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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 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
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Ποιες λοιπόν είναι οι προτεραιότητες του 
Σ.Β.Α.Κ. και ποιοι οι άμεσοι ή και μακροπρόθε-
σμοι στόχοι του σχεδίου;

Σ.Ε.: «Οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ είναι οι ακό-
λουθες:

• Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας και 
ανάπτυξη μορφών ήπιας μετακίνησης (περπάτημα, 
ποδήλατο)

• Ελκυστική Δημόσια Συγκοινωνία
• Ισότιμη προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο 
• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας
• Βελτίωση συνθηκών στάθμευσης
• Αύξηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής απο-

δοτικότητας του οδικού δικτύου
Επειδή οι στόχοι πρέπει να είναι ποσοτικοποιημέ-

νοι, για να μπορεί να υπάρχει αξιολόγησή τους, στον 
επόμενο πίνακα έχουμε σημειώσει για κάθε στόχο που 
ικανοποιεί τις προτεραιότητες και το όραμα που έχει 
τεθεί, συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες και τιμές-
στόχους».

Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να μας αναφέρε-
τε τους άξονες στους οποίους προτείνετε μέτρα 
και επεμβάσεις;

Σ.Ε.: «Ανάπλαση υποδομών πεζών
Η διαμόρφωση και αναβάθμιση του δικτύου πεζών 

είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς θα αναδείξει την 

αναβάθμιση των δημόσιων χώρων της πόλης με άξο-
να την κυκλοφοριακή αναβάθμιση και τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά την ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης (Φάση Α), το μέγιστο επί-
πεδο εξυπηρέτησης των πεζών επιτυγχάνεται μόνο 
εντός του παραδοσιακού οικισμού. Στο πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης, προτείνεται η ανάπλαση-διαπλά-
τυνση των πεζοδρομίων σε προβληματικά σημεία ή 
τμήματα πεζοδρομίων, τα οποία εντοπίζονται κατά 
μήκος του παραλιακού μετώπου, της οδού Ν. Στέλ-
λα και της Περιφερειακής, δίχως να καταργούνται οι 
υφιστάμενες νόμιμες θέσεις στάθμευσης. 

Η ανάπλαση και επέκταση των πεζοδρομίων θα έχει 
ως αποτέλεσμα τα εξής:

- Ανακατανομή του δημόσιου χώρου.
- Αύξηση του διαθέσιμου χώρου για την ασφαλή και 

άνετη κίνηση των πεζών.
- Μείωση των λειτουργικών ταχυτήτων στο οδικό 

δίκτυο.
- Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας.
- Περιορισμός της παράνομης και παρόδιας στάθ-

μευσης.
Αναφορικά με τις οικιστικές περιοχές, παρά τη ση-

μαντική έλλειψη πεζοδρομίων, η ρυμοτομία των πε-
ριοχών είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
υψηλών ταχυτήτων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφο-

ρία, ενώ παράλληλα αποτρέπουν την προσέλκυση 
σημαντικών κυκλοφοριακών φόρτων, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τις κυκλοφοριακές μετρήσεις. 
Συνεπώς, εκτιμάται πως στις περιοχές αυτές επιτυγ-
χάνονται ήδη συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας και δεν 
κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή νέων πεζοδρομίων, 
αφού οι οδοί τοπικής κυκλοφορίας κρίνονται επαρ-
κείς για την ταυτόχρονη φιλοξενία όλων των μορφών 
μετακίνησης. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στις 
εγκάρσιες κινήσεις των πεζών που διασχίζουν δρό-
μους με έντονη κυκλοφορία οχημάτων. Στην κατεύ-
θυνση της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας των πε-
ζών γύρω από σχολεία και της αποτροπής ανάπτυξης 
υψηλών ταχυτήτων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, 
προτείνεται να υιοθετηθεί και να υλοποιηθεί το πρότυ-
πο ενοποίησης των χώρων κίνησης των πεζών μέσω 
υπερυψωμένων διαβάσεων, το οποίο είναι εφικτό να 
ανατρέψει το ισχύον πρότυπο, το οποίο βασίζεται 
στην ενοποίηση των χώρων κίνησης των οχημάτων, 
διακόπτοντας τις ροές πεζών, αναγκάζοντας τους να 
αλλάζουν επίπεδα κίνησης, με σημαντικές επιπτώσεις 
στην ασφάλεια τους.

Ανάπτυξη ποδηλατικών μετακινήσεων
Το ποδήλατο δικαιούται να έχει προσπέλαση σε κάθε 

σημείο της πόλης και επομένως να καλύπτει πλήρως 
την αστική επιφάνεια. Στις σύγχρονες αστικές μετα-
φορές, έχει αποδειχθεί πως βασική συνιστώσα στο 
πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης αποτε-
λούν οι μικρού μήκους μετακινήσεις με τη χρήση οχή-
ματος Ι.Χ., μετακινήσεις οι οποίες θα ήταν εφικτό να 
πραγματοποιηθούν με τη χρήση ηπιότερων και περι-
βαλλοντικά φιλικότερων μορφών μετακίνησης (όπως 
το ποδήλατο). Η αυριανή βιώσιμη πόλη θα πρέπει να 
δίνει κίνητρα στους κατοίκους για να χρησιμοποιούν 
το ποδήλατο στις μετακινήσεις τους εντός και πέριξ 
της κεντρικής περιοχής, και ιδιαίτερα να χρησιμοποι-
ούν το ποδήλατο για σκοπούς πέραν της σωματικής 
άσκησης και αναψυχής (π.χ. μετάβαση προς/από την 
εργασία). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ένταξη του ποδηλάτου 
στο σύστημα μεταφορών της Παροικίας ανήκει στην 
ευρύτερη προσπάθεια σχετικά με την προοπτική για 
βιώσιμες μετακινήσεις. Κατά αυτήν την έννοια, το πο-
δήλατο, όντας ένα μέσο που δε ρυπαίνει, δεν προκαλεί 
θόρυβο, γυμνάζει το σώμα, δεν καταναλώνει χώρο και 
δεν κοστίζει η χρήση του, έχει προφανώς μια θέση 
σημαντική στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Επιση-
μαίνεται ακόμη πως η επιδιωκόμενη ευρεία χρήση του 
ποδηλάτου στην Παροικία αποτελεί ένα στοίχημα κοι-
νωνικό, δεδομένου ότι το ποδήλατο πρέπει να διαδο-
θεί ως δημοφιλής τρόπος μετακίνησης και οι οδηγοί, 
αλλά και οι λοιποί χρήστες της συγκοινωνιακής υπο-
δομής πρέπει να αξιολογήσουν και να σταθμίσουν τα 
οφέλη του σε σχέση με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα.

Οι διαδρομές ποδηλάτου χωρίζονται σε αποκλειστι-
κής και μικτής χρήσης, είτε μονής κατεύθυνσης, είτε 
σε συνδυασμό μαζί με τα οχήματα στο ίδιο - κοινό 
πλάτος σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή σε λωρίδες 
μη αποκλειστικής χρήσης. Οι διαδρομές ποδηλάτου 
διπλής κατεύθυνσης, όπου δημιουργείται ποδηλατό-
δρομος ανεξάρτητος από την κυκλοφορία όπου είναι 
εφικτό, εκτός εξαιρέσεων, εφαρμόζεται όπου υπάρχει 
το αναγκαίο πλάτος του καταστρώματος.

Σε γενικές γραμμές, αποκλειστική υποδομή ποδηλά-
του χρειάζεται μόνο εκεί όπου το ποδήλατο απειλεί-
ται. Στους δρόμους γειτονιάς, όπου οι ταχύτητες είναι 
χαμηλές (κάτω των 30 χλμ/ώρα), δεν υπάρχει ανάγκη 
για καμία ειδική υποδομή. 

Στις οδούς ποδηλάτου με μικτή χρήση υπάρχει συ-
νύπαρξη ποδηλάτων με αυτοκίνητα, δηλαδή χρησι-

Σ.Β.Α.Κ. Παροικιάς
* Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Σήμερα παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με τον κ. 
Στέλιο Ευσταθιάδη, συγκοινωνιολόγο και εκπρόσωπο του αναδόχου 
«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ», που εξασφάλισε κατ’ αποκλειστικότητα η 
εφημερίδα μας, για το ΣΒΑΚ στην Παροικιά. Η συνέντευξη έχει ως εξής:

Ποδηλατικές διαδρομές
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μοποιείται ο ίδιος χώρος από ποδήλατα και μηχανο-
κίνητα οχήματα. Η κύρια χρήση της οδού γίνεται από 
τα ποδήλατα και η δευτερεύουσα από τα αυτοκίνη-
τα, συνεπώς σε αυτές τις οδούς οι ποδηλάτες έχουν 
προτεραιότητα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα οχήματα. 
Η συνύπαρξη, σε πρώτο επίπεδο, θεωρείται ως μια 
επικίνδυνη συνθήκη για τον ποδηλάτη, όμως έχει απο-
δειχτεί ότι, όταν υπάρχει, οι χρήστες της οδού είναι 
πιο προσεκτικοί. Αντίθετα, η κίνηση των ποδηλάτων 
σε αποκλειστικές λωρίδες εφησυχάζει τους οδηγούς 
της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, οι οποίοι αναπτύσ-
σουν αδικαιολόγητα υψηλές ταχύτητες και αιφνιδι-
άζονται όταν το ποδήλατο, για οποιονδήποτε λόγο, 
παρεκκλίνει εκτός της λωρίδας του.

Προτεινόμενες διαδρομές ποδηλάτου
Στην περίπτωση της Παροικιάς, λοιπόν, όπου τίθε-

νται και αρκετοί χωροταξικοί περιορισμοί (περιορισμέ-
νο πλάτος οδών), ως στρατηγικός στόχος δε θεωρεί-
ται ένα ευρύ δίκτυο αποκλειστικών οδών ποδηλάτου, 
αλλά το ανάποδο: ένα ει το δυνατόν πιο περιορισμένο 
δίκτυο και παράλληλα ευρεία ανάπτυξη και επέκταση 
των περιοχών ήπιας κυκλοφορίας. Ουσιαστικά, ο σχε-
διασμός για το ποδήλατο μετατοπίζεται από τη δημι-
ουργία αποκλειστικών διαδρόμων ποδηλάτου προς τη 
μόρφωση και θέσπιση διαδρομών ποδηλάτου, όπου 
το ποδήλατο θα συνυπάρχει αρμονικά και με ασφά-
λεια με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα και χρήστες της 
οδού (οχήματα Ι.Χ., πεζοί, κ.ά.).

Εκτιμάται πως η δημιουργία διαδρομών ήπιας με-
τακίνησης θα επέλθει διαμέσου ενός συνδυασμού 
μέτρων και επεμβάσεων, όπως της επέκτασης των 
πεζοδρομίων και της ανύψωσης των διαβάσεων στο 
επίπεδο των πεζοδρομίων, μέτρα τα οποία συνιστούν 
σημαντικά μέτρα ανάσχεσης των αναπτυσσόμενων 
ταχυτήτων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Το ποδή-
λατο, λοιπόν, μαζί με το περπάτημα, συνδέονται άμεσα 
με την προοπτική ανάπλασης της πόλης της Παροικι-
άς στο σύνολο της και το υπό ανάπτυξη Σ.Β.Α.Κ. μπο-
ρεί να συμβάλλει καθοριστικά ως προς αυτό.

Στο Σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η περιοχή 
μελέτης, όπου στην περίμετρο (γραμμικά) προτείνεται 
να μορφωθούν σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 
λωρίδες αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων, ενώ στο 
εσωτερικό να αναπτυχθούν ποδηλατικές διαδρομές, 
μικτά με τους υπόλοιπους χρήστες (είτε πεζούς είτε 
οχήματα σε συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας). Στην πε-
ριοχή αυτή, σε μεταγενέστερο χρονικό ορίζοντα, θα 

μπορούσε να προστεθεί και η Περιφερειακή, με την 
προϋπόθεση της επίτευξης συνθηκών ήπιας κυκλο-
φορίας κατά μήκος αυτής, εάν και εφόσον υλοποιη-
θούν οι μακροπρόθεσμες προτάσεις που περιλαμβά-
νουν και νέα περιφερειακή οδό που θα παρακάμπτει 
πλήρως την Παροικιά.

Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων
Παράλληλα, η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου δια-

δρομών ήπιας κυκλοφορίας ευνοεί την εισαγωγή και 
λειτουργία Συστήματος Κοινόχρηστων (ή δημόσιων) 
Ποδηλάτων, εφόσον ενισχύει το αίσθημα της ασφά-
λειας και άνεσης των πιθανών χρηστών.

Ένα σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων αποτελείται –
γενικά- από τα εξής δομικά στοιχεία:

• Ποδήλατα ειδικής κατασκευής για κίνηση σε αστι-
κό ιστό.

• Σταθμούς μίσθωσης.
• Βάσεις στάθμευσης ποδηλάτων πλησίον των 

σταθμών.
• Λογισμικό διαχείρισης του συστήματος και τιμολό-

γησης των υπηρεσιών.
Τα Συστήματα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (εφεξής 

ΣΚΠ) είναι ηλεκτρονικά, αυτοματοποιημένα συστήμα-
τα που προσφέρουν τη δυνατότητα για βραχυχρόνιες 
ενοικιάσεις ποδηλάτων. Σήμερα, εκατοντάδες πόλεις 
παγκοσμίως, αλλά και πολλές εντός της Ελλάδας 
προσφέρουν τέτοια συστήματα.

Το ΣΚΠ θα απευθύνονται σε όλους τους χρήστες 
της Παροικιάς - κατοίκους, εργαζόμενους, επισκέπτες 
και τουρίστες, για οποιοδήποτε σκοπό μετακίνησης 
στην πόλη. Η υλοποίηση τους συνίσταται να πραγ-
ματοποιηθεί σε συνέργεια με εταιρείες παροχής αντί-
στοιχων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σήμερα 
στην Ελλάδα.

Η λειτουργία των ΣΚΠ είναι πολύ απλή. Τα κοινό-
χρηστα ποδήλατα διατίθενται στους χρήστες σε δη-
μόσιους χώρους από ειδικούς αυτοματοποιημένους 
σταθμούς μέσω ηλεκτρονικού συστήματος διαμοιρα-
σμού.

Για την πόλη της Παροικιάς, χώροι εναπόθεσης πο-
δηλάτων προτείνεται να χωροθετηθούν σε πλατείες, 
κοντά σε χώρους στάθμευσης (δημόσιους ή ιδιωτι-
κούς) και κοντά σε πολυσύχναστες στάσεις και την 
αφετηρία της αστικής συγκοινωνίας, προκειμένου το 
ποδήλατο να λειτουργεί τροφοδοτικά στις δημόσιες 
μεταφορές.

Στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της διαθεσι-

μότητας ποδηλάτων ανά σταθμό, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ειδικό λογισμικό με δυνατότητα εγκατάστα-
σης σε κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ενημερώνει για 
τη διαθεσιμότητα ανά σταθμό.

Ηλεκτροκίνητα ποδήλατα
Τα ηλεκτρικά ποδήλατα φέρουν ειδικό σχεδιασμό, 

διαφορετικό από τα συμβατικά ποδήλατα του εμπο-
ρίου, εξειδικευμένα για χρήση εντός πόλης με χαρα-
κτηριστικά που τα καθιστούν ανθεκτικά σε φθορές, 
σε δύσκολη χρήση και σε βανδαλισμούς. Διαθέτουν 
επίσης εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος 
για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ποδηλάτου, διαδι-
κασία η οποία μπορεί να γίνει μέσω χρήση ειδικής 
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. 

Ανάπτυξη των μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς

Βασικό χαρακτηριστικό των μεταφορών, στις σύγ-
χρονες αστικές περιοχές, συνιστά η ευρεία χρήση 
οχημάτων Ι.Χ. από τους μετακινούμενους και η έλ-
λειψη νοοτροπίας συνεπιβατισμού. Συνέπεια του 
παραπάνω φαινομένου αποτελούν η γένεση κυκλο-
φοριακής συμφόρησης και η αλόγιστη αύξηση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Την ανάγκη μείωσης των πολλών διακριτών μετα-
κινήσεων και της συγκέντρωσης των μετακινούμενων 
σε ένα μέσο έρχεται να καλύψει η Δημόσια Συγκοι-
νωνία. Στην περίπτωση της Παροικιάς, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, η εκτέλεση της αστικής συγκοινωνίας 
πραγματοποιείται από το ΚΤΕΛ Πάρου. Αναφορικά με 
το επίπεδο εξυπηρέτησης της αστικής συγκοινωνί-
ας στην Παροικία, εκτιμάται πως ο βαθμός χωρικής 
κάλυψης αυτής είναι επαρκής, ενώ σε ό,τι αφορά 
τη διαδρομή αυτής, κρίνεται ως η βέλτιστη, καθώς 
δεν υπάρχει περιθώριο τροποποίησης της. Ωστόσο, η 
συχνότητα εκτέλεσης των δρομολογίων, η οποία κυ-
μαίνεται από 30 έως 45 λεπτά, ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς μήνες, όταν και υπάρχει αυξημένος όγκος 
μετακινούμενων επισκεπτών και τουριστών κρίνεται 
πως επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεων.

Με στόχο, λοιπόν, την αύξηση της ελκυστικότητας 
της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, προτείνεται η 
πύκνωση των δρομολογίων της γραμμής 1, η οποία 
συνιστά και την κύρια επιβατική γραμμή. Για να κα-
ταστεί εφικτή, ωστόσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση, 
απαιτείται η αγορά και προσθήκη νέων οχημάτων 
στον ήδη υπάρχοντα στόλο, ο οποίος αποτελείται από 
μόλις ένα (1) αστικό λεωφορείο, αριθμός αρκετά μι-
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κρός συγκριτικά με τον αντίστοιχο (15) που διατίθεται 
για τις ανάγκες εκτέλεσης των υπεραστικών μετακι-
νήσεων στο νησί.

Επιπλέον, στο πλαίσιο επίτευξης της βιωσιμότητας 
στο σύστημα μεταφορών της περιοχής, της αύξησης 
της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας του οδικού δι-

κτύου και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος που οφείλεται στις μετακινήσεις, κρίνεται 
αναγκαία η αγορά οχημάτων νέας τεχνολογίας, τα 
οποία θα κάνουν χρήση περιβαλλοντικά φιλικών μορ-
φών ενέργειας. Το συγκεκριμένο μέτρο κρίνεται ελ-
κυστικό και προς τον ίδιο τον πάροχο του συγκοινω-

νιακού έργου (ΚΤΕΛ Πάρου), καθώς εντάσσεται στην 
κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του στόλου και των 
υπηρεσιών προς τους πελάτες και της μείωσης του 
λειτουργικού κόστους.

Τελικά, η βιώσιμη πόλη του μέλλοντος έχει ανάγκη 
από ισχυρή δημόσια αστική συγκοινωνία, η οποία θα 
έχει πρωτεύοντα ρόλο στο σύστημα μεταφορών, χω-
ρίς να συμπληρώνει απλά την έλλειψη οχήματος Ι.Χ. 
από μια μερίδα των μετακινούμενων.

Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας, 

ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται σε ζητήματα ισότιμης προ-
σβασιμότητας σε κοινόχρηστους χώρους και ειδικό-
τερα για ευάλωτες κατηγορίες μετακινούμενων, όπως 
άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Συνεπώς, οι κοινόχρηστοι χώροι που προορίζονται 
για την κυκλοφορία των πεζών, όπως πλατείες και 
πεζοδρόμια διαμορφώνονται ή ανακατασκευάζονται 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότη-
τα άνετης πρόσβασης και ατόμων με αναπηρία. Οι 
παρεμβάσεις εστιάζουν κυρίως στη βελτίωση της 
κινητικότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα και 
προβλήματα όρασης.

Αναφορικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά 
προβλήματα, σε θέσεις όπου παρατηρούνται σημαντι-
κές εγκάρσιες ροές πεζών και όπου δεν είναι τεχνικά 
ή οικονομικά εφικτή η ανύψωση των διαβάσεων στο 
επίπεδο των πεζοδρομίων, προτείνεται οι υψομετρι-
κές διαφορές να καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα 
(ράμπες) κίνησης πεζών. 

Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλή-
ματα όρασης προτείνεται η κατασκευή οδηγού όδευ-
σης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγηση τους 
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πε-
ζοδρόμια), οι οποίοι προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών.

Πολιτική στάθμευσης
Στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης δημόσι-

ας χρήσης εκτός οδού δημιουργούνται άμεσα ειδικοί 
χώροι για τη στάθμευση μονίμων κατοίκων και τοπο-
θετούνται μπάρες εισόδου-εξόδου. Σε μεσοπρόθεσμο 
χρονικό ορίζοντα, με τον έλεγχο των εισερχομένων-
εξερχομένων από αυτούς τους χώρους (ανά κατηγορία 
χρήστη, κάτοικο ή επισκέπτη) δημιουργείται σύστημα 
πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τις ελεύθε-
ρες θέσεις σε κάθε χώρο. Το σύστημα πληροφόρησης 
αφορά ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης ή/και 
ενημέρωση σε ιστότοπο για τον ακριβή αριθμό ελεύ-
θερων θέσεων στάθμευσης ανά χώρο. Σε μελλοντικό 
χρόνο θα μπορούσε η πληροφόρηση να παρέχεται 
και μέσω κάποιας εφαρμογής σε smartphones (πα-
ρόμοιες εφαρμογές σε έξυπνα τηλέφωνα είναι άμεσα 
διαθέσιμες σήμερα). Η τεχνολογία υπάρχει και είναι 
διαθέσιμη, οι σχετικές συμφωνίες είναι που πρέπει να 
διευθετηθούν.

Επεκτείνεται η ελεγχόμενη στάθμευση σε ακτίνα 
500 μ. γύρω από την κεντρική περιοχή-λιμάνι. Απα-
γορεύεται πλήρως η στάθμευση και διέλευση από την 
πλατεία Μαυρογένους, με εξαίρεση τα οχήματα τρο-
φοδοσίας και χρηματαποστολών (τα οχήματα έκτα-
κτης ανάγκης πάντα διέρχονται από παντού)».

Τέλος κε Ευσταθιάδη, μπορείτε να μας δώ-
σετε ένα χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των 
στόχων του Σ.Β.Α.Κ.;

Σ.Ε.: «Η σταδιακή υλοποίηση των προτεινόμενων 
επεμβάσεων του ΣΒΑΚ ξεκινά άμεσα. Η επίτευξη των 
στόχων έχει ενδιάμεσο χρονικό ορίζοντα το 2025, 
όπου θα υπολογισθούν οι δείκτες που έχουν ορισθεί 
και θα αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ. 
Σημειώνεται ότι, με τη μεθοδολογία που έχουμε ερ-
γασθεί και σχεδιάσει την υλοποίηση των μακροπρό-
θεσμων στόχων του ΣΒΑΚ, παρέχεται η δυνατότητα 
επανεκτίμησης του συνολικού σχεδιασμού, σε περί-
πτωση που σημαντικοί εξωγενείς παράγοντες έχουν 
συμβάλει στην αλλαγή σημαντικών στοιχείων της Πα-
ροικιάς ή η απόδοση των υλοποιημένων μέτρων δεν 
είναι η αναμενόμενη».

Ανάπτυξη

ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Προώθηση των 
μετακινήσεων πεζή

Μήκος επέκτασης των 
υποδομών πεζών (πεζοδρόμια, 
διαβάσεις)

+4 χλμ 2025 2020

+10 χλμ 2030 2020

Αύξηση των μετακινήσεων 
με ποδήλατο

Μεσοσταθμικό ποσοστό 
συμμετοχής ποδηλάτων στη 
σύνθεση της κυκλοφορίας

5% 2025 -

15% 2030 -

Αύξηση των μετακινήσεων 
με τη Δημόσια Συγκοινωνία

Ποσοστό αστικών 
μετακινήσεων με Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς (Αστικό 
ΚΤΕΛ Πάρου)

10% 2025 -

20% 2030 -

Καλύτερες συνθήκες 
μετακίνησης για ευάλωτες 
κατηγορίες μετακινούμενων 
(ΑμεΑ)

Μήκος επέκτασης των 
υποδομών ΑμεΑ (ράμπες, 
οδηγοί όδευσης τυφλών)

+4 χλμ 2025 2020

+10 χλμ 2030 2020

Μείωση των ατυχημάτων με 
παθόντες

Μέσος όρος ατυχημάτων
με παθόντες ανά έτος

-25% 2020-2022 2015-2017

-50% 2025-2027 2015-2017

Μείωση της ζήτησης της 
στάθμευσης στην κεντρική 
περιοχή

Παρά την οδό
-5% 2025 2020

-20% 2030 2020

Εκτός οδού
-5% 2025 2020

-15% 2030 2020

Μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης Χρόνοι διαδρομής 

-30% 2025 2020

-15% 2030 2020

Μείωση του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος από τις 
μεταφορές

Ποσοστό περιβαλλοντικά 
φιλικών οχημάτων στο σύνολο 
των νέων οχημάτων της 
αστικής συγκοινωνίας

60% 2025 -

60% 2030 -

B

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500

Σχήμα 7. Τελική διαμόρφωση κόμβου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Σ.Β.Α.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ



Ο πρόεδρος Γεώργιος Πούλιος,
το διοικητικό συμβούλιο

και το προσωπικό της ΔΕΥΑ Πάρου
σας εύχονται καλές γιορτές
με υγεία, αγάπη και ευτυχία.
Το 2021 ας είναι η αφετηρία
μιας δυναμικής εποχής.
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* Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Σ’ αυτό το φύλλο παρουσιά-

ζουμε τη συνέντευξη του προ-

έδρου της κοινότητας Λευκών, 

Γιάγκου Κονταράτου και 

της συμβούλου της αντιπολί-

τευσης με τον συνδυασμό της 

Λαϊκής Συσπείρωσης, Αφρο-

δίτης Αλεξοπούλου.

κε Κονταράτε, συμπληρώθηκε 
ένας χρόνος από την επανεκλογή 
σας με τον συνδυασμό του κ. Μ. 
Κωβαίου. Τι νομίζετε ότι ήταν το 
χαρακτηριστικό αυτής της χρο-
νιάς; 

Γ.Κ.: Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό κ. Ραγκούση στον τε-
λευταίο χρόνο που βρίσκομαι στη θέση 
του προέδρου του συμβουλίου της κοι-
νότητας Λευκών, εκτός των πρόσθε-
των δυσκολιών λόγω της πανδημίας, 
(άδειες ειδικές προσωπικού, δυσκολία 
στις μετακινήσεις κλπ). Πριν απαντήσω 
σε ό,τι έχετε να με ρωτήσετε, θέλω να 
επισημάνω ένα βασικό πρόβλημα των 
κοινοτήτων, όπως το έχω βιώσει στα 
6,5 χρόνια που είμαι στη θέση αυτή. 
Θα πρέπει η κάθε μία κοινότητα για να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά, να έχει 
στη διάθεσή της ένα μικρό ποσό κάθε 
χρονιά, ώστε να μπορεί να παρεμβαί-
νει άμεσα σε έκτακτα και μικρά θέματα 
που προκύπτουν κάθε τόσο. Αυτό να 
υπάρχει στον εκάστοτε προϋπολογι-
σμό, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρη-

ση πληρωμής για μικρές παρεμβάσεις 
όπως π.χ. για την αποκατάσταση ενός 
γκρεμισμένου τοίχου, για χωματουρ-
γικά μικρής κλίμακας, κλπ Δεν γίνεται 
να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, χω-
ρίς τους ελάχιστους πόρους και την 
ανάλογη ευελιξία στη λειτουργία των 
κοινοτήτων. Είμαστε σε συνεννόηση με 
τον δήμαρχο για να δοθεί μια πρακτική 
λύση στο θέμα αυτό που θα βοηθήσει 
πολύ την καθημερινότητα.

Οι Λεύκες βλέπουμε ότι έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια σταθερά 
απαραίτητος προορισμός για τον 
επισκέπτη του νησιού. Αυξάνεται 
η επισκεψιμότητα, αυξάνονται τα 
καταστήματα, βελτιώνονται όμως 
αντίστοιχα και όλες οι απαραίτη-
τες υποδομές έτσι ώστε ο επισκέ-
πτης να εξυπηρετείται και να φεύ-
γει με όμορφες αναμνήσεις;

Γ.Κ.: Είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί η 
επισκεψιμότητα σε υπερβολικό βαθμό, 
κάποιες μέρες ειδικά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 

δηλαδή επιβάρυνση των δικτύων κοι-
νής ωφέλειας, καθαριότητα, στάθμευ-
ση κ.α. Οι Λεύκες λόγω τις ιδιομορφί-
ας που έχουν (ορεινό χωριό, σοκάκια, 
έλλειψη δρόμων), θα πρέπει να απευ-
θύνονται σε επισκέπτες που θέλουν να 
περπατήσουν για να τις ανακαλύψουν 
και όχι σε όλους όσοι θέλουν το αυτο-
κίνητο δίπλα και έξω απ’ το σπίτι. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχει ταβάνι 
σε όλα αυτά και δεν μπορούμε να αλ-
λοιώσουμε την εικόνα του χωριού για 
χάρη των επισκεπτών του καλοκαιριού. 
Υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες 
του χωριού στην εξυπηρέτηση όλων 
αυτών κι αν καταστρέψουμε το χωριό 
τότε χάσαμε το παιχνίδι. Δεν είμαι της 
άποψης ότι πρέπει να τα θυσιάσουμε 
όλα για κάποια ευρώ επιπλέον και φυ-
σικά δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 
απεριόριστο αριθμό. Πρέπει να διατη-
ρήσουμε τα χαρακτηρίστηκα μας και να 
τα δώσουμε στις επόμενες γενιές. Υπο-
δομή είναι η πλήρης αναμόρφωση του 
Ράμνου, οι ανακατασκευές των πλακό-
στρωτων στα σοκάκια, η συντήρηση 

Πρώτο θέμα

Κοινότητα Λευκών 
Αγώνας για 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.

Γ. Κονταράτος: Δεν είμαι της άποψης 
ότι πρέπει να τα θυσιάσουμε όλα για 
κάποια ευρώ επιπλέον
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του κοινοτικού μεγάρου, η συντήρηση 
όλων των κρουνών πυρόσβεσης και ο 
τοίχος αντιστήριξης του δάσους, το μη-
χάνημα προμήθειας νερού, οι αναβαθ-
μίσεις και πιστοποιήσεις δύο παιδικών 
χαρών και εξίσου σημαντικό, ο καθα-
ρισμός των Αγίων πάντων, μετά από 
δεκαετίες εγκατάλειψης. Τελευταίο 
αλλά σπουδαιότερο, η ολοκληρωμένη 
μελέτη που κατατέθηκε από τη ΔΕΥΑΠ, 
για διευθέτηση και μεταφορά των λυ-
μάτων στο ΒΙΟΚΑ Μάρπησσας, ώστε 
να χρηματοδοτηθεί ένα έργο άνω των 
3,5 εκ. ευρώ.

Οι λόφοι σκουπιδιών τόσο στην 
είσοδο του χωριού όσο και στους 
χώρους απόθεσης μέσα στο χωριό 
ήταν χαρακτηριστική εικόνα του 
καλοκαιριού. Μας αξίζει; Πώς το 
σχολιάζετε.

Γ.Κ.: Το θέμα της καθαριότητας κ. 
Ραγκούση, αφορά εξίσου τον δήμο - 
κοινότητα, αλλά και τους δημότες και 
επισκέπτες των Λευκών. Η επιβάρυνση 
την καλοκαιρινή περίοδο είναι μεγάλη 
και οι προσπάθειες της κοινότητας Λευ-
κών και των υπηρεσιών καθαριότητας 
του δήμου δεν είναι πάντα επαρκείς, κι 
αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία.

Ένα απλό παράδειγμα: Γιατί οι επι-
πλέον υπάλληλοι καθαριότητας που δι-
ατίθενται στον δήμο τη θερινή περίοδο 
θα πρέπει να έρχονται καθυστερημένα; 
Γιατί η κεντρική γραφειοκρατία δε λύνει 
ένα τόσο απλό ζήτημα να έρχονται Μάιο 
και όχι Ιούλιο ή Αύγουστο; Οι μόνιμοι 
δεν επαρκούν για τέτοιο όγκο αποκομι-
δής και φυσικά τα παράπονα τα ακούν 
οι πρόεδροι και ο δήμος. Μπορεί ένας 
υπάλληλος καθαριότητας στις Λεύκες 
να ανταπεξέλθει το καλοκαίρι; Όχι φυ-
σικά και μη ξεχνάτε πως η κοινότητα 
Λευκών φτάνει μέχρι Γλυφά και Άσπρο 
Χωριό, Θαψανά και Λαγκάδα. Τα ση-
μεία συλλογής είναι πολύ περιορισμέ-
να εντός χωριού, όσο και περιφερειακά 
κι αν τα απομακρύνουμε, δεν πρόκει-
ται κανείς να πάει τα απορρίμματα του 
εκεί. Εντός οικισμού, διαθέσιμοι χώ-
ροι δεν υπάρχουν που να πληρούν τις 
προδιαγραφές, όπως επαρκής χώρος 
για απορριμματοφόρο κλπ. Είμαστε σε 
αναζήτηση σημείου όπου θα μπορούν 
να εναποθέτουν στρώματα και ηλεκτρι-
κές συσκευές, ώστε να φύγουν από τον 
περιφερειακό δρόμο και εξετάζουμε τη 
δυνατότητα τοποθέτησης συμπιεστή 

απορριμμάτων, ώστε να μειώσουμε 
τους κάδους απορριμμάτων. Δεν πρέ-
πει όμως να ξεχνάμε πως η καθαριότη-
τα είναι υπόθεση όλων και ατομικά του 
καθένα μας και θα πρέπει όλοι να βοη-
θήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δε 
γίνεται λοιπόν να αφήνουμε οτιδήποτε 
οπουδήποτε και μετά να λέμε τι κάνει 
η κοινότητα και ο δήμος. Ας δώσουμε 
όλοι και ο καθένας ξεχωριστά την απά-
ντηση στο ερώτημα αν μας αξίζει… κι 
ας ευαισθητοποιηθούμε. Ας μιμηθούμε 
λίγο τους προγόνους μας που θεωρού-
σαν αυτονόητο το καθαρό σοκάκι έξω 
απ’ το σπίτι τους, να κάνουν τα «πλακά-
κια» στις γιορτές κλπ. Σήμερα, όλοι τα 
περιμένουν απ’ την κοινότητα και τον 
δήμο. Μήπως όλοι να κάνουμε κάτι για 
τον τόπο μας; Η στελέχωση των υπη-
ρεσιών καθαριότητας το τελευταίο δι-
άστημα και η προμήθεια νέων μέσων, 
έχει βοηθήσει πολύ και με διάφορες 
αναθέσεις, (όπως καθαρισμός δάσους, 
άσπρισμα πλακόστρωτων κ. α.), προ-
σπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση 
δημιουργεί τους καλοκαιρινούς 
μήνες πρόβλημα στους επαγγελ-
ματίες, στους μόνιμους κατοί-
κους και πολύ περισσότερο στον 
επισκέπτη που δεν ξέρει που και 
πώς να κινηθεί. Έτσι, πολλές φο-
ρές φεύγει αγανακτισμένος και 
απογοητευμένος. Εδώ και τουλά-
χιστον μια δεκαετία συζητείται η 
δημιουργία ή επέκταση περιφε-
ρειακών δρόμων. Εντάσσονται 
στα προεκλογικά προγράμματα 
αλλά φως δεν βλέπουμε. Τι ακρι-
βώς γίνεται;

Γ.Κ.: Είναι γεγονός το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα στις Λεύκες την καλοκαιρινή 
περίοδο. Οι δύο βασικές αρτηρίες ει-
σόδου-εξόδου από το χωριό δεν είναι 
επαρκείς. Υπάρχουν όμως δύο όψεις 
του προβλήματος: Η μία, η κυκλοφορία 
με αυτοκίνητο και η δεύτερη, ο πεζός. 
Δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι, ούτε 
για το ένα, ούτε για το άλλο. Κάποιοι 
θέλουν ελεύθερη πρόσβαση του αυτο-
κινήτου παντού, αλλά δικαιώματα στην 
ασφαλή μετακίνηση, έχει και ο πεζός 
φυσικά. Η μονοδρόμηση του Ράμνου, 
δε λύνει το πρόβλημα, πεζοί και μικρά 
παιδιά έχουν πρόβλημα. Αν κλείσει ο 
Ράμνος τις βραδινές ώρες, (4-5 ώρες), 
ο περιφερειακός δρόμος θα γίνει αδιά-
βατος, με διπλές σειρές σταθμευμένων 
αυτοκινήτων. Εύκολη λύση συνεπώς 
δεν υπάρχει. Θέλω να πιστεύω πως η 
συγκοινωνιακή μελέτη που τρέχει, θα 
δώσει κάποια εφικτή και λειτουργική 
λύση. Η επέκταση, η δημιουργία νέων 
εισόδων-εξόδων είναι μια λύση, αλλά 
καθόλου εύκολη, καθότι απαιτείται η 
παραχώρηση έκτασης από ιδιοκτήτες, 
πράγμα καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει. 
Η απαλλοτρίωση, εκτός από χρονοβό-
ρα, δεν είναι εύκολη με τη νομοθεσία 
που υπάρχει. Παλιός σχεδιασμός για 
νέους δρόμους, κόλλησε ακριβώς σε 
αυτά. Εμείς, σαν συμβούλιο της κοι-
νότητας Λευκών, θα καταθέσουμε τις 
προτάσεις μας κι ελπίζουμε κάποια από 
αυτές να δώσει λύση, πιστεύω πως θα 
υπάρξει και η βούληση από τα κεντρικά. 
Ελπίζουμε επίσης η σύνδεση του περι-
φερειακού έως το παρκινγκ Νικολάου 
Καπαρού, να δώσει ανάσα στο κυκλο-
φοριακό, ειδικά του πάνω χωριού.

Η δημιουργία νέων χώρων στάθ-
μευσης αλλά και η συντήρηση των 
υφιστάμενων πολλές φορές είναι 
άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα για 
το χωριό. Οι επισκέπτες αυξάνο-
νται αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι 
επίσης. Με την ανοικοδόμηση που 
υπάρχει σε λίγο δε θα υπάρχουν 
διαθέσιμοι χώροι προς αξιοποίη-
ση. O επισκέπτης πρέπει να είναι 
ευχαριστημένος αλλά και ο μόνι-
μος κάτοικος που ζει 365 μέρες το 
χρόνο. Πως το αντιμετωπίζεται,τι 
ενέργειες έχουν γίνει από την κοι-
νότητα;

Γ.Κ.: Οι υπάρχοντες χώροι στάθμευ-
σης που έχει μισθώσει ο δήμος είναι 
τέσσερις, οι οποίοι δεν επαρκούν την 
περίοδο αιχμής. Διαθέσιμοι νέοι δεν 
υπάρχουν, ειδικά εντός οικισμού. Η 
μόνη εφικτή λύση είναι περιμετρικά 
του χωριού και με την προϋπόθεση 
πως ο επισκέπτης θα έχει την πρόθε-
ση να περπατήσει και όχι να θέλει να 
σταθμεύσει στο κέντρο του χωριού, 
λύση που εξετάζεται αυτήν την περίο-
δο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο δήμος 
μισθώνει έτοιμο χώρο από τον ιδιοκτή-
τη, που να πληροί κάποιες προδιαγρα-
φές και ότι ο ιδιώτης πρέπει ο ίδιος να 
συντηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, 
άσχετα αν αυτό το κάνει ο δήμος σε 
κάποιες περιπτώσεις. Υπενθυμίζω ξανά 
πως οι Λεύκες έχουν ένα όριο ως προς 
τον αριθμό των επισκεπτών και αυτο-
κινήτων που μπορούν να δεχτούν και 
να εξυπηρετήσουν, να μην το ξεχνάμε 
αυτό. Συνοψίζοντας, θέλω να πιστεύω 
ότι από την ερχόμενη σεζόν, θα έχουμε 
επιπλέον διαθέσιμο χώρο κοντά στις 
εισόδους του χωριού. Καλό θα ήταν 
επίσης, αν οι επιχειρηματίες βοηθού-
σαν στις προσπάθειές μας με την παρο-
χή χώρου στάθμευσης για την εξυπη-
ρέτηση των πελατών τους και κυρίως 
με το σεβασμό και τη διατήρηση των 
κοινόχρηστων δημόσιων χώρων.

Η ανάδειξη κάποιων σημείων 
του χωριού όπως π.χ. των παλιών 
σφαγείων ή της πλατείας Παλιο-
στέρνας θα μπορούσαν να γίνουν 
όμορφες στάσεις για τον περιπα-
τητή που εξερευνά τις ομορφιές 
του χωριού, όπως αναφέρεται και 
στο προεκλογικό πρόγραμμα σε 
σχέση με τις Λεύκες. Έχει ξεφύγει 
το θέμα από το στάδιο σκέψης και 
προεκλογικής των εξαγγελίας;

Γ.Κ.: Πριν λίγο καιρό, η κοινότητα 
προχώρησε στην πλήρη αναμόρφωση 
των παλιών πλυσταριών στο χωριό, 
ώστε να είναι επισκέψιμα και λειτουρ-
γικά και αναφέρομαι στου Ζαχαρίατο 
πηγάδι, στο Τσεσμέ και στην Παλιό-
στερνα. Σε ό,τι αφορά τον χώρο των 
παλιών σφαγείων χρειάζεται ολική 
αναμόρφωση που έχει δρομολογηθεί, 
αν και ο χώρος αυτός δεν ενδείκνυται 
για στάση περιπάτου, λόγω του ρέμα-
τος της αποχέτευσης ακριβώς δίπλα. 
Η πλατεία στην Παλιόστερνα θα δια-
μορφωθεί σύντομα, καθώς και η αφε-
τηρία του βυζαντινού μονοπατιού, ενώ 
θα βελτιωθεί και η πρόσβαση από τον 
δρόμο του Αγίου Νικολάου προς αυτήν.

Σπίτι Λογοτεχνίας. Πολυσυζητη-
μένο θέμα. Τι γνώμη έχετε; Προτά-
σεις από την κοινότητα υπάρχουν;

Γ.Κ.: Το Σπίτι της Λογοτεχνίας, (πρώ-

ην ΞΕΝΙΑ), είναι ένα σύνθετο και δύ-
σκολο θέμα. Απ’ όταν δημιουργήθηκε 
και συνεχίζει έως σήμερα να λειτουργεί, 
υπήρχαν προσδοκίες ότι εκτός των άλ-
λων θα προσέφερε στις Λεύκες κάποια 
πράγματα. Η πορεία όμως έδειξε ότι δε 
δικαιώθηκαν οι προσδοκίες από αυτήν 
του τη χρήση. Ο προβληματισμός των 
περισσότερων, είναι αν υπάρχει λόγος 
συνέχισης της λειτουργίας του, με αυ-
τόν τον τρόπο και με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο, θεωρώντας ότι είναι ένας 
συγκαλυμμένος διακοπών κάποιων, 
παρά ουσιαστικής προσφοράς σε κάτι 
στο χωριό. Από την άλλη πλευρά, τα 
έξοδα συντήρησης και ανακαίνισης 
είναι πολλά και έχω αμφιβολίες κατά 
πόσο ο δήμος μπορεί να ανταπεξέλθει 
σ’ αυτά, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να 
έχει την τύχη των άλλων ΞΕΝΙΑ στην 
Πάρο να είναι άμεσα ορατός. Κάποια 
λύση μπορεί να δώσει η ένταξή του 
σε πρόγραμμα αναβάθμισης, αλλά δεν 
επαρκεί από μόνο του αυτό. Η όλη δι-
αμόρφωση του χώρου εσωτερικά, έχει 
δεσμεύσει μεγάλο τμήμα του και έτσι 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλ-
λους σκοπούς, και από άλλους φορείς 
όπως σχολεία ή δημοτικούς. Η γνώμη 
μου είναι πως πρέπει να ξεκινήσουμε 
από την εύρεση χρηματοδότησης για 
τη ριζική ανακαίνισή του, (κτίριο 45 
χρόνων είναι), να αλλάξει ριζικά η χρή-
ση και η λειτουργία του και αν αυτά δεν 
είναι εφικτά τότε θα πρέπει να συζητη-
θεί η παραχώρηση σε ιδιώτη, με την 
υποχρέωση της πλήρους ανακαίνισης. 
Λύσεις – μπαλώματα, δε θα προσφέ-
ρουν κάτι και ο χρόνος τελειώνει. Αυ-
τές είναι και οι προτάσεις που σύντομα 
θα καταθέσουμε.

Η οδική σύνδεση με το Άσπρο 
Χωριό μέσω Λαγκάδας παραμένει 
ως αίτημα. Τι έχει γίνει;

Γ.Κ.: Ο δρόμος Λευκών – Άσπρου 

Πρώτο θέμα

Η γνώμη μου (για το 
Σπίτι της Λογοτεχνίας) 
είναι πως πρέπει να 
ξεκινήσουμε από την 
εύρεση χρηματοδότησης 
για τη ριζική ανακαίνισή 
του, (κτίριο 45 χρόνων 
είναι), να αλλάξει ριζικά η 
χρήση και η λειτουργία του 
και αν αυτά δεν είναι εφικτά 
τότε θα πρέπει να συζητηθεί 
η παραχώρηση σε ιδιώτη, 
με την υποχρέωση της 
πλήρους ανακαίνισης. 
Λύσεις – μπαλώματα, δε 
θα προσφέρουν κάτι και ο 
χρόνος τελειώνει. Αυτές 
είναι και οι προτάσεις που 
σύντομα θα καταθέσουμε.
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Χωριού μέσω Λαγκάδας, νομικά χωρί-
ζεται σε δύο τμήματα, το κομμάτι που 
υπήρχε προ του 1923 και το μετέπειτα 
που ανοίχτηκε περίπου το 1978-80. Το 
λέω αυτό γιατί η νομοθεσία απαγορεύ-
ει σε εκτός οικισμού δρόμους να συ-
ντηρηθούν με άλλα υλικά εκτός από 3Α 
– λιβανιά – χώμα, πράγμα που δυσκο-
λεύει την κατάσταση καθότι απαιτείται 
συνεχής συντήρηση, ειδικά τη χειμε-
ρινή περίοδο. Εξετάζουμε αν υπάρχει 
δυνατότητα στο μεταγενέστερο τμήμα 
του δρόμου να πέσει τσιμέντο στα επι-
κίνδυνα και αδιάβατα τμήματά του, ενώ 
θα ζητήσουμε να χαρακτηριστεί δημο-
τικός δρόμος, ώστε να έχουμε περισ-
σότερες δυνατότητες παρέμβασης και 
ότι είναι η δίοδος επικοινωνίας Λευκών 
– Άσπρου Χωριού. Η προσπάθειά μας 
να γίνει ένας λειτουργικός δρόμος θα 
συνεχιστεί, ενώ ανάλογο βάρος θα δώ-
σουμε και στο δρόμο προς Αϊ Γιώργη 
Δαμάλια – Άγιοι Θεόδωροι – Αγκαιριά, 
που και αυτός θα πρέπει να είναι σε 
καλό επίπεδο. Θα κατατεθεί ταυτόχρο-
να αίτημα από τις κοινότητες Λευκών 
– Αγκαιριάς για την ανακήρυξη του 
δρόμου σε δημοτικό.

κε Κονταράτε οι συνεδριάσεις 

του κοινοτικού συμβουλίου έχουν 
γίνει πιο συχνές και προφανώς 
έχουν και τα θέματα αυξηθεί προς 
συζήτηση. Πόσα από αυτά έχουν 
φθάσει τελικά στο δημοτικό 
συμβούλιο, τι απαντήσεις έχετε; 
«Προσεχώς θα εξυπηρετηθείτε;».

Γ.Κ.: Θέματα που έχουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα ή μικρά χρονικά περιθώρια, 
φτάνουν γρήγορα σε συζήτηση στο 
δημοτικό συμβούλιο. Τα υπόλοιπα θέ-
ματα έχουν μία καθυστέρηση και λόγω 
του COVID 19, όπου τα θέματα είναι 
λιγότερα που εισάγονται στο δημοτικό 
συμβούλιο. Μετά από επαφή και συ-
ζήτηση με τον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου, θα υπάρξει νέος τρόπος 
αξιολόγησης και εισαγωγής των θεμά-
των από κάθε κοινότητα.

Έχουμε διαπιστώσει ότι οι συνε-
δριάσεις του κοινοτικού συμβου-
λίου είναι τακτικές όπως ορίζει ο 
νόμος. Η κοινοποίηση των θεμά-
των για ενημέρωση του κοινού 
δεν γίνεται όπως ορίζει ο νόμος 
μέσω και των ΜΜΕ. Ποιος είναι 
ο λόγος αφού σας δίνεται αυτή η 
δυνατότητα;

Γ.Κ.: Οι συνεδριάσεις της κοινότητας 

Λευκών είναι επαρκείς και τακτικές, και 
με βάση την κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί με τα μέτρα για τον COVID 
19. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση 
και τα θέματα, αναρτώνται στη Διαύ-
γεια και σε ένα ΜΜΕ όπως ορίζει ο νό-
μος. Θα συμφωνήσω όμως ότι θα πρέ-
πει να αποστέλλονται σε όλα τα ΜΜΕ 
για αποφυγή παρεξηγήσεων, πράγμα 
που θα γίνεται από το επόμενο κιόλας 
συμβούλιο. Να τονίσουμε όμως, ότι και 
το ενδιαφέρον των δημοτών δεν είναι 
το ανάλογο, εκτός αν συζητείται θέμα 
που τους αφορά προσωπικά. Οι συνε-
δριάσεις είναι πάντα ανοικτές και προ-
σκαλούμε όλους να παρευρίσκονται. 
Σύντομα θα λειτουργήσει και η σελίδα 
στο facebook, ώστε να είναι πιο εύκολη 
και άμεση η επικοινωνία του δημότη με 
την κοινότητα.

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι 
προς ενημέρωση των αναγνω-
στών;

Γ.Κ.: Κλείνοντας τη συνέντευξη 
αυτή και αφού σας ευχαριστήσω για 
τη δυνατότητα που μου δώσατε, θέλω 
να τονίσω πως στόχος δικός μου και 
του συμβουλίου της κοινότητας, είναι 
η διατήρηση των Λευκών σε υψηλό 

επίπεδο που θα σέβεται την παράδοση, 
τη μοναδικότητα και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά τους, με τη συνδρομή όλων. 
Σε αυτό το σημείο κάνω έκκληση προς 
τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες 
του χωριού, να προσέχουν τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων τους και αν δεν 
ξέρουμε, ρωτάμε! Να σεβόμαστε τα 
σήματα κυκλοφορίας, τη στάθμευση 
και τις μονοδρομήσεις. Τα δικαιώματά 
μας σταματάνε εκεί που αρχίζουν των 
άλλων. Από την πλευρά μας, εγώ ως 
πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου, 
θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για 
ό,τι καλύτερο για τον τόπο που αγαπά-
με και ζούμε.

Τέλος να ευχαριστήσω τον δήμο και 
τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και 
όλους τους εργαζόμενους, τη ΔΕΥΑΠ 
και τα μέλη του συμβουλίου της κοι-
νότητας, καθώς και τους συλλόγους 
του χωριού για τη συνεργασία και τη 
βοήθειά τους («Υρία», σύλλογος Λευ-
κιανών Αθήνας, σύλλογος γονέων 
δημοτικού σχολείου Λευκών, σύλλο-
γος ανακαίνισης Αγ. Τριάδας), καθώς 
και τους εθελοντές. Δεν ξεχνάμε ότι ο 
εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο. 
Ευχαριστώ θερμά όλους».

κα Αλεξοπούλου, πρώτη φορά 
εμπλέκεστε με τα κοινοτικά όργα-
να μετά την εκλογή σας ως κοινο-
τική σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο 
της Λαϊκής Συσπείρωσης. Πώς θα 
χαρακτηρίζατε την πρώτη μετε-
κλογική χρόνια σε σχέση με την 
παρουσία σας αλλά και όσο αφο-
ρά τη λειτουργία του κοινοτικού 
συμβουλίου και την παραγωγή 
έργου στο βαθμό βέβαια που του 
αναλογεί;

Α.Α.: κε Ραγκούση, θα ήθελα αρχικά 
να ευχαριστήσω όλους όσοι με τίμησαν 
με την ψήφο τους και μου έδωσαν τη 
δυνατότητα να συμμετέχω στο κοινο-
τικό συμβούλιο, να τους εκπροσωπώ 
με το ψηφοδέλτιο της Λ.Σ και να αγω-
νίζομαι για την προώθηση και επίλυ-
ση των προβλημάτων της κοινότητας 
μας. Είναι μια νέα και ενδιαφέρουσα 
εμπειρία, γιατί αφενός μεν έχω τη δυ-
νατότητα να συμβάλλω ουσιαστικότε-
ρα στην ανάδειξη και προώθηση για 
επίλυση προβλημάτων της κοινότητας 
μας, (παλαιότερων και νέων), με στόχο 
πάντα τη βελτίωση της ζωής μας ενώ 
παράλληλα έχω τη δυνατότητα να πα-
ρακολουθώ άμεσα τη διαχείριση και 
την τύχη που έχουν τελικά οι αποφά-
σεις μας από τη δημοτική αρχή. Η πρώ-
τη χρονιά λειτουργίας του κοινοτικού 
συμβουλίου χαρακτηρίστηκε από την 
προσπάθεια επίλυσης ζητημάτων κα-
θημερινότητας κατά κύριο λόγο, όπως 
π.χ. καθαριότητα, αιτήματα κατοίκων, 
όπως και ζητήματα που πρέπει να επι-
λυθούν μέσω της ένταξης στο τεχνικό 
πρόγραμμα κλπ. Το σύνολο πάντως 

των έως τώρα αποφάσεων ήταν ομό-
φωνες και με γνώμονα πάντα το καλό 
του χωριού. Δυστυχώς όμως οι όποιες 
αποφάσεις μας είναι γνωμοδοτικές και 
αυτό πρέπει να το έχουν ξεκάθαρο όλοι 
οι συγχωριανοί μας. Η υλοποίηση κάθε 
απόφασης μας εξαρτάται από τη δημο-
τική Αρχή και η αλήθεια είναι ότι δεν 
έχει φθάσει σχεδόν τίποτα στο δημοτι-
κό συμβούλιο γι’ αυτό δεν βλέπουμε να 
υλοποιείται κάτι.

Κορυφαίο θέμα διαμαρτυριών 
στα τοπικά μέσα αλλά και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης εί-
ναι, ειδικά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, η καθαριότητα, η αποκομι-
δή σκουπιδιών, με τριτοκοσμικές 
εικόνες στην είσοδο του χωριού 
αλλά και μέσα στο χωριό... Ποια 
είναι η γνώμη σας για την αντιμε-
τώπιση αυτής της εικόνας;

Α.Α.: Είναι γεγονός ότι η κατακό-
ρυφη αύξηση των επισκεπτών τους 
καλοκαιρινούς μήνες αλλά και των 
μόνιμων κατοίκων «δοκιμάζουν» τις 
υπάρχουσες υποδομές. Οι μόνιμοι κά-
τοικοι πλησιάζουν πλέον τους 2000 
ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες οι ημε-
ρήσιοι επισκέπτες είναι πάνω από1000 
άτομα, ειδικά τα βράδια που έρχονται 
για φαγητό, ποτό ή να παρακολουθή-
σουν κάποια εκδήλωση. Το θέμα της 
καθαριότητας βασανίζει το χωριό εδώ 
και 3 χρόνια, μετά από τη συνταξιοδό-
τηση του μόνιμου υπαλλήλου καθαριό-
τητας που είχαμε. Το χωριό πλέον από 
πλευρά καθαριότητας είναι σε πλήρη 
εγκατάλειψη παρ όλες τις ενημερώσεις 
και τις διαμαρτυρίες του κοινοτικού 
συμβουλίου προς τον δήμο. Με έναν 
περιφερόμενο 8/μηνίτη υπάλληλο, δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
ουσιαστικά παρά μόνο περιστασιακά 
με ότι αυτό συνεπάγεται... Ο επανα-
σχεδιασμός σημείων τοποθέτησης των 
κάδων, όπως και η αύξηση τους, θα 
πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες 
υπηρεσίες καθαριότητας. Επίσης και η 
χρήση περισσότερων και μικρότερων 
κάδων μέσα στον οικισμό, όπως έχουμε 

προτείνει, με την απόκτηση παράλληλα 
ενός μικρού ειδικά ευέλικτου οχήματος 
κατάλληλο για τους οικισμούς και όχι 
μόνο για τις Λεύκες.

Έτσι η αποκομιδή θα ήταν πιο εύκο-
λη, θα αποφεύγαμε εστίες μόλυνσης 
επικίνδυνες  για την δημόσια υγεία και 
της άσχημες εικόνες από τα χωριά μας. 

Η αύξηση των μόνιμων κατοί-
κων αλλά και των επισκεπτών 
δεν επιβαρύνουν άλλες υποδομές 
όπως τους χώρους παρκινγκ ή τη 
κυκλοφορία; 

Α.Α.: Εννοείται ότι έχει δημιουργη-
θεί σοβαρό θέμα και με τους χώρους 
παρκινγκ και κάποιο κομφούζιο δημι-
ουργείται αφού τόσο για την πρόσβαση 
όσο και για την αποχώρηση χρειάζονται 
γερά νεύρα... Είναι βράδια που οι επι-
σκέπτες παρκάρουν και ένα χιλιόμετρο 
μακριά για να κάνουν βόλτα στο χωριό 
μας. Τα παρκινγκ δεν επαρκούν αλλά 
και αυτά που υπάρχουν δε συντηρού-
νται και δε φωτίζονται όλα επαρκώς, 
όπως επιβάλλεται, με αποτέλεσμα να 
γίνονται επικίνδυνα ειδικά το χειμώνα, 

Πρώτο θέμα

Το αποχετευτικό είναι το 
σοβαρότερο πρόβλημα 
του χωριού μας. Μετά 
την καθυστέρηση 
πολλών ετών η λύση 
του προβλήματος είναι η 
επίσπευση των διαδικασιών 
για την υλοποίηση του 
έργου σύνδεσης με τον 
βιολογικό, έτσι ώστε 
να απενεργοποιηθεί η 
υγειονομική βόμβα με 
τα εδώ και δεκαετίες 
εκτεθειμένα λύματα των 
Λευκών. 

Αφρ. Αλεξοπούλου: αποφάσεις 
με γνώμονα το καλό του χωριού
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κάνοντας την καθημερινότητα του μό-
νιμου κάτοικου δύσκολη. Χρειάζεται να 
δούμε συστηματικά το θέμα ανεύρεσης 
μόνιμων λύσεων για παρκινγκ, πριν χτι-
στούν όλοι οι ελεύθεροι χώροι. Επίσης, 
η επέκταση του οικισμού και η μεγάλη 
αύξηση των επισκεπτών εξ αντικειμέ-
νου επιβάλουν την υιοθέτηση μέτρων 
που θα βοηθήσουν στην κυκλοφοριακή 
αποσυμφόρηση. Απαιτείται η χάραξη 
και διάνοιξη δρόμου από τον περιφε-
ρειακό προς το επάνω παρκινγκ, που 
θα αποτρέπει την είσοδο των αυτοκινή-
των των μόνιμων κατοίκων μέσα από 
το χωριό προκειμένου να φθάσουν 
στο σπίτι τους. Να εξετάσουμε κάθε 
περίπτωση και να εξαντλήσουμε κάθε 
δυνατότητα αξιοποίησης, με κάποια 
συντήρηση βέβαια, ακόμα και ενός 
χωμάτινου δρόμου που υπάρχει πάνω 
από το δάσος. Έτσι, θα είναι μια επι-
πλέον λύση για έξοδο από το χωριό, 
χωρίς να χρειάζεται ο επισκέπτης να 
κάνει σλάλομ στα διπλό-παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα και «ασκήσεις ψυχραιμίας» 
φεύγοντας τελικά με τη χειρότερη ει-
κόνα και εμπειρία από το χωριό μας. 
Νομίζω ότι η δημοτική Αρχή δε δείχνει 
να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και να 
δείχνει την απαιτούμενη σοβαρότητα 
για τη μελέτη και τη διαμόρφωση λύ-
σης, παρόλο που γνωρίζει το πρόβλημα 
από τις ενημερώσεις μας.

Η αξιοποίηση σημείων μέσα στον 
παραδοσιακό οικισμό (παλιών 
σφαγείων, βελτίωση της πλατεί-
ας Παλιόστερνας κλπ) όπως και 
καλύτερη αξιοποίηση του κτηρίου 
«Το σπίτι της λογοτεχνίας», είναι 
μερικά από τα θέματα που απα-
σχολούν όλους τους Λευκιανούς. 
Τι έχετε να πείτε από τη θέση σας 
ως σύμβουλος της ΛΣ;

Α.Α.: Οι παρεμβάσεις και η αξιοποί-
ηση κάποιων σημείων, όπως αυτά που 
σωστά προαναφέρατε, θα αναβάθμιζαν 
την εικόνα του χωριού χωρίς να απαι-
τούνται υπέρογκα ποσά. Ο επισκέπτης 
που περιηγείται το χωριό, θα έκανε 
στάσεις κατά τη διάρκεια του περιπά-
του του σε όμορφα διαμορφωμένους 
χώρους και όχι σε σκουπιδότοπους. 
Τέτοιοι χώροι πράγματι είναι το παλιό 
σφαγείο, τα πλυσταριά, η πλατεία Πα-
λιόστερνας, που είχαν θέση άλλωστε 
και στο προεκλογικό πρόγραμμα της 
πλειοψηφίας της δημοτικής Αρχής. Θα 
αναβαθμιστεί με αυτές τις παρεμβά-
σεις η εικόνα του οικισμού στα μάτια 
του επισκέπτη, αλλά να μην ξεχνάμε 
πρωτίστως και την ανάγκη του μόνιμου 
κάτοικου για ένα καλύτερο περιβάλλον. 
Αυτός άλλωστε είναι που δίνει ζωή στο 
χωριό 365 μέρες το χρόνο. Το «σπίτι 
της λογοτεχνίας» ανεξάρτητα με την 
ένταξη ή μη σε πρόγραμμα εξοικονόμη-
σης ενέργειας, (αλλαγή κουφωμάτων 
κλπ), θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να συ-
ντηρηθεί. Αλλά το θέμα κατά τη γνώμη 

μου, δεν περιορίζεται στη συντήρηση 
γιατί επίσης σοβαρό θέμα είναι τελικά 
η σωστή αξιοποίηση του προς όφελος 
του χωριού και όχι μόνο. Οι ισόγειες 
π.χ. αίθουσες θα μπορούσαν να αξιο-
ποιηθούν σαν χώρος πολιτισμού με την 
ανάλογη διαμόρφωση, δίνοντας ζωή 
όλο χρόνο με εκδηλώσεις, προβολές 
κλπ. όταν φυσικά επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν 
είμαστε της άποψης για παραχώρηση 
του σε ιδιώτη, αφού ένα μέρος του 
μπορεί να καλύψει τελικά, ακόμα και 
στεγαστικές ανάγκες υπηρεσιών (ια-
τρούς, εκπαιδευτικούς, εποχιακοί πυ-
ροσβέστες κλπ). Συντήρηση και αξιο-
ποίηση για κάλυψη διαφόρων αναγκών 
που προκύπτουν, θα πρέπει επίσης να 
υπάρξει και για το κτίριο που στέγαζε 
τους προσκόπους αλλά και το κτίριο 
που κάλυπτε τις ανάγκες του αγροτι-
κού ιατρείου, αφού πλέον δεν χρησιμο-
ποιείται. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι 
ότι η εισήγηση κάποιων συμβούλων ή 
έστω οι γνωμοδοτικές αποφάσεις δεν 
αρκούν. Άλλοι αποφασίζουν.

κα Αλεξοπούλου, πώς ιεραρ-
χείτε τα προβλήματα που πρέπει 
το κοινοτικό συμβούλιο να συζη-
τήσει και να διεκδικήσει τη λύση 
τους.

Α.Α.: Το αποχετευτικό είναι το σο-
βαρότερο πρόβλημα του χωριού μας. 
Μετά την καθυστέρηση πολλών ετών η 
λύση του προβλήματος είναι η επίσπευ-

ση των διαδικασιών για την υλοποίηση 
του έργου σύνδεσης με τον βιολογικό, 
έτσι ώστε να απενεργοποιηθεί η υγει-
ονομική βόμβα με τα εδώ και δεκαε-
τίες εκτεθειμένα λύματα των Λευκών. 
Τοποθέτηση μόνιμων υπάλληλων κα-
θαριότητας στο χωριό και εξασφάλιση 
της συστηματικής καθημερινής απο-
κομιδής των σκουπιδιών, τουλάχιστον 
τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να μην 
έχουμε εικόνες με λόφους σκουπιδιών 
γύρω από βρώμικους και ξεχαρβαλω-
μένους κάδους. Η εξασφάλιση χώρων 
παρκινγκ και άμεσα ενέργειες (μελέτες 
κλπ) για διάνοιξη νέων απαραίτητων 
δρόμων, ώστε να ανασάνει το χωριό. 
Μελέτη και επίλυση του ιδιοκτησια-
κού καθεστώτος του θεάτρου Λευκών. 
Νομίζω τέλος ότι οι ενέργειες για την 
ανάδειξη και προβολή των μονοπατιών 
αφού διασφαλιστεί ο συστηματικός κα-
θαρισμός και συντήρηση, όπως και η 
πιστοποίηση τους, θα εξυπηρετούσε τη 
μεγαλύτερη προβολή και ανάπτυξη του 
χωριού μας με την προσέλκυση των 
περιπατητών.

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι 
άλλο;

Α.Α.: Εύχομαι γρήγορα οι συνθήκες 
να επιτρέψουν να συνεχίσουμε τη ζωή 
μας υγιείς και ασφαλείς. Η υγεία άλλω-
στε είναι το πρώτο ζητούμενο που μας 
επιτρέπει όμως να ονειρευόμαστε, να 
σχεδιάζουμε και να παλεύουμε για το 
καλύτερο του τόπου μας.

• Χρονιά πολλά με δυνατό εθνικό 
σύστημα υγείας στη χώρα και στα 
νησιά!

• Χρόνια πολλά με πόρους και μόνιμες 
προσλήψεις για το ΕΣΥ!

• Χρόνια πολλά με ΕΣΥ ασπίδα 
ασφάλεια, για μια καλή τουριστική 
χρονιά το 2021!

• Χρόνια πολλά γιατί χωρίς ΕΣΥ δεν 
υπάρχουμε εμείς!

Νίκος Συρμαλένιος
Βουλευτής Κυκλάδων
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Εύχομαι η Γέννηση του Χριστού να ζεστάνει τις 
καρδιές όλων μας και να φωτίσει τη ζωή μας 

με αγάπη, αλληλεγγύη και αισιοδοξία.

Επίσης η νέα χρονιά 2021 να είναι για όλους μας η 
αφετηρία μιας νέας δημιουργικής περιόδου που θα 

εκπληρώσει τους στόχους μας, θα φωτίσει τις σκέψεις 
μας και με την βοήθεια της επιστήμης θα σημάνει το 

τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Καλά Χριστούγεννα &  Καλή Χρονιά 2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Υγείας-Πρόνοιας-Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

& Έπαρχος Π.Ε. Πάρου
Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς

Χρόνια πολλά & 
Ευτυχισμένο το

2021

Η κοινότητα 
Μάρπησσας 
για το 
διατηρητέο 
κτίριο

Συνεδρίασε το συμβούλιο της κοινότητας Μάρπησ-
σας σχετικά με την επικινδυνότητα του διατηρητέου 
κτίσματος ιδιοκτησίας Ασωνίτη Νικήτα, Κων/νου Με-
λανίτη (πρώην Γαβαλά), για την αποκατάσταση της 
διέλευσης των δρόμων εντός του παραδοσιακού οι-
κισμού.

Σύμφωνα με το έγγραφο της δ/νσης πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του δήμου Πάρου, η δ/νση τεχνικών Υπη-
ρεσιών έκλεισε τους δρόμους από και προς το διατη-
ρητέο οίκημα όπως είχε γίνει και το 2017 που και πάλι 
είχαν κλειστεί διακόπτοντας τη διέλευση του κεντρικού 
άξονα προς τον παραδοσιακό οικισμό, το λαογραφικό 
μουσείο, την κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου κλπ. 

Μετά από τον μεγάλο σεισμό που έγινε στη Σάμο 
με την κατάρρευση παλαιού κτίσματος και το θάνατο 
δύο παιδιών που καταπλακώθηκαν από αυτό, αφυ-
πνίστηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του 
κράτους, και αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα 
των ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτισμάτων. Μετα-
ξύ αυτών και το διατηρητέο οίκημα πρώην ιδιοκτησίας 
Γαβαλά και νυν του Ελληνικού Δημοσίου, κ. Μελανίτη 
Κω/νου του Αλεξάνδρου και κ. Ασωνίτη Νικήτα του 
Γεωργίου.

Στην εισήγηση από την πρόεδρο, Α. Αντωνοπούλου, 
ειπώθηκε: «[…] Το κλείσιμο των δρόμων δεν είναι 
βιώσιμη λύση. Πρέπει να γίνει αυτοψία ώστε να δι-
απιστωθεί το πρόβλημα με τη σκεπαστή οροφή του 
κοινοτικού δρόμου και να συντηρηθεί κατάλληλα έτσι 
ώστε να σταματήσουν να πέφτουν κομμάτια από μπε-
τόν. Εφόσον οι τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου μετά τη 
συντήρηση που πραγματοποίησε η εφορία Αρχαιοτή-
των το έτος 2018 στο διατηρητέο οίκημα θεωρούν 
ότι υπάρχει ακόμα πρόβλημα, το κλείσιμο των δρόμων 
από μόνο του δεν το διορθώνει. Χρειάζεται να ενερ-
γήσουν άμεσα προς τους ιδιοκτήτες του ακινήτου και 
να ληφθούν μέτρα προστασίας και προφύλαξης του 
οικήματος και των κατοίκων και επισκεπτών του. Οι 
ενέργειες προς αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να γίνουν 
άμεσα όπως ακριβώς άμεσα ενήργησαν και έκλεισαν 
την πρόσβαση στη κεντρική πλατεία του παραδοσι-
ακού οικισμού. Το διατηρητέο οίκημα έχει κηρυχτεί 
επικίνδυνο κτίσμα από το έτος 1989 (…)».

Στη συνέχεια της συνεδρίασης έγινε αναφορά σε 
ενέργειες κομμάτων, ερωτήσεων στη βουλή, έγγραφα 
υπουργείων κλπ και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα πα-
ρακάτω:

«1. Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο τα εξής:
α) την επισκευή και συντήρηση της οροφής του κοι-

νοτικού δρόμου που έχει κατασκευαστεί ως αντιστή-
ριξη του διατηρητέου οικήματος ιδιοκτησίας (…)

β) οι αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου Πά-
ρου να ενεργήσουν αυτοψία, ώστε να διαπιστωθεί 
το πρόβλημα με τη σκεπαστή οροφή του κοινοτικού 
δρόμου και να συντηρηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να 
σταματήσουν να πέφτουν κομμάτια από μπετόν και 
να απομακρύνει τα εμπόδια από τον κεντρικό δρόμο 
αφήνοντας κλειστό μόνο το τμήμα του δρόμου που 
διέρχεται από το στεγασμένο τμήμα του

γ) οι αρμόδιες Υπηρεσίες του δήμου να ενεργήσουν 
άμεσα προς τους ιδιοκτήτες του ακινήτου και να λη-

φθούν μέτρα προστασίας και προφύλαξης των κα-
τοίκων και επισκεπτών του παραδοσιακού οικισμού 
Μάρπησσας και να αποκατασταθεί η πρόσβαση προς 
την κεντρική πλατεία (…)

2. Η νομική υπηρεσία του δήμου Πάρου να επικοι-
νωνήσει με τους ιδιοκτήτες κ. Μελανίτη Κων/νο και 
κ. Ασωνίτη Νικήτα, οι οποίοι έχουν δηλώσει στο πα-
ρελθόν ότι επιθυμούν τη δωρεάν παραχώρηση των 
ιδιοκτησιών τους στον δήμο Πάρου, διότι αυτό θα 
επισπεύσει τις διαδικασίες αποκατάστασης του οική-
ματος από το ελληνικό Δημόσιο στο οποίο ανήκει το 
μεγαλύτερο τμήμα του διατηρητέου κτίσματος.

3. Τη δημιουργία δημοτικής επιτροπής αξιοποίησης 
διατηρητέου οικήματος πρώην Γαβαλά, με σκοπό να 
ερευνήσει και να προτείνει ενέργειες για την αξιοποί-
ηση του μοναδικού διατηρητέου οικήματος στον πα-
ραδοσιακό οικισμό Μάρπησσας (…)».
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Μια ξεχωριστή 
ατζέντα για τις 
γυναίκες

Αν η τέχνη έχει την ικανότητα να ξεπλένει από τη 
ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας (Μπ.Μπρεχτ), 
για μια ακόμα φορά θα της αναθέσουμε αυτή την 
αποστολή. Δεν είναι αρκετό μόνο να βλέπουμε και να 
γνωρίζουμε την ομορφιά ενός καλλιτεχνικού δημιουρ-
γήματος. Πίσω από τις ξεχωριστές γυναίκες κάθε έρ-
γου, είτε είναι δημιουργήματα είτε είναι δημιουργοί, 
υπάρχει η κοινωνία που της γέννησε.

Σε πλευρές της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, όπως 
αποτυπώνονται μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία 
σε διαφορετικές περιόδους της Ιστορίας, είναι αφιε-
ρωμένη η ατζέντα της ΟΓΕ για το 2021.

«Για το 2021, αφετηρία μας είναι εκείνο το καλλι-
τεχνικό έργο που, ανεξάρτητα από το θέμα και τους 
πρωταγωνιστές του, μπορεί να μας οδηγήσει στην 
καρδιά των γεγονότων και της Ιστορίας, στα ίχνη της 
ζωής και της δράσης των γυναικών, είτε λειτούρ-
γησαν αφανώς είτε βρέθηκαν στο προσκήνιο. Αλλά 
δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα ίχνη. Επιδιώκουμε να 
φωτίσουμε και τις αιτίες που διαμόρφωσαν τη συ-
νείδησή τους, που καθόρισαν τη στάση και τη δρά-
ση τους», αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα της 
η ΟΓΕ. «Μαθαίνουμε και αποκωδικοποιούμε το χτες, 
αντιλαμβανόμαστε και παρεμβαίνουμε στο σήμερα, 
δρούμε συλλογικά και παλεύουμε για το αύριο. Εξάλ-
λου, όλες οι τέχνες υπηρετούν τη μεγαλύτερη από τις 
τέχνες: την Τέχνη να ζεις (Μπ. Μπρεχτ)», τονίζει.

Ομάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου
Μέλος της ΟΓΕ

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

ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 
(ΠΙΠΕΡΙ), πωλείται διαµέρισµα 1ου 
ορόφου 48 τ.µ., κατασκευή 1990, 150 
µ. από τη θάλασσα, 400 µέτρα από-
σταση από το κέντρο της Νάουσας. 
Τηλ. για πληροφορίες: 210 8950247, 
6946 378 440

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

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΣΑΠΑ) και ΕΡΓΑΤΕΣ
ζητούνται από τεχνική εταιρεία για 
δηµόσιο έργο ύδρευσης στην Πάρο, 
από το τέλος Ιανουαρίου 2021. Τηλ. 
επικοινωνίας: 26410 57769, 6974 
486 526 και email: dtzog@tee.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ζητείται για 
εργασία σε κατάστηµα λιανικής στην 
Παροικιά, για πλήρη απασχόληση όλο 
το χρόνο. Απαραίτητα γνώση αγγλικής 
γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 22840 23163

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από τεχνική κατασκευαστική εταιρία. 
Απαραίτητες γνώσεις: λογιστικής, 
Η/Υ, excel, Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
email: info@ioakimidis-estates.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

ΤΡΑΚΤΕΡ NEW HOLLAND 4135 
πωλείται, 55HP, µε κουβούκλιο. τηλ 
για πληροφορίες: 697 7070 182

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€

Εγκαταλελειμμένα 
κτίρια Παροικιάς

Η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών στην ερώ-
τηση που έκανε η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Φωτεινή 
Μπακαδήμα, σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα κτίρια 
σε Παροικιά και Πάρο γενικότερα, ήταν αρκετά κατα-
τοπιστική και αφήνει υποψίες ότι οι ημερομηνίες για 
την ένταξη στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης», που είναι 
για δράσεις σε κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν από τον δήμο 
Πάρου.

Η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών στις 
2/12/2020 έχει ως εξής:

«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέ-
θεσε η βουλευτής κα Φωτεινή Μπακαδήμα, με θέμα 
«Εγκαταλειμμένα κτήρια στον παραδοσιακό οικισμό 
Παροικιάς», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζου-
με τα ακόλουθα:

Το υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), έχει 
εκδώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης 
Τρίτσης» την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14578/24-07-2020 
Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρή-
ζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγ-
χος)» (Α.Δ.Α.: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ).

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση, των 
δήμων της χώρας, έργων σχετικά με τη διενέργεια 
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων προσεισμικών 
ελέγχων κρίσιμων υποδομών π.χ. σχολεία, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημα-
ντικές υποδομές και τη λήψη μέτρων προστασίας που 
πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση.

Ο Δήμος Πάρου δύναται να υποβάλει αίτηση χρη-
ματοδότησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοι-
χεία από το Δήμο Πάρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
77034/12-11-2020 έγγραφο και, όταν περιέλθει η 
σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελ-
λήνων με νεότερο έγγραφό μας».

Σε σχετική ανακοίνωση από τον σύλλογο φίλων 
παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, ο οποίος για 
το συγκεκριμένο θέμα έχει κάνει δημόσιες τοποθετή-
σεις για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Παροικιά, 
σημειώνεται: «[…] Εμείς σαν σύλλογος, κάναμε ότι 
μπορούσαμε: Υπάρχει η απόφαση της Κοινότητας Πά-
ρου 36/2019-20/9/2019, που αφορά την καταγραφή 
των εγκαταλελειμμένων κτηρίων της Παροικιάς. Και 
νωρίτερα όμως, από το 2011, η Κοινότητα Πάρου είχε 
ζητήσει να γίνει καταγραφή των επικίνδυνων κτηρίων.

Ο δήμος, ας αναλάβει τις ευθύνες του, ας κάνει το 
καθήκον του και επιτέλους ας εκμεταλλευτεί τις ευ-
καιρίες χρηματοδότησης που κυριολεκτικά, του σερ-
βίρονται στο πιάτο!».

Πένθος
Ευχαριστούμε θερμά όλους 

τους συγγενείς και φίλους για 
την αγάπη και την αμέριστη συ-
μπαράσταση στο πένθος μας από 
την απώλεια του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,
που έφυγε από κοντά μας στις 19-11-2020.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον γιατρό και φίλο 
Κο Ξάνθη Δημήτρη, που στάθηκε αρωγός και 
συμπαραστάτης σε όλη την διάρκεια της περι-
πέτειας της υγείας του.

Η οικογένεια
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Digea
Επόμενος σταθμός της 2ης Ψηφιακής Μετάβασης οι 

Κυκλάδες από τις 11/12/2020.

Επόμενος γεωγραφικός σταθμός για τη δεύτερη ψη-

φιακή μετάβαση, σύμφωνα με τον «οδικό χάρτη» της 

πολιτείας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 18/2020, ΦΕΚ 

Β’ 1752, 7/5/2920) και του κοινού χρονοδιαγράμμα-

τος της ΕΡΤ και της DIGEA, είναι οι Κυκλάδες από σή-

μερα, Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020.

Οι τηλεθεατές των περιοχών αυτών θα χρειαστεί 
να προβούν σε επανασυντονισμό των δεκτών 
τους στις νέες συχνότητες ενώ δεν απαιτείται η 

αγορά νέου εξοπλισμού.

Για να δούμε, 
τι θα δούμε…

Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η δεύτερη 
φάση της διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας).

Πρόκειται ουσιαστικά για μελέτη που επικεντρώνεται 
στον άνθρωπο και δη στον πεζό (δευτερευόντως χω-
ρίς να την παραβλέπει, στην κυκλοφορία των οχημά-
των) διαφοροποιώντας την από τις συνήθεις μελέτες 
μακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχεδι-
ασμού, αλλά και τις μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας 
και στάθμευσης.

Τα σχόλια όσον αφορά την εργασία και τις προτά-
σεις των μελετητών είναι θετικά τα περισσότερα, σε 
πρώτη φάση, αλλά δημιουργούν, όπως είναι φυσικό, 
πολλά ερωτήματα και απορίες καθώς και επιφυλάξεις. 
Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς της 
διαβούλευσης. Απόψεις διάφορες είχαν ακουστεί και 
προτάσεις είχαν γίνει αμέτρητες από πολίτες και φο-
ρείς στο πρόσφατο παρελθόν, που αφορούσαν επί μέ-
ρους ζητήματα, τις οποίες έλαβαν υπ’ όψιν τους οι με-
λετητές, άλλες βελτιώνοντάς τες και διαμορφώνοντας 
τες με αναλυτικές μετρήσεις και επιστημονικό τρόπο, 
άλλες απορρίπτοντας τες ως μη ρεαλιστικές και άλλες 
μη αποδεκτές με το σκεπτικό ότι αν εφαρμοστούν θα 
δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά 
που προσδοκούν να επιλύσουν. Τεκμηριώνεται έτσι η 
αξίωση του νομοθέτη, που επιτάσσει για οποιαδήποτε 
μεταβολή να υπάρχει απαραιτήτως η αναλυτική μελέ-
τη και οι προτάσεις των ειδικών. Το κυριότερο όμως 
έγκειται στο γεγονός ότι δημιουργείται βήμα-βήμα, με 

τη συμβολή των κατοίκων και της τεχνικής υπηρεσίας 
του δήμου, μια ολοκληρωμένη πρόταση που θέτει σε 
πρώτο πλάνο τον πεζό. 

Στο «ψητό» τώρα… Όλοι μας θεωρούμε ότι η κα-
τάσταση σχετικά με τη διαχείριση του κυκλοφοριακού 
και την παραβίαση των δικαιωμάτων των πεζών έχει 
φτάσει στο απροχώρητο από την αδιαφορία των δη-
μοτικών αρχών επί σειρά ετών. Άρα μία σοβαρή προ-
σπάθεια έστω και στο «παρά πέντε» κρίνεται κατ’ αρ-
χήν θετική.

Δύο μόνο «φόβους» θα εκφράσουμε με καλόπιστο 
τρόπο. Πρώτος και πρακτικός,να δοθεί ιδιαίτερη προ-
σοχή σε παρεμβάσεις που δεν θα έχουν αναστρέψιμο 
χαρακτήρα, που δεν θα μπορούν δηλαδή να διορ-
θωθούν, πράγμα που έχει συμβεί στο παρελθόν στην 
Παροικιά, με οδυνηρές συνέπειες, που χρόνια τώρα 
αδυνατούμε να διορθώσουμε. Άλλωστε όπως έχει λε-
χθεί πολλές φορές «τα μεγαλύτερα εγκλήματα συχνά 
ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις». Δεύτερος και 
ρητορικός, ότι ακόμη και με τις κατάλληλες ενέργειες 
η υπάρχουσα κατάσταση θα βελτιωθεί σίγουρα, αλλά 
σε μικρό ποσοστό. Αυτό φυσικά δε σημαίνει, ότι δεν 
πρέπει να γίνει κάτι.

Η μελέτη και το ΣΒΑΚ πρέπει να ολοκληρωθούν. Το 
γράφουμε, μόνο και μόνο, για να πιέσουμε να ξε-
κινήσουν οι «μεγάλες παρεμβάσεις», να «τρέξει» 
η υπόθεση του εμπορικού λιμένα που έχει βαλτώσει, 
όπως επίσης να ξεκινήσουν άμεσα ο σχεδιασμός του 
δεύτερου περιφερειακού και η προκαταρκτική μελέτη 
για νέο επιβατικό λιμένα.

Αυτά όμως χρειάζονται δημοτική αρχή με το 
βλέμμα στο μέλλον, σε έργα που θα ολοκληρωθούν 
σε μία με δύο δεκαετίες, με «άλλη ηγεσία». Υπάρχει 
τέτοια δημοτική αρχή; 

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις
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Νομοσχέδιο 
Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής το ν/σ «Εκσυγχρονι-
σμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νο-
μοθεσίας». Οι φιλοδοξίες του μεγάλες: ουσιώδεις 
επεμβάσεις σε πολλά πεδία της χωροταξικής και πολε-
οδομικής νομοθεσίας στοχεύοντας στην απλούστευση 
και επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώ-
ρησης και τροποποίησης των Χωροταξικών και Πολε-
οδομικών Σχεδίων. Η γενική εικόνα λοιπόν, σωστή. Στις 
λεπτομέρειες εφαρμογής όμως;

Η μόνιμη κακοδαιμονία της διαρκώς διογκούμενης 
ασαφούς πολυνομίας, που τελικά καταλήγει σε ουσια-
στικά αναρχία, έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση του περι-
βάλλοντος, σε όλα τα επίπεδα. Όλα αυτά, ευαγγελίζε-
ται ότι θα λυθούν ή ακόμα και θα αναστραφούν. Είναι 
όμως έτσι; Και αν ναι, πόσες παράπλευρες απώλειες 
στο από δεκαετίες, έστω προβληματικό, Status Quo 
της διαμορφωμένης πραγματικότητας θα υπάρξουν;

«Κανείς δεν έχασε ποτέ, αγοράζοντας γη» έλεγε παλιό 
σλόγκαν, καλώντας τους Έλληνες να αποταμιεύσουν 
σε γη. Προοδευτικά κατακερματίστηκε η ύπαιθρος, ιδί-
ως στα νησιά, τσιμεντώθηκαν τα πάντα, σε περιοχές 
χωρίς υποδομές, που εκ των υστέρων μετατράπηκαν 
σε χρυσωρυχεία ψήφων. Πουλήθηκαν χιλιάδες ψυχές 
και φιλότιμα, για 100 μέτρα τσιμεντόστρωσης, ή δυο 
κολόνες της ΔΕΗ.

Σε αυτούς ακριβώς τους «μικρούς», εν μέσω πανδη-

μίας, που οι προτεραιότητες οικογενειακών προϋπο-
λογισμών έχουν αλλάξει άρδην, αλλάζει τους κανόνες. 
Θα αντέξουν άλλο ένα χτύπημα; Θα ενσκήψουν μεγά-
λα κεφάλαια να εκμεταλλευτούν την κατάσταση;

Τα επί δεκαετίες καταρρέοντα διατηρητέα, παραμέ-
νουν καταδικασμένα στη ζώνη του λυκόφωτος που 
είναι η δύσκαμπτη αλλά και διστακτική διοίκηση. Τώρα 
λέγεται ότι δίνονται «κάποιες» ελπίδες ότι θα βελτιω-
θεί η κατάσταση, μεταξύ άλλων, ξεθάβοντας την Μετα-
φορά Συντελεστή Δόμησης. Τέλος 2020. Όταν τα αντί-
στοιχα διατηρητέα σε όλη την υπόλοιπο κόσμο, έχουν 
πανίσχυρα, ρεαλιστικά και ευέλικτα Νομικά οπλοστά-
σια για συντήρηση, εκμετάλλευση και ανάδειξη, ανε-
ξάρτητα από ιδιοκτησιακό καθεστώς! Αλλά και σε τι 
να βοηθήσει όταν τοπικοί ηγέτες θεωρούν υπέρτατο 
κατόρθωμα (ανεπίτευκτο μέχρι τώρα) την αποκομιδή 
απορριμμάτων; Η αλλαγή νοοτροπίας δεν περιλαμβά-
νεται στο νομοσχέδιο.

Υπάρχουν όμως πολλές ακτίνες ελπίδας:
- Τα άρθρα περί ΑΜΕΑ, που έχουν τη σωστή κατεύ-

θυνση.
- Ο σχεδιασμός και χαρακτηρισμός δημοτικών οδών, 

που στην Πάρο ΠΡΕΠΕΙ να τον εκμεταλλευτούμε όσο 
μπορούμε: Χείμαρροι, ατραποί, αγροτικοί δρόμοι, πα-
λιοί ημιονικοί, δουλείες διόδου, έχουν γίνει βασικοί 
δρόμοι που επιβάλλεται να γίνουν με σωστές προδι-
αγραφές, αν όχι κορυφαίου τουριστικού προορισμού, 
τουλάχιστον ευρωπαϊκού κράτους!

- Κίνητρα για απαλλοτριώσεις γενικότερου συμφέ-
ροντος από τους δήμους, με χρηματοδότηση (σε πε-
ριπτώσεις)

- Απλούστευση διαδικασιών, μέσα από ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, έστω και με ενστάσεις.

- Ισχυρά κίνητρα για κατεδαφίσεις! Κάτι που πριν πέ-
ντε χρόνια ακουγόταν σαν ανέκδοτο! Και άλλα.

Υπάρχουν όμως αρκετοί επιπλέον περιρρέοντες προ-
βληματισμοί: 

- Στη διάρκεια της διαβούλευσης, κάθε άρθρο «ξε-
τινάχτηκε» από επαγγελματίες και φορείς, αλλά δεν 
έγιναν αλλαγές. Οι σύλλογοι αρχιτεκτόνων στο σύνολό 
τους, το απορρίπτουν, επισημαίνοντας την υποβάθμιση 
των Σ.Α., την έλλειψη ρυμοτομικών σχεδίων, κτηματο-
λογίου κ.ά. Καθηγητές πολυτεχνείων τηρούν αποστά-
σεις και υποτονική αισιοδοξία. Τα επιμελητήρια έχουν 
ενστάσεις. Το ΤΕΕ, επίσης. Ο ΣΕΤΕ έβγαλε πολυσέλιδη, 
βασικά θετική ανακοίνωση. Στη Βουλή, αλλαγές έγιναν 
μόνο από τη συμπολίτευση (μέσα και ο δικός μας κ. 
Φόρτωμας). 

- Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ 
τάχθηκε η ΝΔ, επιφυλάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλ-
λαγής, η Ελληνική Λύση, το ΜέΡΑ25 και καταψήφισε 
το ΚΚΕ.

Αλλά θα έχουμε και συνέχεια! Είναι σε σωστή κα-
τεύθυνση; Σίγουρα! Θα έχει προβλήματα εφαρμογής; 
Σιγουρότατα! Θα βελτιώσει καταστάσεις; Μάλλον. Θα 
τις προλάβουμε ζωντανοί; Πιθανόν…

Πέτρος Αυλήτης

Πολεοδομία

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



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

Χρόνια πολλά! 
Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος!

Χρόνια Πολλά µε
Υγεία και Ευτυχία!

Αισιοδοξία, το 2021
βγαίνουµε απ’ το σπίτι!

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος
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Ο σύλλογος εργαζομένων στον 
δήμο Πάρου δημοσιοποίησε ανακοί-
νωση στις 7/12/2020 σχετικά με το 
συμβάν στο γραφείο δημάρχου Πάρου.

Η ανακοίνωση του ΣΕΟΤΑΠΑ έχει ως 
εξής:

«Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Σύλλογός 
μας στέκεται ενάντια σε κάθε μορφή 
βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δυ-
στυχώς, στο πλαίσιο αυτό, είμαστε 
αναγκασμένοι ως ΔΣ να στηλιτεύ-
σουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά 
της αναπληρώτριας διευθύντριας της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία ήταν 
απρεπέστατη και έλαβε χώρα στο Γρα-
φείο του Δημάρχου, παρουσία του 
ίδιου, τριών Αντιδημάρχων και υπηρε-
σιακών στελεχών.

Βέβαια, ως ΔΣ, θεωρούμε το Δήμαρ-
χο ως ηθικό αυτουργό της συγκεκριμέ-
νης συμπεριφοράς, γιατί η συνάδελφος 
έχει καταθέσει εφτά έγγραφα παραίτη-
σης από τη θέση της αναπληρώτριας 
διευθύντριας της Οικονομικής Υπηρε-
σίας, επισημαίνοντας τα ζητήματα που 
την υποχρεώνουν σ’ αυτή την ενέργεια, 
αλλά ο Δήμαρχος ουδέποτε προέβει σε 
κάποια προσπάθεια για την οριστική 
λύση αυτών των προβλημάτων. Θυμί-
ζουμε ότι η Οικονομική Υπηρεσία λει-
τουργεί, από το Σεπτέμβρη του 2014 
που συνταξιοδοτήθηκε ο προηγούμε-
νος διευθυντής της, με αναπληρωτές. 
Επίσης, αντί ο Δήμαρχος να έχει λύσει 
το πρόβλημα από τότε, υιοθέτησε μια 
πρόσκαιρη λύση ανάγκης, τοποθετώ-
ντας ως αναπληρώτρια στη θέση τη 
συγκεκριμένη συνάδελφο με κάποιες 
εναλλαγές, η οποία ισχύει μέχρι σήμε-
ρα, δηλαδή έξι χρόνια μετά την κένωση 
της θέσης. Παρεμπιπτόντως η συνά-

δελφος είχε απορριφθεί από το Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο, γιατί δεν πληρούσε 
τις προϋποθέσεις για τη θέση. 

Συγκεκριμένα:
1. Ο Δήμαρχος, όταν ανέλαβε τη 

διοίκηση το Σεπτέμβρη του 2014, το-
ποθέτησε τη συνάδελφο, ύστερα από 
μεταξύ τους συμφωνία, ως αναπληρώ-
τρια προϊστάμενη της διεύθυνσης των 
οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το Νοέμβρη προκήρυξε τη θέση 
του διευθυντή, ως όφειλε, για την κά-
λυψή της. 

3. Το Γραφείο προσωπικού, σύμφωνα 
με τη σχετική νομοθεσία, έστειλε τους 
φακέλους των συναδέλφων για κρίση 
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μεταξύ των 
οποίων ήταν και της αναπληρώτριας.

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έκρινε 
τους συναδέλφους και απέρριψε δύο, 
οι οποίοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέ-
σεις για διευθυντές, μεταξύ των οποίων 
ήταν και η τότε και νυν αναπληρώτρια.

5. Η κρίση του Υπηρεσιακού φτάνει 
στο Δήμο και πριν την τοποθέτηση πα-
ραιτείται η πρώτη σε μόρια συνάδελ-
φος. 

6. Παραιτήθηκαν και όλοι οι άλλοι 
συνάδελφοι που είχαν κριθεί για τη 
θέση, μετά από κάποιους μήνες που 
μεσολάβησαν από τη γνωστοποίηση 
της γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, και, περιέργως, πριν την 
τοποθέτησή τους.

7. Ο Δήμαρχος αποδέχεται όλες τις 
παραιτήσεις και διατηρεί, στη θέση της 
διευθύντριας, αναπληρώτρια.

8. Όλο αυτό το διάστημα παρέμεινε 
στη διεύθυνση της Οικονομικής Υπηρε-
σίας η σημερινή αναπληρώτρια με κατά 
καιρούς αλλαγές.

Από τότε διαιωνίζεται το πρόβλημα 
της κάλυψης της θέσης, καθώς κα-
νένας συνάδελφος δεν θέλει να την 
αναλάβει και με δεδομένο ότι η από-
φαση - γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου πέρασε ανεκμετάλλευτη 
από την πλευρά του Δημάρχου, αφού 
δεν προχώρησε σε καμιά τοποθέτηση. 
Σημειώνουμε και πάλι ότι κανένας 
από τους κριθέντες συναδέλφους 
δεν ήθελε τη θέση. 

Η άποψη μας είναι ότι πρέπει άμεσα 
να προχωρήσει η διαδικασία που προ-
βλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για 
την κάλυψη της θέσης, γιατί αλλιώς τα 
προβλήματα θα παραμείνουν άλυτα, με 
κίνδυνο να επαναληφθούν παρόμοιες 
συμπεριφορές από συναδέλφους που 
θεωρούν εαυτούς αδικημένους. 

Μέχρι τότε και για να ηρεμήσουν τα 
πράγματα προτείνουμε την αλλαγή της 
τωρινής αναπληρώτριας με κάποιον 
άλλον προϊστάμενο της συγκεκριμένης 
διεύθυνσης, όπως άλλωστε προβλέ-
πεται από τη σχετική νομοθεσία, μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας για 
τη μόνιμη κάλυψη της θέσης».

Παρέμβαση Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου

Για το ίδιο θέμα από τη Λαϊκή Συ-
σπείρωση Πάρου δημοσιοποιήθηκε 
στις 8/12/2020 το παρακάτω δελτίο 
Τύπου:

«Ημέρες και έργα της δημοτικής 
Αρχής…

Για μια ακόμα φορά στο επίκεντρο 
της τοπικής επικαιρότητας οι σχέσεις 
της Δημοτικής Αρχής με το προσωπικό 
του Δήμου και οι συμπεριφορές απέ-
ναντι του. Ποια είναι όμως η πραγμα-
τικότητα;

Τα τελευταία 20 χρόνια λόγω της με-
ταβίβασης μιας σειράς αρμοδιοτήτων 
στους Δήμους από το κεντρικό Κράτος 
και στη περίπτωση του νησιού μας, της 
αύξησης του μόνιμου πληθυσμού και 
των παραθεριστών, οι ανάγκες σε προ-
σωπικό αυξήθηκαν.

Αντίστροφα όμως με τις ανάγκες, το 
προσωπικό του Δήμου όχι μόνο δεν 
αυξήθηκε αλλά μειώθηκε σε πολλές 
περιπτώσεις, σαν αποτέλεσμα των 
μνημονιακών πολιτικών και όχι μόνο, 
που εφάρμοσαν διαχρονικά οι κυβερ-
νήσεις εδώ και δέκα χρόνια. Η ίδια πο-
λιτική ακολουθείται και σήμερα αφού 
οι Δήμοι δεν μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες τους με το απαραίτητο μόνιμο 
προσωπικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι το 
υπάρχον προσωπικό πρέπει να αντα-

ποκριθεί σε πολλαπλάσιες υποχρεώ-
σεις σε σχέση με την αριθμητική του 
δύναμη.

Ποια είναι η στάση της Δημοτικής 
Αρχής απέναντι σε αυτή την κατά-
σταση;

Εδώ και έξι χρόνια η Δημοτική Αρχή:
- Δεν έχει αναμορφώσει τον Οργα-

νισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ώστε να 
ανταποκρίνεται στις σημερινές, σε προ-
σωπικό, ανάγκες.

- Ποτέ δεν εναντιώθηκε στη κυβερ-
νητική πολιτική του χτες και του σή-
μερα, προβάλλοντας τις ανάγκες του 
Δήμου σε προσωπικό.

- Έχει πρόβλημα με τη διαχείριση του 
υπάρχοντος προσωπικού και συμπερι-
φοράς απέναντι του.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι δη-
μοτικοί άρχοντες για να καλύψουν 
την δική τους ανεπάρκεια εκθέτουν το 
προσωπικό. Η συντριπτική πλειοψηφία 
του προσωπικού του Δήμου μας υπερ-
βαίνει εαυτόν για να ανταποκριθεί στα 
πολλαπλάσια καθήκοντα του. Αντί της 
στήριξης της δημοτικής αρχής βιώνει 
το «ξεζούμισμα» του, σε αντίθεση με 
κάποιους που απολαμβάνουν της ασυ-
λίας των δημοτικών αρχόντων.

Ακόμα περιμένουμε το Δήμαρχο 
να διαψεύσει ή να αποδεχθεί τα 
καταγγελλόμενα από τον πρώην 
αντιδήμαρχο Η. Κουντρομιχάλη 
σχετικά με τη δολιοφθορά δημοτι-
κής περιουσίας από μέρους εργα-
ζόμενου με σκοπό της αποφυγής 
της προβλεπόμενης από μέρους 
του εργασίας. 

Δεν θα υιοθετήσουμε και δεν απο-
δεχόμαστε ανάρμοστες συμπεριφορές 
απ’ όπου και αν προέρχονται. Δεν θα 
δικαιώσουμε όμως την τακτική της Δη-
μοτικής Αρχής που θεωρεί ότι η υποτα-
γή στη πολιτική της κεντρικής εξουσίας 
και η χρονική μετάθεση των προβλη-
μάτων λύνει τα προβλήματα ούτε θα 
αποδεχτούμε λογικές για το προσωπι-
κό του Δήμου, του τύπου «οι δικοί μας» 
και οι «άλλοι». 

Αν δεν μπορούν να κτίσουν κάτι 
καινούργιο ας μην ξεπαστρέψουν 
τουλάχιστον ότι βρήκαν».

Το θέμα της εβδομάδας

Αντιδράσεις για τη συνάντηση στο 
γραφείο δημάρχου


