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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

ΥΓΕΙΑ

Ή στραβός είναι 
ο γιαλός ή…

Υδατοδρόμια

Η ίδρυση και λειτουργία δικτύου υδατοδρομίων στα 
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ήταν το αντι-
κείμενο συνάντησης του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου 
Χατζημάρκου, με τον πρέσβη του Καναδά, κ. Robert 
Peck και εκπροσώπους των εταιρειών που δραστηρι-
οποιούνται στο χώρο.  » σελ. 3

Τσαμπούνες 
στο Αιγαίο!

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Κυκλάδων -Δράσεις Πολιτισμού 
και Επαρχείο Νάξου), με τη συμμετοχή του Νομικού 
Προσώπου Πολιτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων και του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μου-
σικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη, διοργάνωσε 
στη Νάξο (26-27-28 Σεπτεμβρίου), την καθιερωμένη 
«Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών Νοτίου Αιγαί-
ου». » σελ. 15

» σελ. 8-9

Περί ΒΙΟΚΑ Νάουσας
Η Παριανή ηλεκτρονική σελίδα ειδήσεων «Fileleutheros.net», δημοσίευσε 

προ ημερών μέρος δελτίου τύπου του «Συνηγόρου του Πολίτη», σχετικά με 

το ΒΙΟΚΑ Νάουσας. Στη συνέχεια η ΔΕΥΑΠ έστειλε απάντηση στο «F» και η 

ηλεκτρονική σελίδα έδωσε στη δημοσιότητα όλο το δελτίο τύπου.
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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 316
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ NEL
Μες την «καρδιά» του καλοκαιριού γράφαμε στη 

«Φωνή», ότι θα έχουμε μεγάλα «τραβήγματα» το χει-
μώνα με τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια. Τελικά, δεν 
είμαστε καλοί «προφήτες», αφού τα προβλήματα ξεκί-
νησαν από το Φθινόπωρο, με το «Aqua Jevel». Το ’χου-
με ξαναγράψει. Να δείτε που για Σύρο, θα ψάχνουμε 
καΐκι για να πάμε…

■ Παναθηναϊκός
Όπως διαβάζω δεξιά και αριστερά άρχισαν να μοι-

ράζονται χρήματα από κρατικούς φορείς για διάφορα 
έργα. Όλα αυτά μου «μυρίζουν» εκλογές (λέω εγώ). 
Μήπως είναι δυνατόν να βγουν και τίποτα χρήματα 
προς ενίσχυση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός (ξαναλέω εγώ), 
τον Αλαφούζο μου μέσα.

■ Πάρκο
Έτσι, για την ιστορία, μία «κακή παλιοφυλλάδα» 

στις Κυκλάδες, έγραφε πριν λίγο καιρό ότι ένα πάρ-
κο θα απογραφεί θέλει δε θέλει και θα πει και ένα 
τραγούδι. Στη συνέχεια βγήκαν οι «καλοί» και έβρισαν 
την «παλιοφυλλάδα» και το συντάκτη που υπέγραφε 
το άρθρο. Τελικά, οι «καλοί» πήγαν με κατεβασμένα 
τα φτερά και απογράφησαν όπως όρισε η πολιτεία… 
Αυτά και: «Έ’ εις ρημάξει κείνου του δουκάρ, Αντεμάρ-
Αντεμάρ».

■ Ταβέρνα
Άντε να το ξαναρίξουμε στις ποδοσφαιρικές ατάκες, 

που σας «έφτιαξαν» στο περασμένο φύλλο. Παιχνίδι 
λοιπόν Β’ Πειραιά, 9:15 το πρωί στο γήπεδο Σκαραμα-
γκά, μεταξύ Οδηγήτριας και του θρυλικού ΑΟ Καραβά 
(Α ρε ομαδάρα, τέσσερις φανατικοί οπαδοί σου είμα-
στε στην Πάρο). Σκάει λοιπόν μύτη ο ένας επόπτης, 
που η κοιλίτσα του ήταν λίγο μεγαλούτσικη. Και η ατά-
κα από την εξέδρα έρχεται αμέσως: «Κύριε επόπτα, 
στην ίδια ταβέρνα γυμναζόμαστε;».

■ Ηλεκτρονικά
Μ’ άρεσε που σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Νο-

τίου Αιγαίου, ενημέρωσε τους αμπελουργούς ότι για 
να εκδώσουν βεβαίωση απόσταξης πρέπει πρώτα να 
έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής. 
Μάλιστα. Δηλαδή, κάποιοι συμπαθέστατοι αγρότες 
που παλεύουν κοντά ένα αιώνα με τη Γη, θα πρέπει να 
καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση. Μήπως θα έπρεπε 
να έχουν υποχρεωτικά και σελίδα στο facebook; Αυτό 
πως σας ξέφυγε;

■ Υδροπλάνα
Όταν στη Φ.τΠ. σε πρωτοσέλιδό μας κάναμε ανα-

φορά για την έλευση των υδροπλάνων, κάποιοι στην 
Πάρο –ως ξερόλες που είναι- χαμογέλασαν. Τες πα. 
Επειδή, η ιστορία έχει αρχίσει και «φουντώνει» και 
επειδή, ήδη έχουν γίνει οι σχετικές ενημερώσεις σε 
φορείς από Περιφέρεια και ενδιαφερόμενες εταιρείες, 
μήπως θα έπρεπε και το Λιμενικό μας Ταμείο να ενη-
μερώσει τους πολίτες του νησιού μας;

■ Υδροπλάνα 2
Πάντως η επιστολή της εταιρείας που ενδιαφέρεται 

με τα υδροπλάνα, προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, 

αφήνει πολλά κενά. Ο κ. Γ. Χατζημάρκος, με επίσημη 
ανακοίνωσή του γράφει ότι η Περιφέρεια αναλαμβά-
νει τις διαδικασίες αδειοδότησης των υδατοδρομίων, 
τις σχετικές μελέτες που χρειάζονται, αλλά και την κα-
τασκευή τους. Άλλωστε στο τελευταίο Περιφερειακό 
Συμβούλιο δεσμεύτηκαν γι’ αυτό το σκοπό τα πρώτα 
200 εκ. ευρώ. Γιατί λοιπόν αντιδρά η εταιρεία και υπο-
στηρίζει πως θέλει να τα κατασκευάσει η ίδια;

■ Υδροπλάνα 3
Αν τα υδατοδρόμια τα κατασκευάσει η Περιφέρεια 

μας, τότε κατά την άποψή μου, αυτά, θα ανήκουν στη 
μερίδα της αυτοδιοίκησης και πιθανολογώ, δίχως να 
γνωρίζω το νομικό πλαίσιο, ότι τα κατά τόπους Λιμε-
νικά Ταμεία θα εισπράττουν όπως και με τα πλοία, τις 
σχετικές αποζημιώσεις. Σε περίπτωση που τα υδατο-
δρόμια κατασκευαστούν από τις ιδιωτικές εταιρείες 
υδροπλάνων, αυτά, που θα ανήκουν;

■ Υδροπλάνα 4
Η όλη ιστορία λοιπόν, αποκτά ένα ξεχωριστό εν-

διαφέρον και επειδή είσαστε όλοι μεγάλα παιδιά, αν 
διαβάσατε προσεκτικά τα πιο πάνω θα καταλάβατε 
το γιατί και το ενδιαφέρον όλων (ιδιωτών και μη). Για 
όλους αυτούς τους λόγους, σημειώνω και πάλι, πως 
πρέπει οι τοπικοί φορείς (Δήμος, Λιμενικό Ταμείο), να 
ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τις επιστολές 
που είχαν ή τις συζητήσεις, αν είχαν τις τελευταίες… 

(Έτσι, για να κρατάει και «πισινή» η στήλη, καθώς οι 
διαψεύσεις από φορείς προς τα ΜΜΕ είναι εύκολες… 
και στη συνέχεια κάποιες κολοτούμπες νομίζουν ότι 
μένουν αθέατες… Ή όπως γράψαμε και πιο πάνω σε 
άλλο θέμα, άλλου φορέα ««Έ’ εις ρημάξει κείνου του 
δουκάρ, Αντεμάρ-Αντεμάρ».

■ Παπαρούπας
Καλά τον κ. Παπαρούπα τον πήγατε για ψαράκι και 

για επιδόρπιο αυτός σας κέρασε στο τέλος τις απο-
σπάσεις των αγροτικών γιατρών. Α ρε «αντίσταση» 
που κάνετε…

■ Ατάκες
Για να ξεφουσκώσουμε λίγο από τα πολιτικά και 

μιας και δεν έχω καλλιτεχνικό ρεπορτάζ σήμερις, να 
σας θυμίσω μεγάλες ατάκες του ποδοσφαίρου που 
έμειναν στην ιστορία. Αρχίζω, με τον «καπετάνιο», Γ. 
Βαρδινογιάννη, που το 1996 είχε δηλώσει: «Θα φυ-
λακίσω το πρωτάθλημα στην Παιανία». Στη συνέχεια 
είχαμε 7 τίτλους σερί από τους ακατονόμαστους… Συ-
νεχίζω με τον πραγματικά μεγάλο Νίκο Αλέφαντο, που 
πριν τρία χρόνια σχολιάζοντας αγώνα Ολυμπιακού – 
ΠΑΟΚ, ξεκίνησε λέγοντας όταν οι Θεσσαλονικείς μπή-
καν στο γήπεδο: «Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0». Το 
τελικό σκορ ήταν 1-2!

■ Μπανιάς!
Ο Βασιλιάς βέβαια (στις λάθος εκφράσεις) είναι ο 

δημοσιογράφος Κώστας Μπανιάς, που έχει εκπομπή 
με αθλητικές ειδήσεις στο «TV Άρτα». Μερικά από τα 
«κατορθώματά» του είναι τα παρακάτω: α) «Και από 
το μπάσκετ, να περάσουμε στο χάντμπολ. Ε… σήμερα 
τελικά δεν είχαμε χάντμπολ!», β) «Ο αγώνας τέλειωσε 
με τρία γκολ, ένα για κάθε ομάδα», γ) «Η πρωτοπόρος 
Αναγέννηση Άρτας είναι δεύτερη», δ) «Βρισκόμαστε 
στο προτελευταίο λεπτό του αγώνα. Δηλαδή, ένα λε-
πτό πριν από το τελευταίο», ε) «Ο 16χρονος βετερά-
νος Γουσιάς της Αναγέννησης, κατεβαίνει σα θύελλα, 
ψηλός, δυνατός, μελαψός...» και το θεϊκό στ) «Έχουμε 
μαζί μας τον Σπύρο Γιαννάκη, 16 ετών, μαθητή του Γ’ 
Λυκείου και αθλητή του Πύρου. Λοιπόν Σπύρο, πες 
μας πως σε λένε, πόσο χρονών είσαι, σε ποιο σχολείο 
πηγαίνεις και σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι».

■ Σκέψη…
Σκέφτομαι καμιά φορά να γράψω για θεϊκές ατάκες 

που έχω ακούσει στο δικό μας δημοτικό συμβούλιο, 
αλλά αμέσως αφήνω τη σκέψη… διότι φαντάζομαι ότι 
μετά θα πέσουν όλοι πάνω μου και θα ψάχνουν δικά 
μου «μαργαριτάρια» σε γραφτά… Μπα, άστο καλύτε-
ρα. Κανένας σχολιασμός για τα δικά μας… 

■ Π.Ε.Δ. 
Άλλο και τούτο πάλι. Από το Δήμο Πάρου μοιρά-

στηκε το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής για τις 
εκλογές της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Το μόνο που βρήκα 
ήταν η εκλογή του δημάρχου Πάρου, με 60 ψήφους 
–τους περισσότερους- στο Εποπτικό Συμβούλιο της 
ΠΕΔ. Ήταν τρεις υποψήφιοι για τρεις θέσεις. Τι να πω; 
Επιτυχία πάντως δε τη λες την εκλογή σ’ ένα εποπτι-
κό συμβούλιο… που το πολύ-πολύ να συνεδριάσει μία 
φορά πριν τη λήξη της θητείας του… Μάρκο, αν δε σε 
ενδιέφεραν οι συγκεκριμένες εκλογές, ας μην έβαζες.

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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Υδατοδρόμια
Η ίδρυση και λειτουργία δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά της Περιφέρειας Νοτί-

ου Αιγαίου, ήταν το αντικείμενο συνάντησης του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζη-
μάρκου, με τον πρέσβη του Καναδά, κ. Robert Peck και εκπροσώπους των εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λει-
τουργία υδατοδρομίων στην Ελλάδα και έγινε καταγραφή των αναγκαίων, κατά την 
κρίση των εμπλεκομένων, αλλαγών στη νομοθεσία, προκειμένου να προχωρήσει το 
όλο εγχείρημα.

Ο κ. Περιφερειάρχης, ενημέρωσε τον Καναδό πρέ-
σβη και τους εκπροσώπους των εταιρειών για το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα, 
καθώς και για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που η 
Περιφέρεια αναλαμβάνει, προκείμενου αυτό το κρί-
σιμης σημασίας -αλλά βαλτωμένο σήμερα- θέμα, να 
μπει σε φάση υλοποίησης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας: «Πρέ-
πει να τονιστεί ότι για τον Περιφερειάρχη, κ. Γ. Χα-
τζημάρκο, η δημιουργία του δικτύου υδατοδρομίων, 
αποτελεί προτεραιότητα και κομβική παράμετρο για 
την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των νησιών, καθώς 
απαντά στην γεωγραφική ιδιαιτερότητα της μεγα-
λύτερης σε έκταση Περιφέρειας της χώρας, για τη 
διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους, αλλά και με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο στό-
χος αυτός θα επιτευχθεί ταχύτερα, μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό και συντονι-
σμό, με συλλογική προσπάθεια αλλά και με τρόπο που θα υπηρετεί της ανάγκες της 
Περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό, εκπονείται σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, με 
την οποία η Π.Ν.ΑΙ. θα αναλαμβάνει, για λογαριασμό όλων των Λιμενικών Ταμείων 
της Περιφέρειας, τη διαδικασία αδειοδότησης αλλά και κατασκευής των υδατο-
δρομίων, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και το συνολικό κόστος».

Η εταιρεία
Την επιθυμία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην κατασκευή υδατοδρομίων στην 

περιοχή του Ν. Αιγαίου, εξέφρασε με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αι-
γαίου, ο πρόεδρος της «ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», κ. Νικόλαος Χαραλάμπους.

Ο κ. Χαραλάμπους, προσκάλεσε τον κ. Χατζημάρκο σε διάλογο για την υλοποίηση 
ενός σχεδίου με πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα έχει ως 
στόχο την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης με ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, 
από τη λειτουργία του οποίου αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Ακόμα, ο κ. Χαραλάμπους, επικρότησε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την 
προώθηση των ελληνικών υδατοδρομίων σε μια μείζονος σημασίας τουριστική πε-
ριοχή, ενώ τόνισε πως ένα τέτοιο εγχείρημα θα λειτουργήσει ευεργετικά συμβάλ-
λοντας στην άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, 
στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό 
της χώρας, αλλά και στην εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων του 
ευρύτερου Ελληνικού χώρου που σήμερα βρίσκονται στο περιθώριο. Όπως έγραψε 

στην επιστολή του «Η εταιρεία μας προσδοκά ότι 
θα ανατρέψει θεμελιώδη έως τώρα δεδομένα του 
Ελληνικού τουρισμού εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή 
στην οποία θα αυξηθεί και θα βελτιωθεί ποιοτικά το 
τουριστικό ρεύμα της χώρας».

Επίσης, στην επιστολή γίνεται, ωστόσο, αναφορά 
σε μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων που δι-
εξήχθησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρ-
κετούς Δήμους και Λιμενικά Ταμεία της περιοχής, 
καταλήγοντας σε αρχικές συμφωνίες, οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις ανεστάλησαν καθώς η Πε-
ριφέρεια προέβη την τελευταία στιγμή σε ανακοι-
νώσεις περί ιδίας ανάληψης της ανάπτυξης τοπικού 
δικτύου υδατοδρομίων. 

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται, σύμφωνα με τον πρόεδρο της «ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.», ότι θα οδηγήσει σε επιβράδυνση του έργου κατά 1-2 χρόνια λαμβάνοντας 
υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την λήψη αποφάσεων από τα αρμό-
δια διοικητικά όργανα, την έγκριση δαπανών αλλά και για τη διεξαγωγή των απα-
ραίτητων διαγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπονται σε μια τέτοια περίπτωση. 

«Εάν αυτή η προσπάθεια ξεκινούσε πριν από 2 χρόνια ενδεχομένως σήμερα να 
είχε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο υλοποίησης, ώστε να ήταν εφικτή η ενσωμάτω-
ση με την ήδη ώριμη ιδιωτική πρωτοβουλία ανάπτυξης υδατοδρομίων. Ωστόσο, αν 
κάτι τέτοιο ξεκινήσει τώρα, είναι βέβαιο πως θα ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι 
του 2016!  Η ενδεχόμενη απώλεια δύο τουριστικών περιόδων δεν θα έχει σοβαρή 
επίπτωση μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα 
στην ομαλή διασύνδεση με τους υπόλοιπους προορισμούς της χώρας που έχουν 
ήδη δρομολογηθεί», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της εταιρείας.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, Τηλ.: 22840 24768, Fax: 22840 24769, E-mail: ydroparos@hotmail.com

δίνουµε τη λύση και στη θέρµανση

λέβητες | καλοριφέρ | αντλίες θερμότητας | ενδοδαπέδια θέρμανση
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Σκληρή 
πραγματικότητα 

Με την επίσκεψη και τη φιλοξενία του διοικητή της 
ΔΥΠΕ Πειραιά και Νήσων, βρεθήκαμε ξανά μπροστά στη 
σκληρή πραγματικότητα της «γύμνιας» του Κέντρου Υγεί-
ας Πάρου. Μια πραγματικότητα που στην προεκλογική 
περίοδο δεν «άγγιξαν» επί της ουσίας οι υποψήφιοι και 
κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν «χάθηκε» ουσι-
αστικά παρ’ όλες τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου.

Ποια είναι όμως σήμερα η εικόνα που αντιμετωπίζουμε 
στα ζητήματα της δημόσιας υγείας; Το Κέντρο Υγείας Πά-
ρου, παραμένει υποστελεχωμένο στα όρια της διάλυσης, 
παρα τις υποτιθέμενες αποφάσεις του υπουργείου, που 
μας μετέφερε ο τοπικός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι 
αγροτικοί γιατροί βλέπουμε να αποσπώνται για τα άλλα 
μικρά νησιά της Περιφέρειας αποδυναμώνοντας μ’ αυτό 
τον τρόπο ακόμα περισσότερο το Κ.Υ. Με πρωτοβου-
λίες των συλλόγων έρχονται κλιμάκια γιατρών από τις 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις υπανάπτυκτες 
χώρες της Αφρικής, για εμβολιασμό παιδιών και για την εξέταση του υπόλοιπου 
πληθυσμού. Παράλληλα στις αποθήκες του Κ.Υ. «σκουριάζει» ένας αξονικός τομο-
γράφος που μας έστειλε το υπουργείο υγείας, για να μας «καθησυχάσει» στην περί-
οδο των μεγάλων κινητοποιήσεων, όπως ακριβώς έδιναν χάντρες και καθρεφτάκια 
στους ιθαγενείς της ζούγκλας. Το υγειονομικό αεροσκάφος παραμένει καθηλωμένο 
στο έδαφος λόγω των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, ενώ αναγκαζόμαστε να πλη-
ρώνουμε χιλιάδες ευρώ στα πλωτά για τις διακομιδές. Το υπουργείο συνεχώς ανα-
κοινώνει νέες αυξήσεις στη συμμετοχή των ασφαλισμένων και περικόπτει ακόμα και 
αναγκαίες εξετάσεις που μέχρι σήμερα ήταν δεδομένες. Το τεράστιο αυτό κενό στη 
δημόσια και δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας, σε βάρος της τσέπης μας, έρχονται 
να καλύψουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και οι ιδιώτες γιατροί. Αυτό για 
όλους όσοι έχουν την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα. Και όσοι δεν την έχουν; 
Στον Καιάδα;

Δυστυχώς, η σκληρή αυτή κατάσταση δεν είναι συνέπεια κάποιου λάθους του 
υπουργού ή επειδή ο υπουργός είναι «κακός», αλλά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής 
των συγκυβερνήσεων που εφαρμόζουν πιστά το σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις της 
τρόικας. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο αν ανατραπεί το συγκεκριμένο 
πολιτικό πλαίσιο. Οι πρωτόγνωρες σε μέγεθος κινητοποιήσεις του Παριανού λαού 
είχαν σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση στο Κ.Υ., αλλά δεν υπήρξε 
η συνέχεια και η συνέπεια που απαιτούσε ένας τόσο δύσκολος αγώνας, ώστε να 
έχουμε όχι μόνο μεγαλύτερη βελτίωση των παροχών υγείας αλλά και εξασφάλι-
ση της σταθερότητας τους. Η πρόσφατη δήλωση του δημάρχου, Μ. Κωβαίου, ότι 
θα δώσει σκληρούς αγώνες για τα ζητήματα υγείας πρέπει να επιβεβαιωθεί στην 
πράξη. Εμείς πρέπει αξιοποιώντας την τρίχρονη εμπειρία των κινητοποιήσεων να 
συνεχίσουμε και να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ τα αυτονόητα για τη δωρεάν υγεία ΟΛΩΝ.

Λαουτάρης

Ευχαριστίες 
Εμ. Χανιώτη

Με το πανηγύρι της Εκατονταπυλιανής του 2014 κλείνει ο πεντηκονταετής κύ-
κλος της διακονικής μου συμμετοχής σ’ αυτό. Επιθυμώ λοιπόν να μνημονεύσω και 
να ευχαριστήσω όλους όσους αυτά τα χρόνια μου συμπαραστάθηκαν, βοήθησαν και 
έδειξαν με οποιονδήποτε τρόπο την αγάπη τους στον κοπιώντα ιεροψάλτη.

«Ποίον πρώτον και ποίον ύστερον, επιλήψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος» περί 
του μακαριστού Μητροπολίτη Παροναξίας Αμβροσίου Α’ (Αντωνοπούλου), ο οποίος 
με την εισήγηση του τότε Πρωτοσυγγέλου του Αρχιμανδρίτη Αμβροσίου Στάμενα με 
κατέστησε Ιεροψάλτη της Εκατονταπυλιανής μας. 

Τους Επισκόπους Επιφάνιο (Καλαφάτη), Αμβρόσιο Β’ (Στάμενα). 
Τους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους: Αναστάσιο Γκίκα, Μιχαλάκη Πρωτόδικο, Γιάγκο 

Γράβαρη και τον Λεωνίδα Ρούσσο.
Τους συναδέλφους Νικόλαο Κρητικό (Δάσκαλο) και Γιάννη Μαύρο (Καλύμνιο) που 

με αγάπη στάθηκαν κοντά μου συνεργάτες.
Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Προσκυνή-

ματος: Π. Πατέλη, Θ. Μπιζά, Ε. Κυδωνιέα, Δ. Αργουζή και όλους τους διατελέσαντες 
συμβούλους στο Ιερό Προσκύνημα. Δεν μπορώ να παραλείψω τους αγαπημένους 
φίλους και συναδέλφους, για τη συνεργασία και βοήθειά τους σε δύσκολες στιγμές: 
Νίκο Βάγια, Δημήτρη Τριώδα, Ιερώνυμο Μαριάνο. 

Τα μέλη της χορωδίας της δεκαετίας του 60. Τις κυρίες Μαρία Αντωνίου, γλυκύτα-
τη μέτζο, τις ηδύμολπες Ευαγγελία Σιλιτζίρη, αδελφές Κατρή, αδελφές Καστρουνή, 
Ευμορφία Κόντε. Τους κυρίους Γιάννη Βαρθακούρη, Σωτήρη Βαμβακάρη, Κώστα 
Πάσσο, Φανούρη Ραγκούση και τον αξέχαστο Μιχαλάκη Κόντε. Τα μέλη της σημε-
ρινής χορωδίας: Τις κυρίες Τιτίνα Παράσχου, Γεωργία Τσαγκαράκη, Δωροθέα Αλι-
φιέρη. Τις κυρίες Μαρία Χασούρη και την Γαρυφαλλιά Πρασίνου οι οποίες από τα 
μαθητικά τους χρόνια μέχρι σήμερα με παρακολουθούν και στηρίζουν με αγάπη στις 
προσπάθειές μου. Τους κυρίους Γιώργο Τσαγκαράκη, Γιάννη Κατσαρό, Γιάννη Σαρρή, 
Νίκο Γαβαλλά, Ζαννή Σαγκριώτη και Μάρκο Σαρρή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω 
τις ευχαριστίες και την αγάπη μου στον «γιό» μου Ζαχαρία Ραγκούση, αγαπημένο και 
ανεπανάληπτο σύντροφο στο αναλόγιο.

Ξέχωρα εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και την αγάπη μου στα δύο κορυφαία 
πολιτιστικά κεφάλαια της Πάρου: Το Νίκο Σαρρή που με την πρόσκλησή του στη 
χορωδία του με ξαναγύρισε πίσω στα νιάτα μου, και τον έτερο «γιό» μου Σπύρο 
Παυλάκη, που σε κάθε πανηγύρι της Παναγίας χωρίς να φείδεται κόπου, χρόνου και 
εξόδων έρχεται από την Αθήνα για να ελαφρύνει το βάρος του γράφοντος.

Ανεπίτρεπτη παράληψη θα ήταν να μη μνησθώ του ποιμενάρχη μας κυρίου Καλλι-
νίκου για την προς με αγάπη και αμέριστη στήριξή του.

Τέλος, ευχαριστώ όλους αυτούς που, σ’ αυτήν τη μακροχρόνια πορεία της διακο-
νίας μου στην Πάρο, γνωστούς και αγνώστους, είχαν να πουν κάποιον καλό λόγο 
για τον υπογράφοντα, τον

Μανώλη Ι. Χανιώτη
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«Γιατροί του Κόσμου»
Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, 

με δελτίο τύπου που εξέδωσε ευχα-
ριστεί κλιμάκιο της οργάνωσης «Για-
τροί του κόσμου», για την επίσκεψη 
που πραγματοποίησαν στο νησί μας. Η 
ανακοίνωση του συλλόγου γυναικών 
Μάρπησσας, έχει ως εξής:

«Ευχαριστούμε θερμά τους εθελο-
ντές ιατρούς από την οργάνωση «Για-
τροί του Κόσμου», για την πολύτιμη 
βοήθεια που προσέφεραν στους κα-
τοίκους του νησιού μας κατά την επί-
σκεψή τους στις 27-28/9/2014.

Η προσέλευση του κόσμου για άλλη μια φορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εξετά-
στηκαν περίπου 400 άτομα συνολικά και από τις πέντε ειδικότητες, αλλά και 80 
άτομα ίσως και παραπάνω δεν μπόρεσαν να εξεταστούν από τον οφθαλμίατρο 
λόγω της μεγάλης προσέλευσης και του περιορισμένου χρόνου. Η πρόεδρος των 
«Γιατρών του Κόσμου», κ. Μαΐλλη, που ήταν και η παιδίατρος της αποστολής δια-
πίστωσε και η ίδια για ακόμη μια φορά πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της υγείας 
που υπάρχει γενικότερα στο νησί μας αλλά και την έλλειψη παιδιάτρου ειδικότερα.

Ζητάμε συγγνώμη από όσους δεν μπόρεσαν ή δεν πρόλαβαν να επισκεφθούν 
κάποια ειδικότητα, θα προσπαθήσουμε στο άμεσο χρονικό διάστημα που θα μπορεί 
να είναι εφικτό να επαναληφθεί η αποστολή στο νησί μας».

Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, ευχαρίστησε 
ονομαστικά τους ευγενικούς χορηγούς του για την παραπάνω ανακοίνωση. 

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

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

Δραστηριότητες στον Πρόδρομο
Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», ανακοίνωσε την έναρξη 

τμημάτων για τη χειμερινή περίοδο 2014-2015. Τα τμήματα έχουν ως εξής:
Τμήματα παραδοσιακού χορού
1ο παιδικό – νήπια και Α’ δημοτικού 17:30-18:30
2ο παιδικό – Β’, Γ’, Δ’ δημοτικού 18:30-19:30

3ο παιδικό – Ε’, Στ’ δημοτικού, γυμνάσιο 19:30-20:30
Τμήμα αρχαρίων 20:30-21:30, Τμήμα προχωρημένων 21:30-22:30. Υπεύθυνη 

τμήματος: Κατερίνα Φραντζή τηλ.6977914881
Τμήμα πλεξίματος-ραπτικής
Υπεύθυνη τμήματος: Ιωάννα Τάλλαρου. τηλ.6989 960542
Θεατρική ομάδα
Από 17:30-20:00 για παιδιά Στ’ δημοτικού, γυμνάσιου, λυκείου.

Δηλώσεις συγκομιδής
Από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αμπελουργοί οι οποίοι αιτούνται 
έκδοση «βεβαίωσης για απόσταξη» θα πρέπει προηγουμένως να έχουν υποβά-
λει ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής για το έτος 2014. 

Οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων, είναι υποχρεωτική είτε παραδώσουν την 
παραγωγή τους οι ενδιαφερόμενοι στα οινοποιεία, είτε τα οινοποιούν για λογαρια-
σμό τους, με ή χωρίς να αποστάζουν τα στέμφυλα και κατατίθενται ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.
minagric.gr) στον τομέα ψηφιακές υπηρεσίες από όπου εκεί μπορούν να βρουν 
πρόσθετες πληροφορίες για την διαδικασία. 

Εφόσον ο παραγωγός δεν έχει ολοκληρώσει τη συγκομιδή για το σύνολο της 
ηρτημένης παραγωγής στα αγροτεμάχιά του ή  για κάποιο λόγο δεν είναι έτοιμος να 
συμπληρώσει το σύνολο της δήλωσης συγκομιδής, η υποβολή μπορεί να γίνει στα-
διακά και να περιλαμβάνει μόνο τις συγκομισθείσες ποσότητες τη δεδομένη χρονική 
στιγμή που υποβάλλεται η δήλωση (μη οριστικοποιημένη δήλωση). Στην περίπτωση 
αυτή η υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει βεβαίωση απόσταξης με βάση τη δήλωση 
συγκομιδής (μη οριστικοποιημένη δήλωση) που έχει ήδη υποβληθεί. Εάν ο αμπε-
λουργός θέλει να αποστάξει επιπλέον ποσότητες στεμφύλων πρέπει να αιτηθεί εκ 
νέου βεβαίωση εφόσον ενημερώσει ξανά την δήλωση συγκομιδής του. Οι οινοποιοί 
οι οποίοι επιθυμούν να οδηγήσουν στέμφυλα παραγωγής των αμπελώνων τους 
προς απόσταξη οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής όπως και οι υπόλοι-
ποι αμπελουργοί.

Μετά τη καταληκτική ημερομηνίας για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής (30 
Νοεμβρίου για το 2014) η υπηρεσία θα διενεργήσει έλεγχο στις τελικές δηλώσεις 
των παραγωγών οι οποίοι έχουν λάβει βεβαιώσεις απόσταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.22810 98828, κα-
θώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων  της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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Ευχαριστίες 
γονέων

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο σύλ-
λογος γονέων και Ευχαριστίες του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασί-
ου με Τ.Λ. Αντιπάρου, εκφράζονται οι 
ευχαριστίες τους για τους ανθρώπους 
που προσέφεραν στο βάψιμο του σχο-
λείου και στη μερική ανάπλαση του 
προαύλιου χώρου. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «[…] Η 
πολύτιμη βοήθειά τους μας δείχνει ότι 
η κοινωνική προσφορά μπορεί να είναι 
η απάντηση στη κρίση που περνάμε».

Στο δελτίο τύπου γίνεται ονομαστική 
αναφορά στις εταιρείες και καταστή-
ματα που βοήθησαν για την υλοποίηση 
του έργου, καθώς και στους τεχνίτες 
Καμπάση Λεωνίδα για τους ελαιοχρω-
ματισμούς, Πατέλη Ιωάννη (Ζομπός) και 
Πατέλη Ι. Δημήτρη, για την εργασία και 
Τσολάκη Θεοχάρη, μηχανικό του Δήμου 
Αντιπάρου, για την τεχνική περιγραφή 
και επίβλεψη του έργου.
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Όχι στην 
εκποίηση

Με πρωτοβουλία συμπολιτών μας 
πραγματοποιείται αυτές τις μέρες συλ-
λογή υπογραφών, μέσω της ιστοσελί-
δας https://secure.avaaz.org με στόχο 
την ακύρωση εκποίησης δύο υγροτό-
πων στην Αλυκή. Για το θέμα που έχει 
αναδείξει κατ’ επανάληψη η Φ.τΠ. το 
κείμενο των συμπολιτών μας έχει ως 
ακολούθως:

«Η κυριότητα των υγροτόπων της 
«Πίσω Αλυκής» και του «Άγιου Νικόλα-
ου», στην Αλυκή της Πάρου, έχει μετα-
φερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και προσφέρονται 
προς πώληση. Αυτό δεν έχει πραγμα-
τικά νόημα, αφού οι   δύο υγρότοποι 
έχουν χαρακτηριστεί μόλις τον Ιούνιο 
του 2012 ως προστατευόμενοι μικροί 
νησιωτικοί υγρότοποι, που δεν μπορεί 
να οικοδομηθούν. 

Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι οι νόμοι 
στην Ελλάδα μπορούν να αλλάξουν 
«σε μια νύχτα», μερικές φορές με νέ-
ους νόμους «κατά παραγγελία», δεν 
πρέπει να διακινδυνέψουμε να δούμε 

τους υγροτόπους να καταστρέφονται 
και να «αναπτύσσονται». Οι υγρότοποι 
αποτελούν πολύ σημαντικά οικοσυστή-
ματα για τη διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας, για την προστασία του υδρο-
φόρου ορίζοντα και για πολλά άλλα… 
Όταν διατηρούνται υγιείς, αποτελούν 
επίσης υπέροχα ορόσημα για τους 
κατοίκους και τους τουρίστες. Είναι 
ανόητο κάποιος να πιστεύει ότι η κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος μπορεί 
να βοηθήσει στη μείωση του εθνικού 
χρέους. Το περιβάλλον δεν διασφαλί-
ζει μόνο την ποιότητα της ζωής μας, 
αλλά και την ευημερία της οικονομίας 
μας που στηρίζεται στον τουρισμό.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο! Κά-
ποιος αγοραστής μπορεί να εμφανιστεί 
ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να στείλουμε 
ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι υγρότοποι 
πρέπει να αποκατασταθούν όταν είναι 
υποβαθμισμένοι, και να διατηρούνται, 
όχι να πωλούνται για να οικοδομηθούν. 
Βοήθησε τους πολίτες της Αγκαιριάς, 
Αλυκή Πάρου, που ξεκίνησαν αυτή την 
αναφορά με την υπογραφή και την κοι-
νοποίηση σου, για να φθάσει γρήγορα 
το στόχο της.

Αυτό θα βοηθήσει επίσης να πιεστεί 
το νέο δημοτικό συμβούλιο της Πάρου, 
για να αναλάβει δράση».

Εκδήλωση 
για την 
ενέργεια

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλο-
χος», διοργανώνει ενημερωτική εκδή-
λωση για την αιολική ενέργεια βιομη-
χανικής κλίμακας και τις επιπτώσεις στο 
νησί της Πάρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παρα-
πάνω συλλόγου: «[…] Είναι επιτακτική 
ανάγκη να ενημερωθούμε όλοι σχετι-
κά με την επικείμενη εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών στην Πάρο και την 
επίδραση που θα υπάρξει  στον τόπο 
μας, στο περιβάλλον, στον τουρισμό 
και στην τοπική κοινωνία γενικότερα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 
25 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Π.Σ. 
«Αρχίλοχος».

Σημειώνουμε ότι έως την ώρα που 
έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας δεν 
είχε γίνει γνωστή η ώρα έναρξης της 
εκδήλωσης.

Θεατρική 
ομάδα

Ο σύλλογος γυναικών Πάρου, «Αρη-
ίς», με τη βοήθεια της κ. Μαρίας Αρκου-
λή, οργανώνει θεατρική ομάδα εφήβων. 

Η πρώτη συνάντηση θα πραγμα-

τοποιηθεί στην αίθουσα του συλλό-
γου, που βρίσκεται στην Παροικιά (πλ. 
Αλυγαριάς), στις 1, 2 και 3 Νοεμβρίου, 
από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα. Για 
δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να καλέσουν την κ. Μα-
ρία Αρκουλή, στο 6934-692431 ή την 
αντιπρόεδρο, κ. Άντζελα Ροδίτου, στο 
22840-24242. 

«Οι κόρες των 
Κυκλάδων»

Ολοκληρώθηκε το 6ο Πανκυκλαδι-
κό συνέδριο συλλόγων γυναικών», με 
θέμα: «Γυναίκες εν δράσει», που διεξή-
χθη στο Δημοτικό Θέατρο Χώρας Άν-
δρου, στις 3, 4 & 5 Οκτωβρίου 2014, 
με οργανωτή τον Σύλλογο Γυναικών 
Άνδρου και συνδιοργανωτές τον Δήμο 
Άνδρου και την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου.

Το συνέδριο παρακολούθησαν 45 
γυναίκες από 13 γυναικείους συλλό-
γους των Κυκλάδων, και συγκεκριμέ-
να από τα νησιά: Αμοργό, Κέα, Κύθνο, 
Μύκονο, Πάρο, Σίφνο, Σύρο, Τήνο και 
Άνδρο. Βασικές ομιλήτριες ήταν οι κυ-
ρίες Μανιώ Μάνεση, δημοσιογράφος, 
Μυρσίνη Ζορμπά, πρ. ευρωβουλευτής, 
Αργυρώ Φαλαγγά, στέλεχος υπουργεί-
ου, Αφροδίτη Πριμικύρη, Κλινική ψυχο-
λόγος, Μαρία Βασταρδή, καθηγήτρια 
οικιακής οικονομίας, Μαρία Ψαρρού, 
υποψήφια διδάκτωρ Παντείου πανεπι-
στημίου και Έφη Μπέκου, γενική γραμ-
ματέας πρόνοιας Υπουργείου Εργασίας. 
Επιπλέον μίλησαν και εκπρόσωποι των 
γυναικείων συλλόγων. Όλες οι εκπρό-
σωποι των γυναικείων συλλόγων είχαν 
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην πα-

λιά πόλη της Χώρας Άνδρου, στο χωριό 
Στενιές, όπου γυρίστηκε μεγάλο μέρος 
της ταινίας «Μικρά Αγγλία» του Παντε-
λή Βούλγαρη και στο μοναστήρια Αγί-
ας Ειρήνης Αποικίων και Παναχράντου, 
όπου γεύθηκαν σπιτικούς μεζέδες από 
το Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αποικών και 
από κυρίες πολλών τοπικών συλλόγων.

Νέο ΔΣ
Σημαντικό γεγονός στο συνέδριο 

αποτέλεσε η ολοκλήρωση της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Γυναικών Κυκλά-

δων (Ο.ΣΥ.ΓΥ.), «Οι κόρες των Κυκλά-
δων».

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου 
3/10/2014 πραγματοποιήθηκε γενική 
συνέλευση, εκλογές και σύσταση σε 
σώμα του πρώτου Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ομοσπονδίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως 
εξής: 
Πρόεδρος: Ανθή Θεοδωράκου, από 
την Πάρο
Αντιπρόεδρος: Μαρία Αμοιραλή, από 
την Τήνο
Γραμματέας Α’: Λοΐζου Άννα, από τη 
Μύκονο
Γραμματέας Β’: Παλαιοκρασσά Σου-
σούδη Κατερίνα, από την Άνδρο
Ταμίας: Τρίχα Σταυρούλα, από την 
Πάρο.

Brazil!
Ομάδα βραζιλιάνων δημοσιογράφων, 

με επικεφαλής τον Eλληνικής καταγω-
γής, Paulo Panayioti και σε συνεργασία 
με τον κ. Μιχάλη Σφακιανάκη, διευ-
θυντή της Glamorous Mediterranean 
Experience, επισκέφθηκε την Πάρο, 
προκειμένου να συλλέξουν πληροφορί-
ες, εικόνες και υλικό για την πραγμα-

τοποίηση ρεπορτάζ τουριστικής προ-
βολής του νησιού μας στη Βραζιλία 
και στην 42η διεθνή έκθεση τουρισμού 
«Expo ABAV».

Κατά την επίσκεψη τους στο νησί μας 
οι δημοσιογράφοι συναντήθηκαν με το 
δήμαρχο Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο, ο οποίος 
τους παραχώρησε συνέντευξη με θέμα 
την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, 
και με τον αντιδήμαρχο Πάρου, κ. Χρ. 
Χριστόφορο.



Η Πάρος ταξιδεύει
σε όλο τον κόσµο µέσα από το

www.paros-vacations.com.

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

Εσύ είσαι µέσα;
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Απίστευτα πράγματα σε βάρος της δημόσιας υγείας Παριανών και Αντιπαριωτών 
γίνονται τις τελευταίες μέρες με τα αλλεπάλληλα είπα-ξείπα της 2ης ΥΠΕ (Υγειονο-
μική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου). Η 2η ΥΠΕ εννοείται ότι έχει σκοπό 
της την ενιαία διοίκηση, το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας 
όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα 
γεωγραφικά όρια της Δυτ. Αττικής και του Πειραιά, καθώς και του Β. και Ν. Αιγαίου.

Τα καμώματά της
Η 2η ΥΠΕ με απόφασή της στις 30/9/2014 (και τη σύμφωνη γνώμη του Γε-

νικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»), μετακίνησε από το ήδη 
υποστελεχωμένο Κ.Υ. Πάρου, τρεις αγροτικούς γιατρούς για κάλυψη επειγουσών 
και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών σε άλλα νησιά.

Οι τρεις αγροτικοί γιατροί, στην ουσία ήταν δύο, αφού η μία (Χαρίκλεια Γκιουλέ-
κα), ουδέποτε είχε έρθει στην Πάρο –αν και ήταν στην οργανική δύναμη του Κ.Υ.- και 
παρέμενε κατά τη συνήθη τακτική που ακολουθείται στο Νοσοκομείο της Σύρου. 
Σύμφωνα με ανεπίσημη πληροφόρηση η γιατρός δε θα έρθει ποτέ στην Πάρο, αφού 
θα μεταβεί τελικά σε άλλο Νοσοκομείο για την πρακτική της εξάσκηση. Οι δύο άλλοι 
αγροτικοί γιατροί (Λουκή Φαίδρα και Βαρριάς Δημήτρης), αποφασίστηκε να μετα-
βούν στα πολυδύναμα ιατρεία Ανάφης και Σερίφου. Έτσι, με μία βούλα δηλαδή, ενός 
διοικητή της 2ης ΥΠΕ, αποφασίστηκε η εκ νέου αποδυνάμωση ιατρικού προσωπικού 
του Κ.Υ. Πάρου. Τόσο απλά!

Οι παρεμβάσεις

Ο δήμος Πάρου, για το όλο θέμα σίγησε… παρότι ο δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος, 
σε ανακοίνωσή επίσκεψής του στο Κ.Υ. στις 30/9/2014 είχε δηλώσει:

«Η δημόσια υγεία και η Κοινωνική Πρόνοια αποτελούν για εμάς ζητήματα υψί-
στης σημασίας. Η συνεργασία μας με τον πρόεδρο και τους εργαζομένους του Κ.Υ. 
είναι δεδομένη, καθώς και η ενεργή στήριξή μας στην προσπάθειά τους. Παράλ-
ληλα θα δώσουμε σκληρούς αγώνες μαζί με τους συμπολίτες μας, ώστε να 
επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει  το σύστημα δημόσι-
ας υγείας του νησιού μας».

Η ΜΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που υπήρξε ήταν από το Επαρχείο Πάρου και την Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου που με την παρέμβασή τους στις 2/9/2014 «έκοψαν» τις μετα-
θέσεις κατά 50%. Δηλαδή, παρέμενε ο κ. Βαρριάς στο Κ.Υ. Πάρου. Σε σχετικό δελτίο 
τύπου της Περιφέρειας γράφτηκε: «[…]Επειδή, στο Κ.Υ. Πάρου υπάρχει σημαντική 
υποστελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό και επειδή ο 
κόσμος της Πάρου αντέδρασε έντονα όπως ήταν αναμενόμενο στην παραπάνω 
απόφαση της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
κ. Γιώργος Χατζημάρκος, αφού ενημερώθηκε από τον Έπαρχο Πάρου κ. Κώστα 
Μπιζά, πραγματοποίησε παρέμβαση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση 
από πλευράς  Διοικητή της 2ης ΥΠΕ της σχετικής απόφασης».

ΥΓΕΙΑ

Ή στραβός είναι ο γιαλός ή…
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Τα «περίεργα»

Η 2η ΥΠΕ όμως ξαναχτύπη-
σε στις 7/10/2014. Έτσι, με 
νέα απόφασή της (με σύμ-
φωνη πάλι γνώμη του 
Νοσοκομείου Σύρου), από 
18/10/2014 απέσπασε τον κ. 
Δ. Βαρριά, στο Πολυδύναμο Ια-
τρείο Σίκινου. Δηλαδή, οι γνώ-
μες και οι αποφάσεις για τις 
αποσπάσεις των γιατρών άλλα-
ζαν από τη μία μέρα στην άλλη! 
Πότε όμως εκδόθηκε η ανακοί-
νωση απόσπασης Βαρριά; Εδώ, 
«σιγούν» τα μολύβια μας… Ο 
διοικητής της 2ης ΥΠΕ, κ. 
Αθανάσιος Παπαρούπας, 
έδωσε την εντολή την αμέσως 
επόμενη ημέρα της αναχώρη-
σής του από την Πάρο, στην 
οποία έτυχε της φιλοξενίας της 
επί δύο ημέρες, έκανε τις σχετι-
κές ομιλίες και έγινε «γνώστης» 
των προβλημάτων του τομέα 
υγείας…

Τα «πιο περίεργα»

Ο κ. Αθ. Παπαρούπας, ήρθε στην Πάρο, στο πλαίσιο επίσκεψης κλιμακίου γιατρών 
του υπουργείου υγείας, που εξέτασαν συμπολίτες μας.

Ο κ. Παπαρούπας σε συζητήσεις τους υποστήριξε ότι για να έρθουν παιδίατροι θα 
πρέπει να κάνει προσπάθεια ο Δήμος για να βρεθεί δωρεάν στέγαση ή να έρθουν 
γιατροί μεγαλύτερης ηλικίας (κοντά στη συνταξιοδότησή τους) και με νομοθετική 
ρύθμιση να μπορούν να μείνουν περισσότερα χρόνια…

Σε ό,τι αφορά τον αξονικό τομογράφο (που παρουσιάστηκε πριν μερικούς μήνες 
μετά βαΐων και κλάδων), ο κατά τα άλλα ευγενέστατος κ. Παπαρούπας, είπε ότι δεν 
είναι θέμα εξόδων η λειτουργία του όπως ακούγεται, αλλά πρέπει πρώτα να γίνει 
μελέτη σκοπιμότητας! Δηλαδή, πρώτα τον έφεραν και μετά θα κάνουν τη 
μελέτη σκοπιμότητας! Αυτό, ίσως είναι παγκόσμιο ρεκόρ στα χρονικά 
του ιατρικού κλάδου. Επίσης, ο κ. Αθ. Παπαρούπας είπε πως σύμφωνα με τις 
πληροφορίες του ο αξονικός τομογράφος χρειάζεται επισκευή. (Τα συμπεράσματα 
για τα όσα υποστήριξε ο κ. Παπαρούπας, στους αναγνώστες μας). Σημειώνουμε ότι 
ο κ. Παπαρούπας, είναι γιατρός και τοποθετήθηκε στη θέση του διοικητή της 2ης ΥΠΕ 
από τον αναπληρωτή υπ. υγείας, κ. Λ. Γρηγοράκο. Η θητεία του είναι διετής και η 
απασχόλησή του πλήρης και αποκλειστική.

Κάτι τρέχει…

Όπως γράψαμε και στην αρχή του ρεπορτάζ μας η 2η ΥΠΕ είναι μία «δαιδαλώδης» 
υπηρεσία, καθώς ασκεί την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας 
22 Νοσοκομείων, 32 Κέντρων Υγείας και 137 Περιφερειακών Ιατρείων. Παράλληλα 
στην 2η ΥΠΕ εντάσσονται ψυχιατρικές δομές, καθώς και δομές κοινωνικής φροντί-
δας.

Άρα, είναι σχεδόν αδύνατον όλοι όσοι βάζουν τις υπογραφές τους σε παρόμοια 
έγγραφα όπως των αποσπάσεων των αγροτικών γιατρών του ΚΥ Πάρου, να γνω-
ρίζουν με ακρίβεια τι συμβαίνει σε κάθε ιατρικό χώρο της περιφέρειάς τους. Κατά 
την άποψη μας οι «γραμμές» για τα όσα γίνονται (στην περίπτωσή μας στην Πάρο), 
δίνονται από το Νοσοκομείο Σύρου. Νοσοκομείο Σύρου, που στην ατζέντα μας όλα 
αυτά τα χρόνια των αγώνων της Παριανής κοινωνίας, δεν υπήρχε. Το «Συντονιστικό» 
-όταν υπήρχε- μιας και τα περισσότερα «στελέχη» του στη συνέχεια μεταπήδησαν» 
στον προεκλογικό αγώνα…ουδέποτε είχε βάλει ως στόχο τις συνομιλίες ή τις διεκ-
δικήσεις από το Νοσοκομείο Σύρου, που αποφασίζει ουσιαστικά για το Κ.Υ. Πάρου. 
Βλέπετε όλα τα «στελέχη» είχαν σχεδόν αποκλειστικότητα τις «παρεμβάσεις» στην 
Αθήνα, τα «μεγάλα» ΜΜΕ κλπ. Όταν κάποιοι μίλησαν και για Σύρο, ήταν δακτυλο-
δεικτούμενοι ως «γραφικοί». 

Το πλέον περίεργο όμως 
είναι πως άλλαξε μία υπόσχε-
ση που δόθηκε στον Περιφε-
ρειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο, σε 
σημείο τέτοιο που να βγάλει 
η Περιφέρεια δελτίο τύπου. Ο 
σημερινός Περιφερειάρχης, κ. 
Γ. Χατζημάρκος, δείχνει αυτή 
τη στιγμή παντοδύναμος πολι-
τικά και αν μη τι άλλο δε δεί-
χνει πολιτικός που μπορεί να 
κάνει πίσω από υπόσχεση που 
του δόθηκε. Τι άλλαξε λοιπόν 
και η αρχική απόφαση για το 
Κ.Υ. Πάρου άλλαξε στη συνέ-
χεια από τη 2η ΥΠΕ; Κάτι άλλο 
υπάρχει πίσω απ’ αυτό. Κάτι 
που είναι θέμα χρόνου 
για να εμφανιστεί στον 
«αέρα». Υπομονή…

«Μαγική εικόνα»

Ο εμποροεπαγγελμα-
τικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, με τίτλο: «Μαγι-

κή εικόνα το Κ.Υ. Πάρου», δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Κύριε διοικητή της Δ.Υ.Π.Ε Πειραιώς & Αιγαίου,
Μετά την συζήτηση του θέματος που αφορούσε την απομάκρυνση των τριών 

αγροτικών γιατρών του Κέντρου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροεπαγ-
γελματικού συλλόγου Πάρου- Αντιπάρου, που πραγματοποιήθηκε στην τελευταία 
του συνεδρίαση του (…) αποφάσισε ομόφωνα να «ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ» τις «ΜΑΓΙΚΕΣ» 
ενέργειες της 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, οι οποίες θα φέρνουν το υπό στελε-
χωμένο Κ.Υ. Πάρου σε υπό διάλυση.

κ. Διοικητή,
Γιατί πρέπει να διαλυθεί το ήδη υποστελεχωμένο Κέντρο υγείας Πάρου Αντιπά-

ρου;
Για  να παρασχεθούν παροδικά υπηρεσίες σε γειτονικά νησιά;
Ποια προβλήματα λύνονται μ αυτό τον τρόπο; Κανένα. Απλά διαιωνίζετε μια κα-

τάσταση. Τίποτε δεν είναι στη θέση του στον τομέα της υγείας στα νησιά μας. Συ-
μπληρώνουμε 5 χρόνια χωρίς παιδίατρο, ενώ όλα αυτό το διάστημα οι ελλεί-
ψεις στον χώρο της υγείας ήταν τεράστιες. Ελλείψεις υλικού, περιοδική λειτουργία 
των περιφερειακών ιατρείων, γιατροί που αναγκάστηκαν να ζουν μέσα στο κέντρο 
υγείας γιατί δε προλάβαιναν να πάνε σπίτι τους. Αδυναμία του «συστήματος» να 
εξυπηρετήσει ασφαλισμένους ταμείων που πληρώνουν τις μηνιαίες εισφορές με 
απειλή κατασχέσεων της περιουσίας τους. Τεράστιες και οι κινητοποιήσεις των κα-
τοίκων των νησιών μας, που όμως δεν συγκίνησαν κανένα. Μόνο για την καταβολή 
φόρων δε μας ξεχνούν από το κράτος των Αθηνών. 

Τεράστιες και οι απουσίες όσων πριν τις εκλογές έδιναν «μάχες» στο 
συντονιστικό, για την προβολή τους από το πραγματικό πρόβλημα. Για να 
φροντίσουν οι κάτοικοι την υγεία τους εξασφάλιζαν μέσω συλλόγων τις επισκέ-
ψεις οργανώσεων όπως οι «γιατροί του κόσμου». Ζούμε στο νησί μας εικόνες που 
μέχρι πριν μερικά χρόνια τις βλέπαμε στην τηλεόραση και νομίζαμε ότι αφορούσαν 
τον τρίτο κόσμο. Δυστυχώς με τις μνημονιακές πολιτικές καταντήσαμε τρίτος κό-
σμος εμείς οι ίδιοι.

Οι αγώνες όμως των κατοίκων και οι μεγάλες και μαχητικές  κινητοποιήσεις τους 
δεν θα πάνε χαμένες. Δεν θα χαθούν από την αδιαφορία ορισμένων…

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ.
ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕ-

ΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΑΦΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ 
ΟΑΕΕ.

Τέλος, με αυτές του τύπου τις τακτικές που ακολουθείτε, σας θεωρούμε υπεύ-
θυνους για τα όσα θα ακολουθήσουν στο θέμα της διάλυσης του Κέντρου Υγείας 
Πάρου».
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Δραστηριότητες 
Βιβλιοθήκης

Με ανακοίνωσή της η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γιάννης Γκίκας», έδωσε στη δημοσι-
ότητα τις δράσεις της κατά τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες.

Οι δράσεις της δημοτικής βιβλιοθήκης ξεκίνησαν με την 3η καλοκαιρινή εκστρα-
τεία του «Future Library», με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», 
σε συνεργασία με τους υπαλλήλους δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών, που σχε-
δίασε 3.480 διαφορετικές δραστηριότητες για παιδιά και έφηβους, με το σύνθημα 
«Ό,τι σκέφτεσαι σκέψου το αντίθετο!».

Έτσι, στην Πάρο είχαμε αφηγήσεις, παντομίμα, πειράματα, κυνήγι χαμένου θησαυ-
ρού, εικαστικά εργαστήρια, ταξινομήσεις μέσα στη βιβλιοθήκη, ανάποδες εξιστορή-
σεις, ανταλλακτικά παζάρια, παιχνίδια μνήμης και παρατηρητικότητας, εργαστήρια 
κατασκευών και φωτογραφίας, χαρτογραφήσεις και μουσικά εργαστήρια ήταν μερι-
κές από τις δράσεις της μεγάλης καλοκαιρινής εκστρατείας. Ταυτόχρονα, εκτός από 
τις νέες συλλογές βιβλίων, το Future Library δώρισε στις βιβλιοθήκες εργαστηριακά 
είδη φυσικής, ώστε να χρησιμοποιηθούν τόσο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 
εκστρατείας, όσο κατά τη μόνιμη λειτουργία τους. 

Η δημοτική βιβλιοθήκη Πάρου, «Γ. Γκίκας», συμμετείχε με 20 εκδηλώσεις οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια εθελοντών που ήταν οι: Αναγνωστοπούλου Μα-
τίνα, Ανδρεάκου Κωνσταντίνα, Αντιπαριώτη Μοσχούλα, Αποστολοπούλου Κατερίνα, 
Αρκουλής Αντώνης, Αρχιμανδρίτη Άλκηστη, Γιανναράκης Νίκος, Δαματοπούλου Χρι-
στίνα, Δραγάτη Ασπασία, Ζουμή Μαριαλένα, Θεοδωροπούλου Φωτεινή, Καλογιάννη 
Αυγή, Κοντού Μαρουλία, Κοσμά Χρυσούλα, Κουνδουράκη Κλειώ, Μαραγκόζη Δήμη-
τρα, Μαρμαρά Μοσχούλα, Μικρώνη Φιλίππα, Μοστράτου Άννα-Μαρία, Ραγκούση 
Σοφία, Σκαφτούρου Μαίρη, Σπανού Φρόσω, Τζιοβίλη Δήμητρα, Φραγκούλη Άννα, 
Φραγκούλη Ειρήνη, Χανιώτη Άννα, Χανιώτη Ιωάννα, Χανιώτης Άγγελος και 2ο Δη-
μοτικό Σχολείο Παροικίας - Γεωργιάδου Παλασία

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα βιβλία: «Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο» και «Έγκλη-
μα στην Πάρο», μία συνάντηση γιόγκας γέλιου, ενώ στις 31 Ιουλίου, η δημοτική 
βιβλιοθήκη υποδέχθηκε το ιστορικό αρχείο της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», με 
συζήτηση από τους κ.κ. Αρκά Αντώνη, Μεγγρέλη Νίκο και Πρίφτη Δημήτρη.

Τέλος, η δημοτική βιβλιοθήκη δέχθηκε συγχαρητήρια από το δίκτυο INELI 
(International Network of Emerging Library Innovators – Διεθνές Δίκτυο Αναδυό-
μενων Καινοτόμων Βιβλιοθηκών) με ειδική αναφορά σε δύο από τις εκδηλώσεις για 
εφήβους, «μανικιούρ, μακιγιάζ, χτενίσματα» και «E-flirting», αναγνωρίζοντάς τες ως 
πρωτοποριακές ιδέες δράσεων για προσέλκυση εφήβων στις βιβλιοθήκες.

Συνάντηση 
Χατζημάρκου 
με Βαρβιτσιώτη

Η ακτοπλοΐα, το 
μεταναστευτικό και 
τα άνυδρα νησιά, 
ήταν τα θέματα 
στην ατζέντα της 
συνάντησης του 
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η 
Νοτίου Αιγαίου, κ. 
Γιώργου Χατζημάρ-
κου, με τον Υπουρ-
γό Ναυτιλίας και 
Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη, στην 
Αθήνα.

Στη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν οι δυνατότητες παρέμβασης στην 
υφιστάμενη κατάσταση στην ακτοπλοΐα, με ζητούμενο τη καλύτερη δυνατή εξυπη-
ρέτηση των νησιωτών στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, πολύ δε περισσότερο κατά 
τη διάρκεια της επικείμενης χειμερινής περιόδου, αλλά και γενικότερα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συζήτηση για το μεταναστευτικό πρόβλημα, με δε-
δομένη την συνεχή αύξηση των μεταναστευτικών ροών, το κύριο βάρος των οποίων 
καλείται να «σηκώσει» το Νότιο Αιγαίο. Ο Περιφερειάρχης, ζήτησε από τον Υπουρ-
γό Ναυτιλίας και Αιγαίου, να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ενίσχυση του Λιμενικού 
Σώματος, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Όσον αφορά τα 
άνυδρα νησιά, λόγω της προβληματικής και αναποτελεσματικής  λειτουργίας των 
αφαλατώσεων, συμφωνήθηκε η προώθηση ολοκληρωμένου σχεδίου από πλευράς 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εξοπλισμού των άνυδρων νησιών, είτε με 
μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά που δεν διαθέτουν, είτε με παρεμβάσεις αποκατά-
στασης στις υφιστάμενες προβληματικές αφαλατώσεις.

Ειδικότερα για τα άνυδρα νησιά, θα υπάρξουν στο προσεχές διάστημα εξελίξεις 
και σχετικές ανακοινώσεις.

Βυζαντινή μουσική
Ξεκινούν για τρίτη χρονιά τα μαθήματα Βυζαντινής μουσικής της Σχολής του Ι.Π.Π. 

Εκατονταπυλιανής. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα γίνονται στο Ιερό Προσκύνη-
μα από τους π. Εμμανουήλ Φωκιανό και π. Νεκτάριο Κυριαζάνο, διπλωματούχους 
της Βυζαντινής μουσικής. 

Ο αγιασμός και η έναρξη 
των μαθημάτων θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 
19/10/2014 και ώρα 19.00 
στην αίθουσα τελετών του 
Ι. Προσκυνήματος. Οι ενδια-
φερόμενοι για εγγραφές και 
περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να καλούν τον π. Εμ-
μανουήλ στο γραφείο της Ζ. 
Πηγής 22840 21203 & 6945 
191005 και τον π. Νεκτάριο 
6938 489078. Το πρόγραμμα 
θα γνωστοποιηθεί την ημέρα του αγιασμού.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της διοικούσας επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος 
«[…] η Βυζαντινή μουσική δε μας δίνει μόνον γνώσεις και εφόδια μελλοντικά, αλλά 
διαμορφώνει και χαρακτήρες γι’ αυτό και πρέπει να προτρέψουμε τα παιδιά μας να 
μάθουν να ψάλλουν και να ασχολούνται από μικρά με τη μουσική. Καλούμε όλους 
- αλλά κυρίως εσάς τους νέους και τις νέες, που αγαπάτε την εθνική μουσική μας 
παράδοση, να πυκνώσετε το μαθητικό δυναμικό της σχολής μας, συμβάλλοντας 
στην ανανέωση των στελεχών των Ενοριών μας και στην ανάπτυξη της τέχνης του 
Ιερού Δαμασκηνού».

Παιδική Χορωδία
Δύο πετυχημένες εμφανί-

σεις είχε η παιδική χορωδία 
της σχολής μουσικής Δή-
μου Πάρου, το τελευταίο 
χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, συμμετείχε 
στο 5ο Φεστιβάλ Παιδικών 
Χορωδιών που πραγματο-
ποιήθηκε στην Κάρυστο, το 
τριήμερο 12,13 και 14 Σε-
πτεμβρίου και ακόμα, στα 
εγκαίνια της έκθεσης: «Η 
Πάρος μέσα από τη Ρωσική 
Χαρτογραφία 1770-1774», 
στη Νάουσα, στον εκθεσιακό χώρο των κελιών του Άη Γιάννη Δέτη.

Σε μήνυμα της κ. Α. Κάγκανη, προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ, σημειώνεται: «[…] Η όμορφη 
παρουσία των παιδιών σε συνδυασμό με την σωστή εκτέλεση των τραγουδιών που 
ερμήνευσαν συγκίνησαν τους παρευρισκομένους τόσο στην Κάρυστο όσο και στο 
νησί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά και στην δασκάλα τους κ. Μαρουλία 
Κοντού. Εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσουν αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι τους 
χαρίζοντας μας και άλλες τέτοιες στιγμές».
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Προσλήψεις από 
ΚΔΕΠΑΠ

Η ΚΔΕ-
ΠΑΠ, με από-
φασή της 
ανακοίνωσε 
την πρόσλη-
ψη με σύμ-
βαση εργασί-
ας ιδιωτικού 
δικαίου ορι-
σμένου χρό-
νου τεσσά-
ρων ατόμων 
καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού, διάρκειας 
8 μηνών για τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ, Τμήμα Ελεύθερου Σχεδίου Ζωγραφικής, 
με τυπικά προσόντα: Πτυχίο Κρατικής Σχολής Καλών 
Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. (Σε 
περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με το προ-
σόν αυτό, θα προσληφθούν κάτοχοι πτυχίου Ιδιωτικής 
Σχολής Καλών Τεχνών.

ΔΕ, Τμήμα Γραμμικού Σχεδίου Ζωγραφικής 
–Κατασκευών, με τυπικά προσόντα: Πτυχίο Ιδιωτι-
κής Σχολής Καλών Τεχνών, Γραφιστικών Εφαρμογών, 
Θεωρητικών Επιστημών στο Γραφικό Σχέδιο και κατα-
σκευών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ΔΕ, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, με τυπικά προ-
σόντα: κάτοχος διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή ορ-
γάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής κιθάρας ή 
μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και δεκαετής τουλάχι-
στον διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτή-
ρια ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχή-
στρας  ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής 
τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, 
που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία. Ο τίτλος 
σπουδών να προέρχεται από Κρατικό Ωδείο Θεσσα-
λονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρί-
ου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της 
Αλλοδαπής.

ΠΕ, Χοροδιδάσκαλος, με τυπικά προσόντα: Πτυ-
χίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ει-
δικότητα στους παραδοσιακούς χορούς. Σε περίπτωση 
που δεν βρεθούν υποψήφιοι με το προσόν αυτό, θα 
προσληφθούν υποψήφιοι με εμπειρία τουλάχιστον 
τριών ετών στους παραδοσιακούς χορούς αποκτηθεί-
σα από χορευτικούς ομίλους.

Όλες οι ειδικότητες αφορούν πρόσληψη ενός 
ατόμου και μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά οι 
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής: α) Φωτο-
αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα 
δηλώνει ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου 
υπαλλήλου, γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα 
κατά το άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα και δ) Βιο-
γραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην ΚΔΕΠΑΠ τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 20-10-2014.

20η Οκτωβρίου
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ), έχει ανακηρύξει την 20η Οκτω-
βρίου κάθε έτους σαν παγκόσμια ημέρα 
οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση αποτε-
λεί μία διαταραχή του μεταβολισμού των 
οστών. Χαρακτηρίζεται από μείωση στην 
οστική μάζα με αποτέλεσμα αυξημένο 
κίνδυνο κατάγματος. Είναι νόσος ποσοτι-
κή και όχι ποιοτική.

«Προτιμάει», πιθανότατα λόγω ορμο-
νικών παραγόντων, τις γυναίκες αν και η 
επίδραση του στους άνδρες έχει -τουλά-
χιστον στη χώρα μας- υποτιμηθεί.

Μέχρι το 1982 η ιατρική κοινότητα 
ελάχιστα είχε ασχοληθεί με το θέμα της 
οστεοπόρωσης. Αφετηρία μιας τεράστιας ερευνητικής 
πορείας που συνεχίζεται και σήμερα, ήταν η παρατή-
ρηση της δραματικής απώλειας οστικής μάζας των 
κοσμοναυτών που παρέμεναν για μεγάλο διάστημα σε 
συνθήκες έλλειψης βαρύτητας καθώς και τα υψηλά 
ποσοστά καταγμάτων μικρής βίας όταν επέστρεφαν 
στη Γη.

Η οστεοπόρωση μπορεί κυρίως να ταξινομηθεί σε 
δύο μεγάλες κατηγορίες: α) Στη μετεμμηνοπαυσιακή 
(τύπου Ι), που αφορά γυναίκες 50-70 ετών και β) στη 
γεροντική (τύπου ΙΙ), που αφορά άτομα μεγαλύτερα 
των 70 ετών. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρε-
άσουν την έναρξη και την πορεία της νόσου. Το κάπνι-
σμα, το αλκοόλ, η μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροει-
δών, το χαμηλό σωματικό βάρος, η Καυκάσια φυλή, οι 
παθήσεις του θυρεοειδούς και η Ρευματοειδής Αρθρί-

τιδα, είναι λίγοι μόνο από τους προδιαθεσικούς  πα-
ράγοντες της οστεοπόρωσης, ενώ η καλή διατροφή, 

η άσκηση και κυρίως η επίτευξη καλής 
κορυφαίας οστικής μάζας σε νεαρή ηλι-
κία, βοηθούν ουσιαστικά στην διατήρηση 
καλής οστικής  μάζας.

Ο έλεγχος της οστεοπόρωσης πρέπει 
να περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, τη 
λήψη ιστορικού, τη μέτρηση της Οστικής 
Πυκνότητας (ΜΟΠ), καθώς και τον εργα-
στηριακό έλεγχο (εξετάσεις αίματος και 
ούρων). Η ΜΟΠ πρέπει να γίνεται ανά 
έτος ή διετία ανάλογα με την πορεία της 
νόσου σε: 

- Γυναίκες > 65 ετών, άνδρες >75 ετών
- Γυναίκες 50-64 ετών, άνδρες 50-74 

ετών με αυξημένους παράγοντες κινδύ-
νου όπως: προηγηθέν κάταγμα ευθραυ-
στότητας (σπονδυλική στήλη, ισχίο, καρ-

πός), ιστορικό πτώσεων, ιστορικό κατάγματος ισχίου 
γονέων, καθώς και με τους προδιαθεσικούς παράγο-
ντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

- Άτομα 40-49 ετών που με βάσει συγκεκριμένους 
πίνακες έχουν υψηλό κίνδυνο κατάγματος ισχίου  ή 
μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος  στη δεκαετία.

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται καλύτερα 
με τη μέθοδο D.E.X.A.. Πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα  
στη σπονδυλική στήλη και στον αυχένα του μηριαίου 
και να λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή. Άλλες 
ανατομικές περιοχές στις οποίες μπορεί να γίνει Μέ-
τρηση Οστικής Πυκνότητας, αλλά με σαφώς χαμη-
λότερη αξιοπιστία, είναι η πηχεοκαρπική και ο άκρος 
πους.

Κωνσταντίνος Αναγνώστου
Υπεύθυνος ορθοπεδικού τμήματος

Κατάρτιση
Με ανακοίνωση του Επαρχείου Πάρου, προς τους 

επαγγελματικούς συλλόγους Πάρου – Αντιπάρου και 
τις τοπικές συνεταιριστικές οργανώσεις, έγινε γνωστό 
ότι θα συνεχιστούν τα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης ανέργων, εργαζόμενων και αυτοαπασχο-
λούμενων, στο Νομό Κυκλάδων.

Η σχετική ανακοίνωση που στάλθηκε στους παρα-
πάνω έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο συνέχισης του παραπάνω έργου 
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή 
Ενότητα Κυκλάδων, για την χρονική περίοδο 2014-
2015, παρακαλείσθε να μας υποβάλετε προτάσεις το 
συντομότερο για προγράμματα κατάρτισης που κρί-
νετε απαραίτητο να υλοποιηθούν το διάστημα αυτό, 
με βάση τις ανάγκες των επαγγελματιών των νησιών 
μας  και την ανάγκη καταπολέμησης της ανεργίας.

Οι προτάσεις σας να αποσταλούν σε ηλεκτρονι-
κή μορφή στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου στο 
e-mail: pep@1730.syzefxis.gov.gr».

Κοινωνικά
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο Καπούτσος Δημήτριος του Βασιλείου και της 
Ευαγγελίας το γένος Μαριάνου που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στην Αντίπαρο και η Πατέλη 
Μαρία του Νικολάου και της Ευαγγελίας το γένος 
Πατέλη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Αντίπαρο θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
στην Αντίπαρο την 1/11/2014.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης Πάρου, 40ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, Σταματίνας 
Δημητρίου Αλιφιέρη. 

Τα τέκνα και εγγόνια.  

Σας ενημερώνουμε ότι στη «διάγνωση», λει-
τουργεί υπερσύγχρονο μηχάνημα Μέτρησης Οστι-
κής Πυκνότητας και εφαρμόζονται όλα τα διεθνή 

πρωτόκολλα για απολύτως ακριβείς μετρήσεις. Με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης η 
«διάγνωση», προσφέρει πακέτα προσφοράς που 
περιλαμβάνουν αιματολογικές εξετάσεις και μέτρη-
ση οστικής πυκνότητας. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του κέντρου.
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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 έ-
ως 150τµ σε τιµές κάτω του 
κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de 
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

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, πω-
λείται οικόπεδο 302 τµ, 
συντελεστής δόµησης 0,70. 
Υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέ-
δια. Επίσης, ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 
(επί κεντρικού δρόµου Νά-
ουσας προς χωριά, έναντι 
πλακιδίων Ζουµή), πωλείται 
κτήµα 5.200 τµ. Έχει άδεια 
από δασική υπηρεσία. Και τα 
δυο σε τιµή ευκαιρίας, λόγω 

ανάγκης. Τηλ.: 6945275152 

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                           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ 
Υ∆ΡΩ), ενοικιάζεται µονο-
κατοικία 170 τµ, ενεργειακής 
κατασκευής 2008, 3 κρεβατο-
κάµαρες, 2 µπάνια, αυτόνοµη 
θέρµανση, τζάκι και απίστευτη 
θέα στον κόλπο της Παροικί-
ας. Τηλ.: 6974472329 

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 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. Τηλ.: 6946378440 

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

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. Επίσης, ενοικιάζεται 
και µια επιπλωµένη γκαρ-
σονιέρα. 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

ΣΩΤΗΡΕΣ (5-10’ από Πα-
ροικία), ενοικιάζεται ισόγεια 
κατοικία, 60 τµ, επιπλωµένη,  
µε ψυγείο, πλυντήριο ρού-
χων, air-condition, τζάκι, 
ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόρα-
ση. Με κήπο και απεριόριστη 
θέα. Τηλ.: 6974457463 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ), 
ενοικιάζεται ισόγειο 2άρι, 
επιπλωµένο, µε αυτονοµί-
α ∆ΕΗ και νερό. Για όλο το 
χρόνο, µε συµβόλαιο. Τηλ.: 
6977785214, 2109631639

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα 50 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση, ελεύθερο πάρ-
κινγκ, απεριόριστη θέα 
και δωρεάν πρόσβαση στο 
internet. Τηλ.: 6932331812 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, 45 τ.µ. στην πλαγιά 
των Αγίων Αναργύρων. Πα-
νοραµική θέα. Air-condition. 
Τηλ.: 6973530583

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ενοικι-
άζεται κατάστηµα (πρώην 
χρυσοχοείο ∆ενέγρη). Τηλ.: 
6940571581, 6909186051 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΡΟ), ενοι-
κιάζεται διαµέρισµα, προς την 
θάλασσα,  άνωθεν εστιατορί-
ου Πλάζα). Τηλ.: 6940571581, 
6909186051 

ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοικιάζε-
ται αποθήκη, 100 τµ, µε 
θέσεις parking πολλών αυτο-
κινήτων. Τηλ.: 6940571581, 
6909186051 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαµέρισµα, ένα υπνο-
δωµάτιο, µεγάλο καθιστικό, 
κουζίνα, µπάνιο, σκεπαστή 
βεράντα, εξαιρετική θέα. Τηλ.: 
6948872161, 6949043463

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται µονόχωρη γκαρ-
σονιέρα 25 τµ, επιπλωµένη. 
Άριστη κατάσταση, αυτόνοµη 
θέρµανση – ψύξη, θέα θάλασ-
σα. Ενοικιάζεται µε το χρόνο, 
150,00 το µήνα. Πλυντήριο 
και internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642  

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οι-
κία, µεζονέτα 85 τµ, µε 
βασικό οικιακό εξοπλισµό, 
ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι, 
air condition, µπάρµπεκιου, 
πλησίον Αγίας Αικατερίνης. 
Τηλ.: 6948511546  

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται, για φύλαξη 
ηλικιωµένων, ως 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       

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκον, 
στα µαθηµατικά σε µαθητές 
Γυµνασίου – Λυκείου - ΕΠΑΛ. 
Τηλ.: 6993939396

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για 
καθαρισµούς οικιών και 
καταστηµάτων. Επίσης για 
φροντίδα παιδιών. Περιοχές 
Λογαράς, Πούντα, Πίσω Λι-
βάδι, Πρόδροµος. Χαµηλές 
τιµές, υπεύθυνες συστάσεις. 
Τηλ.: 6945275152 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ              

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

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               

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΚΕΤΑ 
πωλείται, σε λευκό χρώµα, 
ελαφρώς µεταχειρισµένη, µε 
δυο στρώµατα, τιµή 150,00 €. 
Τηλ.: 2284024827
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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

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 24 Οκτωβρίου από 12.00-17.00
Σάββατο 25 Οκτωβρίου από 10.00-14.00

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449
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Περί ΒΙΟΚΑ Νάουσας
Η Παριανή ηλεκτρονική σελίδα ειδήσεων «Fileleutheros.net», δημοσίευσε προ 

ημερών μέρος δελτίου τύπου του «Συνηγόρου του Πολίτη», σχετικά με το ΒΙΟΚΑ 
Νάουσας. Στη συνέχεια η ΔΕΥΑΠ έστειλε απάντηση στο «F» και η ηλεκτρονική σελί-
δα έδωσε στη δημοσιότητα όλο το δελτίο τύπου.

Το δελτίο τύπου του «Συνηγόρου του Πολίτη», είχε ως εξής:
«Την Ερμούπολη Σύρου επισκέφθηκε στις 9.9.2014 κλιμάκιο της Αρχής με επι-

κεφαλής
το Βοηθό Συνήγορο του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, κ. Ιωάννη Σαγιά. 
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διερεύνηση 

περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Βιολογικών
Καθαρισμών (ΒΙΟ.ΚΑ.) Κιμώλου και Νάουσας Πάρου. Πρόκειται για μονάδες που
τυχόν αστοχίες στη λειτουργία αυτών και των συνοδών τους έργων για την 

τροφοδοσία ή τη διάθεση των λυμάτων επιφέρουν άμεσα αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Τούτο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι είναι εγκατεστη-
μένες μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ 
βαθμού, με τους οποίους 
αναπτύχθηκε ουσιαστικός 
διάλογος για τα εξής κρί-
σιμα ζητήματα:

Για τον ΒΙΟ.ΚΑ. Κιμώ-
λου, που λειτουργεί δίχως 
περιβαλλοντικούς όρους 
συζητήθηκαν η πρόοδος 
της διαδικασίας αδειο-
δότησης, τα προβλήματα 
λειτουργίας του και ιδιαί-
τερα ο τρόπος διάθεσης 
λυμάτων και ιλύος αλλά 
και η δυνατότητα υλοποί-
ησης βελτιωτικών έργων. 

Για την περίπτωση της 
Νάουσας Πάρου συζη-
τήθηκαν εκτός από τη 
νομιμότητα λειτουργίας 
του ΒΙΟ.ΚΑ. και τα αίτια 
υποβάθμισης του προστα-
τευόμενου υγρότοπου, 
ο οποίος εκτείνεται κατά 
μήκος των αντλιοστασίων 
και των αγωγών μετα-
φοράς λυμάτων. Επίσης, 
διενεργήθηκαν επιτόπιοι 
έλεγχοι στους χώρους 
των ΒΙΟ.ΚΑ. και της ευ-
ρύτερης περιοχής, τόσο 
στην Κίμωλο όσο και στην 
Πάρο, με συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών, στις 2.9.2014 και 10.9.2014 αντί-
στοιχα. Στην Πάρο υπήρξε διεξοδική διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης 
στον υγρότοπο καθώς και των δραστηριοτήτων που είναι εγκατεστημένες εντός 
των ορίων και της λεκάνης απορροής του. Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν συ-
νέχεια σειράς παρεμβάσεων που πραγματοποιεί ο Συνήγορος του Πολίτη από την 
έναρξη λειτουργίας του θεσμού με αφορμή αναφορές σχετικά με τη νομιμότητα 
λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ ανά τη επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος επισημαίνει 
ότι: 

- Η μη τήρηση της ορθής διαδικασίας χωροθέτησης τέτοιων εγκαταστάσεων, 
ιδιαίτερα μάλιστα κοντά ή μέσα σε προστατευόμενες περιοχές και η έλλειψη αξι-
ολόγησης των εν δυνάμει επιπτώσεών τους ενέχει τον κίνδυνο ακύρωσης της 
χρηματοδότησης και υλοποίησής τους. 

- Σε ΒΙΟ.ΚΑ. που λειτουργούν δίχως περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ ή κατά 
παράβασή τους, απαιτείται η εναρμόνιση με τη νέα πλέον νομοθεσία, η οποία έχει 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία. 

- Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τόσο των 
μονάδων επεξεργασίας όσο και των συνοδών τους έργων που βρίσκονται κοντά σε 
περιοχές υπό καθεστώς ειδικής προστασίας.

- Η μακροχρόνια καθυστέρηση στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων επε-
ξεργασίας που οδηγεί σε «προσωρινές» λύσεις διάθεσης λυμάτων και ιλύος των 
ΒΙΟ.ΚΑ. αποτελεί ανορθόδοξο τρόπο λειτουργίας, που γεννά ζητήματα νομιμότη-
τας και σωρευτικά προκαλεί δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Η απάντηση της ΔΕΥΑΠ
Η ΔΕΥΑΠ –που είχε στείλει την απάντησή της πριν τη δημοσίευση ολόκληρου του 

δελτίου τύπου- υποστήριξε προς το «F», τα εξής:
«Προς: Fileleutheros Πάρος

Στην από 30-9-2014 δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας με θέμα «Προβλήματα 
στο Βιολογικό Νάουσας» προβάλλεται εσφαλμένα προς το κοινό η εικόνα ότι ο 
ΒΙΟΚΑ Νάουσας Πάρου έχει προβλήματα λειτουργίας, υποβαθμίζει το περιβάλλον, 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στον υγροβιότοπο και έχει θέματα νομιμότητας. Όλα τα 
ανωτέρω χωρία που αφορούν το ΒΙΟΚΑ Νάουσας Πάρου είναι αναληθή για τους 
παρακάτω λόγους.

Η σύσκεψη και η επίσκεψη κλιμακίου του Συνηγόρου του Πολίτη που πραγμα-
τοποιηθήκαν στις 09 Σεπτεμβρίου στη Σύρο και 10 Σεπτεμβρίου στην Πάρο έγινε 
έπειτα από αναφορά  του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΟΙ ΚΟΛΥ-
ΜΠΗΘΡΕΣ» για την περιοχή «Λίμνες» που βρίσκεται  περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά 
από το ΒΙΟΚΑ Νάουσας Πάρου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες 
τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως τη Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Πάρου, τη ΔΕΥΑΠ αλλά 
και το Συνήγορο του Πολίτη. Στη σύσκεψη συζητήθηκε (Δελτίο τύπου του Συνη-
γόρου του Πολίτη) η νομιμότητα λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ και των αντλιοστασίων και  
προέκυψε ότι οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ λειτουργούν με απόλυτη νομιμότητα, με 
όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
Επιπλέον ο ΒΙΟΚΑ Νάουσας Πάρου και τα αντλιοστάσια λυμάτων βρίσκονται εκτός 
του προστατευόμενου υδροβιοτόπου (ο ΒΙΟΚΑ περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά) (σχε-

τικός χάρτης ΦΕΚ ΑΑΠ 
229/19.06.2012). Στις 10 
Σεπτεμβρίου  πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη από 
το ίδιο κλιμάκιο του Συ-
νηγόρου του Πολίτη στην 
περιοχή χωρίς να διαπι-
στωθεί κανένα πρόβλη-
μα λειτουργίας και καμία 
επιβάρυνση προς το περι-
βάλλον από το ΒΙΟΚΑ και 
τα συγκεκριμένα αντλι-
οστάσια. Να σημειωθεί 
ότι τα τελευταία χρόνια 
έχουν πραγματοποιηθεί 
επανειλημμένα αυτοψίες 
από αρμόδιες υπηρεσίες 
της Περιφέρειας  (03-04-
2012, 10-12-2012, 08-
08-2014) στα πορίσματα 
των οποίων αναφέρεται 
ρητά ότι «Δεν διαπιστώ-
θηκαν φαινόμενα ρύ-
πανσης – υποβάθμισης 
περιβάλλοντος από τη 
λειτουργία των αντλι-
οστασίων λυμάτων και 
ΒΙΟΚΑ». Την ομαλή και 
χωρίς προβλήματα λει-
τουργία των αντλιοστα-
σίων της περιοχής επιση-

μαίνουν και οι κάτοικοι στη σχετική ερώτηση προς το κοινοβούλιο που τέθηκε από 
την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ τον Ιούλιο του 2010. Στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου μπορούν να προσκομιστούν τα έγγραφα που αποδεικνύ-
ουν τα ανωτέρω.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ουδέποτε η υπηρεσία μας έχει καταθέσει πρότα-
ση ή έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας αίτημα για συνοδά έργα που αφορούν τη 
χρήση του παραγόμενου νερού για άρδευση.

Αναμένουμε την έγγραφη απάντηση του «Συνηγόρου του Πολίτη» σχετικά με τις 
προτάσεις του για τη συγκεκριμένη περιοχή που έχουν προκύψει από τη σύσκεψη 
στη Σύρο και την επίσκεψη του κλιμακίου του στην Πάρο στις 10-09-14. Συνο-
ψίζοντας τα ανωτέρω, ο ΒΙΟΚΑ και τα αντλιοστάσια λυμάτων δεν έχουν κανένα 
απολύτως πρόβλημα λειτουργίας ή νομιμότητας και λειτουργούν κανονικά όπως 
προκύπτει από όλους τους ελέγχους που έχουν γίνει όλα τα χρόνια λειτουργίας 
τους χωρίς να  εντοπιστεί ούτε μια φόρα κάποιο πρόβλημα.  

Επειδή το δημοσίευμα που αναρτήθηκε στις 30-09-2014 στην ιστοσελίδα σας 
με θέμα «Προβλήματα στο Βιολογικό Νάουσας» δημιουργεί λανθασμένες εντυ-
πώσεις όπως προκύπτει από όλα τα στοιχεία που σας αναφέρουμε ανωτέρω, με 
αποτέλεσμα να δημιουργεί μια αρνητική εικόνα της ΔΕΥΑΠ προς το κοινό, όταν η 
επιχείρησή και όλοι οι εργαζόμενοί της καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες ώστε 
να λειτουργούν όλες οι εγκαταστάσεις εύρυθμα και νόμιμα.

Σας καλούμε όπως δημοσιεύσετε* την παρούσα επιστολή με την οποία αποκαθί-
σταται η αλήθεια και η πραγματικότητα. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Ρούσσος Βατίστας».

* Η επιστολή της ΔΕΥΑΠ, δημοσιεύτηκε αυτούσια από το «Fileleutheros.net».
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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

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»

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου από τις 12:00-17:00
Σάββατο 25 Οκτωβρίου από τις 10:00-14:00
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Δράσεις του ΝΟΠ
Δελτίο τύπου με δέκα θερινές του δράσεις έδωσε στη δημοσιότητα ο ΝΟΠ. Σύμ-

φωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου «[…] Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να 
«αγκαλιάσουμε» πέρα από τους φίλους μας και τους επισκέπτες του νησιού μας, 
ώστε φεύγοντας να έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις».

Οι δράσεις του ΝΟΠ ξεκίνησαν με το κάλεσμα σε εθελοντικό καθαρισμό της πα-
ραλίας του στις 11 Μαΐου και όπως εξηγεί ο σύλλογος: «Αυτό γίνεται σαν μέρος της 
γενικότερης προετοιμασίας της περιό-
δου που έρχεται και για τους μικρούς 
μας φίλους σαν υπόμνηση ότι πρέπει 
να διατηρούμε το χώρο μας -που μας 
φιλοξενεί- σαν το σπίτι μας».

Οι επόμενες δραστηριότητες του 
ΝΟΠ σύμφωνα με το δελτίο τύπου 
ήταν οι εξής:

«Ακολούθησε το Πανελλήνιο Κύπελ-
λο Ιστιοσανίδας FUNBOARD 2014, 
στις 24-28 Ιουνίου. Οι αγώνες έγιναν 
στην Πούντα της Πάρου. Ο αγώνας 
διεξάχθηκε υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 
44, μεταξύ των οποίων 3 κυρίες και 
3 νεαροί κάτω των 21. Ο μικρότερος 
από τους αθλητές  ήταν 12 ετών και 
ο μεγαλύτερος 68ετών. Η διοργάνωση 
ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις σε όλους όσους συμ-
μετείχαν.

Το 2ο Παιδικό Τρίαθλο, έγινε στις 
13 Ιουλίου με δεκαέξι συμμετοχές παι-
διών ηλικίας από 7 έως 15 ετών, μπροστά και γύρω από τις εγκαταστάσεις του 
ΝΟΠ. Οι διαδρομές κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο ήταν προσαρμοσμένες στις ηλικίες 
των παιδιών και στις καιρικές συνθήκες. Άλλη μια δραστηριότητα του ομίλου μας 
που απευθύνεται σε παιδιά της Πάρου αλλά και επισκεπτών.

Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας Cyclades Classic Yacht Race 2014 έγινε στις 11-13 Ιου-
λίου. Για 2η συνεχόμενη χρονιά το λιμάνι της  Παροικίας γέμισε με παραδοσιακά 
σκάφη φορτωμένα με ναυπηγικές παραδόσεις αιώνων. Φέτος υπήρχε και συμμε-
τοχή από το εξωτερικό. Σκοπός μας είναι τώρα που καθιερώθηκε η διοργάνωση, 
που γίνεται σε συνεργασία με το ΝΟ Σύρου, να προβληθεί ακόμη περισσότερο και 
να γίνει ένα από κεντρικά δρώμενα του Αιγαίου και πόλος έλξης των φίλων των 
κλασσικών σκαφών.  

Κατά την διάρκεια του Αυγούστου, όπως έχει καθιερωθεί πραγματοποιήθηκαν 
τρία τουρνουά Beach Volley. Το 15ο Τουρνουά Beach Volley, στις 7-10 Αυγούστου 
το οποίο συγκέντρωσε τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη φορά, 9 γυ-
ναικείες και 17 ανδρικές ομάδες με πολύ υψηλό επίπεδο.

Το 3o Μικτό Τουρνουά Beach Volley, 16-17 Αυγούστου που διοργανώθηκε για 
τρίτη χρονιά με τη συμμετοχή 18 ομάδων. Ο αριθμός τον συμμετοχών δείχνει την 
απήχηση που έχει το άθλημα αυτό στους επισκέπτες του νησιού αλλά και στους 

ντόπιους αθλητές.
Το 4ο Τουρνουά Beach Volley κάτω των 18, 23-24 Αυγούστου που έγινε για τέ-

ταρτη χρονιά, για όλους τους αθλητές των ακαδημιών του ΝΟΠ με την συμμετοχή 
9 ομάδων. Οι μικροί αθλητές μας, ενθουσίασαν με το επίπεδο τους και διατήρησαν 
αμείωτο το ενδιαφέρον γονιών και φίλων που ήρθαν να παρακολουθήσουν τους 
αγώνες.   

Άλλη μία διοργάνωση πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις 17 Αυγούστου, ο 2ος 
Διάπλους Παροικιάς, «Δ. Γκίκας». Οι συμμετέχοντας αυτή τη χρονιά έφθασαν τους 
65 και χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. 
Θέλουμε του χρόνου να καταφέρουμε οι συμμετοχές να φτάσουν τις 100, για-

τί τέτοιες εκδηλώσεις προάγουν τον 
αθλητισμό αλλά και τον πολιτισμό μας.

Για 18η χρονιά πραγματοποιήθηκε 
το Πρωτάθλημα Κολύμβησης «Γεώργι-
ος Π. Μπίσμπας», στις 31 Αυγούστου. 
Στους αγώνες έλαβαν μέρος περισσό-
τεροι από 70  αθλητές, ηλικίας από 4 
μέχρι 14 ετών, οι οποίοι αγωνίστηκαν 
ανάλογα με την ηλικία τους σε συνο-
λικά 21 κατηγορίες. Από τους συμμε-
τέχοντες βραβεύτηκαν 60 παιδιά που 
πήραν θέσεις μεταλλίων ενώ όλα πή-
ραν αναμνηστικά διπλώματα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο όμιλος μας στα 20 
χρόνια που λειτουργεί το τμήμα της 
κολύμβησης, έχει μάθει να κολυμπούν 
περισσότερα από τρεις χιλιάδες παιδιά.

Ο κύκλος των φετινών δραστηριο-
τήτων ολοκληρώθηκε με τον αγώνα 
Ανοικτής Θαλάσσης, CYCLADES RACE 
2014 στις 19-21 Σεπτεμβρίου. Ο ιστι-
οπλοϊκός αγώνας  «CYCLADES  RACE 
2014» διοργανώθηκε από τον  Ναυτι-
κό  Όμιλο Σύρου και τoν Ναυτικό Όμι-

λο Πάρου, από την Παρασκευή 19/9/2014 έως και την Κυριακή 21/9/2014, για 
σκάφη ανοικτής θάλασσας. Θέλοντας να μεταφέρουμε ένα θετικό μήνυμα στους 
πολίτες των Κυκλάδων, ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στην Πρόληψη και Προαγω-
γή της Υγείας, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Σύρου και το Σύλλογο Καρκινοπα-
θών και Φίλων Ν. Κυκλάδων.

Παράλληλα με τις πιο πάνω διοργανώσεις στο νησί μας, οι αθλητές μας πήραν 
μέρος και σε άλλες εντός και εκτός Ελλάδας με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Οι αθλητές του ΝΟΠ και μέλη της εθνικής ομάδας Πατέλης Νικόλαος και Δαφε-
ρέρας Γιώργος, συμμετείχαν στον Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας που έγινε 
στην Γερμανία, 25 Ιουλίου – 3 Αυγούστου και στην συνέχεια στο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα στην Πολωνία, 11-18 Αυγούστου. Οι αθλητές μας έχοντας σαν εφό-
δια τις εμπειρίες από τους παραπάνω αγώνες συνέχισαν το ταξίδι τους για το Βαλ-
κανικό πρωτάθλημα που έγινε στην Ρουμανία, όπου και κατέκτησαν την 1η θέση 
στην κατηγορία ανδρών της κλάσης 420.

Ακόμη ο ΝΟΠ συμμετείχε  με μεγάλη επιτυχία και στους κολυμβητικούς αγώνες 
«Βικέλεια» στη Σύρο, με 9 αθλητές του, οι οποίοι επέστρεψαν με συνολικά 36 με-
τάλλια. Ραντεβού το άλλο μήνα στην Σύρο, για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής 
χρονιάς».

Ήττα στην πρεμιέρα
Στις λεπτομέρειες έχασε ο Νηρέας, στο γήπεδο Παροικιάς, με 3-1 από το Παμμη-

λιακό, για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΕΠΣΚ. Συγκεκριμένα και ενώ 
ο αγώνας έως το 73ο λεπτό ήταν 1-1 και όλα έδειχναν ότι όποια ομάδα σημείωνε 
γκολ, αυτό θα ήταν και το νικητήριο, η Παριανή ομάδα σε μία αντεπίθεση των Μη-
λιών δέχθηκε το δεύτερο τέρμα και κάπου εκεί… τελείωσε ουσιαστικά ο αγώνας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καθυστέρηση 4,5 ωρών, καθώς το πλοίο που έφερνε την 
ομάδα της Μήλου, υπέστη βλάβη μεσοπέλαγα.

Ο αγώνας συμφωνήθηκε να γίνει έστω και μ’ αυτή την καθυστέρηση, αφού η Πα-
ριανή ομάδα, δεν ήθελε να ταλαιπωρήσει τον Παμμηλιακό. Οι Μηλιοί προηγήθηκαν 
στο 36ο λεπτό με τον Σίδερη και ο Νηρέας ισοφάρισε τρία λεπτά πριν τη λήξη του α’ 

ημιχρόνου με το Νίνο. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες κυνήγησαν το γκολ, 
αλλά όπως γράψαμε και πιο πάνω ο Παμμηλιακός ήταν αυτός που το πέτυχε στο 
73ο λεπτό με τον Αχμέτ. Στη συνέχεια του αγώνα ο Νηρέας, προσπάθησε να πετύχει 
την ισοφάριση και οι παίκτες του ανοίχθηκαν στην επίθεση. Τελικά, όχι μόνο δεν 
πέτυχαν την ισοφάριση, αλλά τα πολλά κενά που είχαν δημιουργηθεί στο κέντρο, 
έφεραν την ομάδα της Μήλου να πετύχει και τρίτο γκολ με το Σάντα, στις καθυστε-
ρήσεις του παιχνιδιού.

Μεγάλο κέρδος για το Νηρέα, η χρησιμοποίηση σε όλο τον αγώνα του μικρού 
τερματοφύλακά του (15 ετών), Δ. Ρούσσου. Σημειώνουμε ακόμα, πως μετά το τέλος 
του αγώνα υπήρχε εκνευρισμός στους ανθρώπους του ΔΣ του Νηρέα και όπως είπε 
ο πρόεδρος τους κ. Μ. Σιφναίος, θα ζητήσουν την εξαίρεση του διαιτητή κ. Κουζού-
μη, από προσεχείς τους αγώνες.

Επίσης, λόγω της βλάβης του πλοίου (Aqua Jewel), δεν ήταν δυνατόν να καταστεί 
δυνατή και η μετάβαση του ΑΟΠ στη Σέριφο, για να αγωνιστεί με την τοπική ομάδα.
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Ενεργειακά τζάκια Nordpels
Ενεργειακές κασέτες Meteor

Περιφερειακός Παροικιάς
τ: 22840 24151 | κ: 698 5060133
e: panos8795@gmail.com

Εκλογές στο Λύκειο Νάουσας
Από το Γενικό Λύκειο Νάουσας, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της εκλογής 

συμβουλίων των μαθητών, που έχουν ως εξής:

Α1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλιπράντης Πολυχρόνης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημάκης Δημή-
τρης ΤΑΜΙΑΣ: Αρκουλής Φραγκίσκος ΜΕΛΗ: Μπιμπάι Ντενίς, Ζουμής Ηλίας

Α2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδοπούλου Ειρήνη ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φοίφας Ιωάννης 
ΤΑΜΙΑΣ: Φραντζή Ραφαέλα ΜΕΛΗ: Σκιαδά Στεφανία, Σιφναίου Φράνκα

Β1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρκουλή Μαρία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυπραίου Χριστίνα ΤΑ-
ΜΙΑΣ: Μιχαλακόπουλος Παναγιώτης ΜΕΛΗ: Αβραάμ Κλεανθία, Αγούρου Χριστίνα

Β2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρούσσου Παντελία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τριπολιτσιώτη Μαρία 
ΤΑΜΙΑΣ: Πεφάνης Γεράσιμος ΜΕΛΗ: Τζανακόπουλος Χρήστος, Σαμαλτάνη Αικα-
τερίνη

Γ1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βιτζηλαίος Βασίλης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βεντουρή Αργυρώ ΤΑ-
ΜΙΑΣ: Σαντόν Γιόταμ Μπεν ΜΕΛΗ: Βεντουρής Κυριάκος, Γκέμπορις Εβελίνα

Γ2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντελαίου Μαντώ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπούμπας Γιάννης ΤΑ-
ΜΙΑΣ: Νικολόπουλος Γιώργος  ΜΕΛΗ: Χριστοδούλου Πένυ, Τσαντάνης Νικόλας

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπούμπας Γιάννης  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Αρκουλή Μαρία   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πετροπούλου Ανθή Ισμήνη ΤΑΜΙΑΣ: Πεφάνης 
Γεράσιμος ΜΕΛΗ: Βιτζηλαίος Βασίλης, Αλιπράντης Γιάννης, Αλιπράντης Πολυχρό-
νης, Παντελαίου Μαντώ, Χριστοδούλου Πένυ, Νικολόπουλος Γιώργος, Ρούσσου Πα-
ντελία, Τσαντάνης Νικόλας, Μπεν Σααντόν Γιοτάμ, Αγούρου Χριστίνα, Καραχάλιου 
Ειρήνη ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βεντουρής Κυριάκος, Γκεμπόρις Εβελίνα.

Ως εκπρόσωπος των μαθητών στη Σχολική Επιτροπή. ορίστηκε ο μαθητής 
της Α’ τάξης: Αλιπράντης Πολυχρόνης.

Τσαμπούνες
στο Αιγαίο!

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυκλάδων -Δρά-
σεις Πολιτισμού και Επαρχείο Νάξου), με τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου 
Πολιτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του Μουσείου Ελληνικών 
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη, διοργάνωσε στη Νάξο (26-27-
28 Σεπτεμβρίου), την καθιερωμένη «Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών Νοτίου 
Αιγαίου». 

Οι μουσικές συναντήσεις αποτελούν κατά γενική ομολογία άκρως επιτυχημένο 
θεσμό και ξεκίνησαν το 2002 σε παγκυκλαδικό επίπεδο, επεκτάθηκαν σε όλο το 
Ν. Αιγαίο, και έχουν καταξιωθεί -σε 
ετήσια βάση- ως κορυφαίο πολιτι-
στικό γεγονός για την Περιφέρεια 
μας. Πρόκειται για μία πανευρω-
παϊκά πρότυπη πρακτική ανάδειξης 
της μουσικής παράδοσης, που δοκι-
μάστηκε πρόσφατα σε Ευρωπαϊκά 
μουσικά προγράμματα με τη συμμε-
τοχή μουσικών λαϊκών πνευστών και 
άλλων οργάνων από 4 και 5 χώρες 
αντίστοιχα, όπου το Αιγαίο έδωσε το 
μουσικό του στίγμα με επιτυχία. Αι-
γαιοπελαγίτες μουσικοί πνευστών εξ 
άλλου, έχουν τιμήσει επανειλημμένα 
τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο 
και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις.

Οι συναντήσεις είναι η αφετηρία 
μιας διαρκούς προσπάθειας που κα-
ταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από 
την Περιφέρεια, προκειμένου να κα-
ταγραφούν και να ταξινομηθούν σε 
πλήρες αρχείο οι λαϊκές παραδοσι-
ακές μουσικές των Κυκλάδων, μετά 
από διεξοδική επιστημονική έρευνα. 
Ήδη από την πρώτη συνάντηση, οι 
καταγραφές περιλαμβάνουν ηχογρα-
φήσεις μουσικής, συνεντεύξεις των 
μουσικών αλλά και κινηματογράφηση της δράσης της λαϊκών οργάνων σε δρώμενα 
όπως τα πανηγύρια, οι αποκριάτικες συνευρέσεις, τα χοιροσφάγια. Με την επιστη-
μονική υποστήριξη του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών οργάνων Φοίβου 
Ανωγειανάκη, του καθηγητή Λάμπρου Λιάβα και συνεργαζόμενων μουσικολόγων 
και κινηματογραφικών συνεργείων, η Περιφέρεια ολοκληρώνει μέσα στο 2014 την 

παραγωγή αντιπροσωπευτικών μουσικών αρχείων και αντίστοιχων ντοκιμαντέρ στις 
Κυκλάδες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 180 μουσικοί από 17 νησιά: Από τις Κυκλάδες (Αμορ-
γός, Άνδρος, Ανάφη, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, 
Σέριφος, Σύρος), τα Δωδεκάνησα (Κάλυμνος, Κάρπαθος), το Ανατ. Αιγαίο (Ικαρία, 
Σάμος) και τη νότια Εύβοια. Συμμετείχαν επίσης οργανοπαίκτες από την κεντρική 
και βόρεια Ελλάδα, ενώ την πολυπληθή ομήγυρη συμπλήρωσαν νέοι μουσικοί από 
την Αθήνα, μαζί με τους μουσικολόγους, τους φοιτητές και τρία κινηματογραφικά 
συνεργεία που παρακολουθούν και καταγράφουν τις συναντήσεις. Διεθνή τόνο στις 
παρουσιάσεις έδωσαν δύο Ισπανίδες μουσικοί που έπαιξαν και τραγούδησαν με 
γαλικιανή γκάιντα. Είναι χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα ενθαρρυντικό το γεγονός 
ότι και φέτος πάνω από το 1/3 των συμμετεχόντων μουσικών ήταν νέοι κάτω των 
25 ετών!

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η συνάντηση επί τρεις ημέρες διέτρεξε όλη 
τη Νάξο. Ενεργή υπήρξε η υποδοχή και συμμετοχή εκ μέρους των τοπικών φορέων 

(σύλλογοι, τοπικά συμβούλια κοινο-
τήτων και απλοί πολίτες). Οι 250 και 
πλέον φιλοξενούμενοι συνενώθηκαν 
με τους ντόπιους στις μεγάλες συνα-
θροίσεις που έγιναν στο Σαγκρί, το 
Δαμαριώνα, το Φιλώτι και τη Χώρα. 
Όλοι συμμετείχαν με τραγούδια, 
μουσικές και χορούς στη διονυσια-
κή τελετουργία των γλεντιών που 
στήθηκαν υποχρεωτικά -λόγω της 
αδιάκοπης βροχόπτωσης- σε εσωτε-
ρικούς χώρους. Στο τέλος του τριη-
μέρου, ο αποχαιρετισμός -και πάλι 
με μουσικές, χορούς και αυτοσχέδιες 
μαντινάδες- αποτύπωσε τις ζωηρές 
εντυπώσεις που άφησε σε όλους η 
συνάντηση, εμπνέοντας αισιοδοξία 
και σταθερή πεποίθηση για τη συνέχι-
ση του θεσμού, στην κατεύθυνση της 
διάσωσης και ανάδειξης της μουσι-
κής μας κληρονομιάς. 

Από την Πάρο, συμμετείχαν οι 
εξής μουσικοί:

Σαρρής Νικολός, Παροικιά, ΤΣΑ-
ΜΠΟΥΝΑ, Σαρρής Ν. Κοσμάς, Πα-

ροικιά, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Κεφάλα Σοφία, Μάρπησσα, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Χανιώτης Γιώργος, 
Αγκαιριά, ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, Τριαντάφυλλος Βασίλης, Άσπρο Χωριό, ΤΣΑΜΠΟΥ-
ΝΑ, Γεμελιάρης Γιώργος, Μάρπησσα, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Τσαντάνης Νίκος, Πούντα, 
ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, Πετρόπουλος Φανούρης, Μάρμαρα, ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, Κρητικού 
Αγγελική, Παροικιά, ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, Κρητικός Μάριος, Παροικιά, ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, 
Ραγκούσης Νίκος, Λεύκες, ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, Ραγκούσης-Λαουτάρης Γιάννος, 
Λεύκες, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Γκίκας Ιάσονας, Κώστος, ΚΛΑΡΙΝΟ, Σκιαδάς Ευάγγελος, 
Παροικιά-Αθ., ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Ζήκας Θανάσης, ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, Αποστόλου Γιώρ-
γος ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, Κονταράτος Χρήστος, Νάουσα, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Βογιατζής 
Δημοσθένης, Κώστος, ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ, Μαυροκέφαλου Ειρήνη, Παροικιά, ΤΟΥ-
ΜΠΑΚΙ, Λουκής Γιώργος, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Φραντζής Στέφανος, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Κυ-
δωνιεύς Μάρκος, Αλυκή, ΛΑΟΥΤΟ, Νίκα Κατερίνα, Κάμπος, ΤΟΥΜΠΑΚΙ-ΤΡΑ-
ΓΟΥΔΙ, Ρούσσος Γιάννης, Άσπρο Χωριό, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Ρούσσου Παναγιώτα, 
Άσπρο Χωριό, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Μπιντζηλαίος Μιχάλης, Άσπρο Χωριό, ΤΣΑΜΠΟΥ-
ΝΑ, Χανιώτης Νίκος, Λεύκες, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Κυδωνιεύς Γιώργος, Άσπρο Χω-
ριό, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Σκορδίλης Στέλιος, Λεύκες, ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Παπούλια Διονυσία, 
ΤΟΥΜΠΑΚΙ, Σκιαδά Αγγελική, Παροικιά, ΤΟΥΜΠΑΚΙ.
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στο γραφείο ή το σπίτι
µε µοναδικά ηµερολόγια τοίχου, επιτραπέζια ή ατζέντες


