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Ακτοπλοΐα και κορωνοϊός
Πού πάμε; » σελ. 8-9

Παροναξίας Καλλίνικος:
Το Δεκαπενταύγουστο 
νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα » σελ. 5

Μαζί σας και πάλι στις αρχές Σεπτεμβρίου
Με την ευχή ότι όλοι θα είµαστε υγιείς και ασφαλείς
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Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την προετοιμασία 
που οφείλουμε να έχουμε ως επαγγελματίες υγείας, 
ως πολιτεία αλλά και ως κοινωνία για την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων πριν αυτά οδηγήσουν σε αδιέξοδα 
και τότε καταφύγουμε σε οριζόντια και σκληρά μέτρα.

Έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι τα πράγματα τείνουν 
να ξεφύγουν εκτός ελέγχου και οι ειδικοί επιστήμονες 
έχουν ήδη μιλήσει για δεύτερο κύμα της πανδημίας 
τον φθινόπωρο που όμως θα επιβαρυνθεί και από την 
τρέχουσα επιδημιολογία των ιώσεων με κορύφωση 
τον συνδυασμό κορωνοϊού και γρίπης.

Τι μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες εκτός από την 
πολυσυζητημένη ατομική μας ευθύνη δηλαδή την τή-
ρηση των μέτρων ατομικής προστασί-
ας και την κοινωνική αποστασιοποίη-
ση; Μπορούμε να διεκδικήσουμε από 
τον δήμο αυτά που οφείλει να μας 
δώσει ως τοπική αρχή και γίνομαι πιο 
σαφής. Είναι υποχρέωση του δήμου 
να προχωρήσει σε πράξεις, να βάλει 
φρένο στις παραφωνίες που διαστρε-
βλώνουν επιστημονικά θέματα και 
δημιουργούν σύγχυση απλουστεύ-
οντας κάτι που είναι αποδεδειγμένα 
δύσκολο, την ιατρική. Είναι λογικό, 
ανθρώπινο και δημοκρατικό να υπάρ-
χουν διαφορετικές φωνές και από-
ψεις αλλά για φιλοσοφικά ή πολιτικά 
θέματα, όχι για ιατρικά. Η ιατρική είναι 
θετική επιστήμη βασίζεται στη γνώση. 
Η γνώση στην έρευνα και η έρευνα 
στην παρατήρηση, κάθε παρατήρηση δεν είναι γνώση, 
χρειάζεται έρευνα για να τεκμηριωθεί. Αυτό σημαίνει 
ότι η προσωπική σκέψη-παρατήρηση κάποιου -ακόμη 
και επιστήμονα- δεν είναι γνώση. Και φυσικά δεν γίνε-
ται η επιστημονική κοινότητα να τρέχει πίσω από ανο-
ησίες να διορθώνει τα αδιόρθωτα. Οφείλουμε όλοι να 
διυλίζουμε τι διαβάζουμε και κυρίως τι κοινοποιούμε 
ως σημαντικό.

Είναι υποχρέωση του δήμου να δίνει στους 
πολίτες τη σωστή διάσταση των πραγμάτων 
και να μην κουκουλώνει την αλήθεια πίσω 
από το παραπέτασμα του «όλα είναι καλώς 
καμωμένα» διότι δεν είναι όλα καλώς καμω-
μένα και ο κόσμος το ξέρει και κλονίζεται, και 
η αμφιβολία γιγαντώνεται. Δίνει τροφή στην πα-
ραπληροφόρηση αφού δεν είναι ικανή η επίσημη πλη-

ροφόρηση να κάνει τη δουλειά της. Βγήκαμε από μία 
καραντίνα οικονομικά τραυματισμένοι και κινδυνεύου-
με τώρα να χάσουμε ότι κερδίσαμε.

Γιατί τα γράφω όλα αυτά;
Γιατί έρχεται δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνας. Η 

πανδημία δεν έχει υποχωρήσει και οι εποχικές ιώσεις 
με την πρωταγωνίστρια γρίπη θα μας επισκεφθούν με 
ζηλευτή συνέπεια στο ετήσιο ραντεβού τους. Λύση δεν 
είναι να μην ανοίξουν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθ-
μοί. Λύση είναι να μην πηγαίνουν τα παιδιά άρρωστα 
στα σχολεία.

Λύση είναι να ακολουθούμε τις συστάσεις των ει-
δικών για τον εμβολιασμό για την εποχική γρίπη. Όλοι 

οι γιατροί έχουν τις γνώσεις να σας ενημερώσουν 
σχετικά με τον εμβολιασμό, για την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Οι γιατροί όμως, 
όχι κάποιος που γνωρίζει κάποιον που κάτι έπαθε μετά 
από εμβολιασμό. Σίγουρα δεν θα θέλουμε να ζήσουμε 
διπλό χτύπημα από κορωνοϊό και γρίπη!

Λύση είναι το κεντρικό κράτος να φτιάξει το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας αλλά και οι τοπικές αρχές, που μας 
αφορούν στο νησί, να προσφέρουν στην τοπική κοι-
νωνία το επίπεδο υγείας που μας αξίζει. Λύση είναι 
η έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού για τον εμβολι-
ασμό για την εποχική γρίπη και η πρόβλεψη για επάρ-
κεια εμβολίων. Τι κάνουν οι τοπικές αρχές γι’ αυτό;

Θα μου πείτε τι να κάνουν οι τοπικές αρχές αυτά 
είναι κεντρικά καθορισμένα ζητήματα. Βολεύει πολύ 
αυτή η προσέγγιση αλλά δεν είναι έτσι! Ο ρόλος των 

δημοτικών αρχών είναι να δίνει λύσεις με βάση τις ιδι-
αιτερότητες των τοπικών αναγκών. Είναι διαφορετικές 
οι ανάγκες ενός δήμου της Αττικής και διαφορετικής 
ενός νησιωτικού δήμου. Αυτός εξάλλου είναι και ο λό-
γος ύπαρξης των δήμων. Να φροντίζουν τις τοπικές 
ανάγκες… και στην υγεία δεν χωράνε άλλες καθυστε-
ρήσεις.

Η πολυσυζητημένη λύση του να διοριστούν γιατροί 
και να εξοπλιστεί το Κ.Υ. έχει μείνει στα χαρτιά και στις 
ημερίδες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να 
διεκδικήσουμε να προετοιμαστεί σωστά ο μοναδικός 
δημόσιος φορέας του νησιού, το ΚΥ, να διοριστεί άμε-
σα ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να εξοπλιστεί 
υλικοτεχνικά. Από τον Μάρτιο κιόλας έχω κάνει σειρά 
έγγραφων προτάσεων, για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας στο νησί, που όμως έμειναν στα συρτάρια του 
δήμου. Που είναι οι εθελοντές ιατροί που θεωρητικά 

δήλωσαν συμμετοχή; Που είναι οι 
εθελοντές πολίτες; Πόσοι εθελοντές-
χρηματοδότες ακόμα θα υπάρξουν; 
Πως σκέφτεται να αντιμετωπίσει ο 
δήμος το επερχόμενο φθινόπωρο και 
χειμώνα που προβλέπονται δύσκο-
λοι από πλευράς επιδημιολογίας; Ή 
θα περιμένουμε να γίνει η επέλαση 
του διδύμου κορωνοϊού- γρίπης για 
να κινηθούμε; Η δράση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης σήμερα αρχίζει και 
τελειώνει στην αναζήτηση δωρητών 
και εθελοντών, στα δελτία τύπου, στις 
φωτογραφήσεις και τα like, αυτή την 
τοπική αυτοδιοίκηση αξίζουμε; 

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το 
δάκτυλο μας, η δημόσια δωρεάν 
υγεία είναι μεν δημόσια αλλά καθό-
λου δωρεάν. Ο έλληνας πολίτης την 

έχει πληρώσει και ξανα-πληρώσει. Στο χέρι του είναι 
να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει από εκείνους που 
του οφείλουν. Ας διεκδικήσει μία τοπική αυτοδιοίκηση 
με ανοικτό μυαλό και ευρύτερη οπτική και όχι κοντό-
φθαλμες και επικίνδυνες συμπεριφορές. 

Η Πάρος δεν είναι ένα καλοκαιρινό σκηνικό 
χολιγουντιανής ταινίας που τον Οκτώβρη θα 
κλείσουν τα φώτα και θα ανανεώσει το ρα-
ντεβού με τον τουρισμό για τον επόμενο Μάιο. 
Έχει μόνιμους κατοίκους. Ανθρώπους που 
ζουν και εργάζονται στο νησί και δικαιούνται 
φροντίδα υγείας όλο τον χρόνο. Εκτός και αν 
αυτή η λεπτομέρεια δεν αφορά τον δήμο…

Φωτεινή Σαμαρά 
Επιχειρηματίας 

ΜΒΑ, διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας

Υγεία

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 538

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Κορωνοϊός + γρίπη 
Ανάγκη προετοιμασίας



έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

Η χρήση της μάσκας 
είναι υποχρεωτική
κατά την είσοδο

και έξοδο από το θέατρο

The use of mask
is mandatory

when entering and
exiting the theater

Salvataggio

ΤΑΙΝΙΑ | FILM

DIRECTED BY ΣΚΗΝOΘΕΣΙΑ
FLORIANE CLOSUIT
MUSIC ΜΟΥΣΙΚΗ 
JOHN BALIKOS

Fenia 
Papadodima 
& AMORGO 
QUINTET
ΣΥΝΑΥΛΙΑ | CONCERT

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΝΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΟΔΩΡHΣ 
ΡΕΛΛΟΣ

ENCARDIA
ΜΟΥΣΙΚH ΚΑΙ 
ΤΡΑΓΟYΔΙΑ ΤΗΣ 
ΚAΤΩ ΙΤΑΛIΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ | CONCERTΣΥΝΑΥΛΙΑ | CONCERT

20.08.2020
21:30

ΔΩΡΕΑΝ/Δελτίο 
προτεραιότητας
FREE OF CHARGE/
Priority card

30.08.2020
21:30

31.08.2020
21:30

Θέατρο Πάρκου
Άι Γιάννη Δέτη 

Theater At ThePark
Ai Giannis Detis,
Naousa

ΕΙΣΟΔΟΣ/
ADMISSION 

€ 12

ΕΙΣΟΔΟΣ/
ADMISSION 

€ 12
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Ο ρόλος των 
πολιτιστικών 
συλλόγων 
στις τοπικές 
κοινωνίες

Ο πολιτισμός χαρακτηρίζεται, ως εργαλείο ανάπτυ-
ξης, απασχόλησης και ευημερίας.

Με κάθε πολιτιστική εκδήλωση που υλοποιείται, η 
ζωή των κατοίκων βελτιώνεται, τόσο σε ατομικό, όσο 
και σε συλλογικό επίπεδο, γιατί τα άτομα και οι κοινω-
νίες με αυτό τον τρόπο εξελίσσονται, καλλιεργούνται 
και προοδεύουν. Έτσι, οι σύλλογοι συμμετέχουν στην 
αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου. 

Όλοι έχουμε την υποχρέωση, να μιλούμε για την 
αναγκαιότητα του πολιτισμού στη ζωή μας και της δι-
ατήρησης της παράδοσης του τόπου μας. Έτσι μόνο 
δημιουργείται μια αέναη ροή πολιτιστικής ιστορίας, 
ένα συνεχές αποτύπωμα που θα κληρονομήσουν οι 
νεότεροι. Γι’ αυτό οι πολιτιστικοί σύλλογοι, πρέπει 
πάντα να σχεδιάζουν για το μέλλον, αναδεικνύοντας 
το παρελθόν, ενώ πρέπει να επιδιώκουν συνεργασί-
ες μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε μέσω της 
συνεργασίας αυτής, να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και 
έτσι να εργάζονται, για το συμφέρον της τοπικής κοι-
νωνίας γενικότερα.

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, φαίνεται η αναγκαιότητα 
των πολιτιστικών συλλόγων, να συμβάλλουν ενεργά 
στις τοπικές κοινωνίες, που βαδίζουν προς αλλοτρίω-
ση. Το ότι λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, βρίσκονται 
σε καταστολή όλες οι λειτουργίες και πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις των συλλόγων, προξενεί μεγάλο προβλημα-
τισμό. Εν τω μεταξύ πρέπει να επανασχεδιάσουν για 
το πώς θα λειτουργήσουν στο μέλλον, αλλάζοντας 
ίσως ακόμη και τα καταστατικά τους για την καλύτε-
ρη λειτουργία τους, γίνοντας έτσι πιο ευέλικτοι, προ-
σθέτοντας περισσότερα άρθρα στο καταστατικό τους, 

προς εξυπηρέτηση περισσοτέρων δραστηριοτήτων, 
προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. 

Ο ρόλος των συλλόγων, επιβάλλεται να 
αναβαθμιστεί! Αυτό που κάποτε έκανε αυθόρμητα η 
κοινωνία, σήμερα πρέπει να ξαναζωντανέψει εντελώς 
συνειδητά για τους πολίτες και προπαντός για τους 
νέους.

Μπροστάρηδες ως προς αυτό, μπαίνουν ευαίσθη-
τα και προβληματισμένα άτομα, αλλά πιο καρποφόρα 
αποτελέσματα, φέρνουν οι οργανωμένες ομάδες και 
οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, που με τις ενέργειές 
τους, μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Απο-
σκοπώντας στον πολιτιστικό τουρισμό, που περιλαμ-
βάνει τον τουρισμό σε ιστορικές πόλεις με μουσεία, 
αρχαία θέατρα κλπ. Τον αστικό τουρισμό σε πόλεις με 
παραδοσιακούς οικισμούς (που τόσους έχει το νησί 
μας). Ακόμα και σε αγροτικές περιοχές, αποτυπώνο-
ντας τις παραδόσεις πολιτιστικών κοινωνιών.

Κατά γενική ομολογία, οι πολιτιστικοί τουρίστες 
ξοδεύουν περισσότερα από τους καθιερωμένους τυ-
πικούς τουρίστες. Αυτή η μορφή τουρισμού, γίνεται 
ολοένα και πιο δημοφιλής στον κόσμο και μπορεί να 
συνδράμει, στην ανάπτυξη του τόπου μας. 

Κατανοώντας την αναγκαιότητα αυτή και ότι είμα-
στε περισσότερο χθες και λιγότερο σήμερα, χρησι-
μοποιώντας την γνώση αυτή σχεδιάζουμε το μέλλον, 
δείχνοντας τον σωστό δρόμο στις επόμενες γενιές, 
βοηθώντας έτσι να γίνει η νέα γενιά πιο ενεργή και 
δημιουργική.

Παναγιώτης Δημόπουλος 
Γραμματέας του Δ.Σ. του συλλόγου 
παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς

Ερανική 
επιτροπή 
για τα 
παρεκκλήσια

Η ειδική ερανική επιτροπή του Ιερού ναού Παμμεγί-
στων Ταξίαρχων Παροικιάς, ενημέρωσε ότι ξεκίνησαν 
οι εργασίες αποκατάστασης δύο παρεκκλησίων της 
Παροικιάς -παρά τις δυσκολίες που επέφερε η παν-
δημία του κορωνοϊού- έπειτα από την έγκριση των 
σχετικών μελετών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυ-
κλάδων.

Πρόκειται για το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου (του Χαμάρτου), όπου οι εργασίες απο-
κατάστασης βρίσκονται στη φάση της αντικατάστασης 
της στέγης και για το παρεκκλήσιο της Παναγίας του 
Σταυρού στο κάστρο της Παροικιάς, στο οποίο ήδη 
έχει ολοκληρωθεί η καθαίρεση των επιχρισμάτων. Οι 
μέχρι τώρα εργασίες πραγματοποιήθηκαν από προ-
σφορές σε χρήματα, υλικά και προσωπική εργασία πι-
στών αλλά και φίλων ευαίσθητων στη διατήρηση της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στη φροντίδα των 
παρεκκλησίων της νήσου μας.

Επειδή οι εργασίες ειδικότερα στο παρεκκλήσιο του 
Αγίου Ιωάννου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν 
από το φθινόπωρο, η ερανική επιτροπή, που έχει συ-
σταθεί με απόφαση της Ι. Μητροπόλεως Παροναξίας, 
κάνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους και τους πο-
λυπληθείς φίλους της Πάρου να ενισχύσουν με όποιο 
πρόσφορο τρόπο κρίνουν την κοινή προσπάθεια απο-
κατάστασης των δύο παρεκκλησίων.

Τέλος, ο πρόεδρος της ερανικής επιτροπής, πατήρ 
Σπυρίδων Φωκιανός, σημειώνει ότι: «εκτός από 
τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί εξαρχής 
στην Τράπεζα Πειραιώς, χρήματα επί αποδείξει ει-
σπράττονται και από τα μέλη της Ερανικής Επιτροπής.
Αλεξόπουλος Ηλίας κιν. 697-015-8787
Αργουζής Κων/νος κιν. 6977600158
Γράβαρης Κων/νος κιν. 694-878-1841
Καραβίας Θεόδωρος κιν. 697-432-2297
Καραγκούνη – Σπανού Ερμιόνη κιν. 698-643-8323
Μαύρης Ιωάννης κιν. 697-822-7303
Μαύρης Μένεγος κιν. 693-297-1451
Ο Τραπεζικός λογαριασμός της Τράπεζας Πειραιώς:
Αριθμ. Λογ. 5712-046613-064  
ΙΒΑΝ GR 97 0172 7120 0057 1204 6613 064».

Ψήφισμα για 
Αγιά Σοφιά

Η διοικούσα επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος, 
Παναγία Εκατονταπυλιανή, εξέδωσε ψήφισμα για την 
Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, που έχει ως εξής:

«Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος 
Παναγίας της Εκατονταπυλιανής Πάρου, αυτού του 
μοναδικού παλαιοχριστιανικού Ναού που οι Άγιοι Αυ-
τοκράτορες Κωνσταντίνος και Ελένη προ 17 αιώνων 
ανήγειραν και ο ευσεβής Αυτοκράτορας Ιουστινιανός 
του προσέδωσε την σημερινή μορφή ως αντίγραφο 
της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, πού συνήλ-
θε σε έκτακτη Συνεδρία την 31η Ιουλίου ε.έ, υπό την 
προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παρο-
ναξίας κ. Καλλινίκου, καταδικάζει με τον πιο έντο-
νο τρόπο την απόφαση του τουρκικού κράτους 
να επαναφέρει την Αγία Σοφία Κωνσταντινου-

πόλεως σε καθεστώς ενεργού μουσουλμανικού 
τεμένους, μετά από 86 χρόνια λειτουργίας της ως 
μουσείου.

Πρόκειται για μία πράξη που αντίκειται σε όλες τις 
διεθνείς αρχές προστασίας της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και στοχεύει στην ιστορική ταυτότητα του 
κορυφαίου αυτού μνημείου, το οποίο συμπυκνώνει 
όσο κανένα άλλο την ιστορία και τον πολιτισμό του 
Βυζαντίου.

Η οπισθοδρομική αυτή απόφαση, θα έχει αναπό-
φευκτα σημαντικές επιπτώσεις στην προστασία και 
την ακεραιότητα της Αγίας Σοφίας. Η μεταβίβαση της 
διαχείρισης από την τουρκική αρχαιολογική υπηρεσία 
στις θρησκευτικές αρχές εκθέτουν την Αγία Σοφία σε 
μόνιμο κίνδυνο αλλοιώσεων και καταστροφών.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τις διαμαρτυρίες της 
διεθνούς κοινότητας, ελπίζοντας ότι η απόφαση της 
10ης Ιουλίου θα αποτελέσει μία σύντομη παρένθεση 
στην ιστορία της Αγίας Σοφίας και ότι το μνημείο θα 
επανέλθει στην προτέρα λειτουργία τους. 

Ασφαλώς θεωρείται αυτονόητο ότι για μας τους 
Ορθοδόξους Χριστιανούς σε όλα τα μήκη και τα πλά-
τη της Οικουμένης, η Αγία Σοφία είναι ένας Ορθόδο-
ξος Χριστιανικός Ναός που για περίπου χίλια χρόνια 
λειτουργούσε αδιαλείπτως ως τόπος λατρείας του 
Παναγίου Τριαδικού Θεού. Ως εκ τούτου ενδόμυχος 
πόθος και ευχή όλων μας είναι ο Πάνσεπτος αυτός 
Ναός - Σύμβολο, να επανέλθει στον σκοπό για τον 
οποίο ανηγέρθη, χωρίς αλλοιώσεις και παραχαράξεις 
που ήδη κατά τρόπο ασεβή και απαράδεκτο συντε-
λούνται από την Τουρκική ηγεσία, να αποδοθεί δη-
λαδή και πάλι στην ελεύθερη λειτουργική ζωή των 
Ορθοδόξων χριστιανών».

Λιγότεροι 
θεατές στο 
Πάρκο

Σύμφωνα με την πρόεδρο της επιτροπής εκδηλώσε-
ων του πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, Άννα Κάγκανη, 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον σας και την προσέλευση 
στις εκδηλώσεις μας. 

Παρά ταύτα, σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Το Πάρ-
κο, σεβόμενο την αίσθηση ασφάλειας του κοινού και 
σε συνδυασμό με όλα τα ενδεικνυόμενα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος μέτρα, αποφάσισε να μειώσει και 
άλλο την διαθέσιμη χωρητικότητα του θεάτρου. Έτσι 
από το 75% βάσει των οδηγιών του ΥΠΠΟΑ, θα επι-
τρέπεται η είσοδος μόνο στο 50%, δλδ 350 θεατές.

Θερμή παράκληση και έως ότου επαναλειτουργήσει 
το ηλεκτρονικό εισιτήριο, να προτιμάτε την προπώλη-
ση στην προμήθεια των εισιτηρίων. Ελπίζουμε στην 
κατανόηση σας και ευχόμαστε του χρόνου να ήμαστε 
όλοι εδώ περισσότεροι, υγιείς και αισιόδοξοι».

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις
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Αύγουστος! Ο μήνας που αναμφίβολα χαρακτηρίζε-
ται από την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Υπερα-
γίας Θεοτόκου. Από την πρώτη του ημέρα η ευχή που 
ακούγεται μαζί με το «καλό μήνα» είναι «καλό άγιο 
δεκαπέντε» και «καλή Παναγιά». 

Η μορφή της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας 
δεσπόζει τόσο στους Ιερούς μας Ναούς με την κα-
θημερινή τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων, όσο και 
στις καρδιές των πιστών που συμμετέχουν σε αυτές. 
Μυριάδες είναι οι προσευχές που ανεβαίνουν σαν 
θυμίαμα τούτες τις μέρες στον ουρανό και φτάνουν 
μπροστά στη Μεγαλόχαρη είτε ως ευχαριστία για τη 
θερμή προστασία της, είτε ως παράκληση για βοήθεια 
και λύτρωση από τις δοκιμασίες αυτού του κόσμου.

Για μια ακόμη χρονιά ο Ορθόδοξος λαός μας θα τι-
μήσει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου μέσα από 
τη λατρεία της Εκκλησίας μας αλλά και μέσα από την 
Ελληνορθόδοξη παράδοσή μας. Στη Μητροπολιτική 
μας περιφέρεια της Παροναξίας η καρδιά της εορτής 
χτυπά ξανά στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, το οποίο εκτός από 
σημαντικό θρησκευτικό κέντρο αποτελεί και σπουδαίο 
χριστιανικό μνημείο, χτισμένο τον 4ο μ.Χ. αιώνα από 

τον Μεγάλο Κωνσταντίνο προς εκπλήρωση τάματος 
της μητέρας του Αγίας Ελένης.

Ο φετινός όμως εορτασμός πραγματοποιείται μέσα 
στη δυσάρεστη ατμόσφαιρα που δημιουργεί η παρου-
σία του νέου κορωνοϊού στη ζωή μας καθώς μετά και 
την πρόσφατη κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων 
στην χώρα μας, λόγω της τουριστικής περιόδου, επε-
βλήθη ξανά η λήψη επιπλέον μέτρων. 

Ως εκ τούτου και φέτος στο Ιερό Προσκύνημα της 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου θα πραγματο-
ποιηθούν κανονικά και μέσα στα πλαίσια των μέτρων 
προστασίας που ισχύουν όλες οι λατρευτικές εκδηλώ-
σεις που τελούνται κατ’ έτος πλην της Λιτανεύσεως 
της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας μας αφού με πρόσφα-
τη Κ.Υ.Α εκτός των άλλων επεβλήθη και το μέτρο της 
απαγόρευσης των Λιτανειών για την αποφυγή συνω-
στισμού. Ιδιαίτερα λοιπόν τη φετινή χρονιά που η πα-
τρίδα μας αλλά και ο κόσμος ολόκληρος δοκιμάζεται 
σκληρά από την θανατηφόρο ασθένεια, το πρόσωπο 
της Παναγίας ανατέλλει ως ήλιος, για να σκορπίσει το 
φως της ελπίδας και της παρηγοριάς στις ταλαιπωρη-
μένες ψυχές των πιστών.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους το φετινό Δεκαπενταύ-

γουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως ο πιστός 
λαός μας το ονομάζει, να αποτελέσει την αφετηρία για 
ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα και σε προσωπικό αλλά 
και σε κοινωνικό και παγκόσμιο επίπεδο και η Παναγιά 
μας η Εκτατονταπυλιανή να πρεσβεύει στον Υιό και 
Θεό της να μας ελευθερώσει από την φοβερή δοκιμα-
σία που έχει επιφέρει ο νέος κορωνοϊός παγκοσμίως 
και να σκεπάζει με τη Χάρη Της την πατρίδα μας και 
τον κόσμο ολόκληρο.

Καλό και ευλογημένο Δεκαπενταύγουστο!
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας
Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα

Τ. 22620 89891
e. prod2@kritikoswood.gr

Εκθεσιακός χώρος στην Παροικιά
∆ιασταύρωση Νάουσας-Λευκών

Τ. 22840 21212
e. expo@kritikoswood.gr

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
από πιστοποιημένη ξυλεία accoya και 

πιστοποιημένη οικονομική thermowood 

και μην ξεχνάτε, το περιβάλλον 

είναι υπόθεση όλων μας

1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

3. ΣΗΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 χρόνια accoya & 25 χρόνια thermowood

Μητρόπολη Παροναξίας

Παροναξίας Καλλίνικος: 
Τον Δεκαπενταύγουστο  
νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα
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Οι Αγωγιάτες
«Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη!», «Όπου πάει το 

μουλάρι ή όπου το οδηγεί ο αγωγιάτης!». Αγωγιά-
ζω, δίνω ή παίρνω μεταφορικό μέσο με αμοιβή, αγώι. 
Αγωγιάτης, εκείνος που αναλαμβάνει να μεταφέρει 
πρόσωπα ή πράγματα με τα ζώα του από τόπο σε 
τόπο, μεταξύ διαφόρων πόλεων ή στην ίδια πόλη και 
για την εργασία του παίρνει κάποια αμοιβή, που λέγε-
ται αγώι. 

Βασικό μεταφορικό μέσο ήταν το μουλάρι και ο γάι-
δαρος. Τα γαϊδουράκια σήκωναν βάρη ελαφριά, ενώ 
τα μουλάρια μετέφεραν είδη πολύ βαριά. Οι αγωγιά-
τες μετέφεραν τους επιβάτες, που ερχόταν με το βα-
πόρι της γραμμής από το λιμάνι της Παροικιάς, στο 
προορισμό τους ή εκείνους που ήθελαν να ταξιδεύ-
σουν, αντίστροφα. 

Τα ζώα ήταν θρεμμένα, περιποιημένα, ήρεμα και 
μαθημένα να έρχονται σε επαφή με αγνώστους και 
να πλησιάζουν σε κάποιο ανάβαθρο, ώστε να ανέβει 
εύκολα ο αναβάτης στο σαμάρι. Οι αγωγιάτες πάντα 
έστρωναν στο σαμάρι ένα χράμι ή μια πολύχρωμη 
καθαρή κουρελού. Ο αγωγιάτης πότε συνόδευε τον 
ενοικιαστή του ζώου και πότε όχι. Αυτό εξαρτιόταν 
από τον αναβάτη. Τα ζώα που χρησιμοποιούσαν οι 
εξ επαγγέλματος αγωγιάτες δεν τα χρησιμοποιού-
σαν για το όργωμα της γης. Σε όλα τους έδιναν και 
κάποιο όνομα όπως: «Μαυρέτα», «Λαμπρινή», «Κανέ-
λα», «Μένιος», «Αράπης», κ.α. Τα υποζύγια είχαν και 
το δικό τους χώρο «στάθμευσης» όπως στο αλσύλλιο, 
στο μουσείο, στην Κοινότητα, στο Μπουνταράκι, μέχρι 
και υπόστεγο είχε φτιάξει ο Αντώνιος Τσαντάνης. Υπο-
χρεωτικό ήταν όταν κυκλοφορούσαν μέσα στο χωριό 
να έχουν δεμένο στην «πισιλίνα», το τσουβάλι για τις 
ακαθαρσίες.

Εργαλείο απαραίτητο του αγωγιάτη ήταν το σαμά-
ρι, που εκτός από κάθισμα πάνω του κρεμούσαν ή 
έδεναν τα βάρη που κουβαλούσε το ζώο. Το σαμάρι 
στερεωνόταν πάνω στη ράχη του ζώου, δένοντας το 
από τη κοιλιά και από τα οπίσθια με δερμάτινα λουριά, 

τη λεγόμενη «πισιλίνα». Όταν φόρτωνε ο αγωγιάτης, 
ανάλογα το βάρος του εμπορεύματος, έπρεπε κάποιος 
να του κρατάει κόντρα, από την άλλη πλευρά του σα-
μαριού. Πολλές φορές όταν ήταν μόνος στο φόρτωμα, 
βοηθό είχε τη «φορτωτήρα», ένα μακρύ χοντρό ραβδί 
με μικρή διχάλα στην άκρη, την οποία σφήνωνε κό-
ντρα στο σαμάρι με το έδαφος για να μην μπατάρει. 
Τα «πετροσάνιδα» ήταν ξύλινα σανίδια ενός μέτρου 
που κρεμόντουσαν με σχοινιά στο σαμάρι για να με-
ταφέρουν πέτρες, δοχεία με νερό, κ.α. Τα κοφίνια, τα 
δεμάτια, κλπ. τα στερέωναν δεμένα στο σαμάρι με ένα 
χοντρό σχοινί τη «σάουλα». Το «στομόχι», το φίμωτρο 
δηλαδή, για να μην τρώνε από δω και από εκεί. Το κα-
πίστρι (χαλινάρι) και το ραβδί ήταν το τιμόνι του ζώου. 
Επίσης τα ζώα αυτά άκουγαν και σε παραγγέλματα 
όπως: (ψουουου) που σημαίνει σταμάτα, (τστστσ), (ου-
ιστ) που σημαίνει ξεκίνα, προχώρα, (να να) από εδώ, 
ακόμα και για να πιουν νερό τους έκαναν ένα περίεργο 
σφύριγμα. 

Οι αγωγιάτες έπαιρναν και παραγγελίες, μεταφέ-
ροντας εμπορεύματα από την Παροικιά στα χωριά ή 
και το αντίστροφο σε εμπόρους και ιδιώτες, αγροτικά 
προϊόντα, κρασιά, υλικά οικοδομής, κ.α. Η τροφοδοσία 
των νησιών γίνονταν με τα καΐκια και όλα τα προϊόντα 
ξεφορτώνονταν με τα χέρια και στη συνέχεια μεταφέ-
ρονταν με τα γαϊδουράκια στον προορισμό τους. 

Χαμός γινόταν στο λιμάνι όταν είχε εμπορικό καΐ-
κι μέσα. Κάθε αγωγιάτης μπορεί να είχε όχι μόνο ένα 
αλλά και περισσότερα ζώα για τη μεταφορά. Άλλο 
κουβαλούσε μπακαλική, άλλο τούβλα και τσιμέντα, 
άλλο κρασί, και ούτω κάθε εξής, ακόμα και η απο-
κομιδή των σκουπιδιών, γίνονταν με τα συμπαθητικά 
τετράποδα. Φυσικά όταν ήταν να μεταφέρουν ανθρώ-
πους καθαρίζονταν και στολίζονταν με χάντρες και 
χαϊμαλιά στο καπίστρι και στη χαίτη.

Η εποχή του θερισμού και η εποχή του τρύγου ήταν 
οι πιο φορτωμένες με εργασία. Την εποχή του θερι-
σμού κουβαλούσαν τα κριθάρια στα καΐκια για να τα 
πουλήσουν στο εργοστάσιο παραγωγής μπύρας ΦΙΞ, 
που τα προτιμούσε, γιατί ήταν τα καλύτερα των Κυ-
κλάδων. Την εποχή του τρύγου μετέφεραν τα στα-
φύλια με τα κοφίνια στα πατητήρια ή στην Ένωση 
Αγροτικού Συνεταιρισμού και στη συνέχεια το μούστο 
στα βαρέλια με τα τουλούμια είτε σε αποθήκες είτε 
στα καΐκια. Υπήρχε Σωματείο Φορτοεκφορτωτών, που 
ιδρυτής του ήταν ο καπετάνιος Πολυχρόνης Μαούνης 
διατελώντας πρόεδρος του σωματείου για αρκετά 
χρόνια. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα οχη-
ματαγωγά πλοία, που έφεραν φορτηγά και οχήματα, οι 
αγωγιάτες περιορίστηκαν, στις μεταφορές στα στενά 
σοκάκια, στις επισκέψεις στην ύπαιθρο (Πεταλούδες), 
σε παραλίες, σε αρχαιολογικούς χώρους, ή σε σημεία 
που δεν μπορούσε να πλησιάσει αυτοκίνητο ή για φω-
τογραφικό ενθύμιο. Παρέμεινε όμως το μεταφορικό 
μέσο του πλανόδιου μανάβη (Βαγιανός, Καντούνης, 

Μπατίστας, Φασόλας). 
Σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους του 

1946 – 1954το επάγγελμα του αγωγιάτη δήλωναν: 
Στην Παροικιά οι: Γιώργος Γιατροπούλης (1877), Νι-
κόλαος Ξένος (1879), Στέφανος Πρωτολάτης (1891), 
Κώστας Σαρρής «Μούχλας» (1891), Φραγκίσκος 
Μπιζάς «Κλαδίτης» (1894), Δημήτρης Μπιζάς «Κλα-
δίτης» (1899), Δημήτρης Μαύρης «Μπελάς» (1901), 
Κωσταντής Φραγκούλης (1901), Σπύρος Μαύρης 
«Μπελάς», Αντώνης Μπαρμπαρής «Μπανταντούρης» 
(1905), Αντώνης Χανιώτης (1905), Θανάσης Πατέλης 
«Ζαλάμπας» (1906), Αντώνης Πατέλης (1908), Νικό-
λαος Μπιζάς «Κλαδίτης» (1908), Μιχάλης Μπαρμπα-
ρής «Τσακίρης» (1908), Γεώργιος Μπιζάς (1925), Μι-
χάλης Ξένος (1925), Γεώργιος Μπιζάς «Καλαμωτής» 
(1926), Αναστάσιος Σιφναίος «Ζωνάρας» (1926), Πα-
ναής Μαύρης «Καντούνης», Δημήτρης Σαρρής «Ρώ-
σος», Φραντζέσκος Φραγκούλης «Φλώρος», Μανώ-
λης Φραγκούλης «Φλώρος», Κωσταντής Φραγκούλης 
«Φλώρος», Νικολός Φραγκούλης «Φλώρος», Γιάννης 
και Αντώνης Σιφναίος «Βούλγαρης», οι Σαρρήδες 
Γιώργος, Κώστας, Στέλιος, κ.α.

Στη Νάουσα οι: Δημήτρης Πετρόπουλος (1899), 
Αντώνης Σμυρναίος (1899), Αντώνης Γαβαλάς (1899), 
Σταύρος Τριπολιτσιώτης (1906), Ιωάννης Βιτσαράς 
(1907), Γιώργος Αναγνωστόπουλος (1909). 

Στην Αντίπαρο οι: Γεώργιος Καράντζης (1886), Κώ-
στας Φαρούπος (1906), Ιωάννης Μαριάνος (1907). 

Επίσης πολλοί γεωργοί στο επάγγελμα, όταν δεν εί-
χαν γεωργικές εργασίες, δραστηριοποιούνταν άτυπα 
με το επάγγελμα του αγωγιάτη ή νοίκιαζαν τα ζώα 
τους. Ειδικότερα δε το καλοκαίρι με τον τουρισμό κομ-
βόι πήγαιναν στα περιβόλια με τις πεταλούδες, ή στα 
θρησκευτικά πανηγύρια στις εξοχές. Σήμερα, ως ανά-
μνηση των τότε εποχών, συνεχίζεται το ταξίδι με τα 
γαϊδουράκια στο μαγευτικό περιβόλι «Πεταλούδες», 
από τον Γιάννη Μαλατέστα «Οικονομάκη». 

Πηγές: αρχείο Χριστόδουλου Μαούνη, «Παριανά» 
τευχ. 39. Φωτογραφίες από αρχείο Π. Αυλίτη και Μ. 
Κρίσπη

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Ιστορία



               

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!

Μια πραγµατική ουτοπία στο νησί της Πάρου. Επαναπροσδιορίστε την 
πολυτέλεια σε µια ολιστική και βιώσιµη  εµπειρία όπως ποτέ άλλοτε. 

info@monastiri-paros.com • 22840 53560 • 22840 53325 • www.monastiri-paros.com

@monastiri.paros /monastiriparos



8 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Σύμφωνα με τη μελέτη η φετινή χρονιά παρουσιάζει 
ενδιαφέρον αφού περιγράφει το επιτυχημένο διαχει-
ριστικό έτος του 2019 αλλά εξετάζει και τις προο-
πτικές ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον μετά την είσοδο 
της πανδημίας του κορωναϊού στη ζωή μας. Ακόμα, 
από έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού 
Ναυτιλίας τα πλοία που μεταφέρουν σήμερα τους επι-
βάτες είναι 91 με μέσο όρο ηλικίας τα 26 έτη. Στην 
έκθεση της XRTC διαβάζουμε ότι ο στόλος είναι 
ιδιαίτερα γερασμένος συγκεκριμένα άνω των 
22 ετών και το ένα τέταρτο άνω των 30 ετών.

Η μελέτη, ο κορωνοϊός
Σύμφωνα με τη μελέτη από τον Φεβρουάριο του 

2020 βρίσκεται σε εξέλιξη μία εξαιρετικά μεγάλη πτώ-
ση στις τιμές των καυσίμων με ακραίες διακυμάνσεις 
ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης λόγω κυρίως της 
πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 καθώς και της μη 
επίτευξης συμφωνίας για μείωση της παραγωγής από 
τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. 

Η ακτοπλοΐα είναι ευαίσθητη στις επιπτώσεις τυχόν 
οικονομικής ύφεσης είτε στην ελληνική οικονομία είτε 
στην τουριστική αγορά ή ακόμη σε έκτακτα γεγονότα 
όπως είναι η εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού 
COVID-19 τα οποία οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση που 
σε συνδυασμό με πιθανή πλεονάζουσα προσφορά σε 
μειωμένους ναύλους και πληρότητα, επηρεάζουν αρ-
νητικά την κερδοφορία των εταιριών. 

Η πτώση της ζήτησης των ακτοπλοϊκών μεταφορών 
γίνεται εμφανής τόσο στις μεταφορές επιβατών όσο 
και αυτές των προϊόντων. Οι δεύτερες επηρεάζονται 
από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων προς εξα-
γωγή αλλά και τις αφίξεις τουριστών αφού εξυπηρε-
τούν αποκλειστικά την τροφοδοσία των καταλυμάτων 
και όλης της τουριστικής κατανάλωσης. 

Τα αποτελέσματα του πρώτου πενταμήνου του 
2020 ήταν απογοητευτικά αφού διαπιστώθηκε μια 
πτώση της τάξης του 60% στο μεταφορικό έργο. Ο 
ακτοπλοϊκός στόλος μόνο κατά την υψηλή περίοδο 
αναδιπλώθηκε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για να 
μπορέσει να καλύψει το περιοριστικό μέτρο που επι-
βάλει η κοινωνική απόσταση του 65% και όχι γιατί 
η πληρότητα ήταν ικανοποιητική. Όταν ο στόλος δεν 
ήταν ικανός να καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες, τότε 
ο συντελεστής πληρότητας ανέβηκε στο 80% κι αυτό 
για μερικές μόνο εβδομάδες. 

Η εκμετάλλευση των ταχυπλόων για το 2020 κρί-
νεται ιδιαιτέρως προβληματική λόγω της περαιτέρω 
μείωσης της διάρκειας της περιόδου εκμετάλλευσης 
των πλοίων. Σε διεθνές επίπεδο κλάδος αντιμετωπίζει 
σωρεία προβλημάτων και επιζητά λύσεις για τη διατή-
ρηση της τροφοδοτικής αλυσίδας. Όλα τα κράτη προ-
σφέρουν πακέτα διάσωσης με σκοπό τη διατήρηση 
του δικτύου θαλασσίων συγκοινωνιών. Η πρόβλεψη 
της XRTC για την ακτοπλοϊκή κίνηση του 2020 παρα-

τίθεται ως εξής: 

 Τουριστική κίνηση 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος 

(ΤτΕ) αύξηση κατέγραψε η εισερχόμενη τουριστική κί-
νηση το 2019 κατά 3% σε σχέση με το 2018. Παρά 
τη μικρή αυτή αύξηση οι τουρίστες πέρυσι φαίνεται 
ότι άφησαν στην ελληνική οικονομία συγκριτικά πολύ 
περισσότερα χρήματα σε σχέση με το 2018, καθώς οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2019 διαμορφώθηκαν στα 
18,2 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13% σε 
σύγκριση με το 2018. 

Ακτοπλοϊκή κίνηση 
Το συνολικό θαλάσσιο μεταφορικό έργο στην Ευ-

ρώπη ξεπερνάει τους 200.000.000 επιβάτες από τους 
οποίους το 15% αφορά την Ελλάδα και το 16% την 
Ιταλία. Η Ελλάδα και η Ιταλία δηλαδή συγκεντρώνουν 
το 31% της Ευρωπαϊκής διακίνησης επιβατών. Βέβαια, 
η διαφορά των δύο χωρών είναι ότι τα νησιά που εξυ-
πηρετούνται στην Ελλάδα είναι σχεδόν τριπλάσια. 

Πρώτο θέμα

Ακτοπλοΐα και κορωνοϊός 
Πού πάμε;
Η XRTC δημοσίευσε την 19η ετήσια μελέτη για την ελληνική ακτοπλοΐα, όπου 
βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας είναι 
η συνυπευθυνότητα και ο ρεαλισμός. Η εταιρεία XRTC Business Consultants 
ενεργεί ως εμπορικός εκπρόσωπος ξένων τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία.
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Η ανάπτυξη των νησιών μας στηρίζεται σχεδόν απο-
κλειστικά στην ακτοπλοΐα. Από τα 95 νησιά που εξυπη-
ρετούνται, μόνο τα 25 διαθέτουν αεροδρόμιο, οι ενδο-
μεταφορές εξυπηρετούνται μόνο δια θαλάσσης, ενώ 
το 85% των εμπορευματικών αναγκών των νησιών 
και το σύνολο της τροφοδοσίας τους καλύπτονται με 
τα ακτοπλοϊκά πλοία. Είναι λοιπόν σημαντικό και ανα-
γκαίο να διατηρηθεί το επίπεδο των υπηρεσιών στο 
σημερινό καλό επίπεδο. 

Ακτοπλοΐα και εφοδιαστική αλυσίδα
Η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε περίτρανα τον βα-

σικό ρόλο που διαδραματίζει ο νευραλγικός  αυτός 
κλάδος στη βιωσιμότητα της νησιωτικής Ελλάδας η 
οποία στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες οικονομικής 
δραστηριότητας. 

Ο πρώτος αφορά στη στήριξη της παραγωγικής 
δραστηριότητας των νησιών που προέρχεται από 
τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και ο δεύτε-
ρος αφορά την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τον τουρισμό και κάθε είδους υπηρε-
σίας σχετιζόμενη με αυτόν. Με πολύ απλά λόγια η 
Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά υποστηρίζει μια πλειάδα 
εφοδιαστικών αλυσίδων που σχετίζονται με το σύνο-
λο των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών μας 
κατά τη διάρκεια του έτους που χωρίς αυτή η επιβίω-
ση σε αυτά δεν θα είναι δυνατή.  

Ο συνειδητός προσανατολισμός προς τη δημιουρ-
γία ενός νέου Εθνικού οικονομικού μοντέλου 
που θα έχει μεταξύ των αξόνων οικονομικής 
δραστηριότητας του τον κλάδο της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας. 

- Την παροχή κινήτρων για τη διατήρηση και περε-
ταίρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη 
νησιωτική Ελλάδα η οποία αντιπροσωπεύει το 12% 

του ΑΕΠ της χώρας και το 13% του πληθυσμού. 
- Τον συντονισμό του ακτοπλοϊκού κλάδου με την 

πολιτεία για τη στήριξη αυτού του μοντέλου Εθνικής 
ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας της κατάλληλης 
υποδομής σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις.         

- Τη δημιουργία νέων οδικών οδών μεταξύ των χω-
ρών της Ν.Α. Μεσογείου όπως Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδα-
νίας και Αιγύπτου.

Συμπεράσματα – προοπτικές
Η ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά εισέρχεται σε μια 

δύσκολη περίοδο με άγνωστους παράγοντες επηρε-
ασμού της λειτουργίας της και με μεγάλη αδυναμία 
προσδιορισμού των σημείων στήριξης. Το ζητούμενο 
την περίοδο που διανύουμε δεν είναι η ευρωστία των 
εταιριών αλλά η διατήρησή της οικονομικής τους υπό-
στασης.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση την χρονιά που δια-
νύουμε να υπάρξουν θετικά πρόσημα στην εκμετάλ-
λευση του στόλου παρά μόνο σε ένα μικρό αριθμό 
εταιριών που εξυπηρετούν αποκλειστικά γραμμές δη-
μοσίου συμφέροντος. Στην ίδια όχθη ο άλλος εταίρος 
της αγοράς που είναι το κράτος πρέπει να συνειδητο-
ποιήσει ότι χωρίς την στήριξή του δεν θα μπορέσει σε 
καμία περίπτωση να διατηρήσει το δίκτυο θαλασσιών 
μεταφορών της χώρας.

Ο παράγων Υγεία παίζει το βασικό ρόλο στα επιχει-
ρηματικά σχέδια των ακτοπλοϊκών εταιριών. Οι υγει-
ονομικές νόρμες είναι εξίσου σημαντικές όσο και οι 
κανόνες αξιοπλοΐα. Ο παράγων κόστος της οποιασ-
δήποτε επένδυσης θα πρέπει να υπολογιστεί από το 
νομοθέτη και σίγουρα να επιχορηγηθεί στο σύνολό 
του ειδάλλως είναι πολύ δύσκολο οι εταιρίες να συμ-
μορφωθούν σε οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Ο χειμώνας του 2020-2021 θα είναι ιδιαιτέ-
ρως δύσκολος για τον κλάδο καθώς τα έσοδα 
από το πρώτο εξάμηνο και το καλοκαίρι δεν αρκούν 
για να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, επο-
μένως ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ανταπε-
ξέλθουν στις υποχρεώσεις τους τόσο σε οικονομικό 
επίπεδο όσο και σε λειτουργικό είναι η άμεση κρατική 
ή ευρωπαϊκή επιχορήγηση για την απρόσκοπτη λει-
τουργία τους.

Η εταιρία στη μελέτη της σημειώνει ακόμα: «Θα πρέ-
πει τέλος να αναφερθούμε στη δυνατότητα ή στην 
αδυναμία της αναδιάταξης της ίδιας της αγοράς. Από 
τη μία αντιμετωπίζουμε μιας μορφής ολιγοπωλίου 
στις μεγάλες γραμμές λόγω της συγκέντρωσης πολ-
λών πλοίων από λίγους ομίλους και πολλούς μικρούς 
παίχτες στις μικρότερες γραμμές ενώ από την άλλη 
έχουμε μεγάλη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαί-
ων από λίγους επενδυτές ή κατόχους υψηλών μερι-
δίων των μετοχικών συνθέσεων των εταιριών. Στην 
περίπτωση της κατοχής μεγάλων μετοχικών πακέτων 
από τις τράπεζες είναι επιτακτική η άμεση εκποίησή 
τους εάν λάβουμε υπόψη τους κανονισμούς της Ε.Ε. 
αλλά και την οικονομική πολιτική της χώρας. 

Τονίζουμε ότι η Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά είναι 
υποχρεωμένη να κινηθεί με αμεσότητα σε δύο επί-
πεδα. Το πρώτο σχετίζεται με την άμεση επιβίωσής 
της και το δεύτερο με τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
και βιωσιμότητα του κλάδου στο υπό διαμόρφωση 
αναπτυξιακό περιβάλλον μέσω των Ευρωπαϊκών κον-
δυλίων. Και στα δύο αυτά επίπεδα η κρατική αρωγή 
κρίνεται αναγκαία μέσω θεσμικών και οικονομικών 
παρεμβάσεων. Είναι εμφανές πλέον ότι η αντιμετώπι-
ση της δύσκολης πραγματικότητας την όποια βιώνει 
η αγορά αντιμετωπίζεται με και συνυπευθυνότητα και 
ρεαλισμό».
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Κουράσατε…
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει 

όλοι δέκτες των συνεχών ανακοινώσεων -ένθεν 
και ένθεν- για το περιστατικό μεταξύ του αντι-
δημάρχου Πάνου Κεμπάμπη και της δημοτικής 
υπαλλήλου των οικονομικών. Εκατοντάδες λέ-
ξεις, απόψεις, σχόλια κλπ. Σε τέτοιο βαθμό πλέον, 
που, ειλικρινά, έχουμε χάσει την ουσία, ή ίσως 
ορισμένοι την αφήνουν εντέχνως να αποκρύβε-
ται!

Σε προσωπικό επίπεδο έχω διαμορφώσει μία 
άποψη περί του τι έγινε, αλλά δεν επιθυμώ να τη 
διατυπώσω δημόσια μέσω αυτής της στήλης. Το 
μόνο που μπορώ να πω δημόσια είναι ότι ως αρ-
χισυντάκτης της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», 
αποφάσισα να μη συνεχίσω να δίνω χώρο στις 
σελίδες μας για τη δημοσίευση των νέων ανα-
κοινώσεων, απαντήσεων επί απαντήσεων κλπ. 
Ειδικά όταν οι τελευταίες ανακοινώσεις μπαίνουν 
σε λεπτομέρειες κουτσομπολιού ή εντέχνως και 
πάλι, πετούν την μπάλα στην εξέδρα. Και όσοι 
είναι ποδοσφαιρόφιλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
το πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα είναι ό,τι το 
χειρότερο για τον φίλαθλο…

Από τη μία είχαμε μία κίνηση ενός στελέχους 
της δημοτικής Αρχής (Κεμπάμπης), που σαφώς 
δεν ενήργησε με έξυπνο τρόπο και από την άλλη 
είχαμε αρχικά το ξέσπασμα μία υπαλλήλου. Μετά 
είχαμε την παρέμβαση του συνδικαλιστικού ορ-
γάνου των εργαζομένων στον δήμο Πάρου, την 
ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης, την ανα-
κοίνωση Κωβαίου, την ανακοίνωση της δημοτι-
κής υπαλλήλου, τη νέα και πάλι ανακοίνωση των 
συνδικαλιστών και του αντιδημάρχου Β. Ρούσσου 
(αυτός πέταξε την μπάλα όχι στην εξέδρα, αλλά 
έξω από το γήπεδο). Σε περισσότερες ανακοι-
νώσεις, δεν διάβασα ούτε μία αράδα για τη γε-
νεσιουργό αιτία αυτού του συμβάντος. Δηλαδή, 
ότι όλα αυτά έγιναν διότι η οικονομική Υπηρεσία 
είναι υποστελεχωμένη. Η υπηρεσία αυτή, η οποία 
θυμίζουμε μαζί με την τεχνική Υπηρεσία είναι κύ-
ριο εργαλείο για τη λειτουργία του νησιού, έχει 
όλα και όλα τέσσερα άτομα, όπως ακριβώς και η 
τεχνική Υπηρεσία. Αν λοιπόν, η οικονομική Υπηρε-
σία του δήμου Πάρου είχε περισσότερο προσω-
πικό, τότε δε θα υπήρχε πρόβλημα. Αυτή είναι η 
ουσία και όλα τα άλλα «να ’χαμε να λέγαμε».

Θα ρωτήσετε και δίκαια «μα τέλος πάντων 
πόσα άτομα προσωπικό πρέπει να έχει ο δήμος 
Πάρου για να λειτουργήσει;». Καλή ερώτηση, την 
προσθέτω και ως δική μου, αλλά εγώ γράφω για 
το πρόβλημα που υπάρχει στη διεύθυνση Οικο-
νομικών και στην τεχνική Υπηρεσία. Γνωρίζω, το 
βλέπω, ότι ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία 
του ο δήμος Πάρου έχει τόσα άτομα για την κα-
θαριότητα, άσχετα αν όλοι έχουμε επικεντρωθεί 
φέτος στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί 
στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Ειλικρινά 
δεν γνωρίζω αν τόσα άτομα που έχουν προσλη-
φθεί στην καθαριότητα ασχολούνται με αυτήν ή 
αν έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες.

Το πρόβλημα και το γεγονός με την αντιδικία 
της δημοτικής υπαλλήλου με τον κ. Κεμπάμπη 
δημιουργήθηκε λόγω έλλειψης προσωπικού 
στην υπηρεσία Οικονομικών. 

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Πονάει κεφάλι, 
κόψει κεφάλι

Είναι γνωστή σε όλους μας η φράση «όποιος δεν 
κάνει τίποτα, δεν κάνει και λάθη». Αρκετές φορές ακο-
λουθείται από τους κατέχοντες την εξουσία. 

Έρχεται όμως νομοτελειακά εκείνη η στιγμή που το 
πρόβλημα διογκώνεται τόσο πολύ από την αδράνεια 
σου, ώστε οι συνθήκες σε αναγκάζουν να «δράσεις». 
Και τότε σαν φυσικό επακόλουθο του πανικού, κάποιες 
φορές αντί να λύσεις το πρόβλημα, το «κλείνεις».

Και η αλληλουχία των αρνητικών γεγονότων συνε-
χίζεται μέχρι να δοθεί ικανοποιητική λύση. Πολύ πε-
ρισσότερο δε, αν πρόκειται για κάτι που βρίσκεται στο 
κεντρικότερο σημείο της Παροικιάς και ακόμη περισ-
σότερο όταν εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων.

Είναι συνεχής και αυξανόμενη η δυσφορία 
των συμπολιτών μας και οι διαμαρτυρίες τους 
πια εντονότατες, για το κλείσιμο των δημοτικών 
τουαλετών απέναντι από το κέντρο υγείας με το αιτι-
ολογικό της επικείμενης ανακαίνισης τους. Όλοι πε-
ρίμεναν ότι το λουκέτο δε θα διαρκέσει πολύ, 
αλλά με απογοήτευση διαπιστώνουν ότι αυτή 
η δημοτική αρχή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
απλά ζητήματα επισκευής, συντήρησης και λει-
τουργίας μικρών δημοσίων κτηρίων. Και φυσικά 
ότι αδιαφόρησε επιδεικτικά στο παρελθόν. Ιδιαίτερα 
σε εκείνα που αφορούν την πρωτεύουσα του νησιού.

Η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε όταν 
ήταν ανοιχτές, δε δικαιολογεί το κλείσιμο τους για 
περισσότερο από ένα μήνα και μάλιστα όταν δια-
φημίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους 
επισκέπτες. Έτσι οδηγείσαι σε πρόχειρες λύσεις 
που γεννούν ερωτηματικά αν αντιμετωπίζουν 
έστω και προσωρινά το πρόβλημα ή το επιτεί-
νουν. Στο «δια ταύτα». Τα «λουκέτα» δεν επιλύουν 
προβλήματα, τα μεταφέρουν και τα διογκώνουν.

Επιτακτική ανάγκη είναι να επισκευαστούν 
άμεσα και να λειτουργήσουν με τον πρέποντα 
τρόπο. Κάθε μέρα που περνά μας εκθέτει, εντός και 
εκτός. Η δόμηση κάθε προβλήματος ξεκινά από τον 
ακριβή προσδιορισμό των αιτίων που το δημιουργούν, 
αλλά και του αντίκτυπου που έχει αυτό στην κοινωνία. 
Αυτά καθορίζουν την ταχύτητα που πρέπει να 
επιδεικνύεται στην επίλυση του. Οριακό σημείο 
είναι αν κάτι λειτουργεί μεν, αλλά υπόκειται σε σοβαρή 
κριτική και σε τελική ανάλυση κρίνεται ως «μη ικανο-
ποιητικό».

Σε απλά ελληνικά οι τουαλέτες έπρεπε να 
κλείσουν την στιγμή ακριβώς που θα ξεκινού-
σε η ανακαίνιση τους.

Μέχρι τότε βέβαια, να καταβαλλόταν η μεγαλύτερη 
δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη λειτουργία τους.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Παναγιώτης Δημ. 
Δημητρακόπουλος

Ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος γεννήθη-
κε στη Νάουσα της Πάρου στις 20 Ιανουαρίου 
1781. Όπως γράφει μια ενθύμηση γραμμένη από 
τον παππού του, στο πίσω μέρος μιας εικόνας 
της Παναγίας που βρίσκεται στο αρχοντικό σπίτι 
των Μαυρογένη-Δημητρακόπουλων, αναφέρο-
ντας τα εξής: «Ιανουάριος 20, 1781. Εγέννησε η 
θυγατέρα μου αρσενικόν παιδί και το ονόμασαν 
Παναγιώτη. Ο Θεός να τον κάμη καλόν άνθρω-
πον». 

Ο πατέρας του Παναγιώτη είχε γεννηθεί στην 
Αλωνίσταινα της Αρκαδίας, από όπου μετά την 
αποτυχούσα επανάσταση του Ορλόφ (1770-
1774), κατέφυγε στην Πάρο μαζί με τους συμπα-
τριώτες του (Τριπολιτσιώτης, Μωραΐτης, κ.α.). 
Μεταξύ 1810-1820 θα γίνει κοτζαμπάσης του 
νησιού. Γύρω στο 1810 ο Παναγιώτης εγκατα-
στάθηκε για λίγα χρόνια στην Οδησσό της Ρω-
σίας, όπου δραστηριοποιόταν με το εμπόριο των 
σιτηρών. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1814 
και επέστρεψε στην Πάρο όπου έδρασε αποτελε-
σματικά κατά την Επανάσταση του 1821. 

Ύψωσε την σημαία της Επαναστάσεως στην 
Πάρο στις 24 Απριλίου 1821 καλώντας στα 
όπλα τους κατοίκους της. Ναυτολόγησε με δικά 
του χρήματα ναύτες στην Πάρο και την Ύδρα. Ο 
Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος είχε μυήσει 
στη Φιλική Εταιρεία συμπολίτες μας όπως τους: 
Μάρκο Μάτσα Μαυρογένη, Ανδρέα Ψαράκη, 
Αλέξανδρο Μπαρότζη, Βασίλειο Καμπάνη, Γ. Τε-
λέντα, Ιωάννη Βαλσαμή, Ιωάννη Κορτιάνο, Γεώρ-
γιο Ιωάννου Βιτζαρά, Παναγιώτη Βαφιόπουλο. 
Στις 14 Αυγούστου 1821 με δικά του έξοδα, 
μεταβαίνει στην Πελοπόννησο με 150 εθελοντές 
Παριανούς αγωνιστές, όπου συμμετείχαν στην 
πολιορκία της Τρίπολης.

Στην πολιτική ζωή του διορίζεται το 1822 
έπαρχος Νάξου και κατόπιν διετέλεσε βουλευ-
τής και πληρεξούσιος στις Εθνοσυνελεύσεις. 
Το 1826 χρημάτισε μέλος της Διοικητικής Επι-
τροπής της Ελλάδος και Γερουσιαστής μέχρι το 
1832, ενώ το 1825 είχε ενεργήσει τη στρατολο-
γία στα νησιά μας. 

Το 1804 είχε νυμφευθεί την Αργυρώ Γεωργί-
ου Βιτζαρά, με την οποία απέκτησε τον Δημή-
τριο. Μετά τον πρόωρο θάνατο της συζύγου του 
παντρεύεται την Κατίγκω, αδελφή του Μάρκου 
Μάτσα Μαυρογένη. Πέθανε στην Αθήνα στις 10 
Οκτωβρίου 1832 άγνωστο από ποια αιτία, σε 
ηλικία μόλις 51 ετών.

πηγές: «Παριανά» τευχ. 38
Η οδός του ξεκινάει από την πλατεία «Νικολά-

ου Μαυρογένη» στην περιοχή «Φράγκα Σκάλα» 
έως την οδό «Λοχαγού Ιωάννη Φωκιανού».

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Γυναίκες 
της Πάρου,
ακούστε...

Μπορεί να βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, τον αι-
ώνα των επιστημονικών, τεχνολογικών εξελίξεων 
και ενώ θα μπορούσε η ζωή μας να βελτιωνόταν 
με αντίστοιχες οικονομικές και κοινωνικές παρο-
χές ώστε να εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα 
στη ζωή της εργαζόμενης γυναίκας, της αυτοαπα-
σχολούμενης και των οικογενειών τους, σήμερα 
κάθε άλλο παρά αυτό βιώνουμε.

Στη σημερινή κοινωνία οι εργαζόμενες γυναίκες 
πλήττονται από σωρεία προβλημάτων. Καλούμα-
στε να διαχειριστούμε μια σειρά από «αρμοδιό-
τητες», τις οποίες επωμιζόμαστε λόγω της απου-
σίας ή της μη επάρκειας των κοινωνικών δομών. 
Ας αναλογιστούμε μόνο ποιες επιπλέον ευθύνες, 
άγχη και οικονομικά βάρη δημιουργούνται από 
τη μη ύπαρξη ολοκληρωμένου αποκλειστικά δη-
μόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας. Από την 
ανεπάρκεια των σχολικών κτηρίων και την ελλει-
πή επάνδρωσή τους με προσωπικό. Την απουσία 
εν έτη 2020 δομής για παιδιά ειδικής αγωγής. Ας 
σκεφτούμε πόσο επιβαρυμένη είναι η καθημερι-
νότητα των μανάδων και των γιαγιάδων αλλά 
και συνολικά μιας οικογένειας που καλείται να 
βρει λύσεις για προβλήματα που δεν θα έπρεπε 
να υπάρχουν. Παράλληλα, τα δικαιώματά μας για 
σταθερό ωράριο, 8ώρο, περιόδους ανάπαυσης/
διακοπές, αντικαταστάθηκαν από την εργασιακή 
ανασφάλεια, τη δουλειά δίχως ωράριο, την απλη-
ρωσιά.

Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργήθηκε την προ-
ηγούμενη δεκαετία παραμυθιάζοντάς μας οι κυ-
βερνώντες ότι είναι «προσωρινές θυσίες για την 
έξοδο από μια οικονομική κρίση»! Αποτέλεσμα… 
να μειώνονται οι πλούσιοι και να γίνονται πλουσι-
ότεροι και να αυξάνονται οι φτωχοί και να γίνο-
νται φτωχότεροι!

Σήμερα, βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάστα-
ση που με όχημα την υγειονομική κρίση γίνεται 
προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι πραγματικοί 
λόγοι για την οικονομική κρίση στην οποία ήδη 
βρισκόμαστε, και δυστυχώς φαίνεται να έρχεται 
ένας δύσκολος χειμώνας. Η υγειονομική κρίση εί-
ναι αληθινή, ο κορονοϊός είναι αληθινός, αλλά οι 
συνέπειές του όπως αποδείχθηκε και σε παγκό-
σμιο επίπεδο είναι αποτέλεσμα όλων των αντιλα-
ϊκών πολιτικών που εφαρμόστηκαν τις προηγού-
μενες δεκαετίες, οι οποίες έβλεπαν και βλέπουν 
την υγεία ως ένα κερδοφόρο μαγαζί. Ακόμα και 
σήμερα, εν μέσω της πιο δύσκολης τουριστικής 
περιόδου των τελευταίων ετών η Κυβέρνηση ΝΔ 
επιλέγει να στοχοποιεί τους αυτοαπασχολούμε-

νους, τους μαγαζάτορες, εξασφαλίζοντας ταυτό-
χρονά την απρόσκοπτη κερδοφορία των εφοπλι-
στών και των μεγαλοεπιχειρηματιών στο κλάδο 
της ενέργειας και των μεταφορών. 

Με το ίδιο σκεπτικό η σημερινή και οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις παζαρεύουν τα κυριαρχικά δι-
καιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο, όχι μόνο με τη 
Τουρκία αλλά και με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνά-
μεις αδιαφορώντας για τις μελλοντικές συνέπειες 
που αυτό θα φέρει στους αντίστοιχους λαούς. 

Οι γυναίκες απέναντι σε αυτή τη κατάσταση 
πρέπει να ενημερωθούμε και να πάρουμε θέση 
υπερ των δικών μας συμφερόντων και των οι-
κογενειών μας, και απέναντι στη λογική που μας 
θέλει αρωγούς στην αντιλαϊκή πολιτική που δημι-
ουργεί τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά μας, 
χειρότερες συνθήκες διαβίωσης στο μέλλον. Στις 
μέρες μας υπάρχουν αρκετές «φωνές», πολλές 
γυναικείες οργανώσεις που ευαγγελίζονται την 
«ισότητα» της γυναίκας και τη διεκδικούν, μη ανα-
γνωρίζοντας ότι οι γυναίκες είναι διαφορετικές 
από τους άνδρες. Το αποτέλεσμα αυτής της λο-
γικής είναι να αξιοποιηθούν οι αγώνες των εργα-
ζόμενων γυναικών ώστε να εξισωθούν προς τα 
κάτω τα δικαιώματα των εργαζόμενων αντρών, 
και σήμερα μια οικογένεια να μη μπορεί να αντα-
πεξέλθει στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας 
ενώ δουλεύουν και οι δύο. Η ισότητα χρησιμοποι-
ήθηκε από της ΕΕ στις διατάξεις του Μάαστριχτ 
και στο όνομα του συγκερασμού των επαγγελμα-
τικών και οικογενειακών υποχρεώσεων της γυ-
ναίκας άνοιξαν το παραθυράκι για τις ελαστικές 
σχέσεις εργασίας (σπαστό ωράριο, εκ περιτροπής 
εργασία, ημιαπασχόληση). Σήμερα αυτές οι εργα-
σιακές σχέσεις φύλα δεν κοιτούν!

Γι’ αυτό και εμείς, γυναίκες Παριανές και Αντιπα-
ριώτισες, κατανοώντας την ανάγκη του ριζοσπα-
στικού γυναικείου κινήματος, αναγνωρίζοντας ότι 
η διεύρυνση και η ανάπτυξή του θα ανοίξει δρόμο 
για να πάρουμε ανάσα ζωής, προχωρήσαμε στη 
δημιουργία Ομάδας Γυναικών Πάρου - Αντιπάρου 
που θα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Ο.Γ.Ε 
(Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας).

Εσύ αυτοαπασχολούμενη, εσύ που «βοηθάς» 
δουλεύοντας στην οικογενειακή επιχείρηση, εσύ 
που δουλεύεις 3ωρα και 4ωρα -δηλαδή υποαπα-
σχολήσε με κουτσουρεμένο μεροκάματο γιατί δεν 
υπάρχει κάτι άλλο-, εσύ που ψάχνεις δουλειά, εσύ 
που θέλεις να δουλέψεις αλλά δε μπορείς γιατί 
δεν έχει θέση στον παιδικό σταθμό για το παιδί 
σου, σκέψου τα επιπλέον προβλήματα που έχου-
με μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα 
και πάρε την απόφαση να παλέψεις. Γνώρισε τη 
δράση της ΟΓΕ, έλα στην ομάδα γυναικών Πάρου 
- Αντιπάρου. 

Ποιά άλλη μπορεί να είναι η λύση εκτός από το 
συσπειρωθούμε, να συζητήσουμε για τα προβλή-
ματά μας, να υψώσουμε ανάστημα και να διεκδι-
κήσουμε μια ζωή που μας αξίζει;

Ομάδα Γυναικών Πάρου - Αντιπάρου

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας 
(ΟΓΕ) είναι μια ριζοσπαστική γυναικεία ορ-
γάνωση. Ασχολείται με όλες τις πλευρές που 
αφορούν τη γυναικεία ανισοτιμία, αγωνίζε-
ται ενάντια στην εκμετάλλευση και καταπίε-
ση των γυναικών. Ιδρύθηκε το 1976 και έχει 
μέλη της εκατοντάδες Συλλόγους και Ομάδες 
Γυναικών σ’ όλη την Ελλάδα. Η ΟΓΕ έχει τις 
ρίζες της στους αγώνες του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος και του λαϊκού κινήμα-
τος της χώρας μας. 

Η ΟΓΕ δεν είναι Μη Κυβερνητική Οργά-
νωση (ΜΚΟ). Δεν έχει οικονομικές ή άλλου 
είδους εξαρτήσεις που να υπαγορεύουν τις 
διεκδικήσεις της, το πρόγραμμα και τους σκο-
πούς της.

Δεν είναι φιλανθρωπικός φορέας. Η λαϊκή 
αλληλεγγύη που αναπτύσσεται με τη δράση 
της ΟΓΕ έχει το χαρακτήρα της αλληλοβοή-
θειας ανάμεσα σε ίσους, για να δυναμώσει 
ο κοινός μας αγώνας για όλα αυτά που μας 
στερούν. Δεν έχει το χαρακτήρα της ελεημο-
σύνης ή της «φιλανθρωπίας» για να μάθουμε 
να ζούμε στη φτώχεια.

Δεν είναι οργάνωση που θεωρεί ως αιτία 
της γυναικείας ανισοτιμίας την «εξουσία του 
άντρα». Δε βλέπουμε ως αντίπαλο το συνά-
δελφο, το σύζυγο, τον αδελφό, το συναγωνι-
στή μας, αλλά το σύστημα που γεννά την ανι-
σοτιμία μας. Η ΟΓΕ βρίσκεται στην αντίπερα 
όχθη του νεοφεμινισμού.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης, πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού, από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

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)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΜΑΥΛΕΣ ενοικιάζεται studio 
µονόχωρο 27 τ.µ., µε το µήνα, τη 
σεζόν ή µε το χρόνο. Ησυχία, θέα, 
πάρκινγκ. Τηλ. για πληροφορίες: 6944 
474 516

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑ∆Ο-
ΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ενοικιάζεται 
πλήρως εξοπλισµένη µεζονέτα, από 
το Σεπτέµβριο έως και τον Ιούνιο για 
εκπαιδευτικούς. ∆ιαθέτει WiFi. Τηλ. 
697 2639 017

ΝΑΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ∆ΙΑ, ενοι-
κιάζεται κατοικία 55 τ.µ. αυτόνοµη, 
πλήρως εξοπλισµένη, από Σεπτέµβριο 
έως Ιούνιο 2021. Τηλ. 6944 846 163, 
6946 504 835

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

Η PCPGR ελληνική εταιρεία, 
αναλαµβάνει τη µελέτη, κατασκευή, 
επισκευή, συντήρηση οικιών σε Πάρο 
και Αντίπαρο. Λογικές τιµές µε συνέ-
πεια παράδοσης. Ζητούνται οικόπεδα 
για αντιπαροχή. Τηλ.: 6942 798 728, 
6977 577 891, ώρες γραφείου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΓΚΑΡΑΖ-
ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, 200-400 τ.µ, 
ζητείται προς ενοικίαση έξω από την 
πόλη, σε ήσυχο µέρος, µαζί µε διαµέ-
ρισµα ή σπίτι για όλο το χρόνο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 23368

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ πωλείται στις 
Λεύκες Πάρου. Τηλ. για περισσότερες 
πληροφορίες: 6977 616 977

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
[ACA01] ζητείται από τεχνική 
εταιρεία που ειδικεύεται στον τοµέα 
κατασκευών πολυτελών κατοικιών 
και ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, 
για στελέχωση των γραφείων της 
στην Πάρο. Απαραίτητα προσό-
ντα: Προϋπηρεσία σε λογιστική 
διαχείριση και καταχώρηση στοιχείων 
σε µηχανοργανωµένο σύστηµα, 
Πτυχίο λογιστικής ή οικονοµικών, 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού 
και προφορικού λόγου, Άριστη 
γνώση MS Offi  ce, Σύνταξη και έκδοση 
ΑΠ∆ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδοµοτεχνικών 
έργων, Έµφαση στη λεπτοµέρεια, 
Θέληση για ενσωµάτωση σε µια 
οµάδα µε διεθνείς εµπειρίες και 
επαφές, σύγχρονες µεθόδους 
µελέτης, διαχείρισης και κατασκευής 
έργων, Θέληση για εκµάθηση / χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών εφαρµο-
γών οικονοµικής και λογιστικής 
παρακολούθησης. Επιθυµητά προσό-
ντα: Εµπειρία στον κατασκευαστικό 
κλάδο θα συνεκτιµηθεί αναλόγως, 
Χρήση λογιστικών εφαρµογών 
(sost 1, quickbooks, xero ή άλλων). 
Αποστολή βιογραφικού και επιστολής 
ενδιαφέροντος στο email: cv.
constructionparos@gmail.com µε 
θέµα: ACA01.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών στην Πάρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Ηλικία έως 
35 ετών, δυναµική προσωπικότητα, 
απόφοιτος Λυκείου, γνώση αγγλικής 
γλώσσας και Η/Υ, ευγενική συµπε-
ριφορά. Βιογραφικά στο Fax: 22840 
– 41563 και στο e-mail: arhicom1@
otenet.gr. Επικοινωνία στα τηλ. 22840 
– 41252, 41764

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ BENELLI (κρύα κάνη) 
πωλείται, µε 2 τσοκ (3άρι και 4άρι) 
και 5 κουτιά φυσίγγια. τιµή: 1.000€. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6973 671 821, 
κος Μαρίνος

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 
Ο Καντιώτης Θεόδωρος του Ροδόλφου και της Γεωργίας το γένος Χαλαβατζή, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Αναγνωστοπούλου 
Μαρίνα του Ευάγγελου και της Στέλλας το γένος Αναγνωστοπούλου, που γεν-
νήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν το Σεπτέμβριο στην 
Πάρο. 

Ο Αντώνιος Τριαντάφυλλος του Νικήτα και της Αναστασίας το γένος Σκαν-
δάλη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στην Πάρο και η Παρασκευή Κα-
ρούντζου του Αντωνίου και της Μαρίας το γένος Κοτσολάκη, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν το Σεπτέμβριο στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς στην Πάρο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ

ΠΟΤΑΜΙ ΑΓ.ΑΝΝΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ ΤΚ: 84400
ΤΗΛ: 22840-23025 ΦΑΞ: 22840-23245

e-mail: sehpar@gmail.com
ΑΦΜ: 099563227 ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ

 Αρ.Εξ: 12 Πάρος, 3/8/20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Όσον αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Πάρο, εκ μέρους του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πάρου-Αντιπάρου 
και των μελών του, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό της Δημοτικής Επιτρο-
πής, της επιτροπής αγώνα, της κοινωνίας της Πάρου και των Κυκλάδων. Είμαστε 
αντίθετοι στην τοποθέτηση τους, είμαστε κατά του περιβαλλοντολογικού 
αυτού εγκλήματος. 

 Πιο συγκεκριμένα, αρνούμαστε την εγκατάσταση ανεμογεννητριών- τεράτων 100 
μέτρων η κάθε μία, όπου για την τοποθέτηση τους θα ανοιχτούν δρόμοι, καταστρέ-
φοντας τεράστιες εκτάσεις γης που θα καλυφθούν με πολλά κυβικά μπετόν.

 Είμαστε απέναντι στις πολυεθνικές όπου με επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα συμβάλλουν σε αυτή τη καταστροφή, αποσκοπώντας μόνο στο κέρδος 
αυτών και αδιαφορώντας για το περιβάλλον και την οικονομία του νησιού μας.

Θα αγωνιστούμε και δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αφήσει «κληρο-
νομιά» σε αυτό τον τόπο, απέραντα νεκροταφεία ανεμογεννητριών ,μετά 
το πέρας της λειτουργίας τους, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που θα 
ακολουθήσουν για το περιβάλλον και το νησί μας.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥ -ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

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€

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

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

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας
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Το 1911 ο αείμνηστος 
συμπολίτης μας Νικηφόρος 
Κυπραίος (1877-1946), 
συγγράφει το τρίτο κατά 
σειρά βιβλίο του «ΤΑ ΠΑ-
ΡΙΑ», ήτοι ιστορική συλλογή 
περί της νήσου Πάρου. Εκ-
δόται Α/φοί Μαρινόπουλοι 
έμποροι εν Πάρω. Εν Σύρω 
εκ του τυπογραφείου της 
Ιατρικής Προόδου 1911 
σελίδες 152.

Πρωτοπόρος για την 
εποχή του και εραστής του 

νησιού που έζησε αφού ήταν ο πρώτος συγγραφέας 
που παρουσίασε ιστορικά και σύγχρονα στοιχεία εκτε-
νώς και λεπτομερώς για το νησί της Πάρου στις 152 
σελίδες του αρχές του 20ου αιώνα.

Το βιβλίο φιλοξενεί οκτώ κεφάλαια. Στο κεφ. Α και 
Β αναφέρεται στον δήμο Πάρου με εκτενή ιστορική 
επισκοπήσεις και περιγραφή του Ιερού Ναού της Εκα-
τονταπυλιανής, τα αξιοθέατα της Παροικιάς, την Ιερά 
Μονή του Χριστού Δάσους, τη Μόνη Λογγοβάρδας, 
ναούς της Παροικιάς, ιερείς, σχολεία, δήμαρχοι, αρχαι-
ολογικά, για τον Ν. Μαυρογένη, τη Μαντώ Μαυρογέ-
νη, κ.α.

Το κεφάλαιο Γ’ αναφέρει τον σύλλογο Παρίων «Η 
Εκατονταπυλιανή», το ναυάγιο του γαλλικού πολεμι-
κού σκάφους «Υπερήφανος» στον κόλπο της Παροικι-
άς. Το κεφ. Δ’ «Εκλιπούσαι μορφές έγκριτων Πάριων, 
ιστορικά έγγραφα, επιτήδευματίαι, ιατροί, ταχυδρόμοι, 
έμποροι, έγκριτοι Πάριοι που δρούσαν σε διάφορους 
κλάδους της Διοίκησης κ.α. Στο κεφ. Ε’ Αντίπαρος και 
το σπήλαιο σταλακτιτών. Κεφ. Στ’ Δήμος Υρίας. Κεφ. Ζ. 
Δήμος Μαρπήσσης. Κεφ. Η Δήμος Νάουσας, Κωστος 
κ.α. Το βιβλίο αυτό είναι πολύ σπουδαίο και σπάνιο 
αφού έως και σήμερα σύγχρονοι μελετητές ανατρέ-
χουν στις σελίδες του για να βρουν στοιχεία που αφο-
ρούν το νησί μας και ειδικά την περίοδο της αρχής του 
20ου αιώνα. Όποιος το έχει στην βιβλιοθήκη του να 
ξέρει πως έχει ένα μικρό διαμάντι. 

Για τη βιογραφία του συγγραφέα Νικηφόρου Κυ-
πραίου μπορεί κάθε αναγνώστης να βρει στοιχεία που 
αφορούν την ζωή του και το πνευματικό του έργο στο 
περιοδικό «Παριανά» τεύχος 22 και στο τεύχος 61. 
Δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει τιμηθεί όπως θα 
έπρεπε η προσωπικότητα αυτή του νησιού μας. Εάν 
εξαιρέσω τη δωρεά ταφή του από την τότε Κοινότητα 
Πάρου (1946), τον Νίκο Αλιπράντη που έχει αφιερώ-
σει κάποιες πολύτιμες σελίδες στα «Παριανά» και την 

οδό που αφιέρωσε ο ευαίσθητος ιστορικά συμπολίτης 
μας Χριστόδουλος Μαούνης, οι σύγχρονοι ανιστόρη-
τοι τοπικοί άρχοντες -από άγνοια και ασχετοσύνη- όχι 
μόνο δεν τον τιμούν αλλά ξήλωσαν και το ταφικό του 
μνημείο «ως τιμής ένεκεν» γιατί δεν υπήρχε χώρος τα-
φής στο κοιμητήριο της Παροικιάς. Για γέλια και για 
κλάματα αφού η ολιγωρία τους να βρουν εδώ και 
τόσα χρόνια νέο κοιμητήριο, τώρα αναγκάζονται να 
ξηλώνουν ιστορικά ταφικά μνημεία. Αλλά να ξέρουν 
ότι η ιστορία καταγράφει και θα είναι υπόλογοι στους 
ίδιους απογόνους τους.

Ιστορία

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Το πρώτο ιστορικό βιβλίο με 
εκτενή αναφορά στην Πάρο
Του Μιχάλη Ρουμπάνου

Ο Νικηφόρος Κυπραίος σε νεαρή ηλικία

Η υπογραφή του

Ο Κυπραίος καθήμενος κάτω δεξιά 
στους Άγιους Αναργύρους
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Δεν πρέπει να 
πληρώσουμε 
ξανά

Το «μάρμαρο» μιας πολιτικής υποταγμένης στα με-
γάλα οικονομικά συμφέροντα, καλούνται να πληρώ-
σουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι και 
στην Πάρο μετά τα νέα κυβερνητικά μέτρα.

Τα κυβερνητικά μέτρα αποσπασματικά και ανεπαρκή, 
η πολιτική τους είναι γεμάτη αντιφάσεις και πισωγυρίσματα και το αποτέλεσμά της 
επιβεβαιώνεται από τις αρνητικές εξελίξεις σε βάρος της δημόσιας υγείας.

Η κυβέρνηση αντί να νοιώθει ένοχη για τα αποτελέσματα της πολιτικής της σήμε-
ρα «κουνάει το δάκτυλο» σε όσους επισκέπτονται το νησί μας, σε εργαζόμενους και 
αυτοαπασχολούμενους εξανεμίζοντας τις ελπίδες για περιορισμό της χασούρας και 
των προβλημάτων που θα ακολουθήσουν.

Την ίδια ώρα ο δήμαρχος Πάρου δείχνει να είναι «αλλού» δίνοντας στη δημοσιό-
τητα μια ανακοίνωση με τις «δικές του αλήθειες», που όμως δεν έχουν σχέση με την 
πραγματικότητα.

Αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι είναι δέσμιος της επικοινωνιακής τακτικής 
του και της υποταγής του στη κυβερνητική πολιτική. Όσο περισσότερο φωνάζει για 
τον αδέσμευτο και ακομμάτιστο χαρακτήρα του, τόσο πιο σφικτά εναγκαλίζεται μαζί 
της.

• Την ίδια ώρα που δεν γίνεται θέμα η αδυναμία εξυπηρέτησης επισκεπτών και 
νησιωτών λόγω ανυπαρξίας εισιτηρίων.

• Την ίδια ώρα που έκαναν «λάστιχο» τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε βάρος της 
δημόσιας υγείας.

• Την ίδια ώρα που το Κέντρο Υγείας παραμένει με το ίδιο προ covid-19 προ-
σωπικό, χωρίς καθαριότητα και εικόνες ντροπής, χωρίς σεντόνια στους θαλά-
μους, χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης των τέστ από την 2η ΥΠΕ και με ένα 
πρόεδρο επιλογής του που δεν ξέρει ποτέ και τίποτε.

Και τώρα που κάποιοι αποφάσισαν να παίξουν το δικό τους παιχνίδι συρρικνώ-
νοντας παραπέρα την τουριστική περίοδο με τα καμώματα τους, περιδιαβαίνει τα 
κανάλια ζητώντας «δικαιοσύνη για να αποκατασταθεί η αδικία».

Για μια ακόμα φορά η Πάρος καλείται να πληρώσει το τίμημα της 
ανερμάτιστης «πολιτικής» των safe, ready and happy του Μ. Κωβαίου, 
που δεν μπορεί να ορθώσει ανάστημα και να υπερασπίσει τα συμφέροντα 
των παριανών και του τόπου. Υποχρέωση μας να αντισταθούμε.

Πτώση και τον Ιούλιο
Αρνητικό ρεκόρ είχαμε στην Πάρο κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, αφού οι επιβάτες 

που κατήλθαν στο νησί μας ήταν μόλις 67.912. Σημειώνουμε ότι πέρσι τον αντίστοι-
χο μήνα είχαμε 151.895 αποβιβασθέντες επιβάτες, ενώ για να βρούμε παρόμοιο 
μικρό νούμερο αποβίβασης επιβατών πρέπει να γυρίσουμε στο 2012, που ήταν τότε 
78.331.

Σημειώνουμε ακόμα ότι οι κατάπλοι πλοίων ήταν τον εφετινό Ιούνιο 375 έναντι 
848 την περσινή χρονιά. 

Οι περισσότεροι επιβάτες ήρθαν από τον λιμένα Πειραιώς (45.274) και ακολού-
θησαν αυτοί από τη Μύκονο (5.658), τη Νάξο (4.845), τη Θήρα (3.327), τη Ραφήνα 
(2.770), τη Σύρο (1.828) και ακολούθησαν άλλοι πέντε νησιωτικοί λιμένες με μικρό-
τερα νούμερα. Η ημέρα με τη μεγαλύτερη αποβίβαση στο λιμάνι Παροικιάς ήταν στις 
31 Ιουλίου 2020 όταν είχαμε την κάθοδο 4.400 επιβατών.

Τέλος, τον μήνα Ιούλιο 2020 πραγματοποιήθηκαν στον λιμένα Παροικιάς 12 κα-
τάπλοι φορτηγών πλοίων και 14 κατάπλοι δεξαμενοπλοίων.

Συντήρηση οδικού 
δικτύου

Ο περιφερειάρχης, Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας δημοπράτησης, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για 
την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)» έναντι 
συνολικού ποσού 495.883,55 ευρώ. 

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση του επαρχιακού 
οδικού δικτύου της Πάρου. 

Περιλαμβάνει την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, εργασίες αποκατάστασης 
του ασφαλτοτάπητα, εργασίες καθαρισμού των τάφρων και των ερεισμάτων του 
οδικού δικτύου, καθαρισμού των οχετών για την απορροή των ομβρίων υδάτων 
και των ρεμάτων, άρση των καταπτώσεων, καθώς και αποκατάσταση επιφανειών 
σκυροδέματος, που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού στο γεφύρι 
στα Μάρμαρα Δ.Κ. Αρχιλόχου Πάρου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και φορέας 
κατασκευής του έργου είναι η διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας 
Κυκλάδων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του  
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνεται  στον συνολικό 
προγραμματισμό, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των μικρών νησιών, σε τμήματα 
που πρέπει να βελτιωθούν, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Παροικιά
Smile - Αγ. Ελένη - 2284028025

«Αναγέννηση» βιβλιοπωλείο
Μπαρµπαρή Μαργαρίτα χαρτικά

Stradale cafe
«Γκίκα Αφοί» χρωµατοπωλείο

Μάρπησσα «∆ήµητρα» αρτοποιείο
«Ξυλεµπορική» Άγουρος Άγγελος

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

Λεύκες «Γιούλη» µίνι-µάρκετ
«Μέλι cream» Πατέλης Κώστας  

Πρόδροµος Καβάλης Ανδρέας µίνι-µάρκετ

Αντίπαρος «Ταχυδροµικό Πρακτορείο»
- Μαούνης Γιάννης

Νάουσα
Τσουνάκης Αντώνης

Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία
Νικηφόρος Ρούσσος

∆ρυός «Ανουσάκη» σούπερ-µάρκετ

Μάρµαρα « Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» 
- αρτοποιείο

σηµεία διανοµής
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Σύμφωνα με ανακοίνωση από την αναπληρώτρια 
κυβερνητική εκπρόσωπο, Αριστοτέλεια Πελώνη, από 
τις 11 Αυγούστου και έως στις 23 του ίδιου μήνα κα-
ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι κλει-
στά από τις 24:00 μέχρι τις 7 το πρωί στους δήμους 
Πάρου και Αντιπάρου, όπως και σε άλλες περιοχές της 
χώρας.

Όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος το μέτρο 
μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές αν αυτό 
κριθεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα 
ανακοινώθηκε η ακύρωση της φετι-
νής ΔΕΘ αλλά και η αναστολή των 
εκδηλώσεων με συμμετέχοντες όρ-
θιους συμπεριλαμβανομένων συναυ-
λιών και παραστάσεων.

Στην ίδια κατηγορία με Πάρο και 
Αντίπαρο, σε ότι αφορά την απαγό-
ρευση λειτουργίας των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος 
μέχρι τις 23 Αυγούστου, είναι οι πα-
ρακάτω περιοχές:

- Περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης,

- Περιφερειακές Ενότητες Θεσ-
σαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και 
Κέρκυρας,

- Δήμοι Μυκόνου, Πάρου, Σαντορί-
νης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντι-
πάρου, Ζακύνθου και Κω.

Καθησυχαστικός ο Κωβαίος
Την ίδια ημέρα (10/8) που ανακοινώθηκαν τα μέτρα 

για τα καταστήματα εστίασης –δύο ώρες νωρίτερα- 
είχε ανακοινωθεί από τον δήμαρχο Πάρου. Μ. Κωβαίο, 
η παρακάτω ανακοίνωση:

«Η αλήθεια σχετικά με τον κορωνοϊό
Ο δήμος Πάρου, με αφορμή πρόσφατα ανακριβή 

δημοσιεύματα που αναφέρονται στα κρούσματα του 
κορωνοϊού, προχωράει στη συγκεκριμένη ανακοί-
νωση, για να έχουν οι πολίτες και οι επισκέπτες την 
πραγματική εικόνα: 

Kατ’ αρχάς, η δημοτική αρχή και όλες οι υγειονο-
μικές υπηρεσίες, εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες του 
υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας. 
Μάλιστα, υπενθυμίζουμε ότι είμαστε από τα ελάχι-
στα μέρη στη χώρα που προμηθεύτηκαν το μηχάνημα 
μοριακής ανάλυσης εξετάσεων για τον έλεγχο κρου-
σμάτων από τον κορωνοϊό, και λειτούργησαν έγκαιρα 
και προνοητικά, ώστε το νησί να μπορεί να ανταπε-
ξέλθει με επιτυχία σε αυτήν την υγειονομική κρίση, 
εξοπλίζοντας το Κέντρο Υγείας και δημιουργώντας 
τις κατάλληλες υποδομές.

Δεύτερον, σχετικά με τον ακριβή αριθμό των κρου-
σμάτων, ενημερωνόμαστε υπεύθυνα από τις αρμόδιες 
κρατικές αρχές. Το ίδιο συνιστούμε και στους πολίτες 
να κάνουν. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε αναληθές 
δημοσίευμα που δεν διασταυρώνει τις πληροφορίες 
και δεν αναφέρει τις πηγές του, το μόνο που κατα-
φέρνει είναι να δημιουργεί πανικό και να πλήττει το 
νησί.

Τρίτον, θεωρούμε αυτονόητο ότι παρ’ όλα τα μέτρα 
προστασίας που έχει λάβει ο δήμος, οι πολίτες και 
οι επισκέπτες θα πρέπει να κατανοήσουν την ατομική 

τους ευθύνη και οι ίδιοι, πράττοντας υπεύθυνα και 
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κλιμά-
κιο του ΕΟΔΥ με έδρα το Κέντρο Υγείας Πάρου και 
με την καθοδήγηση του ιατρικού προσωπικού, πραγ-
ματοποιεί συνεχώς δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 
γενικό πληθυσμό και ιχνηλάτηση επαφών όταν κριθεί 
απαραίτητο. Επίσης, για να διασφαλιστεί η μέγιστη 
δυνατή υγειονομική θωράκιση των κατοίκων και επι-

σκεπτών του νησιού, υγειονομικό κλιμάκιο των Ενό-
πλων Δυνάμεων, με έδρα το αεροδρόμιο της Πάρου, 
διενεργεί εντατικούς ελέγχους ανίχνευσης κορωνοϊ-
ού SARS-Cov 2 σε όλους τους επιβάτες που φτάνουν 
στο νησί από τις χώρες του εξωτερικού (βλ.: φωτό). 
Ευχαριστούμε την πολιτική προστασία γι’ αυτή την 
πρωτοβουλία και τα συγκεκριμένα στελέχη για την 
άριστη και αποδοτική συνεργασία τους με τις αρχές 
του νησιού.

Επίσης, ευχαριστούμε τα στελέχη του ΕΟΔΥ και της 
2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου καθώς και το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πά-
ρου για την πολύτιμη συνδρομή και βοήθειά τους για 
να παραμείνει το νησί μας ασφαλές για τους κατοί-
κους και επισκέπτες του.

Ευχόμαστε σε όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού».

Αντιδράσεις επαγγελματιών
Η επιτροπή αγώνα καφέ/εστιατορίων Πάρου, με 

ανακοίνωση της διαμαρτύρεται έντονα για την επιβο-
λή έξτρα μέτρων στο νησί μας. 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Οι δηλώσεις (10/8) για την επιβολή έξτρα μέτρων 

στον επισιτισμό στοχευμένα σε κάποια νησιά, μεταξύ 
των οποίων και στην Πάρο, πρέπει να είναι η σταγόνα 
που θα ξεχειλίσει το ποτήρι της υπομονής, που όλοι 
οι επαγγελματίες του τουρισμού δείχνουμε από την 
αρχή της σεζόν, πειθαρχώντας σε παράλογες απαι-
τήσεις της κυβέρνησης ώστε να μπορέσουμε να ζή-
σουμε από 2 μήνες ολόκληρο χρόνο. Τα επισιτιστικά 
μαγαζιά, που στη πλειοψηφία τους αφορούν μικρές 
οικογενειακές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμε-
νους επωμίστηκαν το κόστος της εφαρμογής των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων, τα αυξημένα έξοδα λει-

τουργίας που έχει ένα μαγαζί ανοικτό.
Περιμέναμε αυτή την εβδομάδα του 15Αύγουστου 

όχι να βγάλουμε τα σπασμένα αλλά να μπορέσουμε 
τουλάχιστον να βγάλουμε τα έξοδα των μαγαζιών και 
να μπορέσει και ένα κομμάτι των εργαζομένων στον 
τουρισμό να βγάλει κάποια μεροκάματα, όχι ότι αυτή 
η μία εβδομάδα θα άλλαζε τον όλεθρο αυτής της χρο-
νιάς.

Ρωτάμε λοιπόν τον κ. Μητσοτάκη και τους συμβού-
λους της κυβέρνησης που τόσο πολύ κόπτονται για 
την δική μας υγεία

Γιατί δε δείχνουν την ίδια αποφασιστικότητα στη 
στελέχωση του ιατρικού κέντρου της Πάρου και κάθε 
άλλου νησιού, γιατί δεν αυξάνονται τα δρομολόγια 
των πλοίων τον Αυγούστου, μια περίοδο που είναι 

γνωστό ότι ο κόσμος κινείται προς 
τα νησιά;

Η Κυβέρνηση συνεχίζει το ίδιο 
«τροπάρι» μετακυλώντας τις ευθύ-
νες για τη διάδοσή του covid 19 στις 
πλάτες των αυτοαπασχολούμενων 
και των εργαζόμενων.

Η κυβέρνηση παρατηρεί και ενο-
χλείτε από τον συνωστισμό στις τα-
βέρνες, στα μπαρ και στα beach bar 
αλλά τα καράβια και τα αεροπλάνα 
ως γνωστόν είναι «covid free», και 
δε μεταδίδεται στις μπουκαπόρτες 
των πλοίων ο κορονοϊός. Η απόφα-
ση της κυβέρνησης σήμανε τη λήξη 
της «ανύπαρκτης» τουριστικής περι-
όδου που βιώνουμε όλοι στα νησιά, 
με το άγχος να έχει χτυπήσει κόκ-
κινο για το πως θα ανταπεξέλθουμε 
σε όλες τις υποχρεώσεις από τη 1η 
Σεπτέμβρη.

Η επιτροπή αγώνα καφέ-εστιατόρων της Πάρου 
δηλώνει παρούσα και προειδοποιεί ότι δε θα μείνει 
άπραγή στην επίθεση που θα δεχτούμε οι αυτοαπα-
σχολούμενοι αλλά και οι εργαζόμενοι μας με φόρους 
και έξτρα μέτρα από τον χειμώνα.

Απαιτούμε άμεσα την οικονομική στήριξη, χωρίς 
προϋποθέσεις, όλων των μικρό-καταστηματαρχών, 
και την οικονομική στήριξη των εργαζόμενων στα 
επισιτιστικά μαγαζιά της Πάρου και των άλλων περι-
οχών που πλήττονται από την απαράδεκτη απόφαση 
της κυβέρνησης για περιορισμό της λειτουργίας τους 
μέχρι τέλος Αυγούστου μέχρι την έναρξη της επόμε-
νης σεζόν. 

- ΦΠΑ 9-13 % για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.
- Μηδενικά τέλη κοινοχρήστων χώρων
- Μείωση ενοικίων όσο διάστημα διαρκεί η κρίση
- Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής 

ασφάλισης για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα πε-
ριορισμού χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιω-
μάτων

- Απαλλαγή όλων των α/α από τα δημοτικά τέλη 
για 6 μήνες

- Πάγωμα των ρυθμίσεων, στις τράπεζες, στην εφο-
ρία, ΔΕΗ, τηλεπικοινωνίες, ΔΕΥΑΠ και όλες τις δημό-
σιεςς υπηρεσίες 

- Εύκολη πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις των 
τραπεζών

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝ-
ΦΙΑ, της προκαταβολής φόρου,

- Μείωση των έμμεσων φόρων 
- Οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων μας που 

υποχρεούνται να κλείνουν στις 12 μμ
- Άμεση επανένταξη των α/α στο αφορολόγητο 

όριο ύψους 12.000 ευρώ».

Πάρος

«Οι καφέ-εστιάτορες δεν θα 
μείνουν άπραγοι...»



Πλυντήριο
Inventor 7kg
GLX07143

Κλιµατιστικό
Mitsubishi HJ25 9000BTU

599€

Κλιµατιστικό
Fluo FGS-181EI/JLM1-N2 18000BTU

399€

Κλιµατιστικό
Inventor Life L5VI32-09/L5V032-09 9000BTU

369€

Κλιµατιστικό
Toyotomi Kenzo 20-09R32 9000BTU

Καταψύκτης
Συντήρηση
Inventor CF99-A 99lt

379€

558€Ηλιακός
Solarnet 
M160lt/2m2

399€

Κλιµατιστικό
Gree Lomo GRS-101EI/JLM1-N3 9000BTU

125€

Αφυγραντήρας
Inventor Fresh 
10lt FRS-10L

299€ 319€

Πλυντήριο
Morris 7kg
71423

329€

Στεγνωτήριο
Morris 9kg
9161

139€

Ψυγείο
Inventor INVMS93A2W 93lt

179€
169€

Συντηρητής
κρασιών
Inventor IW14BL

299€

Κλιµατιστικό
SMVH09B-2B2A3NH/SMVH09B-2A2A3NH

Skyworth Delfin 9000BTU

449€

Κλιµατιστικό
Daikin FTXC25BV1B/RXC25BV1B 9000BTU

Ασυναγώνιστες προσφορές συνεχίζονται και τον Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο προσφορές συνεχίζονται και τον προσφορές προσφορές προσφορές συνεχίζονται και τον προσφορές προσφορές προσφορές προσφορές 

Παροικία Πάρου - Τ: 2284028083


