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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

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 553

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

ΗΠΑ: τσίρκο, 
ή συμπτώματα 
βαθύτατων 
παγκόσμιων 
ανακατατάξεων; 

Πόσο «προοδευτική δύναμη» είναι ο φασίζων έως 
ακραιφνώς φασιστικός εσμός των οπαδών του Τραμπ 
ή ο αντίποδάς του των «δημοκρατικών» γερακιών του 
πολέμου; Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα 
τεκταινόμενα στις ΗΠΑ υπό το πρίσμα ενός εξαιρετικά 
επικίνδυνου υπεραπλουστευτικού διπολικού σχήματος 
«παγκοσμιοποιητών»-«αντιπαγκοσμιοποιητών», «φιλε-
λεύθερων πολυπολιτισμικών»-«συντηρητικών πιστών 
στις προαιώνιες αξίες του έθνους» κ.ο.κ. ως «επανά-
σταση» των δεύτερων κατά του «βαθέως κράτους» 
των ΗΠΑ. Σύγχυση στην οποία αναπαράγονται ανα-
φανδόν και προπαγανδιστικά σχήματα του επίσημου 
Κρεμλίνου. 

Μηδενική αναφορά στην ταξική βάση των εν λόγω 
πόλων και στο γεγονός ότι αμφότεροι πρεσβεύουν εκ-
δοχές του εκφασισμού της φθίνουσας υπερδύναμης, 
επικεφαλής του Ευρωατλαντικού άξονα στην κρίση 
και στον πόλεμο. Μηδενική αναφορά στον παγκόσμιο 
μηχανισμό εκμετάλλευσης-άντλησης μονοπωλιακού 
υπερκέρδους από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του 
άξονα με επικεφαλής τις ΗΠΑ και στον παγκόσμιο όλε-
θρο που αυτές πρεσβεύουν, ιδιαίτερα όσο γίνεται πιο 
έκδηλη η κατάπτωση, ο κλυδωνισμός και η αποσύνθε-
σή τους σε συνθήκες Γ’ Ιμπεριαλιστικού Παγκοσμίου 
Πολέμου. 

Προβλήματα, η επίλυση των οποίων είναι ανέφικτη 
χωρίς την επιστήμη της παγκόσμιας πολιτικής οικονο-
μίας του σύγχρονου σταδίου του ιμπεριαλισμού, χωρίς 
διερεύνηση του παγκόσμιου μηχανισμού υπερεκμε-
τάλλευσης, περιφερειακών ιμπεριαλιστικών ολοκλη-
ρώσεων, ροών κεφαλαίου κ.λπ. Κάποιοι αναπαράγουν 
μεταφυσικά ανεγκέφαλα σχήματα αλτουσεριανών κα-
ταβολών περί δήθεν «εθνικών κοινωνικοοικονομικών 
σχηματισμών», μεταξύ των οποίων βλέπουν «αλλη-
λοεξαρτήσεις», μηχανιστικές «πυραμίδες», «ενώσεις», 
«συμμαχίες» κ.λπ. ... Όπου απουσιάζει ο επιστημονικός 
λόγος, ανοίγει ο δρόμος για κάθε ανορθολογισμό και 
για την κατίσχυση αντιδραστικών γεωπολιτικών, ρατσι-
στικών κ.λπ. σχημάτων/δογμάτων...

Οι εικόνες που είδαμε συμβολίζουν ανάγλυφα την 
παρακμή, την σήψη και την υποχώρηση τω ΗΠΑ από τη 
θέση της αδιαμφισβήτητης πλανηταρχεύουσας υπερ-
δύναμης. Ωστόσο, το κτήνος στριμωγμένο στον τοίχο 
γίνεται πολύ επικίνδυνα θανατηφόρο...

Η εισβολή ακροδεξιών οπαδών του Τραμπ στο 
Καπιτώλιο συνιστά προεόρτια ή και αφορμή για ένα 
πραγματικό οργανωμένο φασιστικό πραξικόπημα, ένα 
καθεστώς εκτάκτου ανάγκης (υπό τον Μπάιντεν ή όχι 
είναι δευτερεύουσας σημασίας), με φρικτά επακόλου-
θα στο εσωτερικό των ΗΠΑ και κλιμάκωση του εν 
εξελίξει Γ’ Ιμπεριαλιστικού Παγκοσμίου Πολέμου που 
ασκεί ο άξονας.... 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Τραμπ, αντικατέ-
στησε την στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Επιπλέον, 

η αστυνομία όχι μόνο δεν απέτρεψε την εισβολή στο 
Κογκρέσο, αλλά την προέτρεψε, ενώ η περιφρούρηση 
του κτιρίου είχε μειωθεί εκ των προτέρων και το Πε-
ντάγωνο καθυστερούσε επί μακρόν την αποστολή της 
εθνοφρουράς της πρωτεύουσας στον χώρο.

Φαίνεται να προετοιμάζεται τεράστια ένοπλη συ-
γκέντρωση (Million Militia March) στην Ουάσιγκτον 
20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου 
προέδρου, αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες πολιτειών. 

Εντωμεταξύ, ο κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης 
στη Μέση Ανατολή είναι παραπάνω από ορατός. Το 
Ισραήλ κατάφερε τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον 
3 πολύ ισχυρά πλήγματα στη Συρία. Τεράστια συγκέ-
ντρωση πολεμικών δυνάμεων στον Περσικό, ενώ πλη-
θαίνουν οι φήμες για επικείμενη κατάχρηση εξουσίας 
από τον Νετανιάχου ώστε να προβεί σε μονομερή επί-
θεση κατά του Ιράν…

Δημήτρης Πατέλης 
Αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης

Εμβολιασμός 
στα νησιά

Ερώτηση στη βουλή κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ (μεταξύ αυτών οι κ.κ. Συρμαλένιος και Γ. Ραγκού-
σης) σχετικά με τον σχεδιασμό της εμβολιαστικής εκ-
στρατείας για τα νησιά.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ασκούν 
κριτική στην κυβέρνηση επειδή δεν έχει εκπονήσει ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο εμβολιασμών του πληθυσμού. 
Όπως σημειώνουν: «Αν και η χώρα μας έχει παραλάβει 
πάνω από 90.000 εμβόλια, εντούτοις, ήδη έχει μαται-
ωθεί σε πολλά νοσοκομεία της χώρας ο εμβολιασμός 
των υγειονομικών, των ανθρώπων δηλαδή της πρώ-
της γραμμής, απαραίτητο στάδιο για την αντιμετώπι-
ση των κρουσμάτων κορωνοιού».

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς στα νησιά ση-
μειώνουν ότι: «Ακόμη εμβόλια δεν έχουν καν φτάσει 
στα νησιά της χώρας (πχ. νησιά Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου, Ιονίου και Κυκλάδες), ενώ έχει ακυρωθεί ο 
εμβολιασμός των υγειονομικών σε πολλά νησιωτικά 
νοσοκομεία (όπως Ρόδος, Κως, Κέρκυρα, κα.). Ακόμη, 
προβληματισμό προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο σχε-
διάζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να μεταφέρει 
και να αποθηκεύσει τα εμβόλια στα νησιά της χώρας 
μας. Όμως ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος που σχε-
διάζεται ο γενικός εμβολιασμός των νησιωτών, δε-
δομένων των εγγενών προβλημάτων γεωφυσικής 
διάσπασης του νησιωτικού μας χώρου, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η μαζική μετακίνηση κατοίκων προς τα 
μεγαλύτερα νησιά ή τα αστικά κέντρα, γεγονός που θα 
επιφέρει υγειονομικούς κινδύνους και επιπλέον έξοδα 
στις ήδη καθημαγμένες νησιωτικές οικογένειες».

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 
να μάθουν:

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έναρξης των εμβο-
λιασμών στα νησιά;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της εμβολιαστικής εκ-
στρατείας του γενικού πληθυσμού των νησιών; Ποιες 
οι λεπτομέρειες μεταφοράς και αποθήκευσης των εμ-
βολίων; 

3. Που και με ποια κριτήρια αναμένεται να λειτουρ-
γήσουν εμβολιαστικά κέντρα στα νησιά;

4. Πως εγγυάται το υπουργείο ότι οι νησιώτες θα 
έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο έγκαιρα και ισότιμα, σε 
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, χωρίς να χρειάζεται 
να ταξιδέψουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους;

5. Πότε αναμένεται η επανέναρξη του χρονοδια-
γράμματος εμβολιασμού των υγειονομικών στα νησιά, 
η οποία και ακυρώθηκε χωρίς καμία εξήγηση;
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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

Ντροπή…
Οι «έγκυροι» τηλεοπτικοί σταθμοί (ΣΚΑΪ, Αlpha και 

Star), την ημέρα των Φώτων μετέδωσαν βίντεο «ρε-
πορτάζ» από τη Νάξο για τον εορτασμό των Θεοφα-
νίων.

Στο «ρεπορτάζ» παρουσίαζαν –δήθεν για να δείξουν 
ότι δεν τηρούνται τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρ-
νηση- ιερέα να καθαγιάζει τα ύδατα στην περιοχή της 
Αγίας Άννας. Το «βίντεο-ντοκουμέντο» ήταν από 
το 2015!

Από τη Μητρόπολη Παροναξίας είχαμε την πα-
ρακάτω διαμαρτυρία-ανακοίνωση, η οποία «θάφτηκε» 
κυριολεκτικά από τους τηλεοπτικούς σταθμούς:

«Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας εξ αφορμής της 
προβολής οπτικοακουστικού υλικού (video) σε δελ-
τία ειδήσεων της 6ης Ιανουαρίου 2021 τηλεοπτικών 
σταθμών πανελλαδικής εμβελείας (ALPHA TV, SKAI 
TV, STAR TV) συνοδευόμενου από επικριτικό σχολια-
σμό περί τελέσεως στην Νάξο εκτός Ιερού Ναού, του 
αγιασμού των υδάτων, ανήμερα της εορτής των Θεο-
φανείων, από Ιερέα της Μητροπόλεώς μας, ρίπτοντας 
τον Τίμιο Σταυρό στη θάλασσα από πλοιάριο, με την 
συμμετοχή πιστών και μάλιστα παιδιών χωρίς κανείς 
να φέρει προστατευτικές μάσκες και προς αποκατά-
σταση της αλήθειας, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι τα 

ανωτέρω κατ’ επανάληψη προβληθέντα είναι εφετινά 

συμβάντα και διευκρινίζει ότι το εν λόγω οπτικοακου-

στικό υλικό που προβλήθηκε, καταγράφηκε και αφορά 

εορτή των Θεοφανείων του έτους 2015. 

Γι αυτό άλλωστε και κανένα από τα εμφανιζόμενα 

πρόσωπα στην προβολή αυτή δεν φέρει προστατευ-

τική μάσκα και οι καιρικές συνθήκες που παρουσιάζο-

νται είναι διαφορετικές από τις επικρατούσες.

Καλούμε τους ανωτέρω τηλεοπτικούς σταθμούς να 

επανορθώσουν και να αποκαταστήσουν από τα δελ-

τία ειδήσεών τους την αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι 

το οπτικοακουστικό υλικό που προέβαλαν αφορούσε 

τελετή αγιασμού των υδάτων στην Νάξο προ εξαετίας 

(δηλαδή το έτος 2015), καθώς η ανακριβής τηλεοπτι-

κή αναφορά και παρουσίαση πανελλαδικά της δήθεν 

μη τήρησης των νόμων της πολιτείας και των εντο-

λών της Ιεράς Συνόδου, ανήμερα των εφετινών Θεο-

φανείων, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κοινωνία 

της Νάξου αλλά και αφορμή δυσμενών σχολίων και 

σκανδαλισμού κατά της Εκκλησίας γενικότερα».
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«Η ζωή ενός  
στρατιώτου» 

(Μέρος 3ο)

Απόσπασμα από τη ζωή του Αντιστράτηγου Ιωάννη 
Θ. Καραβία, όπως τη διηγείται στο βιβλίο του «Η ζωή 
ενός στρατιώτου».

«[…] Η ζωή μας στη Πάρο μετά την αποκάλυψη της 
Βάσεως της Αντιπάρου υπήρξε οδυνηρή. Η έξοδος εκ 
των οικιών μας απαγορεύτηκε προ της 6ης πρωινής 
και μετά της 6ην απογευματινή. Οι ανακρίσεις συνε-
χίζονται και κάθε τόσο συλλάμβαναν κάποιο, για να 
είμαστε σε συνεχή εκνευρισμό. Εμένα δε, με κάλεσε 
ο ανθυπασπιστής της Καραμπιναρίας και μου είπε, ότι 
δεν έχω το δικαίωμα να απομακρύνομαι πλέον των 
πενήντα μέτρων από την οικία μου. Τις ανακρίσεις αυ-
τές ευθύς εξ αρχής έστρεφαν εναντίον μου. Βασάνι-
ζαν επί 15ημερο τον καπετάνιο Μανώλη Χαλκίτη να 
ομολογήσει, ότι εγώ ήμουν ο Αρχηγός της Βάσεως. Ο 
καλός Έλλην Χαλκίτης παρά τα βασανιστήρια αρνείται 
να ομολογήσει. 

Παρέμεινα αποκλεισμένος εις την νήσο Πάρο, από 
την οποία είχαν απαγορεύσει κάθε απόπλου και είχαν 
καταγράψει όλες τις βάρκες που υπήρχαν στην ακτή 
και κανείς δεν τολμούσε να κινηθεί. 

Τον Σεπτέμβριο του 1943, βρισκόμουν στο κτήμα 
του πεθερού μου Σωτ. Μαρινόπουλου, στην Παροικία 
το οποίο απείχε περί ¼ της ώρας, απομονωμένος μετά 
της συζύγου μου, του 5χρονου υιού μου και της αβά-
πτιστης θυγατέρας μου. Από τα μερικά νέα που κυκλο-
φορούσαν, από τους ίδιους ιταλούς στρατιώτες, όλοι 
ανέμεναν την πτώση του Μουσολίνι. Οπότε ένα βράδυ 
άκουσα τις καμπάνες της Εκατονταπυλιανής να ηχούν 
χαρμόσυνα και τους κατοίκους της Παροικιάς να φω-
νάζουν, μερικοί δε νέοι έρχονταν τροχάδην να με ειδο-
ποιήσουν. Έσπευσα εις την πόλη και είδα απ’ έξω από 
τη Χωροφυλακή συγκεντρωμένους τους κατοίκους, οι 
οποίοι με ασπάζονταν με το Χριστός Ανέστη. Ανέβηκα 
στο Διοικητήριο της Ιταλικής Διοικήσεως, ακολουθού-
μενος από τον απόστρατο Αντ/ρχη Ανδρέα Τσιρώνη, 
ο οποίος διέμενε στη Πάρο και από τον Προϊστάμενο 
του Ταχυδρομείου Τηλεγραφείου Μιχαήλ Οικονομίδη. 

Ο ταλαίπωρος ιταλός λοχαγός μόλις με είδε ηγέρθη 
και εν προσοχή μου είπε: «διαταγάς Κε Ταγματάρχα». 
Του απάντησα σε έντονο ύφος «από τώρα είμαι εγώ 
ο Στρατιωτικός Διοικητής. Να μας παραδώσετε τα 
όπλα μας και τα ραδιόφωνα». Μου απάντησε, ότι τα 
ραδιόφωνα να σας τα παραδώσουμε, αλλά τα όπλα 
όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να λάβω διαταγές από 
τον Συντ/ρχην Στρατιωτικόν Διοικητήν Κυκλάδων της 
Σύρου. Αφού μας παρέδωσε μερικά ραδιόφωνα, από 
τα οποία το ένα το εγκαταστήσαμε στη Χωροφυλακή 
για να μεταδίδει τα νέα στο λαό, μεταβήκαμε αμέσως 
στο Τηλεγραφείο για να αναγγείλουμε στον αναπλη-
ρωτή Νομάρχη στη Σύρο, ότι ανέλαβα την Στρατιωτική 
Διοίκηση και ζήτησα τα όπλα μας και τα ραδιόφωνα.

Ο Μουσολίνι είχε πέσει και ανέλαβε ο Μπαντόλιο, ο 
οποίος ετάχθη με το πλευρό των Συμμάχων. 

Την 3ην και 4ην ημέρα παρατήρησα μία νηοπομπή, 
ερχόμενη από τον Πειραιά και κατευθυνόμενη προς τη 
Δωδεκάνησο. Αντελήφθη ότι επρόκειτο περί Γερμανι-
κής, η οποία θα αποβιβάζονταν στη Κω για να ανακα-
ταλάβει. Το απόγευμα μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο 
για τις σφοδρές μάχες στη Κω, στις οποίες διώκονταν 

οι Άγγλοι για να ανακαταλάβουν οι Γερμανοί. Τότε 
αντιλήφτηκα ότι οι Άγγλοι δεν έχουν δυνάμεις δια να 
ελευθερώσουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως υπολογί-
ζαμε με την πτώση του Μουσολίνι. 

Σκέφτηκα τότε ότι άλλη λύση δεν υπάρχει πλέον της 
φυγής μου στη Μ. Ανατολή. Προσπάθησα να πείσω τον 
Ιταλό λοχαγό, ο οποίος αδρανούσε, να επιτάξει τα κα-
ΐκια της Πάρου και με ολόκληρο το Λόχο να αναχωρή-
σουμε μαζί για την Μ. Ανατολή. Με το λογικό επιχείρη-
μα ότι εάν ταχθεί με τον Μουσολίνι θα τον μεταφέρουν 
στη Ρωσία και δεν επρόκειτο να επιζήσει κανείς τους, 
εάν δε έλθει μαζί μου και παραδοθεί στους Συμμάχους, 
θα παραμείνει σε στρατόπεδο με ασφάλεια μέχρι τη 
λήξη του πολέμου. Αυτός μεν πείστηκε αλλά οι στρα-
τιώτες του αρνούταν να μπούνε στα καΐκια, διότι θα 
βούλιαζαν μέχρι να φτάσουν στις ακτές της Τουρκίας. 

Αφού το σχέδιο μου απέτυχε να τους μεταφέρω 
στη Μ. Ανατολή, κάλεσα τον διαμένοντα στην Πάρο 
Λοχαγό Πυρ/κου Μιχάλη Ραγκούση και του είπα ότι 
πρέπει να φύγουμε εις Μ. Ανατολή με το καΐκι που 
είχε ο αδελφός του Ιάκωβος. Αυτός δέχθηκε και μου 
είπε ότι θα δώσει εντολή στον ανιψιό του Πέτρο να το 
ετοιμάσει. Αφού περίμενα δυο ημέρες τον κάλεσα εκ 
νέου διότι από στιγμή σε στιγμή θα έρχονταν οι Γερ-
μανοί. Μου είπε ότι χρειάζονταν 100 χιλ. δραχμές για 
επισκευή. Τις έδωσα και μου απάντησε ότι αύριο θα 
είναι έτοιμο. Εν τω μεταξύ, απευθύνθηκα εις τον Τε-
λώνη Λάχανο και τον Ιατρό Αλιπράντη να φροντίσουν 
για καΐκι. Μετά τρεις ημέρες με ειδοποίησε ο Τελώνης 
ότι υπάρχει καΐκι έτοιμο στο Πίσω Λιβάδι. 

Αποχαιρέτησα με σφιγμένη την καρδιά την αγαπημέ-
νη μου γυναίκα Φώτω και τα δύο μου παιδιά και της 
είπα ότι εγώ ανήκω εις το σύνολο, την Ελλάδα μας και 
θα πάω να συνεχίσω τον πόλεμο εναντίον των εχθρών 
της Πατρίδας. Απ’ εκείνη κύλησαν μερικά δάκρυα και 
μου είπε ότι αυτό είναι το καθήκον μου και εκείνη θα 
φροντίσει τα παιδιά και θα κάνει ότι πρέπει σαν Ελλη-
νίδα (…)».

Κατάρτιση - 
πιστοποίηση 
ανέργων

Παρατείνεται έως τις 29 Ιανουαρίου 2021 η προθε-
σμία υποβολής εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων, 
προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να 
χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ν. Αιγαίο 2014-2020».

Στόχος της παρέμβασης είναι η απόκτηση, επικαι-
ροποίηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων ανέργων, η απόκτηση σχετικής πιστο-
ποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και η παροχή 
συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω 
ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της παραπάνω πρόσκλησης, 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 600.000 

ευρώ, είναι: Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, κλαδικοί φο-
ρείς, τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια, αναπτυξιακές 
εταιρείες ΟΤΑ και λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν 
οι ακόλουθοι στόχοι:

- Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και 
ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρ-
τισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδι-
κότητες κλάδων αιχμής, της παροχής συμβουλευτικής 
υποστήριξης και της πιστοποίησης των επαγγελματι-
κών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

- Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελού-
μενων ανέργων

- Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτή-
των των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτι-
σης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης εκτιμάται ότι θα 
είναι περί τα 200 άτομα, 29-64 ετών, άνεργοι εγγε-
γραμμένοι στον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 29/1/2021.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Κρουαζιέρα
Η Πάρος προετοιμάζεται από τώρα να κατακτήσει 

για ακόμα μια χρονιά τον τομέα της θαλάσσιας ανα-
ψυχής με υψηλού επιπέδου τουρισμό κρουαζιέρας, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου.

Ήδη 5 κορυφαίες εταιρίες του χώρου έχουν προ-
γραμματίσει στάση και αποβίβαση στο νησί, με 9 υπερ-
πολυτελή σκάφη, με πρωτοπόρο το 6 αστέρων κρου-
αζιερόπλοιο «ScenicEclipse», που συμπεριέλαβε την 
Πάρο στο πρόγραμμά του για το 2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Η σημαντική 
αυτή εξέλιξη, η οποία θα συμβάλλει κατά πολύ στην 
ποιοτική αναβάθμιση των επισκεπτών που δέχεται η 
Πάρος, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο δημοφιλές 
νησί των Κυκλάδων, ενόψει μάλιστα μιας ιδιαίτερης 
και απαιτητικής καλοκαιρινής σεζόν, όπως προβλέπε-
ται να είναι αυτή του 2021, εξαιτίας των συνθηκών 
που έχει διαμορφώσει ο κορωνοϊός αλλά και των 
εξελίξεων που αναμένεται να φέρει η διάθεση του 
εμβολίου».
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Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας

Η ομορφιά 
θα σώσει τον 
κόσμο…

Το κουδούνι χτυπάει και το σχολείο μας ανοίγει! Ο 
φυσικός χώρος των παιδιών θα γεμίσει πάλι από τα 
γέλια και τις δυνατές φωνές όλων των μικρών μας, 
των φίλων τους και των εκπαιδευτικών που τα περι-
μένουν!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ένιωσε από την πρώτη 
στιγμή εφαρμογής των μέτρων για τον COVID19 την 
ανάγκη των παιδιών να ενδυναμωθούν ψυχικά μέσα 
στο αρνητικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί και να τους 
δοθεί η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν δημιουργι-
κά κατά τα διαλείμματά τους αλλά και τις ώρες φυσι-
κής αγωγής. Έτσι μην χάνοντας χρόνο πήραμε την από-
φαση να δώσουμε χρώμα στο προαύλιο, στις εισόδους 
του και να κατασκευάσουμε παιχνίδια, στο εύρος που 
μας ήταν δυνατό, ομορφαίνοντας την καθημερινότητά 
τους.

Σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολεί-
ου μας κ. Μενέλαο Χασομέρη και την αμέριστη 
συμπαράστασή του εξαρχής, προχωρήσαμε άμεσα και 
σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέ-
ραμε να τα ολοκληρώσουμε, ακριβώς πριν την 
επάνοδό των παιδιών στο σχολείο, κάνοντας την 
υποδοχή τους πιο ζεστή με ένα παιχνιδιάρικο «κα-
λωσόρισμα» για τον ερχομό της νέας χρονιάς!

Τα παραπάνω βέβαια δεν θα μπορούσαν να πραγ-
ματοποιηθούν χωρίς την εθελοντική εργασία και τη 
συμβολή από φίλους και επιχειρήσεις, που συνδράμα-
νε χωρίς κανένα όφελος και με μεγάλη χαρά στο έργο 
μας.

Ευχαριστούμε λοιπόν από καρδιάς:
- τις φανταστικές Ελισάβετ Χριστοφόρου και 

Φώφη Κληρονόμου για την εικαστική επιμέλεια 
όλων των παιχνιδιών, με την Ελισάβετ να έχει περάσει 
σχεδόν όλα τα πρωινά του τελευταίου μήνα ζωγραφί-
ζοντας τα επιδαπέδια παιχνίδια μέσα στο κρύο χωρίς 
να χάνει το χαμόγελο της! (...).

- φυσικά όλους τους εθελοντές που δούλεψαν 
μαζί μας, αφιερώνοντας χρόνο και ενέργεια από το 
υστέρημά τους: Αντωνία, Άρτεμις, Γιώργο, Εύη, 
Νίκο και Ρον.

Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τα παιδικά χεράκια 
που βοήθησαν: Αγγελική, Γαλήνη, Γιάννη, Δα-
νάη, Εύα, Ιωάννη, Κάγια, Μάριο, Ματθαίο, Μι-
χάλη, Σίλα, Χρήστο και Χρήστο!

Ευχόμαστε τα μικρά μας να τα χαρούν πολύ και 
σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε 

ακόμα περισσότερο στην υποστήριξη του σχολείου 
μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε το προαύλιο έχρηζε και 
χρήζει ουσιαστικής δημιουργικής ανάπλασης με προ-
διαγραφές για τη διασφάλιση των παιδιών, κάτι για το 
οποίο περιμένουμε το Δήμο Πάρου να επιμεληθεί με 
την πρώτη ευκαιρία.

Και αφού λόγω COVID19 δεν μπορούν όλοι να τα 
δουν από κοντά, σας αφήνουμε να τα χαρείτε και εσείς 
βλέποντας τις φωτογραφίες τους… (συνημμένες)

Επίσης, φέτος, αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα, απο-
φασίσαμε να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, προτείνο-
ντας να παίξουμε όλοι μαζί ένα παιχνίδι ανταλ-
λαγής ευχών «Το Ταχυδρομείο των Ευχών» για 
τη νέα χρονιά δίνοντας τους ευκαιρία να δημιουργή-
σουν αλλά και να σκεφτούν αλληλέγγυα.

Στο «Ταχυδρομείο των Ευχών» τα παιδιά και 
οι δημιουργίες τους ήταν οι πρωταγωνιστές 
ενώ εμείς οι γονείς τους & οι δάσκαλοι τους 
ήμασταν οι βοηθοί τους!

Τα παιδιά έλαβαν μια πρόσκληση (συνημμένη) με τις 
οδηγίες, έφτιαξαν ένα γούρι-ευχή για το 2021 από 
ανακυκλώσιμα υλικά με βοηθούς έμπνευσης τους εκ-
παιδευτικούς τους κατά την τηλεκπαίδευση, οι γονείς 
μας τα έφεραν και εμείς τα μοιράσαμε ξανά τυχαία 
σε όλα τα παιδιά. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη 
και έτσι σήμερα όλοι μαζί, παιδιά-γονείς-εκπαιδευτι-
κοί, καταφέραμε όλοι οι μαθητές επιστρέφοντας στο 
σχολείο να βρουν στο θρανίο τους ένα γούρι-ευχή για 
το 2021, φτιαγμένο με αγάπη από ένα άλλο παιδί του 
σχολείου, ξεκινώντας έτσι τη νέα χρονιά με αισι-
οδοξία και χαμόγελα!

Η ολοκλήρωση του «Ταχυδρομείου των Ευχών» βα-
σίστηκε στη συνεργασία όλων μας ώστε κάθε παιδί 
να γίνει αποστολέας και φυσικά κάθε παιδί να 
γίνει παραλήπτης!

Καλή χρονιά να έχουμε!
Το Δ.Σ.
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ΑΣΠ Πάρου:  
Τι θα γίνει

Τη σταδιακή απόσυρση της πλειονότητας των αυτό-
νομων και τοπικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στα νησιά των Κυκλάδων (ανάλογα με την 
έκβαση και το χρόνο υλοποίησης των ηλεκτρικών δια-
συνδέσεων) προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό σχέδιο του δεκαε-
τούς προγράμματος ανάπτυξης για την περίοδο 2022-
2031 ο Διαχειριστής κρίνει τη διατήρηση σε κα-
θεστώς εφεδρείας έκτακτων αναγκών μόνο τις 
δύο μονάδες της Πάρου και της Θήρας (ισχύος 
από 50 MW η κάθε μία). Έτσι, ο Διαχειριστής ανά σταθ-
μό παραγωγής προτείνει στο δεκαετές σχέδιο:

- ΑΣΠ Σύρου: Σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων 
αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση και της Δ’ Φάσης. Στη 
συνέχεια, με την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης, είναι δυ-
νατό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σταδια-
κή απόσυρσή του.

- ΑΣΠ Άνδρου: Σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων 
αναγκών μέχρι να ολοκληρωθούν αφενός η κατασκευή 
του νέου Υ/Σ Τήνου και αφετέρου τα έργα ενίσχυσης 
του συστήματος μεταφοράς επί της Άνδρου που θα 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στην τροφοδο-
σία του νησιού. Στη συνέχεια –μετά το 2024- προτείνε-
ται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σταδιακή 
απόσυρσή το.

- ΑΣΠ Πάρου: Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία 
από μια πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων δια-
συνδέσεων είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι δια-
δικασίες για τη σταδιακή μείωση της ισχύος του, υπό 
την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η διατήρηση της 
προτεινόμενης ισχύος (50 MW) σε καθεστώς ψυχρής 
εφεδρείας μετά την ολοκλήρωση της Δ’ φάσης.

- ΑΣΠ Μυκόνου: Μετά την προσθήκη 3ου Μ/Σ 
στον Υ/Σ Μυκόνου, είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για τη σταδιακή απόσυρσή του.

- ΑΣΠ Θήρας: για όσο παραμένει το νησί Μη Δια-
συνδεδεμένο καθώς και μετά την ακτινική διασύνδεσή 
του με τη Νάξο η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκλη-
ρωθεί εντός του 2023, διατηρείται σε λειτουργία.

- ΑΣΠ Μήλου και ΤΣΠ Σερίφου: για όσο παρα-
μένουν τα εν λόγω νησιά Μη Διασυνδεδεμένα, διατη-
ρούνται σε λειτουργία.

- ΤΣΠ Σίφνου, Κύθνου, Ανάφης, Αστυπά-
λαιας, Δονούσας και Αμοργού: παραμένουν σε 
λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων 
των αντίστοιχων νησιών με υποβρύχια καλώδια Μέ-
σης Τάσης με νησιά που διασυνδέονται στο επίπεδο 
της υψηλής τάσης.

Μένουμε… 
χωρίς 
εναερίτες

Μία υπόθεση που ταλανίζει εδώ και καιρό το δημό-
σιο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας στην Πάρο, βλέπει 
ξανά το φως της δημοσιότητας έπειτα από νέα κα-
ταγγελία της ΤΔΕ (Τοπική Διοικούσα Επιτρο-
πή) Πάρου.

Η καταγγελία

Η έλλειψη σε τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ 
τόσο στο νησί μας όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα 
είναι γνωστή από καιρό. Έχουμε εκφράσει και στο 
παρελθόν την αναγκαιότητα για πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού, για την έγκαιρη εξυπηρέτηση των κατα-
ναλωτών αλλά και την επάνδρωση των συνεργείων.

Το νησί της Πάρου και της Αντιπάρου αποτελούν 
δύο από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς 
στην Ελλάδα και συνακόλουθα λόγω της έντονης τους 
δραστηριότητας καταγράφονται κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες ιδιαίτερα μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού.

Παράλληλα τους χειμερινούς μήνες οι περιοχές δο-
κιμάζονται από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Με μόνιμους κατοίκους περίπου 18.000 που το κα-
λοκαίρι φθάνουν τους 180.000 τουλάχιστον σε φουλ 
σεζόν καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε οι 3 μόνιμοι 
εναερίτες του πρακτορείου Πάρου-Αντιπάρου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ως αποτέλεσμα 
να παρουσιάζονται συνεχώς προβλήματα στο δίκτυο 
της ηλεκτροδότησης, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι 
να αντιμετωπίζουμε 24 ώρες κάτω από καύσωνες, 
βροχές, δυνατούς ανέμους και με τον κίνδυνο των 
κεραυνών πάνω από τα κεφάλια μας.

Συγκεκριμένα τους τελευταίους 3 μήνες αντιμετω-
πίσαμε περισσότερες από 560 βλάβες καταβάλλοντας 
υπερπροσπάθεια για την εξυπηρέτηση των κατανα-
λωτών κάνοντας  πολλές ώρες υπερωρίας και  ανα-
στέλλοντας τις άδειες των συναδέλφων τεχνιτών.

Η τελευταία πρόσληψη μάχιμου προσωπικού (τεχνι-
κούς εναερίτες) στο Π/Κ ΠΑΡΟΥ έγινε το 2016 και 
από τότε έχουν συνταξιοδοτηθεί 5 συνάδελφοι με 
αποτέλεσμα να απομείνουμε ο εργοδηγός, 3 μάχιμοι 
τεχνίτες και ένας συμβασιούχος 8μηνίτης.

Εδώ και αρκετά χρόνια ο ΔΕΔΔΗΕ προσλαμβάνει 
εποχικούς υπαλλήλους το οποίο είναι ένα τεράστιο 
σφάλμα λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να μάθεις 
την δουλειά σε αυτό το μικρό διάστημα. Δεν πρόκειται 
για γραφειοκρατική δουλειά, αλλά για εργασία που 
απαιτεί εξειδίκευση. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν 
οι πάντες. Επίσης με την έλλειψη προσωπικού, δεν 
μπορεί να μεταδοθεί η τεχνογνωσία.

Πιο συγκεκριμένα σε κάθε βάρδια απασχο-

λείται ένα συνεργείο το πρωί (1 μόνιμος και ο 
συμβασιούχος) και ένα συνεργείο το απόγευμα 
(1 μόνιμος). Το Σαββατοκύριακο το πρωινό και 
το απογευματινό συνεργείο αποτελείται από 1 
τεχνίτη ΜΟΝΟ! Καθώς αναγκαστικά ο ένας τε-
χνίτης βγαίνει σε ρεπό.

Το παραπάνω προσωπικό καλύπτει τις ανά-
γκες και της Πάρου και της Αντιπάρου.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε εντατικοποίηση της 
δουλειάς, τις περισσότερες φορές χωρίς την ανα-
γκαία ξεκούραση λόγω των υπερωριών και αυτό συ-
νεπάγεται τον κίνδυνο ατυχήματος.

Έλλειψη και προβλήματα καταγράφονται και στα 
οχήματα που υποστηρίζουν το έργο καθώς είναι πα-
λαιά και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της 
περιοχής μιας και μπαινοβγαίνουν στα συνεργεία για 
επισκευές συνέχεια.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι και η μη ικανοποιητική συ-
ντήρηση του δικτύου διανομής το οποίο έχει ως απο-
τέλεσμα βλάβες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Επίσης καλούμαστε να επικοινωνούμε με τους πε-
λάτες και τους συναδέλφους μας μέσω των προσω-
πικών μας τηλεφώνων μιας και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει 
φροντίσει να μας δώσει εταιρικά τηλέφωνα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρακτορείο Πάρου έχει 
το μεγαλύτερο χιλιομετρικό δίκτυο από τα άλλα Κυ-
κλαδονήσια με τους λιγότερους εναερίτες.

Το τελευταίο διάστημα εν μέσω της πανδημίας του 
κορονοϊού η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθεί να 
στέλνει συναδέλφους για να στελεχώσουν το συνερ-
γείο της Πάρου παραβλέποντας τον κίνδυνο της υγεί-
ας τόσο  των συναδέλφων που πηγαινοέρχονται με τα 
πλοία αλλά και την δικιά μας μιας και ερχόμαστε σε 
άμεση επαφή μαζί τους.

Αντί να μονιμοποιήσει τους συναδέλφους 8μηνίτες 
που διαμένουν στην Πάρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 • Να στελεχωθεί το πρακτορείο με μόνιμο προ-

σωπικό σε όλες τις υπηρεσίες του.        
 • Μονιμοποίηση του έκτακτου προσωπικού, 

συγκεκριμένα τουλάχιστον 4 μάχιμους τεχνίτες 
στο συνεργείο και 2 υπαλλήλους γραφείου.
 • Κανείς τεχνίτης να μην πηγαίνει μόνος του 

στις βλάβες.     
 • Εξοπλισμός των τεχνιτών με υπηρεσιακά τη-

λέφωνα.    
 • Εξοπλισμός του συνεργείου με συνεργείου με 

σύγχρονα αυτοκίνητα.      
 • Συνεχή ροή υλικών

Καθιστούμε υπεύθυνη την διοίκηση του ΔΕΔ-
ΔΗΕ για οποιαδήποτε  ανωμαλία προκύψει από 
την έλλειψη προσωπικού στο νησί της Πάρου-
Αντιπάρου που θα αφορά είτε την ασφάλεια των 
εργαζομένων, είτε την ταλαιπωρία των κατανα-
λωτών.

Αναφορά του ΚΚΕ στη Βουλή

Στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθε-
σαν αναφορά οι βουλευτές του ΚΚΕ Κομνηνάκα Μα-
ρία, Μανωλάκου Διαμάντω και Συντυχάκης Μανώλης, 
σχετικά με την έλλειψη εναεριτών της ΔΕΔΔΗΕ στην 
Πάρο.
Οι βουλευτές κατέθεσαν το κείμενο της Τοπικής Δι-
οικούσας Επιτροπής Πάρου ΕΤΕ/ΔΕΗ με το οποίο 
καταγγέλλονται οι μεγάλες ελλείψεις σε τεχνικό προ-
σωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στο νησί και αιτείται την πλήρη 
στελέχωση του πρακτορείο με μόνιμο προσωπικό σε 
όλες τις υπηρεσίες του, καθώς και τη μονιμοποίηση 
του έκτακτου προσωπικού.
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Ωστόσο, μέχρι στιγμής, τα πράγματα δεν έχουν πάρει 
την τροπή που όλοι θα θέλαμε, γιατί δεν έχουν παρθεί 
τα κατάλληλα ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του «Ε.Σ.Υ», 
δεν ελέγχονται οι μεγάλες εστίες μετάδοσης της παν-
δημίας όπως είναι τα μεγάλα εργοστάσια στη δυτική 
Αττική, τα σούπερ μάρκετ κ.α., αλλά και η κατάσταση 
στις μετακινήσεις, στις οποίες επικρατεί ένα χάος, κα-
θώς και ο συγχρωτισμός στα ΜΜΜ κι ο έλεγχος που 
δεν γίνεται σε λιμάνια και αεροδρόμια, που παρά την 
απαγόρευση που υπάρχει όποιος θέλει μπορεί και τα-
ξιδεύει.

Για την Πάρο αυτό είναι το τρίτο κλείσιμο που βιώνει 
σ’ ένα χρόνο, αν συνυπολογίσει κάνεις το τοπικό «lock 
down» που επέβαλαν στο νησί το καλοκαίρι, λόγω 
των αυξημένων κρουσμάτων από το άνοιγμα χωρίς 
ουσιαστικά προληπτικά μέτρα ελέγχου της τουριστι-
κής αγοράς. Τα καταστήματα τόσο τα εμπορικά όσο 
και της εστίασης στη Πάρο είναι για μεγάλο χρονικό 
διάστημα κλειστά και οι επιχειρηματίες έχουν φτάσει 
στα όριά τους οικονομικά. Με ανύπαρκτο εισόδημα, 
συσσώρευση χρεών, αβεβαιότητα για το σήμερα και 
το αύριο, και αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις βασικές 
υποχρεώσεις τους. Το ολιγοήμερο άνοιγμα που έγινε 
την περίοδο των εορτών δε φαίνεται να βοήθησε, αλλά 
ίσως και να τους επιβάρυνε, καθώς το άνοιγμα από 
μόνο του, όπως λένε και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, είναι 
δαπανηρό.

Δυστυχώς όμως η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο 
δύσκολη για τους επιχειρηματίες του νησιού, αλλά και 
σε πανελλαδικό επίπεδο, αφού ο πρωθυπουργός έκα-
νε δεκτή την εισήγηση των λοιμωξιολόγων, με απο-
τέλεσμα τα καταστήματα του λιανεμπορίου και της 
εστίασης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να παρθεί νέα 
απόφαση. Όπως φαίνεται «τα δύσκολα είναι μπροστά 
μας» και γι’ αυτό είναι ανάγκη να παρθούν άμεσα ου-
σιαστικά μέτρα στήριξης και ανακούφισης όλων των 
επαγγελματιών που πλήττονται από τα μέτρα του «lock 
down».

Οι επαγγελματίες, αφού όπως οι ίδιοι δηλώνουν 
δεν έχουν τους επαγγελματικούς συλλόγους τους 

ενεργούς, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
διεκδικήσουν τις λύσεις για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν.

Η Φωνή της Πάρου συνομίλησε με ανθρώπους τόσο 
του λιανεμπορίου όσο και της εστίασης, οι οποίοι βιώ-
νουν μια δύσκολη καθημερινότητα με τα καταστήματα 
τους κλειστά και μας έδωσαν μια εικόνα για το τι επι-
κρατεί στο κλάδο τους, αλλά και τι πιστεύουν για το 
μέλλον.

Μαρία Ραγκούση 
(Μεζεδοπωλείο «Καλλιτεχνικό καφενείο», Πρόδρομος, 
Μέλος της επιτροπής αγώνα καφέ-εστιατόρων Πάρου) 

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνη-
ση για την ενίσχυση του λιανεμπορίου και της 
εστίασης είναι ικανοποιητικά ή αν δεν ανοίξετε 
άμεσα θα συζητάμε για θέματα βιωσιμότητας; 

Μ.Ρ.: «Δυστυχώς διανύουμε τον έκτο μήνα που συ-
νολικά τα καταστήματα μας είναι κλειστά, χωρίς να 
υπολογίζουμε και το τοπικό «lockdown» του καλοκαι-
ριού στο νησί μας που έριξε πρόωρα την αυλαία της 
τουριστικής σεζόν. Πράγμα που σημαίνει ότι βρισκό-
μαστε σε πολλή άσχημη κατάσταση, τόσο οικονομι-
κή, όσο και ψυχολογική, λόγω της αβεβαιότητας που 
υπάρχει. Το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής 
δεν μπορεί να καλύψει το πρόβλημα (δεν καλύπτει 
όλους τους επαγγελματίες), όταν παράλληλα τα πάγια 
έξοδα τρέχουν. Ακόμα και το άνοιγμα των καταστημά-
των μας που είναι αναγκαία, είναι μία πολύ δαπανηρή 
διαδικασία, που χρειάζεται να ενισχυθούμε οικονομι-
κά για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει 
και ο φόβος σε πολλούς από εμάς του άνοιξε - κλείσε, 
πράγμα που σημαίνει επιπλέων έξοδα». 

Έχουν χειριστεί την όλη κατάσταση μέχρι 
τώρα σωστά ή θα μπορούσαν τουλάχιστον στα 
νησιά που έχουν μικρό επιδημιολογικό φορτίο 
να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση; 

Μ.Ρ.: «Όσο καλά χειρίστηκαν και την καλοκαιρι-
νή σεζόν με τα γνωστά αποτελέσματα... Από τη μια  

είμαστε τόσους μήνες κλεισμένοι στα σπίτια μας με 
κλειστές επιχειρήσεις, σχολεία κλπ, ενώ από την άλλη 
βλέπουμε κόσμο να μπαινοβγαίνει  από τα σύνορα, 
συνωστισμό στα ΜΜΜ και ουσιαστικά μέτρα να μην 
παίρνουν ώστε να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και τα 
Κ.Υ. Τα πάντα κατά τα άλλα  εξαρτώνται από την ατο-
μική ευθύνη!».  

Τι περιμένετε να γίνει στο μέλλον; 
Μ.Ρ.: «Γενικά υπάρχει ένα μούδιασμα και μια αβεβαι-

ότητα σε όλους μας. Η κατάσταση, τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και παγκόσμια, σε επιδημιολογικό και οικονομικό 
επίπεδο δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία. Για να 
αντέξουμε να περάσουμε όρθιοι την πολλή δύσκο-
λη περίοδο που διανύουμε, επιβάλλεται να ενισχυ-
θούν εργαζόμενοι, άνεργοι, επαγγελματίες. Παράλ-
ληλα, οι συνάδελφοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση 
στα χέρια τους. Δεν υπάρχουν σωτήρες, από μηχα-
νής Θεός ή Μεσσίες. Όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση, ώστε τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε αλλά και αυτά που έρχονται να μην 
είναι πολύ πιο βλαβερά κι από την πανδημία για την 
επιχειρήσεις μας, τις οικογένειες μας, τη ζωή μας».

Νίκος Γιαννούλης 
(καφετέρια Cosa, ρούχα Islanders, Παροικιά) 

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνη-
ση για την ενίσχυση του λιανεμπορίου και της 
εστίασης είναι ικανοποιητικά ή αν δεν ανοίξετε 
άμεσα θα συζητάμε για θέματα βιωσιμότητας; 

Ν.Γ.: «Θεωρώ ότι με τα μέτρα που έχει πάρει είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς μέχρι τώρα είχα-
με μειωμένο ενοίκιο, ενώ για τον Γενάρη δεν θα χρει-
αστεί να καταβάλουμε το ενοίκιο. Επίσης, μας καλύ-
πτει το ΙΚΑ των εργαζομένων και τους μισθούς τους. 
Θετική είναι και η επιστρεπτέα προκαταβολή που θα 
πάρουμε, παρότι καλύτερα να μην ήταν σε μορφή δα-
νείου έδιναν για ενίσχυση». 

Έχουν χειριστεί την όλη κατάσταση μέχρι 

Πρώτο θέμα

«S.O.S» από εμπορικά και 
εστίαση στην Πάρο 
Έχουν περάσει 2 μήνες από το δεύτερο «lock down», που επέβαλε η κυβέρνηση 
σ’ όλη τη χώρα, με σκοπό, όπως μας ενημερώνουν, να προστατεύσει το «Ε.Σ.Υ», 
το οποίο βρίσκεται στα όρια του, εάν δεν τα έχει ξεπεράσει, αλλά και τον κόσμο 
από την διασπορά του ιού από το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού. 
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τώρα σωστά ή θα μπορούσαν τουλάχιστον στα 
νησιά που έχουν μικρό επιδημιολογικό φορτίο 
να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση; 

N.Γ.: «Φυσικά και θα μπορούσαν. Όπως το καλο-
καίρι εφάρμοσαν δύο μέτρα και δύο σταθμά, όπου 
επέβαλαν σε «lock down» την Πάρο, ενώ άλλα μέρη 
τα άφησαν ανοιχτά, έτσι θα μπορούσαν να κάνουν το 
ίδιο τώρα. Από τη στιγμή που έχουμε μικρό επιδημιο-
λογικό φορτίο, θα μπορούσαν τουλάχιστον στην Πάρο 
και άλλα νησιά που έχουν το ίδιο φορτίο, με αυστηρό-
τερους ελέγχους στα λιμάνια και στα αεροδρόμια, να 
μας είχαν ανοιχτά». 

Τι περιμένετε να γίνει στο μέλλον; 
Ν.Γ.: «Θεωρώ ότι θα ανοίξουμε κατά τον Απρίλιο. 

Ευελπιστώ να έχουν πάει καλά τα πράγματα με το εμ-
βόλιο. Να έχει αποδώσει και δεν αναφέρομαι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα και στο εξωτερικό για 
να μπορούμε να έχουμε σύντομα τις πρώτες κρατή-
σεις για το καλοκαίρι. Όσο συντομότερα έχουμε θετι-
κά αποτελέσματα τόσες περισσότερες πιθανότητες να 
έχουμε μια κανονική σεζόν».

Μένεγος Καλακώνας 
(Βιβλιοχαρτοπωλείο Πολύχρωμο, Παροικιά) 

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνη-
ση για την ενίσχυση του λιανεμπορίου και της 
εστίασης είναι ικανοποιητικά ή αν δεν ανοίξετε 
άμεσα θα συζητάμε για θέματα βιωσιμότητας; 

M.K.: «Λογικά θα υπάρξει πρόβλημα βιωσιμότητας, 
από τι στιγμή που δεν μου δίνει στήριγμα. Ακόμα και η 
επιστρεπτέα προκαταβολή που θα πάρουμε, είναι σαν 
να μου δίνει δανεικά να φαίνομαι ότι αυτή τη στιγμή 
ζω. Από το 2022 όμως που θα μου τα ζητήσει πίσω 
το κράτος, αν έμενα με έχει όλο το διάστημα κλειστό, 
πώς θα πουλήσω να βγάλω το εισόδημα μου για να 
ξεπληρώσω. Θα αναγκαστώ να κλείσω. Και το εμπό-
ρευμα δεν είναι δωρεάν. Ο προμηθευτές περιμένουν 
και αυτοί να πληρωθούν. Όταν υπάρχει μια ροή αγο-

ράς, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι . Όχι όπως τώρα 
που σου λέει άνοιξε για 10 μέρες και μετά σου λέει 
πρέπει να κλείσεις και έχεις παραγγείλει πράγματα. 
Δεν μπορώ να παραγγείλω μόνο ένα αντικείμενο. Δε 
με συμφέρει οικονομικά. Και πες εντάξει εγώ που έχω 
βιβλιοχαρτοπωλείο και πουλάω όλο το χρόνο. Ένα μα-
γαζί με παιχνίδια τι θα κάνει; Δυστυχώς επικρατεί ένα 
αλαλούμ και η κυβέρνηση είναι ανύπαρκτη». 

Έχουν χειριστεί την όλη κατάσταση μέχρι 
τώρα σωστά ή θα μπορούσαν τουλάχιστον στα 
νησιά που έχουν μικρό επιδημιολογικό φορτίο 
να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση; 

Μ.Γ.: «Θα έπρεπε να έχουμε διαφορετική αντιμετώ-
πιση, αλλά επειδή δεν έχουμε κανένα φορέα εδώ στα 
νησιά μας, ο εμπορικός σύλλογος είναι ανύπαρκτος 
όπως και οι άλλοι επαγγελματικοί οι σύλλογοι είναι 
όλοι ανύπαρκτοι, δε μιλάει κανένας. Εγώ πιστεύω 
προσωπικά ότι το επιμελητήριο έπρεπε, που υποτίθε-
ται είναι όργανο που κοιτάει τις επιχειρήσεις, να είχε 
βάλει ένα βέτο ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Όχι να 
βάζουν βέτο οι παπάδες και να μη βάζει το επιμελη-
τήριο». 

Τι περιμένετε να γίνει στο μέλλον; 
Μ.Κ.: «Το μέλλον δε φαίνεται αισιόδοξο. Πιστεύω 

όλα αυτά είναι φτιαγμένα. Να πάνε σε λίγους τα πά-
ντα. Θεωρώ δεδομένο ότι η μικρομεσαία, μεσαία ή 
οικογενειακή επιχείρηση θα σβήσει. Με την πανδη-
μία βρίσκουν την αιτία και καλά ότι δεν μπορούν να 
κάνουν τίποτα και μέσα από αυτό φτιάχνουν τα δικά 
τους μέτρα. Μέσα σ’ ένα χρόνο μας έχουν πει 150 
διαφορετικά μέτρα. Θες από μάσκες; Θες από την αρ-
ρώστια; Θες το ότι το καλοκαίρι η Πάρος, όπως λένε 
είχε όλα τα κρούσματα, μας κλείσανε και δεν μάθαμε 
ποτέ πόσα ήταν αυτά. Ενώ η Νάξος για παράδειγμα 
δεν είχε κανένα. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία από τους 
πράκτορες ή καπετάνιους ότι πριν μας κλείσουν, το 
καράβι που ερχόταν, πες με 1500 άτομα, οι 800 κα-
τέβαιναν εδώ, μετά με το «lock down» αντιστρέψανε 

τα πράγματα. Συλλογικότητα δεν υπάρχει. Ο καθένας 
βλέπει ατομικά την κατάσταση για την επιχείρηση του. 
Δεν ξέρω αν ο χώρος της εστίασης έχει κάποιο σύλ-
λογο που μπορεί και αντιστέκεται, αλλά ο εμπορικός 
σύλλογος νομίζω είναι άφαντος». 

Αργύρης Ταντάνης 
(Είδη δώρων, Νάουσα) 

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνη-
ση για την ενίσχυση του λιανεμπορίου και της 
εστίασης είναι ικανοποιητικά ή αν δεν ανοίξετε 
άμεσα θα συζητάμε για θέματα βιωσιμότητας; 

Α.Τ.: «Σαφέστατα έχουν ενισχυθεί οι επιχειρήσεις. 
Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι 
το βοήθημα μπορεί να αντισταθμίσει το ότι μια επι-
χείρηση είναι κλειστεί. Συνεπώς τα έξοδα τρέχουν, οι 
πάγιες υποχρεώσεις είναι δεδομένες, συν ότι ο κάθε 
επιχειρηματίας έχει τα οικογενειακού του έξοδα. Δεν 
είναι μόνο αυτά της επιχείρησης του. Σίγουρα όμως 
τα μέτρα έχουν απαλύνει σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν 
μπορούν να αντικαταστήσουν τα έσοδα που θα βγά-
λει μια επιχείρηση από την λειτουργία της. Εύχομαι 
σύντομα να απαλλαγούμε από αυτό. Αλλά πρέπει να 
πω ότι τα δύσκολα έπονται. Πάρα πολλές επιχειρήσεις 
έχουν κάνει αναστολές πληρωμών, είτε από τράπεζες, 
είτε από δαπάνες προς το δημόσιο, οι οποίες κάποια 
θα στιγμή θα βρεθούν μπροστά τους. Οπότε αν συνε-
χιστεί η κατάσταση να είναι πιεσμένη θα βρεθούν σε 
μια κατάσταση δύσκολη». 

Έχουν χειριστεί την όλη κατάσταση μέχρι 
τώρα σωστά ή θα μπορούσαν τουλάχιστον στα 
νησιά που έχουν μικρό επιδημιολογικό φορτίο 
να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση; 

Α.Τ.: «Θεωρώ ότι όπως έχει δημιουργηθεί η κατά-
σταση στην Πάρο και ειδικά μετά τον Νοέμβρη, αλλά 
και μετά αυστηρά μέτρα που πάρθηκαν το καλοκαί-
ρι, αυτή τη στιγμή το νησί δεν έχει κανένα κρούσμα. 
Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε στην ίδια μοίρα με 
κάποιες περιοχές, ακόμα με την Αττική και τη Βόρεια 
Ελλάδα που έχουν αυξημένα τα κρούσματα. Πιστεύω 
ότι θα μπορούσαν, τηρώντας βέβαια όλους του κανό-
νες υγιεινής, να λειτουργήσει το λιανεμπόριο, που θα 
έδινε μια ανάσα σίγουρα». 

Τι περιμένετε να γίνει στο μέλλον; 
Α.Τ.: «Θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε φως 

στο τούνελ. Το εμβόλιο έχει βγει, ο κόσμος έχει αρχί-
σει να εμβολιάζεται. Στο κοντινό φαντάζομαι μέλλον, 
μέσα στο επόμενο εξάμηνο, θα αρχίσει να ομαλοποιεί-
ται κάπως η κατάσταση. Με προοπτική ότι θα έχουμε, 
όχι το καλύτερο δυνατό, αλλά ένα καλό καλοκαίρι που 
κάπως θα βοηθήσει τουλάχιστον σε επίπεδο ρευστό-
τητας. Βέβαια θα υπάρχει ένα τρίμηνο, τετράμηνο που 
είναι δύσκολο». 

Επίλογος
Δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν μπορούν να καταλά-

βουν, ότι με το οριζόντιο «lock down», έχουν βάλει στο 
ίδιο «τσουβάλι» την Αττική και τη Βόρειο Ελλάδα, οι 
οποίες έχουν χτυπήσει κόκκινο από το επιδημιολογικό 
φορτίο, με περιοχές όπως η Πάρος, οι οποίες έχουν 
μικρό ή και μηδενικό φορτίο και θα μπορούσαν να 
ανοίξουν την αγορά τους, και να υπάρξει μια κίνηση 
στην οικονομία τους. 

Σίγουρα οι ειδικοί φοβούνται για τη διασπορά του 
ιού, αλλά αν υπάρξει σωστός έλεγχος στις μετακινή-
σεις και όχι να πηγαίνει ο καθένας από νομό σε νομό 
χωρίς πρόβλημα, τηρηθούν αυστηρά τα απαραίτητα 
υγειονομικά μετρά δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλο πρό-
βλημα στη διασπορά του. Είναι πολύ απλή η διαδικα-
σία να διατηρήσουμε το πολύ χαμηλό επιδημιολογικό 
φορτίο στην Πάρο, ελέγχοντας όλους τους ταξιδιώτες 
προς το νησί, πριν επιβιβαστούν στο πλοίο ή στο αερο-
πλάνο. Σ’ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και η 
δημοτική αρχή, πιέζοντας την πολιτεία ουσιαστικά να 
κάνει ξανά αυτό που έκανε στην Πάρο και στην κάθε 
Πάρο, αλλά αυτή τη φορά ανάποδα. Αν δεν το πράξει 
η κυβέρνηση τότε θα μιλάμε για αλλά μέτρα και άλλα 
σταθμά.

Γιώργος Κοντός
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Τα ακίνητα 
στην εποχή 
του κορωνοϊού

Αρνητικά επηρέασε την κτηματαγορά η πανδημία του 
κορωνοϊού, καθώς «φρέναρε» την αυξητική τάση που 
καταγράφεται εδώ και περίπου 18 μήνες, χωρίς να 
καταφέρει να την αναχαιτίσει. Μεγάλο ρόλο έχει παί-
ξει στην κτηματαγορά και το γύρισμα αρκετών οικιών 
από βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροπρόθεσμη, καθώς 
ο κλάδος των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει 
πάρει την κατιούσα τα τελευταία δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δε-
κεμβρίου 2020, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση 
ήταν υψηλότερη στις Κυκλάδες, με 2.647 ευρώ ανά 
τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στη Φλώρινα με 
514 ευρώ ανά τ.μ.. Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το 
τρίμηνο σε σχέση με το 2019 καταγράφηκε στο Κιλκίς 
με +20%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στην Καστοριά 
με -10,5%.

Οι τιμές πώλησης
Η ακριβότερη τιμή πώλησης ανά τ.μ. παρουσιά-

ζεται στις Κυκλάδες με τιμή 2.647 ευρώ κι αυτό οφεί-
λεται κυρίως στα ακίνητα της Μυκόνου και Σαντορίνης 
και δευτερευόντως σε εκείνα της Πάρου και της Σύρου. 

Ακολουθούν με 2.642 ευρώ τα νότια προάστια των 
Αθηνών (Βουλιαγμένη, Βούλα κλπ), τα βόρεια προά-
στια της Αθήνας με 2.314 ευρώ, τα νησιά του Αργοσα-
ρωνικού με 1.667 ευρώ (κυρίως λόγω των τιμών στην 
Ύδρα), το υπόλοιπο Αττικής με 1.635 ευρώ, οι Σπορά-
δες με 1.575 ευρώ και το κέντρο των Αθηνών με 1.528 
ευρώ. Σημειώνουμε ότι στο κέντρο των Αθηνών και 
ιδιαίτερα στην περιοχή της Ακρόπολης και της 
Πλάκας παρουσιάζονται οι υψηλότερες τιμές 
στην Ελλάδα, με τιμές πενταψήφιες ανά τ.μ.

Στον αντίποδα, η φθηνότερη τιμή ανά τ.μ. παρου-
σιάζεται στον Νομό Φλωρίνης με 514 ευρώ, ο Νομός 
Κιλκίς με 600 ευρώ (ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη 
αύξηση -20%- το τελευταίο τρίμηνο του 2020), ο Νο-
μός Καρδίτσας με 614 ευρώ, ο Νομός Γρεβενών με 
679 ευρώ και ο Νομός Ημαθίας με 693 ευρώ, Τέλος, 
ο Νομός με τη μεγαλύτερη μείωση το τελευταίο τρί-
μηνο του 2020 (10,50%) είναι ο Νομός Καστοριάς, 
που από 745 ευρώ ανά τ.μ. ευρώ είδε τις τιμές να 
κατρακυλούν στα 667 ευρώ. Σημειώνουμε ότι στον 
συγκεκριμένο Νομό (Καστοριάς), οι τιμές τα τελευταία 
χρόνια έχουν μειωθεί δραματικά, αφού σχεδόν όλες 

οι οικογένειες έχτισαν από ένα σπίτι με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν εκατοντάδες νεόδμητες κατοικίες, δίχως 
όμως τον ανάλογο πληθυσμό για να τις κατοικήσουν. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Καστοριά νοικιάζονται 
φοιτητικές κατοικίες του 2019 και 2020 με τιμές 150-
250 ευρώ! Η Καστοριά είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση 
οικονομικής ανάλυσης για το πώς η συνεχής οικοδό-
μηση (με χρήματα «λίπος» από τη χρυσή εποχή της 
γούνας), οδήγησε στο σημερινό φαινόμενο.

Τέλος, ο μέσος όρος πώλησης ακινήτων στην Ελλά-
δα είναι στα 1.560 ευρώ και παρουσίασε το τελευταίο 
τρίμηνο του 2020 αύξηση κατά 2,70%.

Οι τιμές ενοικίασης
Η ακριβότερη τιμή ενοικίασης στην Ελλάδα εί-

ναι στη Χαλκιδική με 30 ευρώ ανά τ.μ., κυρίως λόγω 
της γειτνίασης και τον καλό δρόμο με πλούσιους Βαλ-
κάνιους, και φυσικά τους Ρώσους που έχουν κάνει τη 
Χαλκιδική αγαπημένο τους παραθεριστικό προορισμό.

Οι Κυκλάδες ακολουθούν με 12,80 ευρώ ανά τ.μ. και 
η μείωση (από 28 ευρώ που ήταν το τρίτο τρίμηνο του 
2020) είναι εκπληκτική, και σ’ αυτό έπαιξε τον κύριο 
λόγο η εναλλαγή πολλών ακινήτων από βραχυχρόνια 
μίσθωση σε μακροχρόνια. Ακολουθούν τα Νότια Προ-
άστια των Αθηνών με 10 ευρώ ανά τ.μ., το κέντρο των 
Αθηνών με 8,89 ευρώ, τα βόρια προάστια των Αθηνών 
με 8,57 ευρώ, ο δήμος Θεσσαλονίκης με 7,50 ευρώ και 
ο Πειραιάς (κέντρο) με 7,40 ευρώ.

Στον αντίποδα τα φθηνότερα ενοίκια είναι στον 
Νομό Κιλκίς με 2,75 ευρώ ανά τ.μ., στον Νομό Πέλλας 
με 3,33 ευρώ, στον Νομό Σερρών με 4,36 ευρώ κλπ. 

Τέλος, ο μέσος όρος ενοικίασης κατοικιών στην Ελ-
λάδα είναι στα 7,33 ευρώ.

* Τα στοιχεία πώλησης-ενοικίασης κατοικιών στην 
Ελλάδα είναι από την ειδικευμένη ηλεκτρονική σελίδα 
«spitogatos.gr».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συν και πλην της 
ανακοίνωσης 
Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τους πα-
ριανούς νεφροπαθείς και τη μετακίνησή τους στη 
Νάξο, και την επιστροφή στο νησί μας, λύθηκε 
προσωρινά.

Για να είμαι δίκαιος πρέπει να γράψω ότι οι ενέρ-
γειες έγιναν από τον δήμαρχο, Μ. Κωβαίο, αφού 
άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος του. Ό,τι άλλο και να 
ειπωθεί είναι άκυρο αφού ο δήμαρχος, και έδρασε 
γρήγορα στο θέμα, και λύση βρήκε αμέσως. Εκεί 
λαμβάνει θετικό πρόσημο. Δε λαμβάνει όμως και 
τόσο θετικό πρόσημο στη συνέντευξη που έδωσε 
μετά σε τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέ-
λειας. Γνωστοποίησε το πρόβλημα, ευχαρίστησε 
τον υπουργό πολλές φορές, αλλά δεν έκανε καμία 
αναφορά για τα δρομολόγια και τα τερτίπια των 
εφοπλιστών που δραστηριοποιούνται στα νησιά 
μας. Έπρεπε με στεντόρεια φωνή να υπερασπιστεί 
την καθημερινή συγκοινωνία του νησιού μας. Αυτό 
σε ό,τι αφορά τον κ. Κωβαίο που στο συγκεκριμένο 
θέμα τα πήγε καλά.

Από εκεί και πέρα είδαμε σπέκουλα πάνω στο 
θέμα και έτσι από πολιτικούς έως πολιτευτές των 
Κυκλάδων είδαμε ανακοινώσεις και διάφορα άλλα 
«χαριτωμένα» με τις προσπάθειες που έκαναν ή 
άκουσαν (είχαμε και τέτοια ανακοίνωση από τοπι-
κό βουλευτή…). 

Από την άλλη οι ανακοινώσεις τοπικών φορέων 
έχουν διαβάθμιση… Το ΚΚΕ έβαλε τα πράγματα 
στη σωστή τους διάσταση και έθεσε ως θέμα τα 
δρομολόγια των πλοίων. Ακόμα, κινητοποίησε τους 
βουλευτές του κόμματος για την ίδια υπόθεση. Η 
τοπική οργάνωση της ΝΔ μας αιφνιδίασε αρνητι-
κά, καθώς το μόνο που έκανε ήταν να μας πει τι 
της είπαν από το υπουργείο και οι διαβεβαιώσεις 
που έλαβε για την επίλυση του προβλήματος. Σε 
ό,τι αφορά την ανακοίνωση της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Πά-
ρου Αντιπάρου αυτή έχει δύο όψεις ανάγνωσης. 
Δηλαδή, από τη μία εμφανίζεται «large», δίνοντας 
συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που έκαναν ενέρ-
γειες για τη λύση του ζητήματος και όταν μπαίνει 
στην ουσία για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
στη συνέχεια επικεντρώνεται –αποκλειστικά- στο 
να δοθεί λύση με την απόκτηση μονάδας τεχνητού 
νεφρού και να προσπαθήσουμε όλοι ενωμένοι.

Η πρώτη μου ερώτηση προς την τοπική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι «ποιοι μαζί με ποιους;». Με ποιο 
σκεπτικό όλοι μαζί; Με εκείνους που δεν κατάλα-
βαν ποτέ τι σήμαινε το εισιτήριο για τις επισκέψεις 
στο Κέντρο Υγείας ή με εκείνους που υποστηρί-
ζουν ότι «η Πάρος έχει δεκάδες ιδιώτες γιατρούς» 
και δε χρειάζονται οι κινητοποιήσεις του κόσμου. 
Ποιοι λοιπόν με ποιους; Και ας πούμε ότι το 
«όλοι μαζί» είναι μία ευχή. Το θέμα των δρομολογί-
ων –που το συγκεκριμένο πρόβλημα λόγω αυτού 
παρουσιάστηκε- που το καταγγείλατε; Πού είναι 
στην ανακοίνωση; Κατανοώ απόλυτα ότι λόγω 
της ευαισθησίας του θέματος θέλατε να είσαστε 
«ενωτικοί», αλλά όταν μιλάμε για πολιτική 
δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις…

e-Περιουσιολόγιο
Με το e-Περιουσιολόγιο η εφορία αποκτά πρόσβαση 

στην περιουσία όλων των φυσικών προσώπων, θα πα-
ρακολουθεί κάθε μεταβολή της και θα διασταυρώνει 
τα στοιχεία της εφαρμογής με άλλα στοιχεία.

Σύμφωνα με το πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών 
του συστήματος του Περιουσιολογίου θα εντοπίζονται 
οι περιπτώσεις -όπου εμφανίζονται αδικαιολόγητες 
αποκλίσεις στην αξία ή και τον αριθμό των περιουσια-
κών στοιχείων- από έτος σε έτος, αναντιστοιχίες ανά-
μεσα στο ύψος του ετησίου εισοδήματος και της αξίας 
των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων κλπ ώστε 
να είναι στοχευμένοι οι φορολογικοί έλεγχοι. Επίσης, 
θα εντοπίζονται εύκολα περιπτώσεις που η αξία των 
ακινήτων εμφανίζεται μειωμένη, προκειμένου να μει-
ώνονται ανάλογα οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες και 
ο ΕΝΦΙΑ.

Το πλάνο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει 
ότι με την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης της εφαρ-
μογής, θα μεταφερθούν σε αυτήν, όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία των φορολογουμένων που ήδη υπάρχουν στο 
taxisnet από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 
ή από τα στοιχεία των εντύπων Ε1, ή προκύπτουν από 
συμβολαιογραφικές πράξεις. Πρόκειται για τα στοιχεία 
των ακινήτων, των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, σκα-
φών αναψυχής, αεροσκαφών, τραπεζικών λογαρια-
σμών, επενδύσεων με μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.

Τα περιουσιακά στοιχεία που θα δηλώνουν οι φο-
ρολογούμενοι στο e-Περιουσιολόγιο είναι: Χρηματικά 
ποσά που φυλάσσονται στις κατοικίες, μετρητά σε θυ-
ρίδες, κοσμήματα, πίνακες, καταθέσεις σε ελληνικές 
και ξένες τράπεζες, πλάκες χρυσού, μετοχές, ομόλο-
γα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής 
επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κε-
φαλαίων, ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροπλάνα και 
ελικόπτερα

Τέλος, οι φορολογούμενοι που δε θα δηλώσουν 
κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία θα τιμωρούνται με 
αυστηρές κυρώσεις και συγκεκριμένα με πρόστιμο, 
ισόποσο της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δε 
δηλώθηκε, στην περίπτωση που εντοπιστεί βέβαια…
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«ΕΞΠΟΤΡΟΦ»
Την ευκαιρία να εκθέσουν τα προϊόντα τους έστω 

και ψηφιακά δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στους 
τοπικούς παραγωγούς και συγκεκριμένα στην έκθεση 
τροφίμων και ποτών, «ΕΞΠΟΤΡΟΦ», που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 1-5 Μαρτίου 2021. Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες και λειτουργίες των συμμετεχόντων που 
παρέχει η Περιφέρεια είναι οι εξής: 

- Προφίλ εκθέτη: Περιλαμβάνει πληροφορίες ορατές 
στους επισκέπτες της έκθεσης σε Ελληνικά και Αγγλικά

- Αποστολή δειγμάτων: Δυνατότητα αποστολής δειγ-
μάτων μέσα από την πλατφόρμα (δε συμπεριλαμβάνο-
νται έξοδα αποστολής)

- Εταιρικό βίντεο: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να 
προβάλει εταιρικό βίντεο

- Αποθετήριο διαφημιστικού περιεχομένου: Ο εκ-
θέτης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει διαφημιστικά 
έντυπα, καταλόγους κλπ

- Live επικοινωνία: Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, 
ο εκθέτης και οι εκπρόσωποι του (σύνολο 3 θέσεις) 
έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με βιντεοκλή-
ση με ενδιαφερόμενους επισκέπτες

- Ημερολόγιο ραντεβού: Κάθε εκθέτης θα έχει στη 
διάθεσή του κύριου χρήστη του ψηφιακού περιπτέρου 
ένα ημερολόγιο στο οποίο θα μπορεί να πραγματοποιεί 
τα ραντεβού 

 - Επαγγελματικός κατάλογος: Προβολή στον επαγ-
γελματικό οδηγό της πλατφόρμας για 12 μήνες. 

- Ψηφιακή αποδελτίωση: O εκθέτης έχει τη δυνατό-
τητα συλλογής στατιστικών στοιχείων και πληροφορι-
ών (στοιχεία επικοινωνίας) όλων των επισκεπτών που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον

- Δράση B2B Global: Για εταιρείες που θέλουν να 
αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα παρέχεται η 
υπηρεσία προγραμματισμού μίας Β2Β απομακρυ-
σμένης συνάντησης με ενδιαφερόμενο αγοραστή του 
εξωτερικού. 

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή τυποποι-
ούν τοπικά προϊόντα με τοπικές πρώτες ύλες και έχουν 
τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής, να δηλώ-
σουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 22/1/2021 
στη σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας. 

Ο Ζήκος και 
οι μπακάλικοι 
λογαριασμοί

Στην ελληνική ταινία, με τους τίτλους «Ο Μπακα-
λόγατος» ή «Της κακομοίρας», διαφορετικοί τίτλοι, 
μία η ταινία, λόγω πολλαπλών επαναλήψεων από τα 
τηλεοπτικά μας κανάλια, απολαμβάνουμε τις «φαρ-
μακερές» ατάκες του Ζήκου, την ώρα που παραδίδει 
ταμείο στο αφεντικό του. Ακολουθούν μπακάλικοι 
λογαριασμοί, εφεύρεσης του Ζήκου που κάθε φορά 
τους ακούμε με χαμόγελο και ευχαρίστηση.

Μπακάλικοί λογαριασμοί «κομμένοι και ραμμένοι» 
στα μέτρα εκείνου που αποδίδει λογαριασμό. Έτσι 
γίνεται πάντα και στην πολιτική. Όταν ένας αρχηγός 
κόμματος, ένας υπουργός, μια κομματική παράταξη, 
χάνει τον μπούσουλα, οι απαντήσεις τους θυμίζουν 
τις απαντήσεις του Ζήκου. Άλλα λόγια να αγαπιόμα-
στε και γράψτε το όπως το λέμε. Άλλα τους ρωτάς 
και για άλλα σου απαντάνε. Συχνά οι απαντήσεις 
μοιάζουν να δίνονται με «πλαστελίνη». Πλάθονται 
κατά το δοκούν και σερβίρονται από την πλευρά που 
συμφέρει τον έχοντα την υποχρέωση να απαντήσει.

Ιδιαίτερα, στο χώρο της καταμέτρησης των κρου-
σμάτων από τον κορωνοϊό, τον αριθμό των θυμά-
των, τον αριθμό των ΜΕΘ ακόμη και τον αριθμό των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Διαφορετικές 
αναφορές από κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολί-
τευση, για αριθμούς, στατιστικές και παράπλευρες 

απώλειες. Ακόμη και τα θύματα από το Μάτι μπαί-
νουν στον καθημερινό απολογισμό των κομμάτων 
της εξουσίας. Συγκρίνουν ανόμοιες καταστάσεις, 
ενώ «φλέγεται» στην κυριολεξία ο υγειονομικός 
χώρος.

Σώνει και καλά, να βγει ο ένας πάνω από τον 
άλλον, λες και όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης ή 
της επόμενης δημοσκόπησης, οι πολίτες θα πάρουν 
τοις μετρητοίς όσα σήμερα ισχυρίζονται οι μονομά-
χοι της εξουσίας και όχι όσα βιώνουν! Το τελευταίο 
που χρειάζεται η πολιτική του τόπου είναι ένα κίνημα 
διχασμού, και αμφισβήτησης της κοινής λογικής. Η 
αβεβαιότητα εξέλιξης της πανδημίας δεν προσφέ-
ρεται για πολιτική ξύλευση, εκατέρωθεν.

Αντιδικίες, και εμμονικές προκαταλήψεις φέρνουν 
ακραία πόλωση, τοξικότητα και ανήκουστα πράγμα-
τα. Εφιάλτες και άσχημα όνειρα, που βγαίνουν κάθε 
μέρα, στις εντατικές των νοσοκομείων. Με τέτοιους 
μπακάλικους τρόπους, η κοινωνία δεν πάει μπρο-
στά. Απλά κυνηγάει την ουρά της, αδιαφορώντας 
αν οι νίκες των πρωταγωνιστών της εξουσίας, είναι 
αιματηρές.

Χρειάζεται από όλους σύνεση και συμβιβασμός 
στην τρέχουσα κατάσταση. Θα έρθει η ώρα του τε-
λικού λογαριασμού και οι πολίτες θα κρίνουν ποιος 
κράτησε την κοινωνία όρθια και υγιή και ποιος με 
ψευδείς και επικίνδυνες θεωρίες προέτρεπε σε 
ανεύθυνες και ανορθολογικές πολιτικές. Οι διαξι-
φισμοί μεταξύ κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς και 
αριστεράς, για τη διαχείριση της πανδημίας, απο-
δεικνύουν για άλλη μια φορά ότι από τις πολιτικές 
δυνάμεις του τόπου μας εκλείπει η κοινή λογική. 
Θέλει κότσια και... κοχόνες να είσαι λογικός αντί για 
ιδεοληπτικά φανατικός!

Το επόμενο πεδίο αναμέτρησης των μονομάχων 
εξουσίας και λοιπών παρατηρητών, θα είναι τα εμ-
βόλια για τον κορωνοϊό. Αναμένονται νέοι λογαρια-
σμοί, που θα κάνουν τους λογαριασμούς του Ζήκου 
να φαίνονται παρωχημένοι. Τροφή για σκέψη σενα-
ριογράφων, της τηλεόρασης και του θεάτρου! 

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Κωνσταντίνος 
Ναυπλιώτης 
(1880-1940)

Ο Κωνσταντίνος Ναυπλιώτης γεννήθηκε στη Μάρ-
πησσα στο αρχοντικό του παππού του. Τελείωσε το 
δημοτικό σχολείο στη Μάρπησσα και ταυτόχρονα 
με τη στοιχειώδη παιδεία καλλιεργεί μια απέραντη 
αγάπη για την Πάρο και ότι ανήκει σε αυτή ιστορικό, 
κοινωνιολογικό, λαογραφικό, αρχαιολογικό. 

Στην Αθήνα παρακολουθεί τη Μέση Εκπαίδευ-

ση με άριστη επίδοση και πρωτεύει στις τάξεις, 
παρουσιάζοντας οξεία διανόηση και ανεπτυγμένη 
πνευματικότητα. Στη συνέχεια σπουδάζει Νομικά 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά τη θητεία του στο 
στρατό διορίζεται στους Σιδηροδρόμους Αθηνών – 
Πελοποννήσου. Η προσωπικότητα, η εργατικότητα, 
η ευσυνειδησία και η μόρφωση του , τον προωθούν 
σε μικρό σχετικό διάστημα σε διευθυντή, που η πα-
ρουσία του έχει μείνει στα ιστορικά της Υπηρεσίας.

Συλλέγει από τη Πάρο και τη Νάξο κυρίως, αλλά 
και από τα άλλα νησιά ό,τι γραπτό και προφορικό 
αναφέρεται σε αυτά και μαζί με τους Γιάγκο Ζάν-
νο, καθηγητή και Γιάγκο Αργυρόπουλο, λογοτέχνη, 
αποτελούν την πρώτη αρχαιολογική ομάδα νέων, 
που επισκέπτονται, φωτογραφίζουν, εξετάζουν 
τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Το 
1909 παντρεύεται την Ευαγγελία Πανταζοπούλου, 
από παλιά Αθηναϊκή αστική οικογένεια και αποκτούν 
δύο παιδιά την Κατερίνα, σύζυγο βουλευτή Δημήτρη 
Στρατή και τον Γιώργο.

Το 1912 εκδίδει το «Εκατονταπυλιανής της Πά-
ρου τα Σωζόμενα», παρουσιάζει και δημοσιεύει το 
«Πάριον Χρονικόν», τυπώνει σε μεγάλη κλίμακα τον 
λεπτομερή χάρτη της Παροναξίας και Αντιπάρου. 

Δημιουργεί στην Αθήνα βιομηχανία παραγωγής 
χρηματοκιβωτίων και πλαστίγγων.

Το 1926 εκλέγεται βουλευτής Κυκλάδων με το 
Κόμμα των Ελευθεροφρόνων και οι ομιλίες του 
εντυπωσιάζουν στη βουλή με την άνεση που είχε 
στο προφορικό λόγο. 

Το 1930 εκδίδει ένα εκλεκτό περιοδικό τα «Κυ-
κλαδικά» και στη συνέχεια «Τα Κυκλαδικά Νέα», 
εφημερίδα που εκδίδει μέχρι πέρατος της ζωής 
του. Το 1935 προτείνεται για Γερουσιαστής, το ίδιο 
όμως έτος η Γερουσία καταργείται. Είναι πάντα στο 
Δ.Σ. του Συνδέσμου Παρίων «Η Εκατονταπυλιανή», 
προβάλλοντας πάντα από όποια θέση και μέσα από 
τα έντυπα του, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της 
Πάρου.

Πέθανε στις αγαπημένες του Λεύκες ενώ κοιμό-
ταν, στις 15 Μαΐου 1940.

πηγές: Παριανά τευχ. 39
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Δημητρίου Αλιπρά-

ντη» έως την οδό «Χρήστου Κωνσταντοπούλου».
Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της Επιτροπής 
Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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€

Υπάλληλος 
Λογιστηρίου

Από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία ζητείται υπάλ-
ληλος για στελέχωση του τμήματος λογιστηρίου στην 
Πάρο.
 Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε λογιστική διαχείριση (διπλογραφι-

κά – απλογραφικά βιβλία), καταχώρηση στοιχείων, 
διευθέτηση φορολογικών & ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων

• Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού και προφορι-

κού λόγου
• Άριστη γνώση MS Offi  ce
• Σύνταξη και έκδοση ΑΠΔ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδομοτεχνι-

κών έργων
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Θέληση για εκμάθηση και ενσωμάτωση σε μια ομά-

δα με διεθνείς εμπειρίες και επαφές, σύγχρονες με-
θόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων

 Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί ανα-

λόγως
• Χρήση λογιστικών εφαρμογών

 Αποστολή βιογραφικού και επιστολής ενδιαφέρο-
ντος στο email: constructions2021@gmail.com 

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

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά 

παλιές οικίες που χρήζουν επισκευής, 

προς αγορά, και οικόπεδα για αντιπα-

ροχή και αγορά. Αναλαµβάνει µελέτη, 

κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 

οικιών, σε Πάρο και Αντίπαρο µε 

λογικές τιµές, συνέπεια παράδοσης 

και χρηµατοδότηση έργου. Τηλ. 6942 

798 728, ώρες γραφείου. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 

ΖΗΤΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

από Έλληνα ιδιώτη, ξενοδοχείο και 

συγκρότηµα δωµατίων, µε άµεση 

καταβολή ενοικίων. Τηλ. 6977 577 

891 και 6956 766 793

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

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται για το ξενοδο-

χείο 5* Ποσειδών, στην Χρυσή Ακτή 

της Πάρου, µε γνώσεις ηλεκτρολόγου 

ή υδραυλικού ή ψυκτικού, για µόνιµη 

απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών 

στο email: myron.sa@gmail.com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραµµατειακή 

υποστήριξη σε γραφείο κατασκευα-

στικής εταιρείας στην Πάρο. Άµεση 

πρόσληψη. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 

081 095

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζητούν 

συνεργασία µε κατασκευαστικές/ερ-

γολάβους για την κάλυψη της θέσης 

του Συντονιστή/Τεχνικού Ασφαλείας 

στα εργοτάξια τους. Κων/ος Χελµής & 

Στέφανος Χίου, Πολιτικοί Μηχανικοί. 

Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία. Τηλ: 694 9428 741, 694 

4268 894, email: safetyfi rstgreece@

outlook.com

Ψηφιοποιείται 
το 
κτηματολόγιο 

Αλλαγή σελίδας για την διαχείριση του κτηματολο-
γίου, τo οποίο από το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που ήταν μέχρι πρότινος, μετακομίζει στο 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον νέο υφυ-
πουργό Γιώργο Στύλιο. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκ-
δοσης της «Ημερησίας», στόχος του υπουργείου 
είναι μέχρι το 2024 και τα 390 υποθηκοφυλακεία να 
έχουν μετατραπεί σε 92 κτηματολογικά γραφεία. Μέ-
χρι στιγμής έχουν ετοιμαστεί τα 6 από τα 17 και τα 13 
από τα 75 υποκαταστήματα τους. Αξίζει να σημειωθεί, 
ότι από φέτος θα ξεκινήσει το μεγάλο έργο του υπουρ-
γείου για την ψηφιοποιήσει των αρχείων των 390 υπο-
θηκοφυλακείων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
σε βάθος τριετίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και θα στοιχίσει 200 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Σχετικά με την καταγραφή του κτηματολογίου, έως 
σήμερα η συλλογή των δηλώσεων καλύπτει το 93% 
της χώρας, ενώ αναμένετε μέχρι το τέλος του 2021 

να ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων για την υπόλοιπη 
επικράτεια, όπου μέσα σε αυτή περιλαμβάνονται και 
οι Κυκλάδες. 

Όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες θα δοθεί με-
γάλη έμφαση για την εξυπηρέτηση του κόσμου και θα 
προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για αιτήσεις, 
πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμά-
των και αντιγράφων από τα Κτηματολογικά Γραφεία 
που έχουν ενταχθεί στον Φορέα. 

- Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για παρα-
λαβές, πληρωμές και αιτήσεις από τους δικηγόρους 
αγωγών, δικογράφων και άλλων πράξεων που συ-
ντάσσουν και διακινούν για καταχώριση στα Κτηματο-
λογικά Γραφεία του Φορέα. 

- Ψηφιακή υποβολή συμβολαίων από τους συντά-
κτες τους για καταχώριση στα Κτηματολογικά Γραφεία 
του Φορέα. 

- Αυτόματη σύγκριση τοπογραφικού του ιδιοκτήτη 
με το Κτηματολογικό Διάγραμμα-Αυτόματος προδι-
καστικός Έλεγχος που εξασφαλίζει την δυνατότητα 
εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων. 

Τέλος, σχετικά με τους επαγγελματίες όπως, δικη-
γόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί και δικαστικοί επι-
μελητές έχουν ήδη τη δυνατότητα της πρόσβασης στα 
κτηματολογικά στοιχεία, από τις ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες.

Κατακόρυφη 
πτώση

Μεγάλη ήταν η πτώση του επιβατικού κοινού στην 

Ελλάδα για το 2020 σε σχέση με αυτή του 2019. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότη-

τα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, για το 2019 το Ελ. 

Βενιζέλος διακίνησε συνολικά 25,57 εκατομμύρια επι-

βάτες, ενώ για το 2020 μόνο 8,08 εκατομμύρια 

επιβάτες. Μια πτώση της τάξεως του 68,4% σε σχέ-

ση με το 2019, ενώ μόνο για τον Δεκέμβριο η πτώση 

έφτασε το 85,6% και τους 236.000 επιβάτες. 

Σίγουρα είναι απογοητευτικά νούμερα για την χώρα 

μας, που η οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-

μό από τον τουρισμό, αλλά φυσικό επακόλουθου των 

«lock down» και των απαγορεύσεων των μετακινήσε-

ων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
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Για το θέμα υπήρξε θετική εξέλιξη, καθώς ο δήμαρ-
χος Πάρου, Μ. Κωβαίος, συνομίλησε με τον κα-
πτάν-Γιάννη του πλοίου «Εξπρές Σκοπελίτης», που κά-
νει το δρομολόγιο Νάξος - Μικρές Κυκλάδες - Αμοργό 
και ο τελευταίος δέχθηκε να προσεγγίζει στο Πίσω 
Λιβάδι, για να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Το αίτημα 
διαβιβάστηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, όπου έγινε δεκτό. Έτσι, η μετακίνησή 
τους γίνεται ως εξής: Τρίτη με το «Εξπρές Σκοπελίτης» 
από Πίσω Λιβάδι και επιστροφή με το πλοίο «Άρτεμις». 
Πέμπτη με το «Εξπρές Σκοπελίτης» από Πίσω Λιβάδι 
και επιστροφή με το πλοίο «Blue Star XIOS». Κυριακή 
κανονικά με τα δρομολόγια της γραμμής.

Η ουσία
Το πρόβλημα των νεφροπαθών –που είναι μόνιμο 

πλέον- έφερε στο φως των συζητήσεων δύο μεγάλα 
ζητήματα. Το ένα είναι η αιμοκάθαρση των συμπολιτών 
μας και το άλλο είναι τα η ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Το θέμα της αιμοκάθαρσης είναι πολύπλοκο. Δεν 
αφορά μόνο τις οκτώ οικογένειες των συμπολιτών 
μας, αλλά και άλλες οικογένειες που λόγω του προ-
βλήματος έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές. Ακόμα, 
σημειώνουμε ότι τυχόν ύπαρξη μονάδας αιμοκάθαρ-
σης στο νησί μας θα ήταν ευεργετικό και για τουριστι-
κούς λόγους, αφού η μη ύπαρξη μονάδας αυτόματα 
σημαίνει αποκλεισμό της Πάρου για παραθερισμό από 
νεφροπαθείς.

Η αγορά των απαραίτητων μηχανημάτων για αιμο-
κάθαρση δεν είναι απαγορευτική, αφού ως λέγουν οι 
γνωρίζοντες τα πράγματα μία παρόμοια αγορά έχει 
σχετικά μικρό κόστος. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο 
λειτουργικό κόστος αυτής της υπηρεσίας, στο επιστη-
μονικό προσωπικό που απαιτείται για την ασφάλεια 
των ασθενών και τη λειτουργία των μηχανημάτων, ενώ 
όπως λέγεται για να είναι βιώσιμο ένα τέτοιο εγχείρη-
μα χρειάζεται να υπάρχει περίπου διπλάσιος αριθμός 
ατόμων για αιμοκάθαρση.

Το μεγάλο θέμα που προέκυψε είναι ο αποκλεισμός 
που υφίσταται η Πάρος τους χειμερινούς μήνες από 
δρομολόγια, ανάλογα τις ορέξεις των ακτοπλόων. Εί-
ναι σχεδόν ανήκουστο ένα νησί με τουλάχιστον 16000 
μόνιμους κατοίκους τον χειμώνα να μην έχει καθημε-
ρινή συγκοινωνία τους μήνες εκτός τουριστικής σεζόν.

Οι αντιδράσεις
Στις 5/1/2020 η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ δημοσιο-

ποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:
«Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται «το κράτος εν 

κράτει» των εφοπλιστών.
Με το «έτσι θέλω» ανακοινώθηκε η τροποποίηση 

των δρομολογίων της BLUE STAR από 6/1 έως και 
17/1, χωρίς να γνωρίζει κανείς τι «επιφυλάσσουν» 
για το μέλλον στα νησιά μας. Έτσι καθημερινά, εκτός 
Κυριακής, δεν θα υπάρχει πρωινό πλοίο από Πειραιά 
για τα νησιά μας και το Σάββατο ΚΑΝΕΝΑ πλοίο ούτε 
προς ούτε από Πειραιά.

Αποτέλεσμα της εφοπλιστικής αυθαιρεσίας, για μια 
ακόμα φορά μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, είναι 
ότι οι νεφροπαθείς του νησιού μας θα πρέπει να με-
τακομίσουν οικογενειακά στη Νάξο για τη διαδικασία 
της αιμοκάθαρσης τους, αφού δεν θα υπάρχει πλέον 

δυνατότητα να πηγαίνουν στη Νάξο το πρωί και να 
επιστρέφουν με το απογευματινό πλοίο. Ήδη από το 
πρωί το Κόμμα μας έχει κάνει παρέμβαση για το θέμα 
αυτό στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολι-
τικής με τη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και 
εκκρεμεί η απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό.

- Ζητάμε να μην περικοπούν τα δρομολόγια προς 
τα νησιά μας.

- Ζητάμε άμεσα να δοθεί λύση στο πρόβλημα των 
νεφροπαθών της Πάρου χωρίς να ξεσπιτωθούν».

Στη συνέχεια είχαμε αντίδραση από τον έπαρχο 
Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζά, ο οποίος σε επιστολή που 
έστειλε προς το υπουργείο Ναυτιλίας, τόνισε:

«[…] Η παραπάνω ενέργεια θα προκαλέσει δυσμε-
νείς συνέπειες στους δέκα νεφροπαθείς της Πάρου 
διότι με την έως σήμερα ακτοπλοϊκή σύνδεση μετέ-
βαιναν τρεις φορές την εβδομάδα στο νησί της Νά-
ξου, με το πρωινό δρομολόγιο της BLUE STAR και 
επέστρεφαν με το απογευματινό της ίδιας εταιρείας, 
διότι στην Νάξο υπάρχει μονάδα αιμοκάθαρσης στο 
Κ.Υ. - Νοσοκομείο Νάξου. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει το 
αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει σοβαρά το σχετικό 
θέμα και να επιλύσει το πρόβλημα που δημιουργείται 
από την διακοπή του πρωινού δρομολογίου της πα-
ραπάνω εταιρείας. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα 
πλοία που εξυπηρετούν την ενδοκυκλαδική διασύνδε-
ση ή τα πλωτά σκάφη που μεταφέρουν ασθενείς στα 
νοσοκομεία των Κυκλάδων (…)».

Για το ίδιο θέμα η δημοτική οργάνωση ΝΔ Πά-
ρου-Αντιπάρου δημοσιοποίησε τις ενέργειες που 
έγιναν και τις επαφές της με υπηρεσιακούς παράγο-
ντες.

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία σε ανακοίνωσή του υποστήριξε:

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να θυμηθούμε, 
ότι στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας υγείας των 
Κυκλάδων έδωσε λύση σε τρία σοβαρά προβλήματα, 
από τα πολλά που αντιμετωπίζει ο νομός μας. 

- Έθεσε σε λειτουργία τη μονάδα τεχνητού νεφρού 
στη Νάξο

- Ίδρυσε στη Σύρο μονάδα του ΕΚΑΒ με ελικόπτερο 
και 

- Λειτούργησε το νοσοκομείο της Σαντορίνης, όταν 
ο Γεωργιάδης απειλούσε να το πουλήσει.

Όμως οι μονάδες τεχνητού νεφρού στη Σύρο, τη 
Νάξο και τη Σαντορίνη έλυσαν μερικώς το πρόβλημα 
των νεφροπαθών στις Κυκλάδες. Θυμίζουμε ότι στην 
πρώτη καραντίνα και για 50 μέρες οι νεφροπαθείς της 
Πάρου και της Αντιπάρου παρέμειναν εγκλωβισμένοι 
στη Νάξο και ότι τον Ιανουάριο του περασμένου χρό-
νου, τέτοιες μέρες, νεφροπαθής της Πάρου κινδύνε-
ψε, λόγω απαγορευτικού, και τον παρέλαβε ελικόπτε-
ρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε για αιμοκάθαρση στη 
Νάξο. Αυτές τις μέρες οι νεφροπαθείς της Πάρου με 
τις αλλαγές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων αντιμε-
τωπίζουν και πάλι πρόβλημα μετακίνησης.

Εκτιμούμε θετικά τις παρεμβάσεις θεσμικών προ-
σώπων και κομματικών οργανώσεων για να λυθεί 
άμεσα το πρόβλημα της μετακίνησης των νεφροπα-
θών, όμως δεν είναι καιρός να ενώσουμε όλοι τις δυ-
νάμεις μας για να δοθεί μόνιμη λύση με τη λειτουργία 
μονάδας τεχνητού νεφρού και στο νησί μας;».

Σημειώνουμε ακόμα ότι η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντι-
πάρου με νεότερη ανακοίνωσή της στις 11/1 προτείνει 
κοινή σύσκεψη φορέων για το θέμα, τονίζοντας ότι τη 
σύγκλησή της να αναλάβει ο δήμαρχος σε συνεννόηση 
με τον έπαρχο.

Πρωινά δρομολόγια
Η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ με ένα ανακοίνωσή της 

στις 6/1/2020 σημείωσε:
«ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΪΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Δεν είμαστε εμείς που θα αμφισβητήσουμε το πραγ-

ματικό ενδιαφέρον όσων κινητοποιήθηκαν για να 
υπάρξει λύση στο πρόβλημα των νεφροπαθών του 
νησιού μας. Απλά επειδή διαπιστώνουμε μεγάλη ευ-
φορία να επισημάνουμε ότι:

- Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την εφοπλιστική 
αυθαιρεσία που αποφάσισε, και οι αρμόδιοι αποδέ-
χτηκαν, την περικοπή των δρομολογίων.

- Η «λύση» της μεταφοράς που δόθηκε, δεν λύνει 
και το πρόβλημα της ταλαιπωρίας των 15 περίπου 
ανθρώπων (ασθενείς και συνοδοί), που για 4 ή 5 ώρες 
με τα πάντα κλειστά θα περιμένουν στη Νάξο το πλοίο 
της επιστροφής.

Η επαναφορά των δρομολογίων όπως έχουν εγκρι-
θεί είναι αυτή τη στιγμή η λύση για τους νεφροπαθείς 
και τη διακίνηση των νησιωτών. Γι’ αυτό δεν ακούσαμε 
κουβέντα.

Απαιτούμε λοιπόν, την άμεση επαναφορά των 
πρωινών δρομολογίων».

Το θέμα της εβδομάδας

Νεφροπαθείς-Ακτοπλοϊκή 
σύνδεση: Το πρόβλημα 
παραμένει
Η αλλαγή των δρομολογίων της «ATTICA GROUP» και το πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε με τις οκτώ οικογένειες των νεφροπαθών της Πάρου που δε 
θα μπορούν να επιστρέφουν αυθημερόν από τη Νάξο για την αιμοκάθαρση, 
προκάλεσε πολλές συζητήσεις στην κοινωνία του νησιού μας.
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Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου πήρε 
θέση για το ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας) Παροικιάς και 
έκανε τις δικές της συμπληρώσεις-
αντιπροτάσεις:

Σε σχετική ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης ση-
μειώνονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Πάρου θεωρεί ότι η πρόταση των μελετητών 
για το ΣΒΑΚ Παροικίας, είναι μια μελέτη, που κινείται 
προς την σωστή κατεύθυνση. Οι απαντήσεις βέβαια 
που καλείται να δώσει είναι μέσα στο πλαίσιο της ση-
μερινής πραγματικότητας και των σημερινών δραστη-
ριοτήτων μέσα στην πόλη (…).

Έχουμε δε να προσθέσουμε τις δικές μας συμπλη-
ρώσεις/αντιπροτάσεις:

1. Δημιουργία μιας μεγάλης κυκλικής διαδρομής, 
από τον κόμβο Γκίκα - (Πεπέ) - (Παραλία) - Εκατο-
νταπυλιανής – Νικολάου Στέλλα. Με αυτόν τον (δο-
κιμασμένο παλαιότερα) τρόπο, ελαχιστοποιούνται οι 
διασταυρώσεις και σε συνεργασία με την Ροτόντα 
Γκίκα και τη μονοδρόμηση της Νικολάου Στέλλα προς 
Ροτόντα Γκίκα, εξασφαλίζεται ομαλή ροή προς και από 
το Λιμάνι.

2. Η στάση ΚΤΕΛ να τοποθετηθεί απέναντι από το 
Κέντρο Υγείας στον υπάρχοντα χώρο στάθμευσης ή 
εναλλακτικά επί της Ν. Στέλλα στο ύψος του Κέντρου 
Υγείας. Σε αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει το μειονέκτη-
μα ότι το πεζοδρόμιο έχει μικρό πλάτος. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις αντιστρέφεται η πορεία στην Φρ. Βελέ-
ντζα και το Πάρκο μένει αλώβητο.

3. Η μελέτη δεν έχει πρόβλεψη για στάθμευση μοτο-
ποδηλάτων – ποδηλάτων. Μια λύση θα ήταν να αξιο-
ποιηθεί για το λόγο αυτό η παλιά αφετηρία των ΚΤΕΛ.

4. Η μελέτη του Β’ Περιφερειακού δεν μπορεί να πα-
ραπέμπεται στις καλένδες. Παράλληλα να επιταχυνθεί 
η μελέτη του Περιφερειακού Λιβαδιών, καθώς παρ’ 
όλα τα ευχολόγια, ο πληθυσμός και τα αυτοκίνητα συ-
νεχώς αυξάνονται.

5. Εξασφάλιση νέων Χώρων Στάθμευσης, καθώς 
το καθεστώς της ενοικίασης και όχι αγοράς, που έχει 
αποφασίσει η Δημοτική Αρχή, έχει αποδειχθεί επίφο-
βο. Φυσικά, μικρό λεωφορείο πρέπει να συνδέει αυτά 
με το Λιμάνι και τον Οικισμό, με συχνές διαδρομές.

6. Μετατροπή της Γιάννη Πάριου σε δρόμο ήπιας 
κυκλοφορίας/Πεζόδρομο, από τον Μύλο μέχρι την 
Ζωοδόχο Πηγή, καθώς αποτελεί σημαντικό ζήτημα 
για την αναβάθμιση της κινητικότητας των πεζών, της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και αναδεικνύει το με-
γάλο πλεονέκτημα του δυτικού προσανατολισμού του 
Οικισμού. Πρόβλεψη για θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑΙ 
μόνο.

7. Μεταφορά όλων των ενοικιαζόμενων αυτοκινή-
των σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, όπου 
θα γίνεται η φροντίδα τους και οι διαδικασίες παρά-
δοσης – παραλαβής τους. Εξυπηρέτηση προς και από 
το Λιμάνι με μικρό λεωφορείο.

8. Μελέτη και μετατροπή κόμβων, λόγω επικινδυ-
νότητας: Διασταύρωσης Λευκών, Διασταύρωσης Γη-
πέδου, Γεφυράκι Χαρίκλειας, άνοδος από Χείμαρρο 
Κατσίκη προς Περιφερειακό».

Πιο αναλυτικά
Η εφημερίδα μας απευθύνθηκε στον συντονιστή των 

προτάσεων της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, τοπικό 
σύμβουλο της κοινότητας Παροικιάς, Πέτρο 
Αυλήτη, ο οποίος μας απάντησε στα παρακάτω ερω-
τήματα:

Τι προτείνετε να γίνει στον κόμβο Γκίκα

Καταρχάς η κυκλική πορεία που προτείνει ο μελε-
τητής και το ΓΠΣ, αλλά με έξοδο προς λιμάνι από 
την Αγίων Αναργύρων (Πεπέ), Νικ. Κωνσταντόπου-
λου και επιστροφή από την Νικ. Στέλλα. Το πρόβλη-
μα της στενότητας στη στροφή, μπορεί να λυθεί με 
την απαλλοτρίωση μικρού οικοπέδου για αύξηση της 
εκτάσεως του χώρου. Στην Αγίων Αναργύρων (Πεπέ) 
προτείνουμε να γίνει διαμόρφωση με πεζοδρόμια και 
πλάτος δρόμου 3,20μ. φυσικά με εσοχές για οχήμα-
τα ανάγκης, αλλά με απαγόρευση στάθμευσης όπως 
είναι τώρα. Προτείνουμε δηλ. μια μεγάλη κυκλική πο-
ρεία, με ελαχιστοποίηση κόμβων και διασταυρώσεων. 
Μέρος της κίνησης αυτής, λειτουργούσε με επιτυχία 
στο παρελθόν. 

Τι θα γίνει με τη στάση των ΚΤΕΛ;
Όπως σε όλες τις συγκοινωνιακές μελέτες στο πα-

ρελθόν, η θέση που προτείνεται είναι στο πάρκο του 
Αγ. Νικολάου, αλλά χωρίς καταστροφή του! Με την 
πρόταση μας για κυκλική πορεία Αγ. Αναργύρων - Νικ. 
Κωνσταντόπουλου - Φρ. Βελέντζα - Νικ. Στέλλα, η 
στάση (πλέον) των λεωφορείων δεν επιδεινώνει τον 
φόρτο του λιμανιού, ενώ δεν κάνει μεγάλη επέμβαση 
στο πάρκο. Προτείνουμε αναστροφή μονοδρόμηση 
της Φρ. Βελέντζα και στάση απέναντι από το Κέντρο 
Υγείας, παράλληλα με τον δρόμο, σε εσοχή. Εναλλα-
κτικά, υπάρχει πρόταση για την Νικ. Στέλλα, δίπλα 
στο δασύλλιο. Η λύση αυτή παρακάμπτει τελείως το 
πάρκο, αλλά με μεγαλύτερη απόσταση από το λιμάνι, 
ανωφέρεια και ανάγκη διαπλάτυνσης πεζοδρομίου. 

Τι ακριβώς είναι οι πινακίδες Ρ;
Όπως αναφέρεται και στη πρόταση του μελετητή, 

οι πινακίδες αυτές που θα είναι σε στρατηγικά σημεία 
εισόδου στην Παροικιά, θα δείχνουν την πληρότητα 
όλων των χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, 
ώστε να αποφεύγεται το άσκοπο κυνήγι θέσης. Πα-
ράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή για κινητό, 
που ακόμα και μέσα από το πλοίο να μπορείς να την 
κατεβάσεις, να δεις την διαθεσιμότητα και να οργα-
νώσεις την έξοδο σου. Αυτά φυσικά προϋποθέτουν 
πλήρη ηλεκτρονική οργάνωση των πάρκινγκ και με 
αυτόματες μπάρες εισόδου – εξόδου για καταμέτρηση 
και έλεγχο (ακόμα και χρόνου) σταθμευμένων αυτοκι-
νήτων. Οι πινακίδες σαν μορφή και μέγεθος θα ξενί-
σουν, αλλά είναι απαραίτητες. Σίγουρα χρειάζεται μία 
και στο λιμάνι, αλλά εκεί θεωρήσαμε ότι η επίπτωση 
θα ήταν δυσανάλογα μεγάλη για την περιοχή. 

Τι είναι τα σημεία που αναφέρετε ότι έχουν 
«Ανάγκη Ειδικής Μελέτης;»

Το οδικό δίκτυο της Πάρου σχηματίστηκε πάνω σε 
παλιά μονοπάτια και χείμαρρους, με αποτέλεσμα να 
μην πληρεί σύγχρονους κανόνες κυκλοφορίας. Υπάρ-
χουν τουλάχιστον 4 κόμβοι που είναι «δύσκολοι»: Η 
διασταύρωση Λευκών (μορφής Υ) με σχεδόν μηδενι-
κή ορατότητα, η διασταύρωση του γηπέδου, με επι-
κίνδυνα ελαττώματα, το γεφύρι της Χαρίκλειας, που 
εξυπηρετεί μεγάλη εταιρία δομικών υλικών αλλά και 
μεγάλες οικιστικές περιοχές και η έξοδος του Κατσίκη 
στον Περιφερειακό, με μεγάλη ανωφέρεια και σχεδόν 
μηδενική ορατότητα. Αυτά για διαφορετικούς λόγους 
το καθένα, είναι σημεία από δύσβατα έως επικίνδυ-
να, στην καλύτερη περίπτωση δημιουργούν μποτι-
λιαρίσματα και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Όλα έχουν 
επισημανθεί επανειλημμένα στο παρελθόν αλλά και 
πρόσφατα με αποφάσεις της κοινότητας Πάρου, 
αλλά λύσεις μέχρις στιγμής δεν έχουν δοθεί. 

Γιατί δεν φαίνεται ο ποδηλατόδρομος στην 
πρόταση σας;

Παρ’ όλο που είναι το τελικό και ευκταίο ζητούμενο, 
στην παρούσα κατάσταση ή στο άμεσα εγγύς μέλλον 
μόνο μικρά τμήματα είναι πραγματοποιήσιμα. Η υπο-

δομή για μία συνεχή περιμετρική πορεία προϋποθέτει 
στρατηγικές αλλαγές, όπως πεζοδρόμιο Περιφερει-
ακού, οργάνωση της Γιάννη Πάριου, οργάνωση στο 
λιμάνι, οργάνωση του κομματιού από κόμβο Γκίκα 
προς ΕΠΑΛ κλπ. Μέχρι να γίνουν αυτές, το ποδήλα-
το μπορεί να βοηθήσει πολύ λίγο στην βελτίωση της 
ζωής στην Πόλη, ενώ δύσκολα θα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ευρέως για αντικατάσταση του αυτοκινήτου, 
π.χ. για επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ ή μετακίνηση για 
εργασία.

Γιατί εμφανίζετε περισσότερα πάρκινγκ ενώ 
το ΣΒΑΚ προτείνει να ελαττωθεί η χρήση αυ-
τοκινήτων;

Όλοι αναφέρουμε και ευχόμαστε την απεξάρτηση 
από το αυτοκίνητο, αλλά τουλάχιστον μέχρι τα όρια της 
πόλης, ο επισκέπτης ή εργαζόμενος στην Παροικιά, θα 
έρθει κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Παροικία έχουν συ-
γκεντρωθεί πλέον ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες, (πρόσφατα και 
οι 3 Τράπεζες της Ναούσης) ενώ πολύ μεγάλο ποσο-
στό εργαζομένων κατοικούν σε όλη την Πάρο, εκτός 
Οικισμού. Επιπλέον, η επιμονή της δημοτικής Αρχής 
για ενοικίαση -αντί αγοράς- χώρων στάθμευσης σε 
συνδυασμό με το επικείμενο Σχέδιο Πόλεως, κάνει 
επισφαλή την κατάσταση, όπως έχει αποδειχθεί στο 
παρελθόν. Στον χάρτη σημειώνουμε λοιπόν ΚΑΙ πιθα-
νά μελλοντικά πάρκινγκ, που όλα θα μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν με μικρά λεωφορεία και συχνά κυκλικά 
δρομολόγια. Φυσικά όλα τα πάρκινγκ θα πρέπει 
να οριοθετηθούν, διαγραμμισθούν, φωτισθούν 
κατάλληλα και επιπλέον στις Φυστικιές πρέπει 
να υπάρξει δεύτερη δίοδος.

Τι προτείνετε για τα δίκυκλα και τις «γου-
ρούνες»

Φυσικά, θα υπάρχουν ιδιαίτερες θέσεις σε όλα τα 
οργανωμένα πάρκινγκ, αλλά επίσης ο (παλιός) χώρος 
του ΚΤΕΛ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος απο-
κλειστικά για δίκυκλα, μέχρι την εκμετάλλευση του για 
μελλοντικό σταθμό επιβατών, κτλ, αντικαθιστώντας 
την άναρχη στάθμευση στην πλ. Μαντώς και στην πλ. 
Αγ. Νικολάου. Ο χώρος θεωρούμε ότι είναι ιδανικός 
λόγω της άμεσης γειτονίας του με την πόλη, χωρίς να 
παρεμβαίνει στη λειτουργία της.

Τι καθεστώς θα υπάρχει τελικά στην Παρα-
λιακή;

Πεζοδρόμηση από τον Μύλο μέχρι την Ζ. Πηγή, 
που ουσιαστικά είναι το «ήπιας κυκλοφορίας», όπως 
προτείνει ο μελετητής, με διαπλάτυνση πεζοδρομίου, 
ποδηλατόδρομο και άνετη κυκλοφορία Πολιτών. Σε 
συνδυασμό με την πρόταση για την πεζοδρόμηση της 
πλατείας Μαντώς (και Αλυγαριάς), τα ΙΧ δεν έχουν 
πλέον πρόσβαση πέραν της κυκλικής πορείας στον 
Μύλο και μέχρι την Ζ. Πηγή. Με αυτές τις παρεμβά-
σεις, η πόλη αποκτά επιτέλους την είσοδο που της 
αξίζει και παραμένει απρόσκοπτα ελεύθερο όλο το δυ-
τικό παραλιακό μέτωπο στους κατοίκους, επισκέπτες 
και ποδηλάτες.

Τι προτείνετε για την ελεγχόμενη στάθμευση;
Η παραβατικότητα είναι μόνιμη κατάσταση αλλά 

με κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να υπάρξει λύση. 
Δε θεωρούμε ότι το υπάρχον σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης, για διάφορους λόγους, λειτουργεί σω-
στά. Προτείνουμε γραμμικές θέσεις στάθμευσης στην 
Κωνσταντόπουλου και Εκατονταπυλιανής και Ν. Στέλ-
λα για σύντομη στάθμευση, αλλά με σωστή επιτήρηση 
από τις αρχές.

Πολλοί θεωρούν ότι από τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα της Παροικιάς είναι τα Ενοικιαζόμε-
να. Τι προτείνετε;

Οργανωμένους χώρους παράδοσης παραλαβής. 
Πρόσβαση με μικρό λεωφορείο που θα εξυπηρετεί 
όλα τα γραφεία. Στον Χάρτη φαίνονται 2 χώροι που 
προτείνουμε για αυτή τη χρήση. Το σύστημα χρησι-
μοποιείται διεθνώς, ήδη από μερικά γραφεία στην 
Παροικιά και θεωρούμε ότι όλοι οι επαγγελματίες, 
λόγω της σύντομα διαμορφωμένης κατάστασης, θα 
το υιοθετήσουν.

Οι προτάσεις της Λαϊκής 
Συσπείρωσης για το ΣΒΑΚ
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Οι μόνιμοι κάτοικοι που θα σταθμεύουν;
Θα υπάρχει πρόβλεψη θέσεων μονίμων κατοίκων 

σε όλα τα πάρκινγκ με το ηλεκτρονικό σύστημα που 
προανέφερα. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήδη σταθμεύ-
ουν στα πάρκινγκ του Περιφερειακού. Οι κάτοικοι που 
τώρα σταθμεύουν στην πλ. Αλυγαριάς, Πλ. Μαντώς 
και Γ. Πάριου θα εξυπηρετούνται με συχνά δρομολό-
για των αναβαθμισμένων τοπικών λεωφορείων.

Τι θα γίνει με το πεζοδρόμιο του περιφερει-
ακού;

Η καθυστέρηση είναι δεδομένη και οι ευθύνες της 
δημοτικής αρχής, μεγάλες. Πρόσφατα έχουν ξεκινή-
σει ήδη οι διαδικασίες για τη μελέτη της πεζοδρόμη-
σης. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα αλλά κάποια στιγ-
μή, παρ’ όλες τις αντιξοότητες, τις αντιδράσεις και τα 
πολιτικά τερτίπια θα γίνει. Εμείς προτείνουμε επιπλέον 
και υπογειοποίηση για τις κολώνες της ΔΕΗ, οι οποίες 
ήταν κατασκευασμένες για άλλες συνθήκες, όταν ο 
περιφερειακός ήταν έρημος και είναι πλέον παρωχη-
μένες και επισφαλείς. 

Προτείνετε περιφερειακό Λιβαδιών και δεύ-
τερο περιφερειακό.

Ο δρόμος των Λιβαδιών κάποτε τελείωνε στο γε-
φυράκι του ποταμού Έλητα, συνεχίζοντας σε ημιο-
νικό, ενώ ο δρόμος των Καμαρών ήταν απλά ένας 
δευτερεύων χωματόδρομος. Η κίνηση πλέον είναι 
υπερβολικά αυξημένη όλο τον χρόνο, πάνω σε ελλι-
πείς υποδομές. Η εκρηκτική οικιστική ανάπτυξη στις 
περιοχές Κριός, Κρωτήρι, Δήλιον, Καμάρες κτλ και το 
μελλοντικό κλειστό γυμναστήριο στο Ζευλάκι, ΕΠΙ-

ΒΑΛΛΕΙ την άμεση βελτίωση και διαπλάτυνση πολλών 
υπαρχόντων δρόμων της περιοχής αλλά κυρίως, τη 
δημιουργία Περιφερειακού Λιβαδιών.

Ο περιφερειακός της Παροικιάς δεν είναι πλέον 
αυτό που λέει το όνομά του και έχει γίνει η Νέα Αγορά 
της Παροικιάς. Δεν ήταν κατασκευασμένος για τέτοια 
χρήση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να αντα-
ποκριθεί στον διπλό ρόλο του ακόμα και υπό συνθήκες 
Λοκ ντάουν! Είναι κοινά αποδεκτό ότι επιβάλλεται η 
κατασκευή Β’ Περιφερειακού, παρ’ όλες τις δυσκολίες 
που θα αντιμετωπισθούν και πρέπει να ξεκινήσουν οι 
διαδικασίες μελέτης-κατασκευής το συντομότερο. Και 
για τους δύο άλλωστε υπάρχουν μόνιμα κωδικοί στο 
εκάστοτε Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Πάρου!

Τι προτείνετε για την αφετηρία των ΤΑΞΙ;
Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη θέση είναι η βέλτιστη 

για τις παρούσες συνθήκες. Εννοώ ότι οποιαδήποτε 
άλλη θέση (π.χ. Εκατονταπυλιανής) θα δημιουργούσε 
περισσότερα προβλήματα από όσα θα βελτίωνε.

Που προβλέπετε θέσεις για τα τουριστικά 
πούλμαν;

Η σημερινή τους θέση στο λιμάνι μπορεί να είναι 
η καλύτερη για τους τουρίστες, αλλά ελαττώνουν 
την έκταση του λιμανιού, και επιβαρύνουν την κίνηση 
από και προς το λιμάνι τις δύσκολες ώρες των αφί-
ξεων πλοίων. Προτείνουμε στάθμευση σε κομμάτι της 
Εκατονταπυλιανής σε διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος 
επειδή δεν υπάρχει συνήθως χρονική σύμπτωση χρή-
σης, μπορεί να χρησιμοποιείται και από γονείς μαθη-
τών του Α’ δημοτικού σχολείου. Η πρόσβαση των του-

ριστών από το λιμάνι είναι σύντομη και απρόσκοπτη.

Τι προβλέπεται για τα ΑΜΕΑ;
Επικροτούμε τις προτάσεις του μελετητή, αλλά επι-

σημαίνουμε ότι η Παροικιά είναι κτισμένη επί τούτου 
με εγγενή δύσκολη πρόσβαση. Εννοώ από τα επικλινή 
πλακόστρωτα, μέχρι τα σκαλιά για τον Άγιο Κωνστα-
ντίνο. Φυσικά η πόλη θα πρέπει να γίνει όσο το δυνα-
τόν περισσότερο προσβάσιμη, όπως επιβάλλεται άλ-
λωστε από τον Νόμο, με προσεκτικές μελέτες όμως, 
ώστε να μην υπάρχει αλλοίωση του παραδοσιακού 
στοιχείου. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να δώσει 
λύσεις σε πολλές καταστάσεις, αλλά φυσικά πρέπει 
να υπάρχει και ακολουθία. Π.χ. στο κτήριο Τεχνών 
υπάρχει ασανσέρ, αλλά δεν δούλεψε ποτέ και πα-
ραμένει ασυντήρητο. Παράλληλα και ανεξάρτητα 
από το ΣΒΑΚ, πρέπει άμεσα να αναβαθμιστούν 
ΟΛΕΣ οι ράμπες και προσβάσεις ΑΜΕΑ, γιατί κα-
μία δεν τηρεί σωστές προδιαγραφές, πλην αυτής στην 
είσοδο του μουσείου Πάρου! Φυσικά τα πεζοδρόμια 
επιβάλλεται να διορθωθούν και διαπλατυνθούν.

Για τέλος, προτείνουμε οι υπάρχουσες θέσεις στάθ-
μευσης κάτω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, να είναι θέ-
σεις αποκλειστικά ΑΜΕΑ και κατοίκων της γύρω πε-
ριοχής με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Τι σημαίνει το «Μελλοντικά Μονόδρομος» 
και τα σήματα μονής ή διπλής κατεύθυνσης;

Θα οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη και ανάλογα 
με τις ανάγκες του Περιφερειακού Λιβαδιών και της 
Καμαρών στο κομμάτι από κόμβο Γκίκα έως Τελεσικλή 
(ξεν. Ελληνικόν).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
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Δεν έχεις eshop;
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Εκµεταλλεύσου τη δράση «e-λιανικό»
η οποία έχει στόχο την επιχορήγηση ΜµΕ επιχειρήσεων

για την δηµιουργία ή την αναβάθµιση e-shop.

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα!


