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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
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Τιμή πώλησης: 0,10€
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Οι πρόγονοί 
μας 
(Μέρος 9ο)

Γεννηθέντες του 1869 στις Λεύκες: Αλιπράντης 
Κωνσταντίνος του Νικολάος, Αρκουλής Ιωάννης του 
Ηλία, Δρακάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Δεσί-
λας Μιχαήλ του Νικολάου, Καντιώτης Νικόλαος του 
Ανδρέα, Κονταράτος Ιωάννης του Γεωργίου, Κρητικός 
Περούλης του Γεωργίου, Λουκής Αντώνιος του Λουκά, 
Πανόριος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Ρούσσος Μι-
χαήλ του Νικολάου, Ρούσσος Μάρκος του Γεωργίου, 
Ραγκούσης Νικήτας του Ιωάννη, Ραγκούσης Γεώργιος 
του Κωνσταντίνου, Ραγκούσης Αναστάσιος του Θωμά, 
Ραγκούσης Νικόλαος του Ιωάννη, Στέλλας Δημήτρι-
ος του Αντωνίου, Σπανόπουλος Πέτρος του Ιωάννη, 
Τριαντάφυλλος Ιωάννης του Ανδρέα, Τριαντάφυλλος 
Διαμαντής του Κωνσταντίνου, Χανιώτης Νικόλαος του 
Πέτρου, Χανιώτης Δημήτριος του Μοσχονά.

Γεννηθέντες του 1870 στις Λεύκες: Αρκάς Δη-
μήτριος του Νικολάου, Γαβαλάς Γεώργιος του Μάρκου, 
Δρακάκης Ιωάννης του Νικολάου, Κοντός Ιωάννης του 
Κωνσταντίνου, Καντιώτης Εμμανουήλ του Δημητρίου, 
Κονταράτος Αντώνιος του Δημητρίου, Καπούτσος Ιω-
άννης του Αντωνίου, Κονταράτος Δημήτριος του Ιω-
άννη, Κονταράτος Κωνσταντίνος του Μνηγού, Λουκής 
Νικόλαος του Θεοδώρου, Παντελαίος Μνήγος του 
Ιακώβου, Παντελαίος Ζέππος του Ιωάννη, Περάκης 
Ευάγγελος του Γεωργίου, Ρούσσος Εμμανουήλ του 
Γεωργίου, Ραγκούσης Ιωάννης του Θωμά, Ραγκού-
σης Σπυρίδων του Δημητρίου, Ρούσσος Γεώργιος του 
Αναστάσιου, Ρούσσος Νικόλαος του Ιωάννη, Χανιώτης 
Θεολόγος του Ιωάννη.

Γεννηθέντες του 1871 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Δημήτριος του Ιωάννη, Ασπρόπουλος Εμμανουήλ του 
Ιωάννη, Αιγινήτης Νικόλαος του Ιωάννη, Ζουμής Μι-
χαήλ του Γεωργίου, Κρητικός Εμμανουήλ του Ιωάν-
νη, Κρητικός Ευστράτιος του Θεοδώρου, Μοστράτος 
Κωνσταντίνος του Χρουσή, Παρούσης Εμμανουήλ 
του Κωνσταντίνου, Παντελαίος Κυριακός του Δημη-
τρίου, Παντελαίος Θεόδωρος του Δημητρίου, Παντε-
λαίος Ανδρέας του Νικολάου, Ραγκούσης Γεώργιος 
του Δημητρίου, Ραγκούσης Ιωάννης του Κωνσταντί-
νου, Ραγκούσης Στέφανος του Αντωνίου, Ραγκούσης 
Γεώργιος του Ιωάννη, Στέλλας Νικόλαος του Αντω-
νίου, Σκιαδάς Εμμανουήλ του Κυριάκου Ο Σκιαδάς 
Εμμανουήλ, υποδηματοποιός, υπήρξε πρόεδρος της 
κοινότητας Λευκών το1916-1917 και το 1921.Όπως 
αναφέρει η χειρόγραφη σημείωση δίπλα στο όνομά 
του, απεβίωσε το 1957. Ο Εμμανουήλ Σκιαδάς ήταν 
αδελφός της γιαγιάς μου, από την πλευρά της μάνας 
μου), Σκιαδάς Γεώργιος του Νικολάου, Τριαντάφυλλος 
Μιχαήλ του Παρασκευά, Χανιώτης Θεολόγος του Δη-
μητρίου, Χανιώτης Θεολόγος του Βασιλείου, Χανιώτης 
Νικόλαος του Μιχαήλ.

Γεννηθέντες του 1872 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Ιωάννης του Νικολάου, Αρκουλής Γεώργιος του Ιωάν-
νη, Αρκάς Μιχαήλ του Ιωάννη, Γεμελιάρης Νικόλαος 
του Παρασκευά, Γεμελιάρης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Γεμελιάρης Φώτιος του Ιωάννη, Δρακάκης Εμμανουήλ 
του Νικολάου, Κονταράτος Αλέξανδρος του Γεωργίου, 
Κυδωνιεύς Γεώργιος του Χριστοδούλου, Κονταράτος 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παντελαίος Αντώνιος του Ια-
κώβου, Παντελαίος Θεόδωρος του Φραγκίσκου, Πα-
ντελαίος Στέφανος του Μιχαήλ, Ραγκούσης Γεώργιος 
του Ιωάννη, Ραγκούσης Λιπράδος του Ιωάννη, Σκιαδάς 
Λουκάς του Ζέππου, Σκιαδάς Κωνσταντίνος του Λε-

ονάρδου, Σκιαδάς Ιωάννης του Νικολάου, Χανιώτης 
Κωνσταντίνος του Στέφανου, Χανιώτης Ιωάννης του 
Νικολάου, Χανιώτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Χα-
νιώτης Νικόλαος του Γεωργίου, Χανιώτης Στέφανος 
του Παρασκευά, Χανιώτης Ζέππος του Αθανασίου

Γεννηθέντες του 1873 στις Λεύκες: Αιγινήτης 
Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Βερνίκος Ανδρέας του Γε-
ωργίου, Γεμελιάρης Λουκάς του Γεωργίου, Γαβαλάς 
Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Δρακάκης Χριστόδου-
λος του Γεωργίου, Δρακάκης Ιωάννης του Βασιλείου, 
Κρητικός Γεώργιος του Δημητρίου, Κονταράτος Ιω-
άννης του Μνήγου, Λουκής Στέφανος του Γεωργίου, 
Μαυραγκάς Πέτρος του Λεωνίδα, Πανόριος Νικόλαος 
του Λεωνίδα, Πανώριος Νικόλαος του Ιωάννη, Παντε-
λαίος Μιχαήλ του Νικολάου, Παντελαίος Δημήτριος 
του Γεωργίου, Παντελαίος Ιωάννης του Γεωργίου, 
Παντελαίος Νικόλαος του Ιωάννη, Ραγκούσης Μιχαήλ 
του Ιωάννη, Ραγκούσης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, 
Ρούσσος Δημήτριος του Γεωργίου, Ρούσσος Δημήτρι-
ος του Γεωργίου, Σκιαδάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη, 
Σκανδάλης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Τριαντά-
φυλλος Σταύρος του Παρασκευά, Χανιώτης Πέτρος 
του Βασιλείου, Χανιώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Χα-
νιώτης Γεώργιος του Ανδρέα, Χριστόφορος Μάρκος 
του Χρήστου.

Γεννηθέντες του 1874 στην Πάρο: Αρκάς Εμ-
μανουήλ του Νικολάου, Αρκάς Ιωάννης του Νικολάου. 
(Ο Αρκάς Ιωάννης, σιδηρουργός, διετέλεσε πρόεδρος 
της κοινότητας Λευκών το 1929 και το 1933-1934), 
Αρκουλής Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Δρακάκης Ιω-
άννης του Μιχαήλ, Δεσίλας Θωμάς του Νικολάου, 
Κρητικός Ιωάννης του Θεοδώρου, Κοντός Νικόλαος 
του Κομνηνού, Κονταράτος Ιωάννης του Κωνσταντί-
νου, Κρητικός Γεώργιος του Παναγιώτη, Καστανιάς 
Γρηγόριος του Θωμά, Καντιώτης Μάρκος του Στυλια-
νού, Παντελαίος Νικόλαος του Ιακώβου, Παντελαίος 
Ευστράτιος του Ιακώβου, Παντελαίος Γεώργιος του 
Ιωάννη, Παντελαίος Ιωάννης του Ζαχαρία, Παντελαί-
ος Γεώργιος του Φραγκίσκου, Παρούσης Ιωάννης του 
Κωνσταντίνου, Παρούσης Αντώνιος του Εμμανουήλ, 
Ραγκούσης Αντώνιος του Θωμά, Ραγκούσης Νικόλαος 
του Θωμά, Ραγκούσης Γεώργιος του Μιχαήλ, Ρούσσος 
Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Ρούσσος Μιχαήλ του 
Πέτρου, Σκιαδάς Εμμανουήλ του Νικολάου, Σκιαδάς 
Γεώργιος του Πέτρου, Σκανδάλης Γεώργιος του Δη-
μητρίου, Σκανδάλης Ιωάννης του Ζέππου, Σκορδίλης 
Νικόλαος του Ιωάννη, Χανιώτης Πέτρος του Νικολάου, 
Χανιώτης Γεώργιος του Πέτρου, Χανιώτης Στυλιανός 
του Ιωάννη, Χανιώτης Σπυρίδων του Παρασκευά, Χα-
νιώτης Δημήτριος του Γεωργίου, Χανιώτης Νικόλαος 
του Μοσχονά.

Γεννηθέντες του 1875 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Ιωάννης του Αντωνίου, Γεμελιάρης Ιωάννης του Παρα-
σκευά, Γαβαλάς Δημήτριος του Ιωάννη, Ζουμής Γεώρ-
γιος του Χρουσή, Κυδωνιεύς Γεώργιος του Κωνσταντί-
νου, Μοστράτος Ιωάννης του Νικολάου, Μαυραγκάς 
Λεωνίδας του Εμμανουήλ, Μπιτζιλαίος Παναγιώτης 
του Νικολάου (το επώνυμο Μπιτζιλαίος, είναι παρα-
φθορά του Βιτζηλαίος), Παντελαίος Στέφανος του 
Ιακώβου, Παντελαίος Γεώργιος του Μιχαήλ, Περάκης 
Δημήτριος του Νικολάου, Ραγκούσης Αντώνιος του 
Ιωάννη, Ραγκούσης Γεώργιος του Ιωάννη, Ραγκούσης 
Αντώνιος του Μιχαήλ, Ραγκούσης Ιάκωβος του Ιωάν-
νη, Ραγκούσης Ιωάννης του Μιχαήλ, Ρούσσος Γεώρ-
γιος του Ιωάννη, Ρούσσος Εμμανουήλ του Γεωργίου 
(έπεσε υπέρ πατρίδος στους Βαλκανικούς πολέμους 
του 1912-1913), Ρούσσος Αθανάσιος του Αναστασί-
ου, Στέλλας Ιάκωβος του Βασιλείου, Σκανδάλης Γεώρ-
γιος του Κωνσταντίνου.

Ευαγ. Ν. Καστανιάς

Πάριον
Το Πάριον ιδρύθηκε το 710 ή 708 π.Χ. στη 

βορειοανατολική Τρωάδα και βρίσκεται σήμε-
ρα στην περιοχή του σύγχρονου χωριού Kemer, 
στην περιφέρεια του Çanakkale της Τουρκίας. 

Οι συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες που 
διενεργούνται από το 2005 έχουν φέρει στο 
φως σημαντικά ευρήματα και πληροφορίες σχε-
τικά με την οικιστική εξέλιξη της αρχαίας πόλης 
και μαρτυρούν ότι το Πάριον κατοικήθηκε ήδη 
από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τον 13ο αιώνα μ.Χ. 

Η πόλη ήταν μέλος της Δηλιακής Συμμαχίας 
και μνημονεύεται στους καταλόγους των μελών 
της Συμμαχίας στην Ακρόπολη της Αθήνας. Είχε 
πρόξενο στην Αθήνα και, όπως μας πληροφορεί 
ο ιστορικός Ξενοφών, το ναυτικό της Αθήνας 
υπό τη διοίκηση του Αλκιβιάδη αγκυροβόλησε 
στο λιμάνι του Παρίου στην αρχή της Σπαρτιατι-
κής εκστρατείας. Κατά την Ελληνιστική εποχή το 
Πάριον βρέθηκε υπό την εξουσία του βασιλείου 
της Περγάμου και το 133 π.Χ. προσαρτήθηκε 
στο ρωμαϊκό κράτος, οπότε και απέκτησε μεγά-
λη σημασία λόγω της γεωπολιτικής του θέσης. 
Στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (2ος αι. 
μ.Χ.), στο Πάριον υλοποιήθηκε ένα μεγάλης κλί-
μακας οικοδομικό πρόγραμμα και έκτοτε η πόλη 
αποτέλεσε τουριστικό προορισμό για τον κόσμο 
της αρχαιότητας εξαιτίας της σημαντικής και 
πλούσιας από τα παλαιότερα χρόνια καλλιτεχνι-
κής της κληρονομιάς. 

Η αρχαία πόλη του Παρίου ήταν πλούσια σε 
αριστουργήματα φιλοτεχνημένα από διάση-
μους γλύπτες της αρχαιότητας. Ανάμεσά τους 
και αγάλματα από δύο φημισμένους γλύπτες 
του 4ου αιώνα π.Χ., τον Σκόπα από την Πάρο 
και τον Πραξιτέλη από την Αθήνα. Στα τέλη του 
ίδιου αιώνα, το Πάριον διακοσμήθηκε και με 
έναν μνημειακό βωμό για την Άρτεμη και τον 
Απόλλωνα, έργο που φιλοτέχνησε ο επίσης φη-
μισμένος αρχιτέκτονας Ερμοκρέων. Ο βωμός 
καταγράφηκε ως ένα από τα αριστουργήματα 
στην αρχαία παράδοση μέχρι την ύστερη αρχαι-
ότητα και γι’ αυτό απεικονίστηκε στα νομίσμα-
τα της πόλης ήδη στα χρόνια αμέσως μετά την 
ολοκλήρωσή του.

πηγές: Διεθνές Συνέδριο «Η Πάρος και οι 
αποικίες της»

Η οδός ξεκινάει από την επαρχιακή οδό «Πα-
ροικιάς-Αγκαιριάς» στο ύψος του «Ψηλού Μύ-
λου» έως το αδιέξοδο.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Κρούσματα στον δήμο
Κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου «rapid test, από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, 

στο προσωπικό του δήμου Πάρου, εντοπίστηκαν δύο υπάλληλοι θετικοί στον κορω-
νοϊό, την Τρίτη, 13 Απριλίου.

Τα δύο νέα αυτά περιστατικά, επιβεβαιώνουν πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση 
στο τόπο μας και πόσο αναγκαία είναι η άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της πανδημίας στο νησί μας.

Πιστεύουμε, ότι η ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, είναι σε σωστή 
κατεύθυνση και όλοι μας πρέπει να επαγρυπνούμε για την σωστή εφαρμογή των 
μέτρων.

Για το θέμα εξέδωσε σχετική ανακοίνωση και ο δήμος Πάρου, σύμφωνα με την 
οποία: «[…] Βάσει της διαδικασίας ιχνηλάτησης, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη 
υπάλληλος είχε προσφάτως επιστρέψει στο νησί από την Αθήνα, όπου και είχε επι-
σκεφθεί νοσοκομειακή μονάδα. Στη συνέχεια, το rapidtest που έγινε σε συγγενικό 
άτομο, επίσης δημοτικό υπάλληλο που ήταν σε άδεια από την εργασία του, ευρέθη 
θετικό. Και οι δύο υπάλληλοι είναι ασυμπτωματικοί. 

Αμέσως ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός και τέθηκαν σε εφαρμογή τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. Σε συνεννόηση με την Ιατρό Εργασίας όλοι οι υπάλληλοι 
που εργάζονταν στο ίδιο χώρο με την Διοικητική υπάλληλο, τελούν σε κατ’ οίκο 
προληπτική καραντίνα».

Στο θέμα είχαμε όμως ανακοίνωση από τον πρόεδρο της ΣΕΟΤΑΠΑ, Γ. Σαμπατζι-
ώτη, ο οποίος αφού κάνει αναφορά στα γεγονότα για το πώς έγιναν συμπληρώνει: 
«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ο Δήμαρχος επέλεξε τη λογική της διαίρεσης. Με 
την ανακοίνωσή του επέλεξε να καρπωθεί ατομικά όλη την παραπάνω δουλειά που 
έγινε από το αρμόδιο τμήμα χωρίς καμία αναφορά σε αυτό. Επέλεξε, με τρόπο που 
θυμίζει άλλες εποχές, να αφαιρέσει την υπηρεσιακή προσπάθεια των εργαζομένων 
και να την πιστώσει στον αιρετό γιατρό εργασίας ο οποίος φυσικά ανήκει στην 
παράταξή του χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, αναφορά στην αρμόδια υπηρεσία που 
έτρεξε από την αρχή μέχρι το τέλος όλη τη διαδικασία».

Αύξηση 
προϋπολογισμού για 
έργο ύδρευσης

Αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου της αντικα-
τάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστος- Παροικιά στην Πάρο, με σκο-
πό την επαναδημοπράτηση της συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου, που αφορά 
στην ομαλή υδροδότηση του νησιού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Ειδικότερα, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπογράφηκε η τροποποίηση της 
Πράξης: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δ. Πά-
ρου», σύμφωνα με την οποία αυξάνεται η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 
του έργου από 891.796,78 ευρώ σε 1.892.156,58 ευρώ, προστίθεται ως συνδικαι-
ούχος η ΔΕΥΑ Πάρου και διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα στα νέα δεδομένα 
υλοποίησης του έργου, με την ημερομηνία ολοκλήρωσής του να μετατίθεται 
στις 31/03/2023. 

Το έργο που θα εξασφαλίσει την ομαλή υδροδότηση του νησιού ιδιαίτερα κατά 
τους θερινούς μήνες που η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της υψηλής του-
ριστικής κίνησης, αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου 
μεταφοράς νερού από τη δεξαμενή στη θέση Αγία Υπακοή, στον Κώστο, έως την 
δεξαμενή στη θέση Άγιοι Ανάργυροι, στην Παροικιά, με αγωγούς συνολικού μήκους 
18,5 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή μιας δεξαμενής πιεζόθραυ-
σης και αποθήκευσης ύδατος καθώς επίσης, και εργασίες αρχαιολογικής παρακο-
λούθησης των εκσκαφικών εργασιών για την διέλευση του αγωγού, πλησίον της 
αρχαίας πόλης της Παροικιάς. Με την αντικατάσταση του δικτύου, θα βελτιωθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό η εξυπηρέτηση των κατοίκων των παραπάνω περιοχών της Πά-
ρου και θα εξοικονομηθεί μεγάλη ποσότητα ύδατος, καθώς ο υφιστάμενος αγωγός 
έχει μεγάλες απώλειες λόγω παλαιότητας και συχνών βλαβών.

Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και 
διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-
2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
∆/νση: Αριστοτέλους 79-81
Πλ. Βικτωρίας, 10434 Αθήνα
Τηλ: 2108231510,  2108231340
Fax: 2108231937
Κιν: 6977699213, 6944694743
e-mail: dasogea@otenet.gr
Website: www.dasogea.gr 
Facebook.com/dasogea.gr

∆ασολόγος
Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ
Τεχνικός Σύµβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ

Οι ιδιοκτήτες γης, προκειµένου να προστατεύσουν τις περιουσίες 
τους, οφείλουν να πληροφορηθούν για τον χαρακτηρισµό των 

γεωτεµαχίων τους από τον δασικό χάρτη.
Εάν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα τότε ο χαρακτήρας καθίσταται τελεσίδικος και εφόσον 

µια έκταση χαρακτηρίζεται δασική, κινδυνεύει να διεκδικηθεί 
µελλοντικά από το ∆ηµόσιο.

Απευθυνθείτε στο γραφείο µας για να ενηµερωθείτε για τις 
ιδιοκτησίες σας και να σας συµβουλέψουµε τι πρέπει να κάνετε.

∆ιαθέτουµε µεγάλη εµπειρία σε δασικά θέµατα. Παρέχουµε 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες προετοιµασίας φακέλου για την 

υποβολή αντιρρήσεων και εκπροσώπησης ως τεχνικοί σύµβουλοι 
στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Κατασκευές - ∆ιαµορφώσεις
επαγγελµατικών & οικιακών χώρων

µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

JARZABEK MALGORZATA
Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 (κ. STHB)
info-jm@vs-windows-doors.gr
www.vs-windows-doors.gr

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Τοπικές ειδήσεις
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H ιστορία ενός 
γηπέδου

Μια παράδοξη ιστορία έχει διαδραματιστεί στο χω-
ριό του Κώστου, όπου οι κάτοικοι, περίμεναν από το 
μακρινό 1996, να δουν να παίρνει «σάρκα και οστά» 
και να κατασκευάζεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο 
χωριό τους. Ο χώρος υπήρχε (περιοχή Σεράπειο), που 
για την ιστορία αποκτήθηκε ύστερα από ανταλλαγή 
που έγινε μεταξύ της κοινότητας με το εκκλησιαστι-
κό συμβούλιο (η εκκλησία πήρε το οικόπεδο που είναι 
σήμερα ο Άγιος Αθανάσιος). Έχουμε φτάσει στο έτος 
2021 και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, αλλά στην πορεία 
των χρόνων το γήπεδο άλλαξε τοποθεσία και χρήση.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και συγκε-
κριμένα από το 2009, όταν ο δήμος προχώρησε σε μια 
κίνηση χωρίς λογική. Δηλαδή, την αποδοχή της απόφα-
σης του τοπικού συμβουλίου Κώστου στις 19/11/2008 
με αριθμό απόφασης 8/08, για την αγορά νέου οικο-
πέδου, στην περιοχή «Πνύχτες», όπου δαπάνησε, σύμ-
φωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το ποσό των 
250.000 ευρώ περίπου. Ο λόγος που πάρθηκε η πα-
ραπάνω απόφαση, ήταν επειδή το τότε συμβούλιο του 
χωριού, έκρινε πως το υπάρχον οικόπεδο (Σεράπειον) 
είναι απομακρυσμένο από τον οικισμό και θα είναι δύ-
σκολο να πηγαίνουν τα παιδιά.

Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει, το γεγονός, ότι η 
κοινότητα Κώστου στη συνεδρίασή της, το 2015, με 
αρ. αποφ. 3/2015, ενέκρινε τη μελέτη να γίνει γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης. Να σημειωθεί, 
ακόμα δεν είχε γίνει κάποια ενέργεια από τον δήμο 
για έναρξη εργασιών του γηπέδου, ενώ υπήρχε στο 
τεχνικό πρόγραμμα με κωδικό 7326.042. Να αναφερ-
θεί ότι ο χώρος για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες 
(μπάσκετ και βόλεϊ) υπάρχει και βρίσκεται στο δημο-
τικό σχολείο, σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν έχει 
τις απαραίτητες διαστάσεις. Εν τέλει, το σκεπτικό ήταν 
να γίνει αυτή η αλλαγή στη χρήση του γηπέδου, επειδή 
υπήρχε χώρος ποδοσφαίρου σε κοντινή περιοχή (Λεύ-
κες). Εδώ είναι και η αντίφαση της απόφασης. Διότι 
το 2009 η περιοχή «Σεράπειο» κρίθηκε μακρινή για τα 
παιδιά να παίζουν μπάλα, ενώ οι Λεύκες το 2015 κρί-
θηκαν κοντά.

Έτσι λοιπόν, 25 χρόνια μετά, το οικόπεδο στο «Σερά-
πειο», έχει καταντήσει σήμερα, να είναι ένας απέραντος 
χώρος για να πετάει ο καθένας τα μπάζα του και ό,τι 
άλλο δε χρειάζεται, ενώ το οικόπεδο στις «Πνύχτες» 

δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα.
Πρέπει να αναφερθεί, ότι στο τοπικού συμβούλιο του 

Κώστου, που έγινε στις 7/10/2019, προτάθηκε, από 
τον Άγγελο Πιτσικάλη και τη Γεωργία Βλάχου, να γίνει 
γήπεδο 5Χ5, όπως ήταν σχεδιασμένο παλιότερα. Η κοι-
νοτάρχης, Ειρήνη Ρούσσου, και οι σύμβουλοι Αντώνης 
Ρούσσος και Μπάλιος Ιάκωβος, διαφώνησαν. Κατόπιν 
προτάθηκε, από την αντιπολίτευση της κοινότητας, να 
γίνουν και τα δύο γήπεδα (υπάρχουν σχέδια) στον ίδιο 
χώρο, αλλά ούτε αυτό εγκρίθηκε. Τελικά, με αριθμό 
απόφασης 9/2019 το τοπικό συμβούλιο, αποφάσισε 
να γίνει το έργο ως έχει και να γίνει μελέτη για τον αν 
μπορεί να προστεθεί αργότερα το γήπεδο ποδοσφαί-
ρου.

Από την πλευρά του, ο δήμος Πάρου, την τελευταία 
τριετία έχει κάνει δύο διαγωνισμούς για τη δημοπρά-
τηση του έργου. Ο τελευταίος διαγωνισμός προκηρύ-
χθηκε, με ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο στις 
8/3/21 και αριθμό πρωτοκόλλου 3969. Το έργο κατα-
σκευής του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαί-
ρισης κοστολογείται στις 109.677,42 ευρώ. 

Να τονιστεί, ότι προθεσμία υποβολής των προσφο-
ρών έληξε την Τρίτη 6/4/21, ενώ οι προσφορές για 
την ανάληψη του έργου ανοίχτηκαν την Τρίτη 13/4/21.

Πλέον μένει να δούμε αν τελικά το γήπεδο στον Κώ-
στο, που έχει περάσει από σαράντα κύματα, θα κατα-
σκευαστεί μετά από 25 χρόνια, έστω και ως γήπεδο 
μπάσκετ- βόλεϊ ή θα συνεχιστεί το «σίριαλ».

εμπόριο κουφωμάτων 
κατασκευή και σχεδίαση επίπλων κουζίνας

κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας
κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης οροφής

ξυλουργικές εργασίες
T. 6970 041 755

Το υπάρχον γήπεδο στο σχολείο

Η νέα έκταση που αποκτήθηκε

Η σημερινή κατάσταση του αρχικού οικοπέδου
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Η παραπάνω απεικόνιση και κάτωθεν οι λέξεις ΔΗ-
ΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, εγκρίθηκε ομόφωνα με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου Πάρου το έτος 2005 και έκτο-
τε αποτελεί το λογότυπο του δήμου μας και συστατικό 
στοιχείο της ταυτότητας του. Συνάμα, κοσμεί και τη 
Σημαία του Δήμου μας (μέσα σε λευκό φόντο), κυμα-
τίζοντας στον ιστό, μαζί με το Εθνικό μας σύμβολο τη 
γαλανόλευκη.

Το έμβλημα αυτό, εμπνέεται από όλη την ιστορική 
και πολιτιστική διαδρομή του νησιού μας, αξιοποιώ-
ντας χαρακτηριστικά στοιχεία του πρωτοκυκλαδικού 
πολιτισμού, της αρχαίας Ελληνικής τέχνης και της Βυ-
ζαντινής μας παράδοσης.

Στο μέσον του εμβλήματος κυριαρχεί το ειδώλιο, 

το οποίο αποτελεί έκφραση υψηλής τέχνης του Κυ-
κλαδικού πολιτισμού, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 
δημιουργήματά του, αλλά και σύμβολο του λευκού 
παριανού μαρμάρου, με το οποίο δημιουργήθηκαν τα 
αριστουργήματα της κλασσικής εποχής. Το αγαλματί-
διο αυτό είναι γεωμετρική αποτύπωση πρωτοκυκλα-
δικού ειδωλίου της κατηγορίας «πλαστήρα», περιοχής 
που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού μας, κοντά 

στη Νάουσα.
Η λέξη «ΠΑΡΙΩΝ» είναι ευχάριστη αποτύπωση της 

πίσω πλευράς αρχαίου νομίσματος της Πάρου, όπου 
στην εμπρόσθια όψη του απεικονίζεται αμυδρά η κε-
φαλή του Πάριου ποιητή Αρχιλόχου.

Το αρχίγραμμα «Θεοτόκε» (έτσι διαβάζεται), στη 
δεξιά πλευρά του εμβλήματος, προέρχεται από εγχά-
ρακτη αποτύπωση που υπάρχει στο μαρμάρινο τέμπλο 
του Ιερού Ναού της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, τον 
οποίο ως γνωστόν ίδρυσε πριν από δέκα επτά αιώνες, 
η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και 
σήμερα αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα μνημεία του 
Βυζαντινού Πολιτισμού

Γεώργιος Τριαντάφυλλος
Πρώην δήμαρχος Πάρου

Υ.Σ: Αφορμή να γράψω τα παραπάνω, μου έδωσε 
σχετική ερώτηση υπαλλήλου του Δήμου: «Τι παριστά-
νουν αυτά που είναι στη σημαία του δήμου;».

Άραγε οι λοιποί υπάλληλοι γνωρίζουν; Οι δημοτικοί 
σύμβουλοι, οι μαθητές των σχολειών…

Δε χάνουν τις 
επιδοτήσεις οι 
αγρότες

Οι αγρότες δε θα χάσουν καμία επιδότηση που παίρ-
νουν από τις δηλωμένες καλλιέργειές τους λόγω των 
δασικών χαρτών, διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, σε συνέ-
ντευξή του στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι θα διορθωθούν τα 

λάθη που έχουν γίνει με τους δασικούς χάρτες. Θα 
επαναδιατυπωθεί το τι ακριβώς είναι δάσος και με 
ευέλικτες επιτροπές θα κριθούν, από εκεί και πέρα οι 
όποιες ενστάσεις, μετά από αυτή τη διαδικασία, είπε.

Ακόμα, ανέφερε: «Θέλω να διαβεβαιώσω τους αγρό-
τες ότι καμία επιδότηση που αφορά σε περιοχές που 
βόσκουν τα πρόβατα ή τα κατσίκια τους ή έχουν καλ-
λιέργειες που είναι δηλωμένες και παίρνουν επιδοτή-
σεις δεν πρόκειται να μείνει έξω. Μην αναθεματίζουμε 
τα πάντα, είναι χρήσιμοι οι δασικοί χάρτες. Έχει γίνει 
πάρα πολλή δουλειά. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε 
σε ανάπτυξη και οι δασικοί χάρτες και το κτηματολό-
για είναι απολύτως απαραίτητα. Έχουν γίνει και πολλά 
λάθη. Δεν μπορεί το κράτος από τη μια να εμφανίζεται 

να δίνει τίτλους ιδιοκτησίας και από την άλλη να βγά-
ζει τις ίδιες περιοχές δασικές. Αυτό, όπως έχει πει και 
ο αρμόδιος υπουργός κ. Σκρέκας, θα διορθωθεί στους 
επόμενους μήνες».

Τέλος, όπως είπε ο κ. Λιβανός, η κυβέρνηση κάνει 
κάθε προσπάθεια για να στηρίξει τους αγρότες στην 
περίοδο της πανδημίας και έχει καταβάλλει για τη στή-
ριξή τους περί τα 472 εκατ. Ευρώ. Σημείωσε ακόμα, 
ότι βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία με τους εκ-
προσώπους των αγροτών προκειμένου να επιβεβαιώ-
σουν τις ζημιές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, 
αλλά και με το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου 
να εγκριθούν χρήματα, με δεδομένα πάντα τα στενά 
δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

Να ξαναθυμηθούμε το έμβλημα 
του δήμου μας
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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

«Καθαρή 
Ενέργεια»

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια 
για τα Ευρωπαϊκά Νησιά», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπο-
στηρίζει τα νησιά της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προ-
κλήσεις της καθαρής ενεργειακής μετάβασης. 

Με τη σχετική πρόσκληση, τα ευρωπαϊκά νησιά κα-
λούνται να υποβάλλουν προτάσεις, μέχρι τις 4 Μαΐ-
ου 2021, για παροχή τεχνικής βοήθειας, από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, σε όλο το εύρος της διαδικασίας 
μετάβασης (από τη διαμόρφωση της στρατηγικής μέ-
χρι την εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
των έργων). 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου 
πλαισίου που θα υποστηρίξει τα νησιά να παραγάγουν 
βιώσιμη και χαμηλού κόστους ενέργεια, με αποτέλε-
σμα:

• μειωμένα ενεργειακά κόστη και ιδιαίτερα αυξημένη 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας,

• κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέρ-
γειας και συστημάτων αντιμετώπισης της ζήτησης, με 
χρήση σύγχρονης τεχνολογίας,

• καλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για τα νησιά, που 
θα βασίζονται λιγότερο σε εισαγωγές ενέργειας,

• δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρη-
ματικών ευκαιριών, που θα ενισχύσουν την οικονομική 
αυτάρκεια των νησιών.

Οι προτάσεις δημόσιων και τοπικών φορέων, που θα 
επιλεγούν με ανταγωνιστική διαδικασία, μπορεί να επι-
τρέψουν την ωρίμανση έργων, ώστε να αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα νέα προγράμμα-
τα της περιόδου 2021-2027.

Χωρίς σχέδιο 
για τον 
τουρισμό

Με πειραματισμούς υψηλού υγειονομικού ρίσκου 
θα ανοίξει η κυβέρνηση τη φετινή τουριστική περίοδο. 
Φυσικά -για μία ακόμα φορά- κανείς δεν μπορεί να πει 
ότι οι δηλώσεις για το άνοιγμα του τουρισμού λαμβά-
νονται από κανέναν στα σοβαρά αφού οι καθημερινές 
δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το «άνοιγμα» 
διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων είναι 
απλά μία βαλβίδα ανοίγματος για την εκτόνωση…

Καταρχάς, μέχρι σήμερα, δεν έχει προηγηθεί η σύ-
νταξη των προαπαιτούμενων πρωτοκόλλων για το 
άνοιγμα των τουριστικών μονάδων, δεν έχει γίνει ο 
εμβολιασμός των απασχολούμενων στον κλάδο, αλλά 
ούτε υπάρχει ισχυρή υγειονομική θωράκιση θέρετρων 
και τουριστικών προορισμών και παράλληλα δεν έχει 
προωθηθεί η δημιουργία του Πράσινου Ψηφιακού Πι-
στοποιητικού.

Με βάση τα μέχρι τούδε δεδομένα, πλην λίγων μι-
κρών κατά κανόνα νησιών που έχουν χαρακτηριστεί 

Covid free, όπως λ.χ. το Καστελλόριζο, οι Λειψοί και 
μερικά ακόμη, η πτώση της Ελλάδας στην 40ή 
θέση μεταξύ 53 συγκρινόμενων χωρών στη δι-
αχείριση της πανδημίας αποσβένει σε σημαντι-
κό βαθμό τη βελτίωση του τουριστικού brand 
που είχαν επιτύχει οι τοπικές κοινωνίες των νησιών 
αυτών.

Τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, βά-
σει των οποίων υποχρεούνταν να λειτουργήσουν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις, είχαν ισχύσει πέρυσι από τις 
31 Μαΐου και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30 Μαΐου. Το ίδιο 
είχε συμβεί και με τα πρωτόκολλα για τα νησιά. Ανα-
κοινώθηκαν Παρασκευή, 12 Ιουνίου, για να ισχύσουν 
από Δευτέρα, 15 Ιουνίου, όταν η χώρα μας άνοιγε πέρ-
σι για να υποδεχτεί τουρίστες από 29 χώρες. Εξίσου 
μετέωρη είναι κατάσταση και με τα Πράσινα Ψηφιακά 
Πιστοποιητικά.

Πέραν αυτών, ο γενικότερος πανδημιολογικός χάρ-
της της Ευρώπης δείχνει το υψηλό ρίσκο που αναλαμ-
βάνεται καθιστώντας επιτακτικότερη την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη προετοιμασία των ελληνικών αρ-
χών. Οι μεγάλες τουριστικές αγορές της Ευρώπης αντι-
μετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Ενδεικτικά είναι το ότι 
ο τουρισμός τελεί υπό καθεστώς «απαγόρευσης» στη 
Βρετανία έως 30 Ιουνίου με πρόστιμα που φτάνουν τις 
5.000 στερλίνες για όσους επιδιώξουν να ταξιδέψουν 
στο εξωτερικό, το διάγγελμα Μακρόν για σκληρότερα 
περιοριστικά μέτρα και η θορύβηση αρχών και κοινής 
γνώμης στη Γερμανία μετά την άνοδο του αριθμού 
κρουσμάτων άνω του ορίου των 20.000 ημερησίως.

Στο μεταξύ, με τη συσχέτιση ρίσκου και διακοπών 
πειραματίζεται η Ολλανδία, από όπου έφθασαν στη 
Ρόδο 187 τουρίστες στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμ-
ματος βάσει του οποίου δε θα μπορούν να βγουν από 
το ξενοδοχείο. Εάν η τάση αυτή γίνει «μόδα», θα 
αποβεί εις βάρος των τοπικών οικονομιών.
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... για το 
Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουμε προϊόντα
με καταγωγή 
και υπογραφή

Ειδήσεις

Καμία 
ενημέρωση για 
τους κέδρους 

Έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, από 
την τελευταία φορά που η «Φωνή της Πάρου» έχει 
φέρει στη δημοσιότητα το πρόβλημα με τους κέδρους 
στη Σάντα Μαρία. Από τότε, δεν έχει υπάρξει κάποια 
ενημέρωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
από τον δήμο.

Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με την κ. Χανιώτη, 
υπεύθυνη Δασών στις Κυκλάδες και μας αποκρίθηκε 
ότι περιμένει ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία 
του δήμου για να προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέρ-
γειες. 

Από την πλευρά μας έγινε προσπάθεια να έρθουμε 
σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, 
ωστόσο, ύστερα από τηλεφωνήματα και μηνύματα δεν 
υπήρχε κάποια ανταπόκριση για να λάβουμε κάποια 
ενημέρωση. Έχουμε στείλει επίσημη ερώτηση από τις 
6/4/21(αριθμός πρωτοκόλλου 5959) και μέχρι τις 
14/4/21 που η εφημερίδα μας πήγε για εκτύπωση, δε 
λάβαμε κάποια απάντηση. Ευελπιστούμε οι αρμόδιοι 
να βρουν τον χρόνο και να μας δώσουν μια απάντηση 
για τους κέδρους.

Περιφερειακό 
Δίκτυο Ν. 
Αιγαίου 

Στο πλαίσιο του Συμφώνου συνεργασίας που πρό-
σφατα υπέγραψε η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με τον 
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πρόκειται να 
δημιουργηθεί ένα Περιφερειακό Δίκτυο για την πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση των περιστατικών κακοποίησης 
παιδιών στην περιοχή μας.

Η πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται στην πανελλα-
δική εκστρατεία «Μένει Μυστικό», πρώτος σταθμός 
της οποίας επιλέχθηκε από τον Οργανισμό να είναι 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η εκστρατεία ενάντια 
στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τελεί υπό 
την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου. Κατά τη σύσκεψή τους, ο Περιφε-
ρειάρχης Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, αναφέρθηκε και 
στις υπάρχουσες δομές, που έχει δημιουργήσει η Περι-
φέρεια, όπως τον ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, 
τον ξενώνα ογκολογικών ασθενών και τη δομή για συ-
νοδούς ασθενών, καθώς και τη δομή που ετοιμάζεται 
για ψυχικά νοσήματα, που τίθενται στη διάθεση του 
Δικτύου του οργανισμού για την φροντίδα όσων έχουν 
ανάγκη. 

Το πρώτο βήμα για το Περιφερειακό Δίκτυο απο-

φασίσθηκε να είναι η 
χαρτογράφηση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διασφάλιση της ουσιαστι-
κής και σταθερής συνερ-
γασίας των συναρμόδιων 
φορέων και τελικά η ανα-
λυτική καταγραφή όλων 
των ενεργειών που θα 

έπονται κάθε καταγγελίας κακοποίησης. Προκειμένου 
για την άμεση δημιουργία του Περιφερειακού Δικτύου 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης 
των παιδιών, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί τηλε-
διάσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που σε 
περιφερειακό επίπεδο και κατά αρμοδιότητα μπορούν 
να συμβάλλουν στη διαχείριση του φαινομένου, όπως 
ενδεικτικά, Περιφέρεια και κοινωνικές της υπηρεσίες, 
δήμοι Νοτίου Αιγαίου και κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, 
δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Περιφέρειας, Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, Ιερές Μητροπό-
λεις, Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (2η 
Υ.ΠΕ.), Περιφερειακή διεύθυνση α’βάθμιας και β’βάθ-
μιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, νοσοκομεία και παι-
διατρικές κλινικές, πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Σύμφωνο Συνεργασίας με-
ταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Οργανι-
σμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που συνυπέγραψαν 
τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι ενεργό με ενέργειες 
που έχουν τρέξει στα προγράμματα Amber Alert Hellas 
για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί. 
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Μία ακόμα μεγάλη παράμετρος για την εξέλιξη της 
αγοράς στο νησί μας είναι το πότε θα είναι έτοιμο το 
αεροδρόμιο για να υποδεχθεί μεγαλύτερα αεροπλάνα, 
καθώς και πότε οι χώροι υποδομής του θα είναι αντά-
ξιοι ενός τέτοιου χώρου. Είναι σίγουρο ότι η αλλαγή 
στις απαιτήσεις και τις ανάγκες λόγω πανδημίας, κα-
θώς και τα έργα ανάπτυξης και υποδομών που έχουν 
δρομολογηθεί, θα αναδείξουν νέους τομείς επενδυτι-
κού ενδιαφέροντος, μεταβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό 
τις υφιστάμενες ισορροπίες.

Τα ακίνητα
Η αγορά κατοικιών διατηρεί μία σχετική ανθεκτικό-

τητα στην Πάρο, αν και σήμερα οι τιμές δεν βρίσκονται 
στο ύψος που ήταν περασμένες χρονιές. Είναι χαρα-
κτηριστικό άλλωστε ότι σε ηλεκτρονικές σελίδες αγο-
ροπωλησίας ακινήτων βρίσκει ο ενδιαφερόμενος πιο 
εύκολα ακίνητα απ’ ότι παλαιότερα ή ακόμα βρίσκει 
μικρές κατοικίες σε τιμές και κάτω των 100.000 ευρώ. 

Στην Πάρο σήμερα έχουν ουσιαστικά κατηγοριοποι-
ηθεί οι περιοχές σε ό,τι αφορά την αγορά ακινήτων. 
Στην Παροικιά είναι γενικά δύσκολη η αγορά ακινή-
του και οι τιμές ξεκινούν από 60.000 έως 100.000 
ευρώ, για ακίνητα έως 50 τ.μ. Από την άλλη μεγάλο 
ενδιαφέρον υπάρχει για τις περιοχές της Νάουσας, 
Αμπελά, Μακριάς Μύτης και Υστέρνι, που θεω-
ρούνται περιζήτητες. Οι τιμές κατά βάση συνοδεύονται 
με πέντε μηδενικά, ενώ με τιμή κάτω από 100-120.000 
ευρώ πωλούνται λίγες κατοικίες 30-40 τ.μ. μέσα στη 
Νάουσα. Εκεί που κυριολεκτικά ούτε η πανδημία, ούτε 
τίποτα άλλο δε σταματά τις τιμές είναι στον Φάρραγ-
γα, που κατασκευάζονται συνεχώς πολυτελείς κατοι-
κίες και οι τιμές ακόμα και για αγροτεμάχια με θέα 
είναι υψηλές. Από την άλλη, Χρυσή Ακτή και Δρυός 
ακολουθούν έναν σταθερό ρυθμό στις τιμές και δε 
φαίνεται να έχουν επηρεαστεί αρνητικά τη φετινή χρο-
νιά. Κάμψη τιμών είναι φανερό ότι υπάρχει στην περι-
οχή της Μάρπησσας, ενώ εδώ έχουμε και πληθώρα 
πωλητών. Υπάρχουν δε πολλές μικρές κατοικίες που 
προσφέρονται κάτω από 100.000 ευρώ. 

Βουτάκος και Πούντα είναι ίσως μία ξεχωριστή 
κατηγορία. Εδώ υπάρχουν αρκετές σε αριθμό πωλή-
σεις σε βίλες και οικίες πολλών τ.μ. Οι τιμές ξεκινούν 
περίπου από τις 300.000 ευρώ και πάνω. Ρόλο για τις 
πωλήσεις αυτών των κατοικιών λέγεται ότι είχε το αε-
ροδρόμιο, που ιδιαίτερα οι ξένοι ιδιοκτήτες θεωρούν 
ότι έχει επηρεάσει την περιοχή, είτε με ρύπανση – θό-
ρυβο, είτε με την κυκλοφοριακή κίνηση.

Σημειώνουμε πάντως ότι σήμερα μέσα από ιστο-
σελίδες κτηματαγοράς πωλούνται στην Πάρο 
περίπου 900 ακίνητα, αριθμός μεγαλύτερος από 
πέρσι.

Επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που πωλούνται αυτήν την εποχή στην 

Πάρο είναι πολλές. Μόνο στη Νο1 σχετική ιστοσελίδα 
«spitogatos.gr» βρήκαμε μέσω αγγελιών πάνω από 
150 στον αριθμό. Αυτές οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν 
ξενοδοχεία, εστίαση και άλλα καταστήματα λιανικού 
εμπορίου.

Το πρόβλημα εδώ εστιάζεται σύμφωνα με τους γνώ-
στες της αγοράς όχι ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
για την αγορά των επιχειρήσεων, αλλά στα ενοίκια που 
παραμένουν υψηλά από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων. 
Υπάρχουν επιχειρήσεις που πωλούνται σήμερα στην 
Πάρο σε τιμές αρκετά καλές για το όνομα και τη δου-
λειά που έχουν. Όμως τα ενοίκια «φρενάρουν» τους 

επίδοξους αγοραστές τους. Ένα άλλο αξιοσημείωτο 
στοιχείο είναι οι επιχειρήσεις εστίασης που πωλούνται 
στην παραλία της Παροικιάς, αλλά και τα καταστήματα 
λιανικής στην παλιά αγορά και όχι μόνο. Είναι προφα-
νές ότι το «άνοιξε-κλείσε» επί ένα και χρόνο αυτών 
των καταστημάτων έχει κουράσει ή ακόμα και φοβίσει 
πολλούς επιχειρηματίες του χώρου.

Δηλώσεις
Για το παραπάνω θέμα η εφημερίδα μας απευθύν-

θηκε σε εκπροσώπους της αγοράς ακινήτων και των 
επιχειρηματιών για να μας παραθέσουν τη δική τους 
άποψη. Οι δηλώσεις τους έχουν ως εξής:

WhatsonParos Real Estate  
(Χριστόφορος Χρήστος) 

«H ζήτηση δεν έχει μειωθεί όπως περίμεναν πολλοί, 
λόγω συνέχειας της πανδημίας, αλλά παραμένει στα-
θερή με μικρά σκαμπανεβάσματα....

Οι τιμές παραμένουν σταθερές και πολλές φορές 
υπάρχει αύξηση στις τιμές των ακινήτων κυρίως στις 
παραλιακές και τουριστικές περιοχές. Μειώσεις τιμών 
μπορούμε να δούμε σε ακίνητα που δεν υπάρχει ενδι-
αφέρον λόγω θέσης του ακινήτου που δεν έχει καλή 
θεά ή δεν είναι σε περιοχή ελκυστική κλπ. Ο κλάδος 
που έπαθε ζημιά, δεν είναι τα ακίνητα, αλλά αυτοί που 
έχουν μια επιχείρηση και θέλουν να την πωλήσουν. Σί-

γουρα δεν μπορούν να την πωλήσουν εύκολα και η 
τιμή σίγουρα θα είναι πολύ χαμηλότερη απ’ ότι άλλη 
περίοδο, χωρίς αυτούς τους περιορισμούς...

Οι αγοραστές στο νησί, τουλάχιστον μέσω του δι-
κού μου γραφείου είναι αρκετοί Έλληνες, κυρίως από 
Αθήνα, αλλά κι αυτοί που μένουν στο εξωτερικό. Μετά 
είναι Ευρωπαίοι και κυρίως Γάλλοι. Ακολουθούν Ιτα-
λοί, Βέλγοι, Γερμανοί κλπ. Θα έλεγα και Ισραηλινοί. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην αγορά έχουν μπει πολλοί 
από Αλβανία μικρο-εργολάβοι κυρίως, που μένουν και 
δουλεύουν στην Πάρο. Εδώ θα δούμε από τις πιο δυ-
ναμικές παρουσίες αγοραστών τα επόμενα χρόνια... Τα 
ακίνητα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αγορά αυτήν 
την περίοδο είναι κυρίως οικόπεδα και αγροτεμάχια 
καθώς δεν βρίσκει κάποιος εύκολα την κατοικία που 
επιθυμεί σε συνδυασμό με την τιμή που ψάχνει…

Η Πάρος έχει αρκετούς φυσικά που δεν τους αρέσει 
η δυναμική στην εξέλιξη των ακινήτων, γιατί θεωρούν 
ότι είναι αρνητικό για το νησί, αλλά δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε πολλά θετικά, όπως ότι πολλά παλιά 
παραδοσιακά σπίτια ή κατοικίες εγκαταλειμμένες, 
φτιάχνονται όμορφα με αποτέλεσμα να αναβαθμίζουν 
το περιβάλλον και τις γειτονιές. Ακόμα, σε περιοχές 
που κτίζονται πολλές φορές κατοικίες εκτός οικισμού, 
αντί να χαλάσουν το περιβάλλον το αναβαθμίζουν 
καθώς βλέπουμε όμορφα κτισμένα σπίτια, που έχουν 
φτιάξει τον εξωτερικό χώρο με κήπους πανέμορφους 
και δέντρα που πριν δεν είχε τίποτα και πολλές φο-
ρές η κυρία χρήση ήταν να έχουν μέσα ότι παλιά αντι-
κείμενα περίσσευαν από τον κάθε ιδιοκτήτη. Βέβαια, 
όλοι μπορούν δουν οικοδομές που γινόταν τεράστιες 
τα προηγούμενα χρόνια και χαλούσαν την αισθητική 
και το περιβάλλον. Είναι γεγονός. Αυτό όμως σταδι-
ακά έχει σταματήσει, καθώς το πολεοδομικό σχέδιο 
στην Πάρο έχει πολλούς περιορισμούς στη δόμηση 
αλλά και τα περισσότερα παιδιά που είναι μηχανικοί 
και αρχιτέκτονες σχεδιάζουν πολύ όμορφες κατοικίες, 
που δένουν με το περιβάλλον της Πάρου χωρίς να το 
καταστρέφουν. Αντίθετα μάλιστα το αναβαθμίζουν με 
μια όμορφη κατασκευή που συνδυάζουν την πρασινά-
δα και τα δέντρα γύρω από αυτήν». 

Σε αναμονή αγορά και 
ακίνητα στην Πάρο
Η φετινή χρονιά είναι ξεκάθαρο ότι φέρνει ανατροπές στον χάρτη των 
επιχειρήσεων και των ακινήτων στο νησί μας, λόγω κυρίως της πανδημίας που 
αλλάζει τον οικονομικό χάρτη.
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Errikos Kohls Immobilien Consulting
«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας που έπληξε τις 

ζωές όλων μας αλλά και την παγκόσμια οικονομία, η 
κτηματαγορά της Πάρου αποδείχθηκε «ασφαλές λιμά-
νι» με τις τιμές των ακινήτων να παραμένουν σταθε-
ρές. Η δυναμική που έχει αναπτύξει το νησί τα τελευ-
ταία χρόνια, οι οικονομικές αποδόσεις των ακινήτων 
μέσω των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων καθώς και 
τα χαμηλά επιτόκια των τραπεζών σίγουρα βοήθησαν 
γι’ αυτό.  Η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες από ξένους 
επενδυτές στις περισσότερες κατηγορίες ακινήτων 
στην Πάρο παραμένει σταθερή (σε μερικές κατηγορίες 
διαπιστώνουμε ακόμα και μια αυξητική τάση). Το ίδιο 
ισχύει και για την εγχώρια επενδυτική κυρίως κίνηση. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στην Πάρο επενδύουν 
όλο και περισσότερα γνωστά ονόματα. Στο νησί η 
οικοδομική δραστηριότητα παραμένει αυξημένη, γε-
γονός που οφείλεται αφενός στην παράταση των τε-
λευταίων «προ 2012» αδειών (άδεια πισίνας, ορόφου 
κτλ),αφετέρου στην έντονη δραστηριότητα των κατα-
σκευαστών που προβλέπουν την αύξηση της ζήτησης 
έτοιμων κατοικιών στο νησί. Τα  προγνωστικά; Σίγουρα 
θετικά! Η κρίση του κορωνοϊού ανέδειξε στους ανθρώ-
πους την ανάγκη να έχουν το δικό τους «δεύτερο σπίτι» 
σε ένα ονειρεμένο μέρος, μακριά από τις πυκνοκατοι-
κημένες μητροπόλεις που ζουν καθημερινά. Που θα 
βρει κανείς καλύτερο μέρος για τηλεργασία από τις 
Κυκλάδες; Ίσως η παραπάνω παγκόσμια τάση να βοη-
θήσει μεσοπρόθεσμα και την προσπάθεια που γίνεται, 
το νησί να έχει περισσότερη ζωή και μετά το πέρας της 
κάθε σεζόν».

RE/MAX Prime Broker PAROS PRIME 
(Γιώργος Κοττίκας, Αγρονόμος και 
Τοπογράφος Μηχανικός)

«Η υγειονομική κρίση μαστίζει ολόκληρο τον πλα-

νήτη και έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε όλες τις 
δραστηριότητες της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό οι 
πολίτες τηρούν σε μεγάλο βαθμό στάση αναμονής. Πα-
ρόλα αυτά όμως, σύμφωνα με την πανελλαδική έρευ-
να της RE/MAX Ελλάς για τις πωλήσεις των ακινήτων 
του έτους 2020, οι τιμές πώλησης των ακινήτων σε 
σύγκριση με το 2019 εμφάνισαν πανελλαδικά οριακή 
αύξηση 2.3%. 

Είναι γνωστό ότι το νησί μας τα τελευταία χρόνια 
έχει αναδειχθεί πολλές φορές τόσο πανευρωπαϊκά 
όσο και παγκόσμια, γεγονός που το κατατάσσει πλέον 
στους παγκόσμιους προορισμούς. Για τον λόγο αυτό, 
ακόμη και μετά από μία δύσκολη υγειονομικά χρονιά, 
το επίπεδο των τιμών στην Πάρο και την Αντίπαρο αυ-
ξήθηκε, με την αύξηση αυτή σε πολλές περιπτώσεις 
να ξεπερνάει το 10%. Η αυξημένη ζήτηση ακινήτων 
στις αρχές του 2020, περιορίστηκε από τα συνεχόμενα 
Lock Down, με αποκορύφωμα αυτό του Νοεμβρίου 
το οποίο έγινε κατά την χρονική περίοδο (όσο και αν 
αυτό φαίνεται περίεργο) που γίνονται πανελλαδικά οι 
περισσότερες αγοραπωλησίες. 

Όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
αγοραπωλησιών σε Πάρο και Αντίπαρο γίνεται σε αλ-
λοδαπούς. Η μη δυνατότητα όμως των υποψηφίων 
αγοραστών να έρθουν στα νησιά μας δημιούργησε μία 
ανάσχεση στο ταχέως αυξανόμενο από το 2019 επίπε-
δο των τιμών, και συγκράτησε τις τιμές σε λογικά επί-
πεδα. Σε αντίθεση βέβαια με τα παραπάνω υπήρξε μια 
μεγάλη αύξηση των αγοραπωλησιών από ημεδαπούς, 
πράγμα πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον. Τα επίπεδα 
των τιμών των αγοραπωλησιών από ημεδαπούς είναι 
βέβαια σαφώς πιο χαμηλά, όμως και αυτό θα πρέπει 
να συνεκτιμηθεί για το μέλλον. 

Άποψή μας είναι ότι το 2021 θα είναι μια καλή χρο-
νιά για το real estate. Η συσσωρευμένη πίεση αλλά 
και η μεγάλη αύξηση των καταθέσεων των πολιτών 

πανευρωπαϊκά, θα εκτονωθούν στον χώρο των επεν-
δύσεων και του real estate και τα νησιά μας θα είναι 
σίγουρα μέσα σε αυτούς τους προορισμούς!».

Επικεφαλής επιτροπής αγώνα Καφέ- 
Εστιατόρων Πάρου (Μαρία Ραγκούση)

«Δυστυχώς οι χειρότερες προβλέψεις μας από την 
αρχή της πανδημίας επιβεβαιώνονται με τον χειρότερο 
δυνατό τρόπο στο χώρο της εστίασης.

Πανελλαδικά με δηλώσεις του προέδρου της ΓΣΕ-
ΒΕΕ (9/1/21 MEGA Σαββατοκύριακο) το 50% των 
επιχειρήσεων στην εστίαση κινδυνεύουν με λουκέτο. 
Αν αναλογιστούμε ότι στην εστίαση απασχολούνται 
330.000 άτομα και έμμεσα αφορά ένα εκατομμύριο, 
μπορούμε να αντιληφθούμε για τι καταστροφή μιλάμε. 
Από αυτή η κατάσταση πλήττονται σε μεγάλο βαθμό 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες η βοήθεια 
από την μεριά της κυβέρνησης μέσω των επιστρεπτέ-
ων προκαταβολών ήταν πολύ μικρή (οικογενειακές 
επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό) ή και καθόλου. Είναι 
αδύνατο λοιπόν, η κατάσταση αυτή να μην επηρεάσει 
και το νησί μας, τα λουκέτα είναι «φυσικό» επακόλου-
θο του γενικότερου κλίματος που επικρατεί στην χώρα 
μας.

Παρόλα αυτά στην Πάρο από την μια βλέπουμε 
λουκέτα σε μικρά καταστήματα κι από την άλλη να 
εδραιώνονται στο νησί εταιρίες οι οποίες αγοράζουν ή 
κατασκευάζουν δεκάδες επιχειρήσεις στα πιο τουριστι-
κά σημεία του νησιού. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν που 
οδηγείται η κατάσταση.

Εάν άμεσα δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης 
και ελάφρυνσης των βαρών των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων όχι μόνο στον κλάδο της εστίασης, αλλά 
γενικότερα, πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε καταστά-
σεις χειρότερες από αυτές της οικονομικής κρίσης του 
1999».

Πρώτο θέμα
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Οργανική 
η σχέση 
κράτους-
οργανωμένου 
εγκλήματος;

Κανονικότητα; Καράβια με τόνους ναρκωτικών, ανε-
ξιχνίαστες υποθέσεις, με νεκρούς βασικούς μάρτυρες, 
με εισαγγελείς να παραιτούνται, ενώ άλλοι αναζητούν 
άσυλο στο εξωτερικό και τον μεγαλόσχημο επιχειρη-
ματία-πλοιοκτήτη, με πολυσχιδή δραστηριότητα, όχι 
μόνο να «βγαίνει λάδι», αλλά και να εδραιώνει τη θέση 
του ως βασικό έρεισμα της κυβέρνησης, επεκτείνοντας 
σφόδρα τη δραστηριότητά του και στον έλεγχο σημα-
ντικότατου μέρους των Μέσων Μαζικής Χειραγώγη-
σης…

Προβεβλημένος καλλιτέχνης σε υψηλό θεσμικό αξί-
ωμα, αποκαλύπτεται ως προ πολλού καθ’ έξιν και κατά 
συρροήν παιδοβιαστής. 

Γλοιώδες υποκείμενο του υποκόσμου, με θητεία σε 
κύκλωμα προαγωγής (management) πολυτελείας, με 
«σταδιοδρομία» σε τηλεοπτικά προγράμματα-σκουπί-
δια και στον φιλοκυβερνητικό τύπο, ενδεχομένως αχυ-
ράνθρωπος σκιώδους «μεγαλοεπενδυτή», καταχράται 
δημόσιο χρήμα, απολαμβάνει τιμές-φρουρά ανώτατου 

πολιτικού παράγοντα και φέρεται να «κρατά» και να 
εκβιάζει ευθαρσώς κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο.

Γνωστός συστημικός δημοσιογράφος του αστυνο-
μικού ρεπορτάζ δολοφονείται εν ψυχρώ από επαγ-
γελματίες εκτελεστές μπροστά στο σπίτι του επειδή 
«γνώριζε πολλά»… Ο ίδιος έγραφε: «Μέσω δύο ατό-
μων (σ.σ. από τον ποινικό χώρο) γνώρισα πολύ καλά… 
πως λειτουργεί το σύστημα. Μεγαλοειχειρηματίες, 
πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχη, 
εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί. 
Περιπεπλεγμένοι σ’ ένα κύκλο δυναστείας και 
καταδυνάστευσης των αφελών… που εν πολλοίς 
συγκροτούν το μεγάλο κοινωνικό στρώμα. Ένας κύ-
κλος που όλοι γνωρίζουν όλους και το μόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το 
ξέπλυμα του μαύρου χρήματος» Γιώργος Καραϊ-
βάζ (10.12.2020). Σε άλλο σημείωμα, δεν αφήνει την 
παραμικρή αμφιβολία για τη σύμφυση του παρα-
κράτους του οργανωμένου εγκλήματος με την 
στελέχωση των σωμάτων ασφαλείας: «…μία από 

τις βασικότερες πηγές ενημέρωσης μας για τις κρίσεις 
και τις τοποθετήσεις πριν από κάθε ετήσια διαδικασία 
ήταν κατά κύριο λόγο οι συγκεκριμένοι (σ.σ. δολοφο-
νηθέντες ποινικοί). Πολλές φορές μας εξέπληξαν 
με την ακρίβεια των «προβλέψεών» τους και 
ειδικά για τις θέσεις κρίσιμου και υψηλού εν-
διαφέροντος. Προσέξτε. Αυτό που λέμε και κοινο-
ποιούμε ήταν πως γνώριζαν. Αυτό που δεν ξέρουμε κι 
αλίμονο δεν θα μας έλεγαν ποτέ, ήταν ο βαθμός της 
επίδρασης τους πάνω στις κρίσεις και στις τοποθετή-
σεις» (16.12.2020).

Ο Κ. Μαρξ επικαλείται το 1867 στο «Κεφάλαιο» τον 
T.J. Dunning: «Το κεφάλαιο διακατέχεται από τρόμο 
μπροστά στην έλλειψη κέρδους ή μπροστά στο ελά-
χιστο κέρδος, όπως η φύση μπροστά στο κενό. Με 
το ανάλογο κέρδος το κεφάλαιο γίνεται τολμηρό. Με 
δέκα τοις εκατό νιώθει ασφαλές και μπορεί κανείς να 
το χρησιμοποιήσει παντού· με 20 τοις εκατό ζωντα-
νεύει· με 50 τοις εκατό είναι πραγματικά ριψοκίνδυνο· 
για 100 τοις εκατό τσαλαπατά όλους τους ανθρώπι-
νους νόμους· με 300 τοις εκατό δεν υπάρχει κανένα 
έγκλημα που να μην το διακινδυνεύει, ακόμη και με την 
απειλή της αγχόνης».

Υπάρχει έστω και ένας βάσιμος λόγος να πιστεύει 
κανείς ότι η παραπάνω διαχρονική αρχή λειτουργίας 
και «συνταγή επιτυχίας» του κεφαλαίου ενδέχεται να 
μη διέπει (ως τάση) και το πολιτικό προσωπικό του 
κεφαλαίου, ειδικά σε συνθήκες όπου αυτό βλέπει την 
κρίση-πανδημία ως «ευκαιρία»;

Δημήτρης Πατέλης 
Αν. καθηγητής φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης

Εξοικονομώ - 
Αυτονομώ

Με νέα διαφοροποιημένα κριτήρια εξέτασης των 
αιτήσεων έρχεται το νέο Εξοικονομώ για σπίτια, το 
οποίο θα ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου, όταν και θα 
είναι έτοιμη η νέα πλατφόρμα. Τα νέα κριτήρια -μεταξύ 
άλλων- θα είναι η παλαιότητα του κτηρίου, ο βαθμός 
αναβάθμισης, πόσοι μένουν μέσα στο σπίτι, ενώ για 
πρώτη φορά θα υπάρχει προτεραιότητα και επιλαχό-
ντες.

Στον σχεδιασμό του προγράμματος περιλαμβάνο-
νται παρεμβάσεις τόσο για κατοικίες όσο και για κτί-
ρια επιχειρήσεων και του Δημοσίου. Το πρόγραμμα 
για τις κατοικίες, ύψους 1,081 δισ. ευρώ αποσκοπεί 
σε εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30% και πε-
ριλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση 
συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, ηλιακούς θερμο-
σίφωνες, αντλίες θερμότητας, συστήματα ενεργειακής 
εξοικονόμησης και διαχείρισης οικιακών συσκευών, 
φωτοβολταϊκά στις στέγες κλπ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, κυρίως κατοικι-
ών, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που εντάσσεται 
στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,731 δισ. 
ευρώ, ενώ η πράσινη μετάβαση είναι επίσης ο άξονας 
για τον οποίο δεσμεύονται τα περισσότερα κονδύλια 
6,026 δισ. ευρώ από τα 30,919 δισ. ευρώ που είναι 
συνολικά οι πόροι του ταμείου, μέγεθος που περιλαμ-
βάνει τόσο τις επιδοτήσεις όσο και τα δάνεια.

Ακόμα, τον Ιούνιο αναμένεται να ανακοινώσει το υπ. 
Περιβάλλοντος το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμι-
σης για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, ενώ 
στόχος μέσα στα προσεχή τρία χρόνια να έχουν μο-
χλευθεί για το σκοπό αυτό κονδύλια που θα φτάσουν 
το 1 δισ. ευρώ.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Digital 
Nomads και 
Πάρος

Οι ψηφιακοί νομάδες είναι συνήθως εργαζόμενοι 
υψηλού εισοδήματος και αποτελούν ανερχόμενη 
τάση τα τελευταία δέκα χρόνια η οποία μάλιστα ενι-
σχύθηκε από την πανδημία. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σχεδόν 4 εκατομμύρια 
άνθρωποι ζούσαν παγκοσμίως ως ψηφιακοί νομά-
δες πριν την πανδημία. Ο αριθμός αναμένεται να 
φτάσει το 1 δισ. ανθρώπους έως το 2035.

Αν η Ελλάδα καταφέρει να προσελκύσει 100.000 
ψηφιακούς νομάδες σε μια χρονιά, και αν αυτοί 
έχουν μια μέση παραμονή 6 μηνών, θα μπορούσε να 
ωφεληθεί κατά 1,6 δισ. έσοδα σε μια χρονιά, όπως 
είχε εκτιμήσει πρόσφατα ο υπουργός Τουρισμού, 
Χάρης Θεοχάρης. Βάσει των διαθέσιμων πλατ-
φορμών η χώρα μας βρίσκεται χαμηλά μεταξύ των 
ανταγωνιστών της. Η Αθήνα, στα τέλη Φεβρουαρίου 
2021, τοποθετείται στην 77η θέση μεταξύ των ιδα-
νικών πόλεων για ψηφιακούς εργαζόμενους, βάσει 
του nomadlist.com. Τα κριτήρια που κερδίζουν την 
υψηλότερη βαθμολογία είναι η διασκέδαση, η ποι-
ότητα ζωής, το internet, η ασφάλεια που παρέχει η 
περιοχή διαμονής και το μορφωτικό επίπεδο. 

Το υφιστάμενο καθεστώς στη χώρα μας προβλέ-
πει ότι όσοι εργαζόμενοι, επαγγελματίες και επιστή-
μονες κατοικούν στο εξωτερικό και μεταφέρουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, για επτά 
χρόνια, θα πληρώνουν μειωμένο κατά 50% φόρο 
εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενώ 
απαλλάσσονται από το τεκμήριο της κατοικίας ή του 
επιβατικού τους αυτοκινήτου. Βέβαια, οι ψηφιακοί 
νομάδες συνήθως δε μένουν σε έναν τόπο για διά-
στημα μεγαλύτερο των δύο ετών, σπάζοντας ουσι-
αστικά την παραδοσιακή νόρμα εργασίας που θέλει 
τον κάθε επαγγελματία να εργάζεται από το γρα-
φείο. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου της χώρας 
μας ανέφεραν ότι εξετάζονται φορολογικά κίνητρα 
εστιασμένα στην ιδιαιτερότητα του περιορισμένου 
χρόνου διαμονής

Το παραπάνω θέμα, είναι φυσικό, ότι αφύπνισε 
πολλές νησιωτικές περιοχές της χώρας μας και φυ-
σικά τις Κυκλάδες. Στην Ελλάδα, εκτός Αθηνών, η 
Κρήτη αποτελεί την περιοχή της χώρας που σύμφω-
να με ανεπίσημα στοιχεία συγκεντρώνει τον μεγαλύ-
τερο αριθμό ψηφιακών νομάδων. Το workfromcrete.
gr είναι το πρώτο site που λειτουργεί σε επίπεδο 
Περιφερειών στην Ελλάδα, ενώ στη Νάξο γίνονται 
συντονισμένες προσπάθειες και υπάρχει και σχετικό 
site γι’ αυτό (workfromnaxos.gr). Ακόμα, σ’ αυτό το 
«παιχνίδι» έχουν μπει ήδη η Ρόδος και η Σαντορίνη.

Στην Πάρο είχαμε μία δήλωση «στα πεταχτά» από 
τον κ. Κωβαίο γι’ αυτό το θέμα και τίποτα περισ-
σότερο. Επειδή, θέλω να πιστεύω, ότι ο δήμαρχος 
Πάρου έχει δει το θέμα και κάνει εκείνες τις κινήσεις 
που πρέπει, να υπενθυμίσω ότι το 2017 (26/4-2/5) 
είχε πραγματοποιηθεί οργανωμένο ταξίδι ψηφια-
κών νομάδων στο νησί μας, σε συνεργασία με την 
κοινότητα της Digital Nomads Athens. Φαντάζομαι 
λοιπόν, ότι εκείνα τα αποτελέσματα του ταξιδιού θα 
τα έχει επεξεργαστεί ο κ. Κωβαίος και προφανώς θα 
έχει να παρουσιάσει πιο συγκεκριμένες προτάσεις γι’ 
αυτό. Αναμένουμε. 

Απόψεις - Ειδήσεις
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Απαισιοδοξία 
των 
επιχειρηματιών

Δυσμενής παραμένει η κατάσταση στην οικονομία 
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας όπως προκύ-
πτει από την εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος 
για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας κλίματος 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι τα εξής για την αποτίμηση εξα-
μήνου:

• 8 στις 10 επιχειρήσεις (79,8%) δήλωσαν πως η 
οικονομική κατάσταση τους επιδεινώθηκε, έναντι μό-
λις 4,2% που δήλωσε ότι βελτιώθηκε και 15,9% που 
δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητη.

• 7 στις 10 επιχειρήσεις (70,7%) δήλωσαν πως μει-
ώθηκε ο τζίρος τους έναντι μόλις του 11,1% που δή-
λωσε πως αυξήθηκε και του 16,9% που δήλωσε πως 
παρέμεινε αμετάβλητος.

• Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε μεσοσταθμικά κατά 
32,4% το Β εξάμηνο του 2020, έναντι 40,1% που είχε 
καταγραφεί το Α εξάμηνο.

• Δυσμενέστερη είναι κατάσταση που καταγράφεται 
στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με 
κρατική εντολή, καθώς 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν 
πως το Β εξάμηνο του 2020 μειώθηκε ο τζίρος τους, 
ενώ αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία των πληττόμενων 
βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεων όπου το 74,4% δήλωσε πως 
κατέγραψε μείωση του τζίρου το Β εξάμηνο του 2020.

• H μεσοσταθμική μείωση του τζίρου των επιχειρή-
σεων που ανέστειλαν τη λειτουργία με κρατική εντολή 
ανήλθε στο 39,3% και των επιχειρήσεις εστίασης στο 
44,2%

• Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ετήσιο τζίρο κάτω 
από 50.000 ευρώ αυξήθηκαν το 2020 σε σχέση με 
το 2019 κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, 
αντιστοιχούν στο 44,6% έναντι του 34,1% που ήταν 

το 2019.
• Διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που το 2020 σε 

σύγκριση με το 2019 κατέγραψαν ζημιές (47,8% το 
2020 από 27,6% το 2019), ενώ υποδιπλασιάστηκαν οι 
επιχειρήσεις που κατέγραψαν κέρδη (27,3% το 2020 
από 55,2% το 2019).

Ακόμα, μία στις 4 επιχειρήσεις δεν έχει καθόλου τα-
μειακά διαθέσιμα, ενώ για επίσης 1 στις 4 επιχειρή-
σεις τα ταμειακά διαθέσιμα δεν επαρκούν για περισ-
σότερο από ένα μήνα. Χειρότερη φαίνεται πως είναι 
η κατάσταση για τις επιχειρήσεις εστίασης καθώς το 
44,1% δεν έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ για 
το 19,2% επαρκούν το πολύ για ένα μήνα.

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις- οφειλές υψηλά πα-
ραμένουν τα ποσοστά των επιχειρήσεων που δηλώ-
νουν πως έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρόλο που 
στις περισσότερες κατηγορίες υποχρεώσεων είναι 
μειωμένα σε σύγκριση με εκείνα της προηγούμενης 
εξαμηνιαίας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2020). 
Επίσης, 1 στις 4 επιχειρήσεις (23,8%) δήλωσε πως έχει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ 
κλπ) και 1 στις 4 επιχειρήσεις (26,3%) δηλώνει πως 
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ. 
Το 14,9% των επιχειρήσεων που απασχολούν προσω-
πικό δήλωσε πώς έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
το πρώην ΙΚΑ, το 32,9% των επιχειρήσεων που έχουν 
τραπεζικά δάνεια δήλωσε πως έχει καθυστερημένες 
οφειλές και το 23% των επιχειρήσεων που έχουν ενοί-
κιο δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές.

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες για το επόμενο εξά-
μηνο 4 στις 10 (38,2%) μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή 
της δραστηριότητας τους κατά το επόμενο διάστημα, 
ενώ το 53,6% των επιχειρήσεων περιμένει μείωση του 
κύκλου εργασιών.

Τέλος, το 63,1% των επιχειρήσεων θεωρεί πως η 
οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία θα 
διαρκέσει για τουλάχιστον 2 χρόνια με τους επιχειρη-
ματίες της εστίασης να καταγράφουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό απαισιοδοξίας (72%).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 6932 285 768

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα 
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΚΑ-
ΘΑΡΙΣΤΡΙΑ και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά 
προτίµηση µε δίπλωµα, ζητούνται, 
από µεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, 
για εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ. για πληροφορίες: 22840 27990

Το κατάστηµα VILLART στη Νάουσα 
αναζητά για πλήρη απασχόληση: α) 
ΠΩΛΗΤΗ. Aπαραίτητη η καλή γνώση 
αγγλικών και η δυνατότητα χρήσης 
Η/Υ. β) ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ-ΓΑΖΩΤΡΙΑ 
µε προϋπηρεσία σε ραφή ειδών 
οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6934665416 
και αποστολή βιογραφικού στο cv@
villart.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε προ-
ϋπηρεσία ζητείται από κοµµωτήριο 
στην Παροικιά, κατά προτίµηση µε 
εξειδίκευση στο αντρικό – barber και 
στο χτένισµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 24827 και ώρες καταστηµά-
των. 

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 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από το κατάστηµα 
«ΥΡΙΑ» στο Λογαρά, για πώληση και 
για ταµείο. Τηλ. για πληροφορίες: 
6944 115 555

ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται µε γνώσεις αγγλι-
κών και αν γίνεται µε προϋπηρεσία, 
για καθαρισµό δωµατίων στην Αλυκή. 
Τηλ. 6978 370 698

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται, από το 
ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» στην Χρυσή 
Ακτή Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 
6979 328 556 ή στο e-mail στο 
operations@poseidon-paros.gr

ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται για 
τη στελέχωση Σούπερ – Μάρκετ στη 
Μάρπησσα. Αποστολή βιογραφικών 
στο broth.acc@gmail.com. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6943 27 9 227

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, 
ζητείται για κατάστηµα πληροφορικής. 
Απαραίτητα δίπλωµα οδήγησης και 
καλή γνώση αγγλικών. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 6945 797 400

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ, ζητεί-
ται από επιχείρηση ενοικιαζοµένων 
δωµατίων στην Παροικιά, από Ιούνιο 
έως Σεπτέµβριο. Τηλ. Επικοινωνίας 
6936 501 107

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
ΠΑΜΦΘΗΝΟΣ πωλείται, τραπέζια, 
καρέκλες, είδη κουζίνας- σερβιρίσµα-
τος, ηλεκτρική τέντα, γκριλ, φριτέζες, 
ηλεκτρικοί φούρνοι κ.λ.π. Τηλ. 6944 
815 804

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€



 | 13www.fonitisparou.gr Λεύκες

«ΥΡΙΑ 
ΛΕΥΚΩΝ»  
Ο σύλλογος 
που στηρίζει 
τα έθιμα

Ο σύλλογος που θα παρουσιάσουμε αυτή την εβδο-
μάδα βρίσκεται, στον παραδοσιακότερο οικισμό της 
Πάρου, τις Λεύκες. O λόγος για τον «ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ Λευ-
κών». Ένας σύλλογος που διαχρονικά προσπαθεί να δι-
ατηρήσει την παράδοση, τα έθιμα, τα γραφικά στοιχεία 
του χωριού και φυσικά να τα μεταλαμπαδεύσει στους 
νέους ανθρώπους.

Η «Φωνή της Πάρου», συνομίλησε με τον πρόεδρο 
του συλλόγου, Αποστόλη Παντελαίο, ο οποίος μας 
μίλησε για τις δράσεις που κάνει ο «ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ», με 
αποκορύφωμα το γνωστό πανηγύρι του νησιού, αυτό 
του «Καράβολα», αλλά και για το εντυπωσιακό «Ανοι-
χτό Θέατρο Λευκών».

Πόσα χρόνια λειτουργίας και προσφοράς 
έχει στην Πάρο ο σύλλογος;

«Το 1983 η αγάπη και το μεράκι κάποιων ανθρώπων 
του χωριού μας, για την παράδοση και την διαφύλαξη 
των εθίμων του τόπου μας, έγινε η κινητήριος δύναμη 
στην δημιουργία του συλλόγου ΥΡΙΑ.

Επί 38 συναπτά έτη ο σύλλογος μας, σεβόμενος 
πάντα, τη διαχρονική αξία των ηθών και εθίμων του 
τόπου μας, εναρμονίζει το χθες με το σήμερα με σκο-
πό ένα καλύτερο αύριο. Μη ξεχνάμε ότι, ο καθρέφτης 
ενός τόπου είναι ο πολιτισμός του...».

Ποιος είναι ο βασικός στόχος του συλλόγου 
και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε;

«Κύριος στόχος του συλλόγου μας και ο αποκλειστι-
κός λόγος της ίδρυσης του, ήταν και παραμένει η ανά-
δειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
χωρίς φυσικά να παραλείπουμε αλλά προβλήματα 
υψίστης σημασίας όπως καθαριότητα κοινοχρήστων 
χώρων, προστασία παραδοσιακών κτηρίων και την 
διαφύλαξη των εθίμων του χωριού μας, που τείνουν 
να εξαφανιστούν».

Ποιο είναι το ιδιαίτερο στίγμα των Λευκών 
από άποψη πολιτιστικών εκδηλώσεων;

«Από την ίδρυση του συλλόγου μας το 1983 η με-
γαλύτερη εκδήλωση του, ήταν ο ετήσιος καλοκαιρινός 
χορός που γίνεται κάθε Αύγουστο το πρώτο Σάββατο 
μετά της Παναγίας.

Από τον Αύγουστο του 2003 αυτός ο χορός καθιε-

ρώθηκε ως «Η γιορτή του Καράβολα» και άλλαξε τα 
δεδομένα των πανηγυριών στην Πάρο».

Ποιες είναι οι δράσεις σας ως σύλλογος;
«Οι δράσεις του συλλόγου μας, με τη συνεχή στήρι-

ξη των μελών του αλλά και των κατοίκων του χωριού 
μας, ολοένα και αυξάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τις περισσότερες και μεγαλύτερες δραστηριότητες. 

Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι όπως προανέφε-
ρα, η γιορτή του Καράβολα, στολισμός του χωριού και 
κάλαντα την περίοδο των Χριστουγέννων, προσεγμέ-
νες εκδηλώσεις για νέους αλλά και μεγαλύτερους, 
παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες αλλά και ειδικά 
αφιερώματα σε εξέχουσες παρουσίες του τόπου μας. 
Μην ξεχάσω να αναφερθώ στην κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας, στο καθιερωμένο γλέντι της Τσικνοπέ-
μπτης και πολλές ακόμη...».

 Η πανδημία έχει επηρεάσει πολλές δραστη-
ριότητες πάνω στο νησί εδώ και ένα χρόνο. Οι 
σύλλογοι για την επιβίωσή τους χρειάζονται 
τις εκδηλώσεις. Εσείς πόσο έχετε επηρεαστεί 
και με ποιόν τρόπο;

«Όλοι βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα καθώς με 
την πανδημία όλοι οι τομείς της ζωής μας έχουν επη-
ρεαστεί. Ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που πλήττεται 
βαριά. Όλοι οι συλλογικοί θεσμοί βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα, αυτό της επιβίω-
σής τους, εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας. Μην 
ξεχνάμε ότι τα πάγια έξοδα τρέχουν ενώ έχει «παγώ-
σει» κάθε δράση που έφερνε έσοδα στον εκάστοτε 
σύλλογο».

Μέχρι τώρα πόσο σας έχουν βοηθήσει ο δή-
μος και το επαρχείο;

«Ανέκαθεν ο δήμος Πάρου καθώς και το επαρχείο 
ήταν αρωγοί της προσπάθειας μας και τους ευχαρι-
στούμε θερμά. Ευελπιστούμε σε καλύτερες ημέρες 
για τις δράσεις του συλλόγου μας, πάντα φυσικά με 
τη βοήθειά τους, σύμμαχο μας».

 Υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώ-
πους, να ασχοληθούν με τις παραδόσεις τα έθι-
μα του τόπου ακόμα και με συλλόγους;

«Σκοπός του συλλόγου μας είναι να φέρουμε τους 
νέους κοντά μας, να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα του 
τόπου μας και να γίνουν οι συνεχιστές της παράδοσης 
μας.

Δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αυξημέ-
νες υποχρεώσεις, απομακρύνει όλο και περισσότερο 
την συμμετοχή των νέων μας από τα κοινά και αυτό 
είναι κάτι που μας θλίβει ιδιαίτερα».

Πως προέκυψε το όνομα «ΥΡΙΑ»;
«Η ονομασία του συλλόγου μας προέρχεται από την 

παλαιά ονομασία του χωριού μας».
Έχουν ακουστεί πολλά ως προς το ιδιοκτη-

σιακό καθεστώς για το «Ανοιχτό Θέατρο Λευ-
κών» στις Λεύκες. Ποια είναι η δική σας άποψη 
επί αυτού;

«Η άποψη μου, ως Αποστόλης Παντελαίος και όχι 
ως πρόεδρος του συλλόγου είναι ότι το θέμα ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος του «Ανοιχτού θεάτρου Λευ-
κών» ήταν εντελώς άκυρο. Το θέατρο στεγάζεται σε 
κοινοτικό - δημοτικό χώρο. Ανέκαθεν υπήρξε και θα 
παραμείνει ιδιοκτησία του δήμου Πάρου και πότε δεν 
έπρεπε να αμφισβητηθεί αυτό».

Πιστεύετε πως έχει αξιοποιηθεί σωστά, πο-
λιτιστικά, από το δήμο ή θα μπορούσε να έχει 
γίνει κάτι διαφορετικό;

«Μετά την αναβάθμισή του από «Θεατράκι», σε 
«Ανοιχτό θέατρο Λευκών» την ευθύνη για την «διοί-
κησή» του, την είχε ο σύλλογος «ΥΡΙΑ». Πρότασή μου 
λοιπόν είναι, να συνεχίσει να «διοικεί» ο «ΥΡΙΑ», ως 
φορέας πολιτιστικών εκδηλώσεων και το εκάστοτε 
συμβούλιο τα θέματα που αφορούν το θέατρο. Έχο-
ντας οριστεί μια τριμερή επιτροπή που θα αποτελείται 
από τον πρόεδρο της κοινότητας, τον πρόεδρο της 
ΚΔΕΠΑΠ και φυσικά τον «ΥΡΙΑ», που σε μια άψογη 
συνεργασία μεταξύ τους να αποφασίζουν από κοινού 
για τα θέματα των εκδηλώσεων του θεάτρου μας».

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν 
σας ρωτήσαμε;

«Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι ίσως οι συνθήκες 
να είναι λίγο καλύτερες το καλοκαίρι που έρχεται και 
έρθει ξανά η κανονικότητα στην ζωή μας. Καλώ όλο 
τον κόσμο να στηρίζει τους τοπικούς πολιτιστικούς 
συλλόγους στο δύσκολο έργο τους. Η παράδοση του 
τόπου είναι ευθύνη όλων μας!».

Γιώργος Κοντός
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Εδώ και τώρα μέτρα 
για την πανδημία

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου συνεδρίασε τη Δευτέρα, 12 Απριλίου. Μεταξύ των 
θεμάτων που συζήτησε ήταν και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας στο νησί μας.

Την πρωτοβουλία για να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο 
Πάρου το θέμα της πανδημίας, πήρε η Λαϊκή Συσπείρωση. Ο επικεφαλής της παρά-
ταξης, Κ. Ροκονίδας, παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο ένα μελετημένο πλάνο για 
τη λήψη μέτρων περιορισμού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, έτσι ώστε, να 
μη γίνουν τα ίδια λάθη με πέρυσι το καλοκαίρι, που ξέφυγε ο έλεγχος.

Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα. Σε πρώτη φάση θα σταλεί στα αρμόδια υπουρ-
γεία την κοινή απόφαση, απαιτώντας να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Για τον σκοπό 
αυτό θα δημιουργηθεί επιτροπή που θα επιβλέπει την υλοποίηση των προτάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου, για την προστασία της υγείας των κατοίκων και τη δια-
σφάλιση της σωστής λειτουργίας της αγοράς του νησιού. 

Τέλος, αν δεν ικανοποιηθούν τα μέτρα που έχει προτείνει το δημοτικό συμβούλιο, 
θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Έως το κλείσιμο της ύλης της εφημερίδας μας (14/4/21) δεν είχε κοινοποιηθεί 
στα ΜΜΕ από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το κείμενο του ψηφίσματος. 
Ωστόσο, η Λαϊκή Συσπείρωση προχώρησε στη κοινοποίηση Δελτίου Τύπου σχετικά 
με τη συνεδρίαση και τις προτάσεις της, το οποίο ακολουθεί:

«Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών μας, εδώ και ένα 
χρόνο, για μέτρα κατά της πανδημίας και προστασίας 
της υγείας των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού 
μας, φέραμε το θέμα προς συζήτηση στο τελευταίο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Παρά την παρελκυστική τακτική της 
δημοτικής αρχής να μεταθέτει χρονικά την κουβέντα, 
τη στάση της να υποβαθμίσει το θέμα και της τακτικής 
του Δημάρχου να θεωρεί ότι οι «ατυχείς» τηλεοπτικές 
παρεμβάσεις του και οι επιστολές του προς τους αρ-
μόδιους Υπουργούς λύνουν τα προβλήματα, οι οποίες 
σημειωτέον ήταν αποτέλεσμα των δικών μας πιέσεων, 
δεν έγινε δυνατό τα προβλήματα να «μπουν κάτω από το χαλί».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχτηκε το σύνολο των προτάσε-
ων μας, που με επιμονή ο Δήμαρχος για πολλή ώρα προσπάθησε να «αποδομήσει», 
αναγκαζόμενος στο τέλος από τα πράγματα να κάνει θεαματική στροφή. 

Παρόλο που έχει πλέον συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας 
και βρισκόμαστε στη δίνη του τρίτου κύματος, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από μέρους 
της κυβέρνησης δεν είναι αντίστοιχα των απαιτήσεων για την προστασία της υγείας 
μας, των δικαιωμάτων στην εργασία, στη μόρφωση και των δραστηριοτήτων των πο-
λιτών, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που έχουν 
προκύψει.

Αυτό αποδεικνύουν οι χιλιάδες θάνατοι, οι εκατοντάδες νοσηλευόμενοι 
εντός και εκτός ΜΕΘ και η δεινή θέση που έχουν περιέλθει οι εργαζόμε-
νοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, ο μαθητικός πληθυσμός κλπ με τα συνεχή 
lockdown. 

Πληρώσαμε ακριβά το προηγούμενο καλοκαίρι τις οικονομικές συνέπειες, λόγω της 
μη έγκαιρης λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Συνεχίζουμε να τις βι-
ώνουμε ακόμα και σήμερα με το σκληρότερο τρόπο, με τις συνεχείς αναστολές ή το 
κλείσιμο σε εστίαση, σχολεία, τον τουρισμό και αλλού.

Η αγωνία και η ανασφάλεια σε όλους είναι έκδηλη αφού βλέπουμε να στενεύουν 
τα χρονικά περιθώρια για μια ομαλή προετοιμασία της τουριστικής σεζόν. Οι προσδο-
κίες για την υγειονομική θωράκιση του νησιού ματαιώνονται βλέποντας τους αργούς 
ρυθμούς εμβολιασμών, σε σχέση με το επείγον της περίστασης, και τα ασαφή σενάρια 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων που αφορούν όχι μόνο τους εμπλεκόμενους με τον 
τουρισμό αλλά όλους τους κατοίκους του νησιού όπως και τους επισκέπτες του.

 
Οι προτάσεις μας κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις:
Στην πρόληψη, την αντιμετώπιση και τα γενικά μέτρα. 

Επιγραμματικά:
1. Είσοδος στο πλοίο ή το αεροπλάνο επιβατών από την Ηπειρωτική Ελλάδα 

ή το εξωτερικό προς τα νησιά με αρνητικό αποτέλεσμα σε δοκιμασία ανι-
χνευτικού ελέγχου για τον κορωνοϊό COVID-19 του τελευταίου 24ωρου. 
Δοκιμασία ανιχνευτικού ελέγχου για τις ενδοκυκλαδικές μετακινή-
σεις στο λιμάνι της Πάρου και για τους επιβάτες τουριστικών σκα-
φών που προσεγγίζουν το νησί στο σημείο προσέγγισης.

2. Δημιουργία Σταθερών Κέντρων δωρεάν ανιχνευτικού ελέγχου για 
τον κορωνοϊό COVID-19 στα σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας στο 
νησί.

3. Συνταγογράφηση μοριακών τεστ και κάλυψη κόστους από τον ΕΟ-
ΠΥΥ. Εξασφάλιση αναλώσιμων και αντιδραστηρίων για την αξιοποί-
ηση του μοριακού αναλυτή του Κέντρου Υγείας για άμεσα αποτελέ-
σματα. 

4. Άμεση διάθεση του απαραίτητου αριθμού εμβολίων και δημιουργία 
επιπλέον εμβολιαστικού κέντρου ώστε να εξασφαλιστεί η επιτάχυν-
ση του εμβολιασμού. 

5. Στελέχωση του ΚΥ με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και 
λοιπό προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, άμεσα και να καλυφθεί με κρατική ευθύνη το ΚΥ 
σε αναλώσιμα και εξοπλισμό που είναι αναγκαίος στην πανδημία.

6. Ζητάμε από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, μελέτη χωροθέτη-
σης και κατασκευής νέας μονάδας ΠΦΥ - όπως και αν λέγεται- στε-
λεχωμένη με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα 
μέσα με βάση τα πληθυσμιακά, επιδημιολογικά και γεωγραφικά κρι-
τήρια, που θα περιλαμβάνει μονάδα αιμοκάθαρσης ώστε να πάψει η 
ταλαιπωρία των αιμοκαθαρόμενων και των οικογενειών τους.

7. Ζητάμε το σταδιακό με προϋποθέσεις άνοιγμα της εστίασης σε εξωτε-
ρικούς χώρους με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

8. Ζητάμε ανοικτά όλα σχολεία με μέτρα και ολιγομελή τμήματα
9. Να ενισχυθεί με προσωπικό το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου και το Λι-

μεναρχείο Πάρου.
10. Να υπάρξουν από μέρους της πολιτείας ουσιαστικά μέτρα στήριξης 

των ανέργων, των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων.
11. Τέλος ζητάμε να διατηρήσουμε το δικαίωμα μας να διαφοροποιού-

μαστε από τα οριζόντια μέτρα της επικράτειας

Παράλληλα:
• Zητάμε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο δωρεάν ανιχνευτικό έλεγχο για 

του κορωνοϊό COVID-19, για εργαζόμενους που απασχολούνται στους κλά-
δους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και 
των μεταφορών.

• Zητάμε να μην εφαρμοστούν ειδικά για φέτος οι προβλεπόμενες αλλαγές 
του Υπουργείου Παιδείας (τράπεζα θεμάτων, ελάχιστος βαθμός εισαγωγής κλπ).

• Ζητάμε να ενεργοποιηθεί η Ομάδα Κρίσης ώστε να αναλάβει τον ρόλο για 
τον οποίο δημιουργήθηκε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του ζητά την άμεση ανταπόκρι-
ση εντός επταημέρου (μέχρι 20/4/21) των αρμόδιων Υπουργών και Υφυ-
πουργών Υγείας, και Προστασίας του Πολίτη και 

Αποφασίζει :
• Την συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούμενη από τον 

Δήμαρχο, εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον Έπαρχο Πάρου- Αντιπά-
ρου, εκπροσώπους ένωσης ξενοδόχων Πάρου- Αντιπάρου, συλλό-
γων ενοικιαζομένων δωματίων, εμπορικού συλλόγου, εστίασης, των 
εργαζομένων στο Δήμο και των Δημοτικών επιχειρήσεων, ένωσης 
γονέων, εκπαιδευτικών α’, β’ θμιας, εκπαίδευσης με στόχο τη διεκδί-
κηση των παραπάνω αιτημάτων.

• Την κλιμάκωση κινητοποιήσεων την εβδομάδα 20/4 με 24/4 με προ-
τεινόμενο στην Συντονιστική Επιτροπή, αποκλεισμό του λιμανιού ή/
και του αεροδρομίου και ότι άλλο η ίδια αποφασίσει, ώστε να υπάρ-
ξει ανταπόκριση στα δίκαια και εύλογα αιτήματα μας.

Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε με κάθε τρόπο και μέσο 
την υγεία μας όπως και το δικαίωμα στην εργασία, στη μόρφωση των 
παιδιών μας και στην επιβίωση της συντριπτικής πλειοψηφίας της τοπι-
κής κοινωνίας και καλούμε το παριανό λαό να συστρατευθεί σε αυτή την 
προσπάθεια».



Σε κακή κατάσταση το γήπεδο 
στη Μάρπησσα 
Σε συνέχεια του φωτορεπορτάζ, με την κατάσταση που βρίσκονται τα γή-

πεδα ποδοσφαίρου διαστάσεων 5Χ5 στην Πάρο, στο γήπεδο στη Μάρπησσα, 
ο τεχνητός χλοοτάπητας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, το γήπεδο είχε φθο-
ρές και κυρίως τρύπες ο χλοοτάπητας. Πριν από πάρα πολύ καιρό, έγινε 
προσπάθεια να γίνουν μπαλώματα με συμπληρωματικό τάπητα, ωστόσο το 
αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί μικρά 
υψώματα και είναι επικίνδυνο να σκοντάψουν πάρα πολλά άτομα προκαλώ-
ντας κάποιο τραυματισμό. Πρέπει να γίνει σωστή αποκατάσταση του τεχνη-
τού χλοοτάπητα, διότι στο γήπεδο προπονούνται οι ακαδημίες του Μαρπησ-
σαϊκού και είναι επικίνδυνο για τις μικρές ηλικίες. 

Τέλος, υπάρχει και ελλιπής καθαρισμός, καθώς υπάρχουν στον αγωνιστικό 
χώρο από πεταμένοι ξηροί καρποί, έως οτιδήποτε βάλει ο νους, που πετούν 
κάποιοι ανεύθυνοι.



Η 22η έκδοση
έχει ξεκινήσει!
Εσύ θα είσαι µέσα;
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