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Γλωσσικό 
ιδίωμα 
Λευκών 
(Μέρος 5ο)

Συνεχίζοντας την παρουσίαση λέξεων και φράσεων 
στο τρίτο μέρος του βιβλίου: «Το Γλωσσικό Ιδίωμα 
των Λευκών Πάρου», έκδοση του συλλόγου Λευ-
κιανών Πάρου της Αθήνας (Αθήνα 2004), συμπληρώ-
νονται από τον κ. Ευάγγελο Ν. Καστανιά τα παρακάτω, 
ώστε να γίνει η καταχώρισή τους από τους αναγνώ-
στες που επιθυμούν να έχουν συμπληρωμένο το Λευ-
κιανό λεξιλόγιο.

ξεντ’μανιάζω, ξεντουμανιάζω, με αποβολή του 
άτονου ου. Καθαρίζω την ατμόσφαιρα από τον καπνό, 
το ντουμάνι. Από το τουρκικό duman. Ανιξε τ’ μπόρτα 
(την πόρτα) να ξεντ’μανιάσ’ το σπίτ’ απ’  τ’  ντζ’γαρ’λά 
(την τσιγαρίλα). (Σελ. 504).

ξεσκαρτάρω και ξεσκαστέρνω, αποβάλλω τα 
περιττά, τα άχρηστα, από ένα σύνολο πραγμάτων. Από 
το ιταλικό scartare. Παρατ. ηξεσκαρτάρ’ζα, μέλλ. 
θα ξεσκαρτάρω, αόρ. ηξεσκαρτάρ’σα. Ξεσκαρ-
τάρ’  πάντοτες τα σταφ’λιά (σταφύλια), πρι ντα (πριν 
τα) πατήσ’  στο πατ’τήρ’ (πατητήρι). (Σελ. 506).

ξετ’μπανιάζω, ξετουμπανιάζω, με  αποβολή του 
άτονου ου. Aπό το αρχαίο τύμπανον. Αχρηστεύω, ξε-
φουσκώνω. Θα ξετ’μπανιάσ’ς άμα μπιείς (άμαν πιείς) 
από τ’τό το κρασί. (Σελ. 504).

ξι ξι, ξι ξι, επίμονα, σκόπιμα, φιρί φιρί. Ξι ξι το πάει 
να φάει τ` γκεφαλή τ`(την κεφαλή του) ο Μανόλις. 
(Σελ. 509).

Παντελέμονας (ο), Παντελεήμονας, με απόβολή 
του τονούμενου η και μεταβίβαση του τόνου του στο 
προηγούμενο φωνήεν ε. Κύριο όνομα.  Τ’ Άι Παντελέ-
μονα γιορτάζ’ ο Κώστος (Χωριό). (Σελ. 525).

παρατσ’κλιά (τα), παρατσούκλια με αποβολή του 
τονούμενου ου και μεταβίβαση του τόνου του στο α. 
Παρωνύμια. Ενικός: παρατσούκλι και παρατσού-
κιλι (παρατσούκλι). Στ’ς  Λεύτσες έχ’με πολλά πα-
ρατσ’κλιά. (Σελ. 531). 

παρλάρ’ζμα, παρλάρισμα, με τροπή του σ προ του 
μ, σε ζ και αποβολή του άτονου ι. Φλυαρία. Από το 
παρλαρ’ζώ* (παρλάρω). Στο παρλάρ’ζμα δε ντ’νε (δεν 
την) πγιάνι κανείς ιτούτ’ (ετούτη). (Σελ.532).

παρλαρ’ζώ, παρλάρω, με κατάληξη ιζω. Μιλώ, 
φλυαρώ. Παρατ. ηπαρλάρ’ζα, θα παρλάρω, αόρ. 
ηπαρλάρ’σα. Από το ιταλικό parlare. Όλι μέρα παρ-
λαρίζ’ τσαι δε γκαταλαβαίνι (δεν καταλαβαίνει) κανείς 
‘ντά (ίντα/τι) λέει. (Σελ. 532).

πάσκω, πάσχω, με τροπή του χ σε κ. Παρατ. ηπά-
σκα, μέλλ. θα παστσ’σώ, αόρ. ηπάστσ’σα. Υποφέ-
ρω, είμαι άρρωστος. Πάστσ’ χρόνια απ’ τα πλεμόνια τ’ 
(πνεύμονές του) ο μαζάρας. (Σελ. 532).

παστσ’ζώ, πασχίζω, με τροπή του χ σε τσ, αποβο-
λή του τονούμενου ι και μεταβίβαση του τόνου του 
στο ω. Παρατ. ηπάστσ’ζα, μέλλ. θα παστσ’σώ, αόρ. 
ηπάστσ’σα. Μοχθώ, κάνω ό,τι μπορώ. Χρόνια πα-
στσίζ’ ο καμένος για να μάθ’ γράμματα ο γιος τ’, μα 
χαμένι πάν’  οι κόπ’ ιτ’ (κόποι του). (Σελ. 533).

πατγιά (η), πατιά, με ανάπτυξη γ. Πατημασιά, πάτη-
μα. Μπρε (μωρέ) μη γκάνετε (μην κάνετε) πατγιές στα 
σκαμμένα. (Σελ. 534).

περ’κά (η), περούκα με αποβολή του τονούμενου 

ου και μεταβίβαση του τόνου του στο α. Πληθυντικός 
περ’κές και περ’τσές, 

περούκες. Πρόσθετα μαλλιά. Από το ιταλικό 
perrucca. Ηπέσα (έπεσαν) τα μαλλιά κι (της), κι ηβά-
λε (και έβαλε) περ’κά η μαζάρα (καημένη) η Μαργιώ. 
(Σελ. 541).

π’θενάς, πουθενά, με αποβολή του άτονου ου και 
προσθήκη ς στο τέλος. Δε μπάει (δεν πάει) π’θενάς, 
άμα δε ναρωτήξ` (δεν ερωτήσει) το νάντρα κι (τον άν-
δρα της). (Σελ. 545).

πλακ’ρές (οι), πλακούρες, με αποβολή του τονού-
μενου ου και μεταβίβαση του τόνου του στο φωνήεν 
της επόμενης συλλαβής ε. Κτήματα που το έδαφός 
τους έχει λίγο χώμα στην επιφάνεια και από κάτω 
πλάκα από βράχια (αγκρεμνά), που δεν επιτρέπουν 
την απορρόφηση του νερού της βροχής. Είναι κτήματα 
μικρής αξίας. Έχι   δγυό χωράφια ο μαζάρας (κακομοί-
ρης) μα ’ναί άχ’στα (είναι άχρηστα) γιάντα ειναί (γιατί 
είναι) πλακ’ρές. (Σελ. 547).

πλιμμ’ρ’ζώ, πλημμυρίζω με αποβολή των άτονων 
ι (η και υ), του τονούμενου ι και μεταβίβαση του τό-
νου του στο ω. Και πλιμμάρω και πλιμέρνω. Πα-
ρατατ. ηπλιμμύρ’ζα, μέλλ. θα πλιμμ’ρ’σώ και θα 
πλιμμ’ρ’σού, αόρ. ηπλιμμύρ’σα. Με τούτ’  τ’  βροχή, 
ηπλιμύρ’σ’  η μάντρα με νερό. (Σελ. 548).

πλ’τ’ζώ, πλουτίζω, με αποβολή του άτονου ου, του 
τονούμενου ι και μεταβίβαση του τόνου του στο ω. Και 
πλ’ταίνω (πλουταίνω). Παρατ. ηπλούτ’ζα, μέλλ. θα 
πλ’τ’σώ και θα πλ’τ’σού, αόρ. ηπλούτ’σα. Ηδ’λέψε 
(δούλεψε) για χρόνια στ’ ξενιτγιά τσ’ ηπλούτ’σε. (Σελ. 
549).

πολοχρον’ζώ, πολυχρονίζω, με  τροπή του υ σε ο, 
αποβολή του τονούμενου ι και μεταβίβαση του τόνου 
του στο ω. Διαρκώ πολύ χρόνο. Παρατ. ηπολοχρό-
νιζα, μέλλ. θα πολοχρονισώ και πολοχρονισού, 
αόρ. ηπολοχρόνισα. Δε βλέπω να πολοχρονίζ΄ ο 
αρρεβώνας τ’ Μ’χάλι με τ’ Βγενιά (Ευγενεία). (Σελ. 
555).

προκόβγω, προκόβω, με ανάπτυξη γ μετά το β. Και 
προκόφτω. Παρατ. ηπρόκοβγα, μέλλ. θα προκό-
ψω, αόρ. ηπρόκοψα. Ο ακαμάτ’ς άθρωπος πιδί μ’, 

δε μπροκόβγι (δεν προκόβει) σε τούτ’  τ’  ντσ’νωνία 
(την κοινωνία). (Σελ. 562).

προσφ’γοπ’λά (η), προσφυγοπούλα, με αποβολή 
του άτονου ι (υ), του τονούμενου ου και μεταβίβαση 
του τόνου του στο α. Πληθυντικός: προσφ’γοπ’λές 
(προσφυγοπούλες). Έρθε προσφ’γοπ’λά το ’22, μα 
ήτ’νε (ήτουνε/ήτανε) άξα (άξια) τσαι καλή κοπέλα. 
(Σελ. 563).

προυτσ’ζώ, και πρ’τσ’ζώ*, προικίζω, με τροπή 
του οι σε ου, του κι σε τσι, αποβολή του τονού-
μενου ι και μετακίνηση του τόνου του στο ω. Πα-
ρατατ. ηπρούτσ’ζα, μέλλ. θα προυτσ’σώ, αόρ. 
ηπρούτσ’σα. Ηπάντρεψε τ’ γκόρ’ ιτ’(την κόρη του) 
τσαι τ’  νιπρούτ’σε με το παραπάνω. (Σελ.563).

ρέχα (η), ρόγχος, με τροπή του ρο σε ρε, του χος 
σε χα και αποβολή του γ. Από το αρχαίο ρέγχω. Ροχα-
λητό. Έχω μνιά ρέχα κάθα (κάθε) νιχτά (νύχτα), π’  δε 
μ’ αφήνι να τσ’μ’θώ (κοιμηθώ). (Σελ. 571).

ρ’μά (η), ρίμα, με αποβολή του τονούμενου ι και με-
τακίνηση του τόνου του στο α. Ομοιοκαταληξία. Πλη-
θυντικός ρ’μές (ρίμες). Όγοια (όποια) λέξ’ και να τα’ 
πεις, θα σ’ κάμ’  ρ’μά. (Σελ. 572).

ρ’μά (το), ρήμα, με αποβολή του τονούμενου ι (η) 
και μεταβίβαση του τόνου του στο α. Πληθυντικός 
ρ’μάτα (ρήματα). Ιγώ (εγώ) δε νιμί (δεν είμαι) γραμ-
ματ’ζ’μένος (γραμματιζούμενος) τσαι δε νιξέρω (δεν 
ξέρω) ’ντά (ίντα/τι) θα πει ρ’μά. (Σελ. 572).

σαραντ’ζώ, σαραντίζω, με αποβολή του τονού-
μενου ι και μετακίνηση του τόνου του στο ω.  Πα-
ρατ. ησαράντ’ζα, μέλλ. θα σαραντ’σώ και σα-
ραντ’σού, αόρ. ησαράντ’σα. Και σαρανταρ’ζώ 
(σαρανταρίζω). Συμπληρώνω σαράντα μέρες ή χρόνια. 
Το σαραντ’ζώ το χρησιμοποιούσαν για τις μέρες και το 
σαρανταρ’ζώ για τα χρόνια. Τ’ νάλλι (την άλλη) Τρίτ’ 
σαραντ’ζώ (συμπληρώμω σαράντα μέρες από τη μέρα 
που γέννησα) τσαι πρέπει να πά’ να πάρω τ’  νευτσή 
(την ευχή) τ’ παπά. Και: Ησαρανταρ’σάμε αξάδερφε! 
τόπρες (το πήρες) χαμπάρ’; (Σελ. 583).

(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 533

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



               

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
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«Τζίφος» και ο 
Ιούνιος!

Με μικρή επιβατική κίνηση έκλεισε ο Ιούνιος 2020 
για το νησί μας. Η κίνηση ήταν από τις μικρότερες που 
καταγράφεται εδώ και δεκαετίες.

Συγκεκριμένα στην Πάρο, τον Ιούνιο του 2020, είχα-
με την αποβίβαση 22.798 ατόμων, έναντι 91.308 πέρ-
σι. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών οχημάτων κρα-
τήθηκε σε καλό επίπεδο, αφού εξήλθαν από τα πλοία 
-αυτόν τον μήνα- 1036 οχήματα, κάτι που δείχνει ότι 
οι τοπικές επιχειρήσεις «φόρτωσαν» εμπορεύματα, 
αλλά δεν είχαν και τις ανάλογες εισπράξεις…

Άλλο ένα χαρακτηριστικό της κίνησης στον λιμένα 
της Παροικιάς, τον Ιούνιο του 2020, ήταν οι κατάπλοι, 
καθώς είχαμε την άφιξη μόλις 198 συμβατικών πλοί-
ων και κανενός ταχύπλοου από τα μεγάλα λιμάνια, 
όταν πέρσι τον ίδιο μήνα είχαμε 765 κατάπλους, εκ 
των οποίων τα 496 ήταν ταχύπλοα! Οι περισσότεροι 
επιβάτες εκ των 22.798 τον Ιούνιο του 2020 ήταν από 
τον λιμένα Πειραιά (17.988) κι ακολούθησαν εκείνοι 
από τη Σύρο (1.001). Οι δε αποβιβασθέντες από τη 
Ραφήνα όλον τον μήνα ήταν μόλις 312 άτομα!

Τέλος, τον Ιούνιο 2020 είχαμε τον κατάπλου 22 
φορτηγών πλοίων και 13 δεξαμενοπλοίων.

Συμπόρευση με 
τον ΣΥΡΙΖΑ

Κείμενο συμπόρευσης και συμμετοχής στον αγώνα 
συγκρότησης της μεγάλης προοδευτικής παράταξης 
με τον «ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία», υπέγραψαν 
63 πολίτες των Κυκλάδων.

Στο κείμενό τους μεταξύ άλλων σημειώνουν: «[…] 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η χώρα μας χρειάζε-
ται έναν ισχυρό προοδευτικό πολιτικό φορέα, για την 
προάσπιση των κοινωνικών, πολιτικών και ατομικών 
δικαιωμάτων, για την προστασία των λαϊκών στρω-
μάτων, των εργαζόμενων, των χαμηλόμισθων και των 
συνταξιούχων, της εξαπατημένης μεσαίας τάξης, από 
τη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού».

Το κείμενο από την Πάρο υπογράφουν:

- Αργουζής Κώστας, εκπαιδευτικός, πρώην πρό-
εδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αθή-
νας-Πειραιά και Οργανωτικός Γραμματέας της Ομο-
σπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας, πρώην 
δήμαρχος Πάρου, πρώην Γραμματέας Επαρχιακού 
Γραφείου ΠΑΣΟΚ Πάρου.

- Βλαχογιάννης Χρήστος, εκπαιδευτικός, πρώην 
δήμαρχος Πάρου, πρώην μέλος ΠΑΣΟΚ, μέλος Κεντρι-
κής Επιτροπής Ανασυγκρότησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

- Θεοφίλης Λύσανδρος, συνταξιούχος, πρώην 
μέλος Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Νάουσας.

- Μαργαρίτης Γιάννης, συνταξιούχος, πρώην μέ-
λος ΠΑΣΟΚ Νάουσας. 

- Φρατζής Σταύρος, ξυλουργός, πρώην μέλος 
ΠΑΣΟΚ Πάρου.

- Χανιώτη Κ. Μαρία, ελ. επαγγελματίας, πρώην 
αντιδήμαρχος Πάρου.

Αιτήματα των 
επιχειρηματιών 
της εστίασης

Επαγγελματίες του χώρου της εστίασης από διά-
φορες περιοχές του νησιού μας συγκεντρώθηκαν στις 
2/7 στον Πρόδρομο προκειμένου να συγκροτήσουν 
επιτροπή αγώνα των επαγγελματιών / αυτοαπασχο-
λούμενων σε καφετέριες και εστιατόρια της Πάρου.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου που κοινοποίησαν σημει-
ώνουν:

«(…) Θεωρούμε ότι οφείλουμε όλοι οι επαγγελμα-
τίες /αυτοαπασχολούμενοι στο χώρο του τουρισμού 
να πάρουμε τη κατάσταση στα χέρια μας. Όλοι μας 
συμφωνήσαμε ότι η πανδημία του κορονοϊού συνο-
δεύτηκε με νέα μεγάλα προβλήματα. Η καθήλωση του 
εισοδήματος μας λόγω τον έκτακτων μέτρων και η 
νέα ύφεση στην οικονομία που ήδη επελαύνει, αφήνει 
τα σημάδια της σε όλους μας.

Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν αρκούν. Το 800αρι 
εξατμίστηκε πολύ γρήγορα και οι νέες φορολογικές 
υποχρεώσεις που έρχονται δημιουργούν καινούργια 
αδιέξοδα. Η φετινή τουριστική κίνηση, κι από ότι φαί-
νεται και η επόμενη, θα είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα 
το εισόδημα μας να συρρικνώνετε όλο και περισσό-
τερο. Ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλοί συνάδελφοι μας 
να χρεώνονται ή και να κλείνουν τα μαγαζιά τους το 
επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ενίσχυση της συλλογικής μας δράσης αποτε-
λεί το καλύτερο στήριγμα για κάθε έναν από εμάς. 
Μπροστά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνε-
τε, κάθε καθυστέρηση, κάθε αναβολή στην ανάπτυξη 
συλλογικής δράσης είναι ζημιογόνα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες επιβάλετε ο συ-
ντονισμός της δράσης μας.

Εμείς που σήμερα συγκεντρωθήκαμε, αντιλαμβα-
νόμενοι την ανάγκη δραστηριοποίησης μας, για τα 
προβλήματα του κλάδου μας, αποφασίσαμε την δη-
μιουργία ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΦΕ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ 
ΠΑΡΟΥ, ώστε συντονισμένα να εκθέσουμε τα προ-
βλήματα μας, να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο 
για τις επιχειρήσεις μας και την επιβίωση μας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ:
• Ενιαίο ΦΠΑ στο 6% για όσο διάστημα διαρκή η κρί-
ση 
• Μηδενικά τέλη κοινοχρήστων χώρων 
• Μείωση ενοικίων όσο διάστημα διαρκή 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 σε τράπεζες, Εφορία, ΔΕΗ, 
τηλ/νιες, ΔΕΥΑΠ και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες 
• Εύκολη πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις των τρα-
πεζών
• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝ-
ΦΙΑ, της προκαταβολής φόρου,
• Μείωση των έμμεσων φόρων 
• Άμεση επανένταξη των α/α στο αφορολόγητο όριο 
ύψους 12.000 ευρώ

Σε αυτή τη προσπάθεια θέλουμε να συμμετέχουν 
όλοι οι συνάδελφοι του κλάδου μας. Καλούμε λοι-
πόν τους συναδέλφους μας να έρθουν σε επα-
φή με την επιτροπή ώστε να ακουστεί δυνατά 
η φωνή μας και διεκδικήσουμε τα δικαιώματα 
μας, κανείς δε περισσεύει!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6984 870229
EMAIL: epagparou.cafferestaurant@gmail.com».

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Λέμε τη γνώμη 
μας κι ας 
ενοχλούμε

Η ζωή προχωράει κι εμείς συνεχίζουμε να φερό-
μαστε λες κι είμαστε ακόμη σε καραντίνα. Όχι βέβαια 
όσον αφορά στην εργασία μας (όσοι έχουν) ή στη δια-
σκέδαση (όσοι μπορούν), αλλά όσον αφορά στην κρι-
τική μας σκέψη. Μέσω καραντίνας έγιναν τέρατα στην 
κεντρική πολιτική σκηνή κι εμείς απλοί θεατές.

Μοιράστηκαν χρήματα σε τηλεοπτικά κανάλια, σε 
εταιρείες διοδίων, σε «φιλαράκια» που εκδίδουν διά-
φορα πιστοποιητικά του στυλ «εσκόιλ κτλ.». Αρκετοί 
εργοδότες εκμεταλλεύτηκαν εργαζόμενους με πρό-
φαση το lockdown, χωρίς όμως να υπολειτουργούν. 
Η υπουργός Παιδείας έφερε νομοσχέδιο της ντροπής 
που μας πάει τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω και το οποίο 
ψηφίστηκε από τη ΝΔ.

Με τα θέματα του τουρισμού ένας πανικός κι ένα 
μπέρδεμα μεγάλο για σλόγκαν, παραιτήσεις μελών του 
ΕΟΤ, υγειονομικά πρωτόκολλα, λειτουργία εστιατόρι-
ων, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, αερο-
δρομίων, λιμανιών, για ποιες χώρες θα έχουμε ανοιχτά 
τα σύνορά μας. Το περιβάλλον ανυπεράσπιστο πλέον 
με το νόμο Χατζηδάκη, ενώ όλοι μιλούν για τα σοβαρά 
προβλήματα που έχουμε και θα συνεχίζουμε να έχου-
με με την κλιματική αλλαγή. Η Αθήνα με το μεγάλο 
περίπατο του Κώστα, όπου η πλειοψηφία –ακόμη και 
ψηφοφόροι του δήμαρχου- συμφωνεί πως είναι ό,τι 
πιο κιτς μπορούσε να γίνει στο κλεινόν άστυ. Οι δη-
λώσεις του ΥΠΕΞ όπου μερικά μέτρα ελληνικής γης 
δε μετρούν για αυτόν και άλλα πολλά που σίγουρα 
διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Και βέβαια ο τομέας της 

Υγείας, που ενώ η καραντίνα ήταν χρόνος ακριβώς για 
να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαβάσαμε για 
κλεισίματα τμημάτων σε δημόσια νοσοκομεία και προ-
σλήψεις συμβασιούχων αντί για μόνιμων νοσηλευτών, 
τη στιγμή που δε βγαίνουν καν οι βάρδιες σε πολλά 
δημόσια νοσοκομεία.

Για τις προσλήψεις ιατρών και την επάρκεια σε ανα-
λώσιμα κτλ, μία βόλτα (αχρείαστη να είναι) σε δημόσιο 
νοσοκομείο δείχνει και την κατάσταση, όπως επίσης 
και η ελάχιστη ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό στα Περιφερειακά Κέντρα Υγείας (κι επει-
δή ορισμένοι έχουν παραχαλαρώσει η πανδημία είναι 
ακόμη εδώ. Δεν την έχουμε ξεπεράσει).

Το τραγικότερο όλων όμως είναι η χειραγώγηση 
της σκέψης. Ο τρόπος που προσπαθούν να πείσουν 
τον κόσμο πως όλα γίνονται για το καλό της χώρας. 
Να σταματήσουν να υπάρχουν αντίθετες φωνές, να 
μην εκφράζεται η άλλη άποψη και κυρίως να μη της 
δίνεται και βήμα (τρανταχτό παράδειγμα ο δημοσιο-
γράφος του ΣΚΑΙ Δ. Οικονόμου, ο οποίος έκοψε στον 
αέρα βουλευτή του ΚΚΕ τη στιγμή που ο ίδιος τον είχε 
καλέσει στη ραδιοφωνική εκπομπή του). Να μένουμε 
όλοι στην προπαγάνδα των πληρωμένων μέσων ενη-
μέρωσης, που ευνόητο είναι ότι από τη στιγμή που πή-
ραν χρήματα θα υποστηρίξουν αυτούς που τους πλή-
ρωσαν, άρα παύουν να είναι κι ανεξάρτητα (οπότε ή 
δίνεις σε όλους ή σε κανέναν, βλ. Δήμο Πάρου). Δηλα-
δή να μην τολμήσουμε να πούμε τη γνώμη μας σε όσα 
διαφωνούμε και γινόμαστε αμέσως εχθρός. Ας θυμη-
θούμε ότι η δημοκρατία, που τόσο πολύ κόπτονται, βα-
σίζεται στην πολυφωνία και στην έκφραση της γνώ-
μης όλων, πλην των φασιστών και χρειάζεται διαρκής 
φροντίδα, ακόμη και μέσα στην ίδια την οικογένεια. 
Επειδή ακούγονται αλήθειες κι επειδή ενοχλούνται 
να υπάρχουν ενεργοί πολίτες που έχουν διαφορετική 
γνώμη και τη λένε δημόσια, περνούν απευθείας στην 
αντεπίθεση με τα γνωστά πλέον μότο: «Μόνο γκρίνια 

αυτός ο λαός, μόνο γκρίνια» ή |μόνο κριτική και από 
προτάσεις τίποτα». Αυτά πλέον είναι ψωμοτύρι από 
όσους έχουν καταφέρει να πείσουν οι κυβερνώντες κι 
από όσους βέβαια έχουν πληρώσει αδρά.

Δικαίωμα του κάθε πολίτη βέβαια να πείθεται από 
όποιον θέλει, αλλά υποχρέωσή του είναι επίσης να πη-
γαίνει και λίγο παρακάτω και να ψάχνει καλύτερα την 
πραγματικότητα, πέρα από ότι του πλασάρουν. 

Το κυριότερο όμως είναι να αποκτήσει επιτέλους πο-
λιτική συνείδηση αυτός ο πολίτης και να δει εάν όσα 
του πιπιλίζουν διαρκώς το μυαλό τα ζει ο ίδιος στην 
καθημερινότητα του ή είναι ένα ωραίο παραμυθάκι για 
λίγους κι εκλεκτούς. 

Και κάτι τελευταίο, η λέξη «πολιτική» τείνει να γίνει 
απαγορευμένη. Είτε αρέσει σε μερικούς, και τοπικούς 
άρχοντες κυρίως, είτε όχι τα πάντα είναι θέμα πολιτι-
κής και στάση ζωής που ακολουθούμε σε όλους τους 
τομείς της ζωής μας.

Αγγελική Γ. Παυλάκη

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
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα όσα πρωτόγνωρα 
συμβαίνουν στο νησί μας με τον αποκλεισμό κάθε δια-
φημιστικής καταχώρησης στην έντυπη και ηλεκτρονική 
«Φωνή της Πάρου» και την ιστοσελίδα «fileleutheros.
net», από τον δήμο Πάρου και τους φορείς του.

Την προσπάθεια της φίμωσης ή και της χειραγώγη-
σης του τοπικού τύπου από στελέχη του δήμου, που 
θυμίζουν άλλες καταδικασμένες εποχές στη συνείδη-
ση των δημοκρατικών πολιτών, στηλιτεύουν με ανα-
κοινώσεις τους φορείς και πολίτες.

Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ
«Το ΚΚΕ έχει επανειλημμένως τοποθετηθεί απένα-

ντι στη λογική που θέλει τις κρατικές και δημοτικές 
αρχές να αξιοποιούν χρηματοδοτήσεις και κονδύλια 
για μικροπολιτικές συναλλαγές ισχυριζόμενοι ανύ-
παρκτους λόγους. Φυσικά αυτή η λογική είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη και με την αντιλαϊκή πολιτική που 
εφαρμόζουν και στηρίζουν κυβερνήσεις και δημοτι-
κές αρχές, βάζοντας στο στόχαστρο συνολικά τα δι-
καιώματα των λαϊκών στρωμάτων και των δημοτών 
τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι και το λεγόμενο «σκάν-
δαλο» της ΝΔ με τη διανομή των χρημάτων για τις 
διαφημιστικές καμπάνιες της πανδημίας, αλλά και οι 
πρακτικές της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
που χρησιμοποιούσε την κρατική τηλεόραση ως μη-
χανισμό στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής του και με 
φωτογραφικές ρυθμίσεις διαμοίρασε συχνότητες και 
τηλεοπτικές άδειες των ΜΜΕ. 

Ας έρθουμε στα δικά μας. Αναφερόμαστε φυσικά 
στην προκλητική στάση της Δημοτικής Αρχής που 
πήρε «σάρκα και οστά» με την απόφαση του ΔΣ του 
ΣΥΔΙΣΑΠΑ, για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ με στόχο τη 
προώθηση της ανακύκλωσης. Με την απόφαση αυτή 
και με αστεία επιχειρήματα, θέλησαν να δείξουν πυγ-
μή και να «τιμωρήσουν» τοπικά ΜΜΕ, όπως η «Φωνή 
της Πάρου» και ο «Φιλελεύθερος», γιατί «τολμούν» 
να διαφωνούν με τη πολιτική τους και να εκφράζουν 
αυτή τους τη διαφωνία. 

Ο σφικτός εναγκαλισμός της Δημοτικής Αρχής με 
την κυβερνητική πολιτική, η χρόνια αδιαφορία για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων, το αδιέξοδο που έχει 
δημιουργηθεί στον ΧΥΤΑ, τα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα που έχουν προκύψει στη γύρω περιοχή, δεν 
λύνονται ούτε με διχαστικές, αυταρχικές αντιλήψεις 
και πρακτικές ούτε με καμπάνιες ούτε με αδιαφανείς 
χρηματοδοτήσεις. Με την τακτική τους αυτή «προε-
τοιμάζουν» το έδαφος για τη σύμπραξη με ιδιώτες 
στη διαχείριση των απορριμμάτων, την καρκινογόνα 
καύση τους και την οικονομική επιβάρυνση των πα-
ριανών νοικοκυριών με νέα «χαράτσια». Είναι ξεκά-

θαρο για άλλη μια φορά ότι το παιχνίδι που παίζεται 
με τα χρήματα του παριανού λαού, που αντί να χρησι-
μοποιούνται για να καλυτερεύσουν την καθημερινό-
τητα τη δική μας αλλά και των επισκεπτών του νησιού 
και να εκλείψουν επιτέλους οι άσχημες εικόνες και 
οι περιβαλλοντικές συνέπειες, «χρηματοδοτούν» τις 
πολιτικές καριέρες κάποιων. 

Καλούμε τον παριανό λαό να αντισταθεί στους σχε-
διασμούς της δημοτικής πλειοψηφίας «ελέω» κυβερ-
νητικής πολιτικής».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
«Μαθήματα από την κυβέρνηση…
Με πρόσφατη απόφαση της η πλειοψηφία του ΔΣ 

του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πάρου- 
Αντιπάρου (ΣΥΔΙΣΑΠΑ), αποφάσισε τη χρηματοδότη-
ση μέσων ενημέρωσης, με και χωρίς εισαγωγικά, για 
την προώθηση της ανακύκλωσης στην Πάρο και την 
Αντίπαρο. Το θέμα «ανακύκλωση» είναι ένα άλλο τε-
ράστιο ζήτημα για το νησί μας και έχει αποδειχθεί από 
το παρελθόν ότι δεν αρκούν αποσπασματικά επικοι-
νωνιακά «πυροτεχνήματα», αλλά χρειάζεται επιμονή, 
υπομονή και προπάντων μια Δημοτική Αρχή που να 
πείθει τους δημότες με τις πράξεις της και τη πολιτι-
κή της και όχι το σημερινό «μπάχαλο» στο τομέα της 
καθημερινότητας.

‘Όπως και να έχει από τη χρηματοδότηση αυτή, με 
το αστείο επιχείρημα ότι δεν έφταναν τα χρήματα, 
εξαιρέθηκαν τα τοπικά μέσα «Φωνή της Πάρου» και 
«Φιλελεύθερος». Ο πραγματικός λόγος βέβαια είναι 
γνωστός, «διότι δεν συνεμορφώθησαν προς τας υπο-
δείξεις», δηλαδή δεν στηρίζουν όπως οι δημοτικοί 
μας άρχοντες θα επιθυμούσαν το «έργο» τους. Πα-
ρόλα αυτά υπήρχαν χρήματα για τη χρηματοδότηση 
μέσου (;) εκτός Πάρου!!! 

Αν δεν παίρνουν μαθήματα από τη κυβέρνηση 
που πρόσφατα «μοίρασε» σε ΜΜΕ με αδιαφά-
νεια 20 εκ. για την καμπάνια «μένουμε ασφα-
λείς», οφείλουν να ενημερώσουν τον παριανό 
λαό για το πώς διαθέτουν τα χρήματα του και 
να ακυρώσουν άμεσα την προσβλητική τους 
απόφαση».

Στ. Φραγκούλης, πρ. δήμαρχος Πάρου
«Η επιλεκτική χρηματοδότηση ΜΜΕ της Πάρου και 

μάλιστα ορισμένων με ελάχιστη ή μηδενική απήχηση 
στην κοινωνία μας, σε αντίθεση με άλλα που παρέ-
χουν καθημερινή και έγκυρη πληροφόρηση και που 
δεν χρηματοδοτήθηκαν, αποτελεί διχαστική και εμπα-
θή πολιτική από μέρους της δημοτικής αρχής.

Δεν μπορεί να αποκλείεται η «Φωνή της Πάρου» 
εφημερίδα με 75ετή δημοσιογραφική ιστορία, που 

είναι το μοναδικό εβδομαδιαίο έντυπο της Πάρου και 
διανέμεται δωρεάν ή ο «Φιλελεύθερος», η ηλεκτρο-
νική ιστοσελίδα που ενημερώνει καθημερινά τους κα-
τοίκους του νησιού μας, επειδή ασκούν κριτική στα 
έργα και τις ημέρες της δημοτικής αρχής.

Το κάθε δημοσιογραφικό μέσον, ανεξάρτητα από 
την όποια πολιτική του κατεύθυνση προσφέρει υπη-
ρεσία στον τόπο μας και δεν επιτρέπεται να εξαιρείται 
από την όποια οικονομική ενίσχυση του Δήμου μας».

oreaparos.blogspot.com
«Περί σιτιζομένων δημοσιογράφων ή μη
Στις μέρες μας, όπου η δημοσιογραφική σίτιση έχει 

πάρει μεγάλες διαστάσεις πανελληνίως, σε ένα μι-
κρομεσαίο δήμο, όπως είναι ο δικός μας, το να σιτί-
ζονται με μικροποσά κάποιοι που φυτοζωούν δεν χά-
λασε βρε αδερφέ και ο κόσμος. Άλλωστε το να βρεις 
μια διαφήμιση, για να συντηρηθείς, στις δύσκολες οι-
κονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας δεν είναι 
και κάτι το εύκολο. Τη διαφήμιση την κυνηγάς πια με 
το ντουφέκι. Κι αν την πετύχεις, το «γιορτάζεις».

Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού και αφορά το «σιτι-
στή». Και δεν αναφερόμαστε στο σιτιστή του λόχου, 
που φροντίζει και μοιράζει ισομερώς τα διαθέσιμα σε 
όλους χωρίς καμιά εξαίρεση, αλλά στο δήμο που τα 
έκανε μπάχαλο και εδώ. Μοίρασε λεφτά, μεταξύ άλ-
λων και σε σχεδόν ανύπαρκτους και άφησε απέξω 
βασικά μέσα ενημέρωσης, γιατί τάχα τα λεφτά δεν 
έφταναν. Όμως επειδή ο τόπος μας είναι μικρός και 
όλα μαθαίνονται, μας μεταφέρθηκε ότι τα δύο μέσα, 
που δεν πήραν δεκάρα, έπρεπε να «τιμωρηθούν», 
επειδή δεν κρατούν λιβανιστήρι, αλλά αντίθετα κρι-
τικάρουν το δημοτικό έργο. Στην επιχείρηση «φίμω-
ση» όμως κάτι δεν πήγε καλά, όπως προκύπτει εκ του 
αποτελέσματος.

Ακολούθησε κύριο άρθρο από τον εκδότη της «Φω-
νής της Πάρου» με το οποίο καταχεριάζει τα πεπραγ-
μένα της δημοτικής αρχής και ειδησεογραφία από 
τον «Φιλελεύθερο», που, όπως πάντα, τεκμηριωμένα 
ξεσκεπάζει καταστάσεις που προκαλούν πονοκέφαλο 
στους δημοτικούς μας άρχοντες.

Αλλά και η ανακοίνωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, δεν 
πάει πίσω, αφού στηρίζει ανοιχτά τους «τιμωρημέ-
νους».

Εν κατακλείδι η δημοτική αρχή με την αλλοπρόσαλ-
λη, επιπόλαιη και διχαστική της πολιτική εξέθεσε και 
τους σιτιζόμενους από το «πρυτανείον», αφού οι εν 
λόγω έστω και για λόγους αβροφροσύνης, καλού-
νται να συνεχίσουν τον εξωραϊσμό της πολιτικής του 
«σιτιστή» δήμου. Άλλως κινδυνεύουν να θεωρηθούν 
αγνώμονες προς τον δωρητή και αυτό θα έχει… συ-
νέπειες».

Επιστολές

Πολίτες γρηγορείτε!
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Πανδαμάτωρ ο χρόνος.
Και μέσα σ’αυτόν που τα πάντα ορίζει, δημιουργείται η μοίρα των 
θνητών, αναπτύσσεται η συνείδηση και συντελείται το τέλος 
τους. Κι ακόμα η γέννηση ,  η άνθιση και ο θάνατος των ερώτων 
τους.
Σ’αυτό το μυθιστόρημα 
άνθρωποι, από την εφηβεία ως 
την μεγάλη ηλικία αξιώνονται 
της δωρεάς του έρωτα. Κάποιοι 
τον αξίζουν, άλλοι λιγότερο και 
μερικοί δεν αντέχουν τη δύναμή 
του. Ενώ ο χρόνος δαμαστής 
της ζωής τους αποδεικνύεται 
και κυβερνήτης της.
Όμως στην πορεία του δεν είναι 
μόνο η ερωτική σχέση που 
συνδέει τα διεστώτα. Είναι και η 
φιλία και η οιαδήποτε 
ικανότητα δημιουργίας σχέσης 
με τον συνάνθρωπο.
Στο ξετύλιγμα αυτής της 
ιστορίας (ή των ιστοριών) 
σχεδόν όσο και η ερωτική αγάπη 
μετράει και η φιλική και κάθε 
δυνατότητα του ανθρώπου να 
επικοινωνεί να συνομιλεί, να συνυπάρχει με τους άλλους.
Και φυσικά, ακόμη κι αν προϊόντος του πανδαμάτορος, προκύψουν 
χωρισμοί και απομακρύνσεις επειδή συμβαίνει  μια φορά να 
αγαπήσεις για πάντα ν’αγαπάς, ο δρόμος να συναντηθούν οι 
διαφορετικές πορείες παραμένει ανοιχτός.

Μοσχούλα Κοντοσταύλου

ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων

Μελετάται η επαναλειτουργία της Σχολής Στελεχών 

Τουριστικών Επαγγελμάτων. Θα λειτουργήσει εις την 

νήσον μας διά χρονικόν διάστημα 45 ημερών με 40 

ημέρας διδασκαλίας. Τούτο θα εγένετο εις εκτέλεσιν 

της υπ’ αρ. 10250/17.4.72 αποφάσεως του Δ/ντου 

του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι-

κού κ. Ι. Παλαιολόγου. 

Αυτό που άλλοτε μόνον εδιαβάζαμε και ηκούαμε, 

εγένετο πραγματικότης. Η Σχολή Καταρτίσεως Προ-

σωπικού Τουριστικών Επαγγελμάτων, σκοπός της 

οποίας είναι η ταχύρρυθμος εκπαίδευση αρρένων και 

θηλέων, δια τον εφοδιασμόν των με απαραιτήτους 

γνώσεις, δια την πρόσληψιν των εις τας ειδικάς επι-

χειρήσεις, ήρχισε να λειτουργεί. Πολλά τα πλεονεκτή-

ματα της. Δωρεά φοίτησις, καταβολή ημερομισθίου 

110 δρχ. εις άρρενας και 30 δρχ. εις θήλεις, κοινωνική 

ασφάλισις και εφοδιασμός διά πτυχίου. Προϋποθέσεις 

συμμετοχής ήσαν: άρρενες ηλικίας 16-35 ετών και 

θήλεις 18-45 ετών, απολυτήριον δημοτικού σχολείου 

και μια ψυχοτεχνική εξέτασις. Τέσσαρες ειδικοί είχον 

αναλάβει την διδασκαλίαν. Ο ιατρός κ. Ευθύμιος Κε-

μπάμπης (υγιεινής), ο καθηγητής κ. Βασίλης Λιανόπου-

λος (αγωγή), ο κ. Ν. Κομίνης (τραπεζοκομία) και η κ. Π. 

Σπαθιά (οροφοκομία). Τα μαθήματα παρηκολούθησαν 

με καλές επιδόσεις 8 άρρενες και 23 θήλεις, ομολο-

γουμένως ο αριθμός δεν θεωρείται ικανοποιητικός.

Την λειτουργίαν της Σχολής, η οποία θα πρέπει να 

χαρακτηρισθή ως μια εξαιρετική ευκαιρία διά την νή-

σον μας, θα έπρεπε να εκμεταλλευθούν περισσότεροι 

μαθηταί και μαθήτριαι, δεδομένου ότι είναι οφθαλμο-

φανής η ανάπτυξις του Τουρισμού εις την νήσον μας, 

και ως εκ τούτου βεβαίως θετική η απασχόλησις των. 

Ο Δ/ντης αυτής κ. Κωνστατίνος Παπαχατζής, Επιμε-

λητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όστις δι-

ηύθυνε τας εργασίας της κατά τρόπον εξαίρετον μας 

παρέχει μίαν ελπιδοφόρον πληροφορίαν. Την επανα-

λειτουργίαν της Σχολής κατά το τρέχον έτος (1972) 

εάν προβλεφθή η εξασφάλισις 15 μαθητών κατά τμή-

μα. 

Την ευκαιρία αυτήν ας μη χάσουν οι ενδιαφερόμε-

νοι και να μιμηθούν το παράδειγμα της Τήνου όπου 

εκεί από το 1971 άρχισε η λειτουργία της Κυκλαδικής 

Σχολής Επαγγελματικής καταρτίσεως στα τουριστι-

κά επαγγέλματα υπό την αιγίδα του ΕΟΤ στην Τήνο. 

Στην Σχολή αυτή ταχυρρύθμου εκπαιδεύσεως, δικαί-

ωμα φοιτήσεως έχουν άρρενες ηλικίας 16-35 ετών 

και θήλεις 18-35 ετών, άνευ προϋπηρεσίας σε άλλο 

επάγγελμα ή προϋπηρεσίας μικρότερης του 7μήνου. Η 

διάρκεια της φοιτήσεως ορίζεται σε 40-45 εργάσιμες 

ημέρες, οι δε φοιτώντες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

Εισπράττουν καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδεύσεως 

τους το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη δηλαδή δρχ. 

103,50 οι άνω των 18 ετών άρρενες και δρχ. 86,50 

οι θήλεις, οι δε πτυχιούχοι της Σχολής θα προσλαμ-

βάνωνται κατ’ αποκλειστική προτεραιότητα υπό των 

ξενοδοχειακών, εστιατορικών κ.λ.π. επιχειρήσεων όλης 

της χώρας.

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 242, 247)

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Όπως πρόσθεσε, «ο πρωτογενής τομέας εξα-
κολουθεί να έχει μεγάλη σημασία για την ανά-
πτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα», 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «το ποσοστό του πρω-
τογενή τομέα στο ΑΕΠ είναι υπερδιπλάσιο έναντι του 
μέσου όρου της Ε.Ε., δηλαδή περί το 4% έναντι 1.6% 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μαζί με τη μεταποίηση, 
ο αγροδιατροφικός τομέας παράγει το 8% του ΑΕΠ, 
με το ποσοστό των απασχολούμενων υπερβαίνει το 
11%».

Τι γίνεται στα νησιά μας
Η κ. Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, που είναι συντονί-

στρια της ομάδας εργασίας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και οινοπαραγωγός στην Κω, μιλώντας για 
τον πρωτογενή τομέα στα νησιά μας σημείωσε:

«Ο πρωτογενής τομέας στα νησιά ήταν μια ξεχα-
σμένη υπόθεση. Τα τελευταία χρόνια γίνονταν προ-
σπάθειες. Από τις νομοθετικές παρεμβάσεις που εκ-
συγχρονίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η 
πρωτογενής παραγωγή μέχρι την αξιοποίηση της τε-
χνολογίας και των ομάδων παραγωγών, γίνονται στα-
θερά βήματα προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης 

των πόρων που διαθέτουν τα νησιά μας. 
Ενισχύεται και εντατικοποιείται η συνεργασία του 

πρωτογενούς τομέα με τους θεσμούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης όπως είναι οι Περιφέρειες και έχει επι-
ταχυνθεί η εφαρμογή όλων των μέτρων εκσυγχρονι-
σμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων! Διασφαλίζε-
ται πια η ανταγωνιστικότητα του Έλληνα παραγωγού 
σε ολόκληρη την επικράτεια αλλά και στα νησιά μας».

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Ο κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης είναι αντιπεριφερειάρ-

χης Πρωτογενούς Τομέα στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. Ο κ. Ζαννετίδης είναι απόφοιτος της Σχολής 
Τουριστικών Επαγγελμάτων, εργάζεται ως τελωνιακός 
και ασχολείται με αγροτικές καλλιέργειες. 

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα «όργωσε» τα Κυκλαδονήσια, προκειμένου να 
συζητήσει τα θέματα του πρωτογενή τομέα. Επισκέ-
φθηκε στις 19/6 την Πάρο, όπου είδε και συνομίλησε 
με τους φορείς του νησιού, καθώς και εκπροσώπους 
της αυτοδιοίκησης, συνοδευόμενος από τον έπαρ-
χο Πάρου, Κ. Μπιζά. Σύμφωνα με τον κ. Ζαννετίδη η 
Πάρος έχει καλά ανεπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα 
με κτηνοτροφία και τυροκομείο, γι αυτό και ο αντι-
περιφερειάρχης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου Νίκο Τσιγώνια και 
τον προϊστάμενο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, με τους 
οποίους συζήτησαν τα θέματα που απασχολούν τόσο 
τους κτηνοτρόφους, όσο και τους αγρότες. Ακόμα επι-
σκέφθηκε τυροκομείο του νησιού και έμεινε απόλυτα 
ικανοποιημένος από την λειτουργία του. 

Η συνέντευξη
Ο δραστήριος αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς 

Τομέα και Γαστρονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, Φιλήμονας Ζαννετίδης, παραχώρησε συνέντευ-
ξη στη «Φωνή της Πάρου», σχετικά με τον πρωτογενή 
τομέα και τα προβλήματά του.

Με την πανδημία και τις συνέπειες στην του-
ριστική οικονομία των νησιών μας έγινε φανε-
ρή η αναγκαιότητα ενίσχυσης του πρωτογενή 
τομέα παραγωγής. Με ποια μέτρα μπορούμε 
να βελτιώσουμε το «μείγμα» της οικονομίας 
μας;

Φ.Ζ.: «Το κατεξοχήν προϊόν που παράγουν τα νησιά 
μας είναι ο τουρισμός αφού σε συντριπτικό ποσοστό 
το ΑΕΠ της περιφέρειας μας αναφέρεται σε επαγγέλ-
ματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό. 

Επίσης, είναι γεγονός ότι τα νησιά μας αναφέρο-
νται σε προϊόντα με μικρό όγκο παραγωγής με ιδιαι-
τερότητα στην εξαιρετική ποιότητα λόγω των ειδικών 
κλιματικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτά. Η 
πανδημία είναι γεγονός ότι, ανέδειξε την αναγκαιό-
τητα ενίσχυσης και ενασχόλησης με τον πρωτογενή 
τομέα, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά μας που ασχολούμα-
στε περισσότερο με τα επαγγέλματα που έχουν σχέση 
με τον τουρισμό. Άρα η συνύπαρξη των δύο αυτών 
πυλώνων της οικονομίας μας δεν είναι μόνο αναγκαι-
ότητα αλλά και εθνική επιταγή.

Πρωτεύον στόχος της περιφερειακής αρχής είναι 
η διασύνδεση των δύο αυτών τομέων και εξ αυτού 
του λόγου έχουμε ξεκινήσει και συνεχίζουμε μια σει-
ρά ενεργειών που συμβάλουν στην υλοποίηση του. Η 
ανάδειξη και η προβολή της γαστρονομικής μας ταυ-
τότητας με προσήλωση στα προϊόντα που παράγονται 
και στις παραδοσιακές μας συνταγές. Με την ανάδει-
ξή μας ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης 
είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τις παραδόσεις 
και τον πολιτισμό των νησιών με στόχο να τα κατα-
στήσουμε στη συνείδηση των επισκεπτών μας και 
γαστρονομικό προορισμό. Η πιστοποίηση η προβολή 
και η ανάδειξη των προϊόντων που παράγουμε σε κα-
τηγορία με ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ. Έχουμε ήδη πιστοποιήσει 
στην θητεία μας τρία προϊόντα και έχουμε ξεκινήσει 
την προσπάθεια για άλλα είκοσι δύο. Κατέχουμε το 
20% των πιστοποιημένων προϊόντων της χώρας μας 
με τις διακρίσεις αυτές.

Η εκπαίδευση των παραγωγών μας με στροφή στη 
καινοτομία και στο μάρκετινγκ είναι η συνέχεια των 
προσπαθειών μας καθώς και η ενθάρρυνση πρωτο-
βουλιών που στοχεύουν στην απασχόληση περισσο-

Πρώτο θέμα

Πρωτογενής Τομέας: 
Ενίσχυση της απασχόλησης
«Η ενίσχυση των αγροτικών επενδύσεων αποτελεί κλειδί για την περιφερειακή 
ανάπτυξη της χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο πρόσφατο Αναπτυξιακό Συνέδριο.
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τέρων παραγωγών με την τυποποίηση και μεταποίη-
ση των προϊόντων.

Η ίδρυση της αγροδιατροφικής σύμπραξης της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου που σε λίγο ευελπιστούμε 
να ξεκινήσει την λειτουργία της (λόγοι γραφειοκρα-
τίας την καθυστερούν) θα συμβάλει τα μέγιστα στην 
υλοποίηση του στόχου της διασύνδεσης.

Τέλος, πέραν των παραπάνω η περιφερειακή αρχή 
είναι έτοιμη να υποδεχθεί και να ακούσει κάθε πρότα-
ση που στοχεύει σ’ αυτή την κατεύθυνση».

Οι νέοι
Στον πρωτογενή τομέα απουσιάζουν οι νέοι 

άνθρωποι. Με ποια κίνητρα πιστεύετε ότι θα 
μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε την στροφή 
των νέων παιδιών στον αγροτικό – κτηνοτρο-
φικό τομέα ή και στον τομέα της αλιείας;

Φ.Ζ.: «Ένα από τα σοβαρά προβλήματα του πρωτο-
γενούς τομέα της χώρας μας και φυσικά περισσότε-
ρο εδώ στα νησιά μας είναι η ηλικιακή σύνθεση των 
ανθρώπων που ασχολούνται με αυτόν. Σε συντριπτικό 
ποσοστό είναι κοντά στη συνταξιοδότηση τους αν δεν 
είναι ήδη συνταξιούχοι.

Είναι εθνική ανάγκη να παρθούν και σύντομα μά-
λιστα, γενναία μέτρα για να αλλάξει. Είναι όμως κύ-
ρια αρμοδιότητα της πολιτείας. Πέραν των κινήτρων 
που δίνει το ΠΑΑ2014-2020 με το μέτρο της ένταξης 
νέων αγροτών είναι ανάγκη να πεισθούν οι νέοι να 
ασχοληθούν. Με ευχολόγια δεν πείθονται. Πρέπει να 
νιώσουν ότι θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους επαγ-
γελματικά.

Ειδικά εδώ στα νησιά μας είναι αδήριτη εθνική 
ανάγκη να υπάρχουν νέοι να καλλιεργούν. Η πολιτεία 
οφείλει να θεσπίσει μια σειρά κινήτρων που στόχο θα 
έχουν την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών που 
θα επιλέξουν να ζουν εδώ.

Το πιο σημαντικό όμως είναι να νιώθουν ασφάλεια. 
Να έχουν γιατρούς όταν τους χρειάζονται, να έχουν 
συγκοινωνίες, να μην τους λείπουν οι δάσκαλοι και 

οι καθηγητές, με ένα λόγο να μην νιώθουν απομο-
νωμένοι».

Το κόστος
Ένα σοβαρό πρόβλημα για την ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα παραγωγής είναι το υψη-
λό κόστος των προϊόντων. Πώς θα μπορούσα-
με να βοηθήσουμε ώστε να γίνουν ανταγωνι-
στικά τα προϊόντα μας σε ό,τι αφορά τις τιμές 
πώλησης;

Φ.Ζ.: «Το κόστος παραγωγής των προϊόντων που 
παράγουμε είναι συνυφασμένο με την κατάσταση που 
κυριαρχεί στο πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Υψη-
λό και δυσανάλογο με την τιμολόγηση. Απαγορευτι-
κό πολλές φορές για να παραχθεί. Έχει υπολογιστεί 
ότι περίπου το 20% της τιμής που υπάρχει στο ράφι 
παίρνει ο παραγωγός. Τα υπόλοιπα πάνε στο κράτος, 
στους μεσάζοντες, στις μεταφορές και στον επιχει-
ρηματία. 

Όσο ανταγωνιστικά και να γίνουν τα προϊόντα δεν 
μπορούν να αντέξουν στην παραπάνω αναλογία. Και 
εδώ χρειάζεται η παρέμβαση της πολιτείας και σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει οι παραγωγοί μας 
να οργανωθούν και να στραφούν στο μάρκετινγκ και 
στο επιχειρείν. Πέρα από την τυποποίηση την μετα-
ποίηση και την ποιότητα χρειάζεται και η εκπαίδευσή 
τους».

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να ορ-
γανώσει την εκπαίδευση των νέων στις νέες 
τεχνολογίες όσον αφορά τον πρωτογενή το-
μέα και τις διαδικασίες εμπορικού μάρκετινγκ;

Φ.Ζ.: «Το θεωρούμε χρέος και υποχρέωσή μας και 
το έχουμε ήδη προγραμματίσει για το επόμενο διά-
στημα σε συνεργασία με το ΚΕΚ Γεννηματάς. Παρό-
λες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω νησιω-
τικότητας αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της 
εκπαίδευσης όχι μόνο των νέων αλλά και όλων όσων 
θέλουν να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν σε ότι 
αφορά τον πρωτογενή τομέα».

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Το «ΣΑΜΙΝΑ» 
και εμείς

Η υπόθεση του βυθισμένου πλοίου «ΣΑΜΙΝΑ» 
στον κόλπο της Παροικιάς –μερικά μόνο μέτρα 
από την ακτή και σε μικρό σχετικά βάθος- απο-
δεικνύουν για μία ακόμα φορά τον ωχαδερφισμό 
που διακρίνει την τοπική μας κοινωνία.

Όπως σχεδόν πάντα, την τελευταία στιγμή, με 
το μαχαίρι στην πλάτη, τρέχουμε να καλύψουμε 
τα αδιόρθωτα και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εί-
χαμε ό,τι είχαμε με τα αποτελέσματα του κορω-
νοιού στην τοπική μας οικονομία και το πισωγύ-
ρισμα της τουριστικής κίνησης, τώρα έχουμε και 
την υπόθεση του βυθισμένου πλοίου. Θα ρωτή-
σετε βέβαια –λογικό είναι- τι έκαναν γι’ αυτή την 
υπόθεση οι δημοτικές αρχές επί 20 χρόνια; Μα 
ό,τι κάναμε όλοι οι υπόλοιποι, που, συγγνώμη, δεν 
είμαστε αμέτοχοι! Τίποτα δεν έκαναν, τίποτα δεν 
κάναμε κι εμείς σαν πολίτες. Αδιαφορία δείξαμε! 

Αρχικά, τα πρώτα χρόνια θέλαμε να ξεχαστεί το 
γεγονός. Στη συνέχεια συζητούσαμε να «εκμεταλ-
λευτούμε» το ναυάγιο για καταδυτικό τουρισμό 
(λες και ήταν ο «Τιτανικός» ή κανένα πολεμικό 
πλοίο του Μεσαίωνα). Τώρα που «έσκασε» το 
πρόβλημα αρχίσαμε τα «βοήθα Παναγία μου!».

Από την άλλη αντί να τρέξουμε από την πρώτη 
στιγμή που παρουσιάστηκε το όποιο πρόβλημα 
υπάρχει, εμείς προτιμήσαμε να το αποσιωπήσου-
με και μόνο μετά τα δεκάδες αγωνιώδη ερωτή-
ματα των πολιτών του νησιού μας βγήκε η δη-
μοτική Αρχή να ψελλίσει μερικά μισόλογα προς 
ενημέρωση. Αφήνω στην άκρη ότι αλλάξαμε 
μέχρι και την ουσία των γεγονότων βρίσκοντας 
λέξεις από το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο. Από 
«μερικούς ρύπους» έως όπου πάει το μυαλό σας 
βρήκαμε να πούμε. Φανταζόμαστε ή θέλουμε να 
φανταζόμαστε ή έτσι μας συμφέρει, ότι το πρό-
βλημα θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία και δε θα 
έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αλήθεια όμως 
πού είμαστε ως τοπική κοινωνία όταν φορείς του 
νησιού μας, από το 2000 ακόμα, ζητούσαν την 
άμεση ανέλκυση του πλοίου; Πού είμαστε όλοι 
οι υπόλοιποι όταν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ακύ-
ρωνε τη Διακήρυξη 12/2019 της Δημόσιας Αρχής 
Λιμένων για τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
ανέλκυσης του ναυαγίου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕΣ 
ΣΑΜΙΝΑ». Πουθενά δεν είμαστε, ουδέποτε η το-
πική μας κοινωνία δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά. 
Λέγαμε «ωχ αδερφέ», άστο εκεί που είναι τώρα! 
Την ίδια λογική είχαμε δείξει όταν μπήκαν οι τέσ-
σερις κεραίες ανεμογεννητριών στις Καμάρες. 
Ούτε «κιχ» δεν κάναμε, ούτε καταλάβαμε τι έγινε. 
Θυμάμαι όταν είχαν κατέβει οι νταλίκες στο λιμάνι 
με τις ανεμογεννήτριες και είχαν κλείσει όλοι οι 
δρόμοι για τη μεταφορά τους, εμείς είχαμε βγει 
στα πεζοδρόμια και τις θαυμάζαμε. Ούτε η Μόνι-
κα Μπελούτσι δε θα είχε τέτοια επιτυχία θαυμα-
σμού σε περίπατο της με μαγιό!

Για μία ακόμα φορά η τοπική μας κοινωνία πιά-
στηκε στον ύπνο και ο ωχαδερφισμός της χτύπη-
σε κόκκινο! Και συγγνώμη, αλλά σύμπτωση επα-
ναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση!

Του δήμου και 
του κόσμου

α. Πάνε χρόνια τώρα που κάποιοι δραστηριοποιού-
νται στον τουρισμό και θέλουν να δημιουργήσουν νέ-
ους ορίζοντες και νέα ήθη.

Βαφτίζουν λοιπόν περιοχές, δρόμους, παραλίες, 
με ονομασίες ψεύτικες η ξενικές για τους τουρίστες. 
Έτσι έναν δρόμο του 1600 περίπου τον έγραψαν 
στους χάρτες «Βυζαντινό», έτσι για γκλαμουριά δική 
τους, γιατί ο τόπος είναι για περπάτημα και ευεξία. 
Παρεμβαίνει όμως ο δήμος της Πάρου και πιστοποι-
εί με τεράστιες ταμπέλλες την ψευτιά του Βυζαντινού 
δρόμου. Έτσι, πληρώνουμε σαν δημότες για να μας 
λοιδορούν σαν τιποτένιους οι γνωρίζοντες από ιστο-
ρία και να μην μπορεί να επισκευαστεί το μέρος που 
είναι εντός Σχεδίου Λευκών.

β. Οδηγώντας στην Πάρο ξαφνικά βλέπεις μια τα-
μπέλλα του δήμου να γράφει: «Τόρρεντ Παρασπό-
ρος». Πού βρίσκομαι λες, γιατί δεν γράφει ελληνικά 
«χείμαρρος» απο τη ρίζα χειμώνας, χειμάζω, χειμαδιό, 
χειμωνανθός, και υπάρχει ο φόβος να δούμε «Τόρρεντ 
καβουροπόταμος». Εμείς δεν αλλάξαμε κανένα τοπίο 
στην ιγγλατέρα. Γιατί δεν γράφουν έστω με λατινικά 
χείμαρρος.

γ. Πάλι ο δήμος ξοδεύει χρήματα για να διαφημίζει 

μεμεγάλες ταμπέλλες το ξενόφερτο «Golden Beach», 
επειδή κάποιοι θέλουν να ονοματίζουν τα μαγαζιά 
τους έτσι. Φτιάχνει λοιπόν τις κατασκευές και αντί 
το «Χρυσή Ακτή» και «Chrissi Akti» υπομένουμε την 
υπανάπτυξη, και από κοντά και οι οδηγοί φωνάζουν 
«γκόλντιν μπιτς» για τη στάση.

δ. Απ την πλευρά του δήμου πάλι καρφί δεν καί-
γεται του συμβούλου για τον πολιτισμό, να ψάξει να 
δει τι συμβαίνει στη λαογραφία μας και δεν υπάρχει 
ένα τραγούδι που να αναφέρεται για την καθημερι-
νότητα της εποχής των πειρατών και των κουρσάρων 
ενώ ήμασταν υπόδουλοι και μιλάμε μόνο για τον Μαυ-
ρογένη, που ήταν ένας έμμισθος Παριανός. Και πώς 
γίνεται να κυκλοφορούν τα καλύτερα «μπουμπούκια» 
στα μέρη μας που έκαιγαν σκότωναν και άρπαζαν γυ-
ναίκες και μωρά για τα σκλαβοπάζαρα. Ας ζητήσει ο κ. 
δήμαρχος απ τους καθ’ ύλη αρμοδίους να βρουν στοι-
χεία λαογραφικά ώστε ο Χαιρεντίν Μπαρμπαρόσσα, ο 
Ιωσήφ Ναζή, ο Δανιήλ και άλλοι να μη φαντάζουν σαν 
από παρθενογένεση.

κε δήμαρχε
Για όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα, που πιθανόν 

δε σου τα παρουσιάζουν, αν θέλεις ζήτησε μια αυτο-
εκτίμηση απ τους δημοτικούς συμβούλους για τα πε-
πραγμένα τους πχ για τις τουαλέτες τις δημόσιες της 
Παροικιάς, αν είναι για ανθρώπους που περιμένει το 
νησί μας το 2020. Σας ικετεύω.

Σταμάτης Αρκάς-Σιταράς

Θεόδωρος Ι. 
Μπιζάς

 Γεννήθηκε στην Πάρο στις 11 Ιουλίου 1930. Οι 
γονείς του ήταν ο Γιάννης Γ. Μπιζάς (Κλαδίτης) και 
η Ζαμπέτα Ι. Παπαδοπούλου. Ο Θεόδωρος ήταν το 
2ο από τα 9 παιδιά, (6 αγόρια και 3 κορίτσια).

Πρωτοπόρος επιχειρηματίας, με διάφορες επι-
χειρήσεις μια εκ των οποίων ο κινηματογράφος 
REX τη δεκαετία του ’50, ο οποίος λειτουργεί ως 
σήμερα, αλλά και πρωτοπόρος σε έργα κατά τη δι-
άρκεια της προεδρίας του στην Κοινότητα της Πα-
ροικιάς, όπως: η ύδρευση, ο περιφερειακός δρό-
μος, οι αγροτικοί δρόμοι και οι διαπλατύνσεις του 
επαρχιακού, ο τουρισμός, το κοινοτικό κάμπινγκ, 
η δημοτική αστυνομία, ο δημοτικός κηπουρός, η 
γιορτή ψαριού, κρασιού, κ.α. Επίσης, τεράστια ήταν 
η συμβολή του στο αεροδρόμιο, στο εκκλησιαστικό 
γηροκομείο, στην ανέγερση του νέου ναού Αγίου 
Αρσενίου, κ.α.

Ο στόχος της ζωής του ήταν να αγωνιστεί για να 
δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό του 

και την οικογένειά του. Όμως του δόθηκε η ευκαι-
ρία να βοηθήσει και τον τόπο του. Αγωνίστηκε στη 
ζωή του τίμια και ευσυνείδητα, κάνοντας προσπά-
θεια και αγώνα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
αυτών που τον επέλεξαν, σε όλους τους τομείς.

Οι δραστηριότητές του Θεόδωρου Μπιζά στα 
κοινά ήταν οι εξής:

•1958 Πρόεδρος του Συλλόγου Καφεζυθεστια-
τόρων Πάρου για 3 διετίες. •1969 Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Παρίων Εκατονταπυλιανής 
Πάρου. •1972 Πρόεδρος Κοινότητος Πάρου διορι-
σμένος, για 3 χρόνια. •1975 Εκλεγμένος με Δημο-
τικές Εκλογές, πάλι Πρόεδρος Κοινότητος Πάρου 
για 4 χρόνια. •1979 Εκλεγμένος πρόεδρος της Επι-
τροπής Νέας Δημοκρατίας Πάρου και Αντιπάρου, 
για 6 χρόνια. •1990 Εκλεγμένος πρόεδρος του 
Συλλόγου «Φίλοι της Ιεράς Μονής Αγ. Αρσενίου 
Πάρου». •Στην Επιτροπή Βελεντζείου Ιδρύματος, 
μέλος για 16 χρόνια. •Στη Διοικούσα Επιτροπή του 
Ι. Π. Εκατονταπυλιανής για 9 χρόνια (από το 1992 
και για 3 τριετίες). •Στη Διοικούσα Επιτροπή του 
Γηροκομείου Εκατονταπυλιανής Πάρου, για 6 χρό-
νια. •Στην Επιτροπή Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού 
Αγ. Αρσενίου μέχρι αποπερατώσεως και λειτουρ-
γίας του. 

Σύζυγος του η Ειρήνη Τσαντάνη με την οποία 
απέκτησε τον Γιάννη και τον Στέλιο. «Έφυγε» στις 
13 Ιουλίου 2017.

Η οδός ξεκινάει από το ρέμα «Κορμός», έως την 
οδό «Καβαρνίδος».

 Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πωλείται οικόπεδο 1.000 

τ.µ., 1η παράλληλος της περιφερει-

ακής οδού, εφάπτεται στον οικισµό, 

πλησίον Σκανδάλη. Τιµή: 40.000€. 

Τηλ. για πληροφορίες: 6944 457 679

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο το 

χρόνο, πετρόκτιστο ισόγειο δίχωρο 

διαµέρισµα, 45 τ.µ., επιπλωµένο και 

πλήρως εξοπλισµένο, µε κεντρική αυ-

τόνοµη θέρµανση, θέα και πάρκινγκ. 

∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6988 401 084

ΚΟΥΚΟΥΜΑΥΛΕΣ ενοικιάζονται 

Studios για σεζόν ή χρόνο ή µε το 

µήνα. Ησυχία, πάρκινγκ, θέα. Τηλ. 

6944 474 516

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζονται γραφεία ή 

διαµερίσµατα σε κεντρικό κτίριο στην 

πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, στον 1ο 

όροφο, (πρώην ξενοδοχείο George’s). 

Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται στούντιο 

16 µ2, πάνω στην παραλιακή, θέα 

θάλασσα , µε κουζινάκι, λουτρό µε 

ντουζιέρα, µπαλκονάκι, κρεβάτι ηµί-

διπλο, πλυντήριο ρούχων, ανεµιστήρα 

οροφής, σίτα. Τιµή 270€/µήνα για όλο 

το χρόνο, και 300€/µήνα για τη σεζόν. 

Πληροφορίες: Κυκλαδικό χρώµα, 

6983 186 879

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 

ΖΗΤΗΣΗ

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

Η εταιρεία δοµικών υλικών 

Παντελαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητεί 

να προσλάβει για µόνιµη εργασία 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-ΛΟΓΙΣΤΗ µε 

προϋπηρεσία. Τηλ. επικοινωνίας: 

22840 41598, βιογραφικά στο email: 

info@pantelaios.gr

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για ηµιαπασχόληση 

στην επιχείρηση ΓΚΡΟΖΟΣ ΠΑΓΑΚΙΑ 

στην Παροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 

694 2634 269

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για εργασία 

στο ξενοδοχείο ERI στην Παροικιά. 

Τηλ για πληροφορίες: 6937 240 066

ΚΥΡΙΑ για φροντίδα ηλικιωµένου 

και καθαριότητα σπιτιού ζητείται 

τους καλοκαιρινούς µήνες, , στην 

Παροικιά Πάρου. Τηλ.: 6944 750 785 

(κ. Χρήστος)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ αναζητά εργασία. Επικοι-

νωνία στο e-mail nekdion@yahoo.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ πωλείται, µήκους 

4,20 µέτρων, µε µηχανή πετρελαίου, 

8,5 HP, τύπος Lombardini αερόψυκτη, 

µιζοδυναµό. Τηλ. για πληροφορίες: 

6936 952 347

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

«Λευκές Αναγνώσεις- 
The white book Fest» 
στις Λεύκες

 Ο πολιτιστικός σύλλο-

γος «ΥΡΙΑ» υπό την αιγί-

δα του υπουργείου Πο-

λιτισμού και του Κύκλου 

Παιδικού Βιβλίου διορ-

γανώνει το 1ο φεστιβάλ 

παιδικού και εφηβικού βι-

βλίου στις Λεύκες το τριή-

μερο 17-19 Ιουλίου 2020.

Οι μικροί μας φίλοι θα 

έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν από κοντά 

τους προσκεκλημένους 

συγγραφείς και να κάνουν 

μαζί τους βιωματικά εργα-

στήρια στους όμορφους, 

ανοικτούς χώρους του πα-

ραδοσιακού χωριού. Τα 

εργαστήρια έχουν στόχο να καλλιεργήσουν την φιλαναγνωσία και την αγάπη για το 

λογοτεχνικό βιβλίο.

Οι συγγραφείς, Έλενα Αρτζανίδου, Διονύσης Λεϊμονής, Τασούλα Επτακοίλη, Χρή-

στος Αρμάντο Γκέζος, Μαίρη Κανάκη, αλλά και οι καλλιτέχνες, Αγγέλικα Βαξεβανί-

δου, Δημητροπούλου Χριστίνα, που συμμετέχουν θα κάνουν εργαστήρια δημιουργι-

κής γραφής, ρητορικής, παιχνιδιού με εικόνες. ελεύθερης έκφρασης, διαδραστικής 

αφήγησης, αυτοσχεδιασμού με τα παιδιά, ενώ κι οι ενήλικες φίλοι του βιβλίου θα 

έχουν την χαρά να πάρουν μέρος σε λογοτεχνικό περίπατο, να ακούσουν παραμύθια 

της προφορικής μας παράδοσης και να ταξιδέψουν στις Λεύκες του χθες.

Ο πολιτιστικός σύλλογος «ΥΡΙΑ» ευελπιστεί μέσα από το φεστιβάλ «Λευκές ανα-

γνώσεις – The white book fest» τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο και να 

νιώσουν πως η λογοτεχνία είναι μια μοναδική ευχαρίστηση στον ελεύθερο τους 

χρόνο.
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«Σαμίνα» 
Εξελίξεις

Με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, Γιάννη Πλακιωτάκη, συναντήθηκε στις 6/7/20 ο 
δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, με τον οποίο και 
συζητήθηκε το θέμα του «Εξπρές Σάμινα».

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Πλακιωτάκης 
έκανε την εξής δήλωση:

«Είχαμε μία χρήσιμη και εποικοδομητική συζήτηση 
με τον δήμαρχο Πάρου, για ένα ζήτημα που ταλανί-
ζει και απασχολεί την τοπική κοινωνία και αφορά το 
θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού τα τελευταία 20 
χρόνια.

Αποφασίστηκε να υπάρξουν άμεσες ενέργειες έτσι 
ώστε να προστατευτεί κατ’ αρχήν το θαλάσσιο περι-
βάλλον, ενώ παραλλήλως εκκινούν άμεσα οι διαδι-
κασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου του «Εξπρές 
Σάμινα».

Από την πλευρά του ο κ. Κωβαίος είπε: 
«Να ευχαριστήσω τον κ. Πλακιωτάκη για την άμεση 

αντίδρασή του. Εμείς σήμερα ήρθαμε αποφασισμένοι 
ώστε αυτό το ναυάγιο που ταλανίζει την παριανή κοι-
νωνία να φύγει από τον κόλπο της Παροικιάς. Μία 
εστία μόλυνσης που ήταν ένας βραχνάς. Βέβαια για 
να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα οι παραλίες 
της Πάρου αυτή τη στιγμή είναι κρυστάλλινες, πεντα-
κάθαρες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπάρχει φράγμα 
και η ρύπανση είναι μικρή και απόλυτα ελεγχόμενη. 
Τώρα, όσον αφορά κάποιες άλλες φωνές που μπο-
ρεί να υπάρχουν για μόλυνση ή ρύπανση, αυτές είναι 
ψευδείς ή μάλλον μπορώ να σας πω ότι είναι εκ του 
πονηρού (…) Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μπάνιο 
και από την άλλη το υπουργείο ανέλαβε άμεσες ενέρ-
γειες ώστε να γίνει η απορρύπανση και άμεση ανέλ-
κυση του ναυαγίου με τις διαδικασίες που υπάρχουν».

Τι υποστηρίζει η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου σχετικά με τη συνάντη-

ση στο υπ. Ναυτιλίας, δημοσιοποίησε δελτίο Τύπου 
στις 7/7 στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Από μέρους μας εδώ και ημέρες κάναμε πολύ πε-
ρισσότερα από αυτά που αντιστοιχούν σε μια παράτα-
ξη μειοψηφίας, ώστε η χθεσινή συνάντηση (6-7-20) 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. 
Πλακιωτάκη με τον Δήμαρχο Πάρου Μ. Κωβαίο να 
είναι θετική. Επιλογή του Δημάρχου βέβαια ήταν η 
μοναχική του παρουσία στη συνάντηση αυτή, με τη 
συνοδεία του πρώην Αντιδημάρχου Η. Κουντρομιχά-
λη, αντί μιας διευρυμένης αντιπροσωπείας που θα 
έδινε το στίγμα του καθολικού αιτήματος του παρια-
νού λαού, να τελειώνουμε επιτέλους με τις συνέπειες 
του «ΣΑΜΙΝΑ».

Προφανώς και εκ του αποτελέσματος θα κρι-
θεί το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και 
όχι από τις χθεσινές δηλώσεις, γιατί πρέπει να 
θυμίσουμε ότι:

1. Με ευθύνη του Δημάρχου ή του Υπουργού η συ-
νάντηση αυτή έγινε με 30 περίπου ημέρες καθυστέ-
ρηση από τότε που εμφανίστηκε η πρώτη πετρελαι-
οκηλίδα .

2. Με ευθύνη της πολιτείας και των οργάνων της 
το ευρύτερο περιβάλλον του κόλπου της Παροικιάς 
απειλείται εδώ και 20 χρόνια.

3. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων της τελευ-
ταίας 20ετίας η ιδιοκτήτρια εταιρία του ναυαγίου 
«απολαμβάνει ασυλίας» αφού αυτό δεν έχει ανελκυ-
στεί μέχρι σήμερα.

Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες σε 
κάθε εξέλιξη και καλούμε τον παριανό λαό σε 
ετοιμότητα, ώστε να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ:

• H αποτελεσματική προστασία του περιβάλ-
λοντος στη περιοχή του ναυαγίου.

• Η απάντληση των εγκλωβισμένων πετρελαι-
οειδών από το κουφάρι του πλοίου.

• Η δρομολόγηση της ανέλκυσης και της απο-
μάκρυνσης του ναυαγίου».

Ερώτηση ΚΚΕ
Ερώτηση για την ανέλκυση του ναυαγίου του «ΣΑ-

ΜΙΝΑ» από τα θαλάσσια ύδατα της Πάρου κατέθεσαν 
προς τους υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
οι βουλευτές του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, Διαμάντω 
Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

Αναλυτικά η Ερώτηση:
«Το τραγικό ναυάγιο του Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙ-

ΝΑ, που έγινε στις 26/9/2000 ανοικτά του λιμανιού 
της Πάρου, είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό 
θάνατο 80 επιβάτες και ναυτεργάτες μέλη του πλη-
ρώματος. Είκοσι χρόνια μετά, το κουφάρι του σαπιο-
κάραβου συνεχίζει να βρίσκεται στο βυθό του κόλπου 
και να ρυπαίνει με πετρελαιοειδή το θαλάσσιο περι-
βάλλον, τις ακτές της Παροικιάς και της ευρύτερης 
περιοχής.

Το δόγμα των έως τώρα κυβερνήσεων, ότι «το 
συμφέρον του τόπου είναι να ξεχάσουμε το ναυά-
γιο», μπορεί να βρίσκει σύμφωνους τους εφοπλιστές, 
ωστόσο βρίσκει δικαιολογημένα αντίθετους τους κα-
τοίκους της Πάρου εφόσον το νησί υφίσταται σοβα-
ρές επιπτώσεις.

Οι φορείς της Πάρου απαιτούν από το 2000 την 
άμεση ανέλκυση του Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ από 
το βυθό του κόλπου της Παροικιάς, ενώ όλες οι σχετι-
κές εκτιμήσεις και γνωμοδοτήσεις αρμόδιων φορέων 
επιμένουν ότι «η μη ανέλκυσή του σηματοδοτεί τε-
ράστια οικολογική καταστροφή, σε παράβαση ακόμα 
και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ορίζει πως 

η αποκατάσταση περιβαλλοντικής διατάραξης ή βλά-
βης είναι άμεση, πλήρης και περιλαμβάνει τόσο την 
όσο δυνατόν ταχύτερη επαναφορά των πραγμάτων 
στην προηγούμενη κατάσταση όσο και την πρόληψη 
περαιτέρω ζημιάς στο μέλλον. Οι ευθύνες όλων των 
κυβερνήσεων για αυτήν την κατάσταση είναι μεγά-
λες. Μάλιστα με ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας 
ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ανέλκυσης του Ε/Γ - Ο/Γ 
ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ που ήταν προγραμματισμένος για 
τις 27/1/2020.

Οι μαζικοί φορείς της Πάρου «κρούουν τον κώδω-
να» του κινδύνου μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο 
η παρέλευση της 20ετίας από το ναυάγιο με ευθύνη 
των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να οδηγή-
σει και σε άρση της νομικής υποχρέωσης της ιδιοκτή-
τριας εταιρείας του πλοίου να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα που δημιούργησε. Διαχρονικά αποδεικνύεται 
ότι η πολιτική των Κυβερνήσεων, που έχει ως βασικό 
κριτήριο τη διασφάλιση των συμφερόντων και των 
κερδών των εφοπλιστών, έχει δραματικές συνέπειες 
στη ζωή και την υγεία επιβατών και των ναυτεργα-
τών, καθώς και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα αποκαλύπτεται η κυβερνητική υποκρισία 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,
1. Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες που σκοπεύουν 

να κάνουν για τη διαπιστωμένη θαλάσσια ρύπανση 
της παράκτιας περιοχής της Πάρου που θέτει σε κίν-
δυνο την υγεία κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

2. Πότε θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδι-
κασίες ώστε να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του Ε/Γ 
- Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ.

3. Πώς θα διασφαλίσουν και πώς ο καταλογισμός 
της ευθύνης και του κόστους για την ανέλκυση, την 
επανόρθωση και τα μέτρα αντιμετώπισης των συνε-
πειών της ρύπανσης θα βαρύνουν την πλοιοκτήτρια 
εταιρεία και τους ιδιοκτήτες της, ειδικά σε περίπτωση 
που η 20ετία από το ναυάγιο έχει σχετικές νομικές 
συνέπειες».

Επί της ουσίας
Η σημερινή εικόνα του ναυαγίου είναι ανησυχητική 

αφού παραμένουν στο πλοίο πάνω από 40 κυβικά μέ-
τρα μαζούτ εκτός των καυσίμων των εγκλωβισμένων 
φορτηγών, ενώ υπάρχει προβληματισμός για το πώς 
θα ολοκληρωθεί η απάντληση.

Επιπλέον, λόγω των θαλασσίων ρευμάτων στην πε-
ριοχή του ναυαγίου εκτιμάται ότι τα πλωτά φράγματα 
γύρω από το επίμαχο σημείο είναι αναποτελεσματικά 
και κατά συνέπεια ο κίνδυνος μόλυνσης των παραλιών 
του κόλπου είναι υπαρκτός.

Τέλος, από την πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν υπάρχει 
επίσημη έγγραφη ανάληψη της ευθύνης για τη διαδι-
κασία της απάντλησης, καθώς και της δέσμευσής της 
για την ανέλκυση του ναυαγίου.



14 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Η Πάρος στο 
Σ.τΕ.

Στις 1 Ιουλίου 2020, συζητήθηκε στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας η αίτηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και 
των δήμων Άνδρου, Νάξου, Πάρου και Τήνου για την 
ακύρωση της ΑΕΠΟ με τίτλο: «Αιολικοί Σταθμοί Πα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής 
ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό 
έργων…».

Στην αίθουσα του Σ.τΕ. παρευρέθησαν εκ μέρους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης ο αντιπεριφερειάρχης 
Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλά-
δων, Κώστας Μπιζάς, ο δήμαρχος Άνδρου, Δημήτρης 
Λοτσάρης και ο δήμαρχος Τήνου, Ιωάννης Σιώτος. Η 
απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται από τους 
νομικούς ότι θα εκδοθεί σε έξι μήνες περίπου. 
Νωρίτερα όμως και σε διάστημα 60 ημερών θα κατα-
τεθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς των νησιών 
μας αίτηση για ακύρωση της νέας τροποποίησης της 
ΑΕΠΟ που εγκρίθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 25 
Μαΐου 2020. 

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου έχει ήδη πάρει σχετική απόφαση στις 16 Ιουνίου 
2020 και έχει εγκρίνει την ανάθεση παροχής υπηρε-
σιών νομικής υποστήριξης για την εκπροσώπησή της 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της 
απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, για την αδειοδότηση και τη διάνοιξη των συνο-
δών έργων οδοποιίας των προς εγκατάσταση Αιολι-
κών Πάρκων στα νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Κυκλάδων και έπαρ-
χος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, που παρευρέθηκε στην 
παραπάνω συζήτηση δήλωσε:

«Με την παρουσία μου στη συζήτηση στο Σ.τΕ. η 
οποία πραγματοποιήθηκε μετά από δέκα αναβολές, 
ήθελα να εκφράσω και να συμβολίσω την αντίθεση 
των νησιών μας στην τοποθέτηση των βιομηχανικών 
ανεμογεννητριών στα νησιά μας. Το αίτημα είναι ξε-
κάθαρο. Είναι η ακύρωση της παραπάνω ΑΕΠΟ.

Ο τόπος μας ανήκει και οφείλουμε να τον υπερα-
σπιστούμε ώστε τα παιδιά μας να μην παραλάβουν 
μετά από είκοσι χρόνια ένα απέραντο δάσος εγκα-
ταλελειμμένων ανεμογεννητριών που θα βιάζουν 
βάναυσα το φυσικό περιβάλλον και θα πλήξουν το 
τουριστικό προϊόν των νησιών μας. 

Ο αγώνας συνεχίζεται, θα πρέπει να είμαστε ενω-
μένοι και αποφασισμένοι για το δίκαιο των αιτημάτων 
μας. Οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να συμβάλει και 
να βοηθήσει στον αγώνα μας είναι ευπρόσδεκτη και 
καλοδεχούμενη».

Παλιές 
ιστορίες 
Αρχοντικό 
Γεωργίου 
Μαυρογένη

Όλο αυτό το αρχοντικό, σήμερα, από του Παπαβα-
σιλείου ως και του Δενέγρη, ήταν το σπίτι αυτού που 
είναι στο νάρθηκα της Εκατονταπυλιανής. Στον δυτικό 
τοίχο, μόλις μπούμε δεξιά, υπάρχει εντοιχισμένη μια 
πλάκα που γράφει «επιτύμβιο εις τον Γεώργιον Π.Μ. 
Μαυρογένη» και έχει ένα ολόκληρο επίγραμμα σε 
ομηρική διάλεκτο και ότι «… Θα τον αναμένει εν Μεγά-
ροις (στο μέγαρό τους)…» και από κάτω του γράφει «η 
σύζυγός σου Μαργιώρα».

Αυτό ήταν το σπίτι του Γεωργίου Μαυρογένη. Μέσα 
στη σάλα, αυτή που έχει το μπαλκόνι προς την αγορά, 
είχε την φωτογραφία του και δίπλα από την πόρτα 
ήταν η γυναίκα του Μαργιώρα Βιτσαρά-Μαυρογένη.

Στις φωτογραφίες τους στη σάλα του αρχοντικού, ο 
Γεώργιος φορούσε σκιάδιον, δηλαδή, χαμηλό βελού-
δινο καπέλο, και αντί για παπιγιόν είχε φορεμένο μια 
λωρίδα την οποία έδενε από μπροστά και κρεμόταν, 
και η γυναίκα του Μαργιώρα φοράει από μέσα ένα 
άσπρο ρούχο σαν μια μπέρτα, επίσης φορά καταπλη-
κτικά κρεμαστά σκουλαρίκια.

Έξω στο μπαλκόνι δεν γράφει το όνομα του Μαυρο-
γένη, γράφει ΑΚΔ 1885. Μία από τις κόρες του Μαυ-
ρογένη, η Ερατώ, παντρεύετε τον Αλέξανδρο Δαμία. Ο 
Αλέξανδρος Κ. Δαμίας (1841-1908) ήταν γιατρός και 
βουλευτής και εγγονός του κτηματία και αγωνιστή του 
1821 Κωνσταντίνου Δαμία (Αγά), από τις Λεύκες και 
της Ευανθίας Αθ. Μαύρου από την Παροικιά. Εξάσκη-
σε τη δικηγορία στη Σύρο και στην Πάρο και διετέλεσε 
Γραμματέας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ο Αλέξαν-
δρος Κ. Δαμίας έφερε το όνομα του παππού του Αλε-
ξάνδρου Μαύρου, του Ταμία της Φιλικής Εταιρίας.

Από αυτόν τον γάμο, του Αλέξανδρου και της Ερα-

τώς, προέρχονται οι οικογένειες Λορεντζιάδη, Μπίζ-
μπα. Ο Αλέξανδρος και η Ερατώ είχαν κόρη τη Μαρ-
γιώρα (Μαρία) Αλ. Δαμία. Η Μαρία Αλ. Δαμία είχε 
παντρευτεί τον Λορεντζιάδη. Έκαναν την Ερατώ Λορε-
ντζιάδη που παντρεύτηκε τον Σπύρο Μπίζμπα. Η άλλη 
κόρη του Μαυρογένη λεγόταν Κατίγκο, η οποία ήταν 
ραχιτική και κληρονόμησε το άλλο μισό σπίτι δίπλα 
(σήμερα Δενέγρη).

Από μέσα υπήρχε φωταγωγός που επικοινωνούσαν. 
Κάποτε, όταν ο τότε δήμαρχος Μάτσας, ήταν άρρω-
στος, ήρθε κάποιος επιφανής στην Πάρο και από το 
πίσω μέρος στο παράθυρο λέει στον κλινήρη δίπλα 
Μάτσα «Καλώς εδέχθης ιατρέ τον Μέγα Διπλωμάτη, 
αυτός στην Πάρο έφτασε και συ σαι στο κρεβάτι;» 
και του απαντάει πάλι έμμετρα αυτός «Τραπέζι θα του 
κάμουνε στου Κρίσπη του Μεγάλου με συκωτάκια του 
λαγού και με κοιλιές του γάλου».

Τελικά η Μαργιώρα απεβίωσε στη Μονή Χριστού 
ως καλόγρια. Η ραχιτική κόρη του Αλέξανδρου Δαμία, 
Κατίνα, ενοικίαζε μέρος του κάτω οικήματος στην οι-
κογένεια Δενέγρη. Στο τέλος, αφού η Κατίνα και ο Δε-
νέγρης είχαν συνδεθεί πάρα πολύ και ο Δενέγρης τη 
φρόντιζε, μιας και οι συγγενείς είχαν φύγει στην Αθή-
να και ήταν μόνη της, αυτή του το έγραψε. Έτσι από 
δωρεά περιήλθε στην οικογένεια Δενέγρη. Επομένως 
το αρχοντικό σήμερα Δενέγρη είναι τμήμα του σπιτιού 
του Γεωργίου Μαυρογένη ή Αλεξάνδρου Δαμία.

Σημ.: Το παραπάνω δημοσίευμα –που υπογράφει 
ο κ. Δημήτρης Ντόλκας- είναι με την άδεια της 
ηλεκτρονικής σελίδας: «Η ιστορία της Πάρου».

Ειδήσεις

Η Καλακώνα 
στην Α2

Η Μαρία Καλακώνα, που το 2015 ήταν πρωταθλή-
τρια κορασίδων Κυκλάδων με τον ΑΟ Πάρου, θα συ-
νεχίσει την καριέρα της στην Ολυμπία Λάρισας, που 
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορία της 
χώρας μας.

Σε σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Λάρισας ση-
μειώνεται:

«Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας την Μαρία Καλα-
κώνα. Η ψηλόσωμη αθλήτρια με καταγωγή από την 
Πάρο όπου ξεκίνησε την αθλητική της σταδιοδρομία 
έχει ύψος 1.87 και αγωνίζεται στις θέσεις της power 
forward και center. 

Έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία χρόνια δυο συ-
νεχόμενες φόρες το πρωτάθλημα Ε.Σ.ΚΑ.Θ. με την 
ομάδα του Α.Ο. Απόλλων Καρδίτσας ενώ την προη-
γούμενη σεζόν 2019-2020 ήταν πρώτη στον πίνακα 
των σκόρερ του πρωταθλήματος. 

Πριν την εισαγωγή στο Π.Θ. αγωνιζόταν στην Αθή-
να με την ομάδα του Κρόνου Αγ. Δημητρίου όπου και 
ανήκει. Ο Γ.Σ. Ολύμπια Λάρισας εύχεται στην Μαρία 
υγεία και πολλές επιτυχίες».



Η «Κιβωτός» της Πάρου
Η Πάρος είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με 

εκτιμήσεις επισκεπτών διαφόρων εθνικοτήτων και ηλικιών. Η αρχιτεκτονική 
του νησιού, τα κλασσικά αρχοντικά σπίτια με τις αυλές γεμάτες γεράνια, 
μπουκαμβίλιες και γιασεμιά δημιουργούν μια αίσθηση άλλης εποχής.

Τα σοκάκια της Πάρου πλημμύρισαν με γέλια και φωνές από τα παιδιά της 
Κιβωτού του Κόσμου που λόγω της περιορισμένης τουριστικής κίνησης λόγω 
πανδημίας κατέφτασαν στο νησί στα πλαίσια των καλοκαιρινών τους δράσεων. 
Μια μικρή παράδοση αρχίζει να δημιουργείται μιας και για πέμπτη συνεχή χρονιά 
οργανώνεται επίσκεψη στο νησί.

Χαθήκαμε στα γραφικά σοκάκια της Παροικιάς, περπατήσαμε στον Κώστο 
και στις Λεύκες και κολυμπήσαμε στο καθαρά νερά της Χρυσής Ακτής, στις 
Κολυμπήθρες, στην Αλυκή και στο Πίσω Λιβάδι. Επισκεφτήκαμε την Παναγία την 
Εκατονταπυλιανή, έναν από τους σπουδαιότερους ναούς της επικράτειας, όπου 
σύμφωνα με την παράδοση 99 πύλες (πόρτες) είναι φανερές ενώ η 100η θα 
φανερωθεί με το άνοιγμα αντίστοιχης μυστικής πόρτας που βρίσκεται στην Αγιά 
Σοφιά. Τα παιδιά έπαιξαν, κολύμπησαν, τραγούδησαν, μα το κυριότερο γέλασαν 
με την καρδιά τους. Βρέθηκαν μακριά από τις σκοτούρες και την καθημερινότητα 
και δημιουργήθηκαν αναμνήσεις που θα ανασύρουν σε όλη τους τη ζωή. 

Το περιβάλλον της Κιβωτού του Κόσμου, με καθοδηγητή τον Πατέρα 
Αντώνιο, τους προσφέρει ασφάλεια, στέγη, μόρφωση και ιατρική περίθαλψη. 
Το προσωπικό που απαρτίζεται από έμπειρους παιδαγωγούς, κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους, προσπαθεί κάθε καλοκαίρι να δώσει χαρά σε όλα 
τα παιδιά με εξορμήσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οι εξορμήσεις αυτές 
απαιτούν οργάνωση με κρίσιμο καταλύτη την ασφάλεια των παιδιών.

Ο Πατέρας Στυλιανός, η Πρεσβυτέρα και η κόρη τους μερίμνησαν ώστε να 
καλυφθούν όλες οι ανάγκες της εκδρομής. Μας παρείχαν όλες τις ανέσεις, τα 
καλύτερα γεύματα σε γραφικά ταβερνάκια και μοντέρνα εστιατόρια, θαλάσσια 
σπορ για τα παιδιά και ασφαλείς μετακινήσεις με τουριστικά λεωφορεία. Ήταν 
μαζί μας από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην μας λείψει τίποτα. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχή αυτής της εκδρομής, τον Πατέρα Στυλιανό, 
που στάθηκε σαν πραγματικός πατέρας για τα παιδιά της Κιβωτού. Ευχαριστούμε 
πολύ την Πρεσβυτέρα Μαρία με το αξέχαστο χαμόγελό της και την κόρη τους 
Φιλιώ που ήταν η ψυχή της παρέας και η φίλη των παιδιών. Να είστε υγιείς και 
να ξαναβρεθούμε του χρόνου κάτω από την φροντίδα σας!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου 
Aegeon που μας φιλοξένησαν και άνοιξαν το ξενοδοχείο μόνο για εμάς, τον 
κ. Καρποδίνη και το Anemomylos travel και τον πάντα χαμογελαστό οδηγό 
του λεωφορείου τον Ανδρέα. Ξεχωριστές ευχαριστίες στον Πατέρα Χρήστο 
την Πρεσβυτέρα Παρασκευή και τα τρία τους παιδιά που μας συντρόφευαν 
στις βόλτες μας, αλλά και τις αγαπημένες μανούλες με τα παιδάκια τους 
από την παρέα των πασχαλινών λαμπάδων των Νεανικών Συντροφιών της 
Εκατονταπυλιανής. Τί να πει κανείς για όλες και όλους εσάς. Εσάς που ανοίξατε 
τα σπίτια σας, τα καταστήματά σας, αλλά πάνω απ όλα την καρδιά σας... Είσαστε 
πάρα πολλοί και το κυριότερο;… Δεν το κάνετε για προβολή, αλλά γιατί το 
νιώθετε. Και αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Δίχως όλους εσάς οι διακοπές μας δεν θα είχαν το ίδιο χρώμα, τα παιδιά μας 
δεν θα γέλαγαν τόσο δυνατά και χωρίς την συμβολή του Πατέρα Στυλιανού, της 
οικογένειάς του, αλλά και όλων των συνεργατών του συμπολιτών του που έχουν 
δημιουργήσει αυτή την αλυσίδα αγάπης δεν είμαστε σίγουροι ότι θα περνάγαμε 
επτά υπέροχες ημέρες στο καταπληκτικό νησί της Πάρου.

…και όπως έλεγαν τα παιδιά όταν επιβιβαστήκαμε στο πλοίο για την επιστροφή 
… περάσαμε τέλειαααααααα

 Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.
Τον έχω ονειρευτεί.
Τόσο πολύ έχω σεργιανίσει μέσα του,
που είναι αδύνατο να μην υπάρχει.

Κείμενο από τους συνοδούς-παιδαγωγούς της «Κιβωτού του Κόσμου»



Πλυντήριο
Inventor 7kg
GLX07143

Κλιµατιστικό
Mitsubishi HJ25 9000BTU

599€

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

379€

Κλιµατιστικό
Corona CRVI32-09WFC/CRVO32-09

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

Παροικία Πάρου - Τ: 2284028083

Ασυναγώνιστες προσφορές µόνο για τον Ιούλιο


