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Η αμπελουργία 
στις Λεύκες

(Μέρος 7ο)

Για να είναι καλό το σκάψιμο έπρεπε όλη η αξίνη να 
βυθίζεται στο έδαφος και το διάστημα (η απόσταση) 
μεταξύ των χτυπημάτων της (αξινιών), να είναι τόσο, 
ώστε να μη μένει καθόλου άσκαφτο.

Τα τυχόν άσκαφτα τμήματα του εδάφους τα έλεγαν 
«παπάδες», γιατί παρατηρούνταν στα αμπέλια των πα-
πάδων όταν, την εποχή που οι Λευκιανοί τα έσκαβαν 
δωρεά, μερικοί εργάτες άθελά τους ή σκόπιμα για να 
τελειώνουν γρήγορα το σκάψιμο, άφηναν μεγαλύτε-
ρο του κανονικού διάστημα μεταξύ των χτυπημάτων 
της αξίνης στο έδαφος (μεγάλες αξινιές, αξ’νιές), και 
συγχρόνως άπλωναν το φρέσκο χώμα των επόμενων 
χτυπημάτων πάνω στα άσκαφτα κομμάτια, ώστε να τα 
καλύπτουν και να φαίνονται σαν σκαμμένα. Το σκάψι-
μο των αμπελιών των παπάδων του χωριού γινόταν, 
σύμφωνα με παλιό έθιμο, από τους Λευκιανούς δω-
ρεά, την ημέρα των Αγίων Σαράντα, σε ένδειξη σε-
βασμού προς τους παπάδες του Χωριού και από την 
επιθυμία τους να τους βοηθήσουν οικονομικά, απαλ-
λάσσοντάς τους από τη δαπάνη του σκαψίματος των 
αμπελιών τους. Πολλοί ιδιοκτήτες όταν ενέθεταν το 
σκάψιμο των αμπελιών τους σε εργάτες, εφιστούσαν 
την προσοχή τους ειδικά στους… «παπάδες», λέγοντας: 
«Θέλω καλό σκάψιμο, δε θέλω παπάδες».

Το εμβαδόν των αμπελιών το μετρούσαν με τον 
«εργάτη» (αργάτ’), που αντιστοιχούσε στην έκταση του 
εδάφους που έσκαβε ένας εργάτης σε μια μέρα. Λέγο-
ντας ότι το αμπέλι μου είναι δυο εργατών (δγυό αρ-
γατώ), εννοούσαν ότι: το έσκαβε ένας εργάτης σε δυο 
μέρες ή δυο εργάτες σε μια μέρα. Τα μικρής έκτασης 
αμπέλια τα έσκαβαν συνήθως οι ιδιοκτήτες τους. Όταν 
όμως οι ίδιοι δεν ήταν ικανοί, για διαφόρους λόγους, 
να τα σκάψουν, ή όταν το αμπέλι ήταν μεγάλο σε έκτα-
ση (αμπέλα), ή όταν κάποιος ήταν ιδιοκτήτης πολλών 
αμπελιών, τότε ανέθεταν το σκάψιμο σε εργάτες. 

Όλοι οι Λευκιανοί γεωργοί ήταν και σκαφτιάδες 
(σκαφιάδες), έσκαβαν δηλαδή εκτός από τα δικά τους 
αμπέλια και τα αμπέλια τρίτων, έναντι αμοιβής, για να 
πάρουν κανένα μεροκάματο να βελτιώσουν την οικο-
νομική τους κατάσταση. Η αμοιβή για το μεροκάματο 
μπορεί να ήταν και σε είδος (λάδι, κρασί, σιτηρά, τυρί 
κλπ). Υπήρχαν και μερικοί που, είτε γιατί είχαν λίγα είτε 
καθόλου κτήματα, ζούσαν κυρίως από τα μεροκάματα 
που έκαναν, δουλεύοντας σε ξένα κτήματα (σκάψιμο, 
θέρισμα, τρύγημα κ.ά.). Οι περισσότεροι της κατηγο-
ρίας αυτής ήταν γενικά, καλοί εργάτες και καλοί σκα-
φτιάδες και για το λόγο αυτό ήταν περιζήτητοι, παρόλο 
που έπαιρναν ακριβότερο μεροκάματο. Καλό σκαφτιά, 
έλεγαν εκείνον που ήταν συνεπής, έσκαβε το έδαφος 
σε βάθος, δεν κωλυσιεργούσε και δεν άφηνε «παπά-
δες». Η ανάθεση από τους ιδιοκτήτες του σκαψίματος 
των αμπελιών γινόταν: α) Κουτουράδα (εργολαβικά), 

β) Ανέξοδα, γ) Με παροχή και τροφής και δ) Δανεικά.
α) Κουτουράδα (κ’τ’ράδα): στην περίπτωση αυτή ο 

ιδιοκτήτης του αμπελιού ερχόταν σε συνεννόηση με 
τους εργάτες και συμφωνούσαν να τους καταβάλει 
ένα συγκεκριμένο ποσό για το σκάψιμο του αμπελιού, 
ανεξάρτητα του αριθμού των μεροκάματων που θα 
έκαναν για να τελειώσουν το έργο. Όριζαν επίσης την 
ημέρα ή την εβδομάδα που θα άρχιζε το σκάψιμο και 
συνήθως, την ημέρα μέχρι την οποία θα έπρεπε να έχει 
τελειώσει η εργασία. Ο ιδιοκτήτης κατέβαλε το ποσό 
της συμφωνίας, κατά κανόνα, μετά το τέλος του σκα-
ψίματος, χωρίς να αποκλείεται και καταβολή μέρους 
του ποσού πριν από την έναρξη του έργου (προκατα-
βολή, καπάρο). Ο ιδιοκτήτης εκτός από τα χρήματα, 
δεν πρόσφερε κάτι άλλο στους εργάτες

β) Ανέξοδα: εδώ ο ιδιοκτήτης του αμπελιού ανέθετε 
το σκάψιμο στους εργάτες με το μεροκάματο, αφού 
πρώτα συμφωνούσαν στον αριθμό των μεροκάματων 
που θα έκαναν για να τελειώσουν το έργο και στην 
τιμή του μεροκάματου. Στους καλούς εργάτες δεν 
έκαναν παζάρια. Αυτοί είχαν καθορισμένη τιμή για το 
μεροκάματο, που μπορεί να ήταν σε χρήμα ή και σε 
είδος. Το σκάψιμο το έλεγαν «ανέξοδα», γιατί τα έξο-
δα για τη διατροφή των εργατών κατά τις μέρες του 
σκαψίματος, τα αναλάμβαναν οι ίδιοι οι εργάτες και 
όχι ο ιδιοκτήτης.

γ) Με καταβολή μεροκάματου και παροχή τροφής 
(φαγοπότι): ο ιδιοκτήτης του αμπελιού συμφωνούσε 
με τους εργάτες να τους καταβάλει το αντίτιμο του 
μεροκάματου, αλλά να τους παρέχει και την τροφή 
της ημέρας καθώς και το κρασί. Το παρεχόμενο φα-
γητό ήταν, συνήθως: α) για κολατσιό: ψωμί, ελιές, τυρί 
(της άρμης), κρασί, β) για μεσημεριανό: ψωμί, βραστά 
φασόλια, ρεβίθια, φακές, ελιές, ρέγκα, μπακαλιάρος 

πλακί, κρασί, γ) για απογευματινό (μερέντι): ό,τι και 
στο κολατσό. Το μεσημεριανό φαγητό το έβαζαν -τις 
περισσότερες φορές- σε ένα πήλινο ή μεταλλικό σκεύ-
ος (λεκάνη), το οποίο τοποθετούσαν καταγής πάνω σε 
μια πετσέτα (πεκέτα) και οι εργάτες καθισμένοι στο 
έδαφος ένα γύρο, έτρωγαν από τη λεκάνη, με τα κου-
τάλια που διέθετε συνήθως ο ιδιοκτήτης. Κρασί έπιναν 
με τη σειρά, από ένα φλασκί, αφού πρώτα σκούπιζαν, 
με την παλάμη του χεριού τους, το σημείο του φλα-
σκιού στο οποίο ακουμπούσαν τα χείλη τους για να 
πιούν. Αν υπήρχε κάποιο κύπελλο, έπιναν με αυτό όλοι.

δ) Δανεικά (Δαν’κά): το δανεικό σκάψιμο των αμπε-
λιών γινόταν συνήθως, μεταξύ φίλων ή συγγενών 
που δεν είχαν πολλά αμπέλια. Αν δυο ιδιοκτήτες εί-
χαν αμπέλι της ίδιας έκτασης, π.χ. τεσσάρων εργατών, 
συμφωνούσαν να σκάψει ο πρώτος το αμπέλι του 
δεύτερου και αυτός να χρωστά στον πρώτο τέσσερα 
μεροκάματα, τα οποία θα έκανε αργότερα σκάβοντας 
το αμπέλι του πρώτου. Άλλοτε συμφωνούσαν να πάνε 
και οι δυο να σκάψουν σε δυο μέρες το αμπέλι του 
ενός, και τις επόμενες δυο μέρες ή και αργότερα, να 
πάνε να σκάψουν το αμπέλι του άλλου. Αν τύχαινε το 
αμπέλι του πρώτου να είναι μεγαλύτερο από εκείνο 
του δεύτερου, τότε, ή έσκαβε μόνος του ο πρώτος την 
επιπλέον έκταση του αμπελιού του ή την έσκαβαν μαζί 
και ήταν υποχρεωμένος (ο πρώτος), είτε να σκάψει 
ανάλογη έκταση, σε κτήμα του δεύτερου, είτε να κατα-
βάλει σε χρήμα ή σε είδος την προβλεπόμενη αμοιβή 
για τις παραπάνω ώρες εργασίας του δεύτερου. Στο 
δανεικό σκάψιμο καθένας φρόντιζε, συνήθως, για την 
τροφή του τις ημέρες του σκαψίματος, εκτός αν συμ-
φωνούσαν διαφορετικά.

(Συνεχίζεται…)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Λεύκες

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 525

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
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Νεκρά σπάνια 
θαλάσσια είδη 
στο Αιγαίο

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλα-
γος», δημοσιοποίησε μία θλιβερή πραγματικότητα 
στις θάλασσες μας.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν περιστατικά εκ-
βρασμένων ή νεκρών σπάνιων θαλάσσιων ειδών στις 
ελληνικές ακτές. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοί-
νωσή του το ινστιτούτο: «[…] Ενδεικτικά είναι τα στοι-
χεία από τα νεκρά σπάνια είδη που εντοπίστηκαν τις 
τελευταίες ημέρες. Οι τρείς θαλάσσιες χελώνες που 
εκβράστηκαν νεκρές θανατώθηκαν από ανθρω-
πογενή αίτια, ενώ η μία πέθανε με ιδιαίτερα βασα-
νιστικό τρόπο, παγιδευμένη για μέρες μέσα σε σχοι-
νιά και κατέληξε έπειτα από τη σήψη του αριστερού 
της πτερυγίου. Θύμα ηθελημένης θανάτωσης ήταν 
και μία νεαρή μεσογειακή φώκια, η οποία έφερε εμ-
φανή τραύματα.

Το γεγονός ότι τα σπάνια ζώα κάποια στιγμή θα 
πεθάνουν είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Όταν 
όμως ο θάνατός τους οφείλεται σε ανθρωπογε-
νή αίτια, δηλαδή στην εγκληματική συμπεριφορά ή 

αδιαφορία του ανθρώπου, αυτό είναι κάτι που μας 
δεν μας προξενεί πλέον ανησυχία, αλλά θυμό. Τα 
νεκρά σπάνια είδη στις ακτές μας δεν είναι ένα ακό-
μα στατιστικό στοιχείο αλλά μία σοκαριστική πραγ-
ματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την 
πορεία μας ως κοινωνία εξολοθρεύοντας τα σπάνια 
είδη που κατάφεραν να επιβιώσουν έως σήμερα 
στις θάλασσές μας. Σαν να μην φτάνει ότι καταστρέ-
φουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα και εξαντλούμε 
τα ιχθυαποθέματα. Προσπαθούμε να μετατρέψουμε 
τις θάλασσες μας σε υποβρύχιες χωματερές καθώς 
οδηγούμε προς τη θάλασσα την ανικανότητά μας να 
διαχειριστούμε τη στεριά. Πρόθεση κάποιων όμως 
μοιάζει να είναι και να δολοφονήσουμε ό,τι καταφέρ-
νει να επιβιώσει κόντρα στις συνθήκες που δημιουρ-
γήσαμε (…)».

Τι γίνεται;
Απλήρωτες για όλο το 2020 είναι οι υποχρεώσεις της 

πολιτείας προς τους επιβάτες που κάνουν χρήση του 
μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Σημειώνουμε ότι το μέτρο σχεδιάστηκε και υλοποιή-
θηκε με σκοπό τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων των νησιών και των αναγκών των νησιωτών για 
μετακινήσεις, καλύπτοντας μεταφορικό κόστος που για 
χρόνια επιβαρύνονταν τα νοικοκυριά και οι παραγωγικοί 
φορείς των νησιών, λόγω των χειρισμών του υπουργεί-
ου Ναυτιλίας, έχει υποπέσει σε καθεστώς αδράνειας. 

Έτσι, έντονες είναι πια οι διαμαρτυρίες των νησιω-
τών άλλα και όλων των επαγγελματιών δικαιούχων του 
μέτρου (καθηγητών, δασκάλων, γιατρών, εργαζομένων 
στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, κλπ), 
για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην επιστροφή των 
χρημάτων τους από πραγματοποιημένα ταξίδια. Ακό-
μα, η πολιτεία δεν έχει εκδώσει καμία σχετική απόφαση 
πληρωμής, αναφορικά με τα ταξίδια που πραγματο-
ποιήθηκαν εντός του 2020, ενώ η τελευταία απόφαση 
πληρωμής οφειλών προς επιβάτες ήταν τον Δεκέμβριο 
του 2019.

Για όλους τους παραπάνω λόγους νησιώτες βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν ερώτηση στη βουλή, που έχει 
ως εξής:

«1. Γιατί δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση σχετικά με 
την πληρωμή επιβατών για το έτος 2020;

2. Γιατί το αρμόδιο υπουργείο έχει καθυστερήσει 
τόσο πολύ στην απόδοση των οφειλόμενων χρημάτων 
προς τα νησιωτικά νοικοκυριά και τους λοιπούς δικαι-
ούχους του μέτρου, τα οποία ξεπερνούν τα 7εκ ευρώ;

3. Πότε προτίθεται το υπουργείο να εκδώσει την 
απόφαση για αποπληρωμή του ποσού επιδότησης επί 
των πραγματοποιηθέντων, ήδη, ταξιδιών των νησιω-
τών επιβατών και των λοιπών δικαιούχων;».

Κυκλάδες

γραβιέρα | κεφαλάκι | κρασοτύρι | 
σουρωτό | µυζήθρα | ξυνότυρο | 
φορµάκι | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο |  
βούτυρο φρέσκο | ανθότυρο ξερό | 
κεφαλοτύρι

τυριά
Πάρος 
λευκό-ερυθρό  
Εκατονταπυλιανή 
λευκό-ερυθρό-ροζέ 

κρασιά

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα
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Μία μεγάλη 
δωρεά και 
αντιδράσεις…

Η Πάρος και η Αντίπαρος διαθέτουν πλέον συσκευή 
ανίχνευσης του SARS-CoV-2 με αυτοματοποιημένη 
μοριακή τεχνική (PCR). Η συγκεκριμένη συσκευή βοη-
θά τη διάγνωση σε ασθενή με κορωνοϊό και είναι από 
τις ελάχιστες που υπάρχουν σε δημόσιες δομές υγείας.

Η μεγάλη αυτή αγορά έγινε εφικτή ύστερα από 
δωρεές πολιτών της Αντιπάρου, με πρωτοβουλία 
της κατασκευαστικής εταιρείας, «OLIAROS Α.Ε.». 
Σημειώνουμε ότι η δωρεά ανήλθε στα 200.000 ευρώ.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται: «[…] η ομάδα 
των δωρητών προχώρησε σε δωρεά κρίσιμου ιατρι-
κού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 200.000 ευρώ, για 
την ενίσχυση των κεντρικών δομών υγείας της χώ-
ρας, αλλά και για την υποστήριξη της προσπάθειας 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στο να διασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία του συστήματος υγείας και να προ-
στατευτεί η υγεία του τοπικού πληθυσμού και των 
επισκεπτών των νησιών μας.

Πιο συγκεκριμένα, η δωρεά θα διατεθεί σε δύο 
μέρη: 

Κεντρικά, με τη χορηγία στο ΕΚΑΒ δύο Καψου-
λών/Φορείων για την αεροστεγώς ασφαλή αε-
ρομεταφορά νωσούντων ασθενών από COVID 
19.

Τοπικά, για τον εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας 
Πάρου και του Περιφερειακού Ιατρείου Αντιπά-
ρου με ιατρικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση 
του Covid-19. 

Ειδικότερα, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: συσκευ-
ές και 400 kit για μοριακά τεστ τελευταίας γενιάς 
που θα βγάζουν ακριβή αποτελέσματα σε 45 λεπτά, 
συσκευές παροχής υψηλής ροής μειγμάτων αέρα/
οξυγόνου με ενσωματωμένο υγραντήρα, εξοπλισμό 
εξαερισμού για 2 αίθουσες έκτακτων περιστατικών 
και ιατρικό εξοπλισμό για την έγκαιρη αντιμετώπιση 
περιστατικών (…)».

Η «σφήνα» και οι αντιδράσεις
Το περασμένο Σάββατο, 9/5/2020 δημοσιεύτηκε σε 

σελίδα του face book από τον αντιδήμαρχο Πά-
ρου, Ηλ. Κουντρομιχάλη, μία είδηση που μεταξύ 
άλλων έγραφε:

«Η Πάρος το πρώτο νησί στην Ελλάδα που απέκτη-
σε και λειτουργεί δικό της μηχάνημα μοριακής ανάλυ-
σης εξετάσεων για κορωνοϊό. Είναι πραγματικότητα 
το νησί της Πάρου πρώτο από όλα τα νησιά της Ελ-
λάδας αλλά και από μεγάλα αστικά κέντρα, απόκτησε 
το δικό του μηχάνημα εξέτασης τεστ κορωνοϊού. Το 
μηχάνημα έχει ήδη τοποθετηθεί στο κέντρο υγείας 
Πάρου, έγινε η τεχνική παρουσίαση από την εταιρεία 
(…)».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ολοκληρωνόταν με τα 
εξής: «[…] Για ακόμη μια φορά το νησί μας είναι μπρο-
στά, χάριν των ενεργειών της δημοτικής αρχής και 
των φίλων δωρητών. Συνεχίζουμε και εντός των επό-
μενων ημερών περιμένουμε αρκετά νέα ιατρικά μη-
χανήματα στο κέντρο υγείας. Θωρακίζουμε την Πάρο, 
βλέπουμε το αύριο, προσπαθούμε για το καλύτερο».

Η ανάρτηση προκάλεσε μέσα σε λίγη ώρα με-
γάλη αντίδραση χρηστών του διαδικτύου, ιδιαίτερα 
από πολίτες της Αντιπάρου, οι οποίοι διαμαρτυρήθη-
καν, καθώς εξέλαβαν τα παραπάνω ως «οικειοποίηση» 
της δωρεάς από τον δήμο Πάρου, καθώς και ότι όλα 
αυτά έγιναν ύστερα από πρωτοβουλία της δημοτικής 
αρχής που εκπροσωπεί ο κ. Κουντρομιχάλης.

Επίσης, η δημοσίευση προκάλεσε ένα μεγάλο «γιατί» 
και σε πολλούς αλλοδαπούς πολίτες που μένουν στα 

νησιά μας και είχαν μετάσχει στην πρωτοβουλία της 
κατασκευαστικής εταιρείας για τη συγκέντρωση των 
χρημάτων.

Έτσι και «πιεζόμενος» πλέον ο δήμος Αντιπάρου, 
εξέδωσε στις 10/5/2020 το παρακάτω δελτίο Τύπου.

«Με μεγάλη μας ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι 
την Παρασκευή έγινε η εγκατάσταση στο ιατρείο Αντι-
πάρου της συσκευής ανίχνευσης του SARS-CoV-2 με 
αυτοματοποιημένη μοριακή τεχνική (PCR) και η επί-
δειξη από τεχνικούς στο προσωπικό του ιατρείου. Η 
συσκευή (Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2) έχει 
99% ειδικότητα και ευαισθησία και εξάγει αποτέλε-
σμα σε 45 λεπτά, αποτελώντας ό,τι πιο σύγχρονο στο 
χώρο της μοριακής ανίχνευσης του SARS-CoV-2. Πα-
ρόμοια συσκευή διαθέτουν μεγάλα νοσοκομεία της 
Αθήνας, το Ινστιτούτο Παστέρ, και ιδιωτικά διαγνω-
στικά κέντρα. 

Η συσκευή αυτή μαζί με την αντίστοιχη που δω-
ρίθηκε στο ΚΥ Πάρου, συνοδεύονται με 150 και 
250 τεστ αντίστοιχα και αποτελούν μία σημαντική 
παρέμβαση στην έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση 
νοσούντων από SARS-CoV-2, αποτελεί δε ένα τμήμα 
της μεγάλης δωρεάς που συντονίστηκε με πρωτο-
βουλία της OLIAROS Α.Ε., η οποία, μέσω του κ. 
Τσάκωνα ήρθε σε επαφή με το δήμο Αντιπάρου 
στις αρχές Μαρτίου. Μετά από λίγες μέρες, και με 
τη σύσταση του δημάρχου κ. Φαρούπου και του 
ιατρού κ. Σκούρτη έγινε η επέκταση της δωρεάς, 
ώστε να συμπεριληφθεί και η Πάρος, ως ενιαίος 
υγειονομικός οργανισμός, οπότε και ξεκίνησαν οι 
επαφές με το ΚΥ Πάρου και με το Δήμο Πάρου στα 
τέλη Μαρτίου.

Εγγυητές για την έγκαιρη παραγγελία του εξο-
πλισμού ήταν οι κ.κ. Mathias Kamprad και Δάφνη 
Φουρλή και Ανδρέας και Άσπα Ανδρεάδη, ενώ δωρε-
ές συγκεντρώθηκαν από τους κάτωθι:

Mathias Kamprad και Δάφνη Φουρλή, Ανδρέας 
και Άσπα Ανδρεάδη, Αναστάσιος και Ελεάννα Λεβέ-
ντη, Ιάσονας Τσάκωνας και Αργυρώ Πουλιόβαλη, 
Dominique Levy, Jost και Fiona Stollmann, Nick και 
Alice Galakatos, Ανδρέας Σταυρόπουλο και Κρίστη 
Δοσίου, Nick and Caroline Clarry, Αντώνης Παπαδά-
κης, Νικόλας και Ιωάννα Μάνου, Maxime Lombardini 
και Sophie Levy, Gaurav και Karima Burman, Νικό-
λαος και Μαίρη Παράσχη, Jim και Ann Gianopulos, 
Pedro και Victoria Magalhaes, Eva Presenhuber, 
Michel Verbeelen όπως και λοιποί ανώνυμοι δωρη-
τές, όλοι κάτοικοι του νησιού.

Στη δωρεά περιλαμβάνονται ακόμα (προμηθευτής 
εταιρεία DELTA MEDICAL) μία συσκευή παροχής 
υψηλής ροής μειγμάτων αέρα/οξυγόνου με ενσω-

ματωμένο υγραντήρα (Airvo 2 nasal high flow), μία 
συσκευή μέτρησης λευκών αιμοσφαιρίων 5 παραμέ-
τρων (HemoCue WBC DIFF System) και 50 τεστ ανί-
χνευσης RSV/influenza.

Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά όλους τους δω-
ρητές κατοίκους της Αντιπάρου, που συνέδραμαν σε 
αυτή την ταχύτατη ευόδωση αυτής της πολύτιμης 
δωρεάς, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο αίσθημα 
ασφαλείας για όλους τους κατοίκους και των δύο 
νησιών».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση του συνδυασμό 

«Λαϊκή Συσπείρωση» Πάρου, όπου την Κυριακή 
το απόγευμα (10/5/2020), δημοσιοποίησε υπό τον τίτ-
λο: «Όταν ο λαϊκισμός γίνεται επικίνδυνος…», 
το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«- Όταν το μαύρο το κάνεις άσπρο
- Όταν το ψέμα θες να το κάνεις αλήθεια
- Όταν έχεις μάθει να ιδιοποιείσαι τις προσπάθειες 

και τις πρωτοβουλίες άλλων
- Όταν ο λαϊκισμός «ντύνεται» με την φροντίδα για 

το λαό
- Όταν έχεις μάθει στην πολιτική «επαιτεία» και δεν 

έχεις τα «κότσια» να διεκδικήσεις αυτά που ανήκουν 
στο τόπο σου

- Όταν εκτός από «μαθητευόμενος μάγος» γίνεσαι 
και «ειδήμων» επί παντός επιστητού και

- Όταν το «επί παντός επιστητού» είναι η υγεία των 
ανθρώπων

Τότε δεν είσαι μόνο λαϊκιστής και κάπηλος, 
είσαι επικίνδυνος και δεν έχουν λιγότερες ευ-
θύνες όσοι σε ανέχονται με τη σιωπή τους…».

Η πραγματικότητα…
Σε όλο το διάστημα της πανδημίας το Κ.Υ. Πάρου 

εξοπλίστηκε όσο λίγες άλλες δημόσιες δομές υγείας 
–ανάλογης έκτασης- στη χώρα. 

Δεκάδες παριανοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς 
και ιδιώτες, προσέφεραν σε είδος (ανακυκλώσιμα υλι-
κά, ιατρικά μηχανήματα κλπ). Ακόμα, μέσω του συλλό-
γου φίλων του Κ.Υ. Πάρου, προσέφεραν σε μετρητό 
χιλιάδες ευρώ, όπως και το Βελέντζειο Ίδρυμα που 
προχώρησε σε μεγάλη δωρεά ποσότητας αναλώσιμου 
υλικού και πάγιο εξοπλισμό.

Με λίγα λόγια το χέρι στην τσέπη το έβαλαν 
και πάλι οι παριανοί και οι αντιπαριώτες πο-
λίτες, ενώ η πολιτεία και τα συντεταγμένα όργανα 
της απλά παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, πλην των 
ενεργειών που έγιναν από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
(φυλάκιο υποδοχής και θαλάμου απομόνωσης).
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Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

Το Παριανό κρασί στο Παριανό τραπέζι

Άποψη

Για την 
ελευθερία

Δε θα πάρω θέση. Και δε θα πω τι πιστεύω. Για-
τί δεν έχει σημασία. Και δεν ενδιαφέρει κανέναν. 
Γιατί μπουχτίσαμε να βλέπουμε απόψεις και δηλώ-
σεις. Εγώ θα το πάω αλλού. Εκεί που με πονάει πιο 
πολύ, κι εκεί που πιστεύω πως κρύβεται το νόημα. 
Όπως και να ’χει η κατάσταση είναι τέτοια, που δε 
μένει παρά να τη δεχτούμε. Στο χέρι μας είναι όμως 
πως θα τη διαχειριστούμε.

 Όλα όσα ζούμε είναι πρωτόγνωρα και τρομαχτι-
κά. Δεν ξέρουμε πώς και γιατί ξεκίνησαν όλα και 
δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Η νέα αυτή απειλή μας έχει τρο-
μοκρατήσει και έχει προκαλέσει απόγνωση. Κι ενώ χρειάζεται να είμαστε ένα, για 
άλλη μια φορά διχαζόμαστε, τσακωνόμαστε και χάνουμε το νόημα. Αντί να είμαστε 
ενωμένοι, κοιτάζουμε να βρούμε ποιος φταίει. Βάζουμε ταμπέλες. Αν πιστεύεις είσαι 
πρόβατο. Αν όχι, συνομωσιολόγος. Αν αδιαφορείς, ανεύθυνος, επικίνδυνος. Αυτή τη 
φορά δεν απειλείται μόνο μια ομάδα ανθρώπων, απειλείται όλη η ανθρωπότητα. Και 
ο εχθρός είναι κοινός για όλους. Είναι ένας εχθρός που δυστυχώς δε γνωρίζουμε τις 
δυνάμεις του και το κακό που μπορεί να προκαλέσει, επομένως οποιοδήποτε όπλο 
επιλέξουμε δεν είναι σίγουρο πως μπορεί να μας σώσει.

Είναι λογικό, να τους κατηγορούμε. Γιατί φταίνε. Φταίνε που μια ζωή έλεγαν ψέ-
ματα, που μας κορόιδευαν, που δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για το λαό. Και πώς να 
πιστέψουμε τώρα πως ότι κάνουν το κάνουν για το καλό μας; Γι’ αυτούς οι μάσκες 
είναι ένα αξεσουάρ που πάντα αγαπούσαν. Εμείς όμως δε μπορούμε να τις συνηθί-
σουμε. Γιατί είναι σαν να μας κλείνουν το στόμα. Στερούμαστε  το οξυγόνο και την 

ελευθερία. Κρύβουμε το χαμόγελό μας. Αναγκαζό-
μαστε να κρατάμε αποστάσεις, να μην αγγίζουμε 
ό,τι αγαπάμε. Κι αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυ-
νος.

Δεν πρέπει να γίνουμε ρομπότ. Πρέπει να αγαπά-
με, να νοιαζόμαστε, να ελπίζουμε, να νιώθουμε. Πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά. Να αγκαλιάζουμε, 
με χέρια, ακόμα και με λόγια ή με τα μάτια. Μοιρα-
στείτε, μιλήστε, νιώστε ελεύθεροι. Η μάσκα μπορεί 
να καλύπτει το στόμα αλλά δεν το σφραγίζει. Εγώ 
προσωπικά αρνούμαι να φορέσω τη μάσκα του αρ-
ρώστου. Θα τηρήσω τους κανόνες, αλλά με το δικό 
μου τρόπο. Οι δικές μου μάσκες ίσως με κάνουν να 
μοιάζω τρομοκράτης. Αλλά οι πραγματικοί τρομο-
κράτες είναι αυτοί με τις γραβάτες. 

Αυτή τη στιγμή γράφεται ιστορία. Κι εμείς είμαστε πρωταγωνιστές. Στο χέρι μας  
είναι να μας θυμούνται ενωμένους, μαχητές και όχι σαν θύματα μιας τραγωδίας. 
Οφείλουμε στα παιδιά μας ένα μέλλον που δε θα πρέπει να τηρούν τον «χρυσό 
κανόνα της απόστασης». Το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή αν θα υπάρξει τουρι-
σμός, πότε θα πάμε για καφέ και πώς θα απολαμβάνουμε το ποτό μας κρατώντας 
αποστάσεις. Το θέμα είναι να αποφυλακιστούμε απ’ ότι μας κρατάει δεμένους. Δε 
καρτερούμε απλά ένα τσιγάρο στο προαύλιο. Καρτερούμε τη λευτεριά. 

Μη χαθείς στο φόβο και τη θλίψη. Αν δε μπορείς να δείξεις το χαμόγελό σου, δεί-
ξε τα μάτια σου που λάμπουν. Ονειρέψου, πίστεψε, άκουσε, αγάπα, γέλα, αγκάλιασε 
αν δεν αντέχεις την απόσταση. Μη φοβάσαι. Είμαστε μαζί σ; αυτό. Μη γίνεις ρομπότ. 
Μη γίνεις κούκλα. Μη πέσεις στην παγίδα. Μείνε στο χορό, κι αν δε σ’ αρέσει, απλά 
άλλαξε τα βήματα. Κανείς δε μπορεί να σου στερήσει την ελευθερία. Μείνε άνθρω-
πος. Μείνε ζωντανός. Μείνε ελεύθερος. Εγώ προσωπικά δε φοβάμαι τον ιό. Εγώ 
φοβάμαι να φοβάμαι. 

Ελευθερία Χανιώτη
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Καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς Paws 
στο Μαράθι

Όταν το 
όνειρο γίνεται 
πραγματικότητα!
*ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Α.Π. 99535/404/23.07.2019 / ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
*ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Π. 81/22426/19.02.2020 / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Το νέο πρότυπο, ιδιόκτητο καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του συλλόγου PAWS στο Μαράθι, 
Πάρου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έχει ήδη ξεκινή-
σει να λειτουργεί από τις αρχές Μαρτίου 2020.

Παρ’ όλες τις αρχικές αντιξοότητες και δυσκολίες, 
είναι σημαντικό ότι μόλις σε 10 μήνες(!) καταφέραμε 
να παραδώσουμε στο νησί μας ένα πραγματικό στολί-
δι που προσθέτει αξία στην Πάρο και αναβαθμίζει την 
πολιτιστική και τουριστική της εικόνα. Με απόλυτο σε-
βασμό στο περιβάλλον και τηρώντας όλες τις από τον 
Νόμο προϋποθέσεις και προδιαγραφές, είμαστε περή-
φανοι που σήμερα η Πάρος αποκτά ένα υπερσύγχρο-
νο και οικολογικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων, ίσως 
το μοναδικό σε όλη την χώρα! 

Αποτελείται από 8 διαφορετικά κτίρια διαμονής 
σκυλιών, 4 χωριστών διαμερισμάτων το καθένα, αλλά 
και ατομικά σπιτάκια. Τα κτίρια είναι εξ ολοκλήρου 
κατασκευασμένα από φυσική πέτρα Πάρου που δένει 
χρωματικά με το τοπικό περιβάλλον, με θερμομονωτι-
κές οροφές και αεριζόμενους χώρους, που συμπλη-
ρώνονται από τρεις ξύλινους οικίσκους για γατιά, 
αποθηκευτικούς χώρους κ.ά.. Ο αρχιτεκτονικός του  
σχεδιασμός έγινε έτσι ώστε οι χώροι που θα διαβιώ-
νουν τα ζώα να προστατεύονται αποτελεσματικά από 
τις οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες ανάλογα με την 
κάθε εποχή. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει άνετη διαμονή 
και ασφάλεια σε όλα τα φιλοξενούμενα ζώα.

Το νέο καταφύγιό μας στο Μαράθι, μπορεί να φι-
λοξενήσει μέχρι 50 σκυλιά και περίπου 20 γατιά που 
χρειάζονται ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Διαθέτει 

ειδικό αναρρωτήριο και χώρο για κτηνιατρική εξέτα-
ση, ενώ είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα 
υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλ-
ληλα, διαθέτει πλήρες αποχετευτικό δίκτυο, χωριστό 
για κάθε κτίριο, έτσι ώστε όλοι οι χώροι να διατηρού-
νται καθαροί και ασφαλείς.

Το καταφύγιο διαθέτει επίσης κατοικία μόνιμης δια-
μονής της/του υπεύθυνου του καταφυγίου, έτσι ώστε 
να υπάρχει 24ωρη επιτήρηση και φύλαξη, καθώς και 
γραφείο με αποθηκευτικό χώρο. Εκεί θα γίνονται πρά-
ξεις υιοθεσίας καθώς και συναντήσεις ενημερωτικού 
και εκπαιδευτικού χαρακτήρα με το κοινό. Στόχος μας 
είναι το νέο μας καταφύγιο, πέρα από την προσωρινή 
φιλοξενία των ζώων, μέχρι αυτά να υιοθετηθούν, να 
παρέχει τακτική ενημέρωση σε παιδιά και ενήλικες για 
την φιλοζωία, την αγάπη και τη σωστή φροντίδα προς 
τα ζώα.

Λειτουργία – κόστος
Οι ώρες επισκέψεων στο κοινό θα είναι συγκεκριμέ-

νες, ενώ οι χώροι του θα λειτουργούν και σαν πάρκο 
αναψυχής, όπου όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να επι-
σκέπτονται τα ζωάκια, να παίζουν με αυτά και, εφόσον 
υπάρχει ενδιαφέρον, να τα υιοθετούν.

Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι κάθε χρόνο, περισσότερα 
από 200 σκυλιά και γατιά υιοθετούνται και φεύγουν 
από την Πάρο, εφόσον βρεθούν οι κατάλληλες οικογέ-
νειες που θα τα αγαπούν και θα τα φροντίζουν.

Το κόστος κατασκευής του νέου καταφυγίου στο 
Μαράθι, έχει ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ και χρημα-
τοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από δωρεές και χορηγίες. 
Αυτό βέβαια επετεύχθη ύστερα από λεπτομερή και 
ενδελεχή έλεγχο των δράσεων και οικονομικών του 
συλλόγου μας, από τους μεγάλους θεσμικούς ευερ-
γέτες και χορηγούς μας, διασφαλίζοντας μια απόλυτα 
διαφανή και σωστή διαχείριση των πόρων για κάθε 
ευρώ που δαπανήθηκε. 

Χορηγίες
Η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου μας έγινε 

δυνατή χάρη στις ευγενείς χορηγίες και από ιδρύματα, 
ευεργέτες και χορηγούς που περιλαμβάνουν τους:

(με αλφαβητική σειρά)
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.
ESPERANZA ApS (ΔΑΝΙΑ)
ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Mr. ANSSI KETO (ΔΑΝΙΑ) 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ι.Σ. ΛΑΤΣΗ
LAFARGE BETON ABEE
Ms TIPHAINE MOURRIER (ΓΑΛΛΙΑ)

Ευχαριστούμε όλους θερμά από καρδιάς για 
την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και μας δεί-
χνετε, τη στήριξη που μας προσφέρετε και την 
πολύτιμη βοήθειά σας!

Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ οφείλουμε επίσης 
και σε εκατοντάδες Έλληνες και ξένους ιδιώ-
τες δωρητές, μέλη του συλλόγου μας και μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου PAWS, συνεργά-
τες, εθελοντές και φίλους που μας βοήθησαν 
και εξακολουθούν να μας βοηθούν και να μας 
στηρίζουν με σημαντικές χορηγίες σε χρήμα ή/
και σε είδος, έτσι ώστε το όνειρό μας έγινε σύντομα 
πραγματικότητα και τα αδέσποτα ζωάκια της Πάρου 
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απέκτησαν επιτέλους τον δικό τους χώρο φιλοξενίας, 
προστασίας, ασφαλούς διαβίωσης και αγάπης!

Επίσης, ευχαριστούμε όλους τους επαγγελ-
ματίες (προμηθευτές, κατασκευαστές, υδραυλικούς, 
ηλεκτρολόγους, μαραγκούς κ.α.) οι οποίοι προσέφε-
ραν δωρεάν υλικά και αφιλοκερδή εργασία σε διά-
φορες φάσεις κατασκευής του καταφυγίου μας. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ακόμα και ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός του καταφυγίου, έγινε με δωρεάν 
προσφορά και συνεργασία μεταξύ Αυστραλού 
και Ελληνίδας Αρχιτέκτονος της Πάρου.

Ακόμη, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και τον 
κτηνίατρο, Ν. Τσιγώνια, καθώς και τη Διεύ-
θυνση Κτηνιατρικής Σύρου για την εξαιρετική 
συνεργασία και υποστήριξη που μας προσέφε-
ραν. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και στη 
«Φωνή της Πάρου» και ιδιαίτερα στον κ. Ν. 
Ραγκούση-Λαουτάρη, για την πολύτιμη προ-
σωπική βοήθεια και στήριξη που μας προσέ-
φερε και μας προσφέρει ανελλιπώς στην προ-
σπάθειά μας αυτή.  

Είμαστε βέβαιοι, όπως εξάλλου δείχνουν και τα δε-
κάδες υποστηρικτικά μηνύματα που δεχόμαστε, ότι 
όλοι οι κάτοικοι της Πάρου θα αγκαλιάσουν, θα βοη-
θήσουν και θα στηρίξουν την προσπάθεια του συλλό-
γου μας για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 
του καταφυγίου μας, για το καλό του τόπου, της όμορ-
φης Πάρου.

Ίσως είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που ελά-
χιστοι εθελοντές τόλμησαν να προχωρήσουν σε 
μία τόσο σημαντική και ολοκληρωμένη επένδυση ευ-
ρωπαϊκών προδιαγραφών για αδέσποτα ζώα συντρο-
φιάς, που θα μείνει παρακαταθήκη για το νησί μας και 
θα αποτελέσει λαμπρό παράδειγμα μίμησης και για 
άλλες τοποθεσίες της Ελλάδος. 

Το νέο καταφύγιο του συλλόγου PAWS στο Μαράθι, 

σας περιμένει να το επισκεφθείτε, για να δείτε από κο-
ντά τις ασφαλείς, και άνετες εγκαταστάσεις του, τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που τηρούνται με 
προτεραιότητα την ευζωία και υγιεινή διαβίωση των 
ζώων μας,  έτσι ώστε να διαπιστώσετε και μόνοι σας 
ότι το καταφύγιό μας αυτό δεν έχει καμία απολύτως 
σχέση με αυτά που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ως «κα-
ταφύγια ζώων»!  

Εδώ καθημερινά, τα φιλοξενούμενα ζωάκια μας 
δέχονται από τους υπεύθυνους του καταφυγίου και 
πολλούς εθελοντές μας, όλη την αγάπη, φροντίδα και 

περιποίηση που τους αρμόζει, αθλούνται ελεύθερα ή/
και με συνοδεία εθελοντών, παίζουν και χαίρονται σε 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους την κάθε τους στιγ-
μή, μέχρι να βρεθούν γι’ αυτά οι κατάλληλες οικογέ-
νειες που θα τα υιοθετήσουν.

Πάντα με την ευχή και την ελπίδα για λιγό-
τερα αδέσποτα στην Πάρο.   

 Ρ. Ελευθεριάδου
Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου 

Προστασίας Ζώων Πάρου-PAWS

Μείναµε κοντά σας 
στα δύσκολα και 

συνεχίζουµε καθηµερινά 
απο τις 7:30 το πρωί!

FB: Μέλι Cream - E: melicream@hotmail.com

Χειροποίητο παγωτό 
µε πραγµατικά φρέσκο γάλα. 

Παραδοσιακά γλυκά 
φτιαγµένα µε µεράκι και σεβασµό

Λεύκες Πάρου - τηλ. 2284044660 - κιν. 6976458189

Κώστας Πατέλης

Ζήσε την εµπειρία!

Μπύρα με πλούσιο αφρό και 
αρώματα από Παριανό κριθάρι  

που μεστώνει κάτω από τον 
ήλιο του Αιγαίου.  Από την 

Πάρο, την καρδιά  των 
“56 νησιών” των Κυκλάδων.

Cool As 
the  Aegean Breeze

Μικροζυθοποιία Πάρου | Νάουσα, 84401 | Τ: 2284051102
info@56islesbeer.gr | www.56islesbeer.gr

Φιλοζωία 
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Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την επόμενη μέρα, η ελληνική οικο-
νομία θα αντιμετωπίσει φέτος την μεγαλύτερη κρίση 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το 2020 το ΑΕΠ της 
Ελλάδας θα συρρικνωθεί κατά 9,7%, υποχωρώντας 
περισσότερο από αυτό της Ιταλίας (-9,5%) και της 
Ισπανίας (-9,4%).

Τον επόμενο χρόνο η ελληνική οικονομία θα ανα-
κάμψει, αλλά χωρίς να αναπληρώσει το σύνολο των 
απωλειών της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες 
προβλέψεις, το 2021 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί 
κατά 7,9%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει το ισχυρό 
πλήγμα που θα δεχθεί η οικονομία της Ελλάδας στη 
μεγάλη σημασία που έχει ο τουρισμός για την χώρα 
και στο υψηλό μερίδιο των μικρών επιχειρήσεων.

Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η διαδικασία της 
επανεκκίνησης της οικονομίας μας θα είναι μια πολύ 
επώδυνη διαδικασία και οφείλουμε ρεαλιστικά χωρίς 
αυταπάτες να δούμε το αύριο της δικής μας οικονο-
μικής αναπτυξιακής πορείας. Μένουμε στο τόπο μας 
και οφείλουμε να σκεφτούμε ότι για μας επανεκκίνηση 
σημαίνει πρωτίστως στήριξη της παριανής κοινωνίας. 

Η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη όλων των 
συμπολιτών μας, των επαγγελματιών, των παριανών 
παραγωγών προϊόντων και εν γένει του παριανού οι-
κονομικού ιστού είναι το ζητούμενο αυτής της νέας 
φάσης στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό για ένα 
αισιόδοξο «αύριο» να επιμένουμε στην ενίσχυση της 
τοπικής παραγωγής, της αγοράς και της κατανάλω-
σης. Στηρίζουμε τη δική μας παραγωγή και αγορά, 
ψωνίζουμε από τα καταστήματα του τόπου μας αλλά 
προπάντων καταναλώνουμε προϊόντα που παράγονται 
στο νησί μας.  

Το σύνθημα «σε κάθε παριανό τραπέζι στο σπί-
τι, στο εστιατόριο και στην ταβέρνα, να έχουμε 
(αν είναι δυνατόν) ΜΟΝΟ Παριανά προϊόντα» 

πρέπει να σημαδέψει την μετα-κορωνοϊό εποχή.

Πρωτογενής τομέας της Πάρου
Η υπάρχουσα κατάσταση αλλά και η δυσοίωνη προ-

οπτική ανάκαμψης, δοκιμάζουν έντονα τις επιλογές 
των υφιστάμενων οικονομικών – παραγωγικών μο-
ντέλων της κατά κύριο λόγο τουριστικής – εποχικής 
οικονομίας μας. 

Αυτές οι μεγάλες και επώδυνες κρίσεις αποτελούν 
ευκαιρία για ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμό των 
στόχων στους βασικούς τομείς της οικονομικής ανά-
πτυξης.

Μετά απ’ αυτή την εμπειρία είναι ανάγκη να αξιο-
ποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η δυνατότητα 
ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στο πλαίσιο του 
οικονομικού μοντέλου  των νησιών μας. Έχοντας την 
πρόσφατη εμπειρία της οικονομικής κρίσης της προη-
γούμενης δεκαετίας, που κάποιοι νέοι στράφηκαν στον 
πρωτογενή τομέα, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί σε 
τέτοιο βαθμό ώστε  να υπάρξει ένα πιο ευέλικτο και 
ισορροπημένο  οικονομικό μίγμα στον σχεδιασμό της 
αναπτυξιακής πορείας των νησιών μας. Μια τέτοια 
επιλογή θα μπορούσε σίγουρα να λειτουργήσει σαν 
προστιθέμενη αξία και στον τουριστικό τομέα, εμπλου-
τίζοντας την τουριστική ταυτότητα των νησιών μας και 
αναδεικνύοντας νέες πλευρές της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της περιοχής μας.

Η γαστρονομία αποτελεί πολύτιμη πολιτιστική κλη-
ρονομιά. Η μαγειρική τέχνη και η γαστρονομία συν-
θέτουν το πακέτο ενός ταξιδιού γευσιγνωσίας και 
αναμνήσεων των τοπικών γεύσεων. Μέρος μιας εναλ-
λακτικής μορφής τουρισμού μπορεί και πρέπει να απο-
τελέσει ο Παριανός γαστρονομικός πλούτος. Το παρά-
δειγμα με την καθιέρωση «του Ελληνικού  πρωινού» 
σε πολλά καταλύματα της ελληνικής επικράτειας (Γ. 
Πίττας) μας δείχνει τον τρόπο πως μπορούμε να «επι-
βάλλουμε» τα παριανά προϊόντα. 

Κατά συνέπεια ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε 
να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες τις ανάπτυξης 
της «επόμενης μέρας», με στόχο να μειωθεί η απόλυτη 
εξάρτηση από τον τομέα του τουρισμού, των υπηρεσι-
ών και του κατασκευαστικού τομέα.

Στην Πάρο ο πρωτογενής τομέας έχει να παρου-
σιάσει προϊόντα ποιοτικά εφάμιλλα με πολλά από τα 
γνωστά «εισαγόμενα» που βρίσκουμε στα ράφια των 
supermarket, από χώρες του εξωτερικού η ακόμα και 
από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρασί η σούμα, η 
μπύρα, τα προϊόντα των μελισσοκόμων, τα αλιεύμα-
τα αλλά και τα οπωροκηπευτικά προϊόντα που σερβί-
ρονται στο τραπέζι μας στο σπίτι η στα καταστήματα 
της Πάρου πρέπει πλέον να είναι παριανά, «Made in 
Paros».

Είναι σημαντικό για τα δύσκολά χρόνια που έρχονται 
να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε σε μεγάλο βαθμό 
την διατροφική επάρκεια των κατοίκων των νησιών 
μας από τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, όπως εξ άλ-
λου σε κάποιο βαθμό γίνονταν και στο παρελθόν.

Η φετινή τουριστική περίοδος
Για την εφετινή τουριστική περίοδο εκφράζονται 

έντονες ανησυχίες για τη μεγάλη πτώση του τζίρου 
όλων των επιχειρήσεων της φιλοξενίας και της εστί-
ασης. Οι ανησυχίες βασίζονται στα προβλήματα που 
έχουν προκύψει με τις συνέπειες τις πανδημίας. 

Τα ακόμα κλειστά διεθνώς σύνορα, τα δύσκολα και 
χρονοβόρα αλλά και κοστοβόρα  ιατρικά πρωτόκολλα, 
ο φόβος για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, η ανύ-
παρκτη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των 
καταλυμάτων σε περίπτωση κρούσματος αλλά και οι 
πολύ μεγάλες δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές και αερο-
πορικές μεταφορές κάνουν και τους ποιο αισιόδοξους 
να ανησυχούν πραγματικά.

Το εμπόριο, γενικά, αλλά και όλες οι άλλες δρα-
στηριότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον τουρι-
σμό στις Κυκλάδες. Αυτή η απόλυτη άμεση ή έμμε-
ση εξάρτηση όλων των τομέων της οικονομίας από 
τον τουρισμό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που 
θα πρέπει να μας προβληματίσει. Οφείλουμε άμεσα 
να αναζητήσουμε τους τρόπους αντιμετώπισής του, 
αφού όλοι οι τομείς θα υποστούν τις συνέπειες της 
κακής τουριστικής φετινής περιόδου. Μεγάλο πλήγμα 
θα υποστούν οι ντόπιοι παραγωγοί αφού δε θα υπάρ-
ξει η μεγάλη κατανάλωση που παρατηρείται συνήθως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στα τοπικά προϊόντα. 
Με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις πολλά καταλύματα 
αλλά και καταστήματα εστίασης δε θα λειτουργήσουν 

Πρώτο θέμα

Επανεκκίνηση: 
Στήριξη της παριανής 
οικονομίας
Οι αιφνιδιαστικές κρίσεις, όταν μάλιστα βιώνονται ως πρωτόγνωρες 
πολυσύνθετες και πολυδιάστατες, όπως η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, 
πλήττοντας τη δημόσια υγεία, την οικονομική δραστηριότητα, την κοινωνική 
συνοχή, την καθημερινότητα, τις συνήθειες και τις σχέσεις των ανθρώπων, 
δημιουργούν προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.
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αυτό το καλοκαίρι, η πελατεία, σε όποια τελικά από 
τα καταστήματα της εστίασης ανοίξουν μάλλον θα 
είναι περιορισμένη και, κατά συνέπεια η ζήτηση των 
προϊόντων των παριανών παραγωγών θα είναι μικρή. 
Επίσης, περιορισμένες θα είναι και οι αγορές προϊό-
ντων από τους επισκέπτες όπως και οι παραγγελίες 
που αποστέλλονται εκτός Πάρου. 

Την ίδια στιγμή όμως, που η κατανάλωση θα είναι 
σε χαμηλά επίπεδα, η παραγωγή θα συνεχίζεται με 
κανονικούς ρυθμούς. Το γάλα, για παράδειγμα, θα συ-
νεχίζει καθημερινά να συγκεντρώνεται στα τυροκομία 
αλλά τα τυριά θα μένουν στα ράφια. Τα αλιεύματα 
επίσης, αφού οι επαγγελματίες ψαράδες δε θα έχουν 
το καταναλωτικό κοινό, θα παραμένουν απούλητα. Το 
ίδιο σχεδόν  πρόβλημα θα παρατηρηθεί και μετά την 
περίοδο του τρύγου με τα οινοποιία που δε θα έχουν 
«αδειάσει» τις δεξαμενές της προηγούμενης περιόδου, 
όπως αντίστοιχα με τους μελισσοκόμους που μετά τον 
δικό τους «τρύγο», θα στοκάρουν το μέλι στις αποθή-
κες τους. 

Ενισχύουμε τον πρωτογενή τομέα 
παραγωγής

Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής 
εκτός από όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν για την κα-
θημερινή προτίμηση στην κατανάλωση των παριανών 
προϊόντων, απαιτεί έναν ολοκληρωμένο επανασχεδι-
ασμό.

Σ’ ένα κόσμο που αλλάζει, που εξελίσσεται τεχνο-
λογικά αξίζει να επιδιώξουμε και τον εκσυγχρονισμό 
της παραγωγικής διαδικασίας. Μέσα από τη συνεχή 
ενημέρωση και την εκπαίδευση ακόμα και την εξοικεί-
ωση των παραγωγών μας με τις νέες τεχνολογίες και 
πρακτικές πρέπει να στοχεύσουμε στην βελτίωση της 
ποιότητας αλλά και του κόστους της παραγωγής.

Η αγροτική εκμετάλλευση πρέπει να γίνει ανταγωνι-
στική και προσοδοφόρα ώστε να προσελκύσει νέους 

ανθρώπους που θα αναπτύξουν αυτή την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα δίνοντας νέες προοπτικές στο 
μέλλον της περιοχής μας. Παράλληλα με τον σχεδια-
σμό της ανάπτυξής του πρωτογενούς τομέα, επιβάλα-
τε η δημιουργία και ενός αναλόγου δικτύου προβολής 
και προώθησης των Παριανών προϊόντων σε αγορές 
και εκτός Πάρου, το οποίο είναι καθοριστικής σημασί-
ας για την επιβίωση ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

Τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν, με την 
ανεργία των νέων, συνέπεια της δύσκολής οικονομικής 
κατάστασης που διαμορφώνεται, μπορεί και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ως ένα βαθμό και με τη στροφή των 
νέων στο πρωτογενή τομέα. Είναι φανερό ότι πρέπει 
να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση να δοθούν τα 
κίνητρα εκείνα που θα τους βοηθήσουν σε μια τέτοια 
επιλογή.

Δυναμικός πρωτογενής τομέας σημαίνει ισορρο-
πημένη οικονομική ανάπτυξη για τους παριανούς και 
τους αντιπαριώτες.

Ο επανασχεδιασμός του πρωτογενούς τομέα παρα-
γωγής ολοκληρώνεται με ενέργειες που προωθούν 
την διαφήμιση των τοπικών προϊόντων, της τοπικής 
γαστρονομίας. Η προβολή αυτή σε συνδυασμό με 
προγράμματα αγροτουρισμού και αλιευτικού θαλάσ-
σιου τουρισμού συμβάλλει στη σύνδεση της αγροτικής 
παραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη των νησιών 
μας.  

Οι προτάσεις μας
Η απασχόληση σήμερα στην πρωτογενή παραγωγή 

ανέρχεται περίπου στο 11% της οικονομικής δραστη-
ριότητας στην Πάρο (στοιχεία Π.Ν.Αι.). Για την ομαλή 
ανάπτυξη θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, που θα ενι-
σχύουν  τις δράσεις αυτές, τόσο από την πολιτεία και 
τον δήμο όσο και από τους ιδιώτες που θα θελήσουν 
να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να 
βοηθήσουν την ενασχόληση του πληθυσμού και κυρί-

ως των νέων.
• Άμεσα η δημοτική αρχή πρέπει να αναλάβει πρω-

τοβουλίες για το θέμα αυτό και να διεκδικήσει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης 
και την στήριξη των παριανών προϊόντων στο πρωτο-
γενή τομέα.

• Πρέπει να λειτουργήσει υπηρεσία αγροτικής και 
κτηνιατρικής ανάπτυξης που προβλέπεται και να στε-
λεχωθεί με γεωπόνο και κτηνίατρο που θα καλύπτουν 
επιστημονικά όλους τους απασχολούμενος στον το-
μέα αυτόν.

• Είναι ανάγκη ο δήμος και όλοι οι απασχολούμενοι 
να διεκδικήσουν τη μείωση του ΦΠΑ και ειδικότερα 
στα αγροτοεφόδια, να έχουν φτηνότερα καύσιμα για 
την κίνηση των αγροτικών εργαλείων και μειωμένο 
μεταφορικό κόστος για την αποστολή εμπορευμάτων 
εκτός Πάρου. 

• Να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες άρδευσης 
και να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες (ΤΟΕΒ Νάουσας 
και του Δρυού) με τη συμβολή της δημοτικής επιχείρη-
σης ύδρευσης – αποχέτευσης (ΔΕΥΑΠ) καθώς να δη-
μιουργηθούν φράγματα ανάσχεσης  οβρίων, και ακόμα 
να αξιοποιήσουμε την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμά-
των στους ΒΙΟΚΑ.

• Να αξιοποιήσουμε αναξιοποίητες εκτάσεις και 
να δοθούν σε νέους ακτήμονες που θα θελήσουν να 
ασχοληθούν.

• Να δοθούν παροχές ενίσχυσης – κινήτρων για 
παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών για να μειώσουμε 
αντίστοιχα την εισαγωγή ζωοτροφών.

• Βελτίωση μελισσοχλωρίδας με ξηροθερμικά φυτά, 
που έχουν περίοδο άνθησης διαφορετική από αυτή 
του θυμαριού, (φασκόμηλο, δενδρολίβανο, ρείκη, χα-
ρουπιές, ευκάλυπτους κ.τ.λ.)

• Προτροπή για την καλλιέργεια αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών που δεν απαιτούν ιδιαίτερες 
καλλιεργητικές φροντίδες, για παράδειγμα καλλιέρ-
γεια κάπαρης.

• Δημιουργία μικρών  επιχειρήσεων μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων, μελισσοκομίας, ιχθυοπαρα-
σκευασμάτων, συσκευασίας και τυποποίησης ελαιόλα-
δου.

Τέλος, να επαναλάβουμε ότι επιβάλλεται να αξιο-
ποιήσουμε με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο 
δυνατό τρόπο τις εμπειρίες αυτής της νέας κρίσης 
προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε ένα νέο μοντέ-
λο της οικονομικής αναπτυξιακής προοπτικής για τον 
τόπου μας.

Για την επιτυχία αυτού του σχεδιασμού, σημαντική 
βοήθεια θα είναι να δούμε την συνεταιριστική ανάγκη 
σε νέες υγιείς βάσεις με στόχο την καλύτερη διαχείρι-
ση της προώθησης των προϊόντων αλλά και τη συλ-
λογική διεκδίκηση των κινήτρων και της πολιτικής των 
ενισχύσεων που θα πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρ-
νηση αλλά και την στήριξη που απαιτείτε να παράσχει 
ο δήμος για την επιτυχή ανάπτυξη του πρωτογενούς 
τομέα παραγωγής.  

Βασικός πυλώνας της οικονομίας μας παραμένει ο 
τουριστικός τομέας. Με τα νέα δεδομένα όπως αυτά 
διαμορφώνονται με τις εξελίξεις που προαναφέραμε 
πρέπει σοβαρά να μας απασχολήσει στο αμέσως επό-
μενο διάστημα. Εμείς θα επανέλθουμε στις επόμενες 
εκδόσεις μας, και θα παρουσιάσουμε τις απόψεις των 
επιχειρηματιών και των ανθρώπων του τουρισμού.

Στις δυσκολίες που έρχονται η αλληλεγγύη πρέπει 
να είναι η πρώτη σκέψη σ’ όλες μας τις ενέργειες για 
ένα ευοίωνο μέλλον του νησιού μας.

Σε κάθε παριανό τραπέζι στο σπίτι, στο εστι-
ατόριο και στην ταβέρνα, να έχουμε (αν είναι 
δυνατόν) ΜΟΝΟ Παριανά προϊόντα.

* Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Πρώτο θέμα
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Η «νέα 
κανονικότητα» 
της πολιτικής 
επικοινωνίας!

Η επικοινωνία για τους πολιτικούς, νέους και πα-
λιούς είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την 
περαιτέρω εξέλιξη και ανέλιξη της καριέρας τους. 
Ιδιαίτερα στις ημέρες μας όπου η «διά ζώσης» επι-
κοινωνία είναι πλέον αδύνατη, απότοκο της κρίσης 
για τη μετάδοση του ιού. Μοναδικά μέσα επικοινωνί-
ας τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παραδοσιακά και 
διαδικτυακά. Η «νέα κανονικότητα» στην επικοινω-
νία των πολιτικών με τους πολίτες, επιτάσσει συμ-
μετοχή σε πάνελ τηλεοράσεων και ραδιοφωνικών 
εκπομπών, αλλά και πληθώρα χρήση των facebook, 
twitter, Instagram και λοιπών διαδικτυακών μέσων.

Η έκθεση προσφέρει στον πολιτικό, αύξηση ανα-
γνωρισιμότητας, μετάδοση των προσωπικών του 
μηνυμάτων και βελτίωση του προφίλ του, με τις πα-
ρεμβάσεις του. 

Αντίθετα, η υπερέκθεση του πολιτικού σε συνδυα-
σμό με την άγνοια των κανόνων της μιντιακής προ-
βολής, εγκυμονούν κινδύνους για την εικόνα τους 
και μετατρέπουν απρόβλεπτες αστοχίες, μπούμε-
ρανγκ για την εικόνα τους. Έμπειρα πολιτικά στελέ-
χη ανακυκλώνουν αυτονόητα, σε επίπεδο ανοησίας, 
εκστομούν σκέψεις, χωρίς να είναι έτοιμοι να τις 
εξηγήσουν, φλυαρούν ασύστολα, και αυτοθαυμά-

ζονται για τις ιδιοφυείς μπαρούφες που «πετάνε». 
Θεωρώντας ότι έχουν απέναντι τους κοινό λωτο-
φάγων, παρουσιάζουν το άσπρο, μαύρο, και χωρίς 
αιδώ.

Η μέθη της επικοινωνιακής προβολής, τους μετα-
τρέπει σε σχολιαστές τρίτης κατηγορίας και μόνι-
μους θαμώνες των κάθε είδους μιντιακών καφενεί-
ων. Η πολυτέλεια των «προσωπικών» όπως ξέραμε 
ανθρώπινων σχέσεων, είναι πλέον παρελθόν. 

Η «αφωνία» των περισσότερων πολιτικών, στην 
καρδιά της κρίσης, απέδειξε ότι θα έχουν παρόν 
και μέλλον όσοι είναι εξοικειωμένοι με την τεχνο-
λογία ή έχουν δίπλα τους έμπειρους γνώστες του 
νέου τρόπου διαχείρισης της «νέας κανονικότητας» 
της πολιτικής επικοινωνίας.  Οι ανήκοντες πολιτικοί 
στην παλιά σχολή, της εποχής του Μαυρογιαλού-
ρου, θα αναγκαστούν να δώσουν τη θέση τους στη 
νέα «φουρνιά», αναπληρώνοντας τον παραγκωνι-
σμό τους, με περίσσεια κακία και μοχθηρότητα, προς 
το σύστημα από το οποίο σιτίζονταν. Στη «νέα κα-
νονικότητα» της πολιτικής επικοινωνίας, διεκδικούν 
ρόλο μεγαλύτερο από τη σκιά τους και το «Πρυτα-
νείο» της πολιτικής δεν τους χωράει πλέον.

Στην αναμενόμενη μεγάλη ύφεση που θα ακολου-
θήσει την κρίση του κορονοϊού, οι πολίτες περιμέ-
νουν πολλά περισσότερα από πολιτικούς και αυ-
τοδιοικητικούς παράγοντες. Σε συνθήκες πολέμου, 
ορατού ή αόρατου, οι πολιτικοί θα πρέπει να χτί-
ζουν το προσωπικό τους προφίλ «πατερναλιστικά» 
σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποίησε και ο 
πρωθυπουργός μας. 

Δεν απαιτούνται μεγαλόστομες διακηρύξεις, άκρι-
τες υποσχέσεις που οδηγούν σε ανεδαφικές λύσεις. 
Να τηρούν ένα βασικό κανόνα της πολιτικής «Ποτέ 
κανένας δεν μετάνιωσε για κάτι που δεν είπε»!

Οι δηλώσεις, ατάκες των πολιτικών για να παίξουν 
στα δελτία ειδήσεων των καναλιών και στα πρω-
τοσέλιδα των εφημερίδων, ανήκουν στο παρελθόν. 
Απαιτούνται ενδιαφέρουσες και σημαντικές παρεμ-
βάσεις που συνεισφέρουν στην κοινή προσπάθεια 
για αλλαγή του κοινωνικού κλίματος και ανάκαμψη 
της οικονομίας. Και αυτά δεν κατασκευάζονται, 
προκύπτουν από τις αποφάσεις των πολιτικών.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Πανδημία: 
Και τώρα τι;

Ο τουρισμός άμεσα ή έμμεσα αγγίζει σχεδόν το 
90% της οικονομίας του νησιού. Σε κανέναν μπο-
ρεί να μην αρέσει αυτό –και έτσι είναι-, αλλά είναι 
μία πραγματικότητα. Ίσως τώρα και ουσιαστικά 
τον χειμώνα 2020-2021 θα κατανοήσουν πολλοί 
τη σημασία που έχει η ύπαρξη του αγροτικού συ-
νεταιρισμού της Πάρου.

Αντιγράφοντας ένα πρόσφατο άρθρο της καθη-
γήτριας οικονομικών στο Πάντειο πανεπιστήμιο, 
Μαρίας Καραμεσίνη, σημειώνω: «Ο τουρισμός 
υπό τη στενή έννοια (καταλύματα και επισιτισμός) 
παράγει το 13% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ με τους 
πολλαπλασιαστές του ΚΕΠΕ και του ΙΟΒΕ (2,2 
έως 2,65), φτάνει μέχρι το 30% του ΑΕΠ. 
Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι στον τομέα απο-
τελούν 11% έως 26% της συνολικής απασχό-
λησης».

Ακόμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού, υπάρχει εκτίμηση για μείωση έως 80% 
των τουριστών στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ενώ γίνεται λόγος για 10% ύφεση στη χώρα 
μας, λόγω ακριβώς της μεγάλης εξάρτησης που 
έχει η οικονομία από τη «βιομηχανία» του τουρι-
σμού. Αν λοιπόν υπάρξει ύφεση κατά 10% στην 
Ελλάδα, τότε ποια θα είναι η ύφεση στην Πάρο 
και την Αντίπαρο που εξαρτώνται από τον τουρι-
σμό κατά 90%! Ακόμα, καλό θα ήταν να πάψουν 
ορισμένοι να πιπιλίζουν την καραμέλα ότι «εμείς 
εδώ είχαμε λιγότερα κρούσματα και θα μας προ-
τιμήσουν», γιατί με μία και μόνη απλή ανάγνωση 
σε σχετικούς καταλόγους σε όλον τον κόσμο θα 
δουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ακόμα και 
στα Βαλκάνια… Θυμίζω ακόμα, ότι οι πέντε βασι-
κές χώρες που δέχεται η Ελλάδα τουρίστες, δηλα-
δή, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και οι 
ΗΠΑ, έχουν το μεγαλύτερο υγειονομικό πρόβλημα 
και άρα οι αφίξεις, έστω και Ιούλιο – Αύγουστο, 
θα περιοριστούν κατά πολύ. Επίσης, οι συγκεκρι-
μένες χώρες προωθούν τον δικό τους εσωτερικό 
τουρισμό αποτρέποντας τη μετακίνηση των πολι-
τών τους στο εξωτερικό…

Ομοίως το story περί εσωτερικού τουρισμού 
με προγράμματα του ΟΑΕΔ μου φαντάζει αστείο, 
αφού η όλη η ιστορία «ανακυκλωμένου» χρή-
ματος φορολογουμένων μου θυμίζει τους Χιούι, 
Λιούι, Ντιούι στα Μίκυ Μάους, που έχοντας ένα 
κέρμα -που από τον ένα πήγαινε στον άλλο- αγό-
ραζαν τις δικές τους λεμονάδες στον πάγκο που 
είχαν στήσει και στο τέλος πίστευαν ότι έχουν κά-
νει μεγάλη είσπραξη!

Το ίδιο θυμηδία προκαλούν το να δοθούν χρή-
ματα από τον κορβανά του ΕΣΠΑ για προγράμ-
ματα τουρισμού, ουσιαστικά για τη στήριξη των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Έτσι απλά να ρωτή-
σω αν τα χρήματα του ΕΣΠΑ κατευθυνθούν στις 
επιχειρήσεις του τουρισμού, τι θα μείνει για τους 
άλλους κλάδους και ιδιαίτερα τους κλάδους του 
πρωτογενούς τομέα.

Οικονομική ενίσχυση και φυσικά πρέπει να 
υπάρξει σε μισθωτούς, μικρές οικογενειακές επι-
χειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, αλλά κυ-
ρίως πρέπει να υπάρξουν μέτρα, για τα οποία η 
κυβέρνηση ως σήμερα δεν έχει καμία σκέψη.

Αριστείδης 
Κυπριανός

 Ο Αριστείδης Κυπριανός γεννήθηκε στην Πάρο 
το 1830 από τον Ιωσήφ ή Ζέππο Κυπριανό και τη 
Μαρία, το γένος Καμπάνη. Ήταν συγγενής και με 
την οικογένεια Κυπραίων. Δύο χρόνια πριν τη γέν-
νηση του έχασε τον αδερφό του Ιωάννη, που εμπο-
ρεύονταν στη Βλαχία. 

Σε μικρή ηλικία έμεινε ορφανός από τη μητέρα 
του και ανατρέφεται από την πατρική μέριμνα και 
φροντίδα. Ο πατέρας του πριν την επανάσταση 
ήταν έμπορος στην Κωνσταντινούπολη, χάνοντας 
το 1821 την περιουσία του. Στην Πάρο εκλέγεται 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος στη δεύτερη εθνική 
συνέλευση στο Άστρος. 

Ο Αριστείδης αφού τελείωσε την πρώτη εκπαί-
δευση στο σχολείο της Πάρου, το 1847-49 παρόλο 

της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, εγγράφεται 
στο γυμνάσιο της Σύρου, όπου αναδεικνύεται άρι-
στος μαθητής. Στη συνέχεια εγγράφεται στο Εθνικό 
Πανεπιστήμιο όπου αριστεύει (1855) στη Φιλοσο-
φική Σχολή και με έξοδα της κυβερνήσεως μετα-
βαίνει στη Γερμανία, για υψηλότερη και τελειότερη 
μόρφωση. Εκεί διέτριψε όλη την τετραετία στα φι-
λολογικά μαθήματα στη Λειψία. 

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίζεται 
Γυμνασιάρχης Αθηνών, αφού είχε ήδη διατελέσει 
καθηγητής σε Σύρο, Καλαμάτα και Τρίπολη. Την πε-
ρίοδο αυτή θα διακριθεί ως φωτεινός διδάσκαλος 
με ισχυρή και οξεία διάνοια, φαινόμενο εκπαιδευ-
τικού λειτουργού και για αυτό ο θάνατος του στις 
16 Μαρτίου 1869 σε ηλικία 39 ετών θα θεωρηθεί 
ως εθνική απώλεια και θρηνήθηκε από όλους τους 
διανοούμενους και τους ανθρώπους τον γραμμά-
των. Ελεγεία γράφτηκαν για τον Κυπριανό, για την 
αρετή του, την φιλομάθεια του και την υψηλή του 
μόρφωση.

Έργα του: «Τα απόρρητα του Ισοκράτους», «Περί 
των ελληνικών του Ξενοφώντος», «Η Ιστορία της 
Ελληνικής Φιλολογίας» στα γερμανικά.  Μελέτες 
για το έργο του έχουν γίνει από το Ινστιτούτο Νεο-
ελληνικών Ερευνών. 

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 10,11,13,122
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Στρατηγού Ιππο-

κράτη Αθ. Παπαβασιλείου», έως την οδό «Αγίας Θε-
οκτίστης».

 Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Αντιπυρική 
περίοδος 2020 

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι ξεκίνη-
σε η νέα αντιπυρική περίοδος την 1/5/2020 
και θα διαρκέσει έως και 31/10/2020.

Γι’ αυτόν το λόγο η Πολιτική Προστασία παρακαλεί 
τους πολίτες, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισ-
σοκόμους των νησιών του Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδων 
και Δωδεκανήσου) λαμβανομένων υπόψη των κλιμα-
τολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου (ισχυροί 
άνεμοι σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.α.)  
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποια-
δήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι 
δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να 
ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία για 
οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους. 

Οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης 
πυρκαγιών:

- Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που 
ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλή-
σεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει 
σπινθήρες).

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) 
κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε 
χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.

- Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν 
εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης 
στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και 
να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, 
καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

- Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, 
από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκό-
μαστε στο δάσος.

- Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει 
κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, 

διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά 
χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών - πυροτε-
χνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή από-
σταση από δασικές εκτάσεις.

- Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που 
υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων 
διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό δι-
άστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας 
ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.

- Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκα-
λούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημά-
των μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές 
για πυρκαγιά.

- Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές 
πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψη-
λού κινδύνου.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι στην ιστοσελίδα της Γε-
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://
civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές 
Πυρκαγιές) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr/
Arthro.aspx?a=9982) υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες 
Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές.

Τέλος, δεν ξεχνάμε τον τηλεφωνικό αριθμό τού 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου τού νησιού μας: 22840 
25199. Καλούμε σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιλη-
φθούμε κίνδυνο από πυρκαγιά.

Νέος αντι...
περιβαλλοντικός 
νόμος

Υπερψηφίστηκε, τελικά, αποκλειστικά από τους βου-
λευτές της ΝΔ, το νομοσχέδιο για το περιβάλλον, που 
χαρακτηρίζεται ως έγκλημα τόσο από τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, όσο και από όλους τους περιβαλλο-
ντικούς φορείς.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αδειοδότησης, όπως 
σημείωσαν οι πάνω από 170 περιβαλλοντικοί, κοινω-
νικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς στο ψήφισμά τους 
κατά του Νόμου: «επιτρέπει την καταστροφή του πε-
ριβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτι-
κών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών 
(ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προ-
θεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών».

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Ακ. Τσί-
πρας, δήλωσε στη Βουλή: «Η επιμονή σας να συν-
δέετε την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανά-
πτυξη, απλά με την επίσπευση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, θα έχει τελικά τα αντίθετα αποτελέ-
σματα».

Δριμεία κριτική ασκήθηκε επίσης και για τις προβλέ-
ψεις για τα δάση και τις περιοχές Τη διαφωνία τους 
εξέφρασαν στη Βουλή όλα τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δ. 
Κουτσούμπας, είπε: «Βρήκατε την ευκαιρία να υλο-
ποιήσετε τις δέκα εντολές του ΣΕΒ, προτάσεις που 
χρόνια τώρα φώλιαζαν στα κιτάπια του».

ΚΚΕ 
Η Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή της την 

παραμονή της ψήφισης του Νομοσχεδίου μεταξύ άλ-
λων υποστήριζε:

«Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος  με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής 
Νομοθεσίας», είναι εχθρικό για την υγεία των νησιω-
τών και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση της 
ΝΔ συνεχίζοντας από το σημείο που σταμάτησε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, προσπαθεί να διαμορφώσει «ευνοϊκότερο έδα-
φος» και να προσπεράσει τα όποια «εμπόδια» στοιχει-

ωδών μέτρων προστασίας της υγείας του λαού και 
της προστασίας του περιβάλλοντος προκειμένου να 
επιταχυνθεί η στρατηγική της ΕΕ για το άνοιγμα νέων 
πεδίων «πράσινης» κερδοφορίας για τους επιχειρη-
ματικούς ομίλους.

Το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο στη διαχείριση 
αποβλήτων όπως οι άλλες πολιτικές δυνάμεις και 
παρατάξεις επιμένουν στα νησιά του Νοτίου Αιγαί-
ου αφήνοντας στο απυρόβλητο τα υπόλοιπα άρθρα, 
αλλά προωθεί μια σειρά αντιλαϊκές ρυθμίσεις που 
αφορούν τη ζωή μας και το περιβάλλον. Αυτές οι 
ρυθμίσεις έχουν να κάνουν με την «απλοποίηση» των 
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων κ.α.

- Ανοίγει ο δρόμος για λατομεία, ξενοδοχεία και εξό-
ρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχές Natura 2000.

- Γίνεται απόπειρα νομιμοποίησης αυθαιρέτων σε 
δασικές εκτάσεις και ρέματα. 

- Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα 
ελέγχονται από ιδιώτες που θα επιλέγει και θα πλη-
ρώνει ο… επενδυτής.

- Υποβαθμίζονται οι φορείς διαχείρισης και φύλα-
ξης προστατευόμενων περιοχών.

- Προβλέπονται «διευκολύνσεις» υπέρ των βιομη-
χανικών ΑΠΕ για την επέκταση τεράστιων αιολικών 
πάρκων. Αντικαθίσταται η Άδεια Παραγωγής με μια 
Βεβαίωση Παραγωγού χωρίς να απαιτείται έκδοση 
απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ

- Με το άρθρο 84 ο σχεδιασμός της διαχείρισης 
των απορριμμάτων αφαιρείται τώρα από τα δημοτικά 
συμβούλια και η έγκρισή του παραδίνεται υποχρεωτι-
κά στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, με ό,τι αυτό ση-
μαίνει για την υποβάθμιση του ρόλου των δημοτικών 

συμβουλίων.
- Το άρθρο 85 μεθοδεύει την ολοκληρωτική εκχώ-

ρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιω-
τικό τομέα καθώς απαλλάσσεται πλέον από την υπο-
χρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς 
των μη επικίνδυνων αποβλήτων.

- Καμία πρόβλεψη, ούτε καν νύξη δεν γίνεται για 
την αντιμετώπιση του τεράστιου περιβαλλοντικού και 
υγειονομικού προβλήματος που προκαλεί η ανεξέλε-
γκτη διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών απο-
βλήτων. 

Το ΚΚΕ διαφωνεί με τη λογική και τις στοχεύσεις 
του Νομοσχεδίου και είμαστε αντίθετοι με το άρθρο 
93 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι για τη δι-
αχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περι-
φέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, 
συστήνεται για κάθε μία από αυτές Περιφερειακός 
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), 
ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με έδρα εντός των ορίων 
της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενι-
κή Συνέλευση και καταργούνται οι ΦΟΔΣΑ.

Η διαφωνία μας με το συγκεκριμένο άρθρο δε ση-
μαίνει ότι συμφωνούμε με την λειτουργία των τοπι-
κού ΦΟΔΣΑ (ΣΥΔΙΣΑΠΑ) όπως γίνεται μέχρι σήμερα, 
αφού και μέσα από αυτόν υπηρετήθηκε όλα τα προη-
γούμενα χρόνια η ιδιωτικοποιημένη λειτουργία όσον 
αφορά διαχείριση των απορριμμάτων, προβλέπεται 
και υλοποιείται η συμμετοχή ιδιωτών στην αποκομι-
δή και διαχείριση των απορριμμάτων, με δυσμενείς 
συνέπειες όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των 
εργαζομένων, το κόστος της αποκομιδής και διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων για τα λαϊκά στρώματα, τη 
δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

Η ίδρυση Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, ως Ανώνυμη 
Εταιρία ΟΤΑ αποτυπώνει την ένταση της διαπάλης 
των επιχειρηματικών συμφερόντων όσον αφορά την 
διαχείριση των απορριμμάτων και υπηρετεί σε ένα 
πιο ευέλικτο και επιτελικό κράτος, την είσοδο ακόμη 
μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην διαχείρι-
ση και αποκομιδή των απορριμμάτων, μεγαλύτερου 
φιλέτου, σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα επιδεινώσει 
ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των ερ-
γαζομένων, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος 
της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, 
θα υποβαθμίσει περαιτέρω την δημόσια υγεία και το 
φυσικό περιβάλλον (…)».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday)

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, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΙ, πω-

λείται κτήµα 5.100 στρεµµάτων µε 

100 ελαιόδεντρα, εντός σχεδίου.

Όχι µεσίτες. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 

755 336

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 

ΠΗΓΑ∆Ι, ενοικιάζεται επαγγελµατική 

στέγη 60 τ.µ. Τηλ. για πληροφορίες: 

697 677 1096 Μάρκος

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 

100 τ.µ. για όλο το χρόνο, µη επι-

πλωµένο, µε θέρµανση, A/C, ηλιακό 

και συναγερµό. Ζητούνται Έλληνες 

ενοικιαστές. Τηλ. 6932 464 219

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητεί να γκαρσο-

νιέρα ή µικρή οικία επιπλωµένη για 

όλο το χρόνο στην Παροικιά ή να συ-

γκατοικήσει  µε κυρία, προσφέροντας 

παρέα και  µοίρασµα των εξόδων. 

Τηλ. επικοινωνίας: 694 293 1627

ΣΤΟΥΝΤΙΟ µεγάλο ζητείται προς 

ενοικίαση, (Χώρος εργασίας), του-

λάχιστον 200τµ. µαζί µε ΣΠΙΤΙ, 2-3 

Υ/∆ στην δυτική πλευρά της Πάρου, 

µε θέα, ήσυχο µέρος και εύκολη 

πρόσβαση, για µακροχρόνια µίσθωση. 

Πληροφορίες στο τηλ. 22840 23368. 

Heidi + Peter Seibt

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑ BLUE HEAVEN πωλείται 

στην Παραλία της Παροικιάς, σε 

προνοµιακή θέση. Τηλ. επικοινωνίας: 

6945 259 620

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

Ξενοδοχεία στην Παροικιά, ζητούν 

για τη σεζόν από Απρίλιο έως τέλος 

Οκτωβρίου, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ και άτοµα 

για το ΣΕΡΒΙΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 

6947 023 004

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το κατάστηµα 

Arsenis Delicatessen στην Παροικία 

Πάρου, για τα παρακάτω πόστα: α) 

ΑΤΟΜΟ µε εµπειρία για τη θέση των 

αλλαντικών και β) ΚΟΠΕΛΑ για το 

Juice – Bar µε εµπειρία σε καφέ και 

φυσικούς χυµούς. Επικοινωνία στο 

email: ktimaarseni@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία σε 

ανθοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6972 077 052

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται για 

φροντίδα ηλικιωµένων εσωτερική, να 

γνωρίζει από µαγειρική, στην Παροι-

κία της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 210 

5780457, 210 5737516. Κιν. 6932 

426 568

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ αναζητά εργασία. Επικοι-

νωνία στο email: nekdion@yahoo.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πλήρης του εστιατορί-

ου Μεσόγειος στη Νάουσα πωλείται, 

εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, κουζίνας, 

σέρβις, τραπεζοκαθίσµατα, πέργκο-

λες, ηλεκτρική τέντα κ.λ.π. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6944 815 804

Αγγελίες

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) - 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

Ανακοίνωση
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 

2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 269/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Την από 11-05-2020 αίτηση του κ. Γεώργιου Μανιού 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού Προδρόμου Δ.Κ. Αρχιλόχου  Δήμου Πά-
ρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Καβάλλη, για την διαδικασία κύρωσης 
δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-
03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΙΜΙΚΟΣ) ΣΚΙΑΔΑΣ

Ο «ΜΙΜΙΚΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΦΥΓΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΤΟΥ  ΚΟΥΡΣΑ... ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙ…

Έφυγε, και μαζί του σιγά - σιγά χάνεται μια νοσταλγική 

εποχή της Πάρου του ΄60. Ήταν ένας αθόρυβος και δια-

κριτικός άνθρωπος, με μια μετρημένη και πάντα ανάλογη 

των δυνατοτήτων του ζωή…

Με το γλυκό του χαμόγελο, δίπλα στην σαρωτικά δυναμι-

κή σύζυγό του Φανιά, που λάτρευε  και έζησε 60 χρόνια 

μαζί, ευτυχής και πλήρως ικανοποιημένος, έφυγε.

 Ήταν ολιγαρκής σε όλα του και αυτό συμβούλευε τις 

κόρες του, να χαίρονται με τα λίγα, τα ουσιώδη, αυτά που καθοδηγούν στο επόμενο 

βήμα της ζωής, και έτσι με τον ίδιο τρόπο έφυγε…

Χωρίς να ξεπεράσει το μέτρο, όπως έλεγε, ευχαριστημένος…

Αιωνία του η μνήμη.
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Διεκπεραίωση 
εργασιών στο 
λιμεναρχείο

Σειρά νέων ευκολιών παρέχονται από τη Δευτέρα 
11 Μαΐου 2020, από τη διεύθυνση Λιμενικής Αστυνο-
μίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία των 
συναλλασσόμενων για εργασίες που θα διεκπεραιώ-
νονται πλέον κυρίως ηλεκτρονικά. 

Ειδικότερα από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, πραγ-
ματοποιείτε είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα πάντα με τις κείμε-
νες διατάξεις, η παραλαβή των προβλεπόμενων, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση δι-
οικητικών διαδικασιών, όπως ενδεικτικά: 

- Χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋ-
ποθέσεων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων,

- Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκλειψης 
καμίας εκ των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών, 

- Πράξεις που διέπονται από διατάξεις των ισχυό-
ντων Γενικών Κανονισμών Λιμένων,

- Έκδοση αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευ-
ής και συντήρησης πλοίων, 

- Έκδοση/ανανέωση αδειών ναυαγοσώστη, 
Εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ελεγχθούν 

από τη Λιμενική Αρχή και διαπιστωθεί η πληρότητα 
τους, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται, είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά, για την 
ημερομηνία και την ώρα προσέλευσής τους στη Λιμε-
νική Αρχή για την παραλαβή της πράξης. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι έχουν επίσης την δυνατότητα να ζητήσουν η 
εκδιδόμενη πράξη να του αποσταλεί μέσω ταχυδρο-
μείου. 

Τέλος, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαιότητα 
η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου για τη 
διεκπεραίωση της υπόθεσης του θα πραγματοποιείται 
συνάντηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Στρατεύσιμοι
Με απόφαση του ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο της πρόληψης, 

αντιμετώπισης και μείωσης της διασποράς της πανδη-
μίας Covid-19, οι στρατεύσιμοι της 2020 Γ’ ΕΣΣΟ 
για το Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και 
της Β’ ΕΣΣΟ για το Πολεμικό Ναυτικό (Ιούνιος 2020) 
θα παραλάβουν τα σημειώματα κατάταξης τους απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου 
www.stratologia.gr εντός του Μαΐου 2020, με χρήση 
των κωδίκων taxisnet.

Για την παραλαβή απαιτείται η επιλογή του μενού 
«ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυ-
θεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Κατόπιν 
απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑ-
ΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του.

Μέριμνα πάντως σύμφωνα με πληροφορίες έχει λη-
φθεί για τους στρατεύσιμους που δεν διαθέτουν ΑΦΜ 
και κωδικούς taxisnet, στους οποίους και θα αποστα-
λεί το σημείωμα κατάταξης, μέσω του αστυνομικού 
τμήματος του τόπου κατοικίας τους.

Απόψεις-Ειδήσεις

Βασκανία, Μάτιασμα
(3ο μέρος)

Λίμπουνας (LUPINI ANGUSTIFOLII)
Παίρνουμε 9 κουκιά λούμπινα τα οποία βάζομε απο-

βραδίς στο λάδι του καντηλιού. Πριν όμως τα ρίξουμε 
μέσα σταυρώνουμε το καντήλι ενώ συγχρόνως λέμε: 
«Λύμπουνα, κυρ λίμπουνα, όποιος μου πήρε το αντι-
κείμενο που έχασα (ονομάζουμε το αντικείμενο), όπως 
φουσκώνεις εσύ, το ίδιο να πας να τον επρίξεις στα 
μάτια και στα χέρια, για να τον εγνωρίσω κι’ αν δεν σε 
βγάλω εγώ από το καντήλι να μην ξεπριστεί».

Το ξόρκι αυτό χρησιμοποιείται για χαμένα αντικείμε-
να. Παράδειγμα: Κατοχή, πείνα, δυστυχία. Ο Αντώνης 
Ρούσσος, είχε ένα κόκορα κοτσονάτο, όμορφο, λεβέ-
ντη. Μια μέρα εξαφανίστηκε. Κανείς δεν τον είχε δει. 
Είχε ανοίξει η γη και τον κατάπιε. Ο γέρο-Ρούσσος 
ήξερε το λίμπουνα, τον οποίο και έβαλε μέσα στο κα-
ντήλι λέγοντας το πιο πάνω ξόρκι. Την άλλη μέρα το 
πρωί παρουσιάζεται η Μ.Χ. κλαμένη, στενοχωρημένη 
και πέφτει στα πόδια του κυρ Αντώνη παρακαλώντας 
τον να βγάλει το λίμπουνα (ήξερε πως ο Ρούσσος ήξε-
ρε το λίμπουνα) γιατί θα χάσει το παιδί της το οποίο 
είχε πρηστεί. Ομολόγησε ότι αυτή είχε πάρει τον κόκο-
ρα για το άρρωστο παιδί της.

Ανεμοπύρωμα
α) «Πύρωμα, ανεμοπύρωμα, κορφοπύρωμα, άπα-

ντος πυρώματος, Κύριε φύλαξον τον δούλον ή την 
δούλην σου (όνομα). Ιησούς Χριστός νικά, η κυρά η 
Παναγιά όλα τα σκορπά». Εκτέλεση: Παίρνουμε ένα 
μαυρομάνικο μαχαίρι, σκεπάζομε το πάσχον μέρος μ’ 
ένα κόκκινο πανί ενώ λέμε το ανωτέρω ξόρκι. Αυτό 
γίνεται τρεις φορές, πρωί, μεσημέρι και βράδυ.

β) «Κύριε την βάτο εφύλαξες, τον Μωϋσή ελάλη-
σες, διώχνεις το κακό από τον άνθρωπο, διώξε από 
τα μέλη πύρωμα, ανεμοπύρωμα, καρβοπύρωμα, άπα-
ντος πυρώματος. Κύριε ο Θεός φύλαξον τον δούλον 
ή την δούλην σου». Εκτέλεση: Παίρνουμε βαμβάκι και 
φτιάχνουμε 9 σταυρουδάκια. Επίσης ένα κόκκινο πανί 
με το οποίο σκεπάζομε το πάσχον μέρος. Παίρνουμε 
κερί επιταφίου το οποίο ανάβομε, μετά ένα ψαλιδάκι, 
πιάνομε ένα-ένα σταυρουδάκι και το καίμε πάνω στο 
ανεμοπύρωμα ενώ λέμε το πιο πάνω ξόρκι.

γ) «Απ’ ότε γεννήθηκες, ίσαμε που βαφτίστηκες, ούτε 
πόνος ήτανε, ούτε πόνος να μείνει, και θα σε κάνω 
κιόλας να φύγεις». Εκτέλεση: όπως το υπ’ αριθμό α’.

Κριθαράκι
α) «Ακρίδα, κρίδα, κριθαρό, ντρέπομαι να σε θαρρώ, 

όταν βγαίνεις στο χορό». Μουντζώνουμε το μάτι τρεις 
φορές.

β) «Όμορφο είναι το βλατί, μπρός πίσω να στραφή».
Συγχρόνως μουντζώνουν το μάτι πάσχων και εξορκι-
στής.

Μερμηγκιές (ακροχορδόνες) 
α) Πολλοί πιστεύουν ότι οι μερμηγκιές εμφανίζονται 

στα χέρια εάν μετρήσουμε τα άστρα. Όποιος έχει μερ-
μηγκιές πάει σ’ ένα σταυροδρόμι, μαζεύει πετραδάκια, 
τόσα όσες οι μερμηγκιές του, το οποία πετά πίσω του 
ενώ λέει: «Άστρι μου, πρωτ’ άστρι μου, μου ’δωσες 
τα πρόβατα σου. Τα φύλαξα, τα βόσκησα, πάρτα, κι’ 
αλλονού».

β) Αυτός που έχει μερμηγκιές στα χέρια παίρνει αλά-
τι το οποίο χύνει στο νερό ενώ λέει: «Όπως λιώνει το 
αλάτι να λιώσουν και οι μερμηγκιές μου».

Σκορπιοί, φίδια, σαρανταποδαρούσες
α) «Ιησούς Χριστός επέρασε, το ραβδί του ακούμπη-

σε, έκατσε και πριόνισε, το φίδι, την όχεντρα, το σκορ-
πιό και τη σκουλόπετρα.

Ώσπου να έμπει και να βγει. Ο ήλιος πέντε πενταρό-
ξυλα. Ιησούς Χριστός νικά και η κυρά η Παναγιά όλα 
τα κακά σκορπά».

β) «Που έλε, που ίλε, πίδι δεν φτάνει», συγχρόνως 
βάζομε το δηχθέν μέλος μέσα σε ζεστό νερό.

Μερμηγκοφωλιά
α) Παίρνουμε ένα μαυρομάνικο μαχαίρι, ένα αξινάκι 

κι’ ένα κλήμα τρίκομπο. Πάμε στη μερμηγκοφωλιά και 
λέμε: «Μέρμηγκα, κυρ Μέρμηγκα, βασιλιά των μερμή-
γκων, πάρε τ’ ασκεράκι σου και φύγε από δω, γιατί θα 
πάρω τ’ αξινάκι μου με το σκουλί, να σου δώσω μια, 
να σου δώσω δυο, να σε ξολοθρέψω από δω και να 
πας όπου θες (ή τον στέλνομε).

β) Κόβομε ένα κλήμα με τρεις κόμπους, πηγαίνουμε 
και σταυρώνομε την μερμηγκοφωλιά, ενώ συγχρόνως 
λέμε το παρακάτω ξόρκι: «Μέρμηγκα, βασιλομέρμη-
γκα, αφέντη των μερμήγκων, να πάρεις τα παιδάκια 
σου, τ’ ασκέρι σου και να πας (όπου του ορίσομε)». 
Το ξόρκι γίνεται ή με το βγάλσιμο του ήλιου ή με το 
βασίλεμα.

Τρούμπα (σίφουνας)
Το φαινόμενο του θαλασσίου σίφωνα ή τρούμπας 

αποδίδεται σε δαιμονική επήρεια, πιστεύοντας ότι ο 
διάβολος προξενεί αυτόν. Όταν φανεί τρούμπα στο 
πέλαγος προτού σιμώσει το καράβι, ένας μ’ ένα μαυ-
ρομάνικο μαχαίρι κάνει το σημείο του σταυρού στο 
κατάρτι, τρυπά τον σταυρό με το μαχαίρι στη μέση και 
λέει τρεις φορές: «Ένας είναι ο λόγος και ο λόγος είναι 
προς τον Θεόν και ο Θεός είναι ο λόγος».

Εάν φανεί στη στεριά τότε το σημείο του σταυρού 
γίνεται στο χώμα.

(Συνεχίζεται…).
* Από τη συλλογή του Όθωνα Κάπαρη

 Χριστόδουλος Α. Μαούνης

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Σπαράγματα 
των γηπέδων

Ο συμπολίτης μας, Μιχάλης Παπαδάκης, ένας 
τζέντλεμαν των γηπέδων, σε μία ώριμη ηλικία κυκλο-
φόρησε ένα δίτομο έργο για το ποδόσφαιρο με τίτλο: 
«Σπαράγματα των γηπέδων».

Τα σπαράγματα των γηπέδων (ΣΠΑΡΑΓΜΑ = 
Αποσπασμένο κομμάτι) αποτελεί μία έρευνα 20 
ετών του Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος συνέλεξε φρά-
σεις, ατάκες, μικρά κείμενα, εφημεριδογραφήματα, 
ποιήματα κ.ά. είτε από ανθρώπους μέσα από τον χώρο 
του αθλητισμού είτε από ανθρώπους έξω από αυτόν. 
Σπαράγματα που καταπιάνονται με τον αθλητισμό, τα 
γήπεδα, τη ζωή μας γενικότερα, σπαράγματα με δια-
χρονική αξία, σπαράγματα που μένουν στη συλλογική 
μνήμη.

Πολλά σπαράγματα έχουν πλάκα, άλλα έχουν δρά-
μα, κάποια εμπεριέχουν πληροφορίες και κάποια άλλα 
έχουν πολύ φαντασία, ίντριγκα και συγκρίσεις, όπως 
γράφει κι ο Παντελής Μπουκάλας: «Η φαντασία η 
οποία αποφέρει μια ντρίμπλα, ένα τριγωνάκι, μια βα-
θιά μπαλιά είναι ασυγκρίτως ισχυρότερη από εκείνη 
που κατασκευάζει πεζογράφημα πεντακοσίων σελί-
δων».

Έχουν, επίσης, αναπόληση, έχουν εκκεντρικότητα, 
έχουν και ανθρωπιά, όπως όταν μία Νοτιοαφρικανή 
νοικοκυρά παίζοντας ξυπόλητη ποδόσφαιρο με τις φί-
λες της δήλωνε πως «χάρη στο ποδόσφαιρο βγήκα 
από το σπίτι όπου με είχε κλεισμένη ο άνδρας μου να 
του κάνω δουλειές. Χάρη στο ποδόσφαιρο κρατιέμαι 
νέα και γερή».

Έχουν πολύ σοφία και διδακτικό χαρακτήρα, όπως η 
απάντηση της γερμανίδας θεολόγου όταν τη ρώτησαν 
πώς θα εξηγούσε σε ένα παιδί την έννοια της ευτυχί-
ας: «Δεν θα την εξηγούσα. Θα του έδινα μια μπάλα 
και θα το άφηνα να παίξει». Έχουν όμως και βωμο-
λοχίες αλλά και ανοησίες. Άλλωστε, ως γνωστόν, όσο 
πιο χοντρή είναι η ανοησία που θα εκστομίσει κάποιος, 

τόσο πιο πολύ θόρυβο θα κάνει!

Έγραψαν για το βιβλίο:
Μανόλης Γρηγοράκης (αρθρογράφος στο 

SDNA): Δεν είναι μία απλή καταγραφή αποφθεγμά-
των προσώπων που έγραψαν ποδοσφαιρική ιστορία, 
είναι κάτι πολύ παραπάνω: η ποδοσφαιρική ιστορία 
αυτοπροσώπως!

Θάνος Σαρρής (αθλητικός δημοσιογράφος-
συγγραφέας): Ακούγοντας για αποφθέγματα αθλη-
τών ή ανθρώπων που μιλούν για τα σπορ, μάλλον 
δύσκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς τον θησαυρό 
που κρύβεται στις σελίδες που ακολουθούν. Όχι μόνο 
όσον αφορά τον αθλητισμό αυτόν καθαυτόν, αλλά για 
τη ζωή, τη φιλοσοφία, την καθημερινότητα!

Σκιάχτρα, οι 
φρουροί των 
λαχανικών

Λαϊκά δημιουργήματα με φαντασία και ευαισθησία, 
στέκουν αγέρωχα σπέρνοντας φόβο και πανικό, σε 
κάθε εναέριο αλλά και επίγειο «εχθρό». Στηριγμένα 
σε πασσάλους και ντυμένα με παλιόρουχα, παραγε-
μισμένα με άχυρα, κλαδιά ή άλλα υλικά, στέκονται ως 
φρουροί παντός καιρού, υπερασπίζοντας τον μόχθο 
των εργατών της γης. 

Η διαχρονική παρουσία των σκιάχτρων, ο ρόλος 
αλλά και ο συμβολισμός τους έχουν εμπνεύσει την 
λαϊκή και καλλιτεχνική φαντασία. Οι αναφορές τους 
υπάρχουν σε αρχαιοελληνικά κείμενα. (Ειρήνη, Θερ-
μοφοριάζουσες, Βάτραχοι) ενώ αιώνες αργότερα, τα 
συναντάμε σε παγανιστικές τελετές, αφού προσλαμ-
βάνουν ανθρώπινες διαστάσεις σε έθιμα, που σχετί-
ζονται με τη γονιμότητα της γης. Σκιάχτρα επίσης συ-
ναντάμε σε παραμύθια, τραγούδια, παιδικά παιχνίδια. 
Ακόμα και σε μιμικές αυτοσχέδιες λαϊκές θεατρικές 
παραστάσεις. 

Ξεχωριστή κατηγορία σκιάχτρων, είναι αυτά που βρί-
σκονται σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες (μαντριά), 
σε χώρους με κοτέτσια, όπου υφίστανται επιθέσεις 
από καρακάξες που τρώνε τα αυγά και προκαλούν με-
γάλη αναστάτωση στο κοτέτσι. Προστατεύουν ακόμα 
και τους περιστεριώνες από τις επισκέψεις των ασβών, 
κουναβιών και αλεπούδων. Παρά το γεγονός, ότι τα 
παραδοσιακά σκιάχτρα με ανθρώπινη μορφή συνεχί-
ζουν να υπάρχουν στην ύπαιθρο και να συμβολίζουν 

με την παρουσία τους τον αγροτικό βίο της χθεσινής 
και σημερινής τοπικής κοινωνίας, τα τελευταία χρόνια 
εμφανίζονται νέες τεχνικές προστασίας των καλλιερ-
γειών, που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες.

Η μεγάλη ανατροπή όμως είναι ότι τη θέση του 
παραδοσιακού προ βιομηχανικής εποχής, παίρνει η 
σύγχρονη τεχνολογία, με τη μορφή της μηχανής, ο 
λόγος για το «κανονάκι» που δημιουργεί εκκωφαντι-
κούς κρότους, που δεν τρομάζει μόνο τα πουλιά και 
τα ζώα, αλλά και τους ανυποψίαστους περαστικούς. 
Άλλες μορφές σκιάχτρων, είναι οι αντικατοπτρισμοί. Οι 
αγρότες τοποθετούν σε διάφορα σημεία του χωρα-
φιού τους, λεπτούς στύλους που κρέμονται με σπάγκο 
ή σύρμα, μικροί καθρέφτες ή ανοξείδωτες λαμαρίνες, 
που με τον αέρα κινούνται, απεικονίζοντας διάφορα 
μέρη του αγρού ή ουρανού, ενώ σε περίπτωση ηλιο-
φάνειας εκπέμπουν εκτυφλωτική λάμψη, που αιφνιδι-
άζει τα πουλιά και υπόλοιπα ζώα.

Μία ακόμα τεχνική που χρησιμοποιείται, αποτελείται 
από αυτοσχέδιο μηχανισμό με έλικες, που περιστρέ-
φονται με τον αέρα. Κάποιοι άλλοι αγρότες, τοποθε-
τούν σε δέντρα ή πασσάλους ένα ξύλο που προεξέ-
χει και στην κορυφή του δένουν διάφορα μεταλλικά 
κουτιά από αναψυκτικά, που με τον αέρα συγκρού-
ονται μεταξύ τους, δημιουργώντας θόρυβο και πανι-
κό στα πουλιά. Τέλος, το μοντέρνο σκιάχτρο λέγεται 
«agrilazer» μοιάζει με τις κάμερες ελέγχου ταχύτητας 
που χρησιμοποιεί η τροχαία και έχει μια περιστρεφό-
μενη κεφαλή ακτίνας «lazer», που τρομάζει τα πουλιά 
και ζώα που κινούνται στην περιοχή.

Έτσι, οι παραδοσιακές ανθρωπόμορφες αυτές σι-
λουέτες που χρόνια τώρα στέκονταν υπερασπίζοντας 
τις καλλιέργειες των αγρών μας, τείνουν να εξαφανι-
στούν από τους αγρούς, αφού σπάνια τις συναντάμε 
πλέον.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Απόψεις-Ειδήσεις

Αμπελώνες 
περιόδου 
2020–2021

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η υπο-
βολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρω-
σης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 
2020–2021».

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις: 
- Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινο-

ποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων, στο ίδιο 
ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία 
(Ποσό ενίσχυσης: 1175 ευρώ/στρ. συμπεριλαμβάνει 
και απώλεια εισοδήματος)

- Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαμ-
βάνει υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων (Ποσό 
ενίσχυσης 260 ευρώ/στρ.)

- Τον επανεμβολιασμό υφιστάμενων αμπελώνων 
(Ποσό ενίσχυσης 620 ευρώ/στρ. συμπεριλαμβάνει και 
απώλεια εισοδήματος)

- Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης (Ποσό ενί-
σχυσης 515 ευρώ/στρ.)

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή 
και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υπο-
βάλλουν αιτήσεις στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομί-
ας Κυκλάδων στη Σύρο, καθώς και στα κατά τόπους 
τμήματα Αγροτικής Οικονομίας έως και 25 Μαΐου 
2020.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι αγρότες μπορούν να απευθύνονται στη διεύ-
θυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο, στο 
τηλέφωνο 22810 98833.

Νέο ΔΣ στον 
σύλλογο 
γυναικών 
Μάρπησσας

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, πραγματοποίη-
σε στην αίθουσα της Αγροτολέσχης γενική συνέλευση 
και διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης νέου ΔΣ.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος: Λουρίδου Ειρήνη 
Αντιπρόεδρος: Βιτζηλαίου Κατερίνα 
Γραμματέας: Μπουραντά Σεβαστή 
Ταμίας: Τσιγώνια Αντωνία 
Β’ γραμματέας: Ανουσάκη Αντωνία 
Β’ ταμίας: Χριστοφόρου Παρασκευή 
Μέλος: Κρητικού Μαρία 
Αντιπρόσωποι Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυ-

ναικών Κυκλάδων οι: Τριβυζά Μαρία, Περαντινού 
Μαρία.




