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Πάρος 
φεστιβάλ

Ζωντάνεψε πάλι η Παροικιά, 
με το τριήμερο φεστιβάλ, 
που έκανε τη διαφορά, 
για δεύτερη φορά.
Επισκέψεις, εκθέσεις εικαστικές, 
ταινίες και μουσικές διαδρομές, 
αναμνήσεις και ιστορίες παλιές, 
σε αρχοντικά, οικίες και εκκλησιές.
Ξεκίνησαν την Παρασκευή, 
από την Εκατονταπυλιανή, 
και τα ίχνη του Μαυρογένη, 
ψάχναμε εδώ κι εκεί.
Άνοιξαν τις πόρτες τους, τα επιβλητικά, 

Βαρούχα, Κρίσπη, αρχοντικά, 
και οι οικίες Αζάρη, Βλάχου-Ψαλτάκη, 
έγιναν γνωστές, κι αυτές για λιγάκι.
Παρεκκλήσια βυζαντινά, 
ήταν επισκέψιμα κι αυτά, 
δίνοντας φως κατανυκτικό, 
στο περαστικό κοινό.
Το Φραγκομονάστηρο, με τις πολλές αποχρώσεις, 
έκλεψε κι εφέτος τις εντυπώσεις,
ενώ το εργαστήρι κεραμικής, 
έγινε και χώρος προβολής.
Στον Άγιο Κωνσταντίνο την Παρασκευή, 
διασκεδάσαμε με δωδεκανησιακή μουσική, 
νησιώτικο κέφι είχε πολύ, 
με λαούτο, σαντούρι και βιολί.
Το Σάββατο στον Κάτω Γιαλό, 
έγινε κάτι διασκεδαστικό, 
έφτιαξαν στην αμμουδιά τοπίο, 
με το δικό τους μεγαλείο.
Οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά, 
ρούχα έβαλαν παλιά,  
με φαντασία και δαχτυλομπογιά, 
πειραματίστηκαν δημιουργικά.  
Ξεναγήσεις, έγιναν στον οικισμό, 
αλλά και στο κάστρο το παλιό, 
από αρχαιολόγο, ξεναγό, 
και ιδιώτη Παριανό. 
Από την Εκατονταπυλιανή, 
ξεκίνησαν με μουσική,
πατινάδα και βιολί, 

καταλήγοντας στο ΚΑΠΗ. 
Σε νησιώτικη βεγγέρα, 
δωστ’ του φουστανιού σου αέρα, 
στον μεγάλο καφενέ, 
για να πεις κ’ ένα καφέ. 
Κοντραμπάσο είχε μετά, 
με τον τίτλο «Χοχλακά», 
και ανάσταση θύμιζε εκεί, 
στην Εκατονταπυλιανή.
Της Κυριακής το πρωινό, 
στρωμένο νομίσματα σωρό, 
με της Πάρου την ιστορία, 
έως την τουρκοκρατία.   
Όνειρα πλάθουν τα παιδιά, 
στης δημοτικής βιβλιοθήκης την αγκαλιά, 
και φαντάζονται αυτά, 
την Πάρο, τη νέα και την παλιά.
Μουσικές έχει παντού, 
σε διάφορα σημεία του οικισμού, 
σε ταράτσες, σε μπαλκόνια, 
και στης Παροικιάς τα αλώνια. 
Δε θα λησμονήσω να πω, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
σε όλους τους εθελοντές, 
που δουλεύαν από τα χθες. 
Για ένα μοναδικό σκοπό, 
στον παραδοσιακό τον οικισμό, 
την ανάδειξη της Παροικιάς, 
πόλης μοναδικιάς. 

Χριστόδουλος Μαούνης

Τα άσεμνα… με 
ιστορία!

■ Διώρυγα Κορίνθου
Πριν λίγες ημέρες (25 Ιουλίου), έκλεισαν 126 χρό-

νια από τη λειτουργία του μεγαλύτερου έργου στον 
19ο αιώνα στην Ελλάδα, δηλαδή της διάνοιξης της δι-
ώρυγας του ισθμού της Κορίνθου. Ο ισθμός συνδέει 
τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο. Η διώρυγα  
έχει μήκος 6.346 μέτρα, πλάτος στην επιφάνεια της 
θάλασσας 24,6 μέτρα, στο βυθό της φτάνει τα 21,3 
μέτρα, ενώ το βάθος της κυμαίνεται από 7,50 έως 8 
μέτρα Κάθε χρόνο περνούν από τη διώρυγα 12.000 
πλοία. 

■ Η πρώτη προσπάθεια
Το 602 π.Χ. ο τύραννος της Κορίνθου, Περίανδρος, 

αποφάσισε να ενώσει τον Κορινθιακό με τον Σαρωνι-
κό Κόλπο. Τα σχέδια του έμειναν απραγματοποίητα. Οι 
τεχνικοί της εποχής τον απέτρεψαν γιατί παρατήρησαν 
διαφορά στάθμης στις δύο πλευρές, που θα προκα-
λούσε ροή του Κορινθιακού μέσα στον Σαρωνικό, με 
άγνωστες συνέπειες. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Πε-
ρίανδρος εγκατέλειψε τα σχέδιά του όταν άκουσε την 
Πυθία και τους χρησμούς της: «Τον Ισθμό ούτε να τον 
οχυρώσετε, ούτε να τον σκάψετε. Γιατί ο Δίας έφτιαξε 
νησί, όπου έκρινε σωστό». Ο φόβος ότι θα προκαλού-
σε την οργή των θεών τον απέτρεψαν να προχωρήσει 
στο έργο.

■ Η δίολκος
Στη συνέχεια, ο Περίανδρος, προσπάθησε να δώσει 

λύση στο πρόβλημα κατασκευάζοντας τον ονομαστό 

Δίολκο (φωτό). Ήταν ένας ειδικός δρόμος στρωμέ-
νος με πλάκες πωρόλιθου, ντυμένος με ξύλα, από τον 
οποίο διαβιβάζονταν τα πλοία που ήταν αλειμμένα με 
λίπος από το λιμάνι Κεγχρεές στον Σαρωνικό, μέχρι το 
λιμάνι  Λέχαιον στον Κορινθιακό. Τα πλοία φορτωνό-
ταν σε ειδικά οχήματα και σύρονταν δια μέσω ξηράς 
από τον δίολκο.

■ Δεύτερη προσπάθεια
Το όραμα του Περίανδρου βρήκε συνεχιστή. Ο Δη-

μήτριος ο Πολιορκητής, το 307 π.Χ αποφασίζει να θέ-
σει σε εφαρμογή το σχέδιο για τη διάνοιξη. Οι μηχανι-
κοί που έφερε από την Αίγυπτο τον έπεισαν ότι έπρεπε 
να εγκαταλείψει. Τον διαβεβαίωσαν ότι τα νερά του 
Κορινθιακού που θα χύνονταν στον Σαρωνικό θα τον 
πλημμύριζαν με συνέπεια να πνιγεί η Αίγινα και τα 
γύρω νησιά.

■ Επόμενες προσπάθειες
Η αρχή έγινε από τον Ιούλιο Καίσαρα το 44 μ.Χ. που 

απέτυχε, όπως και ο Καλιγούλας, το 37 μ.Χ., αλλά και 
οι αυτοκράτορες Γάιος και Αδριανός. Όλα τα σχέδια 
εγκαταλείφθηκαν για στρατιωτικούς και πολιτικούς 

λόγους. Το πιο σημαντικό βήμα έγινε από τον Νέρω-
να το 66 μ.Χ. Στο έργο εργάστηκαν χιλιάδες εργάτες, 
δούλοι και κατάδικοι. Η εξέγερση του στρατηγού Γάλ-
βα στη Ρώμη, ανάγκασε τον Νέρωνα να σταματήσει το 
έργο. Στη συνέχεια, τόσο ο Ηρώδης Αττικός όσο και οι 
Βυζαντινοί, προσπάθησαν, αλλά χωρίς αποτελέσματα. 
Τέλος, το 1687 προσπάθησαν και οι Ενετοί.

■ Η τελική προσπάθεια
Η τομή της διώρυγας αποφασίστηκε από την κυ-

βέρνηση Ζαΐμη το 1869. Το ελληνικό δημόσιο κατακύ-
ρωσε το έργο το 1881 στον στρατηγό Στέφανο Τύρρ, 
μαζί με το προνόμιο εκμετάλλευσης για 99 χρόνια. Οι 
εργασίες διάνοιξης ξεκίνησαν στις 23/4/1882. Ως πιο 
σωστή και οικονομική χάραξη προκρίθηκε αυτή που 
είχε εφαρμόσει ο Νέρων. Ύστερα, όμως, από 8 χρόνια, 
η εταιρεία διέκοψε τις εργασίες της εξαιτίας χρεοκοπί-
ας! Τη συνέχιση του έργου ανέλαβε ελληνική εταιρεία 
υπό τον Ανδρέα Συγγρό, ο οποίος αποπεράτωσε και 
το έργο! Τα εγκαίνια έγιναν στις 25 Ιουλίου 1893, από 
τον πρωθυπουργό Σωτήριο Σωτηρόπουλο.

■ Το μ@... σέρνει καράβι
Ο μεγαλύτερος τεχνικός άθλος του 19ου αιώνα για 

τη χώρα έγινε εφικτός με τη χρησιμοποίηση 2.500 ερ-
γατών μετά από 11 χρόνια.

Στην περιοχή είχε στηθεί από τους εργάτες μία ολό-
κληρη πόλη από αντίσκηνα. Σιγά – σιγά εκεί, άρχισαν 
να φτάνουν και οι ιερόδουλες… οι οποίες έστησαν 
δικά τους αντίσκηνα για τη δουλειά… καθώς υπήρχε 
χρήμα από τους εργάτες στην περιοχή. Όσο προχω-
ρούσε το έργο πολλαπλασιάζονταν και τα αντίσκηνα 
από τις ιερόδουλες. Πίσω από το έργο που ολοκλη-
ρωνόταν άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα πλοία. Έτσι, 
από εκείνη την εποχή έμεινε στην ιστορία η παροιμία: 
«το μ@... σέρνει καράβι!».

Δ.Μ.Μ.

Διαφωνίες

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: 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» | ∆ΡΥΟΣ: 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 506

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης 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

φωνίες
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Ακούει κανείς;
Του Νίκου Ραγκούση Λαουτάρη

Η αγωνιώδης και με πολύ ένταση δήλωση του 
αντιδημάρχου κ. Τριπολιτσιώτη (Πολύστροφου)
στην τελευταία συνεδρίαση του απερχόμενου δημο-
τικού συμβουλίου  για την κατάσταση που επικρατεί 
τα τελευταία χρόνια στη Νάουσα και μάλιστα όπως 
είπε η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη, είναι ένα ηχη-
ρό μήνυμα προς όλους, νέους και παλιούς άρχοντες, 
εκλεγμένους και απερχόμενους. Το ερώτημα που εμείς 
σήμερα απευθύνουμε προς όλους με την ίδια ένταση 
είναι: ακούει κανείς;

Δύο μήνες περίπου μετά τις δημοτικές εκλογές και 
ένα μήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από τη 
νέα δημοτική αρχή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν «πάρει φωτιά» από τις καταγγελίες τις υποδεί-
ξεις και τις επισημάνσεις για ότι γίνεται σ’ ολόκληρο 
το νησί.  

Καθημερινά πλέον η εφημερίδα μας δέχεται τηλε-
φωνήματα και e-mail με καταγγελτικό περιεχόμενο 
και χαρακτηριστικά κλείνουν με την έκφραση: «µα 
που οδηγείται το νησάκι µας;».

Και πώς να μην ανησυχούν οι Παριανοί όταν:
Οι όγκοι των σκουπιδιών με τον ΧΥΤΑ να έχει ξεπε-

ράσει τα όρια του, με το κυκλοφοριακό και το πρόβλη-
μα του παρκινγκ να δημιουργούν ασφυκτική κατάστα-
ση, η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα καυσαέρια των 
πλοίων αλλά και από τα μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητα, 
η εκτός ορίων λογικής λειτουργία του αεροδρομίου   
είναι η αντιτουριστική εικόνα της Πάρου σήμε-
ρα.

Η παραβατικότητα, η ανομία και οι δεκάδες αυθαι-
ρεσίες που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αλλά πολ-
λές φορές τις ανεχόμαστε στον βωμό της όποιας ανε-

ξέλεγκτης ανάπτυξης ή και της ψηφοθηρικής ταχτικής 
ορισμένων είναι πλέον το στίγμα του νησιού μας.

Γινόμαστε Μύκονο φώναξε προχτές ο Πολύστρο-
φος και δυστυχώς αυτό το λένε πλέον πολλοί. Είναι 
όμως αυτό που θέλει η δημοτική αρχή (συμπολίτευση 
–αντιπολίτευση); είναι αυτό που θέλουν οι παριανοί; 
Είναι η ανάπτυξη που όλοι θέλουμε η είναι ή «νέα υπο-
κουλτούρα» που τελικά αλλοιώνει τα  χαρακτηριστικά 
της Πάρου για το όφελος των ολίγων και εις βάρος 
του νησιού μας; 

Οι καταγγελίες για καταπατήσεις των παραλιών, η 
καταστροφή των παραλιών του κόλπου της Παροικιάς 
από τα απόνερα των πλοίων λόγο της μεγάλης ταχύ-
τητας τους, το ξεχέρσωμα περιοχών από την κλασική 
παραδοσιακή βλάστηση (φίδες –κουντουριδιές κλπ) 
για να «φυτρώσουν» πολυτελείς βίλες, τα παράνομα 
μπαζώματα, η εκτός ορίων ανάπτυξη των τραπεζοκα-
θισμάτων, είναι καθημερινό θέμα στις συζητήσεις των 
κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού μας. 

Η ευαισθητοποίηση ανησυχία και η αγανάκτηση 

πολλές φορές των παριανών όπως έντονα εκφράζεται 
το τελευταίο διάστημα φανερώνει ότι έχει γίνει αντι-
ληπτό ότι δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτή η καταστρο-
φική πορεία για τον τόπο μας. Οι αντιδράσεις πολ-
λαπλασιάζονται, χρειάζεται όμως προσοχή και σωστή 
και ρεαλιστική στόχευση. Το φετινό καλοκαίρι που σε 
λίγες μέρες φεύγει, μπορεί και πρέπει να γίνει η αφε-
τηρία συζήτησης και αποφάσεων για μια άλλη πορεία 
για την Πάρο που αγαπάμε.

Εμείς επειδή δε θέλουμε να είμαστε παθητικοί πα-
ρατηρητές μιας και είμαστε δέκτες όλων των παραπά-
νω καταστάσεων θα ξεκινήσουμε προσπάθεια ενημέ-
ρωσης με την παρουσίαση όλων των απόψεων πάνω 
σ’ αυτά τα θέματα ώστε κάποια στιγμή οι αρμόδιοι σε 
συνεργασία με όλους τους μαζικούς φορείς του νη-
σιού να καθορίσουν το όραμα τους για την Πάρο και 
να χαράξουν την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί 
για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμε-
να που τα τελευταία χρόνια μαστίζουν την καθημερι-
νότητα του Παριανού πολίτη.

Άποψη



4 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019Αυτοδιοίκηση

Αναβάθμιση 
Ο.Τ.Α.

Η αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης αποτελεί έναν από 
τους βασικούς στόχους της νέας ηγεσίας του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, Πα-
ναγιώτης Θεοδωρικάκος, στη διάρκεια ομιλίας στην 
πρώτη του θεσμική επίσκεψη στην Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας

Ο κ. Θεοδωρικάκος, αφού επανέλαβε βασικά στοι-
χεία της κυβερνητικής πολιτικής για τους δήμους, 
όπως η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ, δεσμεύθηκε ότι τίποτα 
δεν θα προχωρήσει και δεν θα αποφασιστεί χωρίς να 
προηγηθεί συζήτηση με τους εκπροσώπους της. «Δεν 
θέλουμε να αιφνιδιάσουμε την αυτοδιοίκηση. Θα εί-
μαστε κοντά σας, θα ακούμε τις απόψεις σας και θα 
αναζητήσουμε από κοινού τις βέλτιστες λύσεις, για 
όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν», είπε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στην πρό-
θεση της κυβέρνησης να μεταφέρει τον ΕΝΦΙΑ 
στους δήμους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότε-
ρες σχετικές λεπτομέρειες. 

Οι αλλαγές

Επιγραμματικά η νομοθετική παρέμβαση εστιάζεται 
στα παρακάτω σημεία:

- Θέσπιση δυνατότητα σύμπραξης δημοτι-
κών παρατάξεων (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 
υποχρεωτικά η παράταξη του δημάρχου ή περιφερει-
άρχη), οι οποίες λογίζονται ως ενιαία παράταξη για 
τη λειτουργία των οργάνων των ΟΤΑ, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μιας από αυτές. Με 

τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η συνεργασία τους κατά 
τρόπο αντίστοιχο με την Κοινοβουλευτική διαδικασία 
(σχηματισμός συμμαχικών κυβερνήσεων).

- Εξασφάλιση πλειοψηφίας του δημάρχου 
και του περιφερειάρχη στις επιτροπές (Οικονομι-
κή Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στους δή-
μους, Οικονομική Επιτροπή και λοιπές επιτροπές στις 
Περιφέρειες). Με τον τρόπο αυτό o δήμαρχος και ο 
περιφερειάρχης θα μπορούν να εφαρμόσουν το πρό-
γραμμα για το οποίο εκλέχθηκαν από τους πολίτες, δι-
ατηρώντας όμως τον σημαντικό ρόλο του δημοτικού 
ή περιφερειακού συμβουλίου. Παράλληλα μεταφέρο-
νται στις επιτροπές περιορισμένος αριθμός αρμοδιο-
τήτων του δημοτικού συμβουλίου. 

- Εξασφάλιση πλειοψηφίας του δημάρχου 
και του περιφερειάρχη σε όλα τα νομικά πρό-
σωπα που έχει ο ΟΤΑ (ΝΠΔΔ, Δημοτικά Ιδρύματα, 
ΝΠΙΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ) ώστε υπάρχει 
πλήρης ευθυγράμμιση της πολιτικής του Δημάρχου με 
τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ. 

- Προσαρμογή του τρόπου ψήφισης του προ-
ϋπολογισμού των ΟΤΑ (καθώς και του Τεχνικού 
Προγράμματος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
και της ψήφισης τελών) και εισαγωγή νέας διαδικα-
σίας η οποία δίνει στις υπόλοιπες παρατάξεις (πλην 
δημάρχου / περιφερειάρχη) τη δυνατότητα διαφωνίας 
επί τεκμηριωμένης αντιπρότασης. Σε περίπτωση μη 

αποδοχής αντιπρότασης με την απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών του Συμβουλίου ισχύει η πρόταση / εισή-
γηση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρ-
χών και των αντιδημάρχων σε ένα έτος, ενώ δί-
νεται η δυνατότητα αιτιολογημένης αντικατάστασής 
τους μετά τη πάροδο 6 μηνών. 

- Σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Πολιτικής Προ-
στασίας, κάθε περιφέρεια προσλαμβάνει έναν 
εξειδικευμένο ειδικό σύμβουλο για θέματα πολι-
τικής προστασίας, ο οποίος θα είναι σε διαρκή συνερ-
γασία όλο το έτος με την κεντρική κρατική δομή.

Σύμφωνα με τις προθέσεις του νομοθέτη στη ρύθ-
μιση θα ορίζεται ότι δύο ή περισσότερες δημοτικές ή 
περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράξουν, 
εφόσον μία από αυτές είναι η παράταξη με την οποία 
έχει εκλεγεί ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Το πρα-
κτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε 
εντός της θητείας των αιρετών αρχών και δεν ανακα-
λείται, συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συ-
νενωθούν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτι-
κού ή περιφερειακού συμβουλίου, αντίστοιχα. 

Ακόμα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κυβερνησιμότη-
τας και της χάραξης της πολιτικής ο νομοθέτης ορίζει 
ότι η πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτρο-
πής και της επιτροπής ποιότητας ζωής ανήκει στον 
συνδυασμό με τον οποίο εκλέχτηκε ο δήμαρχος ή ο 
περιφερειάρχης και εισάγεται νέα αναλογική διαδικα-
σία εκλογής των μελών. 

Τέλος, θα μεταφερθούν μια σειρά αρμοδιότητες 
στην οικονομική επιτροπή προς την άμεση λήψη απο-
φάσεων, αλλά και την αποσυμφόρηση των συνεδριά-
σεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων 
από ήσσονος σημασίας θέματα χωρίς ωστόσο να απο-
ψιλώνονται τα οικεία συμβούλια.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Προοδευτικός Σύλλογος
Λευκιανών της Αθήνας

Μ.Ε.Ε.Α.Σ. Υρία Λευκών

χορηγός υποστήριξη
Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.

υποστήριξη
Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.

Μια βραδιά όπως παλιά...
Αυγουστιάτικο Λευκιανό
Μουσικό Αντάμωμα 2019
με Παριανούς καλλιτέχνες
σε δρόμους λαϊκούς με τους
μεγάλους μας συνθέτες
Β. Τσιτσάνη - Γ. Ζαμπέτα
Α. Καλδάρα - Α. Πάνου

Κυριακή 4/8
21:00
θέατρο Λευκών
είσοδος ελεύθερη Και οι 3 οδηγοί Πολιτικής Αυτοβελτίωσης 

μόνο με 29€   (συν έξοδα αποστολής) 

Λ. Συγγρού 206,176 72 Καλλιθέα, Tηλ.: (210) 92.46.770
Email: thinkpol@otenet.gr, thanasis.papamichail@yahoo.gr

thinkpolitix.blogspot.gr
 Think Politics,  Thanasis Papamichail

Σταθερά Σημεία Αναφοράς

Στην πολιτική επικοινωνία 
ένας μικρός αριθμός βιβλίων παίζει σημαντικό ρόλο.

Τα άλλα είναι απλά,ένα πλήθος βιβλίων!



σηµεία διανοµής
Μπορείτε να βρείτε το δούναι+λαβείν στα παρακάτω σηµεία:

Παροικιά
Smile - Αγ. Ελένη

2284028025

«Αναγέννηση» βιβλιοπωλείο
Μπαρµπαρή Μαργαρίτα χαρτικά

Stradale cafe
Καπούτσος µίνι-µάρκετ

«Γκίκα Αφοί» χρωµατοπωλείο
«Χρωµατοπωλείο» Καλακώνα Βασιλική

Μάρπησσα
ΑΒ σούπερ-µάρκετ

«∆ήµητρα» αρτοποιείο
«Ξυλεµπορική» Άγουρος Άγγελος

«Σάµιος» χρώµατα

Αλυκή
Παρούσης ∆ηµήτρης - χρωµατα/εργαλεία
Νίκας Γιώργος παντοπωλείο- Βουτάκος

Λεύκες
«Γιούλη» µίνι-µάρκετ

«Μέλι cream» Πατέλης Κώστας  

Πρόδροµος
Καβάλης Ανδρέας µίνι-µάρκετ

Αντίπαρος
 «Ταχυδροµικό Πρακτορείο»

Μαούνης Γιάννης

Νάουσα
Τσουνάκης Αντώνης

Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία
Νικηφόρος Ρούσσος

∆ρυός
«Ανουσάκη» σούπερ-µάρκετ

Μάρµαρα
«Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι»

αρτοποιείο



6 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019Τοπικές ειδήσεις

60 χρόνια… 
θάλασσα 
πλατιά

H περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο δήμος Αντιπάρου. Η 
Κ.Ε.Δ.Α. και ο σύλλογος «Αντίπαρος Εν Πλω», παρου-
σιάζουν ένα τριήμερο αφιέρωμα στον αξέχαστο Μάνο 
Χατζιδάκη. Το τριήμερο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019, 21:30
Προβολή της ταινίας «Μανταλένα» στο Κάστρο Αντι-

πάρου
Σάββατο 3 Αυγούστου 2019, 19:00
Γνωρίζοντας τον Μάνο Χατζιδάκι. Ένα πρόγραμμα 

για παιδιά 5-12 ετών στο Κάστρο Αντιπάρου
Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Ζαμπέλ Μουρατιάν, εκπαι-

δευτικός - μουσειολόγος
Κυριακή 4 Αυγούστου 2019, 21:00
Χώρος εκδηλώσεων Αγία Μαρίνα
Συναυλία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι από την ορ-

χήστρα των Κυκλάδων με την καλλιτεχνική διεύθυνση 
του Νίκου Κυπουργού. Ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου. 
Ευγενική συμμετοχή της παιδικής / νεανικής χορωδί-
ας του ωδείου «Μυθωδία». Διδασκαλία: Μαρουλίας 
Κοντού.

Τέλος, η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι 
δωρεάν.

Πρώτες 
βοήθειες…

Ο σύλλογος ΜΕΑΣ Κώστου, στο πλαίσιο πρωτοβου-
λιών του τοποθέτησε στον προαύλιο χώρο της παιδι-
κής χαράς ένα φαρμακείο πρώτης ανάγκης για τυχόν 
ατυχήματα. 

Τα κλειδιά μπορείτε να τα ζητήσετε από τα γύρω 
μαγαζιά του χωριού.

Ανάμνηση 
ιστορικών 
γεγονότων 
στην Πάρο

Σχετικά με τον εορτασμό της διάσωσης των 125 
παριανών νέων στη Λογγοβάρα και τα αποκαλυπτή-
ρια μαρμάρινου ανάγλυφου του Νικόλα Στέλλα στις 
Λεύκες, από την ιερά μονή Λογγοβάρδας, δόθηκε στη 
δημοσιότητα το παρακάτω κείμενο:

«Στὶς 14 Μαΐου 1944 κομμάντος τῶν συμμάχων 
ἐπιχείρησαν νὰ κάνουν σαμποτὰζ στὸ σχεδὸν τελειω-
μένο γερμανικὸ ἀεροδρόμιο στὴν θέσι Γαλλιὸς τῆς 
Πάρου. 

Κατὰ τὴν ἐπιχείρησι σκοτώθηκαν δύο γερμανοὶ 
στρατιῶτες καὶ τραυματίσθηκε ὁ διοικητὴς τοῦ ἀερο-
δρομίου. Οἱ Γερμανοὶ κατώρθωσαν νὰ συλλάβουν μο-
νάχα τὸν Λευκιανὸ νεαρὸ Νικόλαο Στέλλα, τὸν ὁποῖο 
ἀφοῦ ὑπέβαλαν σὲ φρικτὰ βασανιστήρια, χωρὶς νὰ 
μπορέσουν νὰ τοῦ ἀποσπάσουν κάποια πληροφορία, 
τὸν ἀπαγχόνισαν. Ὁ ἑπόμενος Γερμανὸς στρατιωτικὸς 
διοικητὴς τοῦ νησιοῦ Γκρὰφ φὸν Μίρεμπεργκ ἀποφά-
σισε νὰ ἐκτελέσῃ 125 ἀθώους νέους τῆς Πάρου ὡς 
ἀντίποινα. Εἶχε δώσει αὐστηρὴ ἐντολὴ κανεὶς νὰ μὴν 
τὸν ἐνοχλήσῃ γι᾽ αὐτὴν τὴν ἀπόφασί του. 

Ὁ φρούραρχος ἔδωσε μόνον μία μικρὴ ἐλπίδα στὴν 
ἐπιτροπὴ τῶν Παριανῶν ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν· ὁ 
Ἡγούμενος ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος νὰ καλέσῃ τὸν 
διοικητὴ στὸ Μοναστήρι τῆς Λογγοβάρδας. Πράγματι 
τὸν καλεῖ κι ἐκεῖνος ἀνταποκρίνεται κι ἐπισκέπτεται 
τὴ Μονὴ στὶς 23/7/1944. Ἀλλ᾽ ἐδῶ τοῦ ἔχει στήσει 
μία εὐλογημένη παγίδα ἡ Παναγία μας. Τὸ περιβάλλον 
τῆς Μονῆς, οἱ μορφὲς τῶν πατέρων, οἱ κατανυκτικὲς 
προσευχὲς στὴν ἐκκλησία, τὸ ἀπρόσμενο ἀντίκρυσμα 
ἑνὸς πίνακα ἀπὸ τὴν πατρίδα τῆς μητέρας του, στὴ 
Ρωσία μίλησαν μέσα του. Ἰδιαιτέρως ὅμως ἡ παρου-
σία καὶ τὸ θυσιαστικὸ φρόνημα τοῦ ὁσίου Φιλοθέου, 
ποὺ τοῦ πρότεινε νὰ συμπεριλάβῃ καὶ τὸν ἴδιο στὴν 
ἐκτέλεσι τῶν μελλοθανάτων, ἀλλοίωσαν τὴν ψυχή 
του. Ἄλλαξε τὴν ἀπόφασί του παρ᾽ ὅτι ὁ γερμανικὸς 
νόμος, ποὺ ὥριζε νὰ ἐκτελοῦνται 50 ντόπιοι γιὰ τὸν 
θάνατο καὶ 25 γιὰ τὸν τραυματισμὸ  κάθε Γερμανοῦ 
στρατιώτη, ἦταν ἀμείλικτος.

Ἔτσι σώθηκαν οἱ 125 νέοι τῆς Πάρου ἀλλὰ κι ὁ ἴδι-
ος ὁ διοικητὴς γλύτωσε ἀπὸ τὸν ἄδικο φόνο τόσων 
ψυχῶν ποὺ θὰ βάραινε τὴν ψυχή του. Ὅπως εἶπε ὁ 
νῦν καθηγούμενος ἀρχιμ. Χρυσόστομος, γι᾽ αὐτὴν 
τὴν παλληκαρίσια ἀπόφασί του, ἡ Παναγία μας τὸν 
προστάτευσε καὶ τὸ μόνο ποὺ ἔπαθε ἦταν νὰ ἀπο-
στρατευθῇ, κάτι ποὺ τελικὰ σὲ καλὸ τοῦ βγῆκε, ἀφοῦ 
γλύτωσε τὶς δίκες ποὺ ἀκολούθησαν τὸν πόλεμο.

Παρόμοιες περιπτώσεις στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ὑπάρ-
χουν καὶ σ᾽ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος μας ἀπὸ κληρι-
κούς, ποὺ ἀναδείχθηκαν μιμητὲς τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, 
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος θυσιάσθηκε 

γιὰ ὅλους μας.
Ἡ ἀνάμνησι αὐτοῦ τοῦ θαύματος ἑωρτάσθηκε κ᾽ 

ἐφέτος μὲ κατάνυξι καὶ ἱεροπρέπεια μὲ τὴν συμμετοχὴ 
τοῦ μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου στὴν 
Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας. Παρόντες 
στὸν φετινὸ ἑορτασμὸ ὁ ἔπαρχος κ. Κ. Μπιζᾶς καὶ ὁ 
δήμαρχος κ. Μ. Κωβαῖος. Στὰ ἀναλόγια ὁ μουσικοδι-
δάσκαλος κ. Ἐμμανουὴλ Ἀντ. Χανιώτης καὶ ὁ βοηθός 
του μαθηματικὸς κ. Χαρίτος Γραικός. 

Ἡ ἱερὰ Μονὴ εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσους παρευρέθη-
σαν στὸν ἑορτασμὸ καὶ ἰδιαίτερα ὅσους βοήθησαν 
στὴν ἑτοιμασία τῆς πανηγύρεως.

Τὴν ἴδια μέρα τὸ ἀπόγευμα 8 μ.μ. στὴν Πλατεῖα 
Ἡρώων στὶς Λεῦκες ἔγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια μαρ-
μάρινης ἀνάγλυφης στήλης τοῦ μαρτυρικῶς βασα-
νισθέντος καὶ ἀπαγχονισθέντος ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς 
γιὰ τὸ ἴδιο σαμποτὰζ Λευκιανοῦ Νικολάου Ἰακ. Στέλ-
λα. Τὴν στήλη κατεσκεύασε μὲ πολὺ μεράκι καὶ κόπο 
ὁ συμπατριώτης του μουσικοδιδάσκαλος κ. Ἐμμα-
νουὴλ Ἀντ. Χανιώτης. Τὴν ἐκδήλωσι διωργάνωσαν ὁ 
Δῆμος Πάρου, τὸ κοινοτικὸ διαμέρισμα Λευκῶν καὶ ὁ 
Μ.Ε.Ε.Α.Σ. Ὕρια Λευκῶν.

Προηγήθηκε τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ μακα-
ριστοῦ Νικολάου ἀπὸ τὸν σεβ. Μητροπολίτη Παρονα-
ξίας συμπαραστατούμενον καὶ ἀπὸ ἄλλους ἱερεῖς τοῦ 
νησιοῦ μας. 

Ἀκολούθησε σύντομη ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Χαρίτο 
Γραικό, μαθηματικὸ στὸ Ἀρσάκειο Ἀθηνῶν, ποὺ τόνι-
σε πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει νὰ προβάλλωνται σήμερα 
στοὺς νέους τέτοια παραδείγματα θυσίας. Τὰ ἀποκα-
λυπτήρια τοῦ μαρμάρινου ἀνάγλυφου ἔκανε συγκινη-
μένος ὁ Ἠλίας Στέλλας τελευταῖος ἐπιζῶν ἀδελφὸς 
τοῦ Νικολάου.

Ἀκολούθησε προβολὴ ντοκυμαντέρ, σχετικοῦ μὲ τὰ 
γεγονότα αὐτὰ τῆς Κατοχῆς μὲ τίτλο «Θυσία ἄχρι θα-
νάτου» τὸ ὁποῖο κυκλοφόρησαν ἡ Ἱ. Μονὴ Ζ. Πηγῆς 
Λογγοβάρδας καὶ ὁ κ. Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτης μὲ ἐπιμέ-
λεια τοῦ τελευταίου καὶ σκηνοθεσία Λεων. Δρογκάρη. 
Τὸ ντοκυμαντὲρ παρουσίασε ὁ κ. Νικόλαος Τριαντά-
φυλλος λογιστὴς τῆς Ἑνώσεως Ἀγρ. Συνεταιρισμῶν 
Πάρου καὶ ἱεροψάλτης. 

Τὴν παρουσίασι τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ὁ κ. Γιά-
γκος Κονταρᾶτος, πρόεδρος τοῦ Δημ. Διαμερίσματος 
Λευκῶν. Παρόντες ὁ Δήμαρχος καὶ ὁ Ἔπαρχος τοῦ 
νησιοῦ.

Εἴθε ἡ αὐτοθυσία τοῦ ὁσίου Φιλοθέου καὶ τοῦ Νι-
κολάου Στέλλα νὰ καθοδηγοῦν ὅλους μας καὶ προ-
παντὸς τοὺς νέους τοῦ νησιοῦ μας».

Δημοπράτηση 
έργου

Τη δημοπράτηση των έργων βελτίωσης και ασφά-
λειας του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών Πά-
ρου, Νάξου και Θήρας, συνολικού προϋπολογισμού 
805.000 ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η Πράξη: «Έργα Βελτίωσης - Ασφάλειας Επαρχια-
κού Οδικού δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας» 
είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίω-
ση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Ειδικότερα, θα εκτελεστούν εργασίες που αφορούν 
την οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και ορι-
ζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης 
οχημάτων (στηθαία ασφαλείας) σε σημεία αυξημένου 
κινδύνου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου: «[…] Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαί-
σιο της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρ-
χής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση του 
οδικού δικτύου στα νησιά του Ν. Αιγαίου και αποσκο-
πούν στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των 
χρηστών του δικτύου (οχημάτων και πεζών), στην 
αποτελεσματικότερη μετάδοση μηνυμάτων προς τους 
οδηγούς, σχετικά με την προειδοποίηση για κινδύ-
νους σε διάφορα σημεία του δικτύου, την οργάνωση 
κυκλοφοριακών ρευμάτων κλπ, στη σαφέστερη ρύθ-
μιση και οργάνωση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».



Αντικαθιστούµε το παλιό καζανάκι µε ένα
µε σύστηµα διπλής ροής ή βάζουµε
ένα πλαστικό µπουκάλι νερό στο καζανάκι.

Αντικαθιστούµε
το µπάνιο
σε µπανιέρα
µε ντουζ.

Όταν πλένουµε
τα χέρια ή

τα δόντια µας,
κλείνουµε το νερό.

Τοποθετούµε µειωτή ροής
νερού στις βρύσες
και τα ντουζ, για µείωση
έως 10 λίτρα ανά λεπτό.
Ελέγχουµε για διαρροές.

Πλένουµε τα φρούτα, τα χόρτα
& τα λαχανικά σε λεκάνη και όχι κάτω

από την ανοιχτή βρύση.

∆εν αλλάζουµε
πετσέτες
και κλινοσκεπάσµατα
καθηµερινά
στα καταλύµατα.

Ζητάµε από
τους πελάτες

του ξενοδοχείου 
& των δωµατίων

να µην
σπαταλούν νερό.

i

Περιορίζουµε το πότισµα στο ελάχιστο δυνατό.
Συλλέγουµε το νερό της βροχής σε δεξαµενή

και το χρησιµοποιούµε για άρδευση το καλοκαίρι.
Χρησιµοποιούµε αυτόµατο σύστηµα µε σταγόνες

και ποτίζουµε τις πρωινές ή βραδινές ώρες

ΤΡΟΠΟΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ
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Ένας νέος νόμος για τον αιγιαλό άλλαξε φέτος το 
τοπίο, ενισχύοντας τα δικαιώματα των πολιτών, το με-
γαλύτερο μέρος του όμως θα ξεκινήσει να εφαρμόζε-
ται από το 2020. Η βασικότερη αλλαγή από το φετινό 
καλοκαίρι είναι ότι η αρμοδιότητα τήρησης του νόμου 
για τις παραλίες και τους αιγιαλούς πέρασε αποκλει-
στικά στο Λιμενικό.

Ο νόμος 4607/2019 περιλαμβάνει και αρκετές 
διατάξεις γύρω από τους όρους και τη διαδικασία μί-
σθωσης αιγιαλών και παραλιών σε όλη τη χώρα. Το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα εφαρμοστεί από το επό-
μενο καλοκαίρι, για δύο λόγους: εκδόθηκε τέλος Απρι-
λίου, οπότε είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαγωνισμοί για την 
παραχώρηση της χρήσης παραλιών σε ιδιώτες. Και 
επιπλέον, τα συναρμόδια υπουργεία δεν εξέδωσαν τις 
απαραίτητες για την εφαρμογή του κοινές αποφάσεις 
και εγκυκλίους. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό η εικόνα εξα-
κολουθεί να ορίζεται από την τελευταία απόφαση, του 
2017. Ας δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα.

1. Τι είναι, για τη νομοθεσία, αιγιαλός και 
παραλία;

Αιγιαλός είναι «η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη 
θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβά-
σεις των κυμάτων της». Θεωρείται ουσιώδες στοιχείο 
του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, που προστα-
τεύεται από την πολιτεία η οποία το διαχειρίζεται σύμ-
φωνα με τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα 
του. Παραλία είναι η ζώνη της ξηράς που ξεκινά από 
τον αιγιαλό και «συνδέει» την ξηρά με τη θάλασσα. Το 
πλάτος της καθορίζεται (από το κράτος) σε τουλάχι-
στον 30 και μέχρι 50 μέτρα από τη γραμμή του αιγι-
αλού, ενώ επιτρέπεται να είναι μικρότερο ανάλογα με 
τα γεωμορφολογικά στοιχεία κάθε ακτής και φυσικά, 
το δομημένο περιβάλλον.

2. Σε ποιον ανήκουν ο αιγιαλός και η παρα-
λία;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι αιγιαλοί και οι παραλί-
ες είναι δημόσια (εκτός συναλλαγής) και κοινόχρηστα. 
Κύριος προορισμός τους, ως κοινόχρηστα, είναι «η 
ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση του κοινού σε αυτά, 
καθώς και η επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα, 
λιμνοθάλασσα, λίμνη ή ποταμό». Εξαίρεση επιτρέπε-
ται μόνο για την εξυπηρέτηση επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος.

3 Υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες στη χώρα 
μας;

Όχι. Κάθε επιχείρηση που γειτνιάζει με παραλία 
οφείλει να διατηρεί ελεύθερη την πρόσβαση των λου-
ομένων (αν δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση) μέσω των 
εγκαταστάσεών της. Αν με κάποιο τρόπο μια επιχεί-
ρηση προσπαθεί να παρεμποδίσει την πρόσβαση των 
πολιτών στην παραλία (με αποτρεπτικές πινακίδες, 
περιφράξεις ή φύλαξη) οι πολίτες πρέπει να απευθύ-
νονται στην αστυνομία. Μοναδική εξαίρεση, οι λιγο-
στές οργανωμένες πλαζ για τις οποίες έχει θεσπιστεί 
εισιτήριο.

4. Τι επιτρέπεται σε αιγιαλούς και παραλίες;
Ο γενικός κανόνας είναι ότι επιτρέπεται η παραχώ-

ρηση της «απλής» χρήσης τους, αλλά όχι η κατασκευή 
μονίμων εγκαταστάσεων. Η απλή χρήση περιλαμβά-
νει τα γνωστά ομπρελοκαθίσματα, πλωτές εξέδρες 
για θαλάσσια σπορ, φουσκωτές «παιδικές χαρές». Σε 
κάθε περίπτωση, η παραχώρηση (που γίνεται έναντι 
τιμήματος) δεν πρέπει να επηρεάζει τον κοινόχρηστο 
χαρακτήρα τους. Η παραχώρηση πραγματοποιείται 

είτε απευθείας από το υπουργείο Οικονομικών ή από 
τον δήμο.

5. Με ποιους όρους επιτρέπεται να τοποθε-
τούνται ομπρέλες και ξαπλώστρες;

Η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δεν μπορεί να 
ξεπερνά το 50%.

6. Σε μια μεγάλη παραλία μπορούν να υπάρ-
χουν πολλές παραχωρήσεις σε «ομπρελάδες»;

Ναι. Αλλά πρέπει να καταλαμβάνουν έως 500 τ.μ. 
έκαστος και να διατηρούν ανάμεσά τους ελεύθερη 
ζώνη 100 μέτρων (και συνολικά να καταλάβουν έως 
το 50% μιας παραλίας). Η υποχρέωση ελεύθερης ζώ-
νης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις χρήσης της παρα-
λίας από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επαφή με 
αυτήν. Το σημείο αυτό άλλαξε με τον νέο νόμο και θα 
εφαρμοστεί από το 2020.

7. Τι θα αλλάξει από το επόμενο καλοκαίρι;
Το εμβαδόν των παραχωρήσεων θα μειωθεί στα 

300 τ.μ., ενώ θα πρέπει να φθάνει έως το 60% της 
παραλίας, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται τυχόν δυ-
σπρόσιτο κομμάτι της. Η παραχώρηση αυτή μειώνεται 
στο μισό (30%) στις ακτές σε περιοχές Natura 2000. 
Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η μίσθωση χώρων σε πολύ 
μικρές παραλίες (έως 150 τ.μ.). Από του χρόνου θα 

Πρώτο θέμα

Τα δικαιώματα των πολιτών 
στην παραλία!
Για πολλούς ένας δροσερός καφές σε μια ξαπλώστρα κοντά στο κύμα είναι ο 
ορισμός του καλοκαιριού. Η εμπειρία, ωστόσο, δείχνει ότι ο «παράδεισος» του 
ενός συχνά μετατρέπεται σε εφιάλτη των πολλών. Ιδίως όταν ο επιχειρηματίας 
στον οποίο έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση μιας παραλίας δρα αυτοβούλως 
και κυρίως, παράνομα.
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πρέπει να τοποθετείται δίπλα σε κάθε παραχώρηση 
πινακίδα με το σχέδιο του παραχωρούμενου χώρου, 
ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή τυχόν υπέρβασή 
του. Οσον αφορά το παραχωρημένο κομμάτι, η κάλυ-
ψή του (με έπιπλα παραλίας) δεν θα πρέπει να κατα-
λαμβάνει πάνω από 50% του χώρου και να μεσολαβεί 
ένα μέτρο ανάμεσα στις ξαπλώστρες.

8. Τι ισχύει για την πρόσβαση στις ακτές από 
τη θάλασσα;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα σκάφη δεν μπορούν 
να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 200 μέ-
τρων από την ακτή όταν υπάρχουν λουόμενοι. Σε πολ-
λές περιοχές το λιμεναρχείο ορίζει ειδικούς κανόνες 
για κάθε παραλία και ορίζει την περιοχή με σημαδού-
ρες.

9. Ποιος έχει την ευθύνη καθαριότητας μιας 
παραλίας;

Την ευθύνη έχει ο δήμος, εκτός από το παραχωρη-
μένο σε ιδιώτη κομμάτι για το οποίο την ευθύνη φέρει 
ο ιδιώτης. Τα μισθωμένα τμήματα πρέπει να καθαρί-
ζονται καθημερινά, να διαθέτουν καλαίσθητα δοχεία 
απορριμμάτων και χώρους υγιεινής. Όπως αναφέρει 
απόφαση του 2019, «ο παραχωρούμενος-κοινόχρη-
στος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει 
να εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής 
και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος».

10. Πού μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης για 
να καταγγείλει κάτι;

Από φέτος την ευθύνη για τους αιγιαλούς και την 
παραλία έχει αποκλειστικά το Λιμενικό Σώμα (και όχι 
πια η αστυνομία). Εκεί πρέπει να απευθυνθεί ο πολίτης 
αν διαπιστώσει αυθαιρεσίες (λ.χ. ως προς την έκταση 
των ομπρελοκαθισμάτων, τις προσβάσεις, την καθα-
ριότητα, τη μουσική). Το Λιμενικό οφείλει με τη σειρά 
του να ενημερώσει το τοπικό γραφείο της κτηματικής 
υπηρεσίας του Δημοσίου (το οποίο είναι υπεύθυνο για 
τη μίσθωση μιας παραλίας) και τον δήμο.

11. Τι ισχύει για τις καντίνες;
Μπορούν να καταλάβουν μέχρι 15 τ.μ. Πρέπει να 

λειτουργούν με άδεια και να πληρούν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές. Δεν επιτρέπεται να έχουν ηχεία και 
πρέπει να απέχουν 100 μέτρα από τις παραθαλάσσιες 
επιχειρήσεις (λ.χ. κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία).

12. Τι ισχύει για τη μουσική;
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων 

στον δημόσιο χώρο. Στις περιπτώσεις παραθαλάσσι-
ων επιχειρήσεων, η παραγόμενη στάθμη θορύβου δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 50 ντεσιμπέλ.

13. Τι ισχύει για τον φωτισμό;
Πρέπει να είναι χαμηλός και περιορισμένος, στο 

απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και καθο-
δήγησης.

14. Τι ισχύει για τις παραλίες σε περιοχές 
Natura;

Ισχύουν αυστηρότεροι περιορισμοί. Για παράδειγμα, 
απαγορεύεται η ισοπέδωση των αμμοθινών και πρέπει 
να ελαχιστοποιείται η όχληση. Οι όροι γίνονται αυστη-
ρότεροι για τις παραλίες ωοτοκίας της καρέτα καρέτα.

Οδηγίες της ΕΚΠΟΙΖΩ

Οδηγίες σχετικά με τη δυνατότητα ελεύθερης πρό-
σβασης στις παραλίες, τα αντίτιμα και τα θαλάσσια 
μέσα αναψυχής εξέδωσε η ΕΚΠΟΙΖΩ, σημειώνοντας 
ότι υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

Όπως αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιό-
τητα της Ζωής», όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου 
χαρακτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση των 
πολιτών. Στις οργανωμένες παραλίες θα πρέπει να 
προβλέπεται ελεύθερος χώρος και για τους υπόλοι-
πους λουόμενους.

Αναλυτικά η Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της 
Ζωής» αναφέρει τα εξής:

- Όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου χαρα-
κτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση 
των πολιτών. Στις οργανωμένες παραλίες θα πρέπει 
να προβλέπεται ελεύθερος χώρος και για τους υπό-
λοιπους λουόμενους.

- Η χρέωση για τη χρήση ομπρέλας και ξα-
πλώστρας θα πρέπει να είναι αναρτημένη σε τιμο-
κατάλογο σε εμφανές σημείο. Θα πρέπει να εκδίδεται 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

- Όσες παραλίες έχουν αντίτιμο εισόδου εί-
ναι υποχρεωμένες να έχουν ικανό αριθμό ναυ-
αγοσωστών, κατά τους μήνες Ιούνιο-Αύγουστο και 
ώρες 10:30-17:30.

- Στις οργανωμένες εγκαταστάσεις πρέπει να 
υπάρχει επισήμανση με ευδιάκριτους πλωτούς 
σημαντήρες των ορίων, που μπορούν να φτάνουν 
οι λουόμενοι.

- Στις παραλίες με εγκαταστάσεις θαλάσ-
σιων μέσων αναψυχής είναι υποχρεωτικό να 
υπάρχει διάδρομος μέσα στη θάλασσα, πλάτους 
7 έως 15 μέτρων και μήκους σύμφωνα με τις ιδιαιτε-
ρότητες κάθε περιοχής.

- Απαγορεύονται τα θαλάσσια μέσα αναψυ-
χής (σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο, κ.λπ.) και τα 
θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski, surf jet, sea 
beetle, sea bike) σε απόσταση μικρότερη των 
100 μέτρων από τους σημαντήρες.

- Η κυκλοφορία των παραπάνω θαλάσσιων 
μέσων απαγορεύεται από τον Ιούνιο έως τον 
Σεπτέμβριο, από τις 14:00 έως τις 17:00.

- Τα wind surf πρέπει να κινούνται έξω από τους 
σημαντήρες ή 200 μέτρα από το σύνηθες σημείο των 
κολυμβητών.

Τέλος, η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι για να κάνει μπά-
νιο μία οικογένεια σε οργανωμένη παραλία το κόστος 
είναι υψηλό και ως εκ τούτου θεωρεί επιβεβλημένο, 
στις οργανωμένες παραλίες, να ισχύσουν οι τιμές των 
βασικών ειδών (νερό, καφές, τοστ-σάντουιτς) που 
προβλέπονται στα κυλικεία των πλοίων, αεροδρομίων, 
αρχαιολογικών χώρων κ.λπ., ώστε ο καταναλωτής να 
προμηθεύεται τα είδη πρώτης ανάγκης με μικρό κό-
στος.

* Με πληροφορίες από greenagenda.gr, έντυπη 
«Καθημερινή» (16/7/19) και ekpizo.gr
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Ο φασισμός 
των 
αντικαπνιστών

Στη χώρα μας ο φασισμός των αντικαπνιστών 
έχει φθάσει στην ουσία του δημοκρατικού και ελεύ-
θερου πολιτεύματος που ζούμε, καθώς αγνοούν ότι 
η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζει η 
ελευθερία του άλλου.

Αγνοούν ακόμα, ότι όλοι οι έλληνες, είναι ίσοι 
απέναντι στον Νόμο και ο καθένας έχει δικαίωμα 
να αναπτύσσει την προσωπικότητά του με τον τρό-
πο που επιθυμεί. Έτσι, συχωρέστε με αντικαπνιστές, 
αλλά μπορώ να εκφράζω ελεύθερα και να διαδίδω 
την άποψή μου από τη στήλη μου!

Θέλω, το απαιτώ, να ενημερώνομαι ελεύθερα 
για την αγαπημένη μου μάρκα –κλασικό «Καρέ-
λια»-, θέλω να μη γίνομαι αντικείμενο καταχρηστι-
κής φορολογίας, θέλω να ζω χωρίς καταπίεση για 
το πού και πώς θα απολαύσω την αμείλικτη γεύση 
του τσιγάρου μου! Ακόμα, θυμίζω, ότι μόνο το 20% 
των συνανθρώπων μας που πεθαίνει από καρκίνο 
του πνεύμονα είναι θεριακλήδες καπνιστές, ενώ το 
υπόλοιπο 80%, δεν έχει βάλει στο στόμα του ποτέ 
τσιγάρο! Αυτά δεν τα υποστηρίζω εγώ, αλλά είναι 
η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (ACS). Ο κύριος 
λόγος των θανάτων από καρκίνο του πνεύματος εί-
ναι η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι άνθρωποι αυτοί 
πεθαίνουν ελέω καυσαερίων ή ακόμα από τον μο-
λυσμένο αέρα που αναπνέουν σε κλειστό χώρο π.χ. 
από την ξυλόσομπα! Προφανώς ακόμα δε γνωρί-
ζετε πόσοι τσαγκάρηδες (ναι αυτό το παραδοσιακό 
και τόσο ωραίο επάγγελμα), πεθαίνουν ελέω ανα-
θυμιάσεων, με τον καρκίνο που αναπτύσσουν στους 
πνεύμονες. Όπως φυσικά δεν έχετε διαμαρτυρηθεί 
ποτέ για την παχυσαρκία και τα προβλήματα λόγω 
των τροφών και του τρόπου παρασκευής τους στα 
φαστ-φουντ, όπως δεν έχετε διαμαρτυρηθεί και 
δεν έχετε κάνει «κάρφωμα» στις αρχές για τα προ-
βλήματα που επιφέρουν τα τοξικά απόβλητα που 
περισυλλέγουν οι καθαριστές, όπως δεν έχετε κά-
νει ποτέ διαμαρτυρία για τους θανάτους ή τις σο-
βαρές επιπλοκές που υπάρχουν λόγω αλκοόλ, και 
πόσα ακόμα πρέπει να γράψω για να αποδείξω τη 
νέα μόδα σας με τον αντικαπνιστικό Νόμο! Επίσης, 
να σας κάνω ακόμα μία ερώτηση. Τι συμβαίνει στα 
αστικά κέντρα και εκεί πεθαίνει ένα 40% περισσό-
τερο από καρκίνο του πνεύμονα, σε σχέση με τους 
θανάτους των επαρχιακών περιοχών;

Για να καταλάβετε την κουλτουριάρικη ανοησία 
σας και το τι πιστεύει ουσιαστικά ο κόσμος, αναρω-
τηθείτε ότι αν π.χ. στην Πάρο υπήρχαν καταστήμα-
τα (εξαίρεση), που επιτρεπόταν νόμιμα το κάπνισα 
στο κλειστό χώρο, τι δουλειά θα είχαν αυτά και τι 
στα καταστήματα που καταγγέλλετε ως γνήσι-
οι ρουφιάνοι για την υπεράσπιση του εγώ 
σας! Σημειώνω, ότι η παραπάνω πρόταση δεν είναι 
μία ιδέα δική μου, αλλά εφαρμόζεται στην Κοπεγ-
χάγη, στη Ν. Υόρκη, στην Πράγα, στις Βρυξέλλες, τη 
Λευκωσία, στη Βιέννη, κλπ.

Ο φασισμός των αντικαπνιστών δε θα περάσει, 
όπως τουλάχιστον δεν έχει περάσει έως τώρα στη 
χώρα μας!

Δ.Μ.Μ.

Απόψεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Παραλίες 
Παροικιάς

Αγαπητέ κ. δήμαρχε οι παραλίες της Παροικιάς 
εξαφανίζονται, τα παιδιά μας κινδυνεύουν από τον 
κυματισμό, τα πράγματα από τους ανυποψίαστους 
παραθεριστές μας τα παίρνει το κύμα. 

Κάνουν ράλι τα καράβια μέσα στον κόλπο, πολλές 
φορές μπαίνουν και βγαίνουν τρία και τέσσερα κα-
ράβια ταυτόχρονα με τραγικό αποτέλεσμα για τον 
κόλπο. Έχω γράψει και παλιά. Πρέπει να θρηνήσουμε 
ανθρώπους για να παρθούν μέτρα; Για τη ρύπανση; 
Δεν φτάνει που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα τώρα μο-
λύνουν και τη θάλασσα, αφού τα ταχύπλοα έχουν τις 
εξατμίσεις μέσα στη θάλασσα με αποτέλεσμα μεγά-
λο μέρος να μένει στο νερό. κε δήμαρχε βιάζουν το 
τόπο μας, έλεος

Μπατσούρης Χρήστος

Τα βόλτα της 
Παρκιάς

- Πόσα βόλτα έχει η Παρκιά;
Ιδιαίτερο μορφολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα τοξωτά τμήματα συγκροτημάτων, οι στοές, που 
αποτελούν ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της 
παριανής αρχιτεκτονικής. 

Οι στοές αυτές που λέγονται και βόλτα, είναι πέ-
τρινα τόξα που γεφυρώνουν ανοίγματα δρόμων κα-
τασκευασμένα  πάνω σε δύο αντικριστούς τοίχους 
ή πάνω σε μαρμάρινους πεσσούς, με χαμηλό γενικά 
ύψος. Το γεφύρωμα αυτό χρησίμευε για επέκταση 
του ορόφου του κτιρίου είτε ως δωμάτιο είτε ως 
μπαλκόνι, αλλά εξυπηρετούσε επίσης τις ανάγκες 
προσπέλασης φωτισμού και αερισμού των ημιυπαί-
θριων χώρων. Κάθε βόλτο αποτελείται από δύο έως 
τέσσερα τόξα, ανάλογα το τι στηρίζεται πάνω του. 
Χτίζονται κοντά το ένα σε σχέση με το άλλο, έτσι ώστε 
τα μεταξύ τους ανοίγματα να μπορούν εύκολα να 
γεφυρωθούν με κορμούς δέντρων. Στην Πάρο ήταν 
σύνηθες με κορμούς από φίδες. Σπανιότερα χρησι-
μοποιούσαν δοκάρια από ξενόφερτους κορμούς σε 
μεγαλύτερο μέγεθος και διατομή, τα λεγόμενα «βορ-
δονάρια», μεμονωμένα εσωτερικά της κατοικίας και 
επάνω τους τοποθετούσαν τα δοκάρια από φίδες, τα 
καλάμια, τα φύκια για μόνωση και χώμα. 

Τα βόλτα τα συναντάμε σε μικρά αλλά και σε με-
γάλα μεγέθους κτίρια, που σκεπάζουν τμήματα δη-
μόσιου δρόμου, για να ενώσουν ιδιοκτησίες ή δύο 
απέναντι κτίσματα.   

Επίσης, υπάρχουν και τα μη τοξωτά τμήματα συ-
γκροτημάτων, που και αυτά αποτελούν χαρακτηριστι-
κό στοιχείο της παριανής αρχιτεκτονικής. Πάνω σε 
αυτά είναι προσαρμοσμένη η κλίμακα του ορόφου ή 
το μπαλκόνι του ορόφου. Τα τόξα αυτά στηρίζονται 
είτε σε χοντρούς πεσσούς είτε σε κολώνες με βαριά 
ή εκλεπτυσμένη διατομή, με χαμηλό σχετικά ύψος. Τα 
μη τοξωτά στηρίζονται στους αντικριστούς τοίχους, 
που το άνοιγμα τους καθορίζεται από το μήκος του 
δοκαριού.  

Με τον Φράγκικο οικισμό δημιουργήθηκαν γύρω 
από το κάστρο, τέτοια βόλτα όπως είναι η «Πάνω 
Πόρτα» και η «Κάτω Πόρτα», που έκλειναν για την 

προστασία των κατοίκων, από τις επιδρομές των πει-
ρατών. Ο υπόλοιπος οικισμός που αναπτύχθηκε έξω 
από το κάστρο, με τα στενά δρομάκια και τα μικρά 
σπιτάκια, διαμορφώθηκε σε δακτυλίους, κατά τέτοιο 
τρόπο που συμπλήρωνε την άμυνα του κάστρου.     

Έτσι έχουμε:
Το βόλτο της «Επάνω Πόρτας» με δύο τόξα, στην 

οδό «Ν. Κυπραίου».
Το βόλτο της «Κάτω Πόρτας» με δύο τόξα, στην 

οδό «Αγοράκριτου». 
Το βόλτο του «Κρίσπη» με τέσσερα τόξα, στην οδό 

«Μ. Κρίσπη». 
Το βόλτο του «Λέστου» με δύο τόξα, στην οδό «Ι. 

Καραβία». 
Το βόλτο του «Ταξιάρχη» με δύο τόξα, στην οδό 

«Λοχαγού Κορτιάνου». 
Το βόλτο στην οδό «Αρχιλόχου», με δύο τόξα. 
Τα 2 βόλτα στην οδό «Αργουζή», με τέσσερα τόξα. 
Τα 2 βόλτα στην οδό «Αυλίτη», με πέντε τόξα.
Το βόλτο του «Αγίου Ονουφρίου», με τρία τόξα, 

στην οδό «Ν. Κυπραίου». 
Το βόλτο στην οδό «Αγοράκριτου», με δύο τόξα και 

στοά. 
Το βόλτο στην οδό «Αρίστανδρου», με δύο τόξα και 

στοά.
Το βόλτο στο κτίριο «Πατέλη» επί της οδού «Σκό-

πα», με τέσσερα τόξα. 
Το βόλτο στο στενάκι επί της οδού «Μαντώς Μαυ-

ρογένους», με δύο τόξα.
Το βόλτο στο ρέμα «Φλόγα» με δύο τόξα, κάτω 

από το σπίτι της «Μαντώς Μαυρογένους». 
Οι τρεις στοές στην οδό «Υρίας», η μία με τόξο.
Η στοά στην οδό «Πρωτόδικου», χωρίς τόξα.
Η στοά στην οδό «Εύφρωνος», χωρίς τόξα.
Η στοά στην οδό «Μαλαγαρδή», χωρίς τόξα.
Η στοά στο στενάκι επί της οδού «Αλεξάνδρου 

Μαύρου», χωρίς τόξα.
Η στοά στο στενάκι επί της οδού «Μαντώς Μαυρο-

γένους», χωρίς τόξα.
Στον παραδοσιακό οικισμό της Παρκιάς έχουμε 

περίπου 72 τόξα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που στηρίζονται τα παραπάνω βόλτα. 

Υπάρχουν και σε νεότερες κατασκευές που δημι-
ουργούν σκεπαστή βεράντα, στην οποία στηρίζεται 
μεγάλο μπαλκόνι. Τέτοια θα συναντήσουμε στο πα-
ραλιακό μέτωπο της Παροικιάς, τοξωτά 33, μη τοξω-
τά 34, περίπου. 

Η αρμονική συνύπαρξη παλιών και πιο πρόσφατων 
παραδοσιακών κτισμάτων, έχουν προικίσει την Πα-
ροικιά μ’ έναν πλούτο αρχιτεκτονικών στοιχείων. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Προχωράμε 
δυνατά!

Οι εργασίες κατασκευής από τον PAWS του νέου 
σύγχρονου καταφυγίου ζώων συντροφιάς στην Πάρο 
(θέση Μαράθι), προχωράνε ταχύτατα!

Αφού ολοκληρώθηκε η περίφραξη του περιβάλλο-
ντος χώρου και όλων των έργων υποδομής (εκσκα-
φές, διανοίξεις κλπ), κατασκευάσθηκαν οι 10 βάσεις 
σκυροδέματος για τα κτίρια και τα κλουβιά των ζώων 
καθώς και 2 από τους 10 πετρόκτιστους τοίχους που 
θα τα περιβάλλουν. Σύντομα θα ολοκληρωθούν και οι 
υπόλοιποι.

Παράλληλα, μετά την έκδοση όλων των από τον 
Νόμο προβλεπόμενων αδειών, εκδόθηκε και η 
άδεια ίδρυσης του καταφυγίου από την Περι-
φέρεια Ν. Αιγαίου. Με αυτή την ευκαιρία, θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε όλους τους μεγάλους χορηγούς και 
δωρητές μας και συγκεκριμένα το κοινωφελές ίδρυμα 
«Ι. Σ. ΛΑΤΣΗΣ», την τσιμεντοβιομηχανία «LAFARGE», 
καθώς και την εταιρία «KMS-ISOBOX» για την σημα-

ντική στήριξη και συμβολή τους στο έργο μας. Καθώς 
επίσης και πολλούς άλλους δωρητές ιδιώτες και μη, 
οι οποίοι επιθυμούν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. 
Στόχος όλων μας είναι το νέο καταφύγιο του νησιού 
μας να  λειτουργήσει πριν τον ερχόμενο χειμώνα!

Υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογός μας, σε συνεργασία 
με τις άλλες φιλοζωϊκές, επιτελούν τεράστιο κοινωνι-
κό και πολιτισμικό έργο στην Πάρο, με αποτέλεσμα να 
βλέπουμε όλο και λιγότερα αδέσποτα στους δρόμους. 
Γεγονός το οποίο και αναγνωρίζεται από τους κατοί-
κους, επισκέπτες και επαγγελματίες τους νησιού. Ο 
σύλλογός μας διαχειρίζεται καθημερινά τουλάχιστον 
40 σκυλιά στο προσωρινό καταφύγιο που λειτουργεί, 
ενώ εθελοντές του ταΐζουν καθημερινά 400 περίπου 
γατιά σε όλη την Πάρο σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Από το υπάρχον καταφύγιο, περνούν και οδεύουν 
προς υιοθεσία εκατοντάδες σκυλιά και γατιά ετησίως. 
Με λίγα λόγια, ο σύλλογός μας καλύπτει όλο τον κύ-
κλο ζωής της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στην 
Πάρο, από την περισυλλογή τους μέχρι την υιοθεσία 
τους σε φιλόζωες οικογένειες στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Το κόστος κάθε υιοθεσίας μπορεί να φτά-
σει μέχρι και 300 ευρώ ανά ζώο, όπως προκύπτει από 
τις από τον Νόμο υποχρεωτικές διαδικασίες (πχ ηλε-
κτρονική σήμανση, εμβολιασμοί, ενδεχόμενη θεραπεία 
και κτηνιατρική φροντίδα, έκδοση διαβατηρίου, κόστη 
μεταφοράς και προσωρινής φιλοξενίας κλπ). 

Αυτά τα κόστη καλύπτονται όσο αυτό είναι δυνα-
τό από την ανάδοχη οικογένεια, ενώ ο σύλλογός μας 
καλύπτει τα υπόλοιπα. Σημειώνεται ότι, το σύνολο 
των δαπανών που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
για ζωοτροφές, ιατρικά έξοδα, υιοθεσίες, μεταφορές 
ζώων και εξοπλισμού, κόστη διαχείρισης και λειτουρ-
γίας του καταφυγίου κ.ά., ανέρχεται στο ιδιαίτερα 
υψηλό ποσό των 70-80.000 ευρώ το χρόνο!

Σαν μη κερδοσκοπική φιλοζωική οργάνωση, οι πόροι 
του συλλόγου μας προέρχονται από χορηγίες και δω-

ρεές, ενώ η λειτουργία του γίνεται από εθελοντές. Ο 
δήμος συμμετέχει σε ετήσια βάση με το σχετικά μικρό 
ποσό των 7.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύει λιγότερο 
από το 10% των συνολικών μας δαπανών. Επισημαί-
νεται ιδιαίτερα ότι η κατασκευή του νέου καταφυγίου 
στο Μαράθι, χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από ιδιωτικές χορηγίες και δωρεές. Οι σημαντικοί αυ-
τοί ιδιώτες χορηγοί, παρακολουθούν και ελέγχουν μέ-
χρι λεπτό του ευρώ τη διαχείριση των δωρεών τους, η 
οποία είναι απολύτως διαφανής. Επί πλέον, τα οικονο-
μικά που αφορούν την καθημερινή διαχείριση της λει-
τουργίας του συλλόγου μας, είναι στην διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου.

Όσοι λοιπόν αναγνωρίζουν αυτή μας την προσπά-
θεια και θέλουν να βοηθήσουν το έργο μας, μπορούν 
να καταθέτουν τη δωρεά τους στον λογαριασμό μας:

στην ΑLPHA BANK: GR36 0140 6250 6250 0210 
1069 137 ή μέσω του PAYPAL: paws@paws.gr.

Ρ. Ελευθεριάδου 
Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας 

Ζώων Πάρου - PAWS

Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

Οινοποιείο | Ρούσσος Κωνσταντίνος | Τηλ.: 6977786711

∆οκιµάστε την αξεπέραστη γεύση  των 
κρασιών & της σούµας του οινοποιείου µας!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday)

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 

Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 

τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 

κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

ΚΩΣΤΟΣ, 8 χλµ. από την Παροικιά, 

πωλείται οικία 48 τ.µ. µε οικόπεδο 

189 τ.µ. ανεξάρτητη, καθιστικό, 1 Υ/∆, 

βεράντα, κήπο, 2 γκαράζ, κεντρική – 

απόκεντρη. Τηλ. 6942 036 686

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται επιπλωµένο 

διαµέρισµα. Τηλ. για πληροφορίες: 

6972 077 052

ΑΣΠΡΙΕΣ, ενοικιάζεται ετησίως, επι-

πλωµένη µεζονέτα µε 3 υπνοδωµάτια, 

3 µπάνια, κήπο και τζάκι. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6944 256 804

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 

στην Παροικιά για ενοικίαση λίγους 

µήνες ή όλο το χρόνο από Ελληνίδα, 

από το Σεπτέµβριο και µετά. Τηλ. 

επικοινωνίας: 694 293 1627

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από µεγάλη 

αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχια-

κή ή µόνιµη απασχόληση και Ο∆ΗΓΟΣ 

– ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ηλικίας έως 40 

ετών, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22840 

27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από τεχνικό γραφείο στην Πάρο για 

µόνιµη απασχόληση. Απαραίτητα 

προσόντα, η γνώση αγγλικών, Η/Υ 

(πακέτο Offi  ce: word, excel κ.α.) Η 

γνώση σχεδιαστικού προγράµµατος 

θα εκτιµηθεί. Αποστολή βιογραφικών 

στο email: buildingoffi  ceparos@

gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ 

ζητείται από τεχνικό γραφείο στην 

Πάρο για συνεργασία, µε γνώση 

του προγράµµατος Archicad. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

buildingoffi  ceparos@gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 

κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 22765, 6974 

945 215

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για 

εργασία σε Κατασκευαστική - 

Τεχνική εταιρία µε απαραίτητη 

γνώση αγγλικών, γαλλικών και Η/Υ. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-

ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 

απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, 

για όλο το χρόνο. Τηλ. 6981 746 231

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, αναλαµ-

βάνει καθαρίσµατα σε σπίτια, µαγαζιά, 

βίλλες, κήπους, κότερα. Τηλ. για 

πληροφορίες: 0030 6944 081 190

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ πωλούνται. 1 φορτη-

γό τριαξονικό και 1 µονό γερανοφόρο, 

διάφορα χωµατουργικά µηχανήµατα 

έργων µικρά και µεγάλα όλα µαζί ή 

ξεχωριστά από κατασκευαστή, λόγω 

συνταξιοδότησης. Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας: 697 4811 838

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ, ΤΗΛ: 22840 51754, 6970 916 145
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ

Αγγελίες

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) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ,
πωλούνται οικόπεδα εντός 
σχεδίου (305-330 τµ), µε πρό-
σοψη σε ένα ή δύο δρόµους, 
κτίζουν 280 τ.µ., είναι 100µ. 
από τη θάλασσα και µε θέα 
στην Αντίπαρο. Τηλ: 6945 296 
297 (ιδιώτης).

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

Προαγγελία γάμου
Ο Γλυνός Σταύρος του Γεωργίου και της Φρειδερίκης το γένος Χριστοφόρου, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Κουλοχέρη Σοφία- 

Καρολίνα του Παναγιώτη και της Μαρίας το γένος Χάινος, που γεννήθηκε στην 

Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 7 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό 

Αγ. Γεωργίου (Πυργάκι) στην Πάρο.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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«Κυνήγι» 
σε 35.000 
ιδιοκτήτες της 
AirBnb

Σε πρόσφατη συνάντηση με τη διοίκηση του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων (ΠΑΣΥΔΑ), 
ο αρμόδιος υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, εστίασε το 
ενδιαφέρον του στα επίμαχα ακίνητα, ζητώντας, μάλι-
στα, να μάθει τον ακριβή αριθμό αυτών που λειτουρ-
γούν σήμερα χωρίς Αριθμό Μητρώου (ΑΜΑ). 

«Η εκτίμησή μας είναι πως πρόκειται για περισσό-
τερα από 35.000 ακίνητα – και όχι 25.000 που λέει 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η 
οποία μέτρησε μόνο όσα είναι «καρφιτσωμένα» στην 
AirBnb – τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να επι-
στρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις, βοηθώντας 
το σύστημα να… αναπνεύσει», τονίζει στην εφημερίδα 
«Ελεύθερος Τύπος» ο επικεφαλής του Συνδέσμου, 
Ανδρέας Χίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Θεοχάρης αποκάλυψε 
πως η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει συζητήσεις 
με όλες τις εταιρίες που εμπλέκονται στην οικονομία 
του διαμοιρασμού, προκειμένου να προχωρήσει τάχι-
στα στο σχετικό… ξεκαθάρισμα.

Μοντέλο ΣΔΙΤ
Με θετικό μάτι φέρεται να βλέπει η κυβέρνηση την 

πρόταση της ΠΑΣΥΔΑ να αξιοποιήσει τα περισσότερα 
από 120.000 εγκαταλελειμμένα ακίνητα, ιδιοκτησίας 
των δήμων ή του Δημοσίου γενικότερα, εφαρμόζο-
ντας μοντέλο ΣΔΙΤ για την κάλυψη της στεγαστικής 
ανάγκης φοιτητών, εποχικών εργαζομένων ή επαγγελ-
ματιών.

Πάρος - Κυκλάδες
Σύμφωνα με στοιχεία της AirDna, που δημοσίευσε ο 

«Ελεύθερος Τύπος», παραδόξως η Αθήνα δεν κατέχει 
την πρωτιά στον αριθμό ακινήτων που προσφέρονται 
μέσω του Airbnb, αλλά η Κρήτη, που «μετρά» σήμερα 
τις περισσότερες ενεργές αγγελίες σε όλη την Ελλά-
δα (22.585), σχεδόν τις διπλάσιες από αυτές που δια-
θέτει η Αθήνα (11.355). Η Πάρος βρίσκεται στην 
9η θέση της πανελλήνιας κατάταξης, με 3051 
ενεργές αγγελίες!

Η κατάταξη των ακινήτων Airbnb στις Κυκλάδες, 
έχει ως εξής:

1. Σαντορίνη: 5.159
2. Μύκονος: 4.351
4. Πάρος: 3.051
5. Νάξος και Μικρές Κυκλάδες: 2.395
6. Τήνος: 1.139
7. Μήλος: 889
8. Σύρος: 856
9. Άνδρος: 805.

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για Airbnb
Οδηγίες δίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ σε όσους 

ενοικιάζουν ακίνητα μέσω των ηλεκτρονικών πλατ-
φορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb).

Πρόκειται για εγκύκλιο με την οποία παρέχονται δι-
ευκρινίσεις για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών που 
ενοικιάζουν ακίνητα μέσω Airbnb για να μην βρεθούν 
ενώπιον της εφορίας στις ηλεκτρονικές διασταυρώ-
σεις που πραγματοποιούνται.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο:
1. Το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά, νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες συνίσταται στο συ-
νολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή στο συνολικό ποσό 
βάσει της πολιτικής ακύρωσης που κατά περίπτωση 
καταβάλει ο μισθωτής. Στο συνολικό συμφωνηθέν 
μίσθωμα περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που βα-
ρύνουν τον εκμισθωτή και μετακυλίονται μέσω του 
μισθώματος στον μισθωτή ή αναγράφονται διακριτά 
πέραν του μισθώματος (για παράδειγμα, τυχόν προ-

μήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας που βαρύνει τον 
εκμισθωτή, δαπάνες καθαριότητας πριν την άφιξη του 
μισθωτή στο ακίνητο, τυχόν χρεώσεις για χρήση κλι-
ματιστικού, ηλεκτρικού ρεύματος, wi-fi κ.λπ.). Οι τυχόν 
επιβαρύνσεις που αφορούν τη σχέση μισθωτή με την 
εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα (για παράδειγμα, τυχόν 
προμήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας που βαρύνει 
τον μισθωτή) δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό 
συμφωνηθέν μίσθωμα.

2. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου, 
οι συνιδιοκτήτες αποκτούν το εισόδημα αυτό με βάση 
τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του «Ακινήτου», εκτός 
της περίπτωσης που έχουν εκμισθώσει τα ποσοστά 
ιδιοκτησίας τους επί του «Ακινήτου» στον «Διαχειρι-
στή» - συνιδιοκτήτη και παράλληλα του έχουν παρα-
χωρήσει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για βραχυχρόνιες 
μισθώσεις, οπότε αυτός καθίσταται εξ’ ολοκλήρου 
δικαιούχος του εισοδήματος που αποκτάται από τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας 
του διαμοιρασμού.

3. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο «Μητρώο Ακινή-
των Βραχυχρόνιας Διαμονής» περισσοτέρων του ενός 
«Διαχειριστών» για το ίδιο «Ακίνητο», παρά μόνο στην 
περίπτωση που καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται 
σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα

4. Η παροχή για διαμονή κάθε άλλου χώρου πέραν 
του «Ακινήτου», αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα αντίστοιχα (για παράδειγμα, εκμί-
σθωση πλωτών μέσων, τροχόσπιτου, κ.λπ.).

5. Τα πρόσωπα που πραγματοποίησαν βραχυχρόνι-
ες μισθώσεις από 1.1.2018 ως υπεκμισθωτές και η 
συμφωνία μίσθωσης με τους εκμισθωτές έληξε πριν 
την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώ-
ου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», δηλαδή στις 
30.8.2018, δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μη-
τρώο αλλά θα πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα 
που απέκτησαν από την βραχυχρόνια μίσθωση «Ακι-
νήτων» της οικονομίας του διαμοιρασμού διακριτά και 
συγκεντρωτικά, ανά «Ακίνητο», στα έντυπα των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού 
έτους 2018

6. Το εισόδημα που προκύπτει από βραχυχρόνιες 
μισθώσεις που καταλαμβάνουν δύο ημερολογιακά 
έτη, για παράδειγμα από 25.12.2018 μέχρι 5.1.2019, 
επιμερίζεται στα αντίστοιχα φορολογικά έτη (2018 
και 2019), με βάση τις ημέρες διαμονής ανά έτος και 
φορολογείται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
έκαστου έτους. Στην περίπτωση αυτή, η μίσθωση θεω-
ρείται ενιαία και προκειμένου να γίνει σωστά ο διαχω-
ρισμός του εισοδήματος ανά έτος, υποβάλλονται δύο 
«Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», μία για κάθε φο-
ρολογικό έτος, εκ των οποίων η πρώτη που αφορά το 
φορολογικό έτος άφιξης του μισθωτή στο «Ακίνητο» 
υποβάλλεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του φορολο-
γικού έτους αναχώρησης του μισθωτή.

7. Το εισόδημα που προκύπτει από την παροχή υπη-
ρεσιών κατά τη διάρκεια της διαμονής του μισθωτή 
στο «Ακίνητο» (πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων) 
συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

ενώ η παροχή υπηρεσιών κατά την εναλλαγή των μι-
σθωτών στο «Ακίνητο», ήτοι, όταν το «Ακίνητο» πα-
ραμένει κενό, δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριό-
τητα για φορολογικούς σκοπούς (για παράδειγμα, η 
καθαριότητα στο ακίνητο μετά την αναχώρηση ενός 
μισθωτή και πριν την άφιξη ενός άλλου). Τονίζεται, ότι 
η απλή παροχή - διάθεση κλινοσκεπασμάτων δεν συ-
νιστά επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέ-
ρω, ενώ η περίπτωση της αλλαγής κλινοσκεπασμάτων 
κατά την διάρκεια διαμονής του μισθωτή στο «Ακίνη-
το» συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

8. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τις 
ψηφιακές πλατφόρμες στους «Διαχειριστές Ακινήτων» 
(εκμισθωτές - υπεκμισθωτές) με τη μορφή προμήθειας 
/ δώρου (bonus), δεν αποτελούν εισόδημα από ακί-
νητη περιουσία αλλά εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Ειδικά, οι εκμισθωτές-υπεκμισθωτές, 
που είναι φυσικά πρόσωπα και δεν ασκούν εξ άλλου 
λόγου επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν υποχρε-
ούνται σε έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και 
στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων για προμήθει-
ες/δώρα (bonus), που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 
10.000 ευρώ ετησίως, καθώς τέτοιες συναλλαγές 
διενεργούνται ευκαιριακά και πραγματοποιούνται ως 
παρεπόμενη απασχόληση, της βραχυχρόνιας μίσθω-
σης ακινήτων. Κατά περίπτωση, το εισόδημα αυτό δη-
λώνεται και φορολογείται στους κωδικούς 403-404 ή 
409-410 του εντύπου Ε1.

Η αναζήτηση…
Τη συνδρομή και συνεργασία των ψηφιακών πλατ-

φορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων, και συγκεκριμένα 
της Airbnb, θα ζητήσει η ΑΑΔΕ προκειμένου να εντο-
πίσει τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των 20.000 
ακινήτων που δεν δηλώθηκαν ως όφειλαν στη σχετική 
πλατφόρμα της Αρχής, ώστε να λάβουν τον απαιτού-
μενο πλέον αριθμό μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ). 

Προκειμένου να εντοπίσει τους παραβάτες, η 
ΑΑΔΕ αξιοποίησε τη δυνατότητα που έχει απο-
κτήσει να εμπλουτίζει τη βάση δεδομένων της 
μέσω της τεχνικής αυτόματης συγκέντρωσης 
δεδομένων από το Διαδίκτυο (web scraping). 
Η εν λόγω τεχνική θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κή για τη συγκέντρωση πληροφοριών για τιμές, τζίρο 
και δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικοί της ΑΑΔΕ έφτιαξαν 
λογισμικό ρομπότ που κατάφερε να χαρτογραφήσει 
την ανατομία των ιστοσελίδων Airbnb / Homeaway / 
Booking. Τα «ρομπότ» αυτά κατάφεραν να σκανάρουν 
τις ελληνικές καταχωρήσεις ακινήτων στην Airbnb και 
να απομονώσουν τα δεδομένα που ενδιέφεραν την 
ΑΑΔΕ.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία από τον αριθμό των 
ενεργών αγγελιών ακινήτων που είναι καταχωρημέ-
νες στην Airbnb και υπολογίζονται σε περίπου 80.000, 
είναι προφανές ότι ένα στα τέσσερα ακίνητα ου-
δέποτε δηλώθηκαν στην ΑΑΔΕ, καταδεικνύοντας 
παράλληλα και το εκτεταμένο εύρος της φοροδιαφυ-
γής. 
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Φραγκοσυκιά 
| Επικίνδυνη 
ομορφιά

Υποτιμημένο φυτό για κάποιους, το φυτό του μέλ-
λοντος για κάποιους άλλους. Δυστυχώς ο άνθρωπος, 
δεν έχει ακόμα συμβιβαστεί με την ιδέα των πολλών 
χρήσεων και ωφελειών του φυτού αυτού, λόγω άγνοι-
ας. Η φραγκοσυκιά πάντως μας υπόσχεται πολλά, αρ-
κεί εμείς να πιστέψουμε σ’ αυτήν.

Η φραγκοσυκιά, (opuntia - ficus) ή Ινδική συκή, είναι 
κάκτος παχύφυτος και χυμώδης, με περιεκτικότητα σε 
νερό που φτάνει το 90%. Με ύψος 3 μέτρα, αλλά που 
μπορεί να φτάσει και τα 5 μέτρα, ανάλογα το είδος. 

Ένα δέντρο άφυλλο, αφού ως φύλλα διατηρεί αγκά-
θια που βρίσκονται επάνω στους βλαστούς, οι οποίοι 
βλαστοί αργότερα ξυλοποιούνται και αποτελούν τον 
κορμό του φυτού. Τα δε αγκάθια αυτά, το προστα-
τεύουν από εξωτερικούς παράγοντες – εχθρούς. Ο 
καρπός έχει βαρελοειδές σχήμα, είναι σαρκώδεις, με 
πολλούς σπόρους και η σάρκα του έχει επάνω πολλά 
μικρά αγκάθια. Ωριμάζουν, από τον Αύγουστο – Σε-
πτέμβριο, ενώ το χρώμα του καρπού ποικίλει, ανάλογα 
την ποικιλία. Τα άνθη του είναι μεγάλα και βρίσκονται 
στις άκρες των βλαστών και έχουνε κίτρινο ή πορτο-
καλί χρώμα.

Η καταγωγή της από το Μεξικό και ήρθε στην Ευ-
ρώπη από τους ισπανούς. Στις Η.Π.Α., Βραζιλία και 
Μεξικό, καλλιεργείται κυρίως ως ζωοτροφή. Για τους 
καρπούς της καλλιεργείται μόνο στην Ιταλία, Ισπανία 
και βόρεια Αφρική. Το κλίμα που χρειάζεται για να καλ-
λιεργηθεί πρέπει να είναι ξηρό, με έντονη ηλιοφάνεια. 
Αγαπά τα ξηρά και πετρώδη εδάφη, χωρίς υγρασία 
και καλή αποστράγγιση. Δε χρειάζεται κλάδεμα, γιατί 
αργούν να κλίσουν οι τομές και κινδυνεύει να σαπίσει. 
Μπορεί να ευδοκιμήσει, με χωρίς καθόλου νερό, αλλά 
με λίγο πότισμα, αποδίδει περισσότερη παραγωγή και 
αυξάνεται η βιωσιμότητα του φυτού.

Το φραγκόσυκο τρώγεται ωμό, μπορεί να γίνει τσάι, 
μαρμελάδα, γλυκό του κουταλιού, τουρσί, ενώ συστη-
ματικά χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών ασθε-
νειών και επιφανειακών τραυμάτων. Χρησιμοποιείται 
για θεραπείες, κατά του σακχαρώδη διαβήτη, της χο-
ληστερίνης, καθώς και για ενίσχυση του ανοσοποιητι-
κού μας συστήματος. Στο Μεξικό, τη χώρα καταγωγής 
της, φτιάχνουν από τους καρπούς της τη γνωστή σε 
όλους μας τεκίλα, αντιρυτιδικές κρέμες και αντηλια-
κό λάδι. Ένα τυποποιημένο προϊόν με μεγάλη ζήτηση, 
είναι το έλαιο που παράγεται από τους σπόρους του 
φραγκόσυκου και προωθείται στην αγορά ως ελιξίριο 
της νεότητας και πωλείται σε πολύ υψηλές τιμές. Στην 
Αμερική, με τους ίδιους σπόρους, παράγεται ένα είδος 
λευκού αλεύρου,  από το οποίο παράγεται ένα είδος 
ψωμιού.

Οι φραγκοσυκιές, χρησιμοποιούνται συχνά και ως 
φυτοφράχτης και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρε-
πτικά στην εξάπλωση πυρκαγιών, λόγω της μεγάλης 
τους περιεκτικότητας σε νερό και επειδή καίγονται 
πολύ δύσκολα. 

Πολλοί είναι οι συνεταιρισμοί που έχουν στραφεί 
τελευταία προς αυτήν την καλλιέργεια, βλέποντας τα 
πολλαπλά οφέλη, καθώς και κέρδη, που αποφέρει το 
φυτό αυτό.

Παναγιώτης Δημόπουλος

7.735 έλεγχοι 
τον Ιούνιο

Σαφάρι ελέγχων στα νησιά και τις τουριστικές περι-
οχές κάνουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 
τον Ιούνιο έγιναν έλεγχοι σε 7.735 επιχειρήσεις σε όλη 
την Ελλάδα, με το μέσο ποσοστό παραβατικότητας να 
ανέρχεται σε 32%. Οι περισσότεροι έλεγχοι έγιναν 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη την Πάτρα και τα νησιά.

Η παραβατικότητα χτύπησε «κόκκινο» στην Κέρκυρα, 
με τους παραβάτες να ανέρχονται στους 6 από τους 
10 που ελέχθησαν. Τα μμεγαλύτερα ποσοστά φοροδι-
αφυγής εντοπίστηκαν στα ταξί, τα πλυντήρια αυτοκι-
νήτων, τα ανθοπωλεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 
Σε ό,τι αφορά τα νησιά, «πρωταθλήτρια» αναδείχθηκε 
η Κέρκυρα με 141 ελέγχους και παραβατικότητα στο 
62%, η Σαντορίνη με 151 ελέγχους και 56% παραβα-
τικότητα και η Μύκονος με 159 ελέγχους και παραβα-
τικότητα 43%.

Τουρισμός: 
Νέα μέτρα

Τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασιστεί το 
στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον τομέα του 
τουρισμού καθόρισαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης και ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θε-
οχάρης.

Κατά τη συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού, στην 
οποία συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Μάνος Κόν-
σολας και ο γενικός γραμματέας Κώστας Λούλης, ο 
πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο τουρισμός αποτελεί 
τον μεγαλύτερο κλάδο της χώρας, στον οποίο η Ελ-
λάδα διαθέτει αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα.

Όπως προκύπτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέτει αυ-
τές τις προτεραιότητες για τον τομέα του τουρισμού:

- Αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης
- Ρύθμιση του πλαισίου των βραχυχρόνιων μισθώ-

σεων (τύπου Airbnb)
- Απλοποίηση αδειοδοτήσεων σε συνεργασία με το 

υπουργείο Ανάπτυξης
- Αποτελεσματική τουριστική προβολή μέσω σύ-

μπραξης του ΕΟΤ με τον ιδιωτικό τομέα (Marketing 
Greece)

Σε 6 μήνες το σχέδιο
Το μακροπρόθεσμο σχέδιο της κυβέρνησης για τον 

τουρισμό θα έχει εκπονηθεί εντός του προσεχούς 
εξαμήνου, σε συνεργασία με τους φορείς του τουρι-
σμού. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε, πάντως, 
ότι «θέλουμε τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, ο 
οποίος είναι αυτός που κράτησε όρθιο τον ελληνικό 
τουρισμό τα χρόνια της κρίσης».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι: «[…] Η δική μας δου-
λειά είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν επιτέλους 
πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ ως σήμερα. Γι’ 
αυτό θέλουμε ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, ξεκά-
θαρους στόχους και περιμένουμε από τα αρμόδια 
υπουργεία να τους υλοποιήσουν. Εύχομαι καλή δύνα-
μη στην ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού και να τε-
λειώσει αυτή η τουριστική περίοδος όσο το δυνατόν 
πιο επιτυχημένα και να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας 
για να κάνουμε αυτό που αξίζει η Ελλάδα όχι μόνο για 
τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες».

Οδός Αγίων 
Αναργύρων

Η μονή των Αγίων Αναργύρων, βρίσκεται στον 
ομώνυμο λόφο, ανατολικά της Παροικιάς, σε 
υψόμετρο 250μ. 

Σύμφωνα με την παράδοση, θεμελιωτής της 
μονής ήταν ο Παυλάκης Ιορδάνης ή Γιορδάνης, 
έμπορος από την Κωνσταντινούπολη. Ο Παυ-
λάκης Ιορδάνης, μετά την άλωση της Κωνστα-
ντινούπολης, κατέφυγε στη Βενετία, μη έχοντας 
άλλη περιουσία από ένα κόκορα, που τον είχε 
γυμνάσει για κοκορομαχίες και κέρδιζε στα δη-
μόσια αγωνίσματα το ψωμί του, με αυτό τον 
τρόπο. Κάποιος όμως Βενετός, που κάθε φορά 
έχανε από τον κόκορα του Ιορδάνη, μίσησε τις 
δόξες του και σκότωσε το άκακο πουλερικό. 

Ο Παυλάκης που τον είχε πόρο ζωής, αποφά-
σισε να τον εκδικηθεί σκοτώνοντας τον. Για να 
αποφύγει τις συνέπειες της πράξης του αυτής, 
έφυγε κρυφά από την Βενετία και κατέφυγε 
στην Πάρο. Εκεί ψηλά στο βουνό που βρίσκεται 
ανατολικά της Παροικιάς, πάνω σε ερείπια αρ-
χαίου ναού, έκτισε το πρώτο κτίσμα της μονής, 
ένα μικρό εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και 
μια μικρή κατοικία. Αποφάσισε να μονάσει εκεί, 
για να εξιλεωθεί για το αμάρτημα του. Αυτό το 
μικρό κτίσμα του Ιορδάνη με την πάροδο του 
χρόνου, διαμορφώθηκε σε μια μικρή μονή. Η πιο 
παλιά επιγραφή που βρέθηκε στο χώρο, αναφέ-
ρει την χρονολογία 1660 Ιουλίου.

Από τους απόγονους του Παυλάκη Ιορδάνη, ο 
Νικόδημος Ιορδάνης, θεωρείται ο ανακαινιστής 
της μονής, ο οποίος ήταν ηγούμενος της κατά τα 
έτη 1799-1825. Στο τέλος του 18ου και αρχές 
του 19ου αι. σημειώνεται η δεύτερη ανακαινι-
στική περίοδος, το κτίσιμο κελιών και ο ευπρε-
πισμός του γύρω χώρου. Νότια του κτηριακού 
συγκροτήματος της μονής υπάρχει το παρεκκλή-
σιο της Αγίας Παρασκευής, ενώ βόρεια λίγο πριν 
φτάσουμε στο μοναστήρι, σώζεται ερειπωμένος 
παλαιός βυζαντινός ναΐσκος.    

  πηγές «Παριανά», τευχ. 15, 146
Η οδός ξεκινάει από την οδό Αγίας Θεοκτίστης, 

έως τη Μονή. 
Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής 
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



Γιορτή Ρεβιθιού
Πολύ λαμπρή εκδήλωση ήταν στον Πρόδρομο η καθιερωμένη συνάντηση που 

πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι, με τον τίτλο: Γιορτή Ρεβιθιού.
Φέτος οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο (27-

28/7/2019) και περιλάμβαναν: Παιδικό θέατρο, παρουσίαση παρασκευής ρεβι-
θοκεφτέ και στραγαλιού, ομιλίες για τη θρεπτική αξία του ρεβιθιού κ.α. Ακόμα, 
προσφέρθηκαν στους επισκέπτες της εκδήλωσης διάφορα εδέσματα του ρεβι-
θιού (έως και καφές από ρεβύθι), ενώ δεν έλειχαν και οι χοροί και τα τραγούδια 
στα δρομάκια του χωριού από ομάδες μουσικών.




