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Ο Παροναξίας Καλλίνικος:
«Το εμβόλιο είναι το κλειδί»



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 578

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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Κρύβουν τις 
δικές τους 
ευθύνες…

Με μία σημαντική του ανακοίνωση ο σύλλογος φί-
λων στήριξης Κέντρου Υγείας Πάρου, εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά του για τα έως τώρα αποτελέσματα 
της επιστολής του προς τον υπουργό Υγείας, και απο-
νέμει «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού 
τω Θεώ».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Επτά μήνες μετά την επιστολή μας, προς τον 

Υπουργό Υγείας που συνυπογράφονταν από την πλει-
οψηφία των ενεργών συλλόγων της Πάρου και της 
Αντιπάρου με την οποία ζητούσαμε: α) την άμεση και 
πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με το απαραί-
τητο υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό ώστε να 
είναι σε θέση να ανταπεξέλθει επαρκώς ιδιαιτέρως 
κατά την τουριστική περίοδο, όπου ο πληθυσμός 
των νησιών μας είναι πολλαπλάσιος και σε συνθή-
κες πανδημίας, β) την άμεση κάλυψη των αναγκών 
του Κέντρου Υγείας σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, 
γ) τη συντήρηση των κτιριακών του υποδομών και 
δ) την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση 
του ΕΚΑΒ, ελάχιστα έχουν πραγματοποιηθεί από τις 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Αν εξαιρέσουμε τη λύση που δόθηκε στο πρόβλημα 
της στέγασης του ΕΚΑΒ από τον παριανό Πρόεδρο 
του Οργανισμού, κο Νικόλαο Παπαευσταθίου τον 
οποίο ευχαριστούμε θερμά, η συντριπτική πλειοψη-
φία των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν για τη θω-
ράκιση του Κέντρου Υγείας απέναντι στην πανδημία 
έγιναν με δωρεές του Δήμου Πάρου, της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Πάρου Αντιπάρου, της Δ.Ε.Υ.Α.Π., του Βελεντζείου  
Ιδρύματος, του Συλλόγου Φίλων Στήριξης Κέντρου 
Υγείας Πάρου Αντιπάρου και άλλων Συλλόγων, φίλων 
και απλών πολιτών των νησιών μας. Η κρατική πα-
ρουσία ως σήμερα, ήταν κατώτερη των περιστάσε-
ων. Στηρίζοντας το «αφήγημα» της ατομικής ευθύνης 
προσπαθούν να αποκρύψουν τις δικές τους ευθύνες 
στη διαχείριση της πανδημίας και της μη ουσιαστικής 
στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ο Σύλλογός μας ενώνει την φωνή του, με όλους 
όσοι διεκδικούν την άμεση θωράκιση του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, τη μοναδική δημόσια δομή, πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας στο νησί μας, με προσωπικό 
και μέσα, απαιτώντας τη λήψη όλων των αναγκαίων 
μέτρων προστασίας της υγείας των πολιτών και των 
επισκεπτών των νησιών μας (όπως η εφαρμογή αυ-
στηρών ελέγχων, η ενημέρωση των πολιτών, η εξεύ-
ρεση  ξενοδοχείων υποδοχής κρουσμάτων covid-19, 
η άμεση διακομιδή των ασθενών κλπ).

Τη δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύουμε θα θέλα-
με να ευχαριστήσουμε θερμά, όλους τους υγειονομι-
κούς και όλους τους εργαζόμενους του Κέντρου Υγεί-
ας και του ΕΚΑΒ, όλους όσοι εθελοντικά στηρίζουν 
το Κ.Υ. καθώς και τη Διοικούσα Επιτροπή για την πο-
λύτιμη συνεισφορά τους και στεκόμαστε στο πλευρό 
τους. Πολλές ευχαριστίες στην κα Γιαννάτου Ειρήνη 
(παιδίατρος), στην κα Σαμαρά Φωτεινή (νοσηλεύτρια) 
καθώς και στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρ-
τημα Κυκλάδων για την εθελοντική προσφορά τους.

Τέλος ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη δραστήρια Πρό-
εδρο της Διοικούσας Επιτροπής κα Κουτσονικολή 
Μαρία για την προσπάθεια που καταβάλει για τη βελ-
τίωση των συνθηκών και των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών του Κ.Υ. και για την άριστη συνεργασία που έχουμε 
μαζί της».

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

Δημόσιο 
λειτούργημα 
ή επιχείρηση 
«παροχής 
εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών»;

Εδώ και μερικά χρόνια, οι κυβερνώντες, με τους νό-
μους που ψηφίζουν και με την ασύστολη προπαγάνδα 
τους, πασχίζουν να μας πείσουν ότι η παιδεία όλων 
των βαθμίδων δεν είναι κάτι άλλο από «επιχειρημα-
τική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών». Επομένως, 
θα πρέπει να υπάγεται συνολικά στη λογική και τη 
σκοπιμότητα της αγοραίας επιχειρηματικότητας, να 
λειτουργούν τα ιδρύματά της (σχολεία, πανεπιστήμια) 
σαν μονάδες επιχειρήσεων! Άρα, οι εκπαιδευτικοί πρέ-
πει να λειτουργούν και να αξιολογούνται ως «πάροχοι 
υπηρεσιών»! 

Οφείλω να επισημάνω ότι εμείς οι εκπαιδευ-
τικοί δεν είμαστε «πάροχοι υπηρεσιών». Όσοι 
-άσχετοι με την παιδαγωγική επιστήμη και τέχνη 
(και από κυβερνητικές θέσεις)- αντιλαμβάνονται 
έτσι το λειτούργημά μας, επιδεικνύουν επικίν-
δυνη άγνοια ή/και δόλια σκοπιμότητα. Όσοι συ-
νάδελφοι συμμερίζονται παρόμοιες απόψεις και 
πρακτικές, έχουν επιλέξει λάθος εργασία. 

Η παροχή υπηρεσιών είναι ένας οικονομικός 
όρος που αναφέρεται στον χαρακτήρα του εμπο-
ρευματικού αγαθού που παρέχεται από επι-
χειρήσεις τριτογενούς παραγωγής. Ως τέτοιες 
ορίζονται οι επιχειρήσεις που δεν προσφέρουν κάποιο 
υλικό προϊόν, πρωτογενές ή μεταποιημένο (αγροτικό, 
βιοτεχνικό ή βιομηχανικό προϊόν), αλλά παρέχουν 
στους πελάτες τους υπηρεσίες. Τέτοιες υπηρεσίες 
είναι οι κατ’ εξοχήν επιχειρησιακά οργανωμένες 
και παρεχόμενες από ελεύθερους επαγγελμα-
τίες (π.χ. τουριστικές υπηρεσίες, διαφημιστικές, τρο-
φοδοσίας και καθαρισμού, κτηματομεσιτικές, μεταφο-
ρικές, τραπεζικές υπηρεσίες, φύλαξης, οίκων ανοχής 
κ.λπ., όπως επίσης και όλο το αγοραίο δίκτυο διανομής 
αγαθών χονδρικού και λιανικού εμπορίου). Το σύνο-
λο αυτών των ομοειδών επιχειρήσεων αποτελεί τον 

εμπορικό κλάδο παροχής υπηρεσιών μιας οι-
κονομίας. Ο κλάδος αυτός ενεργοποιείται από 
εξωτερικά αγοραία κίνητρα, που ανάγονται 
τελικά στο κέρδος.

Εξ αντικειμένου, η έρευνα και η διδασκαλία δεν είναι 
και δεν μπορούν να είναι εμπορευματικά εννοούμε-
νες, επιχειρησιακά οργανωμένες και παρεχόμενες από 
ελεύθερους επαγγελματίες υπηρεσίες, υπαγόμενες 
στο πεδίο των εμπορευματικών και χρηματικών σχέ-
σεων, στο πεδίο της αγοράς. Η επιστήμη, η παιδεία 
και η εκπαίδευση, είναι στρατηγικής σημασίας 
για την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό λει-
τουργίες, που ενεργοποιούνται από εσωτερικά 
δημιουργικά κίνητρα. Απαιτούν συνειδητή προ-
σήλωση στον άνθρωπο και την κοινωνία, βά-
θος, ευαισθησία και ανιδιοτελή αφοσίωση. Αν 
υποταχθούν στα ιδιοτελή αγοραία συμφέροντα, 
γίνονται δυνάμεις στρεβλές, μονομερείς, παρα-
μορφωμένες, παραμορφωτικές και τελικά κατα-
στροφικές. 

Άλλωστε, βάσει του Συντάγματος (άρθρο 16) οι έν-
νοιες τέχνη, επιστήμη, έρευνα και διδασκαλία ορίζο-
νται ως δημόσια και δωρεάν αγαθά (μη εμπορεύσιμα 
ως «παροχή υπηρεσιών σε πελάτες») – δικαιώματα, η 
μη υπαγόμενη στην αγορά ελευθερία τους και τα συ-
νακόλουθα δημόσια λειτουργήματα. Ο πιστός στον 
όρκο του αξιοπρεπής Δημόσιος Λειτουργός (και 
ο πανεπιστημιακός δάσκαλος), δεν είναι και δεν 
πρόκειται να καταντήσει αγοραίος ελεύθερος 
επαγγελματίας. Το Δημόσιο Σχολείο και Πανε-
πιστήμιο δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να 
καταντήσει επιχειρησιακά οργανωμένος πάρο-
χος «εκπαιδευτικών υπηρεσιών». Τα παιδιά μας, 
οι μαθητές/-ήτριές μας, οι φοιτητές/-ήτριές μας 
δεν είναι «πελάτες». Είναι τέκνα αυτού του λαού 
που φορολογείται εξοντωτικά σε συνθήκες κοι-
νωνικού πολέμου, στη μόρφωση και ολόπλευ-
ρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των οποίων 
έχουμε καθήκον να είμαστε αφοσιωμένοι ανι-
διοτελώς.

Οφείλουμε όλοι/όλες να αντιληφθούμε την απάτη 
που επιχειρείται, την κατάφωρη διαστρέβλωση του 
περιεχομένου και του προσανατολισμού της παιδείας 
και των θεμελιωδών καθηκόντων του/της εκπαιδευ-
τικού λειτουργού.

Ας αντιληφθούν επιτέλους κάποιοι, ότι υπάρχουν 
πράγματα για τα οποία αξίζει να ζει, να αγωνί-
ζεται και να πεθαίνει αν χρειαστεί ο άνθρωπος 
με αξιοπρέπεια. 

Δημήτρης Πατέλης 
Αν. καθηγητής φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης

Τεράστιες οι 
ευθύνες της 
δημοτικής Αρχής

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
δημοσιοποίησε στις 25/7 δελτίο Τύ-
που, σχετικά με τις ευθύνες της δημο-
τικής Αρχής, για την κατάσταση που 
επικρατεί στο δρόμο προς το λιμάνι 
της Πούντας.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Χρόνια ολόκληρα κινδυνεύουν άνθρωποι και κατα-

στρέφονται περιουσίες από τη θάλασσα που «βγαίνει» 
στο οδόστρωμα του δρόμου της Πούντας. 

Χρόνια ολόκληρα αδιαφορούσε η Δημοτική Αρχή. 
Τώρα επικαλείται τις καθυστερήσεις που οφείλονται 
στις διαδικασίες εκτέλεσης νόμιμου έργου (προκήρυ-
ξη μελέτης, σύνταξη της, εκτέλεση έργου). Χρόνια θέ-
τουμε το πρόβλημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, χρόνια 
διαμαρτύρονται οι κάτοικοι της περιοχής και οι αυτο-
κινητιστές. Μια κατάσταση που τεχνικά έχει εύκολη 
λύση προσωρινή ή μόνιμη. Όταν πρόκειται όμως για 
τους πολλούς, είναι πολλά τα εμπόδια.

Όταν πρόκειται για τους λίγους και «εκλεκτούς», τα 
«δικά» τους παιδιά, γι’ αυτούς που είναι σε «ανοικτή 
γραμμή επικοινωνίας» με τη Δημοτική Αρχή, τότε η 
νομοθεσία δεν αποτελεί εμπόδιο για να λυθούν τα 
προβλήματα. Ίσα - ίσα βάζουν και πλάτη, όπως στην 
περίπτωση της αποκατάστασης των κατακρημνίσεων 
στο «Νταμουλή» από ιδιώτη για τα δικά του συμφέρο-
ντα. Να σημειωθεί ότι η «εξυπηρέτηση» αυτή έστειλε 
χρονικά για μια φορά ακόμα πίσω τη μελέτη για την 
αποκατάσταση των κατακρημνίσεων στην νοτιοανα-
τολική Πάρο.

Οι ευθύνες της δημοτικής αρχής είναι τεράστιες και 
η πολιτική της με ένα μόνο τρόπο αντιμετωπίζεται. Την 
οργανωμένη αντίδραση του παριανού λαού».
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ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡIΟΥ, ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ 
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΜΕ ΛΙΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.

DECK BAR • RESTAURANT

M: +30 698 6515817 
T: +30 22840 28578

E: deck.kratisis@gmail.com
NAOUSSA I PIPERI BEACH

84401 PAROS 
W: deckparos.gr

   deck-paros      deckparos

SCAN TO VISIT OUR SITE

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ο CHEF
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΚΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ.

ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ BAR T ATHENS ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ CLASSIC ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ.

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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Ο ποιμενάρχης της τοπικής εκκλησίας στη συνέντευ-
ξή του εκφράζει τις απόψεις του για το θέμα του εμβο-
λιασμού, αλλά παίρνει και αποστάσεις από όλους όσοι 
αρνούνται με φανατισμό τις επιστημονικές απόψεις 
του ιατρικού κόσμου.

Σεβασμιώτατε η πανδημία είναι εδώ και η συ-
ζήτηση για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού 
καλά κρατεί. Ποια είναι η άποψη σας;

«Όπως πολύ σωστά επισημάνατε η πανδημία είναι 
εδώ και αυτό καλό θα είναι να μην το ξεχνάμε διότι 
η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που επήλθε 
λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε μας παρα-
σύρει πολλές φορές σε μία ψευδαίσθηση ότι το πρό-
βλημα παρήλθε και ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. 

Δυστυχώς όμως η αύξηση των κρουσμάτων το 
τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα κρουσμάτων που 
σχετίζονται με τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού, 
αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο προαναγγέλλοντας 
μάλιστα θα έλεγα ένα δύσκολο φθινόπωρο εάν δεν 
συμπεριφερθούμε με την δέουσα προσοχή και υπευ-
θυνότητα. Το ευχάριστο μέσα σε όλη τη δυσκολία και 
τον κίνδυνο που ακόμα διατρέχουμε είναι ότι πλέον 
έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ σπουδαίο όπλο 
που είναι το εμβόλιο και ως προς αυτό θεωρώ 
πως δεν θα πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία. 

Ειδικά το συγκεκριμένο εμβόλιο, λόγω της παγκό-
σμιας έκτασης που προσέλαβε η πανδημία, αποτελεί 
προϊόν συνεργασίας της διεθνούς επιστημονικής κοι-
νότητας και αυτό του προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο 
κύρος. Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία για την 
αναγκαιότητα του εμβολιασμού θεωρώντας ότι στην 
παρούσα φάση είναι ο μόνος τρόπος για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού».

Μας προκάλεσε θλίψη

Στον χώρο της εκκλησίας υπάρχουν απόψεις 
που αμφισβητούν την επιστημονικά ελεγμέ-
νη λύση αναχαίτισης της εξάπλωσης του ιού. 
Ποια είναι η εικόνα στη δική μας Μητρόπολη;

«Είναι γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι 
αδελφοί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας, κληρικοί 
και λαϊκοί, που για δικούς τους λόγους εναντιώνονται 
στη χρήση του εμβολίου προσπαθώντας μάλιστα σε 
ένα ζήτημα που είναι καθαρά ιατρικό να προσδώσουν 
πνευματικές διαστάσεις. 

Η Εκκλησία μας δια του επισήμου οργάνου της που 
είναι η Ιερά Σύνοδος έχει καταδικάσει ρητώς αυτές 
τις απόψεις και έχει εκφράσει κατ’ επανάληψιν την 
απόλυτη εμπιστοσύνη της στους ειδικούς επιστήμο-
νες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Πρόσφατα 

μάλιστα στις 14/7/2021 εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία 
διαβάστηκε στους Ιερούς Ναούς, στην οποία, βασιζό-
μενη στα επίσημα επιστημονικά δεδομένα, τονίζει ότι 
το συγκεκριμένο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού δεν έρ-
χεται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, Πατερική 
και Κανονική Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
μας. Προτρέπει δε τους πιστούς να προβούν στη λήψη 
του εμβολίου προκειμένου να προστατέψουμε τους 
εαυτούς μας αλλά και τους συνανθρώπους μας.

Φυσικά αντίθετες απόψεις πάντα υπάρχουν και 
έχουν εκφραστεί κατά καιρούς σε συνάξεις ή κατ’ 
ιδίαν συζητήσεις αλλά διατυπώνονται πάντοτε με σε-
βασμό απέναντι στην επίσημη τοποθέτηση της Ιεράς 
Μητροπόλεως που από την πρώτη στιγμή της εμφάνι-
σης της πανδημίας καλεί τους πιστούς να υπακούουν 
στα κελεύσματα της επιστημονικής κοινότητος και να 
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ειδικών για 
την εξάλειψή της. 

Μας προκάλεσε όμως ιδιαίτερη θλίψη ένα με-
μονωμένο ακραίο περιστατικό που συνέβη την πα-
ρελθούσα Κυριακή 25/7 σε Ενορία της Πάρου όπου 

μία νεαρή κοπέλα αντέδρασε με έντονο τρόπο την 
στιγμή της ανάγνωσης από τον Ιερέα της Εγκυκλίου 
της Ιεράς Συνόδου για τον εμβολιασμό. Το περιστατι-
κό φυσικά το καταδικάσαμε άμεσα με σχετικό Δελτίο 
Τύπου που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολις την επόμενη 
ακριβώς ημέρα 26/7/2021».

Θα λάβω αυστηρά μέτρα αν…

Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτές τις 
απόψεις προκειμένου να αποφευχθεί ο σκαν-
δαλισμός των πιστών και η διακινδύνευση της 
υγείας όλων.

«Όπως ήδη σας ανέφερα στην τοπική μας Εκκλησία 
δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερο πρόβλημα αναφορικά 
με τους λεγόμενους «αρνητές» της πανδημίας ή του 
εμβολίου.

Ίσως επειδή από την πρώτη στιγμή υπήρξα κατη-
γορηματικός αναφορικά με την επικινδυνότητα 
της κατάστασης και ιδιαίτερα αυστηρός απένα-
ντι σε κάθε προσπάθεια απομειώσεως του κιν-
δύνου της πανδημίας δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι 
τώρα ακραία φαινόμενα με μοναδική εξαίρεση το 
περιστατικό που ήδη σας ανέφερα και το οποίο κα-
ταδικάσαμε άμεσα. 

Φυσικά εάν κάποιος από τους κληρικούς μας ή τους 
λαϊκούς συνεργάτες μας διαφοροποιηθεί ανοικτά από 
την επίσημη τοποθέτηση της Μητροπόλεως, που είναι 
και η επίσημη θέση που η Εκκλησία μας δια της Ιεράς 
Συνόδου έχει εκφράσει και κατά συνέπεια αποτελέσει 
αιτία σκανδαλισμού με τις απόψεις του θα αναγκα-
στώ να λάβω αυστηρά μέτρα, πράγμα το οποίο 
απεύχομαι».

Πρώτο θέμα

Ο Παροναξίας Καλλίνικος:
«Το εμβόλιο είναι το κλειδί»
Ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, παραχώρησε συνέντευξη στη 
«Φωνή της Πάρου», σχετικά με τη στάση της Μητρόπολης στο θέμα του 
εμβολιασμού, αλλά και για το μεμονωμένο περιστατικό αταξίας σε ναό του 
νησιού μας. 

Κάψουλα με ασθενή κατά τη μεταφορά στην Αθήνα, από το αεροδρόμιο Πάρου
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Το εμβόλιο είναι το κλειδί

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να απευ-
θύνεται στους κατοίκους των νησιών μας;

«Η περιπέτεια του κορωνοϊού, αν και βρισκόμαστε 
σε καλό δρόμο, δυστυχώς ακόμα δεν έχει παρέλθει. 
Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να νοση-
λεύονται και να πεθαίνουν εξαιτίας της πανδημίας. 
Μέχρι σήμερα όλοι μας χρησιμοποιούμε τα φάρμακα 
και τα εμβόλια που η ιατρική επιστήμη μας προσφέρει 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ασθέ-
νειες που υπάρχουν. Εξ αιτίας όλων αυτών των φαρ-
μάκων και των εμβολίων ο μέσος όρος ζωής έχει ανέ-
βει σημαντικά και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι’ 
αυτό απέναντι στον Θεό και την επιστήμη. Είναι πολύ 
χαρακτηριστική η φράση κορυφαίας λοιμωξιολόγου 
και ευλαβέστατης χριστιανής: «Εν πολλοίς η ανθρω-
πότητα την επιβίωσή της την οφείλει στα εμβόλια».

Σήμερα, η επιστημονική έρευνα μας προσφέρει ένα 
ακόμα όπλο απέναντι στην ασθένεια. Το εμβόλιο εί-
ναι το κλειδί για να ανοίξει και πάλι η πόρτα 
προς της ελευθερία. Ειδικά στα νησιά μας που κα-
τακλύζονται τη θερινή περίοδο από τεράστιο αριθμό 
επισκεπτών από όλο τον κόσμο θεωρώ ότι ο εμβο-
λιασμός είναι μονόδρομος ως προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 

Με γνώμονα πάντοτε τη φράση που χρησιμοποιώ 
συνεχώς: «Το εμβόλιο δεν είναι υπόθεση πνευ-
ματική ή εκκλησιαστική. Είναι ιατρικό θέμα και 
γι’ αυτό δεν λέγω να κάνετε ή να μην κάνετε το 
εμβόλιο. Αλλά να κάνετε ό,τι σας συμβουλεύει ο 
ιατρός σας». Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό 
τόσο πιο γρήγορα θα απολαύσουμε και πάλι ελεύθε-
ροι το πολύτιμο δώρο της ζωής. 

Εύχομαι ο Θεός να μας φωτίσει όλους να κάνουμε 
αυτό που είναι ηθικά και κοινωνικά σωστό και να μας 
απαλλάξει από τη σκληρή αυτή δοκιμασία».

Η ανακοίνωση

Σχετικά με το μεμονωμένο περιστατικό σε εκκλησία 
της Πάρου, από τη Μητρόπολη Παροναξίας δημοσιο-
ποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας καταγγέλλει και κα-
ταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το δυσά-
ρεστο επεισόδιο που συνέβη την Κυριακή 25 Ιουλίου 
2021 σε Ιερό Ναό χωρίου της Πάρου όπου κάποια 
εκκλησιαζόμενη αφαίρεσε βιαίως από τα χέρια του 
λειτουργούντος Ιερέως και εν συνεχεία κατέστρεψε τα 
έγγραφα με την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Εκκλησία και Επιστήμη 
στον αγώνα κατά τες πανδημίας» την οποία ο Ιερέας 
διάβαζε εκείνη την ώρα προς το Εκκλησίασμα.

Είναι προφανές ότι τέτοιες απαράδεκτες και επιλή-
ψιμες ενέργειες και ιδίως εντός Ιερού Ναού επιδεικνύ-
ουν ασέβεια τόσο στην Ιερότητα του χώρου όσο και 
στο πρόσωπο του ηλικιωμένου λειτουργού της Ενορί-
ας που πέρυσι μάλιστα τιμήθηκε από τον Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη μας για τα 50 χρόνια Ιερωσύνης, και 
προσφοράς στην τοπική μας Εκκλησία.

Κυρίως όμως αποτελούν μέγιστη περιφρόνηση και 
ασέβεια προς το κορυφαίο θεσμικό όργανο της Εκ-
κλησίας, την Ιερά Σύνοδο, που με μεγάλη περίσκεψη, 
υπευθυνότητα και πόνο ψυχής αποστέλλει τις Εγκυκλί-
ους προς το λαό του Θεού, ιδιαίτερα αυτή την δύσκολη 

και οδυνηρή περίοδο της πανδημίας.
Δυστυχώς κάποιοι πιστοί, (που σίγουρα δεν εκφρά-

ζουν το σύνολο όσων έχουν αντιρρήσεις περί του εμ-
βολιασμού), παρασυρόμενοι από επικίνδυνους για την 
δημόσια υγεία υποκινητές, υιοθετούν αυθαίρετες θεω-
ρίες εμπλέκοντας κατά το δοκούν την επιστήμη με την 
Εκκλησία, επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα θρησκευτικό 
ζήλο (μάλλον δε φανατισμό) αρεσκόμενοι να εμφανί-
ζονται ως οι πρωταθλητές της ευσέβειας και οι υπε-
ρασπιστές της πίστεως, παρεκκλίνοντας όμως από την 
επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας και τις οδηγίες της 
Ιεράς Συνόδου και κινδυνεύοντας να υποπέσουν σε 
αυτονόμηση και πλάνη. Δημιουργούν δικά τους «πρέ-
πει» και κανόνες που θέλουν οπωσδήποτε να εφαρμο-
στούν, κυρίως εις βάρος των άλλων, και αν χρειαστεί 
με αυταρχικούς ακόμη τρόπους, διακηρύσσοντας αντι-
στρόφως ότι οι άλλοι αυταρχικά επιβάλλουν πράγματα 
σε αυτούς.

Ελπίζουμε να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρό-
μοια δυσάρεστα περιστατικά που δημιουργούν εντά-
σεις, προκαλούν σκανδαλισμούς μεταξύ των πιστών 
και βλάπτουν γενικότερα την ενότητα του πληρώματος 
της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να

πρυτανεύσει η λογική, η νηφαλιότητα και ιδίως η χρι-
στιανική αγάπη για την οποία μίλησε κατά τον Μυστικό 
Δείπνο ο Κύριός μας στους μαθητές Σου και δια μέσου 
αυτών, (διαχρονικά) σε όλους μας λέγοντας: «Ἐν τούτῳ 
γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστέ, ἐάν ἀγάπην 
ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάννου ιγ,35)».

Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης

Πρώτο θέμα

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο Β’
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Ανοιχτή 
επιστολή 
φορέων της 
Πάρου

Το συντονιστικό των συλλόγων του τουριστικού κλά-
δου της Πάρου έστειλε επιστολή προς τον πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με ζητήμα-
τα του νησιού μας, ελέω κορωνοϊού.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμε Πρωθυπουργέ
Οι πρωτοβάθμιες Ενώσεις των επαγγελματιών του 

Τουριστικού Κλάδου και οι Ομοσπονδίες τους, δεν εί-
ναι ούτε ‘’ειδικοί λοιμωξιολόγοι’’, ούτε κατέχουν τις 
‘’επιστημονικές γνώσεις, για την μάχη κατά της παν-
δημίας’’ και δεν μπορούν να προτείνουν ‘’μέτρα κα-
ταπολέμισης’’ των κρουσμάτων του covid-19, πολλώ 
δε μάλλον της ‘’μετάλλαξης Δ’’, που εμφανίζεται ως 
ιδιαιτέρως επιθετική.

Και για τους λόγους αυτούς, οι επαγγελματίες, κα-
θοδηγούμενοι απο τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες 
τους, επέδειξαν άμεσες και άριστες ικανότητες συ-
νεργασίας με την Κυβέρνηση και προσαρμογής στα 
μέτρα που τους επιβλήθηκαν, παρά την -επισήμως 
καταγεγραμμένη- οικονομική ζημία την οποίαν υπέ-
στησαν. Επιθυμούμε να γνωρίζετε, οτι η υπερπροβολή 
μεμονωμένων περιπτώσεων παραβατικότητας, έναντι 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων του 
Κλάδου μας, που έχει υποστεί τόσα αλλά συνεχίζει την 
προσπάθεια, μας αδικεί κατάφορα και δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να αποτελέσει τον λόγο ‘’ενίσχυσης 
των περιοριστικών μέτρων’’ και την επιβολή εξοντω-
τικών προστίμων.

Εμείς, οι επαγγελματίες του τουρισμού στην Πάρο, 
παρακολουθούμε με έκπληξη, αλλά και μεγάλη ανη-
συχία και δυσαρέσκεια, τα ‘’νέα περιοριστικά μέτρα’’, 
που εφαρμόζονται στο γειτονικό νησί της Μυκόνου. 
Κατανοούμε τις προσπάθειες περιορισμού των ‘’κατ’ 
οίκον συνευρέσεων μεγάλου αριθμού ατόμων, με πα-
ροχή μουσικής έναντι χρηματικού αντιτίμου’’ και συμ-
φωνούμε με τα μέτρα που πήρε η Πολιτική Προστα-
σία,για τον περιορισμό τους, εφόσον τέτοιου τύπου 
ανεύθυνες ενέργειες ιδιωτών, υποσκάπτουν τα όποια 
θετικά αποτελέσματα έχει αποφέρει, ο περιορισμός 
της λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου μας.

Αντίθετα, αυτό που δεν κατανοούμε και είμαστε 
απολύτως αντίθετοι, είναι η επιβολή ‘’οριζόντιων μέ-
τρων’’, που συμπεριλαμβάνουν -για άλλη μια φορά- 
τις επιχειρήσεις της εστίασης, και ειδικότερα ο περιο-
ρισμός της κυκλοφορίας επισκεπτών και κατοίκων και 
η απαγόρευση της μουσικής στα καταστήματά, όλο 
το 24ωρο. Ανησυχούμε βέβαια, αλλά δε θέλουμε καν 
να διανοηθούμε, την πιθανή επέκτασή τους στο νησί 
της Πάρου, όπως βέβαια και σε κανένα άλλο νησί των 
Κυκλάδων, εφόσον το πλήγμα στις επιχειρήσεις μας, 
αλλά και στον τουρισμό της χώρας και κατ’ επέκτασην 
στις τοπικές οικονομίες, θα είναι βαρύτατο.

Ελπίζουμε σε δραστική παρέμβασή σας, σε αυτό το 
ζήτημα».

Τέλος, την παραπάνω επιστολή συνυπέγραψαν οι 
παρακάτω σύλλογοι του νησιού μας:

Σωματείο Καφεζυθεστιατόρων και Συναφών Επαγ-
γελμάτων Πάρου, Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματί-
ων Πάρου-Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους», Ένωση 
Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, Σωματείο Εστιατόρων 
– Μπαρ - Κέντρων Διασκεδάσεως Νάουσας Πάρου, 
Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Νάουσας Πά-
ρου, Σύλλογος Ενοικ. Δωματίων, Διαμερισμάτων και 
Βιλλών Πάρου-Αντιπάρου «Ποσειδών», Σύλλογος Πα-
ραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς, Πολιτιστικός Σύλλο-
γος «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» και Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
Πάρου – Αντιπάρου «Π. Καλλίερος».

Ἡ ἀνάμνησι 
τοῦ θαύματος

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι κ᾽ ἐφέτος, ἡ ἱ. Μονὴ Ζ. Πηγῆς 

Λογγοβάρδας ἑώρτασε μὲ τὸν καθιερωμένο τρόπο τὴν 

ἀνάμνησι τοῦ θαύματος τῆς διασώσεως τῶν 125 νέων 

τῆς Πάρου ἐπὶ Γερμανοκρατίας κατὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο 

πόλεμο μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν αὐτοθυσία τοῦ τότε 

ἡγουμένου της ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου.

Ἀπὸ βραδὺς ἔγινε πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς μὲ μικρὴ 

ἀγρυπνία, καὶ τὸ πρωὶ πανηγυρικὴ θεία λειτουργία καὶ 

κατόπιν ἡ σύντομη περιφορὰ τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς Θε-

οτόκου πρὸς εὐλογίαν τῶν «ἔξωθεν τῶν πυλῶν» καὶ 

ὁ ἁγιασμός. Στὸ τέλος δόθηκε σὲ ὅλους τὸ «ἄριστον» 

καὶ κάποια πνευματικὴ εὐλογία. Λειτουργοὶ ὁ καθηγού-

μενος Γέροντας Χρυσόστομος καὶ οἱ ἱερεῖς τῆς Μονῆς. 

Πρωτοψάλτης ὁ Λευκιανὸς Ἐμμανουὴλ Ἀντ. Χανιώτης 

ἐνῷ στὸν ἑσπερινὸ συνέψαλε καὶ ὁ Βίκτωρ Ἰω. Τσόγιας.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ εὐχαριστεῖ θερμῶς ὅσους βοήθησαν 

στὴν πραγμάτωσι τῆς πανηγύρεως καθὼς καὶ ὅσους 

ἦρθαν ταπεινοὶ προσκυνητὲς στὴν χάρι Της. Εὔχεται ἡ 

Θεοτόκος νὰ μὴ σταματήσῃ νὰ σκεπάζῃ πάντοτε ὅσους 

μὲ πίστι τὴν ἐπικαλοῦνται, ἀλλὰ νὰ ἐκχέῃ τὸ μέγα ἔλεος 

τοῦ Υἱοῦ της καὶ τώρα καὶ πάντοτε μέχρι τὴν τελικὴ 

Κρίσι. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζ. Πηγῆς Λογγοβάρδας

Νέα 
ταυτότητα: 
Προσωπικός 
Αριθμός 
Πολίτη

Με στόχο να περιορίσει τη γραφειοκρατία αλλά και 
τη φοροδιαφυγή όπως ισχυρίζεται, η κυβέρνηση προ-
ετοιμάζεται προκειμένου να μας «συστήσει» μέσω του 
Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» τον «Προσωπικό Αριθμό Πολί-
τη», μια νέα ταυτότητα που οπτικά θα μοιάζει με το 
δίπλωμα οδήγησης, ωστόσο θα έχει πολλές περισσό-
τερες δυνατότητες.

Η νέα ταυτότητα, θα αντικαταστήσει τη σημε-
ρινή ταυτότητα αλλά και τον ΑΦΜ και τον 
ΑΜΚΑ. Παράλληλα θα λειτουργεί σαν «πάσο» 
για όλο το Δημόσιο τομέα, επιτρέποντας όλες τις 
συναλλαγές αυτόματα, ακόμα και τις δηλώσεις θανά-
του στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Σε πρώτο στάδιο ο Προσωπικός Αριθμός θα δημι-
ουργηθεί από τον ΑΦΜ, δηλαδή, θα είναι τα ίδια ακρι-
βώς ψηφία. Στην ταυτότητα θα αναγράφεται μόνος ο 
Προσωπικός Αριθμός και ένας αριθμός πιστοποιητικού 
ο οποίος θα είναι κάτι σαν «check» σε περίπτωση που 
χαθεί η ταυτότητα. Όπως έχει εκτιμήσει ο υπουργός, 
το σύστημα πιθανότατα να είναι έτοιμο το 2022. Πρό-
κειται για την πρώτη απόπειρα ενιαίας ταυτοποίησης 
των πολιτών, διασταυρώνοντας τα στοιχεία βάσει ονο-
ματεπωνύμου, ημερομηνίας γέννησης, πατρωνύμου, 
μητρωνύμου κ.λπ.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Πρωτογενής 
Τομέας και 
Πάρος

Υπάρχει μία Αγγλο-αυστραλιανής παραγωγής 
ταινία του 1984 με τίτλο: Threads (νήματα). Η 
ταινία επικεντρώνεται σε δύο οικογένειες στο Σέ-
φιλντ της Αγγλίας.

Η ταινία (που σας συστήνω, υπάρχει στο δια-
δίκτυο και σε dvd club), κάνει αναφορά σε μία 
αντιπαράθεση/κλιμάκωση μεταξύ ΝΑΤΟ και Συμ-
φώνου Βαρσοβίας την εποχή του «ψυχρού πολέ-
μου, και η οποία (κλιμάκωση), καταλήγει σ’ έναν 
πυρηνικό όλεθρο. 

Κύρια η ταινία (που προτάθηκε από την Αγγλι-
κή Ακαδημία Κινηματογράφου για επτά βραβεία 
BAFTA το 1985 και κέρδισε τα πέντε από αυτά), 
μας παρουσιάζει τις επιπτώσεις που υπάρχουν 
στη Γη (βάση αναλύσεων), έως και 25 χρόνια μετά 
τον πυρηνικό όλεθρο. Να αναφέρουμε ότι στη Μ. 
Βρετανία των 60 εκ. πολιτών, υπολογίζεται ότι θα 
επιβιώσουν 4 έως 11 εκ. πολίτες μετά από μία 
πυρηνική καταστροφή. Κύρια όμως η ταινία επι-
κεντρώνεται στις επιπτώσεις του περιβάλλοντος, 
στις ασθένειες που πολλαπλασιάζονται λόγω της 
κακής διατροφής καθώς από την έλλειψη λιπα-
σμάτων και εξοπλισμού δεν υπάρχει ανάλογη σο-
διά, στο «χάσιμο» της ορθής γλώσσας κλπ. Όλα 
στην εξέλιξη της ταινίας έχουν αναφορά στη Γη 
και τον πρωτογενή τομέα, που δεν υπάρχει πλέον.

Σήμερα, οι περισσότεροι έχουν απαξιώσει τον 
πρωτογενή τομέα, δίχως ακριβώς να γνωρίζουν τι 
επιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν. Πολλά παιδιά 
π.χ. πιστεύουν ότι το γάλα βγαίνει από τα εργοστά-
σια των γαλακτοκομικών εταιριών ή τα πατατάκια 
που τρώνε κατασκευάζονται από κάποιον κ. Τσακί-
ρη... Και φυσικά, κάτι τέτοιο, διαπίστωσα και μόνος 
μου όταν ευρισκόμενος προ ετών στην Πορταριά 
Πηλίου, ένας πιτσιρικάς 6-7 ετών βλέποντας μία 
αγελάδα γύρισε και είπε στη μητέρα του: «μαμά-
μαμά, ένα άλογο!».

Όλα τα παραπάνω «χαριτωμένα» θα μπορούσαν 
να είναι θέμα παιδείας από το σπίτι ή κακή ανά-
πτυξη της κοινωνίας στις αστικές περιοχές. Όμως 
και στο νησί μας βλέπουμε γύρω μας ότι πολλοί 
δεν κατανοούν την ανάπτυξη του πρωτογενή το-
μέα του τόπου μας (στην καλύτερη) ή ακόμα απο-
ρούν γιατί όλα τα χωράφια δε μετατρέπονται σε 
«rooms to let». Η ανοησία χτυπάει κόκκινο όταν 
κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει στην 
Πάρο οικονομική ανάπτυξη μέσω τουρισμού, χω-
ρίς τουλάχιστον ισότιμη ανάπτυξη του πρωτογενή 
τομέα. Και με συγχωρείτε πολύ, αλλά δε θα βάλω 
πιο πάνω έναν επιχειρηματία τουρισμού με κέρδος 
ανά χρόνο πολλές χιλιάδες ευρώ, από έναν αγρότη 
με παραγωγή 500 κιλών ελαιόλαδου. Είναι αδια-
νόητο για τα πιστεύω μου, είναι αδιανόητο για την 
ισόρροπη ανάπτυξη του πλανήτη μας.

Η κίνηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Πάρου να σπάσει επιτέλους τα δεσμά, να απε-
λευθερωθεί από σκουριασμένες αντιλήψεις και να 
αποφασίσει να βάλει στο παιχνίδι ιδιώτες -συν τα 
4,5 εκ. ευρώ που θα πέσουν στον πρωτογενή το-
μέα του νησιού- τη θεωρώ σημαντικότερο έργο τα 
τελευταία χρόνια, ακόμα κι από την κατασκευή του 
νέου αεροδρομίου!



XOΡΗΓΟΣ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ/
presale

ΝAΟΥΣΑ:
ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261

ΠΑΡΟΙΚΙA:
Βιβλιοπωλείο
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Τ. 22840 22906

Βιβλιοπωλείο
Αναγέννηση
Τ. 22840 22247

έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

ΚΡΑΤΑΜΕΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣΤΗΡΟΥΜΕΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ
ΣΚΗΝΙΚΑ: ΧΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ [ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ] : 
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΑΤΣΑΜΑΤΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ:                           

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΑΘΗΝΑ: ΓΩΓΩ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ
ΕΚΑΒΗ: ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΙΑΝΟΥ

TRANSLATION: PANTELIS 
BOUKALAS

DIRECTED BY: NIKOS SYNODIS
CURATED BY: GEORGE GEME-

LIARIS
SCENES: HARRIS ARGYROS

MUSIC [ORIGINAL]:
EFTERPI KATSAMATSA

07-08.08.2021
21:15

ΘΕΑΤΡΟ
THEATERΤΡΩΑΔΕΣ

του Ευριπίδη

TROJAN WOMEN, Euripides

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

05.08.2021
21:00

OPERA 
UNDER THE STARS

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
CONCERT

ΣΟΠΡΑΝΟ : ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΩΥΣΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΑΜΑ
ΤΕΝΟΡΟΙ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΓΑΛΟΣ
ΠΙΑΝΟ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ / ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΜΥΘΩΔΙΑ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔIΑΣ : ΜΑΡΟΥΛIΑ ΚΟΝΤΟY

ΕΙΣΟΔΟΣ/
ADMISSION

€ 10
ΕΙΣΟΔΟΣ/
ADMISSION

€ 8

θέατρο Πάρκου
Άι Γιάννη Δέτη

Archilochus Theatre
Ai Yannis Detis

04/
 08

13/
 08

11/
 08

20/
 08

30/
 08

23/
 08

06/
 08

16/
 08

25/
 08

09/
 08

18/
 08

27/
 08

ΤΟ ΤΕΡΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 
Un Monstre 
à Paris

ΣΤΑΣΟΥ ΣΤΟ 
ΥΨΟΣ ΣΟΥ
UN HOMME 
A LA HAUTEUR

ΕΝΑΣ ΣΚΙΟΥΡΟΣ 
ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΑΣ 
THE NUT JOB 1

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ 
ΤΟΥ ΜΙΝΤΓΟΥΕΙ
MIDWAY

SALVATAGGIO 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ 
ΣΤΗ ΣΙΚΑΛΗ 
Rebel in the 
rye

VICE

Η ΘΕΤΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ
The Upside

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 
ARXILOXOS

ΑΜΥ

ΕΝΑΣ ΣΚΙΟΥΡΟΣ 
ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΑΣ 
2
THE NUT JOB 2

THE BOOKSHOP 

ΤΕΤΑΡΤΗ
 WEDNESDAY

2011 - 90’
ΓΑΛΛΙΑ

ΚΙΝΟΥΜ. ΣΧΕΔΙΑ

παρασκευη 
friday

2016 - 98’
ΓΑΛΛΙΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
 WEDNESDAY

2017 - 91’
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑ 

ΚΙΝΟΥΜ. ΣΧΕΔΙΑ

παρασκευη 
friday

2019 - 138’
ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ
MONDay

2019 - 74’
ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΔΕΥΤΕΡΑ
MONDay
2017 - 106’

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 

παρασκευη 
friday

2018 - 132’
ΑΜΕΡΙΚΗ  

ΔΡΑΜΑ/ΚΩΜΩΔΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
MONDay
2017 - 126’

ΑΜΕΡΙΚΗ 
KOMENTI

ΤΕΤΑΡΤΗ
 WEDNESDAy

2000 - 68’
ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΔΕΥΤΕΡΑ
MONDay
2015 - 128’

ΑΓΓΛΙΑ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΤΕΤΑΡΤΗ
 WEDNESDAY

2017 - 91’
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑ
ΚΙΝΟΥΜ. ΣΧΕΔΙΑ

παρασκευη 
friday

2018 - 112 ’
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Μπιμπό Μπεργκερό/Bibo Bergeron
ME TOYΣ | STARS: Matthieu Chedid 
(voice) Vanessa Paradis(voice) •
Gad Elmaleh (voice)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Λορέν Τιράρ/Laurent Tirard
ME TOYΣ | STARS: Ζαν Ντιζαρντέν, 
Βιρζινί Εφιρά, Σεντρίκ Καν/ Jean 
Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Καρλ Μπράνκερ/ Cal Brunker

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Ρόλαντ Έμεριχ/Roland Emmerich
ME TOYΣ | STARS: Εντ Σκρέιν, Γούντι 
Χάρελσον, Λιούκ Γουίλσον, Μάντι 
Μουρ, Ντένις Κουέιντ 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Φλοριάν Κλοζουίτ/Floriane Closuit
ME TOYΣ | STARS: Matthias 
Schoenaerts, Léa Seydoux, Peter 
Simonischek, August Diehl, Max von 
Sydow, and Colin Firth

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Ντάνι Στρονγκ / Danny Strong
ME TOYΣ | STARS: Nicholas Hoult, 
Kevin Spacey,  Sarah Paulson, 
Zoey Deutch

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Ανταμ Μακέι/Adam McKay 
ME TOYΣ | STARS: Κρίστιαν Μπέιλ, 
Έιμι Άνταμς, Στιβ Καρέλ / Christian 
Bale, Amy Adams, Steve Carell

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Νιλ Μπέργκερ /Neil Burger
ME TOYΣ | STARS: Κέβιν Χαρτ, 
Μπράιαν Κράνστον, Νικόλ Κίντμαν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Γιάννης Τριτσιμπίδας/Giannis 
Tritsimbidas

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Καρλ Μπράνκερ/ Cal Brunker

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Isabel Coixet
ME TOYΣ | STARS: Emily Mortimer, 
Patricia Clarkson, Bill Nighy

A
U

G
U

S
T

CINE 

ENASTRONSTART AT: 21.00 
ΈΝΑΡΞΗ 21.00

01 - 02 
/08

ντοκιμαντέρ 
στα πλαίσια 
της εκδήλωσης 

Aegean film 
festival
documentary in the 
framework of the 
Aegean film festival

παρασκευη
 ΕΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ
FRIDAY 

TO MONDAY
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION 
Ασίφ Καπάντια/ Asif Kapadia
ME TOYΣ | STARS: Amy Winehouse, 
Mitch Winehouse, Mark Ronson

2021 21
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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

∆ΡΥΟΣ, πωλείται οικόπεδο 1 στρέµ-
µα, εντός σχεδίου, χτίζει 400 τ.µ. 
Νερό – Τηλέφωνο, θέα θάλασσα. Τηλ. 
210 996 6989, 6934 630 647

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΒΙΛΑ ζητείται για ενοικίαση από 
Σεπτέµβριο µέχρι Ιούνιο, τουλάχιστον 
200 τ.µ., µε θέα τη θάλασσα. ∆υνατό-
τητα για προπληρωµή. Επικοινωνία 
στο 697 169 7066 ή στο mail kai.
kleinschmidt@me.com

ΝΑΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται µε 
το µήνα πολυτελές γραφείο,12 τ.µ. 

επιπλωµένο µε Α/C. Ενοίκιο 500 
ευρώ, περιέχει νοίκι και ρεύµα.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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 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

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

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

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

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ, ζητούνται για το 
παντοπωλείο Arsenis στη Νάουσα και 
ΑΤΟΜΟ για το τµήµα του καφέ για το 
κατάστηµα της Παροικιάς. Βιογραφικά 
στο email: ktimaarseni@gmail.com

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται, για τη στελέχωση 
σούπερ µάρκετ στη Μάρπησσα της 
Πάρου για όλες τις θέσεις (Ταµεία, 
Κρεοπωλείο, Μανάβικο, Κουπ, 
Ανεφοδιασµό),για εποχική ή πλήρη α-
πασχόληση όλο τον χρόνο. Αποστολή 
βιογραφικών στο broth531@outlook.
com. Τηλ. Επικοινωνίας:6943 279 227

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται, για όλες τις 
θέσεις (Ταµεία-Μαναβική-Τυριά–
Αλλαντικά) σε σούπερ µάρκετ στην 
Παροικιά, για πλήρη απασχόληση όλο 
τον χρόνο. Αποστολή βιογραφικών 
στοbroth581@otenet.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
και (∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ για απογευµατινές 

ώρες), ζητούνται από ψητοπωλείο 
στην Παροικιά. Τηλ. Επικοιν. 6986 
941 220

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, για εξυπηρέτηση 
πελατών, ζητείται, µε απαραίτητη 
καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό 
και προφορικό λόγο, γνώσεις ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, για συνεργείο 
σκαφών στην Αλυκή. Βιογραφικά στο 
info@sharkmarine.gr

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα 
ηλικιωµένου στην Αγκαιριά Πάρου, 
κατά προτίµηση εσωτερική. Τηλ. για 
πληροφορίες: 697 8830 973

To ξενοδοχείο SUMMER SENSES 
αναζητά άτοµα για τις παρακάτω 
ειδικότητες: 1. ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α & Β 2. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ 3. ΡΕΣΕΨΙΟΝ. 4.ΛΑ-
ΝΤΖΕΡΗΣ.Aποστολή βιογραφικών 
email:manager@summersenses.gr 
& hr@tresorhospitality.gr 

ΑΤΟΜΟ ζητείται, κατά προτίµηση 
κοπέλα, για βοηθός κουζίνας στο 
«Μικρό Χωριό» στη Νάουσα. Για 
πληροφορίες καλέστε στο 22840 
52620 – 697 980 9888

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητού-
νται από µεσιτικό «REALTY4PAROS» 
σε Πάρο και Αντίπαρο για άµεση πρό-
σληψη. Προσφέρει αµοιβή για κάθε 
ανάθεση πελάτη, ποσοστά σε αγορά 
ή πώληση και κινητό τηλέφωνο δω-
ρεάν. Τηλ. 694 279 8728. Βιογραφικά 
στο realty4paros@gmail.com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΡΚΑ 5 µέτρων πωλείται, διαθέτει 
µηχανή mercury 25 µε µίζα, συµπερι-
λαµβάνεται και το τρέιλερ. Τιµή 1.300 
ευρώ. Τηλ. Επικοιν. 6947 851 351.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Hyundai Accent, 
πωλείται, µοντέλο του 1998, 1.300 
κ.ε., 12V, δεν έχει πολλά χιλιόµετρα. 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Τηλ. 
22840 42158

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

που εδρεύει στην Παροικία Πάρου, 84400 Πάρος, ΤΗΛ. 22840 - 25300.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών αναγκών , των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 
Ειδικότερα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΘΕΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε.
α/α  Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία
1. ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 3 ΔΕ
2. ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικών 2 ΔΕ
3. ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 2 ΔΕ 
4. ΔΕ Οδηγός επαγγελματικών οχημάτων Γ’ Κατηγορίας 1 ΔΕ

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Υ.Ε.
α/α  Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία 
1. ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 3 ΥΕ
2. ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης 3 ΥΕ 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Ιουλίου 2021 και ημερομηνία λήξης υποβολής 
των αιτήσεων η 09η Αυγούστου 2021.

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη μηχανογραφημένη αίτησή τους (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ), που μπορούν να 

αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.(www.asep.gr), υποβάλλουν και δικαιολογητικά-αποδεικτικά στοιχεία 
όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

(1551/12-05-2021). Η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθώς και τα γραφεία του 
Δήμου Πάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (τηλ. 22840-25300). Οι 
αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται στην:

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ 84400 ΠΑΡΟΣ

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr ).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος

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»

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

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€ Downsizing

Πρέπει πραγματικά σήμερα να ζω σε ένα τόσο 
μεγάλο σπίτι που χρειάζεται τόση δουλειά, τόσο 
προσωπικό, τόσο μεγάλα έξοδα συντήρησης;

Μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που 
ταιριάζουν καλύτερα στον τωρινό τρόπο ζωής 
μου, που μου δίνουν την ευκαιρία να πραγμα-
τοποιήσω τα τωρινά μου όνειρα, να με κάνουν 
σήμερα ευτυχισμένο...

Downsizing = Λιγότερες υποχρεώσεις = Περισ-
σότερη ελευθερία!

Μπορώ να σας προτείνω μία λύση, μία ανταλ-
λαγή. Έχω ένα μικρό, όμορφο, πλήρως εξοπλι-
σμένο σπίτι και το ανταλλάσσω με ένα μεγαλύ-
τερο XL σπίτι το οποίο θα κάλυπτε τις παρούσες 
ανάγκες της ζωής μου.

Η χρηματική διαφορά που θα προκύψει θα σας 
καταβληθεί από εμένα.

kai.kleinschmidt@me.com
Τηλ.: 6971 697 066



KOTSONIS INSULATION
Θερμοϋγρομόνωση Δομικών Στοιχείων
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Θερμοϋγρομόνωση Δώματος

Στεγανοποίηση Δεξαμενής Υπερχείλισης 

& Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση Χώρων Φύτευσης

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
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Καταγγελία 
ΣΕΟΤΑΠΑ

Ο ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου 
Αντιπάρου), με δελτίο Τύπου διαμαρτυρήθηκε για τη 
συζήτηση της συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου στις 14/7/2021 και για τα όσα ακούστηκαν 
εκείνη για εκείνους, δίχως να είναι παρόντες. Οι αιτιά-
σεις των καταγγελιών τους έχουν ως εξής:

«1. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου όντως 
απέστειλε την πρόσκληση στο σύλλογό μας μέσω 
email την Παρασκευή 9/7/2021 και ώρα 17:16. Ο 
γραμματέας του συλλόγου μας ο οποίος έχει την ευ-
θύνη παρακολούθησης της ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας, ενώ παρακολούθησε τα email μέχρι και ώρα 
15:00, λόγω ειλημμένων οικογενειακών υποχρεώσε-
ων, δεν ενημερώθηκε για τα από εκεί και μετά εισερ-
χόμενα email. Εμείς ως σύλλογος αναλαμβάνουμε την 
ευθύνη της αρρυθμίας μας και ζητάμε συγνώμη τόσο 
από τους συναδέλφους μας όσο και από τους δημοτι-
κούς συμβούλους για την απουσία μας. Βέβαια, πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι ο σύλλογός μας συμμετείχε 
στην ομάδα διαβούλευσης του ΟΕΥ με τη συμμετοχή 
του γραμματέα μας σε όλες τις συζητήσεις, καταθέ-
σαμε πρόταση τόσο στην ομάδα όσο και στη διοίκηση 
και στη μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση και υπο-

στηρίξαμε μέχρι κεραίας τις πολύ σοβαρές διαφωνίες 
μας για την πρόταση της ομάδας.

2. Απαντάμε στον αντιδήμαρχο Οικονομικών ότι 
συμμετοχή δε σημαίνει αποδοχή ή συμφωνία. Στα-
ματήστε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Ο 
βασικότερος λόγος που έπρεπε να γίνει η τροποποί-
ηση του ΟΕΥ ήταν η δυσλειτουργία της Οικονομικής 
Υπηρεσίας και το τμήμα Προμηθειών. Τίποτα από τα 
δύο δεν αντιμετωπίσατε. Ο σύλλογός μας διαφώνη-
σε κάθετα με την πρόταση της διοίκησης κι αυτό δεν 
τολμήσατε να το πείτε. Περιοριστήκατε στο να λέτε ότι 
είμαστε γνώστες της πρότασης και ότι συμμετείχαμε 
στις διαδικασίες υπονοώντας ότι συμφωνούσαμε με 
αυτήν. Βαρεθήκαμε να σας ακούμε να λέτε ότι «πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εδώ και τώρα» 
αφήνοντας παρά πίσω τις ορθές προτάσεις μας, «γιατί 
δε γίνεται να εφαρμοστούν». Σας λέμε, λοιπόν, αντι-
δήμαρχε των Οικονομικών, ότι τα επιχειρήματά σας 
είναι σαθρά όπως και η πολιτική σας. Σας θυμίζουμε, 
λοιπόν, επειδή επιμελώς το ξεχνάτε, ότι για την κατά-
ντια των δήμων πανελλαδικά, του δήμου μας τοπικά 
αλλά και όλης της Δημόσιας Διοίκησης γενικά, φταίνε 
τόσο οι δικές σας νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε τοπι-
κό επίπεδο όσο και οι πολιτικές των νεοφιλελεύθερων 
ομοσταύλων σας της κεντρικής διοίκησης. Καταστρέ-
φετε τα πάντα για να τα πουλήσετε σε τιμή ευκαιρίας 
και μετά μας καλείτε δήθεν να αντιμετωπίσουμε «εδώ 
και τώρα» το χάλι που δημιουργήσατε. 

3. Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι οι διαδικασίες συ-

ζήτησης και ψήφισης ενός θέματος σε ένα δημοτικό 
συμβούλιο είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή:

- Ανακοινώνει ο πρόεδρος το θέμα
- Ακολουθεί η εισήγηση από τον εισηγητή
- Στη συνέχεια γίνονται ερωτήσεις από τους δημο-

τικούς συμβούλους
- Δίνονται απαντήσεις από τον εισηγητή
- Γίνονται τοποθετήσεις από τους συμβούλους
- Κλείνει ο δήμαρχος 
- Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία.
- Τέλος.
Μετά το πέρας της διαδικασίας του δημοτικού συμ-

βουλίου της 14ης/7/2021 μάθαμε ότι υπάρχουν κι 
άλλες διαδικασίες. Ποιες; Κατά τη διάρκεια της ψηφο-
φορίας τηλεφωνεί ο δήμαρχος στον επικεφαλής της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Του λέει ότι δεσμεύεται 
να ξαναφέρει το θέμα για συζήτηση τον Σεπτέμβρη 
και να ψηφίσει υπέρ της επιεικώς απαράδεκτης ει-
σήγησης, για να περάσει το θέμα, γιατί ο αντιδήμαρ-
χος εισηγητής τα ’χει στυλώσει και δεν αποδέχεται 
τις επουσιώδους σημασίας σωστές παρεμβάσεις της 
αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου ως δια μαγείας διακόπτει τη διαδικασία της ψή-
φισης και ξεκινάει νέα διαδικασία όπου ως εκ θαύ-
ματος ψηφίζεται ομόφωνα η απαράδεκτη εισήγηση. 

Τι να πούμε; Αν αυτό, κύριοι διαφωνούντες με την 
εισήγηση δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είναι κωλοτούμπα 
ολκής και μάλιστα στο περιθώριο της διαδικασίας, 
τότε τι είναι;».

Ελλιμενισμός 
μικρών 
σκαφών

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος, 
συνυπέγραψε ερώτηση με θέμα την άδικη αύξηση των 
τελών ελλιμενισμού μικρών σκαφών. 

Όπως αναφέρει η ερώτηση, με την πρόσφατη Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, επήλθαν τροποποιήσεις στα τέλη 
ελλιμενισμού που προβλέπονταν από την ΚΥΑ.

Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν ουσιαστικά τα μι-
κρά σκάφη του Ν.4256/2014, μήκους έως 7 μέτρων, 
των οποίων τα τέλη αυξάνονται από 11 ευρώ σε 
30 ευρώ ανά μέτρο.

Με την απόφαση αυτή πλήττονται οι ιδιοκτήτες μι-
κρών σκαφών, μεγάλο τμήμα των οποίων είναι ερα-
σιτέχνες αλιείς. Ως γνωστόν, η ερασιτεχνική αλιεία 
αποτελεί μια διαδεδομένη δραστηριότητα σημαντικού 
αριθμού κατοίκων, άμεσα συνυφασμένη με την καθη-
μερινότητα και την παραδοσιακή κληρονομιά νησιωτι-
κών και εν γένει παραθαλάσσιων οικισμών της χώρας.

Με την πρόσφατη Απόφαση ένας ιδιοκτήτης σκά-
φους μήκους 5 μέτρων, για παράδειγμα, θα πρέπει να 
καταβάλει τέλη πρυμνοδέτησης αυξημένα κατά 100 
περίπου ευρώ κατ’ έτος.

Η σκιά είναι 
για τους 
ανθρώπους

Είχα επισκεφθεί τις περίφημες Κολυμβήθρες με τους 
παράξενους γοητευτικούς σχηματισμούς των γρανιτέ-
νιων βράχων και τα γαλαζοπράσινα νερά. 

Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες, που απλώνονται 
πίσω από τους φυσικούς κολπίσκους και χαλάνε, κατά 
την ταπεινή μου γνώμη, την ευμορφία του φεγγαρό-
μορφου τοπίου, μου ξύπνησαν τη διάθεση να επιχειρή-
σω μία μικρή εξερεύνηση. 

Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από 
την ολίγων λεπτών εξερεύνηση ήταν μία μικρή ξύλι-
νη πινακίδα κρεμασμένη σε ένα μεγάλο αλμυρίκι με 
ημίγυμνες εξεγερμένες ρίζες. Χρώμα ανοιχτό καφέ η 
πινακίδα, ενώ άσπρο χρώμα τα γράμματα, αιτούμε-
νοι «ΜΗ ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ «και 
υπενθυμίζοντας-υποδεικνύοντας ότι «Η ΣΚΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» 
και υπογραφή -στην αρχή νόμιζα «ΟΙ ΠΟΝΕΜΕΝΟΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»- πλησιάζοντας διαπίστωσα ότι γρά-
φει «ΟΙ ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ». Υπάρχουν και 

οι υπογραμμίσεις στις λέξεις ΜΗ, ΣΚΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. 
Ενώ υπάρχει και η βραχυλογική υπενθύμιση «DON’T 
PARKING» για τους τουρίστες. 

Μπορείτε εύκολα να φανταστείτε σκηνές που έχουν 
διαδραματιστεί υπό τη σκιά αυτού του δέντρου: αυτο-
κίνητα στριμωγμένα κάτω από το αλμυρίκι και οι τα-
λαίπωροι λουόμενοι να μπαινοβγαίνουν στη θάλασσα, 
για να δροσιστούν ή να φεύγουν άρον άρον βράζοντας 
στο ζουμί τους. Μπορείτε να φανταστείτε και διαμαρ-
τυρίες, άλλοτε χλιαρές κι άλλοτε θερμές, και τις αντί-
στοιχες εύλογες δικαιολογίες. Ίσως, και τους αγώνες 
λόγων με την επίκληση δικαιωμάτων από τη μία και 
την άλλη πλευρά. Ίσως και τη χρήση χιούμορ από την 
πλευρά κυρίως των εποχούμενων και την παρεπόμενη 
αναζήτηση επιδοκιμασίας από την ομήγυρη συνεπιβα-
τών και λοιπών αυτοκινητιστών. 

Βεβαίως, μου ήρθαν και μνήμες από αυτοκίνητα/
θερμοκήπια πού εισήλθα μετά από μπάνιο ή από ψώνια 
καλοκαιρινά και θυμάμαι τη δυσφορία που είχα νιώσει. 
Αναδύθηκαν όμως και μνήμες από βόλτες καλοκαιρι-
νές -μου αρέσει γενικώς να περπατάω- συχνά κάτω 
από το λιοπύρι πάντα προστατεύοντας τη φαλάκρα 
μου με ένα πλατύγυρο καπέλο. Με θυμάμαι να κυνηγώ 
λίγες σπιθαμές σκιάς -ασπρουλιάρης γαρ- βαδίζοντας, 
ενίοτε τρεκλίζοντας, στα κακομοίρα αθηναϊκά, κυρίως, 
πεζοδρόμια. Και με θυμάμαι να εμποδίζομαι από μη-
χανάκια, αυτοκίνητα και γενικώς οχήματα, από καρέ-
κλες, τραπέζια, ταμπέλες και γενικώς διάφορα ωραία 
διαφημιστικά και άλλα πολλά συγχυστικά μυαλού και 
οράσεως. 

Αναρωτιέμαι όμως, μήπως εκείνοι οι λουόμενοι της 
πινακίδας είναι υπερβολικοί και μαζί τους και εγώ; Μή-
πως αγνοούν ότι το αυτοκίνητο έχει προτεραιότητα; 
Μήπως είναι αρνητές της προόδου; Μήπως αγνοούν 
το αυτονόητο, ότι το εγωιστικό γονίδιο δηλαδή έχει 
προτεραιότητα, η ηθική του κυρίου και όχι η ηθική του 
δούλου, όπως θα έλεγε και ο Νίτσε; Δε βλέπουν, για 
παράδειγμα, ότι στις διαβάσεις ελάχιστοι είναι οι επο-
χούμενοι που παραχωρούν προτεραιότητα στους πε-
ζούς; Και στην εξαιρετική αυτή περίπτωση οι πεζοί επι-
δίδονται συχνά σε βαθύτατες ευχαριστίες, ενώ σχεδόν 
πάντα περνούν το δρόμο τρέχοντας σαν κυνηγημένοι. 
Βεβαίως, να περάσουν οι φιλοξενούμενοι τροχοφόροι 
της πόλης! Δεν πρέπει να τους καθυστερούμε! 

Σταματώ εδώ, για να πάω για καμιά βουτιά και γιατί 
αρχίζει να με τρώει το ερώτημα: «εδώ ο κόσμος χάνε-
ται και εσύ, εγωίσταρε, κυνηγάς τις σκιές;».

Βαγγέλης Δήμας 
Μέλος της κίνησης ΠΕΖΗ και του πανελλαδι-

κού συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα
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Αποφάσεις για 
την πανδημία

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσης στην Πάρο συνεδρί-
ασε την Τετάρτη 21/7/2021. Η συζήτηση επικεντρώ-
θηκε στα νέα επιδημιολογικά δεδομένα για το νησί 
μας και στα προβλήματα που έχουν προκύψει από το 
άνοιγμα του τουρισμού χωρίς όμως να έχουν παρθεί 
τα αναγκαία μέτρα από μέρους της πολιτείας. 

Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή θεωρεί ότι οι αρμόδι-
οι φορείς της πολιτείας άμεσα θα πρέπει να δώσουν 
λύση στα προβλήματα που έχουν από το παρελθόν 
επισημανθεί και σήμερα έχουν διογκωθεί:

- Άμεση λειτουργία του δεύτερου ξενοδοχείου υπο-
δοχής κρουσμάτων covid-19 και ύπαρξη σ’ αυτό του 
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
για περίθαλψή τους.

- Ουσιαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων ελε-
γκτικών μέτρων σε λιμάνια, αεροδρόμια και καταφύγια 
τουριστικών σκαφών, με την απαραίτητη ενίσχυση σε 
προσωπικό των ελεγκτικών μηχανισμών.

- Να υπάρξουν άμεσα τουλάχιστον άλλα 2 συνερ-
γεία του ΕΟΔΥ για διενέργεια rapidtest για την Πα-
ροικία και τα χωριά της νότιας Πάρου, για τη γρήγορη 

εξυπηρέτηση εργαζομένων, κατοίκων και επισκεπτών 
με αποφυγή συνωστισμού.

- Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας με το απαραίτητο 
ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. 

- Να γίνεται διαρκής και ουσιαστική ενημέρωση για 
τους εμβολιασμούς και την αποτελεσματικότητά τους 
στη δημιουργία τείχους ανοσίας.

- Να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από μέρους της 
Πολιτικής Προστασίας για την μεταφορά των κρου-
σμάτων από το νησί στον προορισμό τους όποτε απαι-
τηθεί.

Επίσης, αποφασίστηκε να αποσταλεί εξώδικο στην 
ΕΡΤ για το ρεπορτάζ σχετικά με τη φιλοξενία των 
18χρονων κρουσμάτων που προσβάλλει άδικα το νησί 
μας. Οι παριανές και οι παριανοί ήταν, είναι και θα είναι 
και στο μέλλον φιλόξενοι και αλληλέγγυοι, στην πρώτη 
γραμμή για τον συνάνθρωπό τους.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της επιτρο-
πής διαχείρισης κρίσης «Καταγγέλλουμε το συγκεκρι-
μένο ρεπορτάζ που καταλογίζει ευθύνες εκεί που δεν 
υπάρχουν. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στα αρμόδια 
κρατικά όργανα. Εκείνα πρέπει να απολογηθούν για 
παραλείψεις και αστοχίες. Τέλος, καλούμε όλους τους 
συμπατριώτες μας και τους επισκέπτες της Πάρου να 
επιδείξουν υπευθυνότητα στη καθημερινότητά τους 
και την επαγγελματική δραστηριότητά τους μπροστά 
στην κρίση που αντιμετωπίζουμε».

Νομοσχέδιο 
για το 
Κτηματολόγιο: 
Τι προβλέπει

Στο Δημόσιο μεταθέτει το βάρος της απόδειξης της 
κυριότητας των ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» το νο-
μοσχέδιο για το κτηματολόγιο του υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, 
ανάβοντας το πράσινο φως και για αγοραπω-
λησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων με ιδιοκτη-
σιακές εκκρεμότητες.

Παράλληλα, με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου θα 
κηρύσσεται ουσιαστικά περαιωμένη η κτηματογράφη-
ση μιας περιοχής καθώς τα ακίνητα θα καταχωρούνται 
μετά την ανάρτηση ανεξαρτήτως εάν έχει εκδικαστεί 
το σύνολο των αιτήσεων και των αντίθετων απόψεων 
που αφορούν τα δηλωθέντα ακίνητα της συγκεκριμέ-
νης περιοχής παραπέμποντας στο μέλλον το μεγάλο 
«αγκάθι» της κτηματογράφησης.

Επιπλέον, εισάγεται ο θεσμός του Ηλεκτρονικού Φα-
κέλου Ακινήτου, ώστε να δοθεί ώθηση στη διαδικασία 
των μεταβιβάσεων και αυτή να προχωρεί ψηφιακά.

Κύριες αλλαγές του νομοσχεδίου
- Αναμορφώνεται ο υφιστάμενος τρόπος διόρθωσης 

πρόδηλων σφαλμάτων ανακριβών πρώτων εγγραφών 
που εμφανίζουν την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» με 
την αντιστροφή του βάρους προβολής αντιρρήσεων, 
το οποίο επιρρίπτεται, πλέον, στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, στην περίπτωση ακι-
νήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», η αίτηση 
επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από την 
κατάθεσή της στο ελληνικό Δημόσιο. Εάν σε διάστημα 
δύο μηνών δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία 
αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμε-
νο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου από την 
επίδοση της αίτησης στο ελληνικό Δημόσιο, τεκμαίρε-
ται η συναίνεση του Δημοσίου. Ωστόσο, σε περίπτωση 
αρνητικής απάντησης, ακόμη και χωρίς ειδική αιτιολο-
γία, ο προϊστάμενος οφείλει να απορρίψει την αίτηση

- Η εξέταση των υποθέσεων που εκκρεμούν στις Επι-
τροπές Ενστάσεων μεταφέρονται στο μέλλον ώστε το 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο» να μπορεί να εκδώσει διαπι-
στωτική πράξη. Δηλαδή, καθίσταται δυνατή η έναρξη 
λειτουργίας του Κτηματολογίου σε όσες περιοχές έχει 
πραγματοποιηθεί ανάρτηση και έχουν υποβληθεί αιτή-
σεις διόρθωσης ακόμα κι αν αυτές δεν έχουν συζητη-
θεί από τις Επιτροπές.

- Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης εγγραπτέου δι-
καιώματος επί ακινήτου επισυνάπτεται και μνημονεύ-
εται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο με το οποίο καταρ-
τίζεται η εμπράγματη δικαιοπραξία ή στην οικοδομική 
άδεια που αφορά στο ακίνητο.

- Θεσπίζεται ο θεσμός του κτηματολογικού διαμεσο-
λαβητή. Κάθε ανακριβής πρώτη κτηματολογική εγγρα-
φή μπορεί να διορθώνεται και με πρακτικό επιτυχούς 
διαμεσολάβησης και εισάγεται, υποχρέωση του ενάγο-
ντος να καλέσει όλους τους εναγόμενους σε υποχρεω-
τική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

- Παρατείνεται κατά ένα έτος, έως την 31.12.2022, 
η αποκλειστική προθεσμία διόρθωσης ανακριβών 
πρώτων κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν σε 
ακίνητα περιοχών των οποίων η κτηματογράφηση ξε-
κίνησε πριν το 2006.

- Εισάγεται προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτη-
ματολογικών εγγραφών, ειδικά για τις περιοχές των 
παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης.

- Εισάγεται ο θεσμός του κτηματολογικού εφέτη, 
με σκοπό τη διασφάλιση της εκδίκασης των εφέσε-
ων κατά αποφάσεων κτηματολογικών δικαστών από 
εξειδικευμένους σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου 
εφέτες.

- Ρυθμίζεται ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανι-
κού για το Κτηματολόγιο, ο οποίος θα συμβάλλει στην 
επίσπευση των διαδικασιών διόρθωσης και ενημέρω-
σης των κτηματολογικών διαγραμμάτων.

Συνάντηση με 
εκπροσώπους 
των 
αστυνομικών 
αρχών

Τον δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο, επισκέφθηκε 
στις 21/7 κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, με επι-
κεφαλής τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος Αντιστράτηγο, Γεώργιο Γιάννινα. Τον κ. Γιάν-
νινα συνόδευσαν ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευ-
θυντής Νοτίου Ελλάδος, Υποστράτηγος, Εμμανουήλ 
Δουρβετάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Κυκλάδων, 
Ταξίαρχος, Κωνσταντίνος Ανθούλης και ο Διοικητής 
του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου. Γεώργιος Μποζί-
κης. 

Της συνάντησης είχε προηγηθεί έγγραφο αίτημα του 
δημάρχου Πάρου προς τον υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την ενίσχυση του Α.Τ. 
Πάρου με το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις του κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο αλλά και λόγω των ειδικών 
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με τη λήψη μέτρων 
για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού. Στη 
συζήτηση, ο κ. Γιάννινας για την επικείμενη ενίσχυση 
του Α.Τ. Πάρου με επιπλέον προσωπικό ενώ επιση-
μάνθηκε και από τις δύο πλευρές η αναγκαιότητα επα-
γρύπνησης και πιστής εφαρμογής των μέτρων για την 
αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορω-
νοϊού αλλά και η περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγ-
χων για την αυστηρή τήρηση των μέτρων απ’ όλους.

Όπως δήλωσε ο κ. Κωβαίος «Στην Πάρο συνεργα-
ζόμαστε σοβαρά και υπεύθυνα με τις αρμόδιες αρχές 
τηρώντας ευλαβικά τα υγειονομικά μέτρα και πρωτό-
κολλα που θεσπίζει η πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, με 
σκοπό να χτίσουμε το ταχύτερο δυνατό το τείχος ανο-
σίας έναντι της COVID-19, υποστηρίζουμε την εθνι-
κή καμπάνια εμβολιασμού και απευθύνουμε έκκληση 
προς όλους να πάνε να εμβολιαστούν. Καταβάλλουμε 
μεγάλη προσπάθεια και θα ήταν καταστροφικό να την 
εγκαταλείψουμε τώρα, στα μέσα της τουριστικής σε-
ζόν. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο ώστε να μην 
αφήσουμε το νησί μας να μπει στο κόκκινο, ωστόσο 
δεν θα συναινέσουμε σε ενδεχόμενες οριζόντιες και 
άδικες αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα 
αδιέξοδα».

Τοπικές Ειδήσεις
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+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


