:

• Με 12€ το µήνα διαγνωστικές εξετάσεις έως 4.600€,
100% κάλυψη πανελλαδικά µε παραπεµπτικό οποιουδήποτε γιατρού

µε αυτόµατη χρέωση στα συνεργαζόµενα διαγνωστικά 
(Πάρος: διάγν           ωση).

• Με 17€ το µήνα νοσηλεία & αεροµεταφορά  για τα παιδιά

• Με 45€ το µήνα απεριόριστες επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις,
νοσηλεία & αεροµεταφορά

Επίσης σας προτείνουµε λύσεις στις ριζικές αλλαγές
που έρχονται για τη συνταξιοδότηση διότι είναι προσωπική υπόθεση

και ευθύνη του καθενός η αξιοπρέπεια µετά τα 65.
Ξεκινήστε σήµερα µε 70€ µηνιαίως την αποταµίευση.

Λόγω της 28χρονης εµπειρίας µας µπορούµε
να σας εξασφαλίσουµε λύσεις επαγγελµατικά & εξειδικευµένα.

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ

- Orange Cross: Διαθέτουν 4 διαφορετικές επιλογές (Orange Cross 1,2,3 και 4), 
ώστε να μπορεί ο πελάτης εύκολα να επιλέξει τις υπηρεσίες και τις παροχές που 
καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες του για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη στα συμβεβλημένα και ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία σε όλη την 
Ελλάδα καθώς και στα δημόσια νοσοκομεία.

- Orange Easy:  Σειρά προγραμμάτων ασφάλισης υγείας τα οποία, με ένα ιδιαί-
τερα προσιτό ασφάλιστρο, προσφέρουν ολοκληρωμένη ασφάλιση υγείας και εύ-
κολη πρόσβαση σε έναν από τους δύο αξιόπιστους συνεργάτες της ING: το Δίκτυο 
Μονάδων του Νοσοκομείου Metropolitan ή το Δίκτυο Μονάδων της Βιοϊατρικής.

2. Τα προγράμματα  της εταιρίας  μας καλύπτουν τις αμοιβές για επισκέψεις 
σε συνεργαζόμενους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, μέσω των συνεργαζόμενων 
παρόχων (Euromedica & Βιοιατρική) του δικτύου της ING σε όλη την Ελλάδα.

3. Με τα προγράμματα τα οποία διαθέτει η εταιρία μας οι διαγνωστικές εξετάσεις 
που πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα σε όλη τη Ελλάδα 
και στο νησί μας, παρέχονται εντελώς δωρεάν η με συμμετοχή αναλόγως του προ-
γράμματος. Επιπλέον, πέραν των εξετάσεων παρέχεται και ένα ετήσιο Check-up.

4. Τα νοσοκομειακά μας προγράμματα έχουν ενσωματωμένη στις παροχές τους 
την επείγουσα μεταφορά των πελατών μας, εξαιτίας επείγοντος περιστατικού 
λόγω ατυχήματος η ασθενείας. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω την δυνατότητα 
της ομαδικής ασφάλισης όλων των κατοίκων μιας πόλης ή νησιού, με ιδιαίτερα 
προσιτό ασφάλιστρο όπως έχει πραγματοποιηθεί μέσω της ING στην Αντίπαρο».

Μαυρομάτης Μάριος | Πρακτορείο Ασφαλίσεων

«1 Η χρηματοοικονομική κρίση που βιώνει η Ελληνική κοινωνία τα τελευταία 
χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι παροχές της κοινωνικής ασφάλι-
σης. Η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρωματικά έρχεται να καλύψει το κενό της κοινω-
νικής ασφάλισης και να δώσει αξιόλογες λύσεις στις αυξημένες ανάγκες των πο-
λιτών, με  καλύτερες επιλογές ιατροφαρμακευτικής κάλυψης  και χαμηλό κόστος

 
2. Ναι. Οι εταιρείες χωρίζονται σε κατηγορίες για το πώς καλύπτουν τα έξοδα σε   

ιδιώτες ιατρούς: α) Οι εταιρείες που καλύπτουν τις επισκέψεις σε γιατρούς  που ο 
γιατρός  είναι επιλογή του πελάτη, β) Οι εταιρείες  που  καλύπτουν τις επισκέψεις 
μόνο στο δίκτυο  ιατρών της εταιρείας και γ) οι εταιρείες που συνδυάζουν και τα 
δυο παραπάνω.

3. Ανάλογα με το ασφαλιστικό τους πρόγραμμα υπάρχουν δυο τρόποι: α) Μπο-
ρούν να πάνε σε όποιο ιατρικό κέντρο είναι της αρεσκείας  τους, να πληρώσουν τις 
διαγνωστικές εξετάσεις που τους έχει γράψει ο γιατρός τους, να καταθέσουν τις 
αποδείξεις στον ασφαλιστή τους και να αποζημιωθούν μετά από την ασφαλιστική 
εταιρεία τους. Ο τρόπος αυτός τους δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής 
διαγνωστικού κέντρου και β) μπορεί να  τους κλείσει ραντεβού η εταιρεία τους 
σε διαγνωστικό κέντρο που συνεργάζεται. Έτσι θα καλυφτεί το κόστος των δια-
γνωστικών εξετάσεων απευθείας από την ασφαλιστική τους εταιρεία. χωρίς καμία 
επιβάρυνση του πελάτη.

4. Όταν έχουμε ένα επείγον περιστατικό ενεργοποιείτε ένας ολόκληρος μηχανι-
σμός από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς του 
κέντρου υγείας  για το πώς είναι το καλύτερο δυνατόν να διακομιστεί ο πελάτες 
τους σε νοσοκομείο. Η υγειονομική μεταφορά μπορεί να γίνει με ελικόπτερο, αε-
ροπλάνο, το καράβι ή όποιο άλλο μέσω κρίνουν ότι μπορεί να είναι κατάλληλο για 
την πάθηση του ασθενή».

Σπανοπούλου Γεωργία | Πρακτορείο Ασφαλίσεων

«1. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Εθνικό σύστημα υγείας συνεχώς καταρρέει. Είναι 
πλέον απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλιση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περί-
θαλψη ώστε ο κάθε πολίτης να μπορέσει να αντιμετωπιστεί με αξιοπρέπεια όταν 
κάτι του συμβεί. Υπάρχουν προγράμματα πολύ οικονομικά που με 12 ευρώ το μήνα, 
ανά άτομο, καλύπτονται όλες οι ανάγκες για διαγνωστικές εξετάσεις έως 4.600 
ευρώ ετησίως. Αξίζει όλοι να το αποκτήσουμε! 

2. Ναι. Υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία καλύπτουν απεριόρι-
στες επισκέψεις σε όλους τους ιδιώτες γιατρούς και σε όλες τις ειδικότητες εντός 
και εκτός Πάρου.

3. Ευτυχώς στην Πάρο, πλέον υπάρχουν αρκετά διαγνωστικά κέντρα με αξιό-
λογα μηχανήματα και γιατρούς και έτσι μπορούμε να έχουμε άμεσα και έγκυρα 
αποτελέσματα.

4. Αρχικά γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις οι οποίες ασφαλώς καλύπτονται 
από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Στη συνέχεια οι γιατροί κρίνουν αν θα πρέπει να 
μεταφερθούν με αερομεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο για δευτεροβάθμια 
περίθαλψη».
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Πέρσι τον Ιούλιο, η «Φωνή της Πάρου», με εκτενές δημοσίευμά της υπό τον τίτλο: 
«Βάζουν χέρι και στο νερό. Πάρος-Αντίπαρος τι κάνουν;», είχε κρούσει πρώτη το 
καμπανάκι για την ιδιωτικοποίηση των νησιωτικών ΔΕΥΑ. Εκείνο το δημοσίευμά μας 
είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών μας, αλλά επί του θέματος ουδέ-
ποτε ασχολήθηκαν σοβαρά οι Δήμοι των νησιών μας.

Όμως με αφορμή δημοσκόπηση που είναι σε εξέλιξη και αφορά τη δι-
αχείριση του νερού στο νησί μας και την προαναγγελία της ίδρυσης της 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Νήσων, είναι χρέος των δημοτικών αρχών να πάρουν θέση προκειμένου 
να αποφύγουν να στρώσουν το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού στα νησιά 
μας. Όλοι οφείλουμε να δείχνουμε τη δέουσα προσοχή, αφού οι κερδοσκόποι δεν 
παραιτήθηκαν... Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εποχή μνημονίου που ζούμε και ενώ 
περίπου 6,5 εκ. συμπατριώτες μας ζουν στα όρια της φτώχειας, έχουν δημιουργηθεί 
νέα «τζάκια» στην οικονομική ζωή του τόπου, ενώ οι Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες 
παρουσιάζονται συνεχώς με αυξημένα κέρδη.

Η «στοχευμένη» δημοσκόπηση..
Από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, η εταιρεία «Pulse», διεξάγει τηλε-

φωνική δημοσκόπηση με στόχο την αποτύπωση της κοινής γνώμης κατοίκων νη-
σιών, μεταξύ των οποίων και της Πάρου, σχετικά με την περίπτωση διαχείρισης 
του νερού από την ΕΥΔΑΠ. Το γεγονός αποδεικνύει ότι ήδη εξετάζεται σοβαρά (και 
πιθανόν δρομολογείται άμεσα) το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στα νησιά από 
την ΕΥΔΑΠ.

Οι ερωτήσεις ξεκινούσαν με τα τυπικά, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, αλλά και ποιο 
κόμμα ψήφισαν οι ερωτώμενοι στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Στη συνέχεια 
οι ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν ποια κοινωφελή επιχείρηση μεταξύ των 
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΔΕΠΑ, θεωρούν ότι οι υπηρεσίες της είναι πιο σημαντικές, ποια 
είναι φιλικότερη στον καταναλωτή και γιατί. Ακολουθούσαν ερωτήσεις σχετικές με 

τα πλεονεκτήματα που θα επιθυμούσαν να έχουν οι πολίτες από μια διαχείριση του 
νερού από την ΕΥΔΑΠ, όπως: καλύτερες τιμές, ποιοτικό νερό, νέα δίκτυα ύδρευσης, 
συνεχή παροχή νερού και με πίεση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο ερώτημα για τη 
διαχείριση του νερού από την ΕΥΔΑΠ, αναφερόταν ως προϋπόθεση ότι οι υδάτινοι 
φυσικοί πόροι θα παρέμεναν δημόσιοι.

Τέλος, ετίθετο και το κύριο ερώτημα για το οποίο επί της ουσίας διεξάγεται η δη-
μοσκόπηση και για το οποίο οι προηγούμενες ερωτήσεις προετοίμαζαν κατάλληλα 
για την προσδοκώμενη υπέρ της διαχείρισης από την ΕΥΔΑΠ απάντηση, με συγκρι-
τικές ερωτήσεις που σαφώς στόχευαν να υπογραμμίσουν από τη μια ως προβλη-
ματική τη διαχείριση από τους δήμους και από την άλλη ως πλεονεκτική για τους 
καταναλωτές το να γίνεται η διαχείριση από την ΕΥΔΑΠ.

Το τελευταίο λοιπόν, αλλά κύριο ερώτημα της δημοσκόπησης ήταν αν 
θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι είναι καλύτερο να γίνεται η διαχείριση του 
νερού από τους δήμους ή από την ΕΥΔΑΠ.

Η μετακόμιση της ΕΥΔΑΠ…
Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης ειδησεογραφικής σελίδας «newmoney», η 

ΕΥΔΑΠ μετακομίζει στα Ελληνικά νησιά.
Όπως σημειώνει η συνάδελφος, κ. Μαριάννα Τζάννε: «[…] πλώρη για τα ελληνικά 

νησιά με όπλο την τεχνογνωσία της και ισχυρό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο βάζει 
η ΕΥΔΑΠ, συστήνοντας μετά από τριετή αδράνεια την ΕΥΔΑΠ Νήσων με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης έξω από τον αστικό ιστό. 

Το σχέδιο που είχε αρχίσει να συζητείται στο παρελθόν ατόνησε εξαιτίας της 
σχεδιαζόμενης ιδιωτικοποίησης. Επανέρχεται, όμως, δριμύτερο μετά το ναυάγιο 
των κυβερνητικών σχεδιασμών για την είσοδο ιδιωτών στην εταιρεία και φαίνεται 
να ενδυναμώνεται από την προοπτική ευρύτερης συνεργασίας με την ΕΥΑΘ, που 
φαίνεται να έχει τις ευλογίες τόσο του υπουργού Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

Στόχος οι ΔΕΥΑ 

Οι Δήμοι τι κάνουν; 
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όσο και της ίδιας της ΕΥΔΑΠ. Ήδη, 
σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι 
τα τέλη του μήνα αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το business plan που 
έχει αναθέσει η Επιχείρηση στην 
Pricewaterhouse Coopers σχετι-
κά με το πώς μπορεί να εξελιχθεί 
μια τέτοια εταιρεία, τι ρόλο μπο-
ρεί να διαδραματίσει και τι έσοδα 
μπορεί να αποκομίσει από αυτή 
τη δραστηριότητα. Αυτό θα «κου-
μπώσει» και με το business plan 
που έχει ανατεθεί από την ΕΥΔΑΠ 
στη Γενική Τράπεζα για το δικό της 
μέλλον, το οποίο σήμερα καθίσταται 
περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανά-
γκη να αποσαφηνιστεί αφενός λόγω 
της μεγάλης ρευστότητας που έχει η 
εταιρεία, αφετέρου γιατί είναι σαφές 
ότι το σχέδιο ιδιωτικοποίησης που δι-
αμόρφωνε νέα δεδομένα για την εται-
ρεία δεν προχωρά.

Όπως άλλωστε σημειώνουν στην 
ΕΥΔΑΠ, η εταιρεία έχει να πραγματοποιήσει επενδύσεις τα τελευταία 15 χρόνια 
μολονότι τις έχει ανάγκη, ειδικά για τον εκσυγχρονισμό του αποχετευτικού της 
δικτύου, τους απαρχαιωμένους υδρομετρητές κ.ά. Ο κυριότερος άλλωστε λόγος 
που το επενδυτικό πρόγραμμα είχε παγώ-
σει ήταν οι καθυστερήσεις στην καταβολή 
των οφειλών από το Ελληνικό Δημόσιο, οι 
οποίες ξεμπλόκαραν πριν από έναν χρόνο 
με την εξόφληση των χρωστούμενων, ενι-
σχύοντας σημαντικά το ταμείο της εταιρεί-
ας. «Από τη στιγμή που το κράτος φαίνεται 
ότι θα συνεχίσει να έχει τη μεγαλύτερη 
επιρροή στην ΕΥΔΑΠ, η εταιρεία μπορεί να 
επιτελέσει και έναν πιο κοινωνικό ρόλο, να 
πάει σε μικρά άνυδρα νησιά, ακόμη και να 
αναλάβει επενδυτικό ρόλο σε μεγαλύτερα 
νησιά στον τομέα των αφαλατώσεων μέσα 
από συμπράξεις με ιδιώτες, όπου σήμερα 
ξοδεύονται αφειδώς χρήματα δίχως απο-
τέλεσμα, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τελικά τη 
διαχείριση των δικτύων», σημειώνουν από 
την ΕΥΔΑΠ. Τονίζουν μάλιστα ότι η εται-
ρεία μπορεί να γίνει ένας σοβαρός επεν-
δυτής μέσα και έξω από την Αθήνα και να 
κάνει εξαγορές επιχειρήσεων όπως αυτή 
της ΕΥΑΘ. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια για τη μεταφο-
ρά νερού στα νησιά υπολογίζεται ότι κατά 
μέσο όρο διατέθηκαν 80 εκατ. ευρώ. Το 
κακό, όπως επισημαίνουν στην Επιχείρηση, δεν είναι το μονοπώλιο νερού που έχει 
μια εταιρεία ή το κόστος της μεταφοράς, αλλά το γεγονός ότι σε πολλά νησιά η 
ποιότητα του νερού δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου παρά τα 
χρήματα που διατίθενται ετησίως. «Αυτές οι στρεβλώσεις πρέπει να διορθωθούν 
και να υπάρξει πολιτική βούληση ώστε οι δήμοι από μόνοι τους να απευθυνθούν 
στην ΕΥΔΑΠ και να ζητήσουν τη συνδρομή της για να επιλύσουν τον γόρδιο δεσμό 
της διαχείρισης του νερού», υποστηρίζει πρόσωπο που γνωρίζει πολύ καλά τις 
ιδιαιτερότητες της νησιωτικής αγοράς.

Προς το παρόν η ΕΥΔΑΠ έχει ρόλο συμβούλου στο υπουργείο Ναυτιλίας, το 
οποίο έχει την ευθύνη για τη μεταφορά του νερού στα νησιά με κόστος πάνω από 
10 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, όταν η δαπάνη για την παραγωγή πόσιμου νερού από 
αφαλατώσεις είναι κάτω του 1 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Την ίδια στιγμή παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο τομέας των υδάτων, λόγω 
της εγκατάλειψης αλλά και της απαξίωσης που αντιμετωπίζει, με τις δημοτικές επι-
χειρήσεις θα φέρει πολλά νέα έργα στο προσεχές μέλλον. Κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει να μελετούν τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ που 
θα βγουν στον αέρα στα νησιά, με ένα μοντέλο, όμως, που προς το παρόν δεν 

είναι σαφές τι χαρακτήρα θα πάρει».

Ποια είναι η ΔΕΥΑ Νήσων

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 6773 / 
19.7.2011), η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Νήσων 
Α.Ε., είναι κατά 100% θυγατρική της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η 
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέ-
τευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων, 
η διαχείριση αποβλήτων, κλπ.

Ακόμα, η ανάληψη δραστηριοτήτων 
σε κάθε νησί θα προκύπτει από ειδική 
σύμβαση που θα υπογράφει η ΕΥΔΑΠ 
Νήσων Α.Ε. με τον αρμόδιο Οργανισμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο 
της επιχειρησιακής δραστηριότητάς 
της.

Καμία απάντηση…

Η Φ.τΠ. τον Ιούλιο του 2013 μεταξύ άλλων έγραφε: «Για να παραχωρηθούν τα 
δίκτυα στη θυγατρική εταιρεία της ΕΥΔΑΠ, πρέπει καταρχήν να μη λειτουργεί στο 
κάθε νησί εταιρεία και η λειτουργία διαχείρισης των υδάτινων πόρων να βρίσκεται 

σε υπηρεσία του Δήμου (περίπτωση Αντι-
πάρου). 

Σημειώνουμε πως σύμφωνα με την υφι-
στάμενη νομοθεσία για να παραχωρηθούν 
τα δίκτυα στην θυγατρική της ΕΥΔΑΠ πρέ-
πει να κλείσει η ΔΕΥΑ, να επανέλθει το 
αντικείμενο στο Δήμο, και στη συνέχεια να 
αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
η παραχώρηση. Στην περίπτωση αυτή το 
προσωπικό με απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου μεταφέρεται στο Δήμο, -κάτι βέ-
βαια- που δεν είναι υποχρεωτικό… Αν αυτή 
τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα 
με τη τύχη της ύδρευσης στα νησιά μας, 
αυτό είναι στην Αντίπαρο, στην οποία δε 
λειτουργεί ΔΕΥΑ, αλλά το δίκτυο ύδρευ-
σης και αποχέτευσης ελέγχεται από τη Δη-
μοτική αρχή (…).

Τίποτα δεν μπορεί να διασφαλίσει σε μία 
αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 
ΔΕΥΑ, τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Από την άλλη είναι σαφές, πως με τα 
υφιστάμενα τιμολόγια των ΔΕΥΑ, οι ση-
μερινές εταιρείες και με τον τρόπο που 
λειτουργούν, δεν μπορούν να έχουν κέρδη 

ώστε να κάνουν επενδύσεις και έτσι καταφεύγουν σε δανεισμούς που σφίγγουν 
την αγχόνη όλο και περισσότερο στο λαιμό τους. Η αύξηση των τιμολογίων θα 
είναι μεταφορά της θηλιάς της αγχόνης στους πολίτες. Αργά ή γρήγορα όμως οι 
ΔΕΥΑ των νησιών μας, θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αν μπουν «μέσα», τότε η 
μεταφορά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΕΥΔΑΠ Νήσων φαντάζει μονόδρο-
μος. Σε μία τέτοια περίπτωση όμως, τα θύματα θα είναι οι δημότες, με τις υπέρο-
γκες αυξήσεις στα τιμολόγια τους και τις πιθανά κακές υπηρεσίες που θα τους πα-
ρέχονται. Τόσο ο Δήμος Πάρου, όσο και ο Δήμος Αντιπάρου, έχουν αντιμετωπίσει 
μέχρι στιγμής το θέμα με γενικολογίες. Τα αναθέματα όμως και οι γενικολογίες τε-
λείωσαν και πρέπει πλέον οι δύο Δήμοι να απαντήσουν με στοιχεία και με μελέτες 
για πως θα έχουν βιωσιμότητα. Τέτοια στοιχεία και τέτοιες μελέτες θα φιλοξενήσει 
με πραγματική χαρά η «Φ.τΠ.». Οποιαδήποτε άλλη απάντηση θα χαρακτηριστεί ως 
πολιτικάντικη και να είχαμε να λέγαμε…».

Το «προφητικό» κείμενο της Φ.τΠ. -όπως κατανοούν οι αναγνώστες μας- έμεινε 
αναπάντητο… Σήμερα έχουμε φθάσει στο παρά ένα και η ΕΥΔΑΠ Νήσων, αποβι-
βάζεται στα λιμάνια των νησιών μας…

«Είναι χαρακτηριστικό ότι  
στην εποχή μνημονίου που  

ζούμε και ενώ περίπου 6,5 εκ.  
συμπατριώτες μας ζουν 

στα όρια της φτώχειας, έχουν 
δημιουργηθεί νέα «τζάκια» 

στην οικονομική ζωή  
του τόπου, ενώ οι Έλληνες  

μεγαλοεπιχειρηματίες  
παρουσιάζονται συνεχώς  

με αυξημένα κέρδη.»
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Εμείς και οι 
άλλοι

Στη Θήρα ξεκινούν τα έργα για το ιστορικό γή-
πεδο του Πανθηραϊκού, προϋπολογισμού 603.479 
ευρώ. Άρα, έργα γίνονται και σε εποχή μνημονίου, 
που κάποιοι μας έχουν πιπιλήσει τα αυτιά περί του 
αντιθέτου. Κάποιοι λένε πως το παραπάνω έργο 
θα παραδοθεί σε χρόνο ρεκόρ και μάλιστα ισχυ-
ρίζονται πως θα παραδοθεί για αγώνες το Νοέμ-
βριο! Άρα, έργα γρήγορα μπορούν να γίνουν, όταν 
υπάρχει ενδιαφέρον!

Στο γήπεδο θα υπάρξει ολική ανακατασκευή. 
Θα επισκευαστούν κερκίδες, θα τοποθετηθούν 
καθίσματα για τους θεατές, θα τοποθετηθούν πυ-
λώνες ηλεκτροφωτισμού για βραδινούς αγώνες 
και φυσικά θα τοποθετηθεί σύγχρονος χλοοτάπη-
τας. Άρα, όπως δείχνουν οι σχετικές ανακοινώσεις 
χρήματα γι’ αυτό που θεωρούν πολλοί «υπερβο-
λές σε εποχή μνημονίου», υπάρχουν. Σημειώνω για 
να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση ότι τα χρήματα 
που δίνονται -ανεξαρτήτου εποχής- για την παι-
δεία και τον αθλητισμό, πως είναι η μεγαλύτερη 
επένδυση που μπορεί να κάνει μία χώρα.

Πάμε παρακάτω: Φορέας υλοποίησης του έργου 
είναι ο Δήμος Θήρας. Άρα, η τοπική αυτοδιοίκηση 
μπορεί να κάνει μεγάλα έργα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Στα καλυτερότερα τώρα: Το έργο συγ-
χρηματοδοτείται. Από ποιους; Από το Δήμο Θήρας 
και τη ΔΕΗ! Άρα, στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρ-
χουν χρήματα για έργα ουσίας. Τώρα, φυσικό εί-
ναι, θα ρωτήσετε που στο καλό μπλέχθηκε η ΔΕΗ 
και συγχρηματοδοτεί το έργο. Κρατηθείτε λοιπόν. 
Η ΔΕΗ χρηματοδοτεί το έργο, διότι εντάχθηκε στα 
αντισταθμιστικά έργα για το περυσινό μπλακ-άουτ 
που είχε συμβεί στη Σαντορίνη και την αποκλει-
στική ευθύνη είχε η εταιρεία που «μας αλλάζει τα 
φώτα…». Αυτά… και τώρα αναλογιστείτε την πραγ-
ματικότητα που υπάρχει στο διπλανό μας νησί και 
προς Θεού, μην αναλογιστείτε την Παριανή πραγ-
ματικότητα, διότι:

α) Στην Πάρο ξεμπλέκουμε με τη νεολαία πε-
τώντας μερικές ψωροχιλιάδες ευρώ στα αθλητικά 
σωματεία και αφού τα σωματεία τα έχουμε φέρει 
στο «αμήν».

β) Στην Πάρο δεν μπορούμε να εντάξουμε με-
γάλα έργα για τη νεολαία, διότι επί ένα χρόνο 
προσπαθούσαμε να επιδιορθώσουμε το ανοιχτό 
γήπεδο στο ΕΠΑΛ, για να μπορεί να αθλείται η πι-
τσιρικαρία του ΑΟΠ. Το έργο ήταν πολύ «μεγάλο» 
και «δύσκολο», αφού άγγιζε το ιλιγγιώδες ποσόν 
των 11.000 ευρώ!

γ) Στην Πάρο δεν μπορούμε να έχουμε αντι-
σταθμιστικά οφέλη από τη ΔΕΗ, διότι δεν είχα-
με την τύχη τα τελευταία χρόνια να έχουμε ένα 
μεγάλο μπλακ-άουτ και να γίνουμε πρωτοσέλιδο 
στις Αθηναϊκές εφημερίδες. Έχουμε απλά ένα ερ-
γοστάσιο που ρυπαίνει το περιβάλλον του νησιού 
και χάρη σ’ αυτό τροφοδοτούνται και άλλα νησιά 
με ρεύμα. Τα αντισταθμιστικά οφέλη άλλωστε από 
το εργοστάσιο της ΔΕΗ τα συζητούμε κάποιες δε-
καετίες… Τα κορόιδα οι Σαντορινιοί το έλυσαν το 
θέμα μέσα σε κάποιους μήνες.

Αυτά και «ό,τι ήθελε προκύψει» που έγραφαν 
κάποτε και στις ερωτικές αγγελίες… Γιατί με το 
Δήμο μας εκεί πάει το πράγμα…

Ψηφιακό σήμα 
στην Πάρο

Στις 19 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η πλήρης μετά-
βαση της χώρας στην ψηφιακή τηλεόραση. Στην Πάρο 
όπως και σε όλες τις Κυκλάδες, το ψηφιακό σήμα των 
δεκτών θα λειτουργήσει από τις 9 Δεκεμβρίου 2014.

Τι εξασφαλίζει η ψηφιακή τηλεόραση
- Πρόσβαση σε περισσότερα κανάλια, με ποιοτική 

ψηφιακή εικόνα και ήχο, χωρίς είδωλα και  χιόνια.
- Παροχή νέων υπηρεσιών, όπως πρόσβαση στο 

ηλεκτρονικό πρόγραμμα του κάθε καναλιού (EPG), 
πρόσβαση σε πολύγλωσσους υπότιτλους και λοιπές 
διαδραστικές υπηρεσίες, που δύνανται να αποτελέ-
σουν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας

- Εξοικονόμηση ενέργειας (μικρότερη κατανάλωση 
ρεύματος) λόγω της χαμηλότερης απαιτούμενης ισχύς 
στα κέντρα εκπομπής σε σχέση με τα αναλογικά

- Πρόσβαση σε κανάλια υψηλής ευκρίνειας αλλά 
και τρισδιάστατης εικόνας μελλοντικά. Ήδη οι Έλληνες 
πολίτες παρακολούθησαν μέσω της ΝΕΡΙΤ HD αθλη-

τικά γεγονότα, με πρωτόγνωρη ποιότητα υψηλής ευ-
κρίνειας.

- Δυνατότητα υπηρεσιών ειδικά για τις ευαίσθητα 
κοινωνικές ομάδες, για παράδειγμα δυνατότητα για 
χρήση μεγαλύτερης γραμματοσειράς υποτίτλων για 
τα άτομα με δυσκολίες όρασης. 

Σημειώνουμε ότι οι τηλεθεατές θα έχουν πρόσβα-
ση σε περισσότερους περιφερειακούς σταθμούς, κα-
θώς αυτοί πλέον δεν εκπέμπονται μόνο τοπικά, αλλά 
καλύπτουν μία κατά πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική 
περιοχή. Ουσιαστικά περισσότεροι τηλεθεατές έχουν 
πρόσβαση στο περιεχόμενο περισσότερων περιφερει-
ακών σταθμών. 

Εκλογές στο Ε.Κ.Κ.
Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 

οι εκλογές του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλά-
δων. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα εξής:

Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση (ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ): 21 ψήφοι, 8 έδρες 

Ανεξάρτητη Παρέμβαση Εργαζομένων Κυ-
κλάδων (ΣΥΡΙΖΑ): 14 ψήφοι, 6 έδρες 

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΚΚΕ): 

4 ψήφοι 1 έδρα.
Εκλέγονται από το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Συνδι-

καλιστική Κίνηση»: Μάρκος Βουτσίνος, Κουλουμπής 
Γεράσιμος, Γαβρίλης Νικόλαος, Πολυκανδριώτης 
Αντώνιος, Πελέκης Γουλιέλμος, Μάνθος Ευάγγελος, 
Νομικός Ελευθέριος και Μπάρμπης Ευάγγελος. Από 
το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παρέμβαση Εργαζομένων 
Κυκλάδων»: Γεράρδης Ευάγγελος, Πετράκη Αικατερί-
νη, Σιμιτσής Στράτος, Αρμακόλας Εμμανουήλ, Μπάιλας 
Ιωάννης και Ξενάκης Ανδρέας. Από το συνδυασμό Δη-
μοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία: Καΐλης Νικόλαος.

δρομο-
γράφος
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΙΦΤΗ

Πρωτογενής 
τομέας

Ένα μεγάλο μέρος, εάν όχι το μεγαλύτερο πληθυ-
σμιακό μέρος της Πάρου, αποκτά το εισόδημα του 
μέσω του τουρισμού τομέα, κατά τη διάρκεια των 
θερινών μηνών. 

Μερικά χρόνια πριν, ο άλλος μεγάλος και κύριος 
«παίκτης» της Παριανής οικονομίας, αλλά και κινη-
τήριος μοχλός της ήταν η οικοδομή, που έχει πια 
«πεθάνει». 

Μια εναλλακτική λύση γι’ αυτούς που θέλουν να 
βρουν μια διέξοδο αντί του τουρισμού όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου, αλλά και όλων αυτών που παρα-
μένουν ανενεργοί το χειμώνα, θα μπορούσε να είναι 
ο πρωτογενής τομέας και συγκεκριμένα η γεωργία. 
Η δραστηριοποίηση αυτού του τομέα θα μπορούσε 
να γίνει σύντομα πράξη με ανάληψη πρωτοβουλιών 
και δράσεων, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική 
αυτοδιοίκηση ως ρυθμιστής στην ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα είναι τέτοιος, που θα μπορούσε 
να δώσει μια ώθηση στη τοπική οικονομία, να κρα-
τήσει πολλούς νέους στον τόπο καταγωγής τους, 

δίνοντας τους μια εφικτή διέξοδο, αλλά και φυσι-
κά να κάνει την Πάρο αρχικά αυτάρκη σε μια σειρά 
αγροτικών προϊόντων, ώστε να μην χρειάζεται να τα 
εισάγει από αλλού και σε βάθος χρόνου να μπορεί 
να τα εξάγει στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, 
όπως κάνουν οι γείτονες μας στη Νάξο.

Πρακτικά, η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται να 
στηρίξει και να δώσει ώθηση στους νέους αγρότες, 
να τους παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση και εκ-
παίδευση, να βοηθήσει αυτούς, αλλά και τους υπάρ-
χοντες αγρότες, στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων 
παραγωγής και να τους βοηθήσει οικονομικά μειώ-
νοντας το κόστος παραγωγής τους. Για παράδειγμα 
ενοικιάζοντας τους έκταση που κατέχει ο Δήμος, 
έναντι χαμηλού αντιτίμου, να τους παρέχει χαμηλό-
τερη χρέωση στο νερό και μια σειρά άλλων ενερ-
γειών. Επίσης, μπορεί να τους βοηθήσει στην προώ-
θηση των προϊόντων τους στην τοπική και Ελληνική 
αγορά, παρέχοντας τους τα κατάλληλα εργαλεία. 

Για να γίνει αυτό δε χρειάζεται μονάχα μία σταθε-
ρή ποιότητα και ποσότητα, αλλά και η καθιέρωση 
μιας «ταυτότητας» του εκάστοτε Παριανού προϊό-
ντος στο υποσυνείδητο του καταναλωτή. Ο πρωτο-
γενής τομέας στην Πάρο, από σχεδόν ανύπαρκτος 
που είναι σήμερα, μπορούσε εδώ και πολλά χρό-
νια να γίνει ο πρωταγωνιστής της τοπικής οικονο-
μίας, αλλά και της ευημερίας των κατοίκων κατά 
τους χειμερινούς μήνες. Μπορεί να λύσει μέρος της 
ανεργίας που μαστίζει και τη Πάρο, να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας στην οικονομία, να τονώσει 
την επιχειρηματικότητα και φυσικά να δώσει επι-
πλέον αξία στο τόπο.

Φυσικά για να αντιστραφεί η ανυπαρξία του πρω-
τογενούς τομέα στη Πάρο, κατά συνέπεια η αύξηση 
της ενασχόλησης όλο και περισσότερων κατοίκων 
και συγκεκριμένα των νέων, χρειάζεται η δημιουργία 
συνθηκών χωρίς την ύπαρξη σκοπιμοτήτων.
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Η «Ενότητα», 
για τον τουρισμό

Ο δημοτικός συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Πάρου, «Ενιαία 
Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον», δημοσιοποίησε ανακοίνωση για 
τον τουρισμό, που έχει ως εξής:

«Mε αφορμή τις αντιδράσεις και τις ενστάσεις ορισμένων για την πολιτική που 
ακολουθήθηκε τα προηγούμενα 3 χρόνια από την Δημοτική αρχή για τον Τουρισμό 
και τα σχόλια ότι μετά τις δημοτικές εκλογές «τα παρατήσαμε» έχουμε να παραθέ-
σουμε τα εξής:

Ένας από τους τρόπους που επιλέχθηκαν ως ο πλέ-
ον αποτελεσματικός για την προβολή του προορισμού 
με το μικρότερο δυνατό κόστος με το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα, ήταν οι φιλοξενίες γνωστών και καταξιω-
μένων Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων οι οποίοι θα 
μετέφεραν την εμπειρία τους στα μέσα που εκπροσω-
πούσαν με αποτέλεσμα  να προκύψουν για την Πάρο, 
εκατοντάδες δημοσιεύματα σε γνωστά έντυπα και ηλε-
κτρονικά Μ.Μ.Ε.

Τον περασμένο Αύγουστο φιλοξενήθηκε στο νησί 
μας μεταξύ άλλων και ο Γερμανός Δημοσιογράφος 
κος Markus Schmidt ο οποίος ειδικεύεται στην προ-
βολή προορισμών ιδανικών για οικογενειακό τουρι-
σμό. Συγκεκριμένα το website που εκπροσωπεί www.
familienurlaub-info.com θεωρείται το μεγαλύτερο τα-
ξιδιωτικόwebsite στη Γερμανία για οικογενειακές δια-
κοπές. Με 60.000 οικογένειες να ακολουθούν πιστά τις 
προτάσεις του website και πάνω από 200.000 χρήστες 
τα αφιερώματα στο www.familienurlaub-info.comπου 
κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην έρευνα των μεγαλύ-
τερων μηχανών αναζήτησης (π.χ.google.de) στη Γερμα-
νία με λέξεις– κλειδιά όπως «οικογενειακές διακοπές», 
«ταξίδια για οικογένεια», «οικογενειακοί προορισμοί

Η καλύτερη απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν 
δράσεις σαν και αυτές, εντός και εκτός του Δημο-
τικού συμβουλίου, είναι τα παρακάτω δημοσιεύματα που προέκυψαν από 
την παραπάνω φιλοξενία».

(Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ακολουθούν πέντε link με πρωτοσέλιδα δημοσι-
εύματα για το νησί μας και άλλα εννέα για τις παραλίες της Πάρου). Η ανακοίνωση 
του δημοτικού συνδυασμού καταλήγει ως εξής:

«Με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουμε ότι μόνο την περίοδο Μάρτιος 2014 – 
Αύγουστος 2014 φιλοξενήθηκαν στο νησί μας 12 ελληνικές και ξένες δημοσιο-
γραφικές αποστολές πάντα με την βοήθεια των επαγγελματιών του νησιού μας 
και των μελών της τουριστικής επιτροπής! Τα δημοσιεύματα που προέκυψαν από 
τις παραπάνω φιλοξενίες πολλά και σημαντικά, αντάξια του προορισμού και των 
δυνατοτήτων του.

Σε όλους αυτούς που βιάστηκαν να ασκήσουν κριτική απαντάμε με το πιο ξεκά-
θαρο τρόπο, με τα αποτελέσματα των δράσεών μας!».

Αποδελτίωση
Η ανακοίνωση της «Ενότητας», μόνο τυχαία δεν είναι… Έρχεται στο τέλος της 

φετινής τουριστικής σεζόν, στην οποία η Πάρος μετά από χρόνια σημείωσε μεγάλη 
αύξηση αφίξεων τουριστών.

Συγκεκριμένα, κατά το μήνα Αύγουστο 2014, στο νησί μας είχαμε 132.217 αφί-
ξεις επισκεπτών με τα πλοία -σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Πάρου- έναντι 97.000 
το 2013, 100.500 το 2012 και 115.000 το 2011. Φέτος η Πάρος σημείωσε 
νούμερα αφίξεων επιβατών σε επίπεδο προ του μνημονίου. Σύμφωνα με 
εμπλεκόμενους με τον τουρισμό, η αλλαγή πλεύσης της τουριστικής επιτροπής για 
την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος έφερε αποτελέσματα. Συγκεκριμέ-
να, η τουριστική επιτροπή Δήμου Πάρου τα τελευταία χρόνια –μαζί με τις εκθέ-
σεις τουρισμού- συμπεριέλαβε και τις επισκέψεις δημοσιογράφων στο νησί μας. Σε 
συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες, την Ένωση Ξενοδόχων και άλλων φορέ-

ων του κλάδου, έρχονταν στο νησί μας δημοσιογράφοι 
από πολλά κράτη και έπειτα από τη φιλοξενία τους (ως 
αντιστάθμισμα) έκαναν πολλαπλά δημοσιεύματα για την 
Πάρο.

Η παραπάνω τακτική αμφισβητήθηκε έντονα από λί-
γους δημοτικούς συμβούλους (της πρώην αντιπολίτευ-
σης της κ. Γρ. Πρωτολάτη), που ψήφιζαν πάντα αρνη-
τικά για παρόμοιες δράσεις, φθάνοντας πολλές φορές 
σε σημείο αστείο από τον τρόπο που αιτιολογούσαν την 
ψήφο τους, υποστηρίζοντας ότι δίνουμε τσάμπα διακο-
πές σε διαφόρους… Αυτή η τακτική συνεχίστηκε και κατά 
τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού (μετά τις δημοτι-
κές εκλογές) και από συμβούλους που «μεταπήδησαν» 
από το συνδυασμό Πρωτολάτη, στο συνδυασμό του κ. 
Κωβαίου, ή άλλους που πήγαν σπίτι τους… Έτσι, είχα-
με το τραγελαφικό φαινόμενο ο σημερινός δήμαρχος κ. 
Κωβαίος, και πρώην σύμβουλος του κ. Βλαχογιάννη, να 
ψηφίζει υπέρ των παραπάνω δράσεων, ενώ σύμβουλοι 
που είχαν εκλεγεί μαζί του και σήμερα ανήκουν στην 
πλειοψηφία, να καταψηφίζουν…

Οι παραπάνω ενέργειες έφθασαν στο αποκορύφωμά 
τους στο μέσον του καλοκαιριού, όταν μία παρόμοια 
δράση για φιλοξενία δημοσιογράφου από το εξωτερικό, 
καταψηφίστηκε για ένα ποσόν που ήταν περίπου 1000 
ευρώ. Αυτό προκάλεσε τα πολύ δυσμενή σχόλια μελών 

της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου. Σημειώνουμε ότι για αυτές τις δράσεις 
πολλά μέλη της Τουριστικής Επιτροπής είχαν συνδράμει οικονομικά από την τσέπη 
τους –όπως και η πρόεδρος κ. Μ. Χανιώτη-. Έτσι, η άρνηση δημοτικών συμβού-
λων να καταψηφίσουν δράσεις της Τουριστικής Επιτροπής έγινε αντικείμενο 
αρνητικού σχολιασμού από ξενοδόχους που προσέφεραν δωρεάν δια-
μονή, από εστιάτορες που προσέφεραν δωρεάν σίτιση, από πράκτορες 
που προσέφεραν δωρεάν εισιτήρια και άλλους που έδιναν «ζωντανό» 
χρήμα. Όλα αυτά καταψηφίζονταν από συμβούλους της τότε αντιπολίτευσης που 
ασχολιόντουσαν με τον τουρισμό εντελώς επιφανειακά όποτε ερχόταν θέμα στις 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Όλα τα παραπάνω, μετά τη φετινή πετυχημένη χρονιά για τον τουρισμό του τό-
που μας, έφεραν μνήμες… στη σημερινή μείζονα αντιπολίτευση και έτσι είχαμε την 
παραπάνω ανακοίνωση.

Συνάντηση ΦΕΠ 
με Κωβαίο

Οι Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου (ΦΕΠ), συναντήθηκαν στις 25/9 
με το δήμαρχο Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο, με θέμα συζήτησης τις εκτε-
ταμένες στειρώσεις αδέσποτων ζώων, μέσω ενός δημοτικού κτη-
νιατρείου και παράλληλα συνεχή εκπαίδευση-ενημέρωση μαθη-
τών και πολιτών, για αρμονική συμβίωση με τα ζώα -που είναι οι 
στόχοι των ΦΕΠ- ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα 
των ζώων στο νησί μας.

Τους παραπάνω στόχους έθεσαν οι εκπρόσωποι των ΦΕΠ στο δήμαρχο Πάρου 
και του ζήτησαν συγχρόνως τη συνεργασία και τη συμβολή του Δήμου, ο οποίος 
τυπικά και σύμφωνα με το Νόμο, είναι ο αρμόδιος φορέας για τη μέριμνα των αδέ-
σποτων.

Επίσης, σε σχετική ανακοίνωση των ΦΕΠ γράφεται: «[…] Ο σύλλογος ΦΕΠ ενημέ-

ρωσε το δήμαρχο ότι 6-10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιήσει στα 
Γυμνάσια – Λύκεια της Πάρου το εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου». Το 
πρόγραμμα τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου όπως έχει 
συμβεί και σε προηγούμενη διοργάνωση. Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. 
των Φ.Ε.Π. δήλωσαν πρόθυμοι να συνεργαστούν με το Δήμο για 
την ίδρυση ενός δημοτικού κτηνιατρείου όπου με το ελάχιστο 
κόστος ή και δωρεάν, μέσω εθελοντών κτηνιάτρων, θα μπορούν 
να εμβολιάζονται, να περιθάλπονται και να σημαίνονται ηλεκτρο-
νικά ζώα ή να γίνονται εκτεταμένες στειρώσεις αδέσποτων ζώων 
ή ζώων ευπαθών  κοινωνικά ομάδων για την αντιμετώπιση του 
υπερπληθυσμού τους. Μέχρι να γίνει πραγματικότητα ένα δημο-
τικό κτηνιατρείο οι ΦΕΠ ζήτησαν να επαναληφθεί το πρόγραμμα 

«Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων» του Δήμου Πάρου.
Ο κ Κωβαίος, ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα αυτά και δήλωσε ότι θα ορι-

στεί υπεύθυνος εκ μέρους του Δήμου, με τον οποίο οι φιλοζωικές οργανώσεις του 
νησιού θα έχουν άμεση και στενή συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία υποδομών 
που θα οδηγήσουν τόσο στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων αλλά θα 
εξασφαλίσουν  και την ευζωία όλων των ζώων της Πάρου».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί.  ∆ίνονται και µε ενοί-
κιο. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 
τµ οικόπεδο, 200 µ από τη 
θάλασσα. 240.000 €. ∆ίνεται 
και µε ενοίκιο. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανεί-
ου. Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

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

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 1650 
τµ µε 10 ελιές, αµπέλι, οπω-
ροφόρα, βεράντες, πέργολες. 
Τιµή 95.000€. Έκπτωση στα 
µετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής. 
Τηλ. 6932285768 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, πωλείται 
παλαιά µονοκατοικία 65 τµ. 
Χρειάζεται µικροεπισκευές 

αλλά µπορεί και να οικοδο-
µηθεί. Τιµή 45.000 €. Τηλ.: 
6972330035

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ       
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πε-
ριοχή Αγ. Γεώργιος,  πωλείται 
οικόπεδο, 1.100 τµ, 300 µέτρα 
από τα θάλασσα. Τηλ.: 210-
3234577, 6947274378

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    
- ΖΗΤΗΣΗ                          

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ από οικογέ-
νεια Ελλήνων προς ενοικίαση, 
στην Παροικία, µε τρία υ-
πνοδωµάτια και κήπο. Τηλ.: 
6944144212, 6984570429

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΈΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρσο-
νιέρα, 120€, επιπλωµένα ή 
µη. Τηλ. 6932285768 

ΠΙΠΕΡΙ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ, 
ενοικιάζεται ή πωλείται 
διαµέρισµα δυάρι, µε θέα θά-
λασσα (150 µέτρα απόσταση), 
400 µέτρα από το κέντρο της 
Νάουσας. Ελεύθερο από 1η 
Οκτωβρίου. Τηλ.: 6946378440 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατάστη-
µα, 125 τµ, 400,00 €. Τηλ.: 
6978126696, 2284042642  

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται ή-
συχη µονοκατοικία, 240 τµ, 
πλήρως επιπλωµένη, εξο-
πλισµένη πλήρως µε όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές. Με 
τρία υπνοδωµάτια, τρία µπά-
νια, θέα, κήπος, internet. Τιµή 
600,00 €. Τηλ.: 6932712722 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, κα-
τάστηµα ενοικιάζεται (και 
πωλείται η επιχείρηση), 40 τµ. 
Τηλ.: 6974362246 

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ από Πα-
ροικία, στο δρόµο προς 
αεροδρόµιο, ενοικιάζεται τρι-
άρι διαµέρισµα, επιπλωµένο ή 
µη, αυτόνοµη θέρµανση, air-
condition, µε βεράντες. 100 
µέτρα από θάλασσα, µε θέα 
θάλασσα. Τηλ.: 2284023779, 
6973366992 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα, µη 
επιπλωµένη 40τµ, 160 ευρώ. 
Τηλ. 6974601331

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται δια-
µέρισµα ορόφου, 60 τµ, µε δυο 
κρεβατοκάµαρες, ένα µπάνιο, 
κουζίνα, σαλόνι, θέρµαν-
ση , µεγάλη βεράντα µε θέα 
µπροστά, βεράντα πίσω. Τηλ 
: 6972281573 , 6949447185

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται, για φύλαξη 
ηλικιωµένων, για εσωτερική, 
στην περιοχή Λιβάδια.  Τηλ.: 
6937048960

ΚΥΡΙΑ ζητείται, για εργασία 
(λάτζα) σε σουβλατζίδικο στην 
Παροικία. 
Τηλ.: 2284027207  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ή Έργων 
Υποδοµής) ζητούνται, για τ-
ην Πάρο, µε τουλάχιστον 5 
χρόνια από κτήση πτυχίου 
και εµπειρία / επιµόρφωση 
σε θέµατα ασφάλειας και υ-
γείας της εργασίας. Εργασία 
ως Τεχνικοί και Συντονιστές 
Ασφαλείας πλήρους απασχό-

λησης (10 ώρες την ηµέρα, 
6 µέρες την εβδοµάδα) για 
20 µήνες. Αποστείλατε βιο-
γραφικό στο e-mail: nikos@
typoparos.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΚΟΠΕΛΑ, οµιλών Αγγλικά και 
Ελληνικά, ζητεί εργασία σε 
κατάστηµα ή για καθαρισµούς 
ή για οποιαδήποτε άλλη σχετι-
κή εργασία. Τηλ.: 6949726724 

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για κα-
θαρισµούς και συντήρηση 
οικιών ή αγροτικές εργασίες 
κλπ. ∆ιαθέτει δίπλωµα οδή-
γησης. Τηλ.: 6972373718 

ΙΤΑΛΙΚΑ. Μαθήµατα οµα-
δικά ή ατοµικά. Ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για επαγγελµατίες 
για τον τουρισµό. Προετοιµα-
σία για σπουδές στην Ιταλία. 
Πληρ.: 6974365805

∆ΑΣΚΑΛΑ απόφοι-
τη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά 
∆ηµοτικού. Προσιτές τιµές. 
Τηλ. 6974626669 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ζητεί ερ-
γασία για φροντίδα παιδιών. 
Τηλ.: 6978439474 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ, 
Πτυχιούχος του Παιδαγωγι-
κού Τµήµατος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-
µίου Κρήτης προσφέρεται για 
φύλαξη και δηµιουργική απα-
σχόληση παιδιών καθώς και 
για την µελέτη παιδιών ∆η-
µοτικού. Τηλ.: 6947634226, 
6989672598

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-

ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 
Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
παραδίδονται από καθηγήτρια 
µε πείρα, σε παιδιά και ενή-
λικες, σε όλα τα επίπεδα. Το 
µάθηµα διαµορφώνεται πάντα 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
µαθητή. Τηλ.: 6972605262

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ              

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην παραλία 
Παροικίας Πάρου πωλείται, 
σε λειτουργία, µε πλήρη ε-
ξοπλισµό. Τηλ.: 6946467908, 
2284024507

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (εστιατόριο ή 
καφετέρια) πωλείται, στην 
µαρίνα της Νάουσας Πάρου. 
Τηλ.: 6937375269

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ τουριστικών ειδών και 
µίνι µάρκετ πωλείται (µαζί µε 
1.500 περίπου ταινίες dvd), ε-
πίσης και ράφια, στην πλατεία 
της Ζωοδόχου Πηγής στην 
Παροικία.  Τηλ.: 6937048960

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις Σωτήρες, 
ενοικιάζεται. Ή για οποια-
δήποτε άλλη επαγγελµατική 
χρήση. Τηλ.: 6934173780

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή 
VILLA έως 30 δωµατίων) ζη-
τείται προς ενοικίαση µακράς 
περιόδου. Παρακαλώ στείλ-
τε µου την  πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl 

∆ΙΑΦΟΡΑ               

 VW TRASPORTER πωλείται, 
µοντέλο 2007, Τ5, πετρέλαιο, 
2000 κυβικά, 5θυρο, ηλεκτρι-
κά παράθυρα, air-condition. 
Σε άριστη κατάσταση, ατρα-
κάριστο. Επίσης, NISSAN 
PICK UP πωλείται, 4Χ4, ηµι-
κάµπινο, 2.400 κυβικά. Τηλ.: 
2284023680, 6944344060  

B.M.W. πωλείται, 1766 κυ-
βικά, µοντέλο ’84, χρώµα 
πράσινο. Καλά συντηρηµένο. 
Τιµή 2.000 ευρώ (συζητήσι-
µη). Τηλ.: 2284023497  
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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€

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

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»
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου από 12.00-17.00
Σάββατο 11 Οκτωβρίου από 10.00-14.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Φαϊτατζιάδης ∆ηµήτρης, καρδιολόγος, θα κάνει 
ιατρείο στη «διάγνωση»

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 8:00 - 15:00
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 8:00 - 15:00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Μαρία Χόλη Παιδίατρος, θα κάνει ιατρείο
στη «διάγνωση»

∆ευτέρα 6 Οκτωβρίου από τις 13:00 εως τις 19:00
Τρίτη 7 Οκτωβρίου από τις 8:30 εως τις 15:00



www.fonitisparou.gr

Επίσκεψη 
σε Κωβαίο

Το δήμαρχο Πάρου, κ. Μάρκο Κωβαίο, 
επισκέφθηκε στις 20-21/9 ο κ. Μιχαήλ 
Χρηστάκης, πρόεδρος της Πανελλήνι-
ας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. Η επίσκεψη του κ. 
Χρηστάκη, πραγματοποιήθηκε μετά από 
πρόσκληση του δημάρχου Πάρου.

Συγκεκριμένα, σε μια ιδιαίτερα εποι-
κοδομητική συζήτηση, ο κ. Κωβαίος, 
ανέπτυξε τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Πάρου, 
ενώ από τη συνάντηση δεν έλειψαν και 
τα γενικότερα θέματα της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης που αποσκοπούν στην κα-
λύτερη οργάνωση της διοίκησης, αλλά 
και τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα 

Προγράμματα.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της 

Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, κ.  Μ. Χρηστάκης, αφού 
ευχαρίστησε το δήμαρχο Πάρου για τη 
θερμή υποδοχή και φιλοξενία, αναφέρ-
θηκε στα οφέλη από την άμεση συνερ-
γασία που θα οδηγήσει η επαφή της 
Ένωσης με τους μικρούς και μεγάλους 
Δήμους της χώρας, στοχεύοντας στην 
καλύτερη λειτουργικότητα των Δήμων 
και στην εξυπηρέτηση των δημοτών.
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Αλιεία
Τα προβλήματα των παράκτιων αλιέ-

ων συζητήθηκαν σε συνάντηση με τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γ. 
Καρασμάνη και αντιπροσωπείας παρά-
κτιων αλιέων από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Το παρόν στη συνάντηση 
έδωσε και ο βουλευτής Κυκλάδων ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κ. Ν. Συρμαλένιος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από 
τους αλιείς οι κ.κ. Δ. Ζάννες (Άνδρος), 
Δ. Σκιαδάς (Πάρος), Γ. Πλατής 
(Κουφονήσι), Γ Μπιασάκος (Εύβοια) 
Χ. Καραβέλας (Πειραιάς), ενώ από την 
πλευρά του υπουργείου, ο Γ.Γ. κ. Μ. Κο-
ρασίδης, και η Γενική Διευθύντρια αλι-
είας, κ. Μ. Πέτρου.

Από την πλευρά των αλιέων τέθηκαν 
με μεγάλη οξύτητα τα πολλαπλά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
και τονίστηκε η σημασία της αλιείας 
στην πρωτογενή παραγωγή. Κεντρικό 
αίτημά τους αποτέλεσε η εξαίρεση των 
αλιέων με σκάφη μεταξύ 12 και 15 μέ-
τρων, από την τοποθέτηση του δορυφο-
ρικού συστήματος VMS, το οποίο πέραν 
από το κόστος αγοράς που επιδοτείται 
εκ των υστέρων, έχει υψηλό κόστος 
συντήρησης αλλά και συνδρομής, που 
σε ετήσια βάση ανέρχεται στο ύψος 
των 1.500 ευρώ. Τόνισαν μάλιστα ότι 
η δυνατότητα εξαίρεσής τους επιτρέ-
πεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, 
αλλά δεν προχωρά λόγω κυβερνητικής 
ακαμψίας. Το ίδιο τονίστηκε σχετικά και 
με τη χρήση του ηλεκτρονικού ημερο-
λογίου ERS, το οποίο αδυνατούν να το 

χρησιμοποιήσουν άνθρωποι μεγάλης 
ηλικίας και χαμηλού μορφωτικού επι-
πέδου. Επίσης, ζητήθηκε να μην επιβάλ-
λονται πρόστιμα από τις κατά τόπους 
λιμενικές αρχές, έως ότου διευθετηθεί 
το συνολικό ζήτημα.

Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε, είναι η 
αντιπροσώπευση των αλιέων, που από 
την ψήφιση του ν. 1415, υποχρεώνο-
νται να συγκροτήσουν ομοσπονδίες 
μαζί με τους αγρότες, τους κτηνοτρό-
φους, τους μελισσοκόμους κλπ, με απο-
τέλεσμα να έχουν διαλυθεί τα δευτερο-
βάθμια συνδικαλιστικά τους όργανα. 
Άλλα δύο ζητήματα που συζητήθηκαν 
είναι η μικρή ποσόστωση στο ψάρεμα 
του τόνου, καθώς και οι αποζημιώσεις 
από τις καταστροφές των αλιευτικών 
εργαλείων από τα θαλάσσια θηλαστικά 
(δελφίνια, φώκιες).

Από την πλευρά της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου, ειπώθηκε ότι τα 
θέματα, ειδικά των δορυφορικών συ-
στημάτων, θα μελετηθούν και θα αντι-
μετωπιστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή 
κατανόηση. Επίσης, ότι η ποσόστωση 
στο ψάρεμα του τόνου, θα επιδιωχθεί 
να μεγαλώσει, ενώ το θέμα των απο-
ζημιώσεων από τις ζημιές των θηλα-
στικών, θα αντιμετωπιστεί από τη νέα 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Στο μόνο θέμα που υπήρ-
ξε ρητή δέσμευση, είναι η μη επιβολή 
προστίμων από τα λιμεναρχεία, τουλά-
χιστον μέχρι το τέλος του 2014.

Τέλος, από πλευράς του κ. Ν. Συρ-
μαλένιου, επιβεβαιώθηκε η συνεχής 
στήριξη στα εύλογα αιτήματα των πα-
ράκτιων αλιέων, που σήμερα λόγω της 
κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών 
έχουν περιέλθει σε δεινή θέση.

Ευχαριστή-
ριο Μπιζά, 
προς ΚΤΕΛ

Ο έπαρχος Πάρου – Δήμου Αντιπά-
ρου, κ. Κώστας Μπιζάς, με αφορμή 
τα προβλήματα οδικής σύνδεσης στις 
Κολυμπήθρες, έστειλε προς το τοπικό 
ΚΤΕΛ την ακόλουθη επιστολή:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ για την άμεση παρέμ-

βαση σας ώστε να λυθεί το πρόβλημα 
που είχε δημιουργηθεί με το μεσημε-
ριανό δρομολόγιο της  μεταφοράς των 
μαθητών από Νάουσα προς Κολυμπή-
θρες. 

Θεωρείστε δεδομένη την συνεργα-

σία μου στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των μου για την βελτίωση του οδικού 
επαρχιακού δικτύου και την μεταφορά 
των μαθητών/τριών της νησιωτικής 
περιοχής μας».

Δικηγόρος 
του 
εμπόρου!

Μετά την πρωτοβουλία της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ), με την έναρξη της λειτουργίας 
του «δικηγόρου του εμπόρου» και μετά 
την απόφαση του Δ.Σ του Εμποροεπαγ-
γελματικού Συλλόγου Πάρου –Αντιπά-
ρου, της έναρξης λειτουργίας γραφείου 
- εξυπηρέτησης του επαγγελματία από 
7 Οκτωβρίου 2014, τα μέλη του συλλό-
γου θα έχουν τη δυνατότητα διαδικτυα-
κά -από το γραφείο του συλλόγου-, να 
υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στο 
νομικό τμήμα της ΕΣΕΕ.

Η παραπάνω ενέργεια θα είναι δυνα-
τή κάθε Τρίτη, από τις 11 το πρωί 

έως τις 2 το μεσημέρι και θα παρέχει 
νομική εκτίμηση ή κατεύθυνση σε ζητή-
ματα που απασχολούν τους εμπόρους 
και προκύπτουν κατά την άσκηση της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Η απάντηση θα δίνεται άμεσα, όταν 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή το αρ-
γότερο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 
15 ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα ή 
πολυπλοκότητα του ερωτήματος. Ανά-
λογα με το αντικείμενο ή τη φύση της 
υπόθεσης, αυτή θα μπορεί να παραπεμ-
φθεί στις αντίστοιχες δομές -της υπη-
ρεσίας υποστήριξης της ΕΣΕΕ- όπου 
οι συνεργάτες του προγράμματος υπο-
στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
«Στα δύσκολα μαζί», θα παρέχουν τις 
κατάλληλες συμβουλές.

Τέλος, ο «δικηγόρος του εμπόρου», 
αντιμετωπίζεται ήδη με ενδιαφέρον 
από τους εμπόρους, δεδομένου ότι η 
ΕΣΕΕ έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει τη-
λεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύμα-
τα.

Καταγραφή 
συλλόγων

Την καταγραφή πολιτιστικών και 
αθλητικών συλλόγων ζήτησε ο Έπαρ-
χος Πάρου – Δήμου Αντιπάρου, κ. Κ. 
Μπιζάς, με σκοπό την καταγραφή τους, 
ώστε να συμπεριληφθούν σε μελλο-
ντικές δράσεις της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου. Οι επιστολές που πρέπει να 
σταλούν με επιστολή στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Πάρου (υπόψη Επάρχου) 
ή σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: 
eparhosParou@1730.syzefxis.gov.gr 
έχουν ως εξής:

«ΠΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥΣ  ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Στο πλαίσιο της δημιουργίας μητρώ-
ου ενεργών πολιτιστικών συλλόγων 
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
παρακαλείσθε να μας υποβάλετε τα 
παρακάτω:

Α) Επωνυμία Συλλόγου
Β) Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας 

του Συλλόγου
Γ) Πρακτικό τελευταίων αρχαιρεσιών 

και σύνθεση Δ.Σ.
Δ) Προγραμματισμό δράσεων για 

την επόμενη χρονιά.
Ο λόγος που ζητάμε τα παραπάνω εί-

ναι: η δημιουργία «Ημερολογίου Πολι-
τισμού» το οποίο θα περιλαμβάνει όλες 
τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
της χρονιάς όλων των νησιών της Πε-
ριφέρειας μας, με στόχο την διαφύλα-
ξη, διάσωση και ανάδειξη του τοπικού 
στοιχείου των νησιών και την ενημέ-
ρωση των κατοίκων και των επισκε-
πτών για τον χρόνο διεξαγωγής τους».

«ΠΡΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥΣ  ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Στο πλαίσιο της δημιουργίας μητρώ-
ου ενεργών αθλητικών συλλόγων από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παρα-
καλείσθε να μας υποβάλετε τα παρα-
κάτω:

Α) Επωνυμία Συλλόγου
Β) Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας 

του Συλλόγου
Γ) Πρακτικό τελευταίων αρχαιρεσιών 

και σύνθεση Δ.Σ.
Δ) Προγραμματισμό δράσεων για 

την επόμενη χρονιά.
Ο λόγος που ζητάμε τα παραπάνω 

είναι: η κατάρτιση πλάνου όλων των 
μορφών αθλητικών δραστηριοτήτων 
που μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε 
νησί και ταυτόχρονα η πρόθεση της 
Περιφερειακής Αρχής να καθιερώσει 
το Νότιο Αιγαίο ως μόνιμο χώρο διε-
ξαγωγής αθλητικών οργανώσεων, σε 
επίπεδο εθνικό ή διεθνές, ανάλογα με 
τις δυνατότητες κάθε νησιού».
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Αντεγκλήσεις
Με αφορμή τη μη ψήφιση από τη μείζονα αντιπολίτευση στο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ του κ. 

Ευστρ. Χριστόφορου, αντηλλάγησαν επιστολές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Αρχικά, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Αρχιλόχου, κ. Ευστρ. Χριστόφο-
ρος, έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάτω επιστολή:

«Σε απάντηση των όσων ψευδών και συκοφαντικών, ακούστηκαν στην συνεδρί-
αση της 23ης Σεπτεμβρίου 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, 
από τον επικεφαλή του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστο Βλαχο-
γιάννη, έχω να διευκρινίσω τα εξής:

Η υπόθεση που αναφέρθηκε, έλαβε μέρος την προεκλογική περίοδο του 2010, 
μόλις είχα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της παράταξης της κ. Πρωτολάτη, ενώ 
ήμουνα ήδη εκλεγμένος Πρόεδρος της τότε Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου, με την 
παράταξη της οποίας επικεφαλής ήτανε ο κος Βλαχογιάννης Χρήστος. Το ακίνητο, 
στο οποίο καταλο-
γίσθηκε το πρό-
στιμο, αποτελούσε 
μεν ιδιοκτησία μου, 
αλλά ήταν ενοικια-
σμένο, με μοναδικό 
ίσως λάθος μου 
ότι δεν είχα κάνει 
αλλαγή ονόματος. 
Ο τότε Πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΠ, αν και 
γνώριζε τα πραγ-
ματικά γεγονότα 
και πιθανόν κατ’ 
εντολή, Παρασκευή 
απόγευμα διέκο-
ψε την παροχή 
για ανεξόφλητους 
λογαριασμούς του 
ενοικιαστή μου, 
προκειμένου να τον 
φέρει σε δύσκολη 
θέση και για να με εκδικηθούν για τις πολιτικές μου επιλογές. Ο ενοικιαστής αφού 
ήρθε σε απόγνωση, διότι δεν μπορούσε Σαββατοκύριακο να εξοφλήσει τον λογα-
ριασμό και να επανασυνδεθεί, και μόνο για το χρονικό διάστημα αυτό, προέβη σε 
παράνομη σύνδεση της κατοικίας, την οποία ενοικίαζε και διέμεινε, χωρίς να έχω 
καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην ενέργεια αυτή.

Η ΔΕΥΑΠ πραγματοποίησε έλεγχο Σαββατοκύριακο, διαπίστωσε την παράνομη 
σύνδεση και καταλόγισε το αναλογούν πρόστιμο. Εγώ, αναγκάστηκα τότε να εξο-
φλήσω τόσο τις οφειλές όσο και το πρόστιμο που μου είχε καταλογιστεί και αφο-
ρούσαν κατανάλωση και ενέργειες του ενοικιαστή, προκειμένου να μην έχω καμία 
εκκρεμότητα στην επιχείρηση. Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εύλογα ερωτή-
ματα.

1) Αφού την περίοδο αυτή, ήμουν Πρόεδρος της τότε Τοπικής Κοινότητας Αρ-
χιλόχου, εκλεγμένος με την παράταξη στην οποία ηγείτο ο κος Βλαχογιάννης, αν 
οι πράξεις που προαναφέρθηκαν ήταν αξιόποινες, γιατί δεν προέβη στις δέουσες 
ενέργειες ως όφειλε;

2) Πως είναι δυνατόν να έρχεται τέσσερα χρόνια μετά, και να αναφέρεται στο 
γεγονός αυτό, γνωρίζοντας τα πραγματικά γεγονότα και αφού είχε προηγηθεί πρό-
ταση του να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του κατά τις κείμενες Δημοτικές εκλογές;

Κύριε Βλαχογιάννη,
Τις πρακτικές που στο παρελθόν έχετε εφαρμόσει (Ρίξε λάσπη και ότι πιάσει) ο 

Παριανός Λαός, τις έχει αντιληφθεί, και γι’ αυτό το λόγο σας έστειλε στην Αντιπο-
λίτευση.

Δεν αναρωτηθήκατε πως είναι δυνατόν, όση λάσπη και να μου ρίξατε, όσο και 
αν προσπαθήσατε να με λοιδορήσετε, δύο συνεχείς φορές, η τέως Τοπική και νυν 
Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου, με επέλεξε πρώτο σε σταυρούς με διαφορά, είτε ο 
συνδυασμός που συμμετείχα ήταν η πλειοψηφία ή η μειοψηφία; Λυπάμαι πραγμα-
τικά, που έχετε πέσει στο επίπεδο αυτό, μη θέλοντας να αποδεχθείτε το εκλογικό 
αποτέλεσμα και να παρασύρεστε από τους «συμβούλους» σας σε τέτοιες απρεπείς 
ενέργειες γεμάτες εμπάθεια.

Υ.Σ. Εγώ μπορώ να αποδείξω τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά, εκεί-
νος μπορεί να αποδείξει ότι εγώ είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στην ενέργεια αυτή 

για να έχει έρεισμα η στοχοποίηση μου;».

Η απάντηση Βλαχογιάννη

Στη συνέχεια από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Πάρου, κ. Χρ. 
Βλαχογιάννη, δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω απάντηση προς τον κ. Χρι-
στόφορο:

«Η εξάντληση του θέματος που προέκυψε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού 
συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τον ορισμό του κου Χριστό-
φορου Ευστράτιου ως μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π., μου επιβάλει να δώσω, απα-
ντώντας την σχετική επιστολή του, τις απαραίτητες διευκρινήσεις ώστε ο καθένας 
μας να έχει πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ειλικρινά, δεν μπορώ να κατανοήσω το θράσος ενός άνδρα που ασχολείται επί 
δεκαετίες με τα κοινά, να θεωρεί ψευδή και συκοφαντική, απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π, η οποία τον αφορά και με το περιεχόμενο της οποίας συμμορφώθηκε 
απολύτως χωρίς να κάνει την παραμικρή κίνηση προς την κατεύθυνση ακύρωσης ή 

τροποποίησής της. 
Και για να γίνω 
απολύτως σαφής 
αναφέρω τα παρα-
κάτω: 

- Απόφαση 
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
103/2010

ΘΕΜΑ: Λήψη 
απόφασης σε πα-
ράνομη επανα-
σύνδεση υδρομε-
τρητή

Το Δ.Σ. αποφα-
σίζει ομόφωνα: 

«Την επιβο-
λή προστίμου 
150 ευρώ στον 
κο Χριστόφορο 
Ευστράτιο, ιδιο-
κτήτη ακινήτου 
στην περιοχή 

Τσουκαλιά (αρ. υδρομετρητή 1323, Δημοτικό Διαμέρισμα Αρχιλόχου) για 
την παράνομη επανασύνδεση του υδρομετρητή που είχε διακοπεί από την 
Δ.Ε.Υ.Α.Π  λόγω χρεών».

- Ημερομηνία Αφαίρεσης Υδρομετρητή: 22 Ιουνίου 2010
- Hμερομηνία απόφασης Επιβολής Προστίμου (103/2010) 22 Ιουλίου 

2010.
Το ερώτημα που τίθεται στον κ. Χριστόφορο Ευστράτιο είναι: Τι έκανε από τις 22 

Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου για να τακτοποιήσει τα χρέη του ως όφειλε; Η απάντη-
σή του σε μένα και τον τότε πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Π  είναι γνωστή.  

Περιορίστηκε σε «ψευτοτσαμπουκάδες» και σε εκβιασμούς πιστεύοντας ότι εμείς 
θα ενδώσουμε, ενόψει εκλογών του Οκτωβρίου 2010, πράγμα που βεβαίως ποτέ 
δεν συνέβη. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, του δείξαμε το δρόμο που πρέ-
πει να ακολουθούν όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ψήφο των πολιτών για 
προσωπικό τους όφελος. Βεβαίως, στη συνέχεια δεν ενέδωσα και στον εκβιασμό 
που μου έθεσε ο κος Χριστόφορος ότι στο ψηφοδέλτιο είχα την δυνατότητα να 
συμπεριλάβω ή αυτόν ή τον κ. Φραγκούλη. Αποτέλεσμα ήταν η απομάκρυνση του 
από την παράταξη και η ένταξή του, αργότερα, σε άλλο συνδυασμό, ελπίζοντας  
υποθέτω, ότι θα επιτύγχανε με περισσότερη ευκολία τις, έξω από κάθε λογική, 
απαιτήσεις του.

Τονίζω, ότι το ψηφοδέλτιο της κ. Πρωτολάτη το 2010 συγκροτήθηκε τον Οκτώ-
βριο και όχι τον Ιούλιο όπως ψευδέστατα αναφέρει ο κ. Χριστόφορος στην επι-
στολή του. Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη απόφαση τον οδήγησε σε άλλη 
παράταξη. Επισημαίνω, ότι αυτή την απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Π. εγώ ουδέποτε την 
χρησιμοποίησα κατά την διάρκεια προεκλογικής περιόδου προς άγραν ψήφων. Την 
επικαλέστηκα για πρώτη φορά στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο όταν άκουσα το 
όνομα του κου Χριστόφορου να συμπεριλαμβάνεται στα μέλη του Δ.Σ. της επιχεί-
ρησης και μου ήρθε στο μυαλό αυτό που λέει ο λαός «βάλαμε το λύκο να φυλάει 
τα πρόβατα».

Τέλος, αν ο κ. Χριστόφορος πρέπει να λυπάται για κάτι, είναι για τις πράξεις του 
οι οποίες έχουν καταγραφεί, κατά τον πλέον επίσημο τρόπο και θα τον συνοδεύουν 
για πάντα».
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διάγνωση

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

πρόληψη | διάγνωση | ιατρική φροντίδα | έκτακτη ανάγκη

Σας ενηµερώνουµε ότι το πολυιατρείο «διάγνωση»

καλύπτει για διαγνωστικές εξετάσεις, τους ασφαλισµένους

όλων των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

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

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ALPHA BANK | EUROBANK


