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Ημέρα εθνικής 
αντίστασης

Ημέρα εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης (22/11), 
ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους εκείνους που 
αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, έπεσαν ηρωικά, στον υπέρ 
πάντων αγώνα του λαού μας εναντίον των κατακτη-
τών. Η Πάρος και η Αντίπαρος έδωσαν τους δικούς 
τους ήρωες στον αγώνα για την ελευθερία της πατρί-
δας μας το 1940.

Μια απ’ τις πρώτες αντιστασιακές πράξεις ήταν η 
συμμετοχή Παριανών και Αντιπαριωτών στη συμμαχι-
κή βάση Αντιπάρου. Τα τολμήματα πληρώθηκαν ακρι-
βά με εκτελέσεις, φυλακίσεις εξορίες και βάσανα. Στο 
εκτελεστικό απόσπασμα έπεσαν οι Κυπριάδης ή Αρβα-
νιτόπουλος, Σπύρος Τζαβέλας, Φραγκίσκος Τσαντάνης 
και Βασίλης Πατέλης. Ο Εμμανουήλ Πατέλης πέθανε 
στις φυλακές της Ρόδου και ο Γεώργιος Καπούτσος 
στις φυλακές της Ιταλίας. Οι Αγαπητός Κατρής, Πανα-
γιώτης Κουτσουράκης, Πολυχρόνης Μουρλάς και Βε-
νιζέλος Ραγκούσης πήραν το δρόμο για τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης Νταχάου, Μπραουνσβάϊχ, Νόιενγκαμ-
με, Φλόσενμπεργκ. Επέστρεψαν μόνο ο Ραγκούσης 
με τον Κατρή. Το 1942 η συμμετοχή Παριανών στο 
σαμποτάζ εναντίον του αεροδρομίου στα Μάρμαρα 
έστειλε στην αγχόνη τον αγρότη Νικόλα Στέλλα. Μα-
κάρι με τα λόγια να βρίσκαμε δυνάμεις να εξεγείρουμε 
συνειδήσεις, να φωτίζαμε κρυμμένες αλήθειες,λέει ο 
Χρίστος Γεωργούσης!

Μια τέτοια σπουδαία αλήθεια κρατούσε κρυμμένη 
η καλή μου φίλη και εκπαιδευτικός, Λίτσα Κοκκίνου, η 
οποία υπήρξε καθηγήτρια Πληροφορικής στο Γυμνά-
σιο Πάρου για αρκετά χρόνια. Με είχε εντυπωσιάσει το 
ήθος, το ύφος, η σπάνια ευγένεια της, η καλοσύνη που 
έδειχνε στα παιδιά, με σημαντική και ανιδιοτελή προ-
σφορά όπου χρειαζόταν η βοήθειά της. Με τον σύζυγο 
της και αγαπητό μου φίλο Βασίλη Παναρίτη, είχαμε συ-
ζητήσει αρκετά πράγματα, που όπως και η Λίτσα έτσι 
κι αυτός έχοντας και ο ίδιος προσωπικά, οικογενειακά 
βιώματα, με μεγάλη διακριτικότητα, ταπεινά και περισ-
σή αξιοπρέπεια είχαν αναφερθεί στους γονείς τους.

Πριν λίγες μέρες έλαβα από τους φίλους μου, το βι-
βλίο που είχε γράψει ο πατέρας της Λίτσας, ο Λουκάς, 
ως όμηρος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερ-
μανίας. Διαβάζοντας το, μου ξύπνησαν μνήμες έχοντας 
ακούσει ιστορίες από το Ζέλο Ραγκούση και τον Αγα-
πητό Κατρή για τα φρικτά βασανιστήρια και τις απάν-
θρωπες συνθήκες διαβίωσης. Σπάνια τελείωναν μια 
αφήγηση, γιατί συνήθως κατέληγαν σε δάκρυα και ένα 
βουβό πόνο για τα όσα πέρασαν. Ιδιαίτερα αξιοπρεπείς, 
ταπεινοί και υπερήφανοι.

Ποιός ξέρει; Πιθανόν και να είχαν συνυπάρξει όλοι 
μαζί σε κάποια στρατόπεδα και να είχαν γνωριστεί. Ο 
Λουκάς πάντως με τον Παναγιώτη Κουτσουράκη συ-
νυπήρξαν στο Νόιενγκαμμε και Φλόσενμπεργκ.

Εις μνημόσυνο αιώνιο λοιπόν, σε όλους όσοι ανα-
φερθήκαμε και η στάση ζωής και τα διδάγματα τους, 
να αποτελέσουν φάρο φωτεινό ελπίδας, για όλους 
μας.

Τάκης Αποστολόπουλος

Αρχοντικό 
Γεωργίου 
Ναυπλιώτη

Στην παλιά αγορά της Παροικιάς, στη δεύτερη βρύση 
του Μαυρογένη βρίσκεται το αρχοντικό του Γεωργί-
ου Ναυπλιώτη. Στο μπαλκόνι σώζεται το μονόγραμμα 
«ΓΚΝ 1895».

Αυτό το οίκημα άνηκε στην άλλη αδερφή της Αργυ-
ρώς Δημητρακοπούλου - Παπαβασιλείου, Αικατερίνη 
Δημητρακοπούλου, η οποία είχε παντρευτεί τον γυ-
μνασιάρχη Βασίλειο Γράβαρη, παππού του Βασιλείου 
Γράβαρη, αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και πατέρα 
του νυν δικαστικού Ιωάννη Γράβαρη.

Στο πωλητήριο Παροικιάς αναφέρεται η γριά Δη-
μητρακοπουλίνα, γυναίκα του Παναγιώτη, το γένος 
Κρίσπη, κόρη του Κωνσταντίνου Κρίσπη, να πωλεί το 
1892 το ερειπωμένο και μισογκρεμισμένο κτίσμα στον 
Γεώργιο Κωνσταντίνου Ναυπλιώτη. Ο Γεώργιος Ναυ-
πλιώτης είχε παντρευτεί τη Βασιλική Γεωργίου Δελα-
γραμμάτη. Τότε εκείνος το διαμόρφωσε, παρότι ήταν 
μικρό. Το κύριο σπίτι τους ήταν στη Μάρπησσα, γνω-
στό σήμερα ως «Αρχοντικό Γαβαλά», το οποίο ήταν και 
το αρχοντικό της οικογενείας Δελαγραμμάτη το γένος 
Παπαδόπουλου.

Το ισόγειο, ο Γεώργιος Κ. Ναυπλιώτης, το είχε δι-
κηγορικό γραφείο και επειδή και ο πατέρας του ήταν 

συμβολαιογράφος στην Τραγαία Νάξου από την οποία 
και προήρχετο, επισκεπτόταν συχνά τον γιο του. Οι 
Παροικιώτες της εποχής εκείνης αναφέρουν τον γέρο 
νοτάριο να είναι κοντός παχύς με καπέλο σκληρό και 
ο γιος του Γεώργιος να τον βάζει να κάθεται στην πο-
λυθρόνα του γραφείου του. Επειδή το σπίτι ήταν μικρό 

ο Γεώργιος Ναυπλιώτης νόμιζε ότι θα μπορούσε να 
σκεπάσει και τα πλατιά σκαλιά που οδηγούν στο κά-
στρο, με τη βοήθεια και του βουλευτή αδερφού του 
Γιάγκου, ώστε να το μεγεθύνει διότι στον όροφο είναι 
μία σάλα, ένα υπνοδωμάτιο, μια τουαλέτα ενώ στην 
είσοδο που ήταν από την πλευρά του κάστρου είναι η 
κουζίνα. Τελικά δεν μπόρεσε και στη συνέχεια ο Γεώρ-
γιος Κ. Ναυπλιώτης το πουλάει το 1922 στον Λευκιανό 
έμπορο Δρακάκη με το παρωνύμιο «Κεράς», ο οποίος 
αργότερα αγόρασε και το αρχοντικό των Καζανάβα. 
Ο Δρακάκης μέχρι τότε είχε νοικιασμένα τα απέναντι 
ισόγεια (βλέπε σήμερα αρχοντικά Παπαβασιλείου), τα 
οποία τα χρησιμοποιούσε ως αποθήκες όπου είχε μέσα 
μαδέρια, δοκάρια και ξύλα. Επίσης, πωλούσε και κεριά 
διαφόρων μεγεθών, εξ ου και το παρωνύμιο.

Στη συνέχεια το πήρε ο Νικολός και η Χαριστώ Ζησι-
μοπούλου και μετά το έδωσε στον γιο τους τον Κων-
σταντή, ο οποίος το κράτησε μέχρι το 1944. Η Χαρι-
στώ ήταν η δεύτερη γυναίκα του Νικολού. Ο Νικολός 
είχε άλλα δυο αδέρφια και δυο αδερφές. Το ζεύγος 
Ζησιμοπούλου είχε υπηρέτρια μια νεαρή κοπελιά την 
οποία είχε φέρει η Χαριστώ από την Αμοργό. Τότε οι 
φτωχές κοπέλες δεν έδιναν και μεγάλη σημασία στην 
εμφάνιση τους και εκείνοι που την θυμόντουσαν την 
περιγράφουν να είναι ξυπόλητη με ανδρικές τρίχες στα 
πόδια της. Το σπίτι αυτό στην συνέχεια περιήλθε σε 
πολλούς ακόμα.

Δημήτρης Ντόλκας 
Εκ των συντονιστών της Ομάδας 

«Ιστορία της Πάρου»

Ιστορία

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 549

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

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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Χαμός με την 
τηλεκπαίδευση

Τα όσα πρωτόγνωρα πράγματα γίνονται στη χώρα 
μας με την τηλεκπαίδευση και τα προβλήματα που πα-
ρουσιάζονται, και στο νησί μας, έρχονται για δεύτερη 
συνεχή εβδομάδα να προκαλέσουν την αντίδραση φο-
ρέων της Πάρου.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, σε ανακοίνωσή της στις 

23/11 σημειώνει:
«ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- Έκλεισαν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, ακολούθησαν 

τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα ενώ 
δεν ήταν απαραίτητα τα οριζόντια μέτρα.

- Είχαν όλο το χρόνο στη διάθεσή τους από τον Ιού-
νιο να είναι έτοιμοι μπροστά στο δεύτερο κύμα παν-
δημίας.

Τα αποτελέσματα γνωστά:
- Μάσκες που δεν έφτασαν ποτέ στα σχολεία 
- Πλατφόρμες που «σέρνονται»
- Αδυναμίες σύνδεσης μαθητών και εκπαιδευτικών 
- Ωράρια εκπαίδευσης για τους μικρούς μαθητές 

την ώρα της μεσημεριανής «σιέστας». 
Την ίδια ώρα μεγάλος αριθμός μαθητών στερείται 

των τεχνολογικών μέσων, σύνδεσης με το διαδίκτυο 
ή της ικανοποιητικής του ταχύτητας, μεγεθύνοντας τα 
προβλήματα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στις σχολι-
κές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
νησιού μας δεν έχει αποσταλεί ούτε μια ταμπλέ-
τα. Ενενήντα μαθητές δημοτικών σχολείων και 
εβδομήντα περίπου νηπιαγωγείων στερούνται 
μέσων για να μετέχουν στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση.

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί αυτή η άθλια κατάσταση στο χώρο της 
εκπαίδευσης:

- Ζητάμε από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 
να καταγράψουν και να ενημερώσουν σχετικά με το 
πόσοι μαθητές δεν έχουν τον απαιτούμενο τεχνολο-
γικό εξοπλισμό.

- Ζητάμε να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να διασφαλιστεί τώρα η ισότιμη πρόσβαση όλων των 
μαθητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα, με δωρεάν 
παροχή όλων των απαιτούμενων τεχνικών μέσων 
(πχ. υπολογιστών, γρήγορου διαδικτύου) ώστε να μην 
υπάρχουν ανισότητες.

- Ζητάμε η Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβου-
λίες για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση».

Παρέμβαση γονέων
Με τον τίτλο: «Δε θέλουμε άλλη μια χαμένη εκπαι-

δευτική χρονιά», η ένωση συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων δήμου Πάρου, δημοσίευσε δελτίο Τύ-
που με το οποίο διαμαρτύρεται για τις συνθήκες μάθη-
σης στα σχολεία του νησιού μας.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Όπως σε όλη την Ελλάδα έτσι και στην Πάρο ξεκί-

νησε με πολλά προβλήματα η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση. Πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί των δημοτικών 
και των νηπιαγωγείων σε όλο το νησί προσπαθούσαν 
μάταια επί ώρες να συνδεθούν.

Η κυβέρνηση χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις 

απαραίτητες υποδομές και τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό για κάθε μαθητή, ώστε να μπορεί να 
συμμετάσχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
ορίζει υποχρεωτική τη συμμετοχή καθώς θα συ-
νεχίζεται κανονικά η διδακτέα ύλη και θα μπαίνουν 
απουσίες στους μαθητές.

Κανείς δεν υπολόγισε όμως, ότι σε κάποια 
σπίτια υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά, 
που δεν έχουν επαρκή αριθμό υπολογιστών ή 
τάμπλετ και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν 
σύνδεση στο ίντερνετ.

Δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό αλλά τα αυτονόητα!
- Ζητάμε τεχνολογικό εξοπλισμό χωρίς όρους για 

όλους τους μαθητές/τριες αλλά και εκπαιδευτικούς 
που τον έχουν ανάγκη.

- Άμεση ενίσχυση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύ-
ου

- Ισότιμη συμμετοχή των μαθητών σε αυτή τη νέα 
μορφή διδασκαλίας.

- Επανεξέταση του κλεισίματος των Δημοτικών και 
των Νηπιαγωγείων σε περιοχές με χαμηλό ιικό φορ-
τίο.

«Δε θέλουμε άλλη μια χαμένη εκπαιδευτική χρονιά».

Λέμε όχι στη 
μάθηση... στα 
τυφλά

Μάθηση... στα τυφλά, μόνο έτσι μπορεί να χαρακτη-
ριστεί το τραγελαφικό αλαλούμ που συνεχίζεται με την 
τηλεκπαίδευση και τη σωρεία προβλημάτων που έχουν 
δημιουργηθεί σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς.

Προβλήματα με την ανεπαρκή διάθεση υπολογιστών 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στις συνδέσεις, στην 
απαιτούμενη ταχύτητα, στην εικόνα, τον ήχο κλπ ενώ 
βλέπουμε η κυβέρνηση δια εκπροσώπου της προκλη-
τικά να επιμένει ότι όλα «βαίνουν καλώς» ή άλλες 
φορές επικαλουμένη την «έκτακτη ανάγκη» να ζητάει 
άλλοθι ενώ είχε όλο το χρόνο να προετοιμαστεί. Αφού 
γύρισε επιδεικτικά τη πλάτη στα αιτήματα εκπαιδευτι-
κών, μαθητών και γονιών, όρισε την τηλεκπαίδευση ως 
υποχρεωτική (με λήψη απουσιών)χωρίς όμως να έχει 
εξασφαλίσει τα αναγκαία μέσα και μέτρα εφαρμογής 
στέλνοντας έτσι... «αδιάβαστους» χιλιάδες μαθητές. Η 

λαϊκή οικογένεια δοκιμάζε-
ται αφού καλείται και πάλι 
να βάλει το χέρι στη τσέπη 
ώστε να εξασφαλίσει στα 
παιδιά τη πρόσβαση στη 
μόρφωση αγοράζοντας 
απαραίτητο εξοπλισμό, 
εξασφαλίζοντας συνδέ-
σεις ικανές να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις για 
την τηλεκπαίδευση. Ενώ η 
παρουσία του γονέα δίπλα 
στο μαθητή νηπιαγωγείου 

και δημοτικού είναι αναγκαία δεν κρίθηκε αναγκαία 
και η εξασφάλιση νέας άδειας για τους γονείς με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται οικογενειακό και επιπλέον 
οικονομικό πρόβλημα.

Όλα αυτά αποκαλύπτουν τις τεράστιες ευθύνες 
που έχει η κυβέρνηση που με κριτήριο «τις αντοχές 
της οικονομίας» δεν πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα με 
αποτέλεσμα την ανισότιμη πρόσβαση και εκπαίδευση, 
δημιουργία μεγάλων μορφωτικών κενών που συνεχώς 
διευρύνονται.

Απέναντι σε όλα αυτά η Ομάδα Γυναικών Πάρου-

Αντιπάρου δε μένει απαθής και αδιάφορη. Ενώνουμε 
τη φωνή μας με τους εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους 
γονέων, με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδε-
μόνων Δήμου Πάρου για να φθάσει το μήνυμα διεκ-
δίκησης προς την Κυβέρνηση αλλά και τον Δήμο σε 
ό,τι του αναλογεί, των αυτονόητων για τη σύγχρονη 
και ισότιμη πρόσβαση των παιδιών μας στη μόρφωση 
ζητώντας:
 • Να φθάσει άμεσα σε κάθε μαθητή ο αναγκαίος εξο-

πλισμός.
 • Να ενισχυθεί τώρα το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο 

όπως και όλες οι απαιτούμενες τεχνολογικές υποδο-
μές ώστε να εξασφαλιστούν για όλους τους μαθητές 
ίσες και σύγχρονες προϋποθέσεις πρόσβασης στην 
εκπαίδευση .
 • Να μη αφαιρεθεί ούτε μια ημέρα κανονικής άδειας 

από τους εργαζόμενους γονείς.
 • Να εξασφαλιστεί το ασφαλές άνοιγμα των σχολεί-

ων με έως 15 μαθητές ανά τμήμα και παράλληλη κά-
λυψη των εκπαιδευτικών κενών.
 • Επαρκές και μόνιμο προσωπικό ώστε να εξασφα-

λιστεί η συνεχής απολύμανση των σχολικών κτιρίων. 
Ομάδα Γυναικών Πάρου-Αντιπάρου 

(μέλος της ΟΓΕ)

Οµάδα Γυναικών 
Πάρου Αντιπάρου 
(Μέλος της ΟΓΕ)

Παιδεία
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Αναστάτωση 
με την 
κατάργηση 
τραπεζών

Η κοινότητα Νάουσας δια του προέδρου της Πα-
ντελή Μπαφίτη έστειλε επιστολές προς τις συστημικές 
τράπεζες Πειραιώς και Εθνικής, σχετικά με το κλείσιμο 
των υποκαταστημάτων στην περιοχή.

Οι επιστολές προς τις τράπεζες σημειώνουν:
«Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε την 

πρόθεση της Τράπεζας να κλείσει το υποκατάστημα 
που διατηρεί στη Νάουσα της νήσου Πάρου και μάλι-
στα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της περιοχής.

Μιας περιοχής με σημαντική τουριστική σημασία, 
η οποία μάλιστα το τελευταίο διάστημα δοκιμάστηκε 
από την κρίση της πανδημίας περισσότερο από ποτέ.

Παρόλα αυτά παραμένει μια ζωντανή κωμόπολη, με 
το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς να αποτελεί πυ-
ρήνα της καθημερινής δραστηριότητα των ανθρώπων 
της.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε το κατάστημα εξυπηρε-
τεί, πέραν των εμπόρων, των επιχειρηματιών και των 
καταστηματαρχών, ένα μεγάλο αριθμό ατόμων τρίτης 
ηλικίας, αλλά και ευπαθών ομάδων. Στη διάρκεια δε 
της τουριστικής περιόδου ο αριθμός των επισκεπτών 
που το χρησιμοποιούν είναι χιλιάδες. Σε περίπτωση 
που αυτό κλείσει, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες 
της περιοχής, θα υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία, 

καθώς θα πρέπει να διανύσουν περισσότερα από 10 
χιλιόμετρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις συ-
ναλλαγές τους με την τράπεζα. Εξέλιξη δυσμενής, που 
αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημε-
ρινότητα των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα πλήξει μια 
από τις παραδοσιακά τουριστικότερες περιοχές της 
νήσου Πάρου, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Επειδή, η παρουσία του υποκαταστήματος στη Νά-
ουσα της Πάρου, πέρα από την εμπορική του αξία για 
την τράπεζα, έχει πρωτίστως τεράστια κοινωνική και 
εθνική σημασία. 

Επειδή, η πληρωμή των συντάξεων θα πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζών. 

Επειδή, η παρουσία του υποκαταστήματος βελτι-
ώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων 
και παράλληλα διευκολύνει σημαντικά την οικονομική 
ζωή της σημαντικής αυτής περιοχής. 

Παρακαλούμε θερμά, όπως επανεξετάσετε το θέμα 
του κλεισίματος του υποκαταστήματος με θετικό 
πνεύμα, αποδεικνύοντας την ιδιαίτερη κοινωνική ευ-
αισθησία της Τράπεζας απέναντι στους κατοίκους της 
ελληνικής περιφέρειας.

Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους νησιώτες μας 
που προσπαθούν να ζήσουν στον τόπο τους με αξιο-
πρέπεια, κάτω από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες. 
Έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε την προσπάθεια 
τους να διατηρήσουν «ζωντανό» αυτό το πανέμορφο 
νησί των Κυκλάδων».

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή
Ερώτηση σχετικά με το κλείσιμο καταστημάτων 

τραπεζών κατέθεσαν στους υπουργούς Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Στην ερώτησή τους μεταξύ άλλων σημειώνουν:
«[…] Οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων καταστη-

μάτων θα έχουν να επιλέξουν την εργασία σε άλλους 
νομούς και να εργαστούν χιλιόμετρα μακριά από τα 
σπίτια τους, την αλλαγή αντικειμένου εργασίας, που 
ίσως σημαίνει μειώσεις μισθών, τη μεγάλη εντατικο-
ποίηση και στοχοθεσία. Δέχονται αφόρητες πιέσεις 
για συμμετοχή στην “εθελούσια”, αλλιώς θα μπουν 
σε αργία (…).

Το κλείσιμο των καταστημάτων σε συνθήκες πανδη-
μίας, που θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός, 
θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στα κοντι-
νά καταστήματα των τραπεζών. Επιπλέον, σοβαρά 
προβλήματα αντιμετωπίζουν συνταξιούχοι, αγρότες, 
αλιείς και άλλοι μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι ούτε 
εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική τραπεζική είναι, 
ούτε αντέχουν το κόστος των συχνών μετακινήσεων 
σε άλλες πόλεις».

Η ερώτηση του ΚΚΕ καταλήγει ως εξής: «Να 
συνεχίσει να εξυπηρετείται από τα συγκεκριμένα υπο-
καταστήματα ο κόσμος, που είναι κυρίως αγρότες, 
ηλικιωμένοι συνταξιούχοι, κτηνοτρόφοι και αλιείς, 
κάτοικοι των γύρω περιοχών».

Οικονομία

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Παριανά προϊόντα στο γιορτινό τραπέζι
γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας
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Συνεχίζεται το 
πρόβλημα με 
τους κέδρους

Οι κέδροι της Πάρου από το Φιλίτζι μέχρι τη Σάντα 
Μαρία αργοπεθαίνουν, καθώς έχουν προσβληθεί από 
ένα είδος μύκητα, καταστρέφοντας ολοσχερώς τις πα-
ράκτιες κοινωνίες των δέντρων αυτών.

Ο παθογόνος μύκητας (το επιστημονικό όνομα του 
οποίου είναι «Phomopsis juniperivora»), έχει προσβάλ-
λει τις παράκτιες φυτοκοινότητες κέδρων οι οποίες 
επιστημονικά ονομάζονται «Juniperus macrocarpa» 
και εμφανίζονται εξαιρετικά ευπαθείς στο συγκεκρι-
μένο μύκητα. Ο μύκητας που απομονώθηκε και ταυτο-
ποιήθηκε εργαστηριακά, πιστοποιήθηκε ως παθογόνο 
αίτιο της καταστροφής των κέδρων στο νησί.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε αρχικά στην ακτή Φιλιζί-
ου της Νάουσας έως την περιοχή της Σάντα Μαρίας 
και δυστυχώς φαίνεται να εξαπλώνεται με την πάροδο 
του χρόνου. Σε δειγματοληψία που έγινε από επιστή-
μονες το 2014 σε προσβεβλημένα κλαδιά και η οποία 
επαναλήφθηκε μετά από τρία χρόνια, παρατηρήθηκε 
ότι τα φυτά που το 2014 εμφάνιζαν νέκρωση κλαδιών, 
το 2017 είχαν δυστυχώς νεκρωθεί ολοκληρωτικά. Ο 
εν λόγω καταστρεπτικός μύκητας που μεταδίδεται εύ-
κολα ακόμη και μέσω του αέρα, είναι διαδεδομένος 
σε αρκετές περιοχές της Β. Αμερικής και του Καναδά 
και αποτελεί αλλόχθονο εισβάλλον είδος στην Ελλά-
δα. Η καταστρεπτική του δράση σε οικότοπους υψη-
λής προτεραιότητας στην Πάρο -προστατευμένους 
ως NATURA- όπως είναι το Φιλίζι και η Σάντα Μαρία, 
εγκυμονεί περιβαλλοντικούς κινδύνους καθώς οι εκεί 
φυσικές συστάδες κέδρων, αποτελούν ενδιαίτημα για 

σπάνια ή ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας ενώ 
σταθεροποιούν επίσης και προστατεύουν το έδαφος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η χρήση μυκητοκτό-
νων δεν ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο παθογό-
νο μύκητα. Η κατάσταση δεν μπορεί να αντιστραφεί 
αλλά μόνο να περιοριστεί η διασπορά του παθογόνου 
μύκητα με την υλοτομία και την καύση των νεκρών 
κλαδιών ή φυτών και την κλάδευση των κλαδιών που 
παρουσιάζουν μικρής έκτασης προσβολή. Το ζήτημα 
είναι η αποφυγή της εξάπλωσης της καταστρεπτικής 

ασθένειας τονίζουν οι ειδικοί επιστήμονες.

Η συνέχεια…
Ο παθογόνος μύκητας των κέδρων πέρασε και στη 

Νάξο (πιθανά) μέσω του αέρα και πρόσβαλε το κεδρο-
δάσος της Αγίας Άννας.

Η διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (δι-
εύθυνση δασών Κυκλάδων), έστειλε οδηγίες μετά από 
σχετική επιστολή του δασονομείου Νάξου για την αντι-
μετώπιση του ζητήματος. Την ίδια επιστολή έστειλε και 
στην Πάρο. 

Σύμφωνα με την επιστολή για την αντιμετώπιση του 
θέματος της ξήρανσης των κέδρων, γνώμη της υπη-
ρεσίας είναι η σύσταση ειδικού συνεργείου κοπής των 
νεκρών και προσβεβλημένων τμημάτων των κέδρων 
με χειρωνακτικά μέσα (τα οποία πρέπει να απολυμαί-
νονται μετά τη χρήση με χλωριούχο διάλυμα), καθώς 
και η απομάκρυνσή τους (προτείνεται η καύση ή η 
ταφή τους και κάλυψη με χώμα και διαβροχή με ειδικό 
εντομοκτόνο). Στα σημεία της κοπής των κλάδων πρέ-
πει να γίνει επάλειψη με ειδικό μυκητοκτόνο (χαλκού-
χο), για να μην ακολουθήσει επόμενη προσβολή, από 
εξειδικευμένο άτομο με χρήση ειδικής στολής.

Η αναμονή
Το θέμα στη Νάξο αντιμετωπίστηκε σχετικά γρήγορα 

και σύμφωνα με πληροφορίες μας έγιναν οι σχετικές 
εργασίες για την αντιμετώπιση του θέματος. Επειδή η 
εξέλιξη της ασθένειας των κέδρων δεν είναι γρήγορη 
όλοι περίμεναν το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, κα-
θώς είναι απαραίτητη η καύση των προσβεβλημένων 
τμημάτων. 

Σημειώνουμε ότι στην Πάρο υπάρχουν εθελοντές 
που θα πλαισιώσουν τους ειδικούς για τις παραπάνω 
ενέργειες, αλλά το ζήτημα του lockdown και της παν-
δημίας μας έχουν φέρει πίσω στην υπόθεση, που εδώ 
και εβδομάδες αναβάλλεται συνεχώς.

Τοπικές ειδήσεις
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

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

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σκούρα τα 
πράγματα 
(εντός και 
εκτός)

Όταν αναφέρεσαι σε ένα τεχνικό πρόγραμμα, όπως 
και σε ένα προϋπολογισμό, δεν μπορείς να παραβλέ-
ψεις την κεντρική πολιτική κατεύθυνση που δίνεται 
στους οργανισμούς της αυτοδιοίκησης, όπως επίσης 
και όλα όσα συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν και 
σε εκείνα που νομοθετούνται η σχεδιάζονται στο πα-
ρόν με στόχο το μέλλον. Γι αυτό όπως έλεγε κι ο ποιη-
τής Μιχάλης Κατσαρός: «Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί 
σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία». Κα-
ταλαβαίνετε ότι δε μας διακρίνει αισιοδοξία. Και πώς 
να συμβεί αυτό, όταν την τελευταία δεκαετία η τοπική 
αυτοδιοίκηση βρέθηκε στο στόχαστρο των μνημονια-
κών πολιτικών.

Συγκεκριμένα η μείωση της κρατικής χρηματοδότη-
σης υπερέβη το 60%, δημιουργώντας τεράστιο κενό 
ανάμεσα στις ανάγκες των κοινωνιών και τις δυνα-
τότητες των δήμων να αντεπεξέλθουν. Τα ποσά που 
δίδονται αντιστοιχούν στο 2% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος 
όρος στην Ευρώπη είναι της τάξης του 11,5%. Ακό-
μη μεγαλύτερη ήταν η μείωση της Σ.Α.Τ.Α. (Συλλογική 
Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), που προορίζεται για 
μικρά έργα, συντηρήσεις και επισκευές στις κοινότητες 
και έφτασε το 85%. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι 

ότι απαγορεύτηκαν οι προσλήψεις, με 
αποτέλεσμα την υποστελέχωση καί-
ριων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των 
πολιτών. Και για να δέσει το γλυκό, 
όλα αυτά συνέπεσαν με την αναγκαία 
κατά την γνώμη μας διοικητική μεταρ-
ρύθμιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», (έχουμε 
αρκετούς φίλους που διαφωνούν), 
που προέβλεπε μεταφορά επιπλέον 
αρμοδιοτήτων με την αντίστοιχη μετα-
φορά πόρων. Ήλθαν λοιπόν οι αρμο-
διότητες, οι χρηματοδοτήσεις όμως, 
όχι μόνον δεν ήλθαν αλλά μειώθηκαν 
δραματικά. Οι νεοφιλελεύθερες αυτές 
πολιτικές εφαρμόστηκαν από όλες 
ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.

Μοναδική νότα ελπίδας, για να είμαστε δίκαιοι, απο-
τέλεσε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που χρηματο-
δότησε με σωστό και ουσιαστικό τρόπο απαραίτητα 
έργα και συνεχίζεται με την ονομασία «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αυτά προς το παρόν.
Να δεις τι σου ’χω για μετά… που λέει και το άσμα… 

ή τα ’χαμε χύμα μας ήρθαν και τσουβαλάτα που λέει 
ο λαός. Είναι πια ξεκάθαρη η πρόθεση των κυβερνώ-
ντων για μαζικές ιδιωτικοποιήσεις στους τομείς των 
απορριμμάτων και του νερού. Είναι μεγάλη η κουβέντα 
και δεν πρόκειται φυσικά να την ανοίξουμε σε αυτό 
το μικρό κείμενο. Αυτό που θα επισημάνουμε είναι ότι 
θα πούμε το νερό… νεράκι. Τα αποτελέσματα αν τελι-
κά προχωρήσουν οι συγκεκριμένες πολιτικές θα επι-
βαρύνουν πολύ τους δημότες οι οποίοι θα κληθούν 
να πληρώσουν αρκετά περισσότερα για να υπάρξουν 
σημαντικά κέρδη στους ιδιώτες και μάλιστα με χειρό-
τερες υπηρεσίες και εργαζομένους σε ένα καθεστώς 

ομηρείας με ελαστικές σχέσεις.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο δήμος 

Πάρου λειτούργησε, κινούμενος από 
αντίρροπες δυνάμεις, που άλλοτε τον 
έσπρωχναν μπροστά κι άλλοτε τον 
φρέναραν. Θετικά στοιχεία σε αυτή 
την υπόθεση οι γνώσεις και η εμπει-
ρία των εργαζομένων, αλλά κυρίως η 
θέληση των περισσότερων να κάνουν 
«το κάτι παραπάνω» και φυσικά η 
καλή οικονομική κατάσταση που βρέ-
θηκε στην αρχή των μνημονίων και το 
γεγονός ότι είναι ένας τουριστικός δή-
μος με σημαντικά έσοδα. Αρνητικά ο 
ελλιπής σχεδιασμός για το μέλλον, με 

αποτέλεσμα ελάχιστες πρωτοβουλίες για νέες επενδύ-
σεις σε υποδομές αναπτυξιακές, για πολιτιστικούς και 
αθλητικούς χώρους και αδιαφορία για σημαντικά έργα 
και μελέτες, όπως επίσης και ελάχιστες πρωτοβουλίες 
για νέες επενδύσεις σε σχολικές και κοινωνικές υπο-
δομές και μεγάλες καθυστερήσεις σε όσα είχαν προ-
γραμματιστεί από το παρελθόν.

Φυσικά το κυριότερο είναι ότι δεν ανελήφθη καμία 
πολιτική πρωτοβουλία στους σημαντικούς τομείς της 
υγείας και της παιδείας, δεν υπήρξε καμία αντίσταση 
στην απαράδεκτη μεταφορά της αρμοδιότητας της δι-
αχείρισης των απορριμμάτων, όπως και καμία διεκδί-
κηση για στελέχωση υπηρεσιών και μεταφορά πόρων.

Και όπως είναι φυσικό όταν εξαρτάσαι σε απόλυτο 
βαθμό από την κεντρική εξουσία, εκείνο που καταφέρ-
νεις είναι να αδυνατίζεις την θέση σου, να την καθιστάς 
ανίσχυρη και να διαιωνίζεις τα ταξίδια στην Αθήνα και 
στα γραφεία των υπουργών, παρακαλώντας για όλα 
εκείνα που δικαιούσαι.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
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Πέρασε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας στη θέση του προέ-
δρου της κοινότητας Μάρπησσας. 
Φυσικά εσείς έρχεστε από μακριά 
σ’ αυτή την θέση. Πώς εκτιμάτε 
την πορεία σας σ’ αυτή την θέση 
τον τελευταίο χρόνο;

Α.Α.: «Η ενασχόλησή μου με την Το-
πική Αυτοδιοίκηση άρχισε το 1985 ως 
διοικητικός υπάλληλος της κοινότητας 
Μάρπησσας και εν συνεχεία του δήμου 
Πάρου. Η συνταξιοδότησή μου το 2011 
δε με άφησε μακριά από τα κοινά και 
η μεγάλη θέλησή μου για προσφορά 
στον τόπο μου με έφερε υποψήφια με 
τον συνδυασμό του δημάρχου, Μάρκου 
Κωβαίου, «Πάρος τώρα στην Πράξη» 
και στη θέση της προέδρου της κοινό-
τητας Μάρπησσας από τον Σεπτέμβριο 
του 2014.

Η πρώτη 5ετία ήταν πολύ παρα-
γωγική για την κοινότητα. Επιτύχαμε 
αρκετούς από τους στόχους μας και 
προωθήσαμε πολλά έργα μακρόπνοου 
σχεδιασμού. Η προηγούμενη εμπειρία 
μου ως δημοτική υπάλληλος και η κα-

θημερινή επικοινωνία μου με τους κα-
τοίκους της Μάρπησσας συνετέλεσαν 
σημαντικά ώστε να αναδείξω βασικά 
θέματα και ανάγκες του τόπου μου. Τον 
τελευταίο χρόνο, παρόλο που οι συγκυ-
ρίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού μας έφεραν αρκετές καθυστερήσεις 
και ελλείψεις σε προσωπικό, αντιμετω-
πίζουμε με αγώνα την καθημερινότητα 
και παράλληλα προχωρούμε με προ-
σήλωση σημαντικά έργα υποδομών, 
όπως η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και η 
ενίσχυση θωράκισης του προσήνεμου 
μώλου στο Πίσω Λιβάδι».

Οι αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου είναι γνωστό ότι έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και  
απευθύνονται στο δημοτικό συμ-
βούλιο για την υλοποίηση τους. 
Ποια είναι μέχρι σήμερα η αντιμε-
τώπιση των αποφάσεών σας από 
τη δημοτική Αρχή;

Α.Α.: «Οι αποφάσεις του κοινοτικού 
συμβουλίου είναι πραγματικά γνωμο-
δοτικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν 

προτάσεις ή αιτήματα που αφορούν θέ-
ματα της περιφέρειάς μας. Αυτές απο-
στέλλονται στο δημοτικό συμβούλιο, 
στον δήμαρχο, στους αντιδημάρχους 
και στις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον 
απαιτείται ενέργεια ή γνωμοδότηση 
από αυτές. Όλες δε οι αποφάσεις μας 
κοινοποιούνται στους δημοτικούς συμ-
βούλους της περιφέρειάς μας, σε όλους 
τους κοινοτικούς συμβούλους και ενη-
μερώνουμε τους πολίτες στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, πα-
ρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη 
των θεμάτων, συνεργαζόμαστε με τους 
αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του 
δήμου για την επίλυση των ζητημάτων 
και διεκδικούμε την ολοκλήρωση των 
απαραίτητων ενεργειών για να φέ-
ρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε 
πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου ιεραρχήσα-
με τα θέματα και βάλαμε στόχους για 
τη σύντομη διεκπεραίωση τους».

Αυτές τις μέρες μετά από το σει-
σμό στη Σάμο έχει ξεκινήσει η συ-
ζήτηση για τα εγκαταλελειμμένα 
– επικίνδυνα κτήρια. Στη Μάρπησ-
σα ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά 
κτήρια σε μια τέτοια κατάσταση. 
Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα 
αυτό.

Α.Α.: «Στον παραδοσιακό οικισμό της 
Μάρπησσας υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά 
ακίνητα εγκαταλελειμμένα και γκρε-
μισμένα. Οι πρώτες ενέργειες έγιναν 
από την τέως κοινότητα Μάρπησσας 
το 1988 προς το Πολεοδομικό Γραφείο 
Νάξου, το οποίο χαρακτήρισε ορισμέ-
να από αυτά επικινδύνως ετοιμόρρο-
πα. Έκτοτε συνεχίστηκαν οι ενέργειες 
της κοινότητας για κινητοποίηση των 
ιδιοκτητών και ενημέρωση των αρ-
μόδιων αρχών. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας μου δείχνω ιδιαίτερη μέριμνα 
για την επικινδυνότητα των κτισμάτων, 
με στόχο την αποκατάστασή τους για 
την ασφάλεια των κατοίκων και των 
επισκεπτών του χωριού, καθώς και 
των όμορων ιδιοκτησιών. Συγκεκριμέ-
να, το συμβούλιο της δημοτικής κοι-
νότητας Μάρπησσας με την απόφασή 
του αριθ. 39/2017 έχει προχωρήσει 
στην καταγραφή εννέα ετοιμόρροπων 
κτισμάτων, η δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού – Δόμησης και Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Πάρου έχει προβεί 

Πρώτο θέμα

Κοινότητα Μάρπησσας: Ομόφωνες 
αποφάσεις περιμένουν υλοποίηση

Α. Αντωνοπούλου: Αντιμετωπίζουμε 
με αγώνα την καθημερινότητα

Η «Φωνή της Πάρου» συνεχίζει τις παρουσιάσεις της για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη καθηκόντων 
των νέων αυτοδιοικητικών στελεχών που προέκυψαν από τις εκλογές του Μαΐου 2019. Σ’ αυτό το φύλλο φιλοξενούμε τη 
συνέντευξη της προέδρου της κοινότητας Μάρπησσας, Άννας Αντωνοπούλου και της συμβούλου της αντιπολίτευσης 

με τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Ελένης Γαράκη-Τσιγώνια.

* Του Ν. Ραγκούση-Λαουτάρη
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σε αυτοψία, και αναμένουμε περαιτέρω 
ενέργειες. Παράλληλα, έχουμε λάβει 
την υπ’ αριθ.25/2016 απόφαση που 
αφορά ενέργειες για προστασία των 
διερχομένων από το επικίνδυνο κτίσμα 
κληρονόμων Στ. Σάμιου.

Πρόσφατα και πριν τον σεισμό της 
Σάμου με το έγγραφό μου υπ’ αριθ. Υ.Σ. 
207/17065/12.10.2020 ζήτησα αυτο-
ψία στο διατηρητέο κτίσμα Ναυπλιώτη 
(γνωστό και ως Γαβαλά) με αποτέλεσμα 
να δοθεί εντολή στη δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών δήμου Πάρου να κλείσουν 
οι δρόμοι γύρω από το κτίσμα και να 
απαγορευτεί η διέλευση. Πρόκειται για 
ένα σοβαρό θέμα καθώς αποκλείεται 
από την ανατολική πλευρά η πρόσβαση 
στην κεντρική πλατεία «Αγ. Νικολάου» 
του χωριού, στη μοναδική ταβέρνα του, 
και στο λαογραφικό μουσείο. Σ’ έναν 
παραδοσιακό οικισμό με μακρά ιστο-
ρία, τα παλαιά κτίσματα ως πολύτιμη 
πολιτιστική κληρονομιά, χρειάζονται 
ιδιαίτερη φροντίδα και είναι σημαντικό 
οι ιδιοκτήτες να διασφαλίζουν τη συ-
ντήρηση και επισκευή τους, καθώς εί-
ναι εκτεθειμένα σε φυσικά φαινόμενα».

Είναι γνωστό ότι υπάρχει σχεδι-
ασμός για το νέο εμπορικό λιμάνι 
στο Καμινάκι. Ποια είναι η θέση 
του συμβούλιου σας για την ανα-
γκαιότητα της χάραξης του οδι-
κού άξονα που θα συνδέσει το νέο 
εμπορικό λιμάνι;

Α.Α.: «Το συμβούλιο της κοινότητας 
Μάρπησσας με την υπ’ αριθ. 36/2018 
απόφασή του, τοποθετήθηκε σχετικά 
με την κατασκευή του νέου εμπορικού 
λιμένα στη θέση «Βαρούχας», ύστερα 
από το υπ’ αριθ. 15989/2.11.2018 έγ-
γραφο του δημάρχου Πάρου.

Συμφωνούμε με την κατασκευή 
του έργου σ’ αυτή τη θέση κατανο-
ώντας τη σημασία του για την ανα-
πτυξιακή πορεία του νησιού και τις 
νέες δυνατότητες που θα προσφέ-
ρει για τη σύνδεση της Πάρου με τη 
Νάξο και τα άλλα νησιά των ανα-
τολικών Κυκλάδων. Έχουμε επιφυ-
λάξεις για τη διέλευση της εμπορι-
κής κίνησης του λιμανιού από το 
υπάρχον οδικό δίκτυο μέσα από τη 
Μάρπησσα και τον Πρόδρομο και 
πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο 

να προγραμματιστεί το συντομότε-
ρο και μελέτη χάραξης του οδικού 
άξονα που θα συνδέσει το νέο λιμέ-
να. Επιφυλασσόμεθα βέβαια να γνω-
μοδοτήσουμε στους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου.

Πρόκειται για μελέτη που εκπονεί το 
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
με τον δήμο Πάρου να παρακολουθεί 
και να διευκολύνει, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, τις διαδικασίες».

Η μονάδα βιολογικού καθαρι-
σμού των λυμάτων είναι ανάγκη 
να εκσυγχρονιστεί και να αυξήσει 
τη δυναμικότητα της. Μπορείτε να 
μας πείτε τι έχει γίνει μέχρι σήμε-
ρα για αυτό το πρόβλημα;

Α.Α.: «Η αλήθεια είναι ότι τα τελευ-
ταία χρόνια ο δήμος Πάρου, σε συνερ-
γασία με τη διοίκηση και το εξειδικευ-
μένο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, 
έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο 
θέμα της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. 
Μάρπησσας. Η ραγδαία ανοικοδόμηση 
της περιοχής μας τα τελευταία χρόνια, 
οι επεκτάσεις του δικτύου, αλλά και ο 
μελλοντικός σχεδιασμός για να δεχθεί 
ο ΒΙΟ.ΚΑ. λύματα και άλλων περιοχών, 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανα-
βάθμισης, εκσυγχρονισμού και επέκτα-
σης του, ώστε να αυξηθεί η δυναμικό-
τητά του.

Ο δήμος Πάρου το 2018 ολοκλή-
ρωσε την απαλλοτρίωση ύψους 
120.000 ευρώ της έκτασης του ΧΑΔΑ 
(17.600,00 m2), προκειμένου να απο-
κατασταθεί ο χώρος και να επεκταθεί 
ο ΒΙΟ.ΚΑ. Επιπλέον, όπως με έχουν 
ενημερώσει ο πρόεδρος και δ/ντης της 
ΔΕΥΑΠ, έχει υποβληθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. 
Πάρου ολοκληρωμένη πρόταση για τον 
εκσυχρονισμό και την επέκταση του 
ΒΙΟ.ΚΑ. στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», με προϋπολογισμό δαπάνης 
3.220.000 ευρώ».

Το κτήριο της Αγροτολέσχης 
αλλά και άλλα κληροδοτήματα 
πρέπει να ανακαινιστούν για τη 
δημιουργία χώρων πολιτισμού. 
Ποιες είναι οι αποφάσεις σας γι’ 
αυτό το θέμα και ποια η τύχη τους;

Α.Α.: «α) Η Μάρπησσα αποτελεί ση-
μαντική κοιτίδα πολιτισμού για το νησί 
μας και είναι γεγονός ότι οι κάτοικοι 
έχουν μακρά παράδοση σε συλλογικές 
δράσεις προσφοράς και εθελοντισμού. 
Χαίρομαι που ως πρόεδρος έχω την 
ευκαιρία να συνεργάζομαι με δραστή-
ριους συλλόγους, γι’ αυτό μαζί με τον 
δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ υποστη-
ρίζουμε τις δράσεις τους στοχεύοντας 
στην πολιτιστική ανάπτυξη της κοινό-
τητάς μας. Πάγιο αίτημα λοιπόν της 
κοινότητας εδώ και αρκετά χρόνια είναι 
ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του 
κτηρίου της Αγροτολέσχης, ως του μο-
ναδικού χώρου εκδηλώσεων της Μάρ-
πησσας. Μάλιστα, η ίδια η Αγροτολέ-
σχη αποτελεί τεκμήριο του συλλογικού 
πνεύματος των κατοίκων που ανέφερα, 
αφού κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 
’50 με προσωπική εργασία των νέων 
του χωριού, ως σημείο συνάντησης, 
επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας των 
αγροτοπαίδων Μάρπησσας. Στόχος 
και προηγούμενων από εμάς συμβου-
λίων ήταν ο χώρος αυτός να μεγαλώ-
σει, να διαμορφωθεί, να αλλάξει προς 
το καλύτερο, να μπορέσει να δεχθεί 

περισσότερο κόσμο και να γίνει πόλος 
έλξης για τους κατοίκους του χωριού, 
φιλοξενώντας εκδηλώσεις, εκθέσεις, 
θεατρικά έργα, προβολές ταινιών κλπ., 
για την ψυχαγωγία των κατοίκων της 
κοινότητας και όχι μόνο.

Τα αρχικά σχέδια της επέκτασής της 
έγιναν με προσφορά του αρχιτέκτο-
να –μηχανικού Μανώλη Ισιγώνη το 
έτος 2004. Επί θητείας μας, η τεχνι-
κή Υπηρεσία του δήμου ολοκλήρωσε 
την αρχιτεκτονική μελέτη, έλαβε την 
έγκριση του συμβουλίου Αρχιτεκτονι-
κής και αναμένει τη γνωμοδότηση της 
ΕΦΑ Κυκλάδων. Σήμερα βρισκόμαστε 
σε πολύ καλό δρόμο έχοντας ήδη ανα-
θέσει την στατική μελέτη του κτηρίου, 
που χρηματοδοτείται από το κληροδό-
τημα «Παναγιώτη Κουτρέλη» κοινότη-
τας Μάρπησσας δήμου Πάρου.

Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εκ-
πονείται από το γραφείο του κ. Αρμό-
διου Βωβού, με προσφορά του χωρίς 
αμοιβή, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά 
και θα ακολουθήσουν βέβαια και οι επί-
σημες ευχαριστίες του κοινοτικού συμ-
βουλίου. Μετά την ολοκλήρωση αυτών 
των μελετών ευελπιστούμε ότι άμεσα 
θα επιτύχουμε την έκδοση άδειας δό-
μησης και θα προχωρήσει η δημοπρά-
τηση του έργου, όπως έχουμε συνεν-
νοηθεί με τον δήμαρχο για τον τρόπο 
χρηματοδότησης.

β) Επίσης θα πρέπει να αναφερθούμε 
και στην ανακατασκευή παλαιού κτί-
σματος για τη στέγαση της Αλιπραντεί-
ου κοινοτικής βιβλιοθήκης, που είναι 
δωρεά του αείμνηστου συγχωριανού 
μας πρ. βουλευτού και υπουργού, Δη-
μητρίου Νικήτα Αλιπράντη. Το ακίνητο 
έχει δωριθεί από το έτος 2004, από 
τον συγχωριανό μας αείμνηστο Ηλία 
Περαντινό και βρίσκεται στη θέση 
«Προφήτης Ηλίας» του παραδοσιακού 
οικισμού Μάρπησσας. Για το έργο αυτό 
έχει κατατεθεί στην εφορεία Αρχαιοτή-
των Κυκλάδων η αρχιτεκτονική μελέτη 
για έγκριση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα 
έχουμε έγκριση ώστε να προχωρήσουν 
οι λοιπές απαιτούμενες μελέτες.

Η βιβλιοθήκη στεγαζόταν προσωρινά 
στο παλιό κοινοτικό Κατάστημα. Με-
ταφέρθηκε στο παρόν κοινοτικό Κατά-
στημα και επί σειρά ετών βρίσκονταν 
στον διάδρομο του γραφείου. Όταν 

αναλάβαμε στην προηγούμενη θητεία 
μας, με τη συνδρομή και τον σχεδιασμό 
του γιου του διαθέτη, Ανδρέα-Διονυσί-
ου Αλιπράντη, τη βοήθεια της εθελο-
ντικής ομάδας δράσης Μάρπησσας και 
του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας, 
φροντίσαμε και μεταφέρθηκε στην αί-
θουσα του γραφείου της κοινότητας, 
στις ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες, ενώ 
κατασκευάστηκαν συμπληρωματικά 
ράφια για το σκοπό αυτό.

Μέχρι σήμερα έχει γίνει καταγραφή 
όλων των βιβλίων από την εθελόντρια, 
Μαρία Σολδάτου, η οποία εργάστηκε 
ατελείωτες ώρες υπό την καθοδήγη-
ση της συμπατριώτισσας μας, Μαρίας 
Ρούσσου, δ/ντριας της βιβλιοθήκης 
Δημοσίου Λευκάδας. Αυτήν τη στιγμή 
γίνεται η καταχώρηση των βιβλίων σε 
πρόγραμμα Η/Υ, κατόπιν εξασφάλισης 
εργασίας βιβλιοθηκονόμου από τον 
δήμο Πάρου. Αξίζουν άπειρες ευχαρι-
στίες σε όσους βοήθησαν και βέβαια 
θα ακολουθήσουν οι επίσημες ευχαρι-
στίες του κοινοτικού συμβουλίου».

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εί-
ναι οι κατακρημνίσεις στις περιο-
χές του Δρυού και του Αγ. Νικόλα 
στο Πίσω Λιβάδι. Υπάρχει σχεδια-
σμός για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων;

Α.Α.: «Η κατακρήμνιση στον Δρυό 
υπάρχει πλέον των τριάντα 30 ετών. 
Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του 
ζητήματος και με ευαισθησία απέναντι 
στα αιτήματα των κατοίκων της περι-
οχής, όταν αναλάβαμε κατά την προη-
γούμενη θητεία μας, προχωρήσαμε σε 
άμεσες ενέργειες για την κινητοποί-
ηση των υπηρεσιών. Με βάση την υπ’ 
αριθ.25/2014 απόφαση του συμβου-
λίου της κοινότητας Μάρπησσας που 
αφορά την ενημέρωση και πρόταση 
για ενέργειες σχετικά με το αντίστοιχο 
έγγραφο του λιμεναρχείου Πάρου που 
αφορά την υποβολή έκθεσης απλής 
αυτοψίας περιοχής Δρυού Πάρου, 
προτείναμε στο δημοτικό συμβούλιο 
να εγγράψει πίστωση στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα και στον προϋπολογισμό οικον. 
έτους 2015 και να προχωρήσει ο δή-
μος σε όλες τις απαιτούμενες μελέτες 
και αδειοδοτήσεις για την αποκατάστα-
ση και την προστασία της ακτής του 
Δρυού.

Με την υπ’ 1/2018 απόφαση του 
συμβουλίου της κοινότητας Μάρπησ-
σας για «την λήψη απόφασης για την 
υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου με τίτλο «Προ-
στασία των ακτών της περιφέρειας 
από την διάβρωση», ζητήσαμε στο δη-
μοτικό συμβούλιο να συμπεριλάβει στις 
προτάσεις του προς την Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου τις εξής κατακρημνίσεις:

Α) Κατακρήμνιση στο Δρυό (περιοχή 
Καλόγηρα)

Β) Κατακρήμνιση στο Πίσω Λιβάδι – 
Άγιο Νικόλαο

Επίσης, καλέσαμε τη δ/νση Τεχνικής 
Υπηρεσίας του δήμου Πάρου να συντά-
ξει τα τεχνικά δελτία που απαιτούνται 
για την υποβολή πρότασης.

Μετά από ενέργειες του δήμου, η πα-
ράκτια περιοχή του Δρυού έχει κηρυ-
χθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας καθώς οι ζημιές 
στην περιοχή επιδεινώθηκαν σημαντι-
κά κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-
2019.

Πρώτο θέμα

Έχουμε επιφυλάξεις για τη 
διέλευση της εμπορικής 
κίνησης του λιμανιού από το 
υπάρχον οδικό δίκτυο μέσα 
από τη Μάρπησσα και τον 
Πρόδρομο και πιστεύουμε 
ότι θα είναι χρήσιμο 
να προγραμματιστεί το 
συντομότερο και μελέτη 
χάραξης του οδικού άξονα 
που θα συνδέσει το νέο 
λιμένα.



 | 9www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα

Το λιμενικό Ταμείο προχώρησε στην 
αποτύπωση των ζημιών και την ανά-
θεση σύνταξης προμελέτης με την επί-
βλεψη του πανεπιστημίου Πατρών, η 
οποία εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2019. Η 
προμελέτη προβλέπει χερσαία γεωτε-
χνικά έργα και έργα στο θαλάσσιο μέ-
τωπο για την αντιμετώπιση των θεμά-
των που δημιουργεί η κυματική δράση.

Τον Σεπτέμβριο 2019, ο δήμος Πά-
ρου υπέβαλε αίτημα επιχορήγησης 
εκτέλεσης έργου στο υπουργείο Εσω-
τερικών στο πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών από φυσικές 
καταστροφές. Επιπλέον, αναζήτησε 
πηγές χρηματοδότησης για τη σύντα-
ξη των απαιτούμενων μελετών και την 
υλοποίηση του έργου από το υπουρ-
γείο Υποδομών & Μεταφορών και την 
περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Πρόσφατα, τον Οκτώβριο 2020 με 
ενέργειες του δήμου, εγκρίθηκε η εγ-
γραφή χρηματοδότησης της μελέτης 
προστασίας των ακτών Αμπελά και 
Δρυού στο πρόγραμμα Δημοσίων Έρ-
γων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου έτους 
2020, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
184.719,35 ευρώ, και είμαστε αισιό-
δοξοι ότι θα υπάρχει ευδοκίμηση των 
προσπαθειών για την επιτυχή αντιμε-
τώπιση του ζητήματος».

Οι οικισμοί της δημοτικής κοινό-
τητας έχουν επεκταθεί και υπάρ-
χει ανάγκη για έργα υποδομής. 
Αποχέτευση, ύδρευση, βατότητα 
αγροτικών δρόμων κλπ. Πώς έχε-
τε αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
αυτά.

Α.Α.: «Πολλοί φίλοι της Μάρπησ-
σας την έχουν επιλέξει ως τόπο μόνι-
μης ή παραθεριστικής κατοικίας και 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
«έκρηξη» σε ό,τι αφορά την οικοδομική 
δραστηριότητα στο νησί μας. Ένα με-
γάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας 
πραγματοποιείται στην περιφέρεια της 
κοινότητάς μας, τόσο εντός, όσο και 
εκτός οικισμών, ακόμα και σε απομα-
κρυσμένες περιοχές. Οι ανάγκες έχουν 
πολλαπλασιαστεί και ως κοινότητα κα-
ταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη 
διευθέτηση των ζητημάτων που μπορεί 
να προκύπτουν. Είναι γεγονός ότι ιδι-
αίτερα μετά από ημέρες έντονης βρο-
χόπτωσης μας καλούν για θέματα των 
αγροτικών δρόμων και στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων που έχουμε,σύμφωνα με 
όσα ορίζει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-
διο της Πάρου, συνδράμουμε ώστε να 
επιλυθούν τα προβλήματα που παρου-
σιάζονται. Ήδη αναφέρθηκα στον ΒΙΟ.
ΚΑ Μάρπησσας, του οποίου η επέκταση 
και ο εκσυγχρονισμός του αποτελούν 
βασικό έργο υποδομής για την περιο-
χή μας. Επίσης, στον ευρύτερο οικισμό 
του Δρυού αντικαταστάθηκαν οι παλιές 
σωλήνες αμιάντου και αναβαθμίστηκε 
το δίκτυο ύδρευσης».

Για το αλιευτικό καταφύγιο στο 
Πίσω Λιβάδι ποια έργα έχουν 
σχεδιαστεί και με ποιο χρονοδιά-
γραμμα;

Α.Α.: «Για το έργο: «Αποκατάστα-
ση (βελτίωση) θωράκιση με φυσικούς 
ογκόλιθους υφιστάμενου προσήνεμου 

μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο 
Πίσω Λιβάδι ν. Πάρου» έχει συναφθεί 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ του 
δήμου Πάρου και του δημοτικού λιμε-
νικού Ταμείου Πάρου –Αντιπάρου για 
την εκτέλεσή του. Με ενέργειες του δή-
μου και του λιμενικού Ταμείου, το έργο 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
με συνολικό προϋπολογισμό πράξης 
1.735.000 ευρώ κι αυτή τη στιγμή η 
διαδικασία της δημοπράτησης είναι σε 
τελική φάση για την επιλογή αναδόχου. 
Το έργο θα προσφέρει ασφαλή ελλιμε-
νισμό σε αλιευτικά και τουριστικά σκά-
φη και θα είναι ένας μοχλός ανάπτυξης 
του πρωτογενούς τομέα και του τουρι-
σμού στην περιοχή μας».

Το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι 
ανάγκη να μετατραπεί σε 11Χ11. 
Τι έχετε κάνει για αυτό;

Α.Α.: «Αναγνωρίζοντας ότι η ανα-
βάθμιση των αθλητικών υποδομών της 
περιοχής μας θα συμβάλλει στην ενα-
σχόληση των παιδιών και της νεολαίας 
με τον αθλητισμό, επί της θητείας μας, 
το γήπεδο μετατράπηκε από 5Χ5 σε 
8Χ8. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν νέα κα-
θίσματα στις κερκίδες και νέοι πυλώ-
νες φωτισμού με προβολείς LED εξοι-
κονόμησης ενέργειας. Οι ανάγκες για 
άθληση μας οδήγησαν στην απόφαση 
να συνεχίσουμε τις ενέργειές μας.

Για το έργο: «Μετατροπή Ποδοσφαι-
ρικού Γηπέδου Κοινότητας Μάρπησσας 
Δήμου Πάρου σε 11Χ11 και τοποθέτη-
ση νέου τάπητα-κερκίδων», έχει υπο-
γραφεί προγραμματική σύμβαση του 
δήμου Πάρου με την περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου. Αυτήν τη στιγμή έχει πραγμα-
τοποιηθεί ο διαγωνισμός για τη μελέτη 
στατικών νέων πυλώνων φωτισμού 
του γηπέδου καθώς και η ανάπλαση 
του περιβάλλοντα χώρου του, και βρί-
σκεται στο στάδιο της έγκρισης των 
πρακτικών και της ανάθεσης της μελέ-
της.

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ολοκλη-
ρωθεί το σύνολο των μελετών για να 
δημοπρατηθεί το έργο. Παράλληλα, 

όλα αυτά τα χρόνια, σε συνεργασία με 
τον δήμο και την τεχνική Υπηρεσία, δεν 
έχουμε πάψει να ασχολούμαστε με τη 
συντήρηση-επισκευή και βελτίωση των 
εγκαταστάσεων του γηπέδου και των 
αποδυτηρίων και έχουμε μια αρμονική 
συνεργασία με τον «Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησ-
σαϊκός» για την ομαλή λειτουργία του».

Ποιες είναι οι ενέργειές σας για 
το πρόβλημα των χώρων στάθ-
μευσης;

Α.Α.: «Η κοινότητα διαθέτει συνολικά 
5 δημοτικούς χώρους στάθμευσης και 
μισθώνει 7 ακίνητα για την ίδια χρήση. 
Τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που ο 
πληθυσμός του νησιού πολλαπλασι-
άζεται, όπως είναι φυσικό, υπάρχουν 
ημέρες που παρατηρούνται προβλή-
ματα στην κίνηση των αυτοκινήτων και 
των πεζών και δυσκολίες στην εύρεση 
χώρων στάθμευσης. 

Από την άλλη συχνά παρατηρούμε 
στον ίδιο οικισμό, την ώρα που κάποιοι 
χώροι είναι πλήρεις, οι οδηγοί να σταθ-
μεύουν σε σημεία που εμποδίζουν την 
κυκλοφορία, ενώ άλλοι χώροι έχουν 
πολλές διαθέσιμες θέσεις στάθμευ-
σης. Ως κοινότητα προσπαθούμε να 
φροντίζουμε για τη διευκόλυνση των 
οδηγών. Ενδεικτικά, στο Πίσω Λιβάδι, 
όπου το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη επι-
σκεψιμότητα και ανάγκη για χώρους 
στάθμευσης, εκτός από τον δημοτικό 
χώρο στάθμευσης «Ντετώρος» και 
τον χώρο του μώλου κατά τις πρωινές 
ώρες, μισθώνουμε τέσσερα στρέμματα 
στο όριο του οικισμού, τον οποίο φρο-
ντίσαμε να ηλεκτροδοτήσουμε για την 
ασφάλεια των αυτοκινήτων. Επίσης, 
εξασφαλίσαμε και ένα μικρό χώρο απέ-
ναντι από το ξενοδοχείο «Αλώνι» το 
οποίο παραχωρεί δωρεάν ο κ. Γεώργιος 
Παυλάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε. 
Στη Μάρπησσα υπάρχουν 2 δημοτικοί 
χώροι στις θέσεις «Πάνω Μύλοι» και 
«Κάτω Μύλοι» και μισθώνονται 3 ακί-
νητα. Στον Λογαρά υπάρχει δημοτικός 
χώρος και μισθώνεται άλλος ένας και 
τέλος μισθώνονται ακίνητα στη Χρυσή 
Ακτή και στον Δρυό.

Με την υπ’ αριθ. 4 /2020 απόφαση 
του κοινοτικού συμβουλίου προτείνου-
με να διερευνήσουμε τη δυνατότητα 
αγοράς ακινήτων για τη συγκεκριμένη 
χρήση σε μόνιμη βάση για το μέλλον».

κα Αντωνοπούλου για το τέλος 
αυτής της συνέντευξης θέλετε να 
προσθέσετε κάτι;

Α.Α.: «Πέρα των παραπάνω, ήθελα 
να αναφέρω τη δημιουργία τριών νέων 
πιστοποιημένων παιδικών χαρών, την 
αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου 
Αρχιλόχου Μάρπησσας, την κατασκευή 
της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου 
Μάρπησσας, την επισκευή του γραφεί-
ου πληροφοριών στους Κάτω Μύλους 
Μάρπησσας, την ανάπλαση της λίμνης 
του Δρυού και την ανακατασκευή των 
δημοτικών WC στο Πίσω Λιβάδι από το 
δημοτικό λιμενικό Ταμείο.

Επιπλέον, να ενημερώσω ότι έχουν 
δρομολογηθεί και τα εξής έργα στην 
περιφέρεια της κοινότητας Μάρπησ-
σας:

α) Αποκατάσταση χώρου του παλαι-
ού ΧΑΔΑ στη θέση Καμινάκι. Στο τέλος 
του 2018 το έργο εντάχθηκε στον Άξο-
να Προτεραιότητας «Αποκατάσταση 
των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με 
κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών 
για το σκοπό αυτό», στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος 
«ΦιλόΔημος Ι». Η σύμβαση για την 
ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας», 
ύψους 311.920,47 ευρώ υπογράφηκε 
τον περασμένο Ιούλιο και οι εργασίες 
έχουν ήδη ξεκινήσει.

β) Υλοποιείται από την ΔΕΥΑΠ το 
έργο: «Αγωγός μεταφοράς από γεω-
τρήσεις μέχρι Δεξαμενή Αγίου Αντωνί-
ου», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 
ευρώ.

γ) Επανάχρηση νερού του ΒΙΟΚΑ 
Μάρπησσας ή δημιουργία δικτύου άρ-
δευσης για την αναδάσωση του λόφου 
Αγίου Αντωνίου. Έργο που υλοποιείται 
σε συνεργασία Δήμου Πάρου με την 
Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.

δ) Διάνοιξη νέας γεώτρησης στη 
θέση Άγιος Ιωάννης του Γιατρού, από 
τη ΔΕΥΑΠ, διότι η πρώτη παρουσίασε 
πρόβλημα.

ε) Αξιοποίηση κοινοτικού ξενώνα 
«Μάρπησσας» στο Πίσω Λιβάδι. Έχουν 
ληφθεί αποφάσεις από το κοινοτικό 
συμβούλιο Μάρπησσας και από το δη-
μοτικό συμβούλιο και αναμένουμε την 
εισήγηση της νομικής Υπηρεσίας του 
δήμου, ώστε να προχωρήσουμε τις 
διαδικασίες για την εκπόνηση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος αξιοποίησης του 
δημοτικού ακινήτου. Ο κοινοτικός ξε-
νώνας λειτουργούσε και τον μίσθωνε η 
πρώην κοινότητα Μάρπησσας σε ιδιώ-
τη μέχρι και το έτος 1997. Έκτοτε αυτό 
το «φιλέτο» του δήμου αφέθηκε στην 
τύχη του. Στόχος μας είναι η αξιοποί-
ηση αυτής της σημαντικής δημοτικής 
περιουσίας.

Τέλος, υπάρχουν αρκετές προτάσεις, 
ενέργειες και ανάγκες στην κοινότητα 
Μάρπησσας και ευχόμαστε όσο δυνα-
τόν επί το πλείστον να πραγματοποι-
ηθούν, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να 
αναφερθούν όλες στην παρούσα συνέ-
ντευξη. Το πιο σημαντικό εργαλείο για 
την επίτευξη των στόχων μας είναι η 
αγαστή συνεργασία που έχουμε επιτύ-
χει με τον δήμο Πάρου, τον δήμαρχο. 
Μ. Κωβαίο, τους αντιδημάρχους, τους 
δημοτικούς συμβούλους, τις υπηρεσίες 
και τους τοπικούς φορείς».

Η ραγδαία ανοικοδόμηση 
της περιοχής μας τα 
τελευταία χρόνια, οι 
επεκτάσεις του δικτύου, 
αλλά και ο μελλοντικός 
σχεδιασμός για να 
δεχθεί ο ΒΙΟ.ΚΑ. λύματα 
και άλλων περιοχών, 
καθιστούν επιτακτική την 
ανάγκη αναβάθμισης, 
εκσυγχρονισμού και 
επέκτασης του, ώστε να 
αυξηθεί η δυναμικότητά 
του.

Τέλος, υπάρχουν αρκετές 
προτάσεις, ενέργειες 
και ανάγκες στην 
κοινότητα Μάρπησσας και 
ευχόμαστε όσο δυνατόν 
επί το πλείστον να 
πραγματοποιηθούν.
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Πέρασε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας στη θέση του κοινο-
τικού συμβούλου στη Μάρπησσα. 
Πώς εκτιμάτε την πορεία της λει-
τουργίας του τοπικού συμβουλί-
ου.

Ε. Γ.: «Ευχαριστώ τους πολίτες της 
περιοχής της κοινότητας Μάρπησσας 
που μου έκαναν την τιμή και μου έδω-
σαν την ευκαιρία να τους εκπροσωπή-
σω ως κοινοτικός σύμβουλος.

Θεωρώ ότι το τοπικό μας συμβούλιο 
κάνει μεγάλη προσπάθεια να λύσει προ-
βλήματα της περιοχής και λειτουργεί 
με συστηματικό τρόπο. Μέχρι στιγμής 
υπάρχει καλή συνεργασία των μελών 
του συμβουλίου μας και αυτό φαίνεται 
από τις ομόφωνες αποφάσεις μας προς 
τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο 
και τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 
Πάρου. Βέβαια όταν χρειαστεί να δια-
φωνήσουμε, γιατί κατά την άποψη μας 
δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες των 
κατοίκων της Μάρπησσας και δε λύνο-
νται προβλήματα της κοινότητας μας, 
προφανώς θα το πράξουμε».

Οι αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου είναι γνωστό ότι έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και 
απευθύνονται στο δημοτικό συμ-
βούλιο για την υλοποίηση τους. 
Ποια είναι μέχρι σήμερα η αντιμε-
τώπιση των αποφάσεων σας από 
τη δημοτική αρχή;

Ε.Γ.: «Είναι σωστό. Προτείνουμε και 
γνωμοδοτούμε χωρίς να έχουμε τη δυ-
νατότητα υλοποίησης των αποφάσεων 
μας. Αυτή εξαρτάται από τη δημοτική 
Αρχή. Η διαπίστωση είναι ότι καθυστε-
ρεί η συζήτηση των αποφάσεών μας 
στο δημοτικό συμβούλιο και κατά συ-
νέπεια, αυτές δεν υλοποιούνται ποτέ».

Αυτές τις μέρες μετά από το σει-
σμό στην Σάμο έχει ξεκινήσει η 
συζήτηση για τα εγκαταλελειμ-
μένα – επικίνδυνα κτήρια. Στην 
Μάρπησσα ξέρουμε ότι υπάρχουν 
αρκετά κτήρια σε μια τέτοια κα-
τάσταση. Πως έχει αντιμετωπίσει 
το συμβούλιο το πρόβλημα αυτό; 

Ε.Γ.: «Ως κοινότητα έχουμε προβεί 
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
όσο αφορά τα επικίνδυνα κτήρια του 
παραδοσιακού οικισμού της Μάρπησ-
σας. Ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους 
ιδιοκτήτες και εφιστούμε την προσοχή 
τους. Πρέπει όμως ο δήμος, που έχει 
όλη την αλληλογραφία της κοινότητας, 
να προχωρήσει με τις νόμιμες διαδικα-
σίες σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες. 
Είναι ζήτημα ασφάλειας των διερχό-
μενων και προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Σε κάποιες περιπτώσεις και ζή-
τημα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως 
η περίπτωση του κτιρίου Γαβαλά. Μετά 

τη δέσμευση της υπουργού Πολιτισμού 
για την αναπαλαίωση του ο δήμος Πά-
ρου πρέπει να αναλάβει σχετικές πρω-
τοβουλίες ώστε αυτό να περιέλθει στο 
δημόσιο».

Είναι γνωστό ότι υπάρχει σχεδι-
ασμός για το νέο εμπορικό λιμάνι 
στο Καμινάκι. Ποια είναι η θέση 
σας για την αναγκαιότητα της χά-
ραξης του οδικού άξονα που θα 
συνδέσει το νέο εμπορικό λιμάνι;

Ε.Γ.: «Έχουμε τοποθετηθεί καθαρά 
από την αρχή. Ναι στο νέο εμπορικό 
λιμάνι με την προϋπόθεση της χάραξης 
νέου οδικού άξονα που δε θα διέρχεται 
μέσα από τους οικισμούς Προδρόμου, 
Μάρπησσας και Πίσω Λιβαδιού. Οποια-
δήποτε άλλη εξέλιξη θα βρει απέναντι 
της σύσσωμο τον λαό της περιοχής. 
Είναι αδιανόητο να λέμε ότι σκοπός 
μας είναι η αναβάθμιση μιας περιοχής 
και ταυτόχρονα να υποβαθμίσουμε μια 
άλλη».

Η μονάδα βιολογικού καθαρι-
σμού των λυμάτων είναι ανάγκη 
να εκσυγχρονιστεί και να αυξήσει 
τη δυναμικότητά της. Μπορείτε να 
μας πείτε τι έχει γίνει μέχρι σήμε-
ρα γι’ αυτό το πρόβλημα;

Ε.Γ.: «Είναι γνωστό ότι ο ΒΙΟΚΑ 
Μάρπησσας έχει εξαντλήσει εδώ και 
καιρό τις δυνατότητές του με τις γνω-
στές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περι-
βάλλον της περιοχής. Από την άλλη η 
επέκτασή του είναι απαραίτητη, αφού 
ο σχεδιασμός είναι να καταλήγουν σ’ 
αυτόν τα λύματα Κώστου και Λευκών. 
Είναι γνωστό ότι έχει δρομολογηθεί 
η αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Μάρπησ-
σας από τη ΔΕΥΑΠ και το έργο είναι 
σε εξέλιξη. Ευελπιστώ ότι στη μελέτη 
του έργου θα περιλαμβάνονται όλες 
οι απαραίτητες προδιαγραφές για την 
προστασία του περιβάλλοντος και ειδι-
κότερα του θαλάσσιου και την γρήγορη 
αποπεράτωσή του».

Το κτήριο της Αγροτολέσχης 
αλλά και άλλα κληροδοτήματα 
πρέπει να ανακαινιστούν για τη 
δημιουργία χώρων πολιτισμού. 
Ποιες είναι οι ενέργειές σας για 
να συζητηθεί αυτό το θέμα στο 
συμβούλιο και να πάρει αποφά-
σεις;

Ε.Γ.: «Σαν κοινότητα έχουμε στείλει 
σχετική αλληλογραφία στις αρμόδιες 
τεχνικές υπηρεσίες του δήμου και βρι-
σκόμαστε στο στάδιο συμπλήρωσης 
του φακέλου του έργου για τη στατική 
μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 
και έγκρισης της εφορείας Αρχαιοτή-
των».

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εί-
ναι οι κατακρημνίσεις στις περιο-
χές του Δρυού και του Αγ. Νικόλα 
στο Πίσω Λιβάδι. Υπάρχει σχεδια-
σμός για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων;

Ε.Γ.: «Πράγματι είναι ένα πολύ σοβα-
ρό πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής 
της νοτιοανατολικής Πάρου. Όπως θα 
ξέρετε το πρόβλημα είναι σε γνώση 
του δήμου και της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. Η ακτογραμμή που έχει προ-
ταθεί από την κοινότητα Μάρπησσας 
είναι από τη περιοχή Μπουτάρι μέχρι 
το Πυργάκι (περίπου ένα (1) χιλιόμετρο 
απόσταση), καθώς επίσης και η αντι-
στήριξη του λόφου του Αγίου Νικολά-
ου στο Πίσω Λιβάδι».

Οι οικισμοί της δημοτικής κοινό-
τητας έχουν επεκταθεί και υπάρ-
χει ανάγκη για έργα υποδομής. 
Αποχέτευση, ύδρευση, βατότητα 
αγροτικών δρόμων κλπ. Πώς έχει 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
αυτά το συμβούλιο.

Ε.Γ.: «Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που 
αφορά το νησί μας συνολικά. Δυστυ-
χώς από μέρους της δημοτικής Αρχής 
δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι ανάγκες 
των δημοτών και τα προβλήματα που 
ταλαιπωρούν καθημερινά τη ζωή τους. 
Για μας η καταγραφή των απαιτούμε-
νων έργων υποδομής είναι μέσα στις 
άμεσες προτεραιότητες μας».

Για το αλιευτικό καταφύγιο στο 
Πίσω Λιβάδι ποια έργα έχουν 
σχεδιαστεί και με ποιο χρονοδιά-
γραμμα;

Ε.Γ.: «Το έργο έχει δρομολογη-
θεί προς υλοποίηση. Δημοπρατήθη-
κε στις 18 Νοεμβρίου. Θα περιλαμβά-
νει ενίσχυση του λιμενοβραχίονα, ρίψη 
μπετόν, ηλεκτροφωτισμό και άλλες 
εργασίες που θα συμβάλουν σε μια κα-
λύτερη εικόνα του λιμανιού καθώς και 
στην προστασία των αλιευτικών/τουρι-
στικών σκαφών».

Το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι 
ανάγκη να μετατραπεί σε 11Χ11. 
Τι έχει κάνει για αυτό το πρόβλη-
μα το συμβούλιο;

Ε.Γ.: «Ένας στόχος της κοινότητας 
μας και του «ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός» 
είναι η βελτίωση χώρων άθλησης προς 
όφελος των κατοίκων και των νέων 
μας. Έχουν περάσει 21 μήνες από από-
φαση της Περιφέρειας για χρηματοδό-
τηση του έργου και 13 μήνες από την 
υπογραφή της προγραμματικής σύμβα-
σης με τον δήμο. Σύμφωνα με τις δικές 
μας πληροφορίες, αν δεν υπάρξουν 
οι απαραίτητες «νομικές δεσμεύσεις» 
από μέρους του δήμου (μελέτη, τεύχη 
δημοπράτησης κλπ), θα χαθεί η χρημα-
τοδότηση για το έργο από την περιφέ-
ρεια. Η δημοτική Αρχή πρέπει να πάρει 
θέση για το τι συμβαίνει».

Ποιες είναι οι ενέργειες του το-
πικού συμβουλίου για το πρόβλη-
μα των χώρων στάθμευσης;

Ε.Γ.: «Ο δήμος Πάρου έχει αναλά-
βει τη μίσθωση ακινήτων για το σκοπό 
αυτό. Όμως θα θέλαμε ο δήμος να υι-
οθετήσει την πρόσφατη απόφαση του 
κοινοτικού συμβούλιου Μάρπησσας, 
κατά την οποία προτείνουμε την αγορά 
ακινήτων γι’ αυτό το σκοπό κατά προ-
τεραιότητα».

κα Γαράκη για το τέλος αυτής 
της συνέντευξης θέλετε να προ-
σθέσετε κάτι;

Ε.Γ.: «Ζούμε πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις σε όλη τη χώρα καθώς και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι θα 
υπάρξουν αλλαγές και εύχομαι να αρχί-
σουμε να βλέπουμε πως είναι αναγκαίο 
να επαναπροσδιοριστεί η οπτική μας σε 
καταστάσεις που χρειάζονται και την 
δική μας ενεργή συμμετοχή, τη διεκδί-
κηση και τον αγώνα για να αλλάξουν 
τα πράγματα. Ας κρατήσουμε τα θετικά 
από όλο αυτό και να έχουμε τη δύναμη 
να ξεπεράσουμε τα αρνητικά όλης αυ-
τής της πραγματικότητας. Θα πρέπει σε 
αυτόν το ευλογημένο τόπο που λέγεται 
Πάρος να καταβάλουμε όλη την προ-
σπάθεια μας και να βγούμε νικητές απ’ 
αυτήν την πανδημία. Να είμαστε όλοι 
καλά!».

Αν δεν υπάρξουν οι 
απαραίτητες «νομικές 
δεσμεύσεις» από μέρους 
του δήμου (μελέτη, τεύχη 
δημοπράτησης κλπ), θα 
χαθεί η χρηματοδότηση για 
το έργο στο γήπεδο από την 
περιφέρεια.

Ελένη Γαράκη-Τσιγώνια: Από τον 
δήμο δεν υλοποιούνται ομόφωνες 
αποφάσεις μας
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Να ενταθούν 
οι πιέσεις για 
την ανέλκυση 
του ναυαγίου

Επίσκεψη στο Λιμεναρχείο Πάρου πραγματοποίησε 
την Παρασκευή 13/11 αντιπροσωπεία της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου αποτελούμενη από τον επικε-
φαλής της Κ. Ροκονίδα, συνοδευόμενο από το δημοτι-
κό σύμβουλο Β. Σιέττο.

Στη συνάντηση που πραγματοποίησαν με τον λιμε-
νάρχη και τον υπολιμενάρχη Πάρου υπήρξε αρχικά μια 
γενική ενημέρωση για το έργο της λιμενικής Αρχής του 
νησιού, ενώ στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε 

στις εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση του ναυαγί-
ου του Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου από τη Λαϊκή Συσπείρω-
ση για το παραπάνω γεγονός σημειώνεται: «Υπήρξε 
ενημέρωση ότι το Λ/Χ Πάρου έχει ήδη ενεργοποιήσει 
τις διαδικασίες του Ν. 2881/2001 που αφορούν στην 
ανέλκυση του ναυαγίου, όμως η διαδικασία παρου-
σιάζει σχετική στασιμότητα λόγω νομικών κολ-
λημάτων.

Υπάρχει διαρκής και συνεχής επικοινωνία με την 
προϊσταμένη Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ) και εντός των προ-
σεχών ημερών αναμένονται εξελίξεις και επανεκκίνη-
ση της διαδικασίας. Υπήρξε σαφέστατη διαβεβαίωση 
ότι μετά και την απομάκρυνση του πλωτού φράγμα-
τος από τη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου πραγμα-
τοποιούνται συνεχείς περιπολίες για έλεγχο τυχόν 
ρύπανσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει διαπιστωθεί 
το παραμικρό.

Από μέρους της αντιπροσωπείας μας ζητήθηκε 
να ενταθούν οι πιέσεις για την επίσπευση και 
ολοκλήρωση των διαδικασιών απομάκρυνσης 

του ναυαγίου σύμφωνα με τις κυβερνητικές 
δεσμεύσεις . Παράλληλα επισημάναμε την ανα-
γκαιότητα της συνέχισης των περιπολιών  για 
τον έλεγχο ενδεχόμενης ρύπανσης. 

Τέλος, υπήρξε ενημέρωση για το στεγαστικό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει το Λιμεναρχείο Πάρου, το 
οποίο ουσιαστικά τελεί υπό έξωση από το κτίριο που 
στεγάζεται σήμερα (και το οποίο παρουσιάζει αρκετά 
λειτουργικά προβλήματα) και είναι σε αναζήτηση νέας 
στέγης, χωρίς όμως να διαφαίνεται ορατή η εξεύρεσή 
της.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στο Λ/Χ Πάρου εκ-
φράστηκε η εμπιστοσύνη και η στήριξη της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου στο Λιμενάρχη και τα στελέχη 
(γυναίκες και άντρες) της Λιμενικής Αρχής Πάρου, 
παράλληλα με την ικανοποίηση για τις παρεχόμενες 
προς τους πολίτες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα δηλώσαμε 
παρόντες στο μέτρο των δυνατοτήτων μας για την 
επίλυση των προβλημάτων τόσο του Λιμεναρχείου 
όσο και του προσωπικού».

Σεμινάρια 
τεχνικού 
ασφαλείας

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του 
ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα επι-
μορφωτικά προγράμματα σε θέματα άσκησης καθηκό-
ντων Τεχνικού Ασφαλείας που θα πραγματοποιηθούν 
το 2021.

Κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό έχει τη 
δυνατότητα, εφόσον επιμορφωθεί, να ασκεί ο ίδιος τα 

καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή 
του. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να προσλάβει εξω-
τερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολεί προ-
σωπικό.

Χρόνος υλοποίησης 
Ο νέος κύκλος επιμορφωτικών προγραμμάτων θα 

πραγματοποιηθεί το 2021 και όσοι εργοδότες επιθυ-
μούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν συμ-
μετοχή εγκαίρως, γιατί τα σεμινάρια μπορούν να υπο-
βληθούν τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή 
τους σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Όσοι έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση, θα κληθούν να 
επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στα τμήματα που 
θα πραγματοποιηθούν το 2021, κατόπιν σχετικής ενη-

μέρωσης που θα λάβουν από το Επιμελητήριο Κυκλά-
δων. Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, καλούνται 
να υποβάλουν αίτηση έως 21 Δεκεμβρίου 2020.

Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται με την οριστι-

κοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής και έχει ως 
εξής:

- 70 ευρώ για επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, 
Γ’ κατηγορία (διάρκεια 10 ώρες).

- 130 ευρώ, επιχειρήσεις μεσαίας επικινδυνότητας, 
Β’ κατηγορία (διάρκεια 35 ώρες). 

Τέλος, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κατάρτισης και 
τα γραφεία των νησιών.
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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, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, ΑΛΥ-
ΚΗ, πωλούνται από κατασκευαστή 
σπίτια και διαµερίσµατα. Παναγιώτης 
Λειβαδάς: 6932 285 768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 90 µ2. Τηλ. 
για περισσότερες πληροφορίες: 6973 
599 308

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται χώρος 1ου 
ορόφου, 90 τ.µ. κατάλληλος για 
κατοικία ή για επαγγελµατική στέγη, 
3/χωρο, 2 µπάνια, µεγάλες βεράντες, 
πρόσοψη στην πλατεία Μαντώ Μαυ-
ρογένους. Τηλ. 6944 509 664

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει για 
ενοικίαση γκαρσονιέρα ή µικρή οικία 
επιπλωµένη για όλο το χρόνο στην 
Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 698 
459 7679

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα 
-  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητούνται, από 
µεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για 
εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση. Τηλ. 
για πληροφορίες: 22840 27990

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ζητούνται από την 
εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 412 711

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ κτιρίων 
και σπιτιών ζητείται, µε ή χωρίς 
εµπειρία. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
490 2532

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΟΠΛΟ BERETTA 
SUPER POSE 12αρι δίκαννο 
πωλείται. Πληροφορίες: κ. Γιάννης 
6977 571 347

ΤΕΤΡΑΫΝΟ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ νούµερο 
7-8 πωλείται, καινούριο, σε πολύ 
καλή τιµή. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
633 6421

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟΥ από την ταβέρνα «Πάρος» 
πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 6977 
082 425. Ώρες επικοινωνίας, 14:00 
- 19:00

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»
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€

Υποχρηματοδότηση
 Ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου 

ενέκρινε κείμενο παρέμβασης προς τον πρωθυπουργό 
και την κυβέρνηση, ώστε να πάψει το Νότιο Αιγαίο 
να είναι η τελευταίο στη λίστα των χρηματοδο-
τήσεων, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 

Η πλέον υποχρηματοδοτημένη Περιφέρεια της χώ-
ρας, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών πόρων, όσο και σε 
επίπεδο τομεακών προγραμμάτων, είναι αυτή του Ν. 
Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία. Έτσι, με μια απλή πα-
ρατήρηση στον πίνακα των Τομεακών Έργων ανά την 
Ελλάδα, θα οδηγηθεί και ο πλέον κακόπιστος αναγνώ-
στης ότι η διαφορά ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας, 
δεν είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια αλλά σε δισε-
κατομμύρια. 

Κατά τη συνεδρίαση στην οποία εγκρίθηκε το κοινό 
κείμενο παρέμβασης τονίστηκε δε, ότι η Περιφέρεια Ν. 

Αιγαίου δε ζητά χάρη, ούτε εξαίρεση. Ζητά ίση μεταχεί-
ριση με τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας που εκτός 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που έχουν στη διάθεση τους, όπως όλες οι Περιφέρει-
ες της χώρας, απολαμβάνουν και τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών έργων προϋπο-
λογισμού πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ή και 
δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην κατανομή των 
πόρων ΠΠΑ 2021-2025 και ΠΕΠ 2014-2020 η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα λάβει συνολικά 246 εκ. 
ευρώ, έναντι 602 εκ. της Περ. Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, 1.454 εκ. της περ. Αττικής, 371 εκ. της περ. 
Βορ. Αιγαίου, 720 της περ. Δυτ. Ελλάδος, 399 εκ. της 
περ. Δυτ. Μακεδονίας, 414 εκ. της περ. Ηπείρου, 562 
εκ. της περ. Θεσσαλίας, 288 εκ. της περ. Ιονίων Νήσων, 
1.085 εκ. της περ. κεντρικής Μακεδονίας, 569 εκ. της 
περ. Κρήτης, 381 εκ. της περ. Πελοποννήσου και 452 
εκ. της περ. Στερεάς Ελλάδος. 

#ΝΗΣΙδΑ
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ, Χα-

τζημάρκου, τα επιπλέον 5.000.000 ευρώ, τα οποία προ-
στίθενται στον αρχικό προϋπολογισμό των 30.000.00 
ευρώ, του προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου 
Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία covid-19, 
θα δοθούν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις του τομέα 
εστίασης.

Στην απόφαση αυτή γίνεται ρητή αναφορά στη δι-
ακριτή, τέταρτη (Δ) κατηγορία των δικαιούχων του 
προγράμματος, όπου μεταφέρονται όλοι οι ΚΑΔ της 
εστίασης, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους εγγυ-
ημένο κεφάλαιο 5.000.000 ευρώ, για να μοιραστούν, 
όπως ακριβώς συνέβη και με τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της πρό-
σκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχει-
ρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ανέρχεται σε 35.000.000 
ευρώ, ο οποίος χωρίζεται σύμφωνα με τις τέσσερις 
κατηγορίες δικαιούχων, ως εξής:

- Δικαιούχοι κατηγορίας Α (Δευτερογενής τομέας – 

Χονδρικό εμπόριο): 9% στου συνολικού προϋπολογι-
σμού δημόσιας δαπάνης

- Δικαιούχοι κατηγορίας Β (Τριτογενής τομέας – 
Τουρισμός – Υπηρεσίες): 34% στου συνολικού προϋ-
πολογισμού δημόσιας δαπάνης

- Δικαιούχοι κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας – 
Εμπόριο): 43% στου συνολικού προϋπολογισμού δη-
μόσιας δαπάνης

- Δικαιούχοι κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – 
Εστίαση): 14% στου συνολικού προϋπολογισμού δη-
μόσιας δαπάνης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέ-
χονται από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 
2281360819, αρμόδιο στέλεχος Αγγελική Παλαιολό-
γου και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail: southaegean-
covid@elanet.gr και στο τηλέφωνο 2130166100-3, 
αρμόδιο στέλεχος Μαρία Πουρναρά.

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν 
να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστή-
ριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, 
support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00).

Τέλος, το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενημέρωση για 
τον στίβο

Με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, ενημε-
ρώνει για τον τρόπο λειτουργίας του στίβου στο δημο-
τικό στάδιο Παροικιάς. 

«Ενημερώνουμε τους πολίτες της Πάρου ότι το Στά-
διο της Παροικιάς θα είναι ανοιχτό για τους αθλούμε-
νους πολίτες της Πάρου κατά τις απογευματινές ώρες 
και από 17:00 έως 20:00.

Η είσοδος θα γίνεται κατόπιν ελέγχου, για την τή-
ρηση όλων των σχετικών πρωτοκόλλων υγείας που 
έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμ-
φωνα με τα οποία προβλέπεται η λειτουργία ανοικτών 
αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς χρήση αποδυτηρί-
ων, αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και 

χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλη-
σης μέσω του στίβου έως 60 άτομα συνολικά. Στην 
περίπτωση αυξημένης ζήτησης της χρήσης του γη-
πέδου ο Δήμος έχει προνοήσει για την τροποποίηση 
του ωραρίου.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τις σχετικές διατά-
ξεις, από το συνολικό χώρο του γηπέδου επιτρέπεται 
μόνο η χρήση του στίβου».
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Πολυχρόνης 
Μουρλάς 
(1917-1945)

Το 1917 γεννήθηκε ο Μουρλάς Πολυχρόνης 
του Νικολάου, έμπορος, κάτοικος Παροικιάς, γιός 
του εμπόρου Νικόλαου Μουρλά του Πολυχρόνη. 
Είχε νυμφευτεί τη Ευαγγελία Μουρλά το γένος Ι. 
Τσαντάνη, και απέκτησαν δύο παιδιά. 

Ο Πολυχρόνης από τις αρχές του 1941 έγινε 
μέλος της Εθνικής Αντίστασης Πάρου, μαζί με 
άλλους συμπατριώτες μας. Με αυτοθυσία βοη-
θούσε τους Άγγλους αξιωματικούς και στρατιώ-
τες, κρύβοντας αυτούς μετά την άφιξη τους στη 
Πάρο με βενζινόπλοιο από τις ακτές της Αττικής, 
σε διάφορα σπίτια και αποθήκες, μέχρι να μπο-
ρέσουν να τους μεταφέρουν στην Αντίπαρο, για 
να φύγουν με το υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή.

Δυστυχώς όμως την άνοιξη του 1942 συνε-
λήφθησαν όλοι μετά τα τραγικά γεγονότα της 
Αντιπάρου, μαζί και οι συγγενείς τους. Οι απο-
θήκες του ξενοδοχείου «Πάνδροσος» ήταν οι 
προσωρινές φυλακές, μέχρι να τους μεταφέρουν 
στις φυλακές της Σύρου και στη συνέχεια στις 
φυλακές Καλλιθέας. 

Ο Πολυχρόνης Μουρλάς συνελήφθη ως όμη-
ρος των Γερμανικών Αρχών Κατοχής. Την 7η Ιου-
νίου 1943 βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές 
Καλλιθέας και μετεφέρθη στο Σ.Σ. Χαϊδαρίου. 
Μετά την καταδίκη του σε ισόβια από το Ιταλικό 
στρατοδικείο και τη συνθηκολόγηση των Ιταλών 
με τους συμμάχους, οι Γερμανοί όλους όσοι βρί-
σκονταν στις φυλακές -και ήταν νέοι και υγιείς- 
τους έστελναν ως όμηρους στη Γερμανία. Εκεί, 
τους χρησιμοποιούσαν ως εργάτες σε διάφορα 
πολεμικά εργοστάσια και σε πλοία μετατρεμμέ-
να σε εργοστάσια πολεμικών εφοδίων, τους δε 
μεσήλικες τους έστελναν στα στρατόπεδα συγκε-
ντρώσεως. Ο Πολυχρόνης την 25η Μαΐου 1944 
μεταφέρθηκε στη Γερμανία όπου θα κρατηθεί εις 
το Σ.Σ. NEUENGAMME. Στη συνέχεια μεταφέρ-
θηκε σε πλοίο εργοστάσιο, όπου κατά τη διάρκεια 
βομβαρδισμού των συμμάχων στο λιμάνι του Αμ-
βούργου, σκοτώθηκε στις 3 Μαΐου1945 επί του 
πλοίου (α/π) «CAPARCONA» στο λιμάνι LUBECK, 
μαζί με όλους τους εργαζόμενους. 

πηγές: Συγγενείς του
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Παναγιώ-

τη Δημητρακόπουλου», έως την οδό «Γεωργίου 
Μπαρμπαρή», στη συνοικία «Φράγκα Σκάλα», 
όπου και το σπίτι του.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Διεκδικούμε 
μια άλλη 
πολιτική
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021

 • Για μια ακόμα χρονιά ο 
Δήμος μας στερείται των απα-
ραίτητων πόρων για να καλύψει 
στοιχειωδώς τις συσσωρευμένες 
ανάγκες του για νέα σύγχρονα 
σχολεία, παιδικούς σταθμούς, για 
αποκατάσταση των κατεστραμμέ-
νων οδοστρωμάτων, για απαλλο-

τριώσεις χώρων για κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, 
χώροι στάθμευσης κλπ), διανοίξεις νέων δρόμων, για 
χώρους άθλησης, πολιτισμού, για ολοκλήρωση του 
αποχετευτικού δικτύου για αντιπλημμυρική, αντισει-
σμική προστασία κ.λπ.
 • Για μια ακόμα χρονιά τα στοιχεία από τον κρα-

τικό προϋπολογισμό του 2021 για τους ΟΤΑ δεν είναι 
ευοίωνα, παρά τα έσοδα που προέκυψαν από τις δη-
λώσεις της ορθής επιφάνειας των κτισμάτων.
 • Για μια ακόμα χρονιά παραμένουν και διευρύ-

νονται σαν βασικοί χρηματοδότες των Δήμων οι δη-
μότες. Από την άλλη μειώνεται η χρηματοδότηση του 
κράτους ώστε να απελευθερώνονται κεφάλαια για τις 
λεγόμενες «αναπτυξιακές επενδύσεις». 
 • Για μια ακόμα χρονιά η Δημοτική Αρχή του νη-

σιού μας δέχεται αδιαμαρτύρητα την κυβερνητική 
πολιτική, που στερεί τη δυνατότητα από το τόπο μας 
να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες των 
κατοίκων του.
 • Για μια ακόμα χρονιά κάνοντας αλχημείες ο 

Δήμαρχος παρουσιάζει το μαύρο για άσπρο, φτάνο-
ντας στο σημείο να εμφανίσει τον προϋπολογισμό των 
έργων για τις υποδομές του νέου αεροδρομίου σαν 
μέρος του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 
2021!!!

Εμπαίζει τον παριανό λαό: 

 • Όταν μια σειρά από προβλεπόμενα έργα και μελέ-
τες «σέρνονται» από έτος σε έτος εδώ και χρόνια στα 
Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου.
 • Όταν τα νέα έργα, μελέτες και προμήθειες στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2021 είναι μόνο 328.000 
ευρώ.
 • Όταν οι ρυθμοί εκτέλεσης έργων από χρόνο σε 

χρόνο μειώνονται . Τα συνεχιζόμενα έργα για το 2021 
είναι αυξημένα σε σχέση με αυτά του 2020 κατά 
1.000.000 ευρώ.
 • Όταν οι εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για το 

2021 σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στα 
συσσωρευμένα προβλήματα του νησιού μας και τις 
πραγματικές ανάγκες των παριανών.
 • Όταν ακόμα και αυτές οι μικρές παρεμβάσεις 

βελτίωσης της καθημερινότητας (τσιμεντοστρώσεις, 
ασφαλτοστρώσεις κλπ) αποτελούν «χαρτί» συναλλα-
γής και ψηφοθηρίας στα χέρια της Δημοτικής Αρχής.
 • Όταν από τις δεκάδες προτάσεις των Κοινοτήτων 

δεν έχει περάσει σχεδόν τίποτα στο Τεχνικό Πρόγραμ-
μα.

Είναι καθαρό ότι είμαστε απέναντι στη πολι-
τική της Δημοτικής Αρχής που βλέπει τις λαϊκές 
ανάγκες είτε ως κόστος είτε ως πεδίο κερδοφορίας, 
πολιτική υποταγμένη στην κυρίαρχη λογική . 

Διεκδικούμε μια άλλη πολιτική, αυτή που αντι-
μετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως οδηγό της ανάπτυξης 
και οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς δεν ψηφίσαμε 
το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2021, χω-
ρίς αυτό φυσικά να σημαίνει τη συνολική του απόρρι-
ψη για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του. 

Μήνυμα για 
την εξάλειψη 
της βίας κατά 
των γυναικών

Σε μία κίνηση ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
σήμερα 25 Νοεμβρίου, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 
σε ολόκληρο τον κόσμο, λέμε ΟΧΙ στη βία κατά των 
γυναικών, λέμε ΝΑΙ στην εξάλειψη ενός φαινομένου 
που μας αφορά όλες και όλους.

Η άσκηση βίας αποτελεί παραβίαση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων των γυναικών, του δικαιώματος 
στην ελευθερία, στη ζωή, στη σωματική ακεραιότητα, 
στην ασφάλεια και στην αξιοπρέπεια. Έχει πολλές μορ-
φές, με πιο γνωστές τη σεξουαλική, τη σωματική, τη 
συναισθηματική, τη λεκτική, την οικονομική και τελευ-
ταία, την ηλεκτρονική παρενόχληση από το Διαδίκτυο. 

Κάθε πέντε λεπτά μια γυναίκα απειλείται, ξυλοκοπεί-
ται, βιώνει ψυχολογική βία, παρενοχλείται σεξουαλικά 
ή βιάζεται. Η βία κατά των γυναικών δεν έχει ηλικία, 
συμβαίνει παντού και συμβαίνει συχνά. Δεν γνωρίζει 
από σύνορα, χώρες, και πολιτισμούς και δεν κάνει δι-
ακρίσεις ανάμεσα σε κοινωνικές τάξεις, μορφωτικό ή 
οικονομικό επίπεδο. 

Ακόμη και σήμερα, παρόλη την ενημέρωση και επι-

χειρούμενη διαμόρφωση συλλογικής κουλτούρας μη-
δενικής ανοχής απέναντι στην βία κατά των γυναικών, 
το φαινόμενο όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά αντίθετα, 
παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σήμερα λοιπόν εμείς, απευθυνόμαστε σε όλες αυτές 
τις γυναίκες που πέφτουν θύματα μιας βίας καθημερι-
νής και κοινωνικά σιωπηλής, και τους λέμε ότι δεν είναι 
μόνες, πως έχουν τη δύναμη να μιλήσουν και είμαστε 
εδώ για να ακουστεί η φωνή τους. 

«Έχεις φωνή, Είμαστε δίπλα σου». Σήμερα αλλά και 
κάθε μέρα.

Η Αντιδήμαρχος Πάρου 
Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου
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Το δημοτικό 
συμβούλιο 
Πάρου 
καταδικάζει τον 
κυβερνητικό 
αυταρχισμό

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στη συνεδρίασή του 
στις 18/11/20), μετά από πρόταση της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Πάρου, υιοθέτησε κατά πλειοψηφία το παρα-
κάτω ψήφισμα:

«Με εκατοντάδες υπογραφές από όλους τους χώ-
ρους, εκπρόσωποι συνδικάτων, και μαζικών φορέ-
ων, νομικοί, δημοσιογράφοι, βουλευτές, αιρετοί κ.ά., 
καταδίκασαν την αυταρχική απόφαση της κυβέρνη-
σης για την απαγόρευση του αγωνιστικού γιορτασμού 
της 17ης Νοέμβρη και την καλούσαν, έστω και την 
τελευταία, να την αποσύρει. Υπογράμμιζαν ότι είναι 
μια απόφαση βαθιά αντιδημοκρατική αλλά και αντισυ-
νταγματική, όπως επισήμανε και η Ένωση Δικαστών 
και Εισαγγελέων, αφού πλήττει τον πυρήνα του συ-
νταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης (άρθρο 
11), επιβάλλοντας συνολική ανεπίτρεπτη αναστολή 
της ελευθερίας συνάθροισης.

Προσυπογράφουμε, το κείμενο αυτό που κα-
τατέθηκε τη Δευτέρα 16-11-20 από αντιπρο-
σωπεία στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
καταδικάζουμε την αυταρχική απόφαση της κυ-
βέρνησης για την απαγόρευση του αγωνιστικού 
γιορτασμού της 17ης του Νοέμβρη. 

Η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, με την οποία απαγορεύονται οι δημόσιες συνα-
θροίσεις άνω των τριών ατόμων σε όλη την χώρα και 
για τέσσερις ημέρες, υπό την απειλή υψηλών χρημα-
τικών προστίμων, μας οδηγεί σε άλλες εποχές. 

Πρόκειται για μια απόφαση βαθιά αντιδημοκρατική 
αλλά και αντισυνταγματική, όπως επισημαίνει και η 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αφού πλήττει τον 
πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της συνά-
θροισης (άρθρο 11), επιβάλλοντας συνολική ανεπί-
τρεπτη αναστολή της ελευθερίας συνάθροισης και όχι 
απλά έναν ορισμένο τοπικό περιορισμό. 

Όμως, τέτοιου είδους γενική απαγόρευση επιβάλλε-
ται μόνο σε συνθήκες κατάστασης πολιορκίας (άρθρο 
48 του Συντάγματος), και υπό αυστηρά περιορισμένες 
και οριοθετημένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να δικαιολογηθεί από λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας. Άλλωστε, οι φορείς του εργατι-
κού και λαϊκού κινήματος έχουν αποδείξει στην πρά-
ξη ότι κινητοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία 
μέτρα προστασίας. Δεν καλύπτεται ούτε καν από τον 
αντιδραστικό νόμο για τις διαδηλώσεις, ο οποίος ρητά 
εξαιρεί τις συγκεντρώσεις για τις επετείους της Πρω-
τομαγιάς και της 17ης Νοέμβρη από τη γνωστοποίη-
ση, την απαγόρευση ή τον περιορισμό τους.

Τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι λαϊκές 
ελευθερίες αποτελούν κατάκτηση του εργατικού 
και λαϊκού κινήματος. Η κυβέρνηση έχει τερά-
στια ευθύνη γι’ αυτήν την εξέλιξη. 

Ταυτόχρονα καταδικάζουμε τη χθεσινή απρόκλη-
τη επίδειξη του κυβερνητικού αυταρχισμού και της 
αστυνομικής βίας απέναντι σε μια συγκέντρωση που 
τηρούσε υποδειγματικά τα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας».

Τοπικές ειδήσεις

Εντυπωσιακό 
αλλά και 
«ονειροπόλο» 
το τεχνικό 
πρόγραμμα 
του Δήμου για 
το 2021

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου έγινε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης, το τακτικό δημοτικό συμβούλιο με κύριο θέμα την 
ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάρου 
για το 2021. Το πρόγραμμα του Δημάρχου κ. Κωβαί-
ου δεν πέρασε ομόφωνα, αλλά εγκρίθηκε χάρη στη 
πλειοψηφία των δημοτικών συμβουλών της δημοτικής 
αρχής του νησιού. Καθώς η αντιπολίτευση αποφάσισε 
ομόφωνα να καταψηφίσει το πρόγραμμα του Δημάρ-
χου. 

Αρκετά μεγάλος ωστόσο, θα είναι ο προϋπολογισμός 
του τεχνικού προγράμματος για έργα υποδομής στην 
Πάρο για το 2021, καθώς σύμφωνα με τον κ. Κωβαίο 
το ποσό αυτό θα ανέρχεται στα 56.577.454,80 ευρώ, 
εκ των όποιων τα 46.365.267,99 ευρώ αφορούν 
μόνο την επέκταση του νέου αεροδρομίου. Τέλος, το 
υπόλοιπο ποσό (10.212.186,84) θα διατεθεί για αλλά 
έργα υποδομών. Αξίζει ν’ αναφερθεί, ότι από τον προ-
ϋπολογισμό το 1.833.112 ευρώ είναι από τα χρήματα 

των Παριανών
Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το μεγάλο έργο του 

αεροδρομίου που θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο 
το νησί μας, ο κ. Κωβαίος έχει ως στόχο να πραγμα-
τοποιήσει έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. Όπως για παράδειγμα τη μελέτη για τον 
δεύτερο περιφερειακό στην Παροικιά, αλλά και την κα-
τασκευή πεζοδρομίου στον περιφερειακό, που όπως 
ανέφερε και ίδιος είναι «μεγάλο στοίχημα». Ενώ έμφα-
ση δίνει και στην παιδεία, όπου σύμφωνα με τον ίδιο 
στοχεύει σε κατασκευές, επεκτάσεις και ενεργειακές 
αναβαθμίσεις των σχολείων (μελέτη για το δεύτερο 
γυμνάσιο Παροικιάς), συγκεκριμένα, θα δοθούν από 
τον τεχνικό προϋπολογισμό το ποσό του 1.384.435,84 
ευρώ. 

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Πάρος σήμερα το 
2020, το νησί των 193,308 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων, και των 13.600 κατοίκων έχουν προγραμματι-
στεί και δρομολογηθεί από την δημοτική αρχή έργα 
υποδομής ύψους 10.212.186,845 ευρώ. Από αυτά τα 
6.987.509,13 ευρώ προέρχονται από χρηματοδοτή-
σεις του «ΕΣΠΑ» « Φιλόδημος» και «Πράσινο Ταμείο».

 Τα 811.898,39 ευρώ αφορούν χρηματοδοτή-
σεις από αρμόδιους οργανισμούς και υπουργεία. Τα 
579,666,425 ευρώ προέρχονται από ΣΑΤ. Και το 
1.833.112,9 ευρώ προέρχονται από τα τακτικά έσο-
δα του δήμου. Αν προσθέσουμε στα παραπάνω και τα 
46.365.267,99 ευρώ που αφορούν την επέκταση του 
νέου αεροδρόμιου, στο νησί μας το 2021 θα τρέχουν 
έργα υποδομής ύψους 56.577.454,80 ευρώ».

Για την ιστορία να αναφερθεί ότι στα υπόλοιπα θέμα-
τα που είχαν προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, 
τα περισσότερα πέρασαν ομόφωνα και από τις δύο 
παρατάξεις, ενώ το 16ο θέμα συμφωνήθηκε ομόφωνα 
να πάρει αναβολή και να έρθει στο επόμενο δημοτικό 

συμβούλιο με νέα εισήγηση.

Ναι μεν αλλά για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Όπως ήταν λογικό, ο κ. Ροκονίδας, ήταν αντίθετος με 

το τεχνικό πρόγραμμα για το 2021 του Δήμου Πάρου, 
δηλώνοντας ότι τα νούμερα για τον προϋπολογισμό 
του τεχνικού προγράμματος είναι άκρως εντυπωσιακά. 
Ειδικά για κάποιον που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της 
Πάρου, ενώ αυτοί που ζουν στον τόπο και γνωρίζουν 
την κατάσταση του νησιού και θα αναρωτιούνται που 
ζουν. 

Καθώς πιστεύει ότι πολλά από τα έργα και τις μελέ-
τες που προτάθηκαν, είναι συνεχιζόμενα από το περυ-
σινό πρόγραμμα και μετακυλύουν από χρόνο σε χρόνο. 
Ωστόσο, υποστήριξε ότι υπάρχουν αρκετά έργα και με-
λέτες στο πρόγραμμα που πρέπει να γίνουν ή έπρεπε 
να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Ενώ ακόμα ένας λόγος, 
όπου αυτός και η παράταξη του δεν θα ψηφίσουν το 
Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ότι στα έργα που έχουν προ-
ταθεί δεν υπάρχει η κατάλληλη διαφάνεια.

Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα ήταν: «… Αυτό 
που παρουσιάστηκε από μέρος του δημάρχου για τε-
χνικό πρόγραμμα είναι εντυπωσιακό για κάποιους που 
δεν ζουν εδώ, αλλά γι’ αυτούς που ζουν εδώ, σίγουρα 
θα αναρωτιούνται που ζουν… Υπάρχει μια πραγματι-
κότητα, στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 είχαμε 9 
προτεινόμενα έργα και μελέτες ύψους 328.000 ευρώ 
και συνεχιζόμενα έργα και μελέτες ύψους 4.640.000 
ευρώ. Στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα τα προτεινόμενα 
έργα και μελέτες είναι 328.000 ευρώ και τα συνεχιζό-
μενα έργα και μελέτες είναι ύψους 5.600.000 ευρώ... 
Δηλαδή 1.000.000 επιπλέον συνεχιζόμενα έργα και 
μελέτες...».

Στο πλευρό του κ. Ροκονίδα ήταν όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και καταψήφι-
σαν το τεχνικό πρόγραμμα του κ. Κωβαίου, που τελικά 
πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο. 

Γιώργος Κοντός
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Το οικονομικό επιτελείο συνυπολόγισε την επίδρα-
ση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και του 
lockdown που επέβαλε η κυβέρνηση στην οικονομία, 
ενώ κούρεψε και τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη 
της επόμενης χρονιάς. 

Τα κακά μαντάτα για την οικονομία που περιγρά-
φονται στο κείμενο δεν τελειώνουν εκεί. Το 2020 
αναμένεται να κλείσει με το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο εφιαλτι-
κό 208,9% του ΑΕΠ. Αξιοπερίεργο είναι πως το 
οικονομικό επιτελείο αναμένει τα φορολογικά έσοδα 
να αυξηθούν στα 47,8 δισ. ευρώ το 2021, μετά από 
συρρίκνωση στα 44,2 δισ. ευρώ εφέτος. Φαίνεται πως 
οι υπολογισμοί είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, καθώς τα 
εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2021 είναι αυτά του 
2020, που εκ των πραγμάτων είναι μειωμένα για τη 
συντριπτική πλειοψηφία πολιτών και επιχειρήσεων.

Τέλος, η συζήτηση στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί το 
διάστημα 11 με 15 Δεκεμβρίου, οπότε και θα τεθεί 
προς ψήφιση.

Τουρισμός: Πόσο πιο κάτω;
Επιβεβαιώνουν την τεράστια ζημιά που υπέστη ο 

τουρισμός τα μεγέθη που περιλαμβάνει η ανακοίνωση 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις επιχει-
ρήσεις παροχής καταλυμάτων και υπηρεσιών Εστία-
σης το τρίτο τρίμηνο του 2020 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), 
δηλαδή το καλύτερο τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας 
που έχει ως κύριο πυλώνα της την τουριστική βιομη-
χανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ-
ΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο φέτος, ο κλάδος της παρο-
χής καταλυμάτων υπέστη σε σχέση με πέρυσι μείωση 
τζίρου 61,4%, στα 1,56 δισ. ευρώ (το τρίμηνο Ιουλί-
ου-Σεπτεμβρίου 2019 είχε ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ. 
Αντίστοιχα, στην εστίαση το ίδιο διάστημα οι απώλειες 
έφτασαν το 31,2% και ο τζίρος των επιχειρήσεων του 
κλάδου συρρικνώθηκε στα 1,58 δισ. ευρώ το τρίτο 
τρίμηνο του 2020 (αντί των 2,3 δισ. ευρώ το ίδιο διά-
στημα πέρυσι). Συνολικά οι δύο κεντρικοί κλάδοι του 
τουρισμού, της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας, έχα-
σαν το τρίτο τρίμηνο σχεδόν 3,2 δισ. ευρώ (2,44 δισ. 
ευρώ τα καταλύματα και 0,72 δισ. ευρώ η εστίαση). Η 
απώλεια αυτή αντιστοιχεί με άνω του 1,7% του ΑΕΠ 
της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί καθίζηση στον τζίρο 
και το δεύτερο τρίμηνο (-2,6 δισ. ευρώ ή 1,4% του 
ΑΕΠ). Εάν αθροιστούν οι απώλειες στο σύνο-
λο της τουριστικής περιόδου από το Πάσχα ως 
το τέλος Σεπτεμβρίου, η ελληνική οικονομία 
είδε τον ελληνικό τουρισμό και τους κεντρι-
κούς κλάδους του, τουρισμό και εστίαση, να 
χάνουν τζίρο 5,8 δισ. ευρώ σε έξι μήνες (Απρί-
λιος-Σεπτέμβριος 2020), κάτι που αναλογεί σε 
απώλεια ΑΕΠ της τάξης του 3,2%. Η απώλεια 
αυτή πολλαπλασιάζεται καθώς αυτός ο χαμένος τζί-
ρος εξαφανίστηκε για σειρά συναφών κλάδων, από 
την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων και ποτών μέχρι 
την μεταποίηση, την εμπορία οχημάτων, τις κατασκευ-
ές, τις υπηρεσίες λογισμικού και δεκάδες ακόμη. Για τα 
παραπάνω είχαν προειδοποιήσει ήδη από το τέλος του 
καλοκαιριού τα Επιμελητήρια με σειρά αιτημάτων στή-

ριξης προς την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο.

Ο ανταγωνισμός στους ξενοδόχους
Η ποσοστιαία κατανομή μεταξύ κλινών σε καταλύμα-

τα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κλινών σε ξενοδοχεία 
για την περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020 αποκα-
λύπτει ότι, στο σύνολο της χώρας, ο αριθμός κλινών 
στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ισούται με 
αυτόν στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, τα καταλύματα βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης είναι πλέον de facto ισχυρότατοι 
ανταγωνιστές για τα ξενοδοχεία και τις λοιπές επιχει-
ρήσεις διαμονής.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), 
στο σύνολο της χώρας, την περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιου-
νίου 2020 υπήρχαν διαθέσιμα στις πλατφόρμες βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης Airbnb και HomeAway 179.000 κα-
ταλύματα με 854.000 κλίνες. Διευκρινίζεται ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη μόνο καταλύματα που ήταν διαθέσιμα 
στις πλατφόρμες Airbnb και HomeAway έστω και μία 
μέρα την εξεταζόμενη περίοδο. Συνεπώς, τα ανωτέ-
ρω μεγέθη απεικονίζουν τη μέγιστη δυναμικότητα των 
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι για 12 μήνες υπήρχαν συνεχώς διαθέσιμα 
179.000 καταλύματα με 854.000 κλίνες.

Σε ορισμένες περιφέρειες οι διαθέσιμες κλίνες σε κα-
ταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι περισσότερες 
από τις αντίστοιχες σε ξενοδοχεία: Στις Κυκλάδες το 
73% των διαθέσιμων κλινών είναι σε καταλύ-
ματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, που είναι και το 
μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα. 

«Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η βραχυχρό-
νια μίσθωση στη χώρα μας κινείται σε επαγγελματικό 
πλαίσιο, εμφανίζοντας υψηλή τουριστική δραστη-
ριότητα. Δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά δραστη-
ριότητα εκμετάλλευσης κάποιων αχρησιμοποίητων 
πόρων για λίγο επιπλέον εισόδημα, αλλά αντιθέτως, 
με την επαγγελματική διαχείριση και αξιοποίηση των 
σχετικών πλατφόρμων, αποτελεί δραστηριότητα που 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του 

τουριστικού προϊόντος της χώρας, ιδιαίτερα σε ορι-
σμένες σημαντικές τουριστικές περιοχές, όπως είναι 
οι Κυκλάδες, η Αττική και το Ιόνιο, όπου οι διαθέσιμες 
κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης υπερβαίνουν, εν δυ-
νάμει, και τις διαθέσιμες κλίνες σε ξενοδοχεία», επι-
σημαίνει η μελέτη.

Αντίδραση ξενοδόχων
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμά-

των «ΚΥΚΛΟΣ», με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ύστερα 
από τις παραπάνω παρουσιάσεις της μελέτης υπό τον 
τίτλο: «Με στόχο την εξαφάνιση των νόμιμων τουρι-
στικών καταλυμάτων;», σημειώνει:

«Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (11/2020) του 
Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στις Κυκλάδες το 73% των 
διαθέσιμων κλινών είναι σε καταλύματα βραχυχρόνι-
ας μίσθωσης.

Συγχαρητήρια (!) στις ελληνικές κυβερνήσεις 
της τελευταίας πενταετίας, που κατάφεραν να 
συρρικνώσουν τις νόμιμες επιχειρήσεις τουρι-
στικών καταλυμάτων, στο 1/4 του πραγματικού 
αριθμού διαθέσιμων τουριστικών κλινών.

Δηλαδή οι 3 στους 4 τουρίστες, μένουν σε δωμάτια 
που δεν έχουν ελεγχθεί, ούτε θα ελεγχθούν ποτέ, αν 
πληρούν έστω και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφά-
λειας και υγιεινής για τους πελάτες τους!

Οι 3 στους 4 τουρίστες, δεν καταβάλλουν υπέρ του 
ελληνικού δημοσίου και των Δήμων, ούτε ένα λεπτό 
του ευρώ, για ΦΠΑ, Τέλη παρεπιδημούντων, φόρο δι-
αμονής!

Ενώ το 2015 το 95% των τουριστών έμεναν σε 
αδειοδοτημένα και ελεγμένα τουριστικά καταλύματα, 
το 2020 το ποσοστό έγινε 27%. Εκπληκτική πρόοδος!

Προφανώς σε 1-2 χρόνια η κυβέρνηση θα έχει 
καταφέρει να εξαφανίσει όλες τις νόμιμες επι-
χειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.

...κάπως περίεργα υλοποιείται το όραμα της 
ποιοτικής αναβάθμισης του ελληνικού τουρι-
σμού».

Η αλήθεια για τη βραχυχρόνια μίσθωση
Η αλήθεια για τις ενοικιάσεις της βραχυχρόνιας μί-

σθωσης είναι ότι πλέον (οι αγγελίες τους στις ψηφια-
κές πλατφόρμες) είναι 30% λιγότερες από πέρσι.

Τα στοιχεία από την άλλη, ότι δηλαδή οι διαθέσι-
μες κλίνες είναι περίπου μισές-μισές με τα ξενοδοχεία, 
είναι και πάλι αλήθεια! Τι γίνεται λοιπόν; Απλά η 
βραχυχρόνια μίσθωση αρχικά –τα πρώτα χρόνια- αφο-
ρούσε μικρο-ιδιοκτήτες που προσπαθούσαν να συ-
μπληρώσουν τα εισοδήματά τους. Οι μικρο-ιδιοκτήτες 
δεν άντεξαν και έτσι άρχισαν να γυρίζουν και πάλι τα 
ακίνητά τους σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Το «παιχνί-
δι» πλέον δεν είναι για τους «μικρούς», αλλά για τους 
«μεγάλους» παίκτες…

Εταιρίες διαχείρισης ακινήτων μπήκαν στο παιχνίδι 
της βραχυχρόνιας μίσθωσης και οι οποίοι λόγω των 
διασυνδέσεων που έχουν, δεν έχουν ανάγκη να ενοικι-
άζουν τα ακίνητά τους μέσω των ψηφιακών πλατφόρ-
μων. Κλείνουν απευθείας τα προς ενοικίαση ακίνητά 
τους με τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες.

Έτσι, οι εταιρίες διαχείρισης ακινήτων δημιούργη-
σαν ένα δικό τους χαρτοφυλάκιο ακινήτων και στη 
συνέχεια προχώρησαν και στην παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης προς τρίτους, θέλοντας να κεφαλαιοποιή-
σουν την τεχνογνωσία που ανέπτυξαν. Η «Homm» π.χ. 
διαθέτει 104 ιδιόκτητα ακίνητα, ενώ διαχειρίζεται και 
210 καταλύματα τρίτων. Μεταξύ των πελατών της εν 
λόγω εταιρείας συγκαταλέγονται επενδυτές από την 
Κίνα, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, αλλά και την Ελλάδα. Η δε 
«Mint» (που δραστηριοποιείται και στην Πάρο), έχει 
συνάψει συνεργασία με τη Λυρική Σκηνή για τη φιλο-
ξενία καλεσμένων της. Επίσης, συνεργάζεται με μεγά-
λες εμπορικές αλυσίδες, όπως η Praktiker και η Jumbo, 
φιλοξενώντας υπαλλήλους τους, οι οποίοι ταξιδεύουν 
στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Κατά κανόνα, οι μισθώσεις αυτές είναι 
μέσης διάρκειας, από έναν μέχρι κι έξι μήνες, εξασφα-
λίζοντας σημαντικά έσοδα, ιδίως αυτήν την περίοδο, 
που απουσιάζουν οι επισκέπτες από το εξωτερικό.

Οικονομία εφιάλτης, στα 
τάρταρα ο τουρισμός 
Τι γίνεται με τα καταλύματα;
Ύφεση 10,5% το 2020, έναντι αρχικής εκτίμησης 8,2%, προβλέπει το κείμενο 
του προϋπολογισμού που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας.



Παγκόσμια 
Ημέρα  
Εξάλειψης της 
βίας κατά των 
γυναικών

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια σε κάθε 
μορφής βία κατά των γυναικών που εντείνει την ανι-
σοτιμία τους και βάζει φραγμό στην ικανοποίηση των 
σύγχρονων αναγκών τους. 

Προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας αναδεικνύ-
οντας τη ρίζα της βίας κατά των γυναικών. 
Γι αυτό βρισκόμαστε στον αντίποδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των κυβερνήσεων, των κομμάτων, των ΜΚΟ 
που βαδίζουν στις ράγες της, οι οποίες προβάλλουν 
επιλεκτικά κάποιες μορφές βίας, φωτίζοντας το «δέ-
ντρο» για να κρύψουν το δάσος της πολύμορφης 
βίας σε βάρος των γυναικών του μόχθου. 

Ιδιαίτερα φέτος αυτό που επιλέγουν να «φωτί-
σουν» είναι η μεγάλη αύξηση των περιστατικών εν-
δοοικογενειακής βίας την περίοδο της πανδημίας σε 
συνθήκες εγκλεισμού. 

Είναι φανερό ότι σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθή-
κες, που γενικεύτηκε ο φόβος, η ανασφάλεια για την 
υγεία και για την επόμενη μέρα στη ζωή του λαού, 
ξεπροβάλλουν ακόμα πιο αποκρουστικά τα αντιδρα-
στικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης εκμεταλλευτι-
κής κοινωνίας: ο ατομισμός, ο ανταγωνισμός, ο εγω-
ιστικός τρόπος ζωής και σκέψης σκίζουν ακόμα πιο 
βαθιά τις κοινωνικές σχέσεις, ιδιαίτερα τις σχέσεις 
μεταξύ των δύο φύλων, τις οικογενειακές σχέσεις. 
Πάνω σε αυτό το έδαφος, οξύνονται και οι καταδικα-
στέες και απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι στις 
γυναίκες, που φτάνουν μέχρι την ενδοοικογενειακή 
βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, το βιασμό, ακόμα 
και τις δολοφονίες γυναικών. 

ΟΗΕ, ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, κυβερνήσεις με 
τις πορτοκαλί φωταγωγήσεις τους αξιοποιούν την 
25η Νοέμβρη ως μια ιδανική βιτρίνα για να εκθέ-
σουν την «ευαισθησία» και το «ενδιαφέρον» τους για 
τις γυναίκες και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, την 
«ανησυχία» τους για τη βία. Αλλά και ως προπέτα-
σμα για να κρύψουν την πραγματικότητα που ζουν 
και την ασύστολη βία που υφίστανται καθημερινά οι 
εργαζόμενες, οι άνεργες, οι αυτοαπασχολούμενες, 
οι αγρότισσες, οι νέες μητέρες η οποία έχει πάρει 
εφιαλτικές διαστάσεις στις συνθήκες της πανδημίας.

Η βία κατά των γυναικών -ούτε την περίο-
δο της πανδημίας, ούτε πριν και μετά- δεν πε-
ριορίζεται μόνο στη σωματική, λεκτική, ψυ-
χολογική σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην 
οικογένεια ή στη διαπροσωπική σχέση. Βία 
είναι το τσάκισμα της οικογενειακής, προσω-
πικής μας ζωής, η έλλειψη μέτρων προστασί-
ας της υγείας και της ζωής μας, των εργασι-
ακών μας δικαιωμάτων, της μητρότητας. Βία 
είναι:

•	 στις συνθήκες της νέας οικονομικής κρί-
σης και της πανδημίας η αύξηση της γυναικείας 
ανεργίας, ο εκμηδενισμός του εισοδήματός των 
αυτοαπασχολούμενων γυναικών, το γεγονός ότι 
οι γυναίκες σήκωσαν πάλι στους ώμους τους τη 
φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των 
ΑμΕΑ με τα σχολεία κλειστά και όλες τις δομές 
κοινωνικής πρόνοιας σε τραγική κατάσταση. Μας 

αναγκάζουν να χρυσοπληρώνουμε την ιδιωτική 
υγεία για την πρόληψη, τη θεραπεία, το φάρμακο, 
τον προγεννητικό έλεγχο και την περιγεννητική 
φροντίδα, αφού το δημόσιο σύστημα υγείας έχει 
μετατραπεί σε «μίας νόσου».
•	 η νέα βάρβαρη επίθεση στα εργασιακά μας 

δικαιώματα, η νομοθέτηση της 10ωρης εργασίας 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή, η κατάργηση της κυρια-
κάτικης αργίας σε νέους κλάδους και επιχειρή-
σεις, η θεσμοθέτηση του μισθού των 200 ευρώ 
στο όνομα αντιμετώπισης της ανεργίας. 
•	 η επέκταση των ευέλικτων εργασιακών σχέ-

σεων και της τηλεργασίας που μας την πλασά-
ρουν με το περιτύλιγμα της «ισορροπίας οικογε-
νειακής και επαγγελματικής ζωής» και κάνει τη 
ζωή μας κυριολεκτικά λάστιχο.
•	 ο περιορισμός με κάθε τρόπο της συλλογι-

κής και συνδικαλιστικής μας δράσης. Μας θέλουν 
κλεισμένες στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού 
μας, μόνες, απομονωμένες, ανήμπορες, απελπι-
σμένες. 
Μας καλούν να «σπάσουμε τη σιωπή» για 

την ενδοοικογενειακή βία, αλλά να μη βγά-
λουμε άχνα για τις πολιτικές που τσακίζουν 
τη ζωή μας, να μην πούμε κουβέντα για την 
εργοδοτική και κρατική βία και καταστολή 
ενάντια στους αγώνες για τα δικαιώματά 
μας.

Όσο προβάλλεται ότι ο αντίπαλος ενάντια στον 
οποίο πρέπει να παλέψουν οι γυναίκες είναι το αντί-
θετο φύλο, οι άντρες, τότε η συζήτηση γύρω από 
τη βία δεν αντιμετωπίζει, αλλά θεμελιώνει βαθύτερα 
την εκμετάλλευση και την καταπίεση. 

Όταν το ρόλο του «πρώτου βιολιού» ενάντια στη 
βία αναλαμβάνουν τα ΜΜΕ, που έχουν αναλάβει το 
ρόλο του εξευτελισμού και της εκπόρνευσης των γυ-
ναικών, τότε η υποκρισία περισσεύει.

Η ΟΓΕ δε μένει στην επιφάνεια αυτού του 
σύνθετου κοινωνικού ζητήματος, της βίας 
κατά των γυναικών. Αποκαλύπτει τα πραγ-
ματικά εμπόδια, τα πραγματικά βαρίδια, που 
βρίσκει μπροστά της μια άνεργη ή εργαζόμε-
νη γυναίκα για να προστατευτεί από μια βί-
αιη σχέση, αλλά και να δώσει τέλος σ’ αυτήν. 
Πρόκειται για την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων που 
αντιμετωπίζει τις ανάγκες των γυναικών του μόχθου 
ως «κόστος» για το κράτος και ως «όφελος» για τους 
επιχειρηματικούς ομίλους και δεν εξασφαλίζει δημό-
σιες κοινωνικές υπηρεσίες που θα στηρίξουν ολό-
πλευρα τις γυναίκες θύματα βίας. Πρόκειται για την 
πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων που:

	Στερεί από τη γυναίκα το δικαίωμα στη στα-
θερή δουλειά, στο σταθερό ωράριο, στον ελεύ-
θερο χρόνο. 
	Μετατρέπει την Υγεία, την Πρόνοια, την Παι-

δεία σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. 
	Δίνει αέρα στα πανιά των εργοδοτών για 

απολύσεις εγκύων ή εργαζόμενων μητέρων, για 
εκβιασμούς και μειώσεις μισθών, για ωράρια–λά-
στιχο μέχρι και σεξουαλικές παρενοχλήσεις.
Όσο οι όροι ζωής των γυναικών και των 

οικογενειών μας επιδεινώνονται, τόσο πε-
ρισσότερο οι γυναίκες θα δυσκολεύονται να 
σταθούν στα πόδια τους και να απεγκλωβι-
στούν από παθογόνες οικογενειακές και δι-
απροσωπικές σχέσεις. Σε αυτό το έδαφος θα 
αυξάνονται και τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας, 
το ποσοστό των γυναικών που εκπορνεύονται, τα 
φαινόμενα και οι σκοταδιστικές πρακτικές που παρα-
βιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, όπως 
ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων. 

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται 
με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις 
που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα σε μία γυναίκα 

να σπάσει τα δεσμά μιας βίαιης οικογενειακής ή δια-
προσωπικής σχέσης. 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΩΝ ΕΚ-
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 

  Δεν ανεχόμαστε να μιλούν για εξάλειψη της 
βίας οι ίδιοι που έχουν την αποκλειστική ευθύνη για 
την πολιτική αυτή, όπως και για τον απαράδεκτο 
νόμο που κατοχυρώνει ως επάγγελμα την πορνεία, 
νόμο που ψήφισε το 1999 το ΠΑΣΟΚ και διατήρησε 
στη συνέχεια και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεν ανεχόμαστε την υποκρισία όσων αποδυνάμω-
σαν την προστασία των γυναικών από την σεξουαλι-
κή παρενόχληση από εργοδότες με τις απαράδεκτες 
αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που πέρασαν επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιούνται από τη σημερινή 
κυβέρνηση. Επίσης ρίχνουν «στα μαλακά» ακόμα και 
τους μαστροπούς. 

Σήμερα που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, δεν 
μας αρκεί να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα των ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων για ολιγοήμερη φιλοξενία 
στους ξενώνες και μετά μες στη μιζέρια της «φιλό-
πτωχης αλληλεγγύης», αντί να διεκδικήσουμε δου-
λειά με δικαιώματα, αξιοπρεπή μισθό, προνοιακές 
παροχές.

Διεκδικούμε:
•	Μέτρα στήριξης των άνεργων γυναι-

κών, των γυναικών από μονογονεϊκές και 
πολύτεκνες οικογένειες, μόνιμη και στα-
θερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, κα-
τοχυρωμένους από Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα, για να μπορέσουν οι 
γυναίκες να σταθούν με αξιοπρέπεια στα 
πόδια τους και να πάρουν τη ζωή στα χέ-
ρια τους. Επίδομα ανεργίας χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις.
•	Χρηματοδότηση από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό για τη λειτουργία των κρατι-
κών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών 
για την πρόληψη του φαινομένου της βίας 
κατά των γυναικών και για τη στήριξη των 
κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες, τηλε-
φωνικές γραμμές κ.α.), με την άμεση και 
πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο 
προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία 
χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ. 
•	Ενημερωτικά προγράμματα σε σχο-

λεία και σχολές από επιστημονικούς κρα-
τικούς φορείς

Οµοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.) 


