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Ο κόσμος έχει 
τη δύναμη!

Το τραγούδι της Patti Smith, «People Have The 
Power», φαίνεται ότι αντιλήφθησαν οι παριανοί πολί-
τες και έτσι βάζουν ΣΤΟΠ σε κάθε ενέργεια της 
εκάστοτε εξουσίας, η οποία έχει την ψευδαίσθηση 
ότι μπορεί να αποφασίζει γι’ αυτούς, δίχως αυτούς…

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
στις 17 Ιουνίου 2021 κατέδειξε με τον επισημότερο 
τρόπο αυτό, αλλά συγχρόνως απέδειξε ότι η σθεναρή 
στάση της αντιπολίτευσης στις συνεδριάσεις είναι ικα-
νή να αλλάξει το αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, για το γνωστό θέμα διαφημιστικής 
εταιρείας, που ήθελε ουσιαστικά για να διαφημίσει 
οινοπνευματούχο ποτό που εμπορεύεται πολυεθνι-
κή εταιρεία να «ντύσει» όλη την Πάρο μέσω μπάνερ, 
γλαστρών, οθονών τηλεοράσεων, plexiglass, σημαιών, 
πανό κλπ, το δημοτικό συμβούλιο με ψήφους 14-11 
απέρριψε το αίτημα. Δώδεκα σύμβουλοι της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, συν την πρόεδρο του τοπικού συμβουλί-
ου Παροικιάς, Μαργ. Αργουδέλη (που είχε το δικαίωμα 
ψήφου αφού το θέμα αφορούσε την πρωτεύουσα του 
νησιού μας) και ο ανεξάρτητος σύμβουλος, Ηλ. Κου-
ντρομιχάλης, ψήφισαν την πρόταση του κ. Ροκονίδα, 
για την απόρριψη του αιτήματος. Ακόμα, ο δημοτικός 
σύμβουλος, Π. Κεμπάμπης, αρνήθηκε να ψηφίσει δια-
μαρτυρόμενος για τις αλλαγές της εισήγησης της πρό-
τασης, τις οποίες δεν του είχαν κοινοποιήσει.

Η δύναμη των πολιτών

Ύστερα από την αρχική δημοσίευση του θέματος, 
μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας «Fileleutheros.net» 
και της απαράδεκτης πρότασης που είχε γίνει, οι πα-
ριανοί πολίτες πήραν «φωτιά».

Με κάθε τρόπο οι πολίτες, είτε μέσω ηλεκτρονικών 
σελίδων, είτε και με άλλους τρόπους διαμαρτυρήθηκαν 
έντονα και έθεσαν κυριολεκτικά μπροστά στις ευθύνες 
τους εκείνους που θα στήριζαν μία τέτοια απόφαση. 
Κυρίως όμως οι πολίτες έδειξαν ότι είναι ενεργοί και 
ενδιαφέρονται για τα ζητήματα του νησιού τους.

Σημειώνουμε ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μι-
κρό χρονικό διάστημα που οι παριανοί πολίτες αντι-
δρούν μαζικά, αφού και στην περίπτωση της πλατείας 
Αγίου Νικολάου στην Παροικιά, έχουν συγκεντρώσει 
εκατοντάδες υπογραφές, και ζητούν επανάληψη της 
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, που 
είχε αποφασίσει οριακά τη διχοτόμηση της πλατείας.

Η αντίδραση των πολιτών έφερε 
αποτέλεσμα

Υπό τον παραπάνω τίτλο από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Πάρου, δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουνίου 2021 το 
παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Μεγάλη πρεμούρα είχε το τελευταίο διάστημα η 
δημοτική Αρχή να προωθήσει συγκεκριμένα επιχει-
ρηματικά συμφέροντα που επιθυμούσαν για τις δικές 

τους ανάγκες να ταυτίσουν την Πάρο με προωθητικές 
ενέργειες για συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν. «Ζήλε-
ψε» ο δήμαρχος Πάρου όπως φαίνεται τη «δόξα» της 
υπουργού Πολιτισμού που «παρέδωσε» την Ακρόπολη 
των Αθηνών σε οίκο μόδας και ήθελε να την μιμηθεί.

Όπως φάνηκε από τη συζήτηση στο δημοτικό συμ-
βούλιο αλλά και κατευθυνόμενα δημοσιεύματα στον 
ντόπιο ηλεκτρονικό τύπο, υπήρχαν προχωρημένες 
συζητήσεις του δημάρχου για την «παράδοση» σχε-
δόν όλου του παραλιακού μετώπου του νησιού σε 
διαφημιστική καμπάνια.

Μετά την κατακραυγή της παριανής κοινωνίας, την 
αποκάλυψη από μέρους μας των μεθοδεύσεων της 
δημοτικής Αρχής, ο δήμαρχος Πάρου αναγκάστηκε 
σε μια ακόμα «κωλοτούμπα» και χωρίς ενδοιασμούς 
«άδειασε» και τον αντιδήμαρχο που είχε επωμιστεί το 
βάρος της εισήγησης.

Το δημοτικό συμβούλιο αποδεχόμενο τη πρό-
ταση της Λαϊκής Συσπείρωσης απέρριψε κατά 
πλειοψηφία το συγκεκριμένο αίτημα, μεταφέρο-
ντας με σαφήνεια προς τον δήμαρχο το μήνυμα 
ότι δεν πωλούνται ούτε αγοράζονται τα πάντα. 
Αποτράπηκε για μια ακόμα φορά η αντίληψη 
εμπορευματοποίησης αξιών του τόπου μας με ή 
χωρίς «ανταποδοτικά οφέλη». 

Αντί να εκφράζει ο δήμαρχος το θαυμασμό του για 
το πόσο έχει προχωρήσει η επιστήμη της διαφήμισης 
στην προώθηση συμφερόντων, που την αντιμετωπίζει 
με «δέος», ας ασχοληθεί λίγο με τα προβλήματα του 
τόπου και τη καθημερινότητα των πολιτών:

- Την κατάσταση του οδικού δημοτικού δικτύου, τις 
ανύπαρκτες διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών, το κυ-
κλοφοριακό, τις ανύπαρκτες κανονιστικές ρύθμισης 
της κυκλοφορίας,

- Την ασυδοσία και την αυθαιρεσία όλων αυτών που 
η δημοτική αρχή τους «κλείνει το μάτι» με νόημα, 

- Την ανυπαρξία τουαλετών στο κέντρο της πρω-
τεύουσας του νησιού, 

- Το χάλι των λιμενικών εγκαταστάσεων στη Νάου-
σα, τα λιμενικά έργα σε Αλυκή και Παροικιά που έχουν 

καταντήσει «γεφύρι της Άρτας», 
- Την υλοποίηση των αποφάσεων των κοινοτικών 

συμβουλίων που ουσιαστικά αγνοεί και δεν φτάνουν 
ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο, 

Και τέλος ας σταματήσει η απαξίωση του προσω-
πικού του δήμου και το κατά καιρούς bulling σε αυτό, 
για να καλύψουν τις αδυναμίες και την ανικανότητά 
τους, που έχει οδηγήσει αρκετούς υπαλλήλους σε 
«φευγιό» και άλλους σε πρόωρη συνταξιοδότηση».

Μόνο αρνητικό αντίκτυπο θα είχε

Στις 19 Ιουνίου 2021 από την πρόεδρο του συμβου-
λίου της κοινότητας Πάρου, Μαργαρίτα Αργουδέ-
λη, δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Η κοινότητα Πάρου, με σεβασμό στον θεσμό που 
υπηρετεί και τους πολίτες που εκπροσωπεί, αρνήθηκε 
από την πρώτη στιγμή να συνταχθεί με την προτροπή 
της δημοτικής Αρχής υπέρ του αιτήματος διαφημιστι-
κής εταιρείας για την προώθηση αλκοολούχου ποτού 
και να συγκαλέσει συνεδρίαση του συμβουλίου με την 
επίφαση του επείγοντος.

Εκφράσαμε την διαφωνία μας ως προς την προ-
σέγγιση και στην ουσία μίας τέτοιας συμβατικής δέ-
σμευσης με προωθητικές ενέργειες και ανταποδοτικά 
“οφέλη” που δεν επωφελούν σε τίποτα το νησί. 

- Προωθητικές ενέργειες και διαφημιστικά υλικά 
στο λιμάνι και στο παραλιακό μέτωπο που αλλοιώ-
νουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Πάρου και την 
ταυτίζουν, διεθνώς, με ένα ποτό. Είναι αυτό τουριστι-
κή προβολή του νησιού;

- Ανταποδοτικά «οφέλη» -έξυπνα ηλιακά παγκάκια 
και φωτιστικά με την σηματοποίηση του προϊόντος- τη 
στιγμή που όλοι οι δήμοι προβαίνουν σε αναπλάσεις, 
ευπρεπισμό και δράσεις αναβάθμισης χωρίς πολυδά-
πανες μελέτες ακόμη και με ιδίους πόρους . Τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία είναι διαθέσιμα. Οι προτάσεις της 
κοινότητας υπάρχουν. Εμείς τί περιμένουμε;

Το δημοτικό συμβούλιο έλαβε την σωστή απόφα-
ση απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία μία πρόταση που 
μόνο αρνητικό αντίκτυπο θα είχε στο νησί μας».

Τοπικές Ειδήσεις

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, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

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

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

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 573

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

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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Πρώτη 
συναυλία στο 
Πάρκο

Την πρώτη συναυλία για τη νέα σεζόν πραγματοποί-
ησε στις 19 Ιουνίου 2021, το Πάρκο Πάρου, στον Άγιο 
Ιωάννη Δέτη.

Οι διοργανωτές φιλοξένησαν τη τραγουδίστρια, 
Ιουλία Καραπατάκη και την ορχήστρα της, η οποία 
αποτελείται από ταλαντούχους νέους μουσικούς. Δια-
σκέδασαν τον κόσμο με τραγούδια του Θανάση Παπα-
κωνσταντίνου και δικές τους δημιουργίες.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τηρήθηκαν όλα τα μέ-
τρα προστασίας κατά του κορων0ϊού και τηρήθηκαν οι 
απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των θεατών.

Ειδήσεις

Ποινικό 
αδίκημα η 
θανάτωση 
χελιδονιών 

Σχετικά με ρεπορτάζ της εφημερίδας μας για την κα-
ταστροφή φωλιών χελιδονιών στη Νάουσα, από την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έγινε γνωστό 
για το τι ορίζει η νομοθεσία γι’ αυτό:

«Με μεγάλη μας λύπη ενημερωνόμαστε συχνά για 
την καταστροφή φωλιών χελιδονιών, ακόμα και με νε-
οσσούς μέσα. Τονίζουμε ότι η νομοθεσία για την προ-
στασία των άγριων πουλιών επιβάλλει την προστασία 
όχι μόνο των ίδιων των πουλιών που ζουν σε φυσική 
κατάσταση σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και 

των αβγών, των φωλιών και των ενδιαιτημάτων τους.
Για τα είδη αυτά ορίζεται ρητά ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 

ολική η μερική καταστροφή των φωλιών τους. Στους 
παραβάτες των διατάξεων που ορίζουν την προστα-
σία των πουλιών και των φωλιών τους επιβάλλονται 
διοικητικά πρόστιμα 500-1.000 ευρώ, ενώ επι-
πλέον οι πράξεις αυτές είναι ποινικά κολάσιμες 
και τιμωρούνται με φυλάκιση 20 ημερών έως 1 
έτος και χρηματική ποινή.

Σχετική Νομοθεσία: KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-
9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνι-
θοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/
ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, 
όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.», 
και συγκεκριμένα τα άρθρα 6 παρ.1β και 11 παρ.2.. 
Αυτό, διότι η δολοφονία νεοσσών και η καταστροφή 
των φωλιών των χελιδονιών απαγορεύεται από τη 
νομοθεσία».

Τέλος, σημειώνουμε ότι σε διάφορες περιοχές της 
χώρας που έχουν υπάρξει αντίστοιχα περιστατικά, με 
μία απλή καταγγελία στην αστυνομία, γίνεται άμεσα 
παρέμβαση απ’ αυτήν και γίνεται σύλληψη του δράστη. 

 Λύσεις
Σημειώνουμε ότι υπάρχουν λύσεις σε περίπτωση 

που πρέπει να γίνει κάποια εργασία και η φωλιά ενο-
χλεί, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει με κά-
ποιον Σύλλογο Περίθαλψης Άγριων Ζώων.

Ακόμα, αν ενοχλούν οι κουτσουλιές των πουλιών, 
ένα ραφάκι κάτω από τη φωλιά λύνει το πρόβλημα 
και δεν ακυρώνει την προσπάθεια ενός πλάσματος που 
ζυγίζει ελάχιστα γραμμάρια και έχει ξεπεράσει τερά-
στια εμπόδια για να φωλιάσει πλάι μας.

λιβάδια, παροικιά | 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι

Εντοπισμός έκτασης
Οργάνωση υποβολής φακέλου

Έκθεση φωτοερμηνείας
Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Υποβολή αντιρρήσεων
Εκπροσώπηση ενώπιον επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων

Τεχνική υποστήριξη
Δασικές-Περιβαλλοντικές-Φυτοτεχνικές μελέτες

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Πρόδηλα σφάλματα, Επιτροπές

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

Δίκτυο συνεργατών έμπειρων δασολόγων, πολιτικών μηχανικών και 
νομικών συμβούλων με εξειδίκευση σε δασικά περιβαλλοντικά και ζητήματα 

κτηματολογίου

Αβέρωφ 17, 18120, Αττική
naskaalexandra@gmail.com698-3460988
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Πρόδροµος | Τηλ.: 22840 41598 · Κιν.: 6944 556 610
www.pantelaios.gr · info@pantelaios.gr

Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

εργαλεία βαφής & χρώµατα

εργαλεία παντός τύπου

Εγγυημένη καταπολέμηση απέναντι σε:
Κατσαρίδες • Μυρμήγκια • Ποντίκια • Σκορπιούς

Κουνούπια • Σφήκες • Ψύλλους • Κοριούς • Αρουραίους
Μύγες • Ακάρεα • Αράχνες

Τριπολιτσιώτης Λορέντζος
Τ: +30 694 8008804 | Ε: buguard.20@gmail.com

Νέος Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας

Ευ Πολιτεύεσθαι 
του Θανάση Παπαµιχαήλ - Επικοινωνιολόγου

Τα 333+1 tips, της πολιτικής επικοινωνίας είναι αποτέλεσµα, της πολυετούς 
ενασχόλησης και εµπειρίας του συγγραφέα, στα πολιτικά δρώµενα της 

Αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου.
Στην εποχή της ταχύτητας των εξελίξεων και του ∆ιαδικτύου, είναι 

προτάσεις συµπυκνωµένου πολιτικού λόγου

Μοναδική τιµή 15 ευρώ
Τ.: 210 9568 066, 210 9580 876 • Κ.: 6932 266 217

E.: grammateia@nkmediagroup.gr • Thanasis.papamichail@yahoo.gr

Στις νίκες που 
έρχονται
Γονατιστός και αδιάφορος «την πάρτη σου» κοιτάς;
αυτοί ρουφούν αλύπητα το αίμα της εργατιάς! 
Δεσμά βαριά χαλκεύουνε, δήθεν για το καλό μας,
και σκάβουνε το λάκκο μας, εμάς και των παιδιών μας.
Σταμάτα πια να προσκυνάς, άσε τα παρακάλια,
ορθώσου, κατατρόπωσε ύαινες και τσακάλια!
Μη τους ξεσυνερίζεσαι, δεν είναι εργοδότες:
είναι χαραμοφάηδες, παράσιτα, κοκότες!
Το παίζουν τάχα μου τρανοί, σπουδαίοι ευεργέτες,
χαϊβάνια να μας έχουνε, σκυφτούς και πάντα ικέτες.
Την δούλεψη, τον μόχθο σου θε να διαφεντεύουν,
όσο αυτοί σφυρίζουνε κι εσένανε χορεύουν.
Όλο σε βαυκαλίζουνε με σάχλες παραμύθια,
για να μη φτάσει στο μυαλό πικρή γι’ αυτούς αλήθεια:
Όλη η δύναμη της Γης, τα πλούτη όλου του κόσμου,
του δουλευτή γεννήματα που αρπάξανε το βιός του!
Για κάθε θαύμα που θωρείς σ’ αυτήν εδώ τη ζήση,
γενιές ανθρώπων της δουλειάς σκληρά ‘χουνε μοχθήσει.
Απ’ το υπέδαφος βαθιά μέχρι και πέρα στ’ άστρα,
για νου και χέρι δεν απομείναν άπαρτα κάστρα!
Είναι πελώρια δύναμη και η δημιουργία,
του πανανθρώπινου του νου, πνοή και φαντασία!
Αστείρευτη είναι η ορμή που μόλις αχνοφέγγει,

το μέλλον που έρχεται γοργά γενναία αναγγέλλει. 
Των δουλευτάδων ζωντανή η δύναμη ζυγώνει,
νεκρής δουλειάς καπηλευτή στο δρόμο της σαρώνει. 
Τη σήψη το κεφάλαιο βαθαίνει και απλώνει,
διψάει για συσσώρευση, βραχνάς βαρύς ζυγώνει.
Όσο κι αν φτιασιδώνεται το παρελθόν το σάπιο,
στης ιστορίας τον τροχό θα πέσει από κάτω.
Ανήμπορο να κρατηθεί, σπασμωδικά τρεκλίζει,
ανέμους σπέρνει στη σειρά και θύελλες θερίζει.
Κρίσεις, πολέμοι και λοιμοί, συγκρούσεις και συρράξεις,
παράδερνε, σάπιο σκαρί, μεσ’ τις αναταράξεις.
Μια ανάσα άδραξε στερνή στο πισωγύρισμα,
λαών που το κινήσαν της πλάσης το κοκκίνισμα.
Η ανάσα αυτή τώρα γυρνά σε βρόγχο του θανάτου,
τρέμουν που ξανανιώνουν οι στρατιές των αποκάτου,
όσο θωρούν να σμίγουνε οι αλύγιστοι του χθες
με τις στρατιές του αύριο, τους νέους μας μαχητές!
Ποτέ δεν παραδίδεται αμαχητί δυνάστης,
με δύναμη κερδίζεται και σε πεδίο μάχης.
Ακόμα κι αν στριμώχνεται το τέρας πληγωμένο,
μ’ αφανισμό θα απειλεί πριν πέσει τσακισμένο.
Βαδίζει με τους νόμους της η ανθρώπιν’ ιστορία,
με νου, καρδιά και λογική αλλάζει κοινωνία!
Το μέλλον δεν χαρίζεται σαν φρούτο γινωμένο,
με δυσκολίες χτίζεται, μ’ αγώνα αντρειωμένο.
Δεν είν’ η επανάσταση «Δευτέρα παρουσία»,
μέθοδο θέλει, πρόγραμμα, αγώνα και θυσία.
Αν καρτεράς αμέριμνα να σου ‘ρθουν οι συνθήκες,

αυτό βρωμά παραίτηση, συμβιβασμό και ήττες.
Όποιος φαντασιώνεται ακαριαίες νίκες,
μάταια αναλώνεται και φρούδες οι ελπίδες.
Ατσαλωμένη προχωρά, η φάλαγγα της νιότης
δεν νοσταλγεί το παρελθόν, το μέλλον είν’ δικό της. 
Δεν πάει πια ψαχουλευτά με δοκιμή και λάθος,
δεν είναι άρνηση κενή, δεν σέρνετ’ απ’ το πάθος.
Δεν φέρεται, δεν άγεται σε κάθε συγκυρία,
μαθαίνει την διαλεκτική, νόμους στην ιστορία.
Δεν της αρμόζει τ’ ουραγού η οπισθοπορία,
πρωτόβουλα καθοδηγεί, σωστή πρωτοπορία. 
Εφόδιο νίκης γενιών ηρώων το κατευόδιο,
γενιών μελλούμενων η ελπίδα είναι οδοδείκτης.
Ξέρει καλά τις ρίζες της, μαθαίνει απ’ τα λάθη,
της επιστήμης τη ματιά βάζει πάν’ απ’ τα πάθη. 
Βγάζει σωστά διδάγματα στις νίκες και στις ήττες,
και δεν πουλάει διδαχές και αφ’ υψηλού «αλήθειες».
Ξέρει καλά πως δεν φτουρά κάθε γραφειοκράτης,
του «δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτεις».
Μπαίνει μπροστά, παράδειγμα, στάση ζωής και λόγος
σεμνή και μ’ αυταπάρνηση, την χαιρετά ο κόσμος.
Τη δυναστεία πολεμά την ντόπια και την ξένη,
πατρίδα λεύτερη γροικά, τη Γη λευτερωμένη.
Κόντρα στου μίσους, στου διχασμού την αθλιότητα,
μ’ αγώνα εμείς θα σμίξουμε την ανθρωπότητα.

Δημήτρης Πατέλης 
Αν. καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης
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Κτηματογράφηση 
Κυκλάδων

Ξεκινάει στις 5 Ιουλίου 2021 ο τελευ-
ταίος κύκλος Κτηματογραφήσεων Εθνικού 
Κτηματολογίου για το υπόλοιπο των περι-
φερειακών ενοτήτων του Νομού Κυκλάδων.

Η συμμετοχή των πολιτών για υποβολή 
των εμπράγματων δικαιωμάτων τους στις 
περιοχές κτηματογράφησης είναι υπο-
χρεωτική, όπως και η συμμετοχή των Νο-
μικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου 
Δικαίου. 

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τη 
δήλωσή τους με δύο τρόπους:

Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του 
Κτηματολογίου, επισυνάπτοντας τα σχετικά 
αρχεία και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος 
μέσω κάρτας πληρωμών.

Με επιτόπου υποβολή, κατόπιν ραντεβού, 
στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης σε 
έντυπη μορφή.

Ακόμα, αν επιθυμείτε να καταθέσει τη δική 
σας δήλωση άλλο πρόσωπο στη θέση σας, 
αρκεί να του δώσετε σχετική εξουσιοδό-
τηση, χωρίς γνήσιο υπογραφής. Αν επιθυ-
μείτε να υποβάλετε εσείς δήλωση στο όνομα άλλου 
προσώπου (πχ συγγενή στο εξωτερικό), θα πρέπει 
να προσκομίσετε αντίγραφο του σχετικού συμβολαι-
ογραφικού πληρεξούσιου. Στην περίπτωση ανηλίκου, 
υπογράφουν οι κηδεμόνες που ασκούν την γονική μέ-
ριμνα (από κοινού με την προσκόμιση αντιγράφου της 
ταυτότητάς τους).

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εκπροσώπησης (νομικά 
πρόσωπα, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκ-
καθαριστής κληρονομιάς, σύνδικος πτώχευσης, εκτε-
λεστής διαθήκης) απαιτούνται τα απαραίτητα κάθε 
φορά νομιμοποιητικά έγγραφα διορισμού.

Σε ό,τι αφορά το πάγιο τέλος που πρέπει να πλη-
ρώσετε υπολογίζεται αυτόματα κατά την υποβολή της 
δήλωσης και εξαρτάται από τη θέση, το είδος και το 
πλήθος των ιδιοκτησιών σας. Το πάγιο τέλος είναι 35 
ευρώ ανά δικαίωμα.

Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) 
το πάγιο τέλος είναι 20 ευρώ, μόνο αν είναι αυτοτε-
λείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότη-

τας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του 
διαμερίσματος. Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα κυ-
ριότητας και δουλείας, καταβάλλουν πάγια τέλη μόνο 
για δύο ακίνητα ανά περιοχή (Προκαποδιστριακό Δήμο 

ή Κοινότητα), ανεξαρτήτως του συνολικού 
αριθμού τους.

Τέλος, η διεύθυνση του γραφείου 
των γραφείων Κτηματογράφησης 
στην Πάρο είναι: Εμπορικό κέντρο Νά-
ουσας, (περιοχή Βουνάλι), Επαρχιακή οδός 
Νάουσας – Παροικιάς, ενώ το γραφείο 
ενημέρωσης στην Αντίπαρο είναι στο 
τοπικό ΚΕΠ.

Τι είναι η κτηματογράφηση
Η κτηματογράφηση μίας περιοχής, δη-

λαδή η σύνταξη του κτηματολογίου είναι 
η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και 
καταγραφής των εμπράγματων και άλλων 
εγγραπτέων δικαιωμάτων που έχουν τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύνδεση 
των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα 
ακίνητα. 

Ταυτόχρονα, καταγράφονται και νομικές 
πληροφορίες (ληξιαρχικά στοιχεία και στοι-
χεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος 
απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της 

πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.) 
και τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά 
διαγράμματα με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυ-
φών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 
87), οριογραμμές και εμβαδά. Η κτηματογράφηση ξε-
κινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφη-
ση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του 
Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.
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ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Δημήτρης Γιαρμενίτης
ΑΘΗΝΑ Παλαιό Φάληρο | ΠΑΡΟΣ Χρυσή Ακτή
22840 42010 | 6955585037 | info@hotellab.gr

Ανακοινώσεις

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KINHTΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΨΥ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ανακοίνωση με αφορμή τα Γλυκά Νερά
«Eμείς θα σταθούμε δίπλα στην αδύναμη, δηλαδή στη νεκρή Καρολάιν»
Οι φωτογραφίες ήταν ειδυλλιακές, το ζευγάρι νέο, λαμπερό, ευκατάστατο και ευ-

τυχισμένο, όμως η αποκάλυψη της αλήθειας μας έκανε να ριγήσουμε και ταυτόχρονα 
καταβαράθρωσε με πάταγο κάθε πιθανή εναπομείνουσα αυταπάτη.

Η τελευταία γυναικοκτονία για την οποία μάθαμε, η τρίτη μέσα σε έξι μήνες στην 
Ελλάδα, μας αναγκάζει να φωνάξουμε πως ήρθε η ώρα η κοινωνία να αναλάβει 
την ευθύνη. Δεν μπορούμε πια να προσποιούμαστε ότι δεν ξέρουμε, ότι η δυστυχία 
λαμβάνει χώρα πίσω από κλειστές πόρτες και ότι η βία είναι ιδιωτική υπόθεση της 
οικογένειας. Δεν μπορούμε επίσης πια να αγνοήσουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία 
έχει έμφυλο πρόσημο, ότι είναι κυρίως οι γυναίκες που θυματοποιούνται και υπο-
φέρουν από αυτή και ότι όλο αυτό είναι μία ιστορία που ξεκινάει από παλιά, και 
ξεδιπλώνει καθαρά πια μπροστά στα μάτια μας μία ολόκληρη κοινωνική παθολογία 
της στρεβλότητας των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων. 

Κάθε γυναίκα χθες αναρωτήθηκε αν άραγε θα μπορούσε να είναι στην θέση της 
Καρολάιν και κάθε μητέρα ανησύχησε για την κόρη της.Ας απαντήσουμε σε αυτές τις 
ανησυχίες και ας αρχίσουμε από τα βασικά: Να μάθει κάθε κορίτσι πως είναι ισότιμο 
στις σχέσεις, στις παρέες, στο σχολείο, στην καριέρα, στην οικογένεια. Να μάθει κάθε 
αγόρι πως επιτρέπεται να είναι ευάλωτο, να συνυπάρχει αρμονικά, να αγαπάει. 

ΕΠΑΨΥ και ΟΣΥΓΥ ενώνουν τη φωνή τους αναφορικά με:
1. την αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως διακριτό έγκλημα, το οποίο επί πολλά 

χρόνια συγκαλύπτονταν πίσω από τα εγκλήματα ‘’τιμής’’, και τα τελευ-
ταία χρόνια πίσω από τον όρο ‘’εγκλήματα πάθους’’. Ο χαρακτηρισμός της 

δολοφονίας επομένως ως γυναικοκτο-
νίας συνιστά πράξη αντίστασης στην 
απόκρυψη μιας κοινωνικής πραγμα-
τικότητας και ξεσκεπάζει τη συνενοχή 
των κοινωνιών μας στην δημιουργία 
και στην διαιώνιση σεξιστικών προτύ-
πων. Το έγκλημα της γυναικοκτονίας δεν περιλαμβάνεται στη 
νομοθεσία καμίας ευρωπαϊκής χώρας, παρόλο που ενδιαφέρον 
προκαλεί πως η κακοποίηση γυναικών βρίσκεται στην 
πρώτη θέση των παραγόντων γυναικείας θνησιμότη-
τας στην Ευρώπη σε ηλικιακές ομάδες 16-44!

2. την καταδίκη μερίδας των μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης τα οποία δε δίστασαν να διαρρεύσουν αποσπά-
σματα του ημερολογίου της δολοφονημένης γυναίκας, 
καταργώντας κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντο-
λογίας, προσβάλλοντας την νεκρή, σε μια προσπάθεια 
μετατόπισης της ευθύνης από το δράστη στο θύμα.

Σήμερα που όλα όσα παρακολουθούμε αναδεικνύουν την βία κατά των γυναικών 
ως πανταχού παρούσα και προεξάρχουσα σε όλες τις εκφάνσεις της, από το κίνημα 
metoo, και την ιστορία της Δήμητρας της Λέσβου, στις συνεχείς γυναικοκτονίες, αυτό 
που δεν μπορεί πια να κρυφτεί είναι η συνειδητοποίηση πως το θύμα είναι πάντα ο 
πιο αδύναμος. Εμείς, ως ειδικοί ψυχικής υγείας και ως φορείς κοινωνικής ευθύνης 
επιλέγουμε να σταθούμε πλάι στο θύμα. Γιατί όπως έχει πει ο Ρενέ Ζιράρ, το θύμα 
θα πάψει να είναι θύμα αν σταθούμε δίπλα του. Ως γυναίκες, ως επιστήμονες/-ισσες, 
ως άτομα, ως φορείς, ως κοινωνία, ως άνθρωποι.

Για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας 
ΒΑ και Δ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, 

Μαριρένα Παγκάκη, Κοινωνική Λειτουργός
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΓΥ, 

Άννα Μαυρουδή, Πρόεδρος

Haniotis Georgios
InParos RentAcar | Paroikia Paros Island

Land phone: +30 22840 22888 | Fax:  +30 22840 22288
WhatsApp: +30 6947 9000 80

Site: www.inparos.gr | Email: info@inparos.gr

Brand new cars. 
Delivery all over Paros and Antiparos. 

Open all the year round.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212
 expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504
info@kritikoswood.gr

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ / ∆ΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΧΩΡΟ ΜΕΣΑ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ / ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6) ΞΥΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κοινωνία

Το καπάκι του 
υπονόμου

Το καπάκι του υπονόμου του σάπιου συστήματος τινάχτηκε για μια ακόμα φορά 
με αφορμή την αποτρόπαιη δολοφονία της 20χρονης στα Γλυκά Νερά, που δικαίως 
έχει συγκλονίσει το λαϊκό αίσθημα, έχει γεμίσει οργή και αγανάκτηση.

Κι αν ακόμα - όπως όλα δείχνουν - πολλά περισσότερα είναι στο σκοτάδι, η ίδια 
η «κορυφή του παγόβουνου» έχει την ίδια σάπια όψη με όσα βρίσκονται κάτω από 
την επιφάνεια.

Απ’ όλα έχει ο βούρκος τους τόσες μέρες τώρα:
«Πληροφορίες» και «διαρροές» με γερές δόσεις ρατσισμού, για τις «αδίστακτες 

συμμορίες των κακοποιών από την Ανατ. Ευρώπη», για «εγκλήματα που αποκλείεται 
να έχει κάνει Ελληνας», ενώ καταγγέλλονται έως και βασανιστήρια για «ομολογίες» 
σχετικά με την υπόθεση. Κι από κοντά μια βολική και σαν έτοιμη από καιρό συζήτηση 
για «κάμερες παντού», ακόμα και «δικαίωμα στην οπλοχρησία» και για «περισσότερη 
αστυνόμευση», για την αυστηροποίηση των ποινών και τις αλλαγές στον Ποινικό 
Κώδικα.

Από εκεί «ένα τσιγάρο δρόμος» έως τις αποκρουστικές δηλώσεις - «συμβουλές» σε 
επίδοξους δολοφόνους για το πώς να ξεφύγουν με μικρότερη ποινή, του γνωστού 
«συνδικαλιστή» αστυνομικού - τηλεμαϊντανού, που παρεμπιπτόντως με κάθε ευκαι-
ρία «κουνάει και το δάχτυλο» στις λαϊκές κινητοποιήσεις.

Γυναίκες εγκλωβισμένες κατά εκατοντάδες χιλιάδες στα αδιέξοδα που απλόχερα 
τους χαρίζει το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, για τη δημιουργία οικογένειας, τη 
δουλειά και τη ζωή τους. Εξαρτημένες οικονομικά και κοινωνικά, ευάλωτες σε κάθε 
είδους πιέσεις και εκβιαστικά διλήμματα, για τις σπουδές, τη δουλειά και το μέλλον 
τους. Χωρίς κανένα ουσιαστικό στήριγμα, πόσο μάλλον ολόπλευρη κρατική στήριξη 

για να ξεφύγουν από κακοποιητικές σχέσεις, να αντισταθούν, να καταγγείλουν, να 
σταθούν στα πόδια τους για την επόμενη μέρα.

Με «στήριγμα» κομπογιαννίτες «life coaches» («προπονητές ζωής») του ανορ-
θολογισμού και των «επιστημονικών» συμβουλών για «τους ανθρώπους που είναι 
κακοί», γιατί η «αρένα» που εγγυάται το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα το πολύ που 
μπορεί να δώσει είναι «κοουτσάρισμα» κάλπικης και ατομικής «ευτυχίας», αντί για 
επιστημονική στήριξη, μέτρα ολοκληρωμένης κοινωνικής στήριξης και προστασίας 
των μητέρων και των νέων ζευγαριών.

Και κατά τ’ άλλα, δήθεν «ομηρικές μάχες» για το πώς θα ειπωθεί η δολοφονία, για 
να κρυφτεί η ουσία της ανισοτιμίας των γυναικών, το κοινωνικό - ταξικό υπόβαθρό 
της.

Μια άδεια ζωή στο «γυαλί», «το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» στα Μέσα Κοινωνι-
κής Δικτύωσης: Τόσο πιο όμορφο απ’ έξω, όσο πιο σάπιο από μέσα. Με διάφορους 
να κάνουν ότι «πέφτουν απ’ τα σύννεφα», ανακαλύπτοντας ότι η βιτρίνα και τα «πρό-
τυπα» των σάπιων «αξιών» του συστήματος, των «πετυχημένων» του ατομισμού, του 
ανταγωνισμού, του «εύκολου» κέρδους, όλα όσα αποτελούν τα «ιερά και όσια» του 
σάπιου συστήματος, που βλέπει έως και την ανθρώπινη ζωή ως αναλώσιμη, όλα 
όσα αναπαράγονται μαζικά από το σχολείο έως τη δουλειά κι από τα ΜΜΕ τους 
έως τα «τραγούδια» και τις αναρτήσεις τους, δεν έχουν σχέση με μια ζωή πλούσια 
σε πραγματικές αξίες και ιδανικά. Αυτή που γεννιέται μόνο στον συλλογικό αγώνα 
για την κοινωνική πρόοδο.

Ολα αυτά ενώ φήμες, «μισόλογα» και «υπονοούμενα» οργιάζουν ότι το όλο ζήτημα 
έχει περισσότερο βάθος... Το μόνο σίγουρο να είναι πως ό,τι και να αποκαλυφτεί, 
λίγοι θα πέσουν από τα σύννεφα. Ετσι κι αλλιώς κάθε φορά που το «καπάκι» του 
υπονόμου πετάγεται, οι θεατές βλέπουν έστω και φευγαλέα την ίδια εικόνα: Στο 
βούρκο του καπιταλιστικού κέρδους φυτρώνουν και τα κάθε είδους αποκρουστικά 
«λουλούδια» του.

Τ. (πηγή 902.gr)
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Ο λόγος για την προσπάθεια αυτή είναι διότι πιστεύ-
ουμε ότι το νησί μας μπορεί να καταστεί προνομιακός 
τόπος συνεργασίας των δύο χωρών και ελκυστικός 
προορισμός για τους Ρώσους και τα οφέλη για την 
τουριστική οικονομία του νησιού μας θα είναι σημα-
ντικά.

Υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο για την ανακήρυξη του 
2021 ως κοινού Αφιερωματικού έτους Ιστορίας Ελλά-
δας - Ρωσίας υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2020, κατά 
την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, 
Σεργκέι Λαβρόφ, στην Αθήνα.

Σε όλη αυτή την προσπάθειά μας (η οποία συνεχίζε-
ται με όλους τους τόνους και όλους τους τρόπους), η 
εφημερίδα μας απευθύνθηκε στη Ρώσικη πρεσβεία 
των Αθηνών, ώστε να ακούσουμε και τη δική της 
άποψη στο θέμα, το οποίο επαναλαμβάνουμε ότι είναι 
πολύ σημαντικό θέμα για την ιστορία αυτής της μεγά-
λης χώρας και ιστορικής συμμάχου της Ελλάδας. 

Η κ. Ελισάβετ Παπαζώη, με την ιδιότητα της προ-
έδρου της οργανωτικής επιτροπής για τη διοργάνω-
ση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Αφιερωματικού 
Έτους Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας, μας είχε δηλώσει 
σε προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας τα εξής: «Το 
Έτος προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να θυμί-
σουμε και να θυμηθούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
της Πάρου στη ρωσική «Εκστρατεία στο Αρχιπέλα-
γος», 50 χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση, 
όταν στον κόλπο της Νάουσας εγκαταστάθηκε ο Ρω-
σικός Ναύσταθμος και η Καγκελαρία των νησιωτικών 
συμβουλίων της «Ρωσικής Ηγεμονίας του Αρχιπελά-
γους». Αναδεικνύοντας αυτή την ελάχιστα γνωστή 
πτυχή ιστορικής συνάντησης Ελλάδας-Ρωσίας, μπο-
ρούμε να επιδιώξουμε η Πάρος να καταστεί προνο-
μιακός τόπος συνεργασίας και κοινών εκδηλώσεων 
των δύο χωρών και ελκυστικός προορισμός για τους 
Ρώσους επισκέπτες».

Η επίσημη θέση της Ρώσικης πρεσβείας

Από τη ρωσική πρεσβεία των Αθηνών, ύστερα 
από επικοινωνία που είχαμε μαζί τους, μας δήλωσαν 
τα εξής:

«Την μεγάλη επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνι-
κής Επανάστασης του 1821 η Ρωσία γιορτάζει φέτος 
μαζί με την Ελλάδα. Στις κεντρικές εκδηλώσεις στις 25 
Μαρτίου στην Αθήνα έλαβε μέρος ο Πρωθυπουργός 
της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν.

Το 2021 διεξάγεται και το αφιερωματικό Έτος ιστο-
ρίας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας και του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας. Είναι το τέταρτο κατά σειρά θεματικό έτος 
στις σύγχρονες σχέσεις των χωρών μας από το 2016. 
Στις αρχές Ιουλίου στην Αθήνα προγραμματίζεται η 
τελετή εγκαινίων του Έτους και η υπογραφή του προ-
γράμματός του, το οποίο συμπεριλαμβάνει πάνω από 
εκατό εκδηλώσεις και στις δύο χώρες. Είναι μεγάλη 
ευκαιρία να τιμήσουμε τις κοινές σελίδες της ιστορίας 
μας.

Όπως είναι γνωστό, η Ρωσία έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη μακροχρόνια προετοιμασία της απελευθέρωσης 
της Ελλάδας. Η ρωσική κοινωνία από παλιά είχε ενδι-
αφέρον προς τον ελληνικό λαό, με τον οποίο την συν-
δέει ο κοινός πολιτισμός, η ορθόδοξη χριστιανική θρη-
σκεία και οι κοινές αξίες. Η ιδέα της απελευθέρωσης 
της ομόθρησκης Ελλάδας ενέπνευσε πολλές γενιές 
Ρώσων. Με αυτόν τον στόχο, αρκετά χρόνια πριν την 
Εθνική Επανάσταση, το 1770, η αυτοκράτειρα Αικα-
τερίνη Β’ έστειλε στο Αιγαίο την Πρώτη Αρχιπελαγική 
εκστρατεία του Ρωσικού στόλου υπό την διοίκηση του 
αρχιστρατήγου κόμη Αλεξέι Ορλώφ.

Το 2020 συμπληρώθηκαν 250 χρόνια από την έναρ-

ξη αυτής της αποστολής, η οποία έλαβε χώρα στα 
τελευταία τέσσερα χρόνια του Ρώσο-οθωμανικού 
πολέμου των 1768-1774. Ήταν μια πρωτόγνωρη για 
την Ευρώπη επιχείρηση. Για πρώτη φορά οι μοίρες του 
στόλου μας εστάλησαν τόσο μακριά από την Πατρίδα. 

Για να φτάσουν στο Αιγαίο, τα πλοία ξεκίνησαν από 
την Κρονστάνδη της Αγίας Πετρούπολης στην Βαλτική 
θάλασσα, πέρασαν από τους πορθμούς Μάγχη και Γι-
βραλτάρ και διέσχισαν τη Μεσόγειο. Από τις 12 χιλιά-
δες ναύτες της αποστολής κάθε τρίτος δεν επέστρεψε 
σπίτι ποτέ. Πολλοί από αυτούς είναι ενταφιασμένοι στα 
νησιά του Αιγαίου. Εκατοντάδες Έλληνες εθελοντές 
προσχώρησαν στο ρωσικό στόλο.

Οι θυσίες τους δεν ήταν μάταιες. Μετά τις πολυά-
ριθμες νίκες του Ρωσικού στόλου, τον Ιούλιο του 1774 
ως αποτέλεσμα του νικηφόρου για τη Ρωσία Ρωσο-
τουρκικού πολέμου υπογράφηκε η Συνθήκη του Κιου-
τσούκ-Καϊναρτζή που είχε τεράστια σημασία και για 
τους Έλληνες. Το κείμενό του προβλέπει επέκταση των 
δικαιωμάτων των υπόδουλων στην Τουρκία χριστιανι-
κών λαών και την προστασία αυτών από τη Ρωσία. Το 
17ο άρθρο της Συνθήκης αναφέρεται ολόκληρο στους 
Έλληνες. Υποχρεώνει την Τουρκία «να μην καταπιέζει 
τον χριστιανικό νόμο καθώς και την εκκλησία αυτού», 
και καθορίζει για τους Έλληνες μια σειρά προνομίων 
που συνδέονται με τις συνέπειες του πολέμου. 

Παρά την αποτυχία της εξέγερσης, δημιουργήθηκαν 
ηθικές και υλικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του 
απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. Η Ρωσία ανα-
γνωρίστηκε ως προστάτιδα δύναμη για τους ομόθρη-
σκους λαούς, η Πύλη αναγκάστηκε να παραχωρήσει 
αμνηστία στους συμμετέχοντες της εξέγερσης. Άνοιξε 
ο δρόμος για την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και 
της εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή. Όπως 
επισημαίνουν Έλληνες ιστορικοί, ως αποτέλεσμα δημι-
ουργήθηκε ο Ελληνικός στόλος, ο οποίος πενήντα χρό-
νια αργότερα έπαιξε μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 
Η Ρώσικη πρεσβεία για την 
εκστρατεία στο Αρχιπέλαγος 
«Οι θυσίες δεν ήταν μάταιες»
Στο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 
1821 και του Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας, η «Φωνή της 
Πάρου» θέλει να αναδείξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Πάρου στη Ρώσικη 
εκστρατεία στο Αρχιπέλαγος την περίοδο 1768-1774.
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Πολλοί Έλληνες από τότε μετακόμισαν στην Ρωσία 
για εκπαίδευση στο λεγόμενο Ελληνικό γυμνάσιο που 
ιδρύθηκε ιδιαίτερα για αυτούς το 1775, αρκετοί από 
αυτούς εντάχθηκαν στη ρωσική κρατική υπηρεσία. Με-
ρικοί έγιναν και αξιωματικοί του στόλου. Σύμφωνα με 
πληροφορίες που υπάρχουν στα αρχεία, η καταγωγή 
τους ήταν από την Πελοπόννησο και από νησιά του 
Αιγαίου. Στις αρχές του 19ου αιώνα μαζί με Ρώσους 
φιλέλληνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του 
ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα. 

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της Αρχιπελαγικής εκ-
στρατείας αναδείχθηκαν μεγάλες προσωπικότητες 
που συνδέουν τους δύο λαούς μας. Όπως ο έμπορος 
και ευεργέτης που υποστήριξε την Φιλική Εταιρία με 
τις δωρεές του, ο Ιωάννης Βαρβάκης, ο οποίος έλα-
βε από την Αυτοκρατόρισσα Αικατερίνη Β’ δικαίωμα 
ατελούς αλιείας στην Κασπία θάλασσα. Όπως και ο 
Λάμπρος Κατσώνης, ο οποίος ήταν αξιωματικός στο 
ένδοξο Ελληνικό τάγμα του Ρωσικού στρατού».

Οι εκδηλώσεις

Η οργανωτική επιτροπή στην Πάρο στο πλαίσιο του 
Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας 
προγραμματίζει τρεις κύριες εκδηλώσεις με γενικό 
θέμα «ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 18ος ΑΙ-
ΩΝΑΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», που συμπληρώ-
νονται με μουσικό αφιέρωμα στο θέατρο «Αρχίλοχος» 
και αφιέρωμα στον ρωσικό κινηματογράφο στο «Σινέ 
Έναστρον». Στόχος είναι η προβολή της σημερινής Πά-
ρου ως τόπου μνήμης των ιστορικών δεσμών με τη 
Ρωσία. Συγκεκριμένα προγραμματίζονται: 

1. Ιστορική διαδικτυακή εκδήλωση, Πάρος - Μόσχα 
–Αθήνα, με ταυτόχρονη μετάφραση σε ελληνικά, ρω-
σικά και αγγλικά, ανοιχτή στο κοινό μέσω του Youtube, 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ιστότοπου 
του Πάρκου. Πρόκειται για την κεντρική εκδήλωση του 
έτους, στην οποία θα εγκαινιαστεί η ψηφιακή βιβλι-
οθήκη «Archipelagos Historia», και θα παρουσιαστεί 
το ιστορικό υλικό για τη ρωσική ηγεμονία στο Αιγαίο, 
κατά την περίοδο 1770-1775, καθώς και τα αρχειακά 
τεκμήρια για την Πάρο στους νεότερους χρόνους.

2. Ιστορική ταινίας τεκμηρίωσης μικρού μήκους (ντο-
κιμαντέρ) με υποτιτλισμό, στα ελληνικά ρωσικά και 
αγγλικά, όπου θα παρουσιάζεται με εύληπτο και πρω-
τότυπο σκηνοθετικά τρόπο η «άγνωστη» ιστορία της 
«Ρωσικής παρουσίας στο Αρχιπέλαγος», με κέντρο τον 
ναύσταθμο στη Νάουσα και φόντο τα σημερινά τοπία 
της Πάρου. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις εκδη-
λώσεις του έτους που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι 
του 2022, σε τηλεοπτικά μέσα στις δύο χώρες και θα 
συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ. 

3.Έκδοση από τα ρωσικά του βιβλίου της Elena 
Smilyanskaya, «Τα ελληνικά νησιά της Μεγάλης Αι-
κατερίνης. Οι αυτοκρατορικές βλέψεις της Ρωσίας στη 
Μεσόγειο». Το βιβλίο συγκεντρώνει ερμηνευτικές προ-
σεγγίσεις και στοιχεία της ρωσικής ιστοριογραφίας για 
τα ελληνικά νησιά, που είναι άγνωστα μέχρι τώρα στην 
Ελλάδα. 

Πρώτο θέμα

Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας
Υπεγράφη την 10 (21) Ιουλίου 1774 ως αποτέλεσμα του νικηφόρου για τη Ρωσία ρωσο-τουρκικού πο-

λέμου. Προβλέπει επέκταση των δικαιωμάτων των υπόδουλων στην Τουρκία χριστιανικών λαών και την 
προστασία αυτών από τη Ρωσία. 

Το 17° άρθρο της Συνθήκης αναφέρεται ολόκληρο στους Έλληνες. Υποχρεώνει την Τουρκία «να μην 
καταπιέζει τον χριστιανικό νόμο καθώς και την εκκλησία αυτού», και καθορίζει για τους Έλληνες μια σειρά 
προνομίων, που συνδέονται με τις συνέπειες του πολέμου. 

Πηγή: Αρχείο Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (AVPRI), «Συνθήκες», κατάλογος 2/466α, 
φάκελος 445/165 (φύλλο 27-27, 28, 46-46, πρωτότυπο, ιταλ. γλ.).

Πηγή: Αγία Πετρούπολη, Κεντρικό Αρχείο, Ι-7, κατάλογος 6, φάκελος 1, υποφάκελος 1 (φύλλο 1, 2, 5-5 – 
έντυπο αντίγραφο, σύγχρονο με το πρωτότυπο, στη ρωσική γλώσσα).
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συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η χώρα του 
παραλογισμού

Φέτος, για πρώτη φορά στα χρονικά, η έναρξη 
της ναυαγοσωστικής περιόδου και η κάλυψη των 
ανάλογων κονδυλίων, μεταφέρθηκε στις 22 Ιου-
νίου. Έτσι λοιπόν, αφού δεν είχαμε τα απαραίτητα 
κονδύλια, ο «φοβερός» νους της κυβέρνησης βρή-
κε τη λύση, που ήταν έως τις 21/6 να μην υπάρ-
χουν ναυαγοσώστες στις παραλίες. Βέβαια εδώ 
μιλάμε για μία κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να 
συμμαζέψει καν τα οικονομικά του κόμματός της, 
αλλά επιμένει ότι έχει τη λύση για τα οικονομικά 
της χώρας. 

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την όλη 
κατάσταση και τα τερτίπια των κυβερνητικών πα-
ραγόντων οι οποίοι για την ώρα δεν έχουν λύσει 
ακόμα το πρόβλημα με τα σελφ τεστ. Θα τα πάνε 
προς προμήθεια μέσα από τα σούπερ μάρκετ ή 
θα τα πάνε άραγε στους καφενέδες; Γιατί όχι άλ-
λωστε;

Συζητούμε εδώ και ένα χρόνο πώς θα τονωθεί 
η οικονομία από την τη τουριστική βιομηχανία μας, 
αλλά μόλις ήρθαν το περασμένο Σαββατοκύρια-
κο -μέσω της οδικής οδού- χιλιάδες αυτοκίνητα 
ευρωπαίων από τις πύλες εισόδου της χώρας σε 
Προμαχώνα, Ευζώνους και Νυμφαία, «ανακαλύ-
ψαμε» ότι δεν επαρκεί το προσωπικό εκεί, ενώ 
μάλλον είμαστε και μόνη χώρα της Ευρώπης (πα-
λαιού δυτικού τύπου) η οποία κλείνει τα σύνορά 
της τις βραδινές ώρες και λειτουργεί με ωράριο! 
Συγγνώμη τώρα, αλλά για ποια σοβαρότητα μι-
λούμε…

Πάμε και στα δικά μας. Την περασμένη Κυριακή 
ήρθε στον λιμένα Παροικιάς, το πρώτο κρουαζιε-
ρόπλοιο της χρονιάς. Έτυχε τη στιγμή που βγήκαν 
οι πρώτοι του επιβάτες για να επισκεφτούν την 
Παροικιά, να βρίσκομαι στην πλατεία του Αγίου 
Νικολάου. Μπροστά μου είδα δύο ζευγάρια που 
είχαν μαζί τους και μία πιτσιρίκα, περίπου 5-6 ετών. 
Η πιτσιρίκα αποφάσισε ότι εκείνη την ώρα ήθελε 
να κάνει τσίσα… Η μαμά προσπάθησε να μπει στις 
δημόσιες τουαλέτες της πλατείας, αλλά διαπί-
στωσε ότι ήταν κλειδωμένες. Μην τα πολυλέω με 
ρώτησαν πού έχει τουαλέτες. Τέλος πάντων, τους 
πήγα σε κοντινό κατάστημα για να κάνει η μικρούλα 
την ανάγκη της. Ο μπαμπάς (λες και ήταν βαλτός), 
με ρώτησε πώς είναι δυνατόν μερικές δρασκελιές 
από το λιμάνι να μη λειτουργούν οι δημόσιες του-
αλέτες. Εγώ το «τερμάτισα» και για να κρατήσω 
την ελληνική περηφάνια και τη λεβεντιά, του είπα 
ότι χάλασε χθες το βράδυ ο θερμοσίφωνας… και 
αύριο το πρωί θα επισκευαζόταν, για να υπάρχει 
ζεστό νερό (μέχρι που τον εντυπωσίασα!). Τι να του 
απαντούσα; Ότι εδώ και δύο χρόνια φτιάχνονται, 
λες και είναι η διώρυγα του Σουέζ ως έργο!

Στη συνέχεια, είδα που προσπαθούσαν άλλοι 
επιβάτες του πλοίου να περάσουν από τον «πεζό-
δρομο» που φτιάχνουμε στο λιμάνι επί ένα μήνα. 
«Έχει πλάκα» λέω, να με ρωτήσουν πάλι… Έκοψα 
δρόμο από το στενό του ΟΤΕ και έγινα Λούης!

Αντιπλημμυρική 
προστασία

Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση της αντιπλημμυρι-
κής προστασίας Πάρου, ύψους 600.000 ευρώ, για την 
τριετία 2021-2023 και σε επόμενο στάδιο θα αναδει-
χθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Στο επόμενο στάδιο της 
διαδικασίας, θα αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος. 

Το έργο αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων του 
νησιού (αρμοδιότητα η οποία περιήλθε στην Περιφέ-

ρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των 
υφιστάμενων τεχνικών έργων απορροής, ώστε αυτά 
να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα για την απορροή των 
ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδε-
χόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέ-
ον, για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου 
και την διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης 
των ομβρίων, προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των 
τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου Πάρου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου καλύπτεται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Δ. Γιαρμενίτης:
Η Πάρος δεν 
υπολείπεται 
σε τίποτα

Ο κ. Δημήτρης Γιαρμενίτης, ιδρυτής του «Hotel 
Lab», έχει 15 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον του-
ριστικό και ξενοδοχειακό τομέα. Υπήρξε στέλεχος στην 
booking.com και έχει εργαστεί σε μεγάλες ξενοδοχει-
ακές αλυσίδες, όπως STARWOOD, SOFITEL, FOUR 
SEASONS. Είναι πτυχιούχος Hospitality Management 
και Finance, του Glion Institute of Higher Education 
στην Ελβετία.

Ο κ. Γιαρμενίτης, με τη μεγάλη του πείρα στον τουρι-
στικό κλάδο, απάντησε σε ερωτήσεις της εφημερίδας 
μας σχετικά με τον τουρισμό.

κε Γιαρμενίτη, ο τουρισμός βίωσε και βιώνει 
τις συνέπειες της πανδημίας ίσως πιο έντονα 
από όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας. 
Ποια είναι η εκτίμηση σας για την πορεία ανά-
καμψης για το 2021 αλλά και για τα επόμενα 
χρόνια;

Δ.Γ.: «Ο τουρισμός ανήκει στους κλάδους «υψη-
λής επαφής» που επηρεάσθηκαν περισσότερο από 
την πανδημία και τους περιορισμούς διεθνών μετα-
κινήσεων. Το 2020 υπήρξε παγκόσμια ταυτόχρονη 
κατάρρευση της προσφοράς και της ζήτησης. Μεγά-
λες αλυσίδες, όπως π.χ. η Marriott, έχασαν πάνω από 
90% του τζίρου τους. Αλλά και οι μεσαίες και μικρές 
μονάδες πασχίζουν να προσαρμοσθούν στις αβεβαι-
ότητες της πανδημίας και των περιορισμών που δυ-
σκολεύουν τον προγραμματισμό των ξενοδόχων και 
προκαλούν ακυρώσεις. 

Το 2021 προβλέπεται μία ακόμη δύσκολη χρονιά. 
Πολλά εξαρτώνται από την προσαρμοστικότητα των 
ξενοδόχων σε ένα περιβάλλον που δύσκολα θα επα-
νέλθει στην προ-Covid περίοδο. Ο κλάδος δύσκολα 
θα ανακάμψει πλήρως πριν το 2023 και αυτό μόνο εφ’ 
όσον αρθούν μόνιμα οι επιπτώσεις της πανδημίας».

Με αυτές τις δυσκολίες πως πρέπει κατά την 
γνώμη σας να «αντιδράσουν» οι επιχειρηματί-
ες του τουρισμού;

Δ.Γ.: «Σε γενικές γραμμές πρέπει:
- Να διατηρήσουν την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσουν 

την κρίση. Να βλέπουν το ποτήρι «μισογεμάτο», όπως 

λέμε.
- Να είναι ανοιχτοί σε καινούργιες ιδέες και προσαρ-

μογές που ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα.
- Να χτίσουν με συνέπεια την στρατηγική τους και 

να εστιάσουν σε προτεραιότητες στην μετά-Covid 
εποχή.

Ενδεικτικές προτεραιότητες είναι:
1. Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στις 

άμεσες κρατήσεις.
2. Η επικαιροποίηση του marketing, προσφέροντας 

υγιεινές συνθήκες διαμονής και συνέργειες με άλλες 
τουριστικές δράσεις.

3. Ευελιξία στην τιμολογιακή πολιτική και δεκτικό-
τητα σε καινοτόμες προτάσεις ώστε να επιτύχουν με-
γιστοποίηση του τζίρου.

4. Η παρακολούθηση της ευρύτερης αγοράς με 
εξωστρέφεια ώστε οι ξενοδόχοι να αναπτύσσουν 
συλλογικά αποτελεσματικές στρατηγικές που θα φέ-
ρουν τουρίστες στο νησί».

Οι υπηρεσίες που εσείς μπορείτε να προσφέ-
ρετε είναι στην κατεύθυνση της ανάκαμψης 
της οικονομίας των τουριστικών επιχειρήσεων 
του νησιού;

Δ.Γ.: «Και βέβαια! Οι βασικοί άξονες και στόχοι 
πάνω στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι:

- Μεγιστοποίηση του τζίρου και των κρατήσεων 
(Sales &Marketing Promotion, Specialoff ers)

- ∆ιαχείριση τιμολογιακής πολιτικής (Revenue 
Management)

- ∆ιαχείριση και προώθηση ξενοδοχείων και 
καταλυμάτων στις online πλατφόρμες Booking, 
Airbnb, Expedia κ.α.

- Οργάνωση και Σύνδεση Καναλιών με Channel 
Manager & PMS

- Προώθηση και προβολή ξενοδοχειακών μο-
νάδων και καταλυμάτων σε Google, Tripadvisor, 
Trivago (Meta-search Marketing) και σε κοινωνικά 
δίκτυα. 

Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι κυρίως ο συνδυα-
σμός της αντίληψης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας που 
διαθέτουμε, με την προσωπική σχέση και επαφή που 
αναπτύσσουμε και διατηρούμε με τους «συνεργάτες 
πελάτες» μας. Επίσης, η ανάπτυξη του διαδικτυακού 
ψηφιακού τους προφίλ που θεωρείται σήμερα απα-
ραίτητο. Τέλος, αντιμετωπίζουμε και επιλύουμε καθη-
μερινά τους προβλήματα, έτσι ώστε τα καταλύματα να 
είναι ανταγωνιστικά και επιτυχημένα με όρους πραγ-
ματικής αγοράς».

Η Πάρος με την πλούσια φυσική ομορφιά, 
αλλά και με την ποικιλία επιλογών για τους 
τρόπους αναψυχής και ξεκούρασης, μπορεί με 
τις προϋποθέσεις που αναφέρατε να ανακάμ-
ψει. Εσείς πως εστιάσατε την Πάρο για την επι-
χειρηματική σας δραστηριότητα;

Δ.Γ.: «Κατ’ αρχάς η οικογένεια μου έχει σπίτι στην 
Πάρο. Έχοντας ζήσει από κοντά το νησί, πιστεύω ότι 
η Πάρος δεν υπολείπεται σε τίποτα από άλλους με-
γάλους τουριστικούς προορισμούς, αφού διαθέτει 
πλούσια φυσική ομορφιά και προσφέρει ποικίλους 
τρόπους αναψυχής. Ταυτόχρονα, διαπιστώνω ότι 
υπάρχει μεγάλη προοπτική για περαιτέρω ποιοτική 
και ποσοτική ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί μας, 
με τις στρατηγικές που προανέφερα. Αυτοί είναι και 
οι βασικοί λόγοι που αποφάσισα να δραστηριοποιηθώ 
στην Πάρο. Θέλω να πιστεύω πως όλα θα εξελιχθούν 
προς το καλύτερο τα επόμενα χρόνια».
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European 
Digital COVID 
Certifi cate

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποφασίσει τη με-
τονομασία του λεγόμενου Green Pass σε European 
Digital COVID Certifi cate (Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πι-
στοποιητικό COVID). 

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται για όλους όσοι έχουν 
εμβολιαστεί πλήρως, για όσους έχουν νοσήσει το τε-
λευταίο εξάμηνο από κορωνοϊό και άρα έχουν ανα-
πτύξει αντισώματα, αλλά και για εκείνους που έχουν 
αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών. Hδη χρησιμοποιείται 
από εννέα χώρες της Ε.Ε., τη Γερμανία, την Ελλάδα, 
την Ισπανία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Βουλγαρία, την 
Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, και από την 1η 
Ιουλίου θα έχει καθολική εφαρμογή και στις 27 χώρες-
μέλη της Ένωσης.

Επίσης, στη χώρα μας εξετάζει –όπως στη Γαλλία- να 
θέσει σε εφαρμογή την έκδοση ηλεκτρονικής ατομι-
κής κάρτας υγείας (Health Pass) η οποία αποτελεί 
παραλλαγή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ψηφιακού Πι-
στοποιητικού. Στους κατόχους της κάρτας υγείας θα 
επιτρέπεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε:

- αθλητικές διοργανώσεις είτε εσωτερικού (κλειστά 
στάδια) είτε εξωτερικού χώρου (ανοικτά γήπεδα ποδο-
σφαίρου ή άλλων αθλημάτων)

- χώρους όπου διεξάγονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
όπως συναυλίες και σινεμά

- μεγάλες αγορές, φεστιβάλ, εμπορικές εκθέσεις, πα-
νηγύρια, αλλά και καζίνο.

Σε συζητήσεις κυβερνητικών στελεχών, που έγιναν 
αναπαραγωγή από φιλοκυβερνητικά Μέσα των Αθη-
νών, για όλους όσοι επιμείνουν να μην εμβολιαστούν, 
«η επικρατούσα άποψη είναι να έχουν πρόσβα-
ση μόνο στις «βασικές δραστηριότητες», που εί-
ναι κατά βάση αυτές που δεν έκλεισαν στη διάρκεια 
της πανδημικής έξαρσης, δηλαδή τα καταστήματα τρο-
φίμων και τα νοσοκομεία. 

Τέλος, αισιοδοξία επικρατεί για το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα της χώρας και οι πολίτες άνω των 60 ετών 
έχουν εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση οι τρεις 
στους τέσσερις, δηλαδή ποσοστό που προσεγγίζει το 
75%. Επίσης, οι θεωρούμενες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό άνω του 
60%, ενώ μικρότερη είναι η ανταπόκριση των νεότε-
ρων ηλικιών, καθώς οι μεταξύ 50 και 59 ετών έχουν 
εμβολιαστεί σε ποσοστό 55% και η ομάδα 40-49 βρί-
σκεται στο 50%.

Στις 3/7 η 
συνέλευση της 
ΕΠΣΚ

Η ΕΠΣΚ (Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλά-
δων), υα πραγματοποιήσει τη γενική της συνέλευση 
το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021, στα γραφεία της στην 
Ερμούπολη.

Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση των πληρεξουσίων αντιπροσώπων.
2. Εκλογή δύο γραμματέων.
3. Διοικητικός απολογισμός 2020-2021
4. Οικονομικός απολογισμός 2020
5. Οικονομικός προϋπολογισμός 2022
6. Γενικά θέματα – προτάσεις.
Για τους εκπροσώπους σωματείων που δε θα μπορέ-

σουν να παρευρεθούν στη γενική συνέλευση θα υπάρ-
χει η δυνατότητα να συμμετέχουν διαδικτυακά μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Ακόμα, οι προτάσεις των σωματείων 
πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της ΕΠΣΚ μέχρι την 
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021. Τα πληρεξούσια των αντι-
προσώπων των σωματείων πρέπει να έχουν κατατεθεί 
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021 και 
ώρα 2 το μεσημέρι.

Τέλος, σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο και μια 
ώρα μετά την αρχικά ορισθείσα ώρα (18.00).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 6932 285 768

ΝΑΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΝΙ (ΑΣΤΕΡΑΣ), πω-
λείται κτήµα 4.360 τ.µ. Υπάρχει κτίσµα 
117 τ.µ., που χρίζει αναπαλαίωσης. 
Τηλ. 6932 175 085

ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ,
πωλείται οικόπεδο έκτασης 1,4 
στρεµµάτων. Περιέχει παλαιά οικία 
και απέχει από τον κεντρικό δρόµο 

Αρχιλόχου-Νάουσας 50 µέτρα. 
Πληροφορίες τηλ. 6973 641 678

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ,ενοικιάζονται επιπλωµένα 
διαµερίσµατα από 25 έως 55 τ.µ. για 
καλοκαιρινή σεζόν. Τα διαµερίσµατα 
είναι κλιµατιζόµενα, επιπλωµένα, 
έχουν ιδιωτικές βεράντες, ηµιυπαί-
θριους χώρους και θέα προς την 
θάλασσα. Βρίσκονται στα 150 µέτρα 
από τη θάλασσα και απέχουν 1 χλµ 
από το λιµάνι της Παροικιάς. Τηλ.: 
6989445665 

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ισόγεια κατοι-
κία 97 τ.µ. µε 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, 
2 µπάνια, αυτόνοµη θέρµανση, ηλι-
ακός και σκεπαστή βεράντα. Ιδανικό 
για οικογένεια. Τηλ. 6973 086 872 

ΝΑΟΥΣΑ, στον παλιό περιφερειακό 
δρόµο, έναντι γυµνασίου, 400 µ. 
περίπου από το κέντρο ενοικιάζεται 
αίθουσα 115 τ.µ., µε βεράντα 50 τ.µ. 
και πάρκιγκ, για επαγγελµατική ή 
άλλη χρήση. Πληροφορίες στο τηλ. 
6945 996 800

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε προ-
ϋπηρεσία ζητείται από κοµµωτήριο 
στην Παροικιά, κατά προτίµηση µε 
εξειδίκευση στο αντρικό – barber και 
στο χτένισµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 24827 και ώρες καταστηµά-
των. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών στην Πάρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Ηλικία έως 
35 ετών, απόφοιτος Λυκείου, γνώση 
αγγλικής γλώσσας, λογιστικής και 
Η/Υ, δυναµική προσωπικότητα, ευγε-
νική συµπεριφορά. Βιογραφικά στο 
Fax: 22840 – 41563 και στο e-mail: 
arhicom1@otenet.gr. Επικοινωνία 
στα τηλ. 22840 – 41252, 41764 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται, από το 
ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» στην Χρυσή 
Ακτή Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 
6979 328 556 ή στο e-mail στο 
operations@poseidon-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, µε 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από 
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Βιογραφικά στο Fax: 22840 – 41563 
και στο email: arhicom1@otenet.gr. 
Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 
41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από την Τεχνι-
κή Εταιρεία Morphό, για το γραφείο 
της Νάουσας στην Πάρο. Παρακαλώ 
πολύ όπως στείλετε το βιογραφικό 
σας στο hr@morpho.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 
σε Μίνι Μάρκετ. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 23721

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται, για όλα τα 
πόστα από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 
Για πληροφορίες στο τηλ. 6947 023 
004

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για το 
παντοπωλείο Arsenis στη Νάουσα, 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το 
λογιστήριο της χονδρικής πώλησης 
στη Νάουσα και ΠΩΛΗΤΗΣ για το 
κατάστηµα της Παροικιάς. Βιογραφικά 
στο email ktimaarseni@gmail.com

To ξενοδοχείο SUMMER SENSES 
αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες: 
1) ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α & Β, 2) ΣΕΡΒΙΤΟ-
ΡΟΥΣ, 3) ΡΕΣΕΨΙΟΝ. Aποστολή 
βιογραφικών email: manager@
summersenses.gr & hr@
tresorhospitality.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητείται, 
µε προϋπηρεσία, για κατάστηµα µε 
έπιπλα στην Παροικιά. Βιογραφικά 
στο email: info@epipla-paros.gr

ΤΑΜΙΑΣ και ΠΩΛΗΤΗΣ, έµπειροι 
ζητούνται από την Αγροτεχνική Α.Ε. 
Μισθός υψηλός και bonus. Βιογραφι-
κά στο agrotexniki@yahoo.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποι-
είο, πλήρης απασχόληση για όλο το 

χρόνο. Επιθυµητή προϋπηρεσία, όχι 
απαραίτητη. Τηλ. για πληροφορίες: 
698 1778 449, email: dora1paros@
gmail.com

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για την στελέχωση 
του τµήµατος λογιστηρίου σε σούπερ 
µάρκετ στην Πάρο, για πλήρη απα-
σχόληση όλο τον χρόνο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η καλή γνώση χρήσης 
Η/Υ και των προγραµµάτων του 
MS Offi  ce(Word, Excel). Αποστολή 
βιογραφικών στο broth.acc@gmail.
com.

Ο∆ΗΓΟΣ, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας 
για φορτηγό αλυσιδάκι, ζητείται από 
εταιρία ενοικιάσεων κάδων – ανακύ-
κλωσης. Πληροφορίες στα τηλ.: 6980 
512 445 – 6932 460 190

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ και ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, µε 
εµπειρία, ζητούνται από ξενοδοχείο 
5*. E-mail στο astir@otenet.gr και 
astirlogist@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ πωλείται, µήκους 
4,20 µέτρων, µε µηχανή πετρελαίου, 
8,5 HP, τύπος Lombardini αερόψυκτη, 
µιζοδυναµό. Τιµή: 1.500 ευρώ Τηλ. για 
πληροφορίες: 6936 952 347

Αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Προαγγελία Γάμου
Ο  Πάπαρης Άγγελος του Χρήστου και της Ειρή-

νης το γένος Φιλιππακοπούλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα και η Ρούσσου Πα-
ρασκευή του Νικηφόρου και της Ευτέρπης το γένος 
Μωραΐτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Αθήνα, θα παντρευτούν στις  4 Σεπτεμβρίου στο Μονα-
στήρι του Αγίου Ιωάννη του Δέτη στη Νάουσα Πάρου. 

Εις μνήμη Στέλιου 
Σαμαλτάνη

Την Κυριακή 30 Μαϊου 
2021 ο Στέλιος Σαμαλτάνης 
ξάπλωσε μετά το φαγητό για 
τον καθημερινό μεσημερια-
νό του ύπνο. Μόνο που από 
τον ύπνο αυτόν δεν ξύπνησε 
ποτέ. Ανώδυνα, ανεπαίσχυ-
ντα και ειρηνικά, ξεκίνησε να 
συναντήσει τον Δημιουργό 
του. Ήταν σχεδόν 87 ετών. 

Ο Στέλιος Σαμαλτάνης ήταν γιος του Γιάννη Σαμαλ-
τάνη (Γαλανού) από την Παροικιά και της Ευανθίας 
Μοστράτου από το Μαράθι. Νυμφεύτηκε την Πηγή 
Τζανακοπούλου από τα Μάρμαρα και έκανε τρεις 
γιους: τον Γιάννη, τον Αντώνη και τον Ηλία. Η κύρια 
εργασία του ήταν η κατασκευή μωσαϊκών δαπέδων. 

Όσοι τον έζησαν από κοντά γνωρίζουν ότι υπήρξε 
ωραίος άνθρωπος. Αφοσιωμένος στην οικογένειά του· 
«κολώνα» του σπιτιού του· pater familias. Στοργικός 
και προστατευτικός σύζυγος, μέχρι τον θάνατο ερω-
τευμένος με τη σύντροφο της ζωής του.  Εξίσου κα-
λός πατέρας για τους γιους του, αγωνιζόμενος να τους 
εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό μέλλον και να τους 
εμποτίσει με υψηλές ηθικές αξίες: αγάπη για το δίκαιο 
και το σωστό, εντιμότητα, εργατικότητα, σεβασμό στην 
οικογένεια, συμπόνια για τον συνάνθρωπο. Για τα λα-
τρεμένα του εγγόνια ήταν ο τρυφερός και παιχνιδιάρης 
παππούς, που μοιραζόταν μαζί τους πολύτιμες γνώ-
σεις, εμπειρίες ζωής και αναμνήσεις από μια εποχή που 
πέρασε ανεπιστρεπτί. Το σπουδαιότερο όμως μάθημα 
που τους παρέδωσε ήταν η ίδια του η αγάπη!

Ο Στέλιος Σαμαλτάνης ήταν πρότυπο εργατικότη-
τας. Ακούραστος, φιλότιμος, δεξιοτέχνης μάστορας, 
με αγάπη και μεράκι για την δουλειά του. Έντιμος στις 
συναλλαγές του κέρδισε την εκτίμηση και τον σεβασμό 
όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Η νοικοκυροσύνη, 
η τακτικότητα και η οργάνωση χαρακτήριζαν κάθε του 
δουλειά. Μεγάλη αγάπη του η καλλιέργεια της γης. Τα 
προϊόντα από το μποστάνι και την καλουργιά του, που 
ως την τελευταία του στιγμή – κυριολεκτικά!- καλλι-
εργούσε, τα γευόταν όχι μόνο η οικογένεια αλλά και 
όλη η γειτονιά του. (Θα μας λείψουν τα πεπόνια σου 
παππού! Θα τρώμε πατάτες που φύτεψες και θα σε 
συγχωράμε!) 

Κυρίως όμως, ο Στέλιος αγαπούσε τη ζωή και την 
απολάμβανε στο έπακρο. Άνθρωπος ζωντανός, που 
αγαπούσε το καλό φαγητό, το αγνό κρασί, τον χορό, το 
τραγούδι, την καλή παρέα, το ωραίο χιούμορ. Γελούσε 
με την καρδιά  του και ήθελε όλοι γύρω του να είναι 
χαρούμενοι. Φύση αισιόδοξη, δεν άφηνε ποτέ να τον 
νικήσουν ο φόβος και η μιζέρια. Άντρας δυνατός, έκα-
νε αυτό που ήθελε, διεκδικούσε αυτό που δικαιούνταν, 
δεν αναλωνόταν σε μικροπρέπειες και σε παράπονα. 
Αξιοπρεπής και κύριος ως το τέλος!

Ο Στέλιος Σαμαλτάνης έζησε μια μακρά ζωή. Μεγά-
λωσε σε μια οικογένεια με πολλή αγάπη·  δημιούργησε 
τη δική του οικογένεια, προσφέροντας και λαμβάνο-
ντας απλόχερα αγάπη· δούλεψε, δημιούργησε, από-
λαυσε όσες χαρές του πρόσφερε η ζωή· πέθανε στο 
σπίτι του όρθιος, γαλήνιος και ευτυχισμένος. 

Ακριβέ μας αδελφέ, σύζυγε, πατέρα και παππού, ο 
Θεός να σε αναπαύσει στην αγκαλιά Του. Καλό παρά-
δεισο, αγαπημένε μας!

Υ.Γ. Το 40ήμερο μνημόσυνο του Στέλιου Σα-
μαλτάνη θα τελεστεί την Κυριακή 4 Ιουλίου 
στο Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€
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KOTSONIS INSULATION
ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕ Ι Σ

Στεγάσιμων Χώρων

Σ Τ Ε ΓΑΝΟΠΟ ΙΗΣΕ Ι Σ

Δωμάτων, Υπόγειων Χώρων,

Χώρων Φύτευσης

Δεξαμενών (πισίνες, πόσιμου,

ομβρίων, λυμμάτων)

Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Υπερχείλισης & Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση
υπόγειων τοιχίων

KOTSONIS INSULATION O.E.

Φίλωνος 91, 185 35

Πειραιάς

Τ: +30 210 4115132 

Ε: info@kotsonisinsula�on.gr

www.kotsonisinsula�on.gr

Θερμοϋγρομόνωση
Δώματος

Στεγανοποίηση
Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση
Σκάλας

Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες για 
αγρότες

Συνολικά 10 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες έχουν τεθεί σε 
λειτουργία από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγι-
κής του για αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
των πολιτών, μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών 
του.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, οι 10 ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες προς τους αγρότες είναι μερικές μόνο από τις 
50 συνολικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται 
από την ιστοσελίδα του φορέα και την ενιαία ψηφιακή 
πύλη του Δημοσίου gov.gr και εντάσσονται στη στρα-
τηγική του σταδιακού περιορισμού των μετακινήσεων 
από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα, της εξάλει-
ψης της άσκοπης ταλαιπωρίας και της αδιάλειπτης 
24ωρης εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω ψηφιακών 
καναλιών. Μεσοπρόθεσμος στόχος του είναι το σύνο-
λο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά.

Οι υπηρεσίες
1) Ψηφιακή απονομή σύνταξη ΑΤΛΑΣ. Οι δι-

καιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με 
τη χρήση των κωδικών TAXIS. Σε αγρότες με συμπλη-
ρωμένο το 67ο έτος και ασφάλιση στον τ. ΟΓΑ, καθώς 
και σε συζύγους και τέκνα αποβιώσαντος συνταξιού-
χου, αντλούνται αυτόματα τα αναγκαία δικαιολογητι-
κά, εκδίδεται άμεσα η συνταξιοδοτική απόφαση και 

κοινοποιείται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, που έχει δηλωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Πληροφοριακού Συστήματος “ΑΤΛΑΣ”, πάνω από 
6.000 συντάξεις έχουν απονεμηθεί ψηφιακά και εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής αποκλειστι-
κά σε αγρότες.

2) Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύ-
ριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και 
εφάπαξ παροχών, από 1/1/2021. Μέσω αυτής της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι αγρότες και οι υπόλοιποι 
ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν αυ-
τόματα την ασφαλιστική τους κατηγορία κάθε χρόνο 
χωρίς επίσκεψη στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν αλλάξουν 
την ασφαλιστική τους κατηγορία, παραμένει ενεργή η 
κατηγορία του προηγούμενου έτους.

3) Έναρξη / Μεταβολή / Λήξη ασφάλισης μη 
μισθωτών. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική 
ηλεκτρονική υπηρεσία που αντικαθιστά μία επίπονη 
και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία, που υποχρέω-
νε τους ασφαλισμένους σε αλλεπάλληλες επισκέψεις 
είτε των ίδιων είτε των λογιστών τους στις οργανικές 
μονάδες του φορέα και προκαλούσε μεγάλες καθυ-
στερήσεις.

4) Ασφαλιστική ικανότητα. Κάθε μη μισθωτός, 
μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μπορεί να 
ελέγξει σε πραγματικό χρόνο το δικαίωμα πρόσβασης 
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πάροχοι υγείας, 
φαρμακεία, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, κτλ).

5) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμε-
σου μέλους και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. 
Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της διαδικτυ-
ακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με 
τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης 
του μητρώου ασφαλισμένων. Ως άμεσο αποτέλεσμα η 
χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστική ικανότητα 

χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.
6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρό-
σωπα, μεταξύ αυτών και στους αγρότες ασφαλισμέ-
νους, την αυτόματη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής 
ενημερότητας, χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικές δι-
αδικασίες και αναμονή. Πάνω από 750.000 φυσικά 
(μισθωτοί και μη μισθωτοί) και νομικά πρόσωπα αξιο-
ποίησαν την εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία το τρίμηνο 
Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2021.

7) Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρή-
ση. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της άμε-
σης χορήγησης της εν λόγω βεβαίωσης για φορολογι-
κή χρήση τρέχοντος φορολογικού έτους χωρίς καμία 
αναμονή και ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας.

8) Βεβαίωση απογραφής. Η υπηρεσία απευθύ-
νεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη 
καταχωρηθεί στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (αγρότες/μη 
μισθωτοί, μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι) και μπο-
ρούν να λάβουν άμεσα την εν λόγω βεβαίωση, απο-
φεύγοντας την προσέλευση και το συνωστισμό στις 
οργανικές μονάδες του.

9) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Μέσα από 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) παρέχονται μία σειρά 
από συναλλαγές, όπως πιστοποίηση οφειλετών, ηλε-
κτρονική ενημέρωση οφειλετών, πίνακας χρεών οφει-
λέτη, ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη, υπολογισμός δό-
σεων ρύθμισης και φυσικά ρύθμιση οφειλών.

10) Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλεί-
σιμο ραντεβού. Για όσες συναλλαγές δεν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, παρέχεται η δυ-
νατότητα του προγραμματισμού ραντεβού στα φυσικά 
υποκαταστήματα του φορέα. Το κλείσιμο του ραντε-
βού γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, προσφέροντας 
στους ασφαλισμένους καλύτερη εξυπηρέτηση.
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Π. Βεντουρής: 
Ένας 
πολυτάλαντος 
καλλιτέχνης

Παίζει κιθάρα, γράφει μουσική αλλά και στίχους. Η 
«Φωνή της Πάρου» συνάντησε τον κ. Βεντουρή και 
μέσα από μία χαλαρή κουβέντα μας μίλησε για τη μέχρι 
τώρα «μουσική διαδρομή του», αλλά και για τα όνειρα 
του και τους στόχους του.

Από ποια ηλικία έχετε ξεκινήσει ν’ ασχολεί-
στε με τη μουσική και πιο ήταν το ερέθισμα που 
σας οδήγησε σ’ αυτόν τον χώρο;

Π.Β. «Με τη μουσική ξεκίνησα δειλά – δειλά από το 
δημοτικό, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να πήγαινα τρίτη ή 
τετάρτη τάξη. Ξεκίνησα με κάποια μαθήματα σε ωδείο, 
αλλά τα παράτησα νωρίς, Στη συνέχεια πήρα βιβλία, 
μελέτησα και έμαθα μόνος μου κιθάρα. Τα πρώτα ερε-
θίσματα για να ασχοληθώ με τη μουσική και να μάθω 
κιθάρα τα πήρα από τον πατέρα μου, ο οποίος, έπαιζε 
κιθάρα και λαούτο. Ήταν και εκείνος ήταν αυτοδίδα-
κτος».

Ποια είναι τα μουσικά σας ακούσματα;
Π.Β. «Μικρός άκουγα πολύ Μητροπάνο, όπως επί-

σης μου άρεσε ο Κορκολής, και πολλοί άλλοι τραγου-
διστές της εποχής. Τώρα πλέον ακούω όλα τα είδη 
μουσικής. Ανάλογα με τις φάσεις που περνούσα, όσο 
μεγάλωνα άκουγα και διαφορετικό είδος μουσικής. 
Έχω ακούσματα από ρεμπέτικο, μέχρι ροκ».

Κιθαρίστας, συνθέτης και στιχουργός. Ποιο 
είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο.

Π.Β. «Συνθέτης με διαφορά! Πρώτα μου αρέσει να 
γράφω μουσική, μετά να παίζω κιθάρα και στο τέλος 
να γράφω στίχους».

Πόσο δύσκολο είναι κάποιος να γράψει μου-
σική;

Π.Β. «Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, διότι 
για τον καθένα είναι διαφορετικό. Εγώ για παράδειγμα 
όταν ήμουν μικρός, όταν άκουγα ένα τραγούδι, ήθελα 
να μπορώ να παίξω της μουσική του τραγουδιού στην 

κιθάρα. Τα οποιοδήποτε συναισθήματα μου τα έκανα 
νότες στην κιθάρα μου και έτσι έχει εξελιχθεί η πλευ-
ρά της μουσικής δημιουργίας σαν κάτι πολύ φυσικό. 
Αλλά γενικά εκτός από το ταλέντο είναι πολύ σημαντι-
κό το πόσες ώρες αφιερώνεις σ’ αυτό που αγαπάς».

Τι είναι μουσική για εσάς; Έχετε εργαστεί 
επαγγελματικά με το αντικείμενο;

Π.Β. «Δούλεψα επαγγελματικά μέχρι το 2018. 
Δούλεψα στην «MINOS EMΙ», έγραφα για το «Voice». 
Έκανα κάποια live στην Αθήνα σε μουσικές σκηνές. 
Είχα προγραμματίσει να βγάλουμε ένα δίσκο με την 
Ελένη Ζιώγα αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκε το εγχεί-
ρημα αυτό. Τα πράγματα στον καλλιτεχνικό χώρο είναι 
δύσκολα όπως είναι γνωστό, ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια. Ευτυχώς έχω μια καλή δουλειά στην Πάρο 
και εννοείται όταν προκύψει η ευκαιρία να εργαστώ 
ξανά επαγγελματικά θα το κάνω. Όσον αφορά, τι είναι 
η μουσική για εμένα; Η μουσική είναι το οξυγόνο μου. 
Μπορώ και εξωτερικεύω τα συναισθήματα μου μέσα 
από αυτή».

Πότε ξεκινήσατε να γράφετε τραγούδια;
Π.Β. «Έγραφα από πολύ παλιά, από 15 -16 χρο-

νών. Ενώ είχα στείλει κάποια κομμάτια μου σε παρα-
γώγους στην Αθήνα (του Σαββόπουλου, της Αλεξίου) 
και υπήρξε θετική ανταπόκρισή, δικά μου προσωπικά 
προβλήματα μπήκαν τροχοπέδη σε μια θετική εξέλιξη.

Πήρα μέρος και στο διαγωνισμό «Αγώνες δημιουρ-
γίας ελληνικού τραγουδιού» που το κομμάτι μου μπή-

κε στο άλμπουμ με τα 20 τελικά τραγούδια και ήταν 
τότε που ξεκίνησα να δουλεύω πιο ενεργά. Ξεκίνησα 
να κάνω ενορχηστρώσεις, να παίζω σε μουσικές σκη-
νές, έβγαλα τον πρώτο δίσκο μου όπως προανέφερα, 
όπου μεταξύ άλλων συμμετέχουν, ο Γιάννης Κοντα-
ράτος, η Μαρία Καρέτσου, ο Πέτρος Βαρθακούρης».

Πρώτη φορά που μπήκατε σε στούντιο να 
γράψετε το πρώτο σας τραγούδι πως αισθαν-
θήκατε;

Π.Β. «Ήταν τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο συναί-
σθημα. Είναι κάτι δικό σου, το έχεις «γυμνό» και έρχε-
ται κάποιος το ντύνει, και το αποτέλεσμα που βγαίνει 
είναι υπέροχο».

Μέσα από το δίσκο σας ποιο είναι το τραγού-
δι που σας εκφράζει περισσότερο;

Π.Β. «Για έμενα είναι ο «Μίδας 1981» αλλά και το 
«Όλα για όσα προσεύχεσαι». Έχω γράψει και στα δύο 
τους στίχους και τη μουσική, αλλά αυτά είναι τα δύο 
κομμάτια που με εκφράζουν και δείχνουν ποιος είναι 
ο Πέτρος».

Προτιμάτε να παίζετε σε live σκηνές ή να 
ηχογραφείτε σε στούντιο;

Π.Β. «Προτιμώ τα live. Σε στούντιο για την παραγω-
γή για κάποιον συνάδελφο δεν θα το τολμούσα. Παρ’ 
όλο που έχω την μουσική κατάρτιση και υποστηρίζω 
τα δικά μου κομμάτια πιστεύω για τη δουλειά συνα-
δέλφου ότι τεχνικά υπάρχουν καλύτεροι από εμένα 
για να υποστηρίξουν μια ηχογράφηση».

Μέσα στην πανδημία είχατε την ευκαιρία να 
κάνετε κάποια μουσική δουλειά;

Π.Β. «Οι συνθήκες ήταν απόλυτα απαγορευτικές 
όπως είναι γνωστό για live, αλλά υπήρξε χρόνος να 
ασχοληθώ με τη σύνθεση. Τώρα πλέον ανεβαίνω στην 
Αθήνα ηχογραφώ και ετοιμάζω τη νέα μου δουλειά. 
Επιπλέον, μέσα στον Ιούλιο πρόκειται να ηχογραφήσω 
το κομμάτι με το οποίο συμμετείχα πέρσι τον Σεπτέμ-
βριο στο διαγωνισμό «ATHENA ORGANIZATION» και 
απέσπασα το 1ο βραβείο σύνθεσης».

Στόχοι για το μέλλον;
Π.Β. «Να ολοκληρώσω τις ηχογραφήσεις και στη 

συνέχεια να οργανώσω τον επόμενο ολοκληρωμένο 
δίσκο μου και φυσικά θα ήθελα να ξεκινήσουν πάλι 
τα live».

Θα θέλατε να ασχοληθείτε αποκλειστικά με 
τη μουσική;

Π.Β. «Το έχω κάνει αυτό. Είχα την ευκαιρία να το 
εξελίξω όπως σας είπα, αλλά οι συνθήκες δεν μου το 
επέτρεψαν να συνεχίσω. Αν όμως μου δινόταν ξανά η 
ευκαιρία, θα το κυνηγούσα περισσότερο σταθμίζοντας 
βέβαια κάποια πράγματα. Με περισσότερη ωριμότητα 
και εμπειρία θα προχωρούσα».

Γιώργος Κοντός

Συνέντευξη



Εορτή Αγίου 
Πνεύματος

Τα γιορτινά τους φόρεσαν οι Λευκιανοί σε Πάρο και Αθήνα στις 20-21 Ιου-
νίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, που εορτάζει ο ομώνυμος ναός του χωριού.

Στην Πάρο, υπό την παρουσία των τοπικών Αρχώ,ν μετά τη λειτουργία υπό 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικο, ο προοδευτικός 
σύλλογος Λευκιανών και ο πολιτιστικός σύλλογος «Υρία», προσέφεραν τα πα-
ραδοσιακά κεράσματα.

Στην Αθήνα, οι Λευκιανοί εόρτασαν μία ημέρα νωρίτερα στην εκκλησία του 
Αγίου Ελευθερίου στο Μαρούσι, όπου πραγματοποίησαν το δικό τους κέρα-
σμα, με τοπικά προϊόντα.
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