
Σε αναμονή 
για την τουριστική περίοδο

Νωρίς για προβλέψεις

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 | Φύλλο 557 | www.fonitisparou.gr Εβδοµαδιαία πολιτική εφηµερίδα Πάρου Αντιπάρου | 

» σελ. 8-9

Ψήφισμα συμπαράστασης στους 
διωκόμενους κατοίκους της Τήνου

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στις 24/2/2021, ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα.
«Στο πλαίσιο καταστολής του δίκαιου αγώνα των κατοίκων της Τήνου ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννη-

τριών στο νησί της Τήνου, 36 άτομα την 1 Μαρτίου δικάζονται με κατασκευασμένες κατηγορίες, άλλοι κάτοικοι 
καλούνται για «παροχή εξηγήσεων» στο Α.Τ. Τήνου ενώ άλλοι περίπου 100 περιμένουν την απόφαση του Πρω-
τοδικείου Σύρου για την αγωγή της εταιρείας Ενεργειακή ΕΠΕ που ζητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και ποινικοποίησης ενός δίκαιου αγώνα, που τελικά αφορά 
όλους τους Κυκλαδίτες, ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στα νησιά μας.

Οι Παριανοί που αγωνιζόμαστε χρόνια ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στη Πάρο, γνωρίζουμε 
τις καταστροφικές τους συνέπειες  που οδηγούν σε υποβάθμιση των νησιών μας στο βωμό του κέρδους με την 
αξιοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου «πράσινης ανάπτυξης».

Συµπαραστεκόµαστε στους διωκόµενους Τηνιακούς, λέµε όχι στην ποινικοποίηση και καταδικάζου-
µε κάθε κατασταλτική ενέργεια σε βάρος των αγωνιζόµενων πολιτών».
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 557

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

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

Δασικοί 
χάρτες

Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Σταματούκο, δασολό-
γο-περιβαλλοντολόγο, μέλος του Πανελλαδικού 
Συνδέσμου Μελετητών Γεωτεχνικών, κατά την εξέλιξη 
της διαδικασίας των δασικών χαρτών στα νησιά του 
Αιγαίου αναδύθηκαν τρεις κατηγορίες προβλημάτων.

1. Κριτήρια καταχώρισης των εδαφών, ως δασικών, 
χορτολιβαδικών, αγροτικών: Ο Ν. 998/79 και η ερμη-
νευτική Υ.Α. ξεκαθαρίζουν ρητά και ονομαστικά ότι τα 
φρυγανώδη είδη, θυμάρι, λαδανιά, κουνούκλα, αλογο-
θύμαρο, αφάνα, αχινοπόδι, αστοιβή, ξυλαφάνα, σπα-
ράγγι, φασκόμηλο, θρούμπι κ.λπ., ενδημικά των νησιών, 
δεν είναι δασικά είδη αλλά χορτολιβαδικά, χαρακτηρί-
ζοντας τις εκτάσεις ως χορτολιβαδικές και όχι δασικές.

Εν τούτοις, το ΠΔ 32/2016, στο κείμενό του, με δύο 
ασαφείς λέξεις εντός παρενθέσεως, ανατρέπει όλα τα 
προηγούμενα και θεωρεί τα προαναφερόμενα φρυγα-
νώδη είδη ως δασικά. Την ανατροπή αυτή υλοποίησε 
στα νησιά με ασφυκτική πίεση και επιμονή προς τις δα-
σικές υπηρεσίες, ο τέως συντονιστής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, διατάσσοντάς τες να καταχωρίσουν 
ως δάσος κάθε αγρό που εγκαταλείφθηκε πρόσκαιρα 
και κάθε χορτολίβαδο με τα προαναφερόμενα είδη, με 
συνέπεια χιλιάδες στρέμματα καθαρής αγροτικής γης 
να χαρακτηρισθούν δάση και οι ιδιοκτήτες να απολέ-
σουν κάθε όφελος από αυτήν.

2. Έμμεσες συνέπειες των καταχωρίσεων του δασι-
κού χάρτη στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα: Στο άρθρο 
62 του Ν. 998/79, οι Κυκλάδες εξαιρούνται από το 
τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, όσον αφορά τα 
δασικά και χορτολιβαδικά εδάφη, ενώ αντίθετα στο 
άρθρο 2 Ν. 4280/2014 η εξαίρεση του άρθρου 62 έμ-
μεσα καταργείται. Έτσι, χωράφια και χορτολίβαδα, με 
τα προαναφερόμενα είδη, θα χαρακτηρίζονται δασικά, 
άρα δημόσια.

3. Μπλοκάρισμα των συναλλαγών: Γεωτεμάχια με 
μικτή μορφή στον δασικό χάρτη (αγροτικό-χορτολι-
βαδικό-δασικό) δε μεταβιβάζονται πλέον γιατί το μη 
αγροτικό τμήμα διεκδικείται από το Δημόσιο και η με-
ταβίβαση μόνο του αγροτικού τμήματος καταστρέφει 
την οικοδομησιμότητα. Γεωτεμάχια αμιγώς χορτολιβα-
δικά δεν μεταβιβάζονται λόγω διεκδίκησης του Δημο-
σίου.

Έτσι, όμως, ο δασικός χάρτης αυτοακυρώνεται, κα-
ταστρέφει κάθε εμπιστοσύνη σε αυτόν, δε συμβάλλει 
στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό σχεδιασμό και, 
καταργώντας την ασφάλεια των συναλλαγών, κάθε 
επένδυση γίνεται ανασφαλής.

Ο κ. Σταματούκος κάνει συγκεκριμένες προτάσεις 
για τα παραπάνω:

- Να διευκρινισθεί ότι τα προαναφερόμενα χορτολι-
βαδικά ειδη δεν είναι δασικά, όπως ορίζει ο Ν. 998/79.

- Οι τελεσίδικα αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτά-
σεις του κυρωμένου δασικού χάρτη να μην επανεξε-
τάζονται.

- Στις εκτάσεις μικτής μορφής να επιτρέπεται η με-
ταβίβαση του αγροτικού τμήματος χωρίς καταστροφή 
της οικοδομησιμότητας.

- Η μεταβίβαση χορτολιβαδικής ή δασικής έκτασης 
στις περιοχές του άρθρου 62 Ν.998/79 να συντελεί-
ται ελεύθερα, πλην των περιπτώσεων εκκρεμοδικίας 
με το Δημόσιο ή των καταγεγραμμένων κτημάτων, ως 
δημοσίων.

- Να ανοίξει διάλογος με τη συμμετοχή επιστημονι-
κών και κοινωνικών φορέων για τη λελογισμένη προ-
στασία των φρυγανότοπων των νησιών, χωρίς ακύρω-
ση του αγροτικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα τους.

- Το Δημόσιο να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή για 
τις εκτάσεις για τις οποίες έχει αποδεικτικά στοιχεία 
και να απαλλάξει τις υπόλοιπες από τη «ρετσινιά» ότι 
θεωρούνται δημόσιες.

- Να συσταθεί στο ΥΠΕΝ επιτροπή από δασολόγο, 
νομικό και μηχανικό, επιλαμβανόμενη άμεσα της πλη-
θώρας των προκυπτόντων θεμάτων κατά την ανάρτη-
ση και μετά την κύρωση των δασικών χαρτών.

Διεθνής έκθεση 
τροφίμων 2021

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να συμμε-
τέχει στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «Food 
Expo Greece 2021», που θα πραγματοποιηθεί 29 Μα-
ΐου -1 Ιουνίου 2021.

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν θα πραγματο-
ποιηθεί η φυσική έκθεση στο «Metropolitan Expo», 
με ταυτόχρονη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
ψηφιακής έκθεσης. 

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της FOOD 
EXPO Digital οι εκθέτες θα μπορούν να δημιουργή-
σουν ένα εξατομικευμένο προφίλ της επιχείρησής 
τους, όπου θα παρουσιάζονται τα προϊόντα και οι υπη-
ρεσίες τους. Θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποι-
ούν προκαθορισμένες συναντήσεις. Παράλληλα, μέσα 
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι διεθνείς έμποροι 
τροφίμων θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το προ-
φίλ των εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση και να 
γνωρίσουν τα προϊόντα τους. Επίσης, θα μπορούν να 
στείλουν αιτήματα στους εκθέτες για τον προγραμμα-
τισμό συναντήσεων μέσω chat και βιντεοκλήσης κατά 
τη διάρκεια της FOOD EXPO Digital.

Ως εκ τούτου καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν 
ή/και τυποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα 
και ποτά) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου χρησιμοποιώ-
ντας τοπικές πρώτες ύλες και έχουν την δυνατότητα εξ 
αποστάσεως συμμετοχής, να δηλώσουν τη συμμετοχή 
τους έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 στη σχετι-
κή φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα (pnai.gov.gr) 
Διευκρινίζεται ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
διέπουν το εγχείρημα αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας και μετά τις 8/3/2021 καμία δήλωση 
δε θα γίνει δεκτή. 

Σημειώνουμε ότι η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα 
ακύρωσης της συμμετοχής της στην εν λόγω έκθεση 
και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μη συμμετοχής. 
Επίσης, σε περίπτωση που λόγω συνθηκών ακυρωθεί 
η φυσική έκθεση και η διοργανώτρια εταιρία προχω-
ρήσει στη διεξαγωγή μόνο της διαδικτυακής έκθεσης, 
δεκτοί από την Περιφέρεια θα γίνουν μόνο οι εκθέτες 
που κατέθεσαν αίτηση στην παρούσα φάση. Η επιλο-
γή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου 
των δηλωθέντων στοιχείων, ώστε να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες προδιαγραφές της 
συμμετοχής. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα 
απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν 
και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης, 
με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες 
εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμε-
τοχή και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν 
όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη 
της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Για πληροφορίες στον αριθμό τηλεφώνου 22810-
82380 (κ. Ντίνα Βλάχου, προϊσταμένη Τμήματος Προ-
βολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την 
Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων).

Προτάσεις 
για τη 
νησιωτικότητα

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, 
κατέθεσε προτάσεις για τις νησιωτικές περιοχές της 
Ε.Ε. σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και 
συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των τεσσάρων νησιωτι-
κών περιφερειών της χώρας 

Οι προτάσεις είναι οι εξής:
- Εισαγωγή «Ρήτρα Νησιωτικότητας» στις Ενωσια-

κές πολιτικές. Ο όρος «νησιωτικότητα» να αποτελέσει 
κριτήριο για την κατανομή των πόρων.

- Δεδομένου ότι πολλές νησιωτικές περιοχές αποτε-
λούν εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., οι φορείς της τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχουν εξελιχθεί, τα 
τελευταία 7 χρόνια, ως σημαντικοί παράγοντες στη δι-
αχείριση και επίλυση των μεταναστευτικών ζητημάτων. 
Ως εκ τούτου, προτείνεται η προώθηση προγραμμάτων 
αποκεντρωμένης διαχείρισης και τοπικής διακυβέρνη-
σης, σύμφωνα πάντοτε με τις εθνικές στρατηγικές, 
στον τομέα της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζη-
τήματος.

- Ουσιαστική και έμπρακτη εφαρμογή του Άρθρου 
174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), 
μέσω της θέσπισης ειδικών μέτρων για τις νησιωτικές 
περιοχές της Ε.Ε., στο πρότυπο των μέτρων που εφαρ-
μόζονται σύμφωνα για τις Εξόχως Αποκεντρωμένες 
Περιοχές της Ε.Ε..

- Ανεξαρτήτου επιπέδου ανάπτυξης και κατηγοριο-
ποίησης τους, το ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης 
για όλα τα νησιά να ανέρχεται στο 85%.

- Δεδομένης της εξάρτησης των νησιών από τον του-
ρισμό απαιτείται ο άμεσος σχεδιασμός και η εφαρμογή 
προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθεί η απασχό-
ληση και η περαιτέρω οικονομική μεγέθυνση των νη-
σιωτικών περιοχών. Επιπρόσθετα, απαιτείται η θέσπιση 
μέτρων και η προσαρμογή της πολιτικής συνοχής στο 
πλαίσιο των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας.

- Η νησιωτικότητα να συμπεριληφθεί στις προϋποθέ-
σεις του Άρθρου 107, προκειμένου η κρατική ενίσχυση 
να είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά.

- Να δοθεί η δυνατότητα στις νησιωτικές περιοχές 
να επενδύουν μέρος από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής 
σε υφιστάμενες και νέες υποδομές μεταφορών (αερο-
δρόμια, λιμάνια).

- Εφαρμογή ενός ευνοϊκότερου φορολογικού πλαι-
σίου και κινήτρων για την προσέλκυση νεοφυών επι-
χειρήσεων στα νησιά.

- Δημιουργία Σήματος για τα ποιοτικά νησιωτικά 
αγροτικά προϊόντα.
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Έργα και ημέρες 
της «υπεύθυνης» 
δημοτικής Αρχής

Υπό τον τίτλο: «Έργα και ημέρες της «υπεύθυνης» δημοτικής Αρχής», η Λαϊκή Συ-
σπείρωση Πάρου στις 21/2/2021 δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Πριν από ένα περίπου χρόνο καταγγείλαμε τη Δημοτική Αρχή γιατί είχε μετα-
τρέψει το «Ζευλάκι» σε χωματερή που κατά διαστήματα το «άδειαζε» καίγοντας τα 
σύμμικτα απορρίμματα.

Τώρα η «υπεύθυνη» Δημοτική Αρχή ανακάλυψε «νέο» τρόπο να αδειάζει αυτό το 
χώρο. Μεταφέρει τα σύμμικτα απορρίμματα (κλαδιά, πλαστικά κλπ) από το Ζευλάκι 
στα Λατομεία του Μαραθιού και τα θάβει, ενώ είναι γνωστό ότι η περιοχή των λατο-
μείων αποτελεί έναν από τους τροφοδότες του μεγαλύτερου υδροφόρου ορίζοντα 
του νησιού μας. Οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής είναι εγκληματικές. 

Μετά από χρόνια αδράνειας και αδιαφορίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
στην Πάρο, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της ίδιας της πολιτικής 
της με αυτούς τους τρόπους. Την ίδια ώρα περισσεύει η υποκρισία για τις επιλογές 
της που έχουν να κάνουν με τις «περιβαλλοντικές ευαισθησίες» της. «Ευαισθησίες» 
που εξαντλούνται σε ανακοινώσεις, συνέργειες με ιδιωτικούς φορείς και φωτογρα-
φίσεις με σκοπό τελικά την προσωπική επικοινωνιακή πολιτική του Δημάρχου. Το τι 
μπορεί να παίζεται κάτω από το τραπέζι μεταξύ Δημοτικής Αρχής και διεύθυνσης 
των Λατομείων, για την «εξυπηρέτηση» της ταφής των σύμμικτων, αργά ή γρήγορα 
θα το μάθουμε.

Εκείνο που και πάλι καταγγέλλουµε είναι η αυθαιρεσία και η εγκλη-
µατική στάση της ∆ηµοτικής Αρχής απέναντι στην υγεία του παριανού 
λαού και το περιβάλλον. Καλούµε όσους εµπλέκονται από θέση ευθύνης 
να τοποθετηθούν και να πράξουν ότι χρειάζεται για να σταµατήσει αυτό 
το αίσχος».

ΜΗΔΕΝ προσωπικό 
για το Κ.Υ. Πάρου

Με αφορμή την προκήρυξη θέσεων για το ΕΣΥ 
η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, δημοσιο-
ποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Το επιτελικό κράτος των άριστων επέδειξε για 
ακόμα μια φορά τα αντανακλαστικά του! 

Τρίποντη βόμβα από τον υπουργό Υγείας, Β. 
Κικίλια, που προχώρησε σε προκήρυξη 918 
νέων θέσεων Ιατρών ΕΣΥ, σχεδόν ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας του 
κορωνοϊού στη χώρα. Ένα χρόνο που η κυβερνητική ανικανότητα και αδιαφορία 
μεταφράζεται σε εκατοντάδες θανάτους. Ένα χρόνο που ο καθένας μπορεί να κα-
ταλάβει ότι η στήριξη του πολύπαθου Εθνικού Συστήματος Υγείας θα έπρεπε να 
είναι πρώτη προτεραιότητα. Στη χώρα του αποφασίζουμε και διατάζουμε όμως, η 
ίδρυση ειδικού αστυνομικού σώματος για την καταστολή στα πανεπιστήμια είναι 
πιο σημαντική. 

918 θέσεις, που δε φτάνουν ούτε κατά διάνοια να καλύψουν τις τρύπες του 
έχουν δημιουργηθεί στα νοσοκομεία και τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας. Ένα σύ-
στημα υγείας γερασμένο, υποστελεχωμένο, ελλιπώς εξοπλισμένο, που συνεχίζει να 
λειτουργεί τις περισσότερες φορές χάρη στις προσπάθειες και τις θυσίες των λει-
τουργών του. Από αυτές τις 918 ολόκληρες θέσεις, 5 (ολογράφως πέντε ) αφορούν 
στις Κυκλάδες. Από έναν παθολόγο ή γενικό ιατρό σε Νάξο, Μήλο, Κέα και Σίφνο. 
Την ίδια στιγμή που τα Κέντρα Υγείας και τα Ιατρεία των νησιών μας καλούνται 
να λειτουργούν ταυτόχρονα και ως εμβολιαστικά κέντρα, με το ήδη ελλειμματικό 
προσωπικό τους.

Για το Κέντρο Υγείας Πάρου, παρά τις υποσχέσεις που απλόχερα µοι-
ράζονται σε κάθε ευκαιρία και προς πάσα κατεύθυνση, η ενδυνάµωση µε 
µόνιµο ιατρικό προσωπικό µένει µόνο στα λόγια. Ας πραγµατοποιήσουν 
επιτέλους αυτά που υπόσχονται, αυτά που δικαιούται το νησί µας, αλλιώς 
ας σταµατήσουν να µας δουλεύουν!».

Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Σας ενηµερώνουµε ότι
την Παρασκευή 5/3, το Σάββατο 6/3

και την Κυριακή 7/3, η ιατρός Χριστίνα 
Ντισλή πνευµονολόγος µε πολυετή 

κλινική εµπειρία στο South port hospital 
του Λίβερπουλ θα κάνει την πρώτη 

παρουσία της στην Πάρο.

Επίσης το Σάββατο 6 Μαρτίου θα κάνει 
το πρώτο ιατρείο του, ο ιατρός 
Παπαγεωργίου Αντώνης ∆/ντης 

Αγγειοχειρουργικής κλινικής του 
Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών.

Προγραµµατίστε τα ραντεβού σας στα 
τηλέφωνα 22840 24055 & 28305 

Παροίκια Πάρος | iatronisos@gmail.com
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Τον Μάρτιο, θα ολοκληρωθεί ένας χρόνος από το 
πρώτο «lock down» που επιβλήθηκε στη χώρα μας και 
οι άνθρωποι των τεχνών δεν έχουν ξεκινήσει να ερ-
γάζονται ακόμα. Αποτέλεσμα είναι τα οικονομικά τους 
προβλήματα να διογκώνονται, με την κυβέρνηση να 
δείχνει ότι δεν τους υπολογίζει και να τους έχει αφήσει 
στην τύχη τους.

Η «Φωνή της Πάρου» είχε την ευκαιρία να συνο-
μιλήσει με δύο επαγγελματίες παριανούς μουσικούς, 
τους Γιάννη Κονταράτο και Νίκο Τσαντάνη, οι 
οποίοι από τη δική τους οπτική γωνία, απάντησαν στις 
ερωτήσεις που τους θέσαμε σχετικά με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο.

1. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο 
της μουσικής και γενικά της τέχνης τον τελευταίο ένα 
χρόνο;

2. Σαν μουσικοί, ποια είναι τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζετε σε όλο αυτό το διάστημα που είστε ανε-
νεργοί;

3. Η πολιτεία σας παρέχει κάποια οικονομική βοή-
θεια; Καλύπτει της ανάγκες που έχετε;

4. Πιστεύετε, ότι η κυβέρνηση έχει φερθεί στο κλάδο 
σας άδικα σε σχέση με αλλά επαγγέλματα;

5. Τι θεωρείται ότι θα ήταν πιο σωστό να έχει πράξει 
η κυβέρνηση για να βοηθήσει τον κλάδο σας και τι 
περιμένετε να γίνει στο μέλλον;

Γιάννης Κονταράτος
Ο Γιάννης Κονταράτος, είναι απόφοιτος του Εθνικού 

Ωδείου και είναι επαγγελματίας μουσικός τα τελευταία 
δέκα χρόνια, παίζοντας βιολί και κιθάρα. Αυτή την περί-
οδο είναι στην ορχήστρα της τραγουδίστριας, Ματού-
λας Ζαμάνη, και του τραγωδοποιού, Γιάννη Παπαγε-
ωργίου, ενώ για το μέλλον ετοιμάζεται να μελοποιήσει 
μαζί με συνάδελφους του, στίχους Έλληνα ποιητή. 

1. «Με πολλούς τρόπους μπορούμε να χαρακτηρί-
σουμε την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της τέ-
χνης. Ας πούμε απελπιστική, από διάφορες πλευρές. Τα 
πράγματα ήταν από πριν δύσκολα. Με τον κορωνοϊό 
έγιναν πολύ χειρότερα».

2. «Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. 

Ειδικά αν συντηρείς μια οικογένεια από την τέχνη σου. 
Επιπλέον, ο τόσος χρόνος μακριά από τις συναυλίες και 
η μη σύμπραξη με τους συναδέλφους σου, δε γίνεται 
να μη σε επηρεάσει ψυχολογικά. Η μουσική αποτελεί 
τρόπο έκφρασης και εκτόνωσης συναισθημάτων. Είναι 
μέθεξη και διάδραση. Θέλεις να εκφράσεις, να εκφρα-
στείς, να επικοινωνήσεις με τους άλλους μουσικούς και 
με τον κόσμο».

3. «Μετά από πολλές κινητοποιήσεις και πιέσεις 
καλλιτεχνών και σωματείων του κλάδου, υπήρξε μια 
καθυστερημένη ανταπόκριση για τη στήριξη του πολι-
τισμού και των ανθρώπων του. Δόθηκαν κάποια επι-
δόματα. Προφανώς, η καθυστέρηση προήλθε από τη 
δυσκολία χαρτογράφησης του χώρου της τέχνης. Με 
την πανδημία, έγιναν πολλές προσπάθειες να οργανω-
θεί καλύτερα ο χώρος. Δυστυχώς όμως, τα επιδόματα 
δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, ειδικά όπως 
είπα αν έχεις οικογένεια να συντηρήσεις και δεν έχεις 
κάποιον να σε στηρίξει και να στηριχτείς στη δύσκολη 
αυτή περίοδο. Γνωρίζω συναδέλφους με αξιοθαύμα-
στη καλλιτεχνική πορεία και με πολλά χρόνια στο χώρο 
που βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση. Η 
τέχνη, πέρα από όλα τα άλλα, είναι κι ένα επάγγελμα».

4. «Πολλά επαγγέλματα έχουν αδικηθεί, όπως και το 
δικό μας. Το κράτος στις αρχές της πανδημίας το ψά-
χναμε με τα κιάλια, για να μην πω με τηλεσκόπιο. Στη 
συνέχεια, όταν ήρθε το καλοκαίρι, ο κλάδος μας στο-
χοποιήθηκε από τους κρατικούς φορείς και τα ΜΜΕ. 
Οι χώροι τέχνης θεωρήθηκαν εστίες υπερμετάδοσης 
παρότι τηρούνταν όλα τα μέτρα προστασίας. Πολλοί 
καλλιτέχνες τοποθετούνταν με αγανάκτηση για την κα-
τάσταση που επικρατούσε στον κλάδο. Παρόλα αυτά, 
η τηλεόραση έπαιζε, ως συνήθως, τη δική της παρά-
σταση. Η τέχνη διευρύνει τη σκέψη, την παιδεία και 
τη φαντασία των ανθρώπων. Μάλλον όλα αυτά, δεν 
αποτελούν προτεραιότητες των κυβερνώντων».

5. «Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα ήταν σωστό να 
πράξει η κυβέρνηση. Οι σχετικοί με την πανδημία αρ-
μόδιοι μαζί με τους επιστήμονες μπορούν να παρα-
δειγματιστούν από άλλες χώρες της Ευρώπης όπου 
ο πολιτισμός δεν αποτελεί τον τελευταίο τροχό της 
αμάξης. Η τέχνη είναι ζωτικό και ζωογόνο στοιχείο 
του ανθρώπου. Δεν μπορεί να ακινητοποιείται με τέ-
τοιο τρόπο και για τόσο μεγάλο διάστημα. Ευτυχώς, 
τα σωματεία όλων των τεχνών και οι ίδιοι οι καλλιτέ-
χνες οργανώθηκαν γρήγορα και κινήθηκαν με μεγάλη 
υπευθυνότητα προς τη σωστή κατεύθυνση, κάτι που με 
κάνει να ελπίζω σε καλύτερες μέρες στο άμεσο μέλλον. 
Ολοκληρώνω με μία αγαπημένη φράση του Πάμπλο 
Πικάσο «Η τέχνη είναι ένα ψέμα που μας βοηθάει να 
ανακαλύψουμε την αλήθεια».

Νίκος Τσαντάνης 
Ο Νίκος Τσαντάνης, είναι απόφοιτος του τμήματος 

Λαϊκής και Παραδοσιακής μουσικής είναι αναπληρω-
τής καθηγητής παραδοσιακού οργάνου σε μουσικό 
σχολείο στην Αθήνα. Ασχολείται επαγγελματικά με τη 
μουσική περίπου 23χρόνια, παίζει πολλά παραδοσιακά 
όργανα, κυρίως όμως τσαμπούνα, αλλά και τραγου-
δάει σε διάφορες γιορτές, χορευτικά και μαγαζιά, ενώ 
είναι και μέλος της ορχήστρας του Νίκου Οικονομίδη. 

1. «Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά 
από τη στιγμή που δε δουλέψαμε ακόμα και το καλο-

καίρι. Μπορούσε να είναι διαφορετική η κατάσταση, 
αλλά όταν η νομοθεσία σου επιβάλει να βάζεις λιγό-
τερους από τους μισούς σε μαγαζιά ή πανηγύρια δεν 
συμφέρει τους συλλόγους ή τους επιχειρηματίες να 
πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις διότι και αυτοί θέλουν 
να βγάλουν κάποιο κέρδος. Ωστόσο, ποιος θα έπαιρνε 
την ευθύνη με τόσα μέτρα που έχουν παρθεί; Δεν συμ-
φέρει κανέναν να βγει και χρεωμένος και με πρόστιμο».

2. «Εγώ είμαι από τους τυχερούς, διότι διδάσκω σε 
μουσικό σχολείο, αλλά εκεί έχουμε τα δικά μας προ-
βλήματα, όπως την τηλεκπαίδευση, η οποία αντιμε-
τωπίζει πολλά προβλήματα και δεν μπορεί με τίποτα 
ν’ αντικαταστήσει τα διά ζώσης μαθήματα. Ευτυχώς 
όμως εγώ είμαι στο μουσικό σχολείο και δεν αντιμετω-
πίζω μεγάλο πρόβλημα από άποψη του οικονομικού. 
Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζω συναδέλφους που δυστυχώς 
έχουν επηρεαστεί αρκετά οικονομικά και αντιμετωπί-

ζουν πολλά προβλήματα».
3. «Παρέχει κάποια βοήθεια. Ύστερα από ένα μεγάλο 

αγώνα που έδωσε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, 
με αποτέλεσμα πολλοί μουσικοί μπόρεσαν και μπήκαν 
στο μητρώο καλλιτεχνών. Δεν τους καλύπτει όμως 
όλους. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που έχουν μείνει 
ξεκρέμαστοι, διότι για να μπει στο μητρώο καλλιτε-
χνών κάποιος πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις, ανάλογα με το καθεστώς εργασίας στ’ οποίο 
βρισκόταν. Όμως για κάποιον που έχει οικογένεια του 
αρκούν τα 534 ευρώ; Φτάνεις λοιπόν στο σημείο να 
λες, ναι κάτι είναι και αυτό, αλλά και πάλι λες φτάνει; 
Για κάποιους σίγουρα όχι».

4. «Θα σου πω τι γίνετε. Δεν θα πω για τώρα που 
η Αθήνα βρίσκετε σε σκληρό «lock down», αλλά πριν 
φτάσουμε στο σημείο αυτό. Δε θα μπορούσε να λει-
τουργήσει ο κινηματογράφος, οι συναυλίες, με απο-
στάσεις και με ορισμένο αριθμό ατόμων; Το κλείνω τα 
πάντα και «κόψτε» τον λαιμό σας, δεν είναι λύση».

5. «Πιστεύω, το διάστημα που δεν ήμασταν σε σκλη-
ρό «lock down», όπως και προανέφερα δεν έπρεπε να 
κλείσουν τα πάντα. Κάποια πράγματα μπορούσαν να 
τα κρατήσουν ανοιχτά για να μη βρεθεί όλος ο κόσμος 
άνεργος. Για το μέλλον όλα θα εξαρτηθούν από τα εμ-
βόλια και με τον ρυθμό που θα γίνουν. Το σίγουρο είναι 
ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να αγριεύει όσον αφορά το 
ψυχολογικό κομμάτι, διότι υπάρχει αβεβαιότητα, αφού 
συνέχεια τα κρούσματα αυξομειώνονται. Θεωρώ, όσο 
θα προχωράνε οι εμβολιασμοί θα χαλαρώνουν τα μέ-
τρα και θα αρχίσουμε να θυμόμαστε πως ζούμε. Πολύ 
φοβάμαι όσον αφορά τις δίκες μας δουλειές και συ-
γκεκριμένα το παραδοσιακό κομμάτι που βρίσκομαι 
εγώ, θα αρχίσουμε να δουλεύουμε από Σεπτέμβριο, 
διότι αν το καλοκαίρι που διοργανώνονται τα πανηγύ-
ρια είναι πάλι όπως πέρυσι τότε, δεν πιστεύω να γίνουν 
ούτε φέτος».

Γιώργος Κοντός

Αφημένοι στην τύχη τους  
οι άνθρωποι των τεχνών
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Έργα στην 
Παροικιά

Από τη ΔΕΥΑ Πάρου δημοσιοποιήθηκε η παρα-
κάτω ανακοίνωση σχετικά με έργα που θα εκτελε-
στούν στον παραλιακό δρόμο της Παροικιάς:

«Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων 
εργασιών για την επισκευή του κεντρικού αποχε-
τευτικού αγωγού της Παροικιάς και τη συντήρηση 
των αντλιοστασίων, η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να μην 
σταθμεύουν οχήματα στα σημεία του παραλιακού 
δρόμου που υπάρχει φρεάτιο αποχέτευσης, από το 
Ταχυδρομείο μέχρι τον Αγ. Κωνσταντίνο, για όλη 
την επόμενη εβδομάδα (από Δευτέρα 22/02/2021 
έως Κυριακή 28/02/2021)».

Για την 
στατικότητα 
του δημαρχείου

Ο ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Εργαζόμενων ΟΤΑ Πάρου 
Αντιπάρου), με επιστολή του προς τον δήμαρχο Πάρου, 
Μ. Κωβαίο, θέτει ζήτημα σχετικά με τη στατικότητα του 
δημαρχείου στην Αγία Άννα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται:
«Αξιότιμε Δήμαρχε, παρατηρήσαμε ότι το τελευταίο 

διάστημα υποτίθεται ότι επιχειρείται ένα επιφανεια-
κό «Lifting» στο κτήριο του Δημαρχείου. Ύστερα από 
έλεγχο που πραγματοποίησε η Ε.Υ.Α.Ε. διαπιστώθηκε 
ότι στις κολόνες που έχουν διανοιχτεί υπάρχουν σίδε-
ρα που έχουν υποστεί οξεία διάβρωση με αποτέλεσμα 
να έχουν μείνει μισά ή να έχουν κοπεί. Επίσης σε πολ-
λά σημεία παρατηρήθηκαν πολλά κομμένα τσέρκια 
καθώς και δύο τεράστια κενά πάνω και κάτω από το 
δοκάρι που στηρίζει την πλάκα της νοτιοανατολικής 
πλευράς του κτηρίου. 

Όπως αντιλαμβάνεστε η ανησυχία των εργαζομέ-
νων από τα ευρήματα της Επιτροπής είναι έκδηλη 
και ενισχύεται ακόμα περισσότερο αφού ουδέποτε 
απαντήσατε στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από το 
Σύλλογό μας σε ό,τι αφορά τη στατικότητα του κτηρί-
ου. Επίσης όσες φορές κι αν ρωτήσαμε, προφορικά, 
με βάση ποια μελέτη και πολεοδομική άδεια γίνονται 
οι παρεμβάσεις στον οπλισμό του κτηρίου ουδέποτε 

πήραμε απαντήσεις. Το ίδιο συνέβη όταν αναζητήσα-
με τις απόψεις του Τεχνικού Ασφαλείας για το θέμα, 
αφού, ουδέποτε ορίσατε, ως οφείλατε, συνάντηση με 
την Ε.Υ.Α.Ε. παρά τα έγγραφα που σας έχουν σταλεί 
και τις παραινέσεις που σας έγιναν για αυτό. 

Σας θυμίζουμε, λοιπόν, για άλλη μια φορά, ότι από 
25/10/2019 με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης των εργαζομένων του Δήμου Πάρου σε 
εκτέλεση του άρθρου 4 του Ν. 3850/2010 συστάθη-
κε Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων 
(Ε.Υ.Α.Ε.) Δήμου Πάρου (…)».

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212
 expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504
info@kritikoswood.gr

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ / ∆ΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΧΩΡΟ ΜΕΣΑ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ / ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6) ΞΥΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Ευ 
πολιτεύεσθαι…

Ο Σωκράτης είχε πει αιώνες πριν, το διαχρονικό 
«γηράσκω αεί διδασκόμενος». Η σοφή ρήση «όσο 
ζεις μαθαίνεις» αν και αφορά ακόμη και θέματα 
που γνωρίζει κάποιος λίγο, δεν φαίνεται ότι έχει 
περάσει στις ημέρες μας. Πολλοί λίγοι εμπλουτί-
ζουν τις γνώσεις τους, με τα νέα δεδομένα. Ό,τι 
ισχύει στη ζωή, πρέπει να ισχύει και σε υπερθετικό 
βαθμό και στην πολιτική.

Η πολιτική αλλάζει, οι πολίτες έχουν πλέον, γνώ-
ση, μνήμη και περισσότερες απαιτήσεις από τους 
πολιτικούς και ιδιαίτερα από τους νέους πολιτι-
κούς. Πως όμως μπορεί να εφαρμοστεί το «ευ πο-
λιτεύεσθαι» και σε ποιο επίπεδο σε μια κανονική 
πολιτική περίοδο και σε μια προεκλογική περίοδο; 
Η πληθώρα των ΜΜΕ και η πλημμυρίδα των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, ευνοούν ένα πολιτικό 
πρόσωπο να αφήσει το προσωπικό του αποτύπω-
μα, στο λόγο και στις πράξεις του ή σηματοδοτούν 
το λυκόφως του «ευ πολιτεύεσθαι», με τα γνωστά 
μας fake news και τις μικρές γρήγορες φράσεις, 
ατάκες, δίχως ουσία;

Ευ πολιτεύεσθαι, για έναν πολιτικό δεν ση-
μαίνει συνεχής αυτοπροβολή, φωτογραφική υπε-
ρέκθεση, άκρατος λαϊκισμός, μετατόπιση ευθυνών, 
αλλά συνέπεια λόγων και έργων.

Ευ πολιτεύεσθαι, δε σημαίνει αναμάσημα των 
κλισέ του απώτατου χθες και παραγωγή ιδεών 
από πολυκαιρισμένα μυαλά αλλά απαντήσεις στις 
σύγχρονες ερωτήσεις της κοινωνίας.

Ευ πολιτεύεσθαι, δε σημαίνει για έναν πολιτι-
κό να αλλάζει ομάδες, πολιτικές παρατάξεις όπως 
ένας αθλητής αλλάζει αμέτρητες μουσκεμένες 
φανέλες ή πετσέτες 

κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά να βάζει σε 
πρώτη μοίρα, τους πολίτες που τον στηρίζουν και 
όχι την πολιτική του επιβίωση.

Ευ πολιτεύεσθαι, σημαίνει να τηρείται απαρέ-
γκλιτα ο κανόνας «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο 
δεν εκράτεις» μη παραβιάζοντας με εξόφθαλμες 
και αθέμιτες μέθοδοι αλαζονείας, τις κείμενες 
απαγορευτικές διατάξεις, που έχουν συμφωνηθεί 
αμοιβαία, με τους πολίτες.

Ευ πολιτεύεσθαι, σημαίνει την αποφυγή κάθε 
δελεαστικής πρόκλησης, με αποτέλεσμα να «πια-
στεί» με τη γίδα στην πλάτη. Η ακεραιότητα του 
χαρακτήρα και ο κρυστάλλινος βίος, του πολιτικού, 
είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του ευ πολι-
τεύεσθαι.

Ευ πολιτεύεσθαι, δε σημαίνει να αντιμετωπί-
ζονται τα προβλήματα της κοινωνίας στην κατάλη-
ξή τους, αλλά στη βάση τους.

Ευ πολιτεύεσθαι, το μοναδικό σωσίβιο πολιτι-
κής σωτηρίας όλων όσοι επιδιώκουν την πολιτική 
τους μακροημέρευση!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Αϊ Γιώργης ο 
Θαλασσίτης

Στον λόφο, βόρεια του Λογαρά, βρίσκεται μια παλιά 
εκκλησία που ονομάζεται Αϊ Γιώργης ο Θαλασσίτης. Η 
εκκλησία αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί 
είναι από τις παλαιότερες της Πάρου μετά την Εκατο-
νταπυλιανή.

Φαίνεται πως η Πάρος είχε ερημωθεί από τον 9ο 
αιώνα έως την έλευση των Λατίνων στις αρχές του 13 
αιώνα. Οι λιγοστοί κάτοικοί της κρύβονταν στα βου-
νά και σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις 
πως χρησιμοποιούσαν ως εκκλησίες σπηλιές! Πριν 
την έλευση των Λατίνων, λειτουργούσε και η Αγροι-
κική Εκκλησιαστική Παροικία στην σημερινή Παροικιά. 
Δεν υπάρχουν όμως, γνωστά κτίσματα που να έχουν 
χρονολογηθεί πριν τον 13ο αιώνα, σε άλλες περιοχές 
της Πάρου (πλην των αρχαίων). Αν υπήρχαν κατοικιές, 
αυτές θα έχουν ανακατασκευαστεί.

Οι τοιχογραφίες του Αϊ Γιώργη έχουν χρονολογηθεί 
από τον Αναστάσιο Ορλάνδο στην Παλαιολόγειο επο-
χή, δηλαδή στα μέσα του 14ου αιώνα. Εκείνη την επο-
χή η Πάρος ανήκε στο Δουκάτο του Αρχιπελάγους και 
όπως φαίνεται, η περιοχή ήταν κατοικημένη. Ο κολπί-
σκος του Λογαρά είναι απάνεμος στη βορεινή πλευρά 
και προσφερόταν σαν λιμανάκι για μικρά σκάφη. Η πα-
ραλία δεν έχει σχέση με την σημερινή γιατί όσοι έχουν 
ζήσει την δεκαετία του 1970, θυμούνται το εύρος της 
παραλίας του Λογαρά, τα βραχάκια που προεξείχαν και 
ότι πάνω σ’ αυτά άραζαν βάρκες! Συνεπώς, δεν είναι 
περίεργο εκείνη την εποχή να κατοικούσαν ψαράδες 
στον Λογαρά. Βέβαια, μπορεί η εκκλησία να εξυπηρε-
τούσε και το λιμανάκι του Πίσω Λιβαδιού. Πάντως, η 
επωνυμία «Θαλασσίτης» δίνονταν στους Αγίους που 
προστάτευαν τους θαλασσινούς!

Η ονομασία Λογαράς με πρώτη σκέψη, φαίνεται να 
προέρχεται από το «βυζαντινό» επίθετο Λογαράς. Δεν 
θα πρέπει όμως, να αποκλειστεί η ετυμολογία από την 
βενετική λέξη logar που σημαίνει φιλόξενος τόπος. Με 
βάση τα ανωτέρω, φαίνεται ότι ο Λογαράς ήταν φιλό-
ξενος τόπος τουλάχιστον για τις βάρκες! Η λέξη logar 
συγγενεύει με τη λέξη locanda που σημαίνει πανδο-
χείο. Μήπως στον Λογαρά υπήρχε μικρό πανδοχείο;

Αναφέραμε ότι οι τοιχογραφίες του Άι Γιώργη είναι 
αναμφισβήτητα «βυζαντινές». Δεν αποκλείεται όμως, 
η εκκλησία να χρησιμοποιούταν και από τους καθολι-
κούς, όπως συνέβαινε και με άλλες εκκλησίες της Πά-
ρου. Άλλωστε και στην Ιταλία συχνά καλούσαν Βυζα-
ντινούς αγιογράφους για να διακοσμήσουν εκκλησίες. 
Βέβαια, το μόνο που σίγουρα ξέρουμε είναι η χρονολό-
γηση του Ορλάνδου, που τοποθετεί τις τοιχογραφίες 
την εποχή που Δούκας της Νάξου ήταν ο Ιωάννης Α’ 
Σανούδος (1341-1361).

Γιώργος Καπαρός
Διαχειριστής ομάδας «Η ιστορία της Πάρου»

Βιβλιοθήκη
Σε όλη τη διάρκεια του 

εγκλεισμού (lock down) 
η δημοτική βιβλιοθή-
κη (Γ. Γκίκας), εξυπη-
ρετεί τους χρήστες της 
με το σύστημα του click 
away. 

Οι ενδιαφερόμενοι 
χρήστες μπορούν να επι-
σκεφτούν τον κατάλογο 
στη διεύθυνση paroslib.
openabekt.gr επιλέγο-
ντας «αναζήτηση στον 
κατάλογο», με όποια 

λέξη κλειδί γνωρίζετε ή επιθυμείτε (συγγραφέα, τίτλο, 
εκδότη, κλπ).

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το βι-
βλίο που ζητάτε, κάντε κλικ στον τίτλο του, ενώ μό-
λις βρείτε το βιβλίο που θέλετε να δανειστείτε, κάντε 
κλικ στη λέξη «Αντίτυπο». Στην μπάρα που θα ανοίξει 
ακριβώς από κάτω σημειώστε τον «Ταξιθετικό Αριθμό» 
και ελέγξτε εάν το βιβλίο είναι «Διαθέσιμο/Ελεύθερο». 
Διαθέσιμο σημαίνει πως δανείζεται, ενώ Ελεύθερο 
σημαίνει πως μπορείτε να το δανειστείτε, δεν το έχει 
κάποιος άλλο χρήστης δηλαδή.

Σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής βιβλιοθήκης 
σημειώνεται: «Στείλτε μας μέηλ, μήνυμα στο fb, ή 
απλά τηλεφωνήστε και δώστε μας τα στοιχεία του 
βιβλίου που θέλετε να δανειστείτε (τίτλος και ταξι-
θετικός αριθμός) καθώς και τον κωδικό μέλους Θα 
το παραλάβετε στην πόρτα μας την ίδια ή την επόμε-
νη μέρα. Για τις επιστροφές υλικού απλά αφήστε το 
βιβλίο που επιστρέφετε στο κουτί που βρίσκεται κα-
θημερινά στην είσοδο της βιβλιοθήκης, 10:00-15:00. 
Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη 
για διεξαγωγή έρευνας ας επικοινωνήσουν για να 
μπορέσουμε να τους δώσουμε συγκεκριμένες οδηγί-
ες. Ας μην στερηθούμε την ικανοποίηση του διαβά-
σματος!».

Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων

Ένα νέο έργο ύψους περίπου 60 χιλ. ευρώ ξεκίνησε 
να υλοποιείται με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμό-
τητας στους πεζούς, αλλά και την αισθητική αναβάθμι-
ση των παραδοσιακών οικισμών της Πάρου.

Τα έργα αφορούν ανακατασκευή της πλακόστρω-
σης σε σημεία που εμφανίζουν εκτεταμένες φθορές, 
καθώς και κατασκευή ραμπών πεζών σε πεζοδρόμια 
στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Παροικιάς. 
Ειδικά για τις πλακοστρώσεις προβλέπονται εργασί-
ες όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και στην υποδομή, 
έτσι ώστε το έργο να έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου. 
Συγκεκριμένα, κατά περίπτωση οι εργασίες που πραγ-
ματοποιούνται είναι:

- Αποξήλωση υπάρχουσας πλακόστρωσης
- Βελτίωση της υπόβασης με ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα
- Προσαρμογή της στάθμης των φρεατίων και εσχα-

ρών
- Διάστρωση νέου δαπέδου από ντόπιες πέτρες
- Ανακατασκευή αρμολογήματος.
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Ένωση ξενοδόχων
Ο κατ’ εξοχήν επαγγελματικός κλάδος του τουρισμού 

(ξενοδόχοι), βρίσκεται σε μεγάλο προβληματισμό, κα-
θώς τίποτα σχεδόν δεν έχει ξεκαθαριστεί (λογικό) για 
τη νέα σεζόν.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου-
Αντιπάρου, Μάνια Αμπατζή, απάντησε στις ερω-
τήσεις της εφημερίδας, σχετικά με τα ζητήματα που 
απασχολούν τον κλάδο τους.

Ποιο είναι μέχρι στιγμής το κόστος της παν-
δημίας στον ξενοδοχειακό κλάδο;

«Από την αρχή της πανδημίας το πλήγμα για τον 
τουριστικό κλάδο είναι μεγάλο. Τα ξενοδοχεία εξακο-
λουθούν να πλήττονται τόσο λόγω της εξέλιξης του 
ιού όσο και λόγω των περιοριστικών μέτρων πανελ-
λαδικά, αλλά και παγκόσμια. Σε αριθμούς, τα έσοδα 
των ξενοδοχείων καταποντίστηκαν την περασμένη 
σεζόν και στην Πάρο, σημειώνοντας πτώση περίπου 
60-75%. Μάλιστα κάποια δεν άνοιξαν. Προκειμένου 
να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι τέ-
τοιες απώλειες, απαιτούν μείωση λειτουργικών εξό-
δων, απώλεια θέσεων εργασίας ή και μειώσεις στους 
μισθούς χωρίς όμως να γίνεται έκπτωση στην ποι-
ότητα και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Εν ολίγοις, οι ξενοδόχοι καλούμαστε να λύσουμε μια 
πολύ δύσκολη εξίσωση για να μείνουμε ζωντανοί και 
να κρατήσουμε ζωντανούς και όλους τους συνεργά-
τες μας».

Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυ-
ση των ξενοδόχων είναι κατά την γνώμη σας 
επαρκή;

«Έχει γίνει σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης με σει-
ρά μέτρων. Δυστυχώς, δε φτάνουν. Μιλάμε για μεγά-
λες απώλειες και χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερες 
ενισχύσεις. Τα δάνεια και οι επιστρεπτέες προκαταβο-

λές δεν ενισχύουν τις επιχειρήσεις, απλά μεταθέτουν 
το πρόβλημα για αργότερα και συγκεκριμένα δύο χρό-
νια αργότερα στις περισσότερες περιπτώσεις, οπότε 
και όπως δείχνουν τα πράγματα δεν θα έχει επέλθει 
ακόμα ανάκαμψη του τουρισμού. Υπάρχει πολύ μεγά-
λος κίνδυνος υγιείς επιχειρήσεις να μετατραπούν σε 
προβληματικές ή και να κλείσουν. Χρειαζόμαστε ενί-
σχυση υπό μορφή επιδοτήσεων και όχι δανείων».

Έχουν υπάρξει μέτρα ενίσχυσης για τους ξε-
νοδοχοϋπαλλήλους αυτούς τους δώδεκα μή-
νες της πανδημίας;

«Ναι, έχουν υπάρξει, με το μέτρο της ένταξης εργα-
ζομένων σε αναστολή προκειμένου να μην αναγκαστεί 
ο εργοδότης να προχωρήσει σε λύση συνεργασίας, 
καθώς και με την μείωση των απαιτούμενων ενσήμων 
για ένταξη στο ταμείο ανεργίας. Επίσης, με το πρό-
γραμμα «συνεργασία» υπήρξε κρατική βοήθεια για τις 
ασφαλιστικές εισφορές και τους μισθούς με σκοπό 
και πάλι να διατηρηθούν σε εργασία οι απασχολούμε-
νοι στα ξενοδοχεία. Παρόλα αυτά έχουν χαθεί πολλές 
θέσεις εργασίας, αφού πανελλαδικά πολλά ξενοδο-
χεία παρέμειναν κλειστά, άλλα έκλεισαν νωρίτερα και 
όλα λειτούργησαν με μειωμένη πληρότητα και άρα 
μειωμένες ανάγκες την περασμένη σεζόν. Επιπρόσθε-
τα, τα περιοριστικά μέτρα του φθινοπώρου και του 
χειμώνα που διανύουμε, δεν επέτρεψαν την κανονική 
λειτουργία των χειμερινών και 12μηνων ξενοδοχείων, 
οπότε η κατάσταση δυσκόλεψε περισσότερο. Οι εργα-
ζόμενοι σε αυτά, που η πρόσληψή τους έγινε μετά τις 
4/11/2020, δεν προβλέπεται προς το παρόν νομοθε-
τικά να μπουν σε αναστολή, οπότε πιθανότερη είναι η 
απόλυση αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των ανέργων».

Υπάρχουν εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθεί η 
φετινή τουριστική χρονιά;

«Είναι νωρίς για προβλέψεις. Μια πολύ γενική εκτί-
μηση είναι ότι η φετινή σεζόν θα κινηθεί σε καλύτερα 
επίπεδα από την περσινή τόσο σε επίπεδο πληρότητας 
όσο και διάρκειας και με κρατήσεις της τελευταίας 
στιγμής. Στην εκτίμηση αυτή καταλήγουν άλλωστε και 
οι σχετικές έρευνες που έχει κάνει ο ΕΟΤ. Ωστόσο, 
η επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας και μεγαλύτερης 
πληρότητας σε σχέση με πέρυσι εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες. Η εξέλιξη της πανδημίας και των 
μεταλλάξεων του ιού, η πορεία των εμβολιασμών στην 
Ελλάδα και στις κύριες αγορές της, η τήρηση των μέ-
τρων ασφαλείας σε ατομικό επίπεδο και η τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων σε επίπεδο επιχειρήσε-
ων, η σταθεροποίηση των κρουσμάτων στη χώρα μας 
σε χαμηλά επίπεδα, οι προϋποθέσεις εισόδου στην 
Ελλάδα είναι μερικοί μόνο από αυτούς. Θα είναι εξαι-
ρετική επιτυχία να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε το 
50% των εσόδων συγκριτικά με το 2019. Είναι ση-
μαντικό όλοι οι επιχειρηματίες στα νησιά μας να είναι 
ανοιχτοί στη συνεργασία με σκοπό να τηρήσουμε με 
υπευθυνότητα τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα, όπως 
κάναμε και πέρυσι. Με την ευκαιρία να σημειώσω ότι 
δεν υπήρξε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στα μέλη 
μας και αυτό είναι αποτέλεσμα της εντατικής ενημέ-
ρωσης και επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίων και της 
υπευθυνότητας που έδειξαν τόσο οι συνάδελφοι ξε-
νοδόχοι όσο και οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία μας».

Ποια είναι η άποψη σας για τη διαδικασία 
των εμβολιασμών και την διευκόλυνση των 
μετακινήσεων από την Ελλάδα ή από το εξω-

τερικό;
«Σχετικά με την είσοδο στη χώρα, η λύση που προ-

ωθείται από την κυβέρνηση περί πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού είναι ρεαλιστική. Το θέμα είναι να προχω-
ρήσουν οι εμβολιασμοί παγκοσμίως σε βαθμό που να 
διευκολύνει την προσέλευση στη χώρα μας και άρα 
και στην Πάρο και την Αντίπαρο. Πάντως, θα πρέπει να 
υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισόδου στη 
χώρα που να είναι γνωστές εγκαίρως, ώστε να μην 
αποτελέσουν στοιχείο έκπληξης και πιθανώς αποτρο-
πής για ταξίδι προς την Πάρο και την Αντίπαρο. Σχετι-
κά με ταξιδιώτες εγχώριους που θελήσουν να επισκε-

Πρώτο θέμα

Σε αναμονή 
για την τουριστική περίοδο
Νωρίς για προβλέψεις
Σε ανησυχία βρίσκεται ο τουριστικός κλάδος του νησιού μας, που μετά την 
περσινή γεμάτη προβλήματα χρονιά, βλέπουν ότι και φέτος είναι πιθανόν να 
έχουμε μία σεζόν με ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Μάνια Αμπατζή



 | 9www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα

φθούν τα νησιά μας, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει 
συγκεκριμένη πολιτική από πλευράς των νησιών μας 
για να αποτελέσουμε ασφαλή προορισμό με διάρκεια 
σε όλη τη σεζόν και χωρίς κίνδυνο επιπρόσθετων πε-
ριορισμών και μέτρων, όπως έγινε πέρυσι. Θα πρέ-
πει όπως είπαμε και νωρίτερα να δείξουμε αυξημένη 
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Μόλις γνω-
στοποιηθεί ο τρόπος εισόδου στη χώρα, θα είμαστε σε 
θέση να προτείνουμε και τις επιμέρους προϋποθέσεις 
προσέλευσης στα νησιά μας προς συζήτηση με τους 
αρμόδιους φορείς των νησιών μας».

Με ποια μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να «προ-

στατεύσουμε» την Πάρο και την Αντίπαρο από 
τους εισαγόμενους φορείς του ιού, τη στιγμή 
που το ιικό φορτίο είναι πάρα πολύ χαμηλό;

«Όπως λένε συχνά οι γιατροί, ο έλεγχος είναι η κα-
λύτερη πρόληψη. Σίγουρα θα ήταν ιδανικό όσοι έρ-
χονται στην Πάρο και την Αντίπαρο να έχουν εμβολι-
αστεί ή να φέρουν αρνητικό μοριακό τεστ ανίχνευσης 
του κορωνοϊού 72 ή 48 ωρών πριν το ταξίδι τους. 
Όπως είπαμε όμως, αναμένουμε τις ανακοινώσεις της 
κυβέρνησης για τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 
μας, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε αναλόγως 
μέτρα προστασίας. Σε πρώτο επίπεδο λοιπόν είναι ο 
έλεγχος. Ανεξάρτητα όμως από τον έλεγχο των εισερ-
χόμενων, είναι πρωταρχικής και καθοριστικής σημα-
σίας η τήρηση των μέτρων προστασίας ατομικά από 
τον καθέναν μας και φυσικά η τήρηση κατά γράμμα 
των πρωτοκόλλων υγιεινής από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις των νησιών. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα 
και αν βρεθούν κρούσματα στα νησιά η διασπορά της 
νόσου θα είναι δυσκολότερη. Αν μάλιστα όντως δοθεί 
προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τους εργαζόμε-
νους στον τουρισμό, σίγουρα θα νιώθουμε ακόμα με-
γαλύτερη ασφάλεια. 

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικός 
μηχανισμός ελέγχου, ώστε να εντοπίζονται όσοι δεν 
συμμορφώνονται και να συνετίζονται άμεσα με σκο-
πό να προστατευτούν τα νησιά μας. Η οικονομία των 
νησιών εξαρτάται από τον τουρισμό στο μεγαλύτερο 
ποσοστό της. Θα πρέπει να οργανωθούμε αναλόγως, 
ώστε να καταφέρουμε μέγιστη διάρκεια της φετινής 
σεζόν για να αποφύγουμε εκ νέου στοχοποίηση, κλεί-
σιμο επιχειρήσεων, ανεργία».

Ποια είναι η εκτίμηση σας για την επέκταση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρο-
μίου και του διαδρόμου αποπροσγείωσης που 
θα δώσει τη δυνατότητα για να προσεγγίζουν 
αεροσκάφη κατ’ ευθείαν από το εξωτερικό;

«Το έργο επέκτασης του αεροδρομίου είναι ση-
μαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
τουρισμού στην Πάρο και στην Αντίπαρο. Η Πάρος 
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή αύξηση των 
αφίξεων ειδικά μετά τη δημιουργία του νέου αερο-
δρομίου, παρά τα γνωστά πλέον προβλήματά του. 
Θεωρούμε ότι το νησί βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο 
σημείο της ιστορίας του. Χρειάζονται έργα ανάπτυξης, 
όπως το αεροδρόμιο, όμως χρειάζονται επειγόντως 
και έργα υποδομής. Πριν ολοκληρωθεί η επέκταση 
του νέου αεροδρομίου είναι υψίστης σημασίας να 
λυθούν πρώτον και κύριον τα θέματα αποχέτευσης 
και ύδρευσης του νησιού και τα θέματα διαχείρισης 
των σκουπιδιών και του κυκλοφοριακού. Όχι ότι δεν 
υπάρχουν άλλα θέματα προς διευθέτηση στο νησί, 
αλλά ως Ένωση Ξενοδόχων δε θα σταματήσουμε να 
επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για προστασία του πε-
ριβάλλοντος και να τονίζουμε την αναγκαιότητα για 
διατήρηση της αυθεντικότητας και της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Η Πάρος δεν 
χρειάζεται ούτε μαζική ούτε ανεξέλεγκτη εισροή του-
ριστών. Χρειάζεται στοχευμένη κατανομή του τουρι-
στικού κύματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί 
ακόμα και το χειμώνα μπορεί να προσφέρει μοναδικές 
δραστηριότητες αναψυχής. Η Πάρος έχει απεριόρι-
στες δυνατότητες εξέλιξης και είναι λογικό να συγκε-
ντρώνει ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον, χρειάζεται 
όμως στόχευση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. 
Χρειάζεται δηλαδή αναβάθμιση όλων των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, ώστε να προσελκύσουμε επισκέπτες 
ανώτερου οικονομικού επιπέδου. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνονται τα ζητούμενα έσοδα με μικρότερη επι-
βάρυνση των φυσικών πόρων του νησιού».

Πράκτορες τουρισμού
Εκτός από τον κύριο όγκο τουρισμού που έχουμε 

-και είναι ο μεμονωμένος- τα τελευταία χρόνια το νησί 
μας διεκδικεί ένα σημαντικό κομμάτι από τον οργανω-
μένο τουρισμό που καταφτάνει στην Ελλάδα μέσω της 
κρουαζιέρας.

Πέρυσι, λόγω της πανδημίας, η κρουαζιέρα σε όλη 

τη χώρα μειώθηκε σύμφωνα με τον ΕΛΙΜΕ κατά 95% 
με μόνο 202 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, σε αντίθεση 
με το 2019 που είχαμε 3.899 αφίξεις. Ο κ. Γιάννης 
Μπιζάς, ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού γραφείου μας 
μίλησε για το πως ενδέχεται φέτος να κυμανθεί η 
κρουαζιέρα στο νησί.

Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την κρου-
αζιέρα φέτος στην Πάρο;

«Η κρουαζιέρα λόγω της μαζικότητας που την χα-
ρακτηρίζει, δηλαδή, πολλά άτομα σ’ ένα πλοίο, έχει 
πληγεί περισσότερο από τα άλλα είδη τουρισμού. Πε-
ριμένουμε κάποιες αφίξεις, αλλά μετά στο μέσον της 
τουριστικής σεζόν. Έχει ξεκινήσει μια τάση ακυρώσε-
ων και τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο έχουν ακυρωθεί 
όλες οι κρατήσεις. Ωστόσο, είμαι αισιόδοξος για τον 
τουρισμό στην Πάρο φέτος, διότι ο κύριος όγκος του-
ρισμού στο νησί είναι μεμονωμένος. Φυσικά εξαρτά-
ται, από την πρόθεση της κυβέρνησης να επιτρέψει 
-όπως λέει- τις μετακινήσεις στην Ελλάδα, τόσο εντός 
όσο και εκτός συνόρων. Σε συνδυασμό πάντα να μας 
αφήσουν να δουλέψουμε και να μην μας στοχοποιή-
σουν όπως πέρυσι».

Αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και εμβο-
λιαστεί ο κόσμος εντός και εκτός συνόρων θα 
έχουμε περισσότερη κίνηση με κρουαζιερό-
πλοια σε σχέση με πέρυσι;

«Σε σχέση με πέρυσι θα μπορούσε να αυξηθεί, αλλά 
να πιάσουμε τα νούμερα προηγούμενων ετών είναι 
πολύ δύσκολο για φέτος. Το πιο αισιόδοξο σενάριο 
για φέτος είναι να ανακτήσουμε ένα μέρος των πα-
λιών ετών. Την περυσινή σεζόν περιμέναμε γύρω στα 
20 κρουαζιερόπλοια αλλά ήρθαν μόνο τα δύο, όσον 
αφορά αυτά που αντιπροσωπεύω εγώ. Ένας παράγο-
ντας που θα καθορίσει την κρουαζιέρα είναι το τι θα 
κάνει η Αμερική, διότι ο κυρίως όγκος που προτιμά-
νε τις κρουαζιέρες είναι οι Αμερικάνοι. Υπάρχουν και 
εταιρίες από την Ευρώπη, που έχουν μικρά κρουα-
ζιερόπλοια, γεγονός που βοηθάει την Πάρο, γιατί δεν 
έχουμε υποδομές για μεγάλα πλοία. Αυτές οι εταιρίες 
είχαν έρθει και πέρυσι, όποτε ίσως υπάρξει και φέτος 
κινητικότητα στην κρουαζιέρα από τους Ευρωπαίους».

Γενικά περιμένετε περισσότερο κόσμο φέτος;
«Περιμένουμε περισσότερο κόσμο αλλά δεν ξέρου-

με πόσο. Όλα θα εξαρτηθούν πως θα εξελιχθεί και 
η κατάσταση με την πανδημία. Πάντως, όσον αφορά 
γενικά τον τουρισμό η Πάρος έχει δυναμική να πάει 
καλά φέτος, διότι υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου να 
έρθει. Αλλά όπως προανέφερα -και είναι το παράπονο 
από πέρυσι- είναι να μας αφήσουν να δουλέψουμε και 
να μη μας στοχοποιήσουν πάλι».

Γιάννης Μπιζάς
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Μόνο τυχαία 
δεν είναι…

Το περσινό καλοκαίρι, λόγω του lockdown που 
είχε προηγηθεί είχα πιο έντονη -από ποτέ- την 
επιθυμία για θερινές διακοπές. Έφυγα τρέχοντας 
εκείνη την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι η Πάρος 
και η Αντίπαρος «κοκκίνισαν» και έκλειναν τα κα-
ταστήματα εστίασης κλπ.

Πήγα όπως κάθε χρόνο (σ’ ένα χωριό των Κα-
λαβρύτων), που «διακοπάρω» εδώ και δεκαετίες, 
έκανα τις τσάρκες μου και κλασικά σουλατσάρι-
σα από καφενέδες ως τις ταβέρνες… Στα χάι μου 
«χτύπαγα» και μια βόλτα στο θρυλικό Πάος, ένα 
χωριό, μεταξύ Αχαΐας, Ηλείας και Αρκαδίας. Αφού 
πέρασαν δύο εβδομάδες πήγα με ένα συγγενικό 
μου πρόσωπο και αράξαμε στην Τριπολιτσά. Εκεί, 
στην ιστορική και μεγαλοπρεπέστατη πλατεία 
Άρεως και μεταξύ τρίτου και τέταρτου τσίπουρου, 
συζητούσαμε για το πού θα συνεχίσουμε να «δι-
ακοπάρουμε». Επειδή, η Αρκαδία, ήταν «πράσινη» 
στον χάρτη, αποφασίσαμε ότι δε θα χαλάσουμε τη 
ζαχαρένια μας και θα συνεχίσουμε τις βόλτες την 
επόμενη εβδομάδα, σε περιοχή που η εστίαση θα 
ήταν ανοιχτά, μην τυχόν δηλαδή και χάσουμε κα-
νένα νέο τσίπουρο...

Ξεκίνησα να πλέκω το εγκώμιο της Ευρυτανίας, 
αλλά μου είπε «λίγος κόσμος». Συνέχισα με πα-
ράλια Νομού Πιερίας, αλλά μου είπε «εκεί είναι 
Παοκτζήδες!». Βλέπετε το συγγενικό πρόσωπο εί-
ναι βάζελος! Τέλος πάντων, κάποια στιγμή και δια-
βάζοντας τοπικές εφημερίδες της Αρκαδίας, είδα 
διαφήμιση για τον Νομό Κορινθίας! Η αλήθεια εί-
ναι ότι παρακολουθώντας και τηλεοπτικά κανάλια 
της Πελοποννήσου, έβλεπα συνέχεια διαφημίσεις 
τουριστικής προβολής-προώθησης, της Κορινθίας. 
Αρχικά χαμογελούσα σκεπτόμενος ότι η Κορινθία 
δε στοχεύει σε μεγάλους ταξιδιωτικούς προορι-
σμούς όπως το νησί μας, αλλά κάθεται και ασχο-
λείται με τους ντόπιους! Είπα από μέσα μου «ρε 
τους βλάκες!». Την επόμενη ημέρα πήρα τη «Δημο-
κρατία της Κυριακής» και βλέπω διαφημισάρα πάλι 
της Κορινθίας «για ασφαλή τόπο διακοπών» κλπ. 
Καλά, ξανασκέφθηκα, έχουν ολόκληρο Λουτράκι, 
από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της 
Ελλάδος, από τις αρχές του 20ου αιώνα και απευ-
θύνονται ακόμα στον εσωτερικό τουρισμό; Μην 
πλατειάζω. Την επόμενη ημέρα πήγαμε στην Κο-
ρινθία και μείναμε εκεί άλλη μία εβδομάδα (σκέτη 
«καραμέλα ήταν). Αυτά στα τέλη Αυγούστου 2020.

Προ ημερών δημοσιοποιήθηκαν τα οικονομικά 
στοιχεία για την εστίαση το 2020. Οι Νομοί Αρκα-
δίας και Κορινθίας ήταν οι μόνοι που σημείωσαν 
τις μικρότερες απώλειες τζίρου την περσινή σεζόν 
(25,5% και 17,3% αντίστοιχα). Ο Νομός Κορινθίας, 
είχε τις μικρότερες απώλειες στην εστίαση σε όλη 
την Ελλάδα!

Όλο το παραπάνω «πόνημα» των θερινών μου 
διακοπών αφιερώνεται στα «μεγάλα» μυαλά τoυ 
δήμου Πάρου, που «παραθέριζε» πέρσι στοχεύο-
ντας τα μεγάλα πορτοφόλια του εξωτερικού και 
δεν έδινε μία (ενώ έβλεπε την κατάσταση) για τον 
εσωτερικό τουρισμό. 

Τέλος, η Πάρος του τζίρου των 49 εκ. της εστία-
σης, έχασε από το Ξυλόκαστρο και το Κιάτο… που 
έκαναν 70 εκ. τζίρο στοχεύοντας τους ντόπιους 
τουρίστες!

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι «άριστοι» 
ασελγούν 
συστηματικά 
στο σώμα της 
κοινωνίας…

Θυμάστε τον πολύ επιτυχημένο και προβεβλημένο κ. 
Νίκο Γεωργιάδη, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρα-
τίας και υψηλό αξιωματούχο σε διεθνείς διακρατικούς 
θεσμούς (σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Εξωτερικών Σχέ-
σεων, σε αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ, της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας, του ΟΗΕ κ.λπ.); 

Ο εν λόγω «άριστος», συνελήφθη από τις αρχές της 
Μολδαβίας –όπου βρισκόταν ως απεσταλμένος του 
ΟΗΕ και της ΕΕ– για εμπλοκή σε κύκλωμα σεξουαλι-
κής εκμετάλλευσης ανηλίκων, αλλά διέφυγε, κάνοντας 
χρήση της διπλωματικής του ασυλίας. Τρία αγόρια 
υπήρξαν θύματα της διαστροφής του. 

Το δικαστήριο τον καταδίκασε το 2019 σε 28 μήνες 
με αναστολή και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ για 
ασέλγεια κατά ανηλίκου έναντι αμοιβής κατ’ εξακο-
λούθηση και κατά συρροή. Εκείνη την εποχή ήταν 
ο στενότερος συνεργάτης του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Όπως ο ίδιος ο εγκληματίας αποκάλυψε, 
ο νυν πρωθυπουργός του ζήτησε για 2-3 μή-
νες να μείνει στο παρασκήνιο, μέχρι «να καθί-
σει» το θέμα. Στελέχη της παράταξης τον στήριξαν 
αφειδώς στη δίκη και στα ΜΜΕ, υποστηρίζοντας την 
«αθωότητά» του και κάνοντας λόγο για «πολιτική δίω-
ξη». Ο υπουργός Ανάπτυξης A.Γεωργιάδης χα-
ρακτήρισε «ιδιωτική υπόθεση» την κακοποίηση 
ανηλίκων.

Τιμωρήθηκε ο εγκληματίας; Όχι βέβαια! Οι «άριστοι» 

έχουν τις άκρες τους… Η ποινική του δίωξη έπαψε 
λόγω παραγραφής στο Εφετείο τον Δεκέμβριο του 
2019! 

Ο εν λόγω εγκληματίας φέρεται σε δημοσιεύματα να 
είναι στενός φίλος και με τον άλλο αστέρα των ημε-
ρών, τον Δημήτρη Λιγνάδη, σε βαθμό που μοιράζονταν 
διαμέρισμα για τα εγκλήματά τους κατά παιδιών. Ο 
Λιγνάδης, ως προσωπικότητα άμεμπτου ήθους, 
τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση στη θέση 
του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θε-
άτρου «για λόγους δημοσίου συμφέροντος»! 

Στρατηγική αποστολή επιτελούσε για την κυβέρνηση 
και το καθεστώς: μετά το χυδαίο/αγοραίο «ξεβλάχεμα» 
(που προέβαλλε ως life style την αρπαχτή και την κάθε 
σεξουαλική διαστροφή), το εξ ίσου βάρβαρο/κτηνώ-
δες «ξεαριστέρεμα», την άρση της ηγεμονίας της αρι-
στεράς στην Παιδεία και στον Πολιτισμό! Αυτό ήταν 
και παραμένει το σύμπλεγμα που στοιχειώνει τους επι-
γόνους του δωσιλογισμού/καθεστωτισμού, παρά την 
ήττα από το ευρωατλαντικό καθεστώς κατοχής, τις μα-
ζικές εκτελέσεις, τις απηνείς διώξεις, τις φυλακές και 
εξορίες αγωνιστών: η ηθική ηγεμονία της επαναστατι-
κής-μαρξιστικής κοσμοθεώρησης, Η ΚΕΚΤΗΜΕΝΗ ΜΕ 
ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΤΑΝΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΩΤΟΠΟ-
ΡΙΑ της στην επιστήμη, στην τέχνη, στον κόσμο «των 
γραμμάτων και των τεχνών»! Ένας τέτοιας εμβέλειας 
«εθνικός παράγων» δεν δικαιούται να «αγαπά τα παι-
διά με έναν ερειστικό τρόπο»;…

Ανοχή λοιπόν, αποσιώπηση, συγκάλυψη, θρασύτατη 
θεσμική και εξωθεσμική στήριξη του εγκληματία από 
ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας, πιέσεις και εκβιασμοί 
τύπου μαφίας («αν μιλήσεις, θα σου τινάξω τα μυαλά 
στον αέρα») και τελικά: παραγραφή, δηλαδή, ατιμω-
ρησία, πρακτικά επιβράβευση! Και αυτό είναι το ορατό 
μέρος του παγόβουνου! Αυτοί ασελγούν κατ΄ εξακο-
λούθηση και κατά συρροή στο σώμα της δημόσιας 
υγείας, της παιδείας, της κοινωνίας ολόκληρης. Γιατί 
να διστάζουν εκλεκτοί τους και στην κατ’ ιδίαν άσκηση 
της διαστροφής τους;

Δημήτρης Πατέλης
Αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης

«Έξυσε» 
κορυφή η 
Πάρος στις 
απώλειες…

Αποκαλυπτικά είναι τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων 
της εστίασης τον προηγούμενο χρόνο, καθώς επι-
βεβαιώνουν την εικόνα της καταστροφής, ειδικά στις 
περιοχές όπου έλειψαν οι ξένοι επισκέπτες.

Σε ετήσια βάση, οι 82.408 επιχειρήσεις εστίασης έβα-

λαν στα ταμεία τους 3,774 δισ ευρώ, έναντι 6,059 δισ 
ευρώ το 2019 κι αυτό συνεπάγεται απώλεια τζίρου 
2,3 δισ ευρώ. Τα επιμέρους στοιχεία αποτυπώνουν 
την εικόνα ανά Περιφέρεια και μπορεί να διαπιστώσει 
κανείς στις 27 από τις 67 περιοχές, η απώλεια τζίρου 
είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο του 37,7%. 

Σε ό,τι αφορά την απώλεια τζίρου για το 2020 οι 
περιοχές με τις μεγαλύτερες ήταν οι εξής:

Μύκονος: -73,3%
Σαντορίνη: -71%
Κάρπαθος: -66,7%
Θάσος: -61,1%
Ζάκυνθος: -60,2%
Πάρος: -57,5%.
Η Πάρος (398 επιχειρήσεις εστίασης) είχε 49.281.480 

ευρώ τζίρο το 2019, έναντι 20.940.741 ευρώ τζίρο το 
2020.
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H «εκστρατεία» 
#metoo στην Ελλάδα 
& οι αιτίες της βίας 
κατά των γυναικών

Πριν έρθει στην Ελλάδα το #metoo ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2017 και στη 
συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες. Αποτέλεσε ένα κύμα καταγγελιών 
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης σε γυναίκες, κυρίως από το χώρο 
του θεάματος και ιδιαίτερα στο Hollywood, οι οποίες δημοσιεύονταν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογες καταγγελίες γυναικών υπήρχαν βέβαια και 
στο παρελθόν, συγκεκριμένα από το 2016, από εργαζόμενες γυναίκες και 
από μετανάστριες στις ΗΠΑ, οι οποίες καταγγελίες όμως δεν πήραν ανάλογη 
δημοσιότητα.

Η περίοδος που αυτά 
τα απαράδεκτα περι-
στατικά άρχισαν να 
βγαίνουν στο φως συν-
δέθηκε με τη νίκη του 
Ντόναλντ Τραμπ στις 
προεδρικές εκλογές 
των ΗΠΑ την ίδια χρο-
νιά. Ο προσβλητικός, 
σεξιστικός λόγος του 
τέως Προέδρου πυρο-
δότησε την αντίδραση 
πλήθους γυναικών, οι 
οποίες βίωναν τις κοι-
νωνικές ανισότητες 
και διακρίσεις, που συ-
νεχώς οξύνονται στη 
«μητρόπολη» του καπι-
ταλισμού. Τα υπαρκτά 
κοινωνικά προβλήματα, 
η πολύμορφη βία σε βά-
ρος των γυναικών, κυρί-
ως η κρατική και εργο-
δοτική, και η αντίστοιχη 
δικαιολογημένη λαϊκή 
αγανάκτηση αξιοποι-
ήθηκαν ως ένα ακόμα 
πεδίο για την οξυμένη 
πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών, 
που έφτασε στην αλλαγή «σκυτάλης» στην προεδρία των ΗΠΑ πριν από λί-
γους μήνες.

Η «εκστρατεία» #metoo χτύπησε την πόρτα της Ελλάδας με αφορμή τις κα-
ταγγελίες της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση, 
όπως και άλλων γυναικών, από τα πανεπιστήμια, τους χώρους του αθλητι-
σμού και του πολιτισμού. 

Η καταγγελία και καταδίκη τέτοιων φαινομένων δε συνιστά ένα ξεχωριστό 
κίνημα. Άλλωστε, η έκτασή του σε εργασιακούς χώρους, στην εκπαίδευση, 
στο χώρο της τέχνης και αλλού, δείχνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμέ-
νες, ακραίες ατομικές συμπεριφορές. Υπάρχει ένα βαθύτερο κοινωνικό 
και οικονομικό υπόβαθρο, που υποθάλπει τον ακραίο ατομισμό 
σε βάρος ενός άλλου ανθρώπου, φτάνοντας μέχρι τη σεξουαλική 
κακοποίηση. Γι’ αυτό η ατομική προστασία, η καταδίκη των ανοιχτών ή συ-
γκεκαλυμμένων πιέσεων και εκβιασμών, της πολύμορφης βίας, μπορούν και 
πρέπει να είναι στοιχεία ενός συλλογικού αγώνα.

Γιατί το ατομικό θάρρος, η αντοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα μπορεί να 
αναπτυχθεί στο έδαφος της συλλογικότητας, της συναδελφικότητας, της αλ-
ληλεγγύης, που είναι το πραγματικό «δίχτυ ασφαλείας» κάθε γυναίκας, κάθε 
νέας και νέου, και όχι με το «ατομικό Εγώ». 

Την αναγκαιότητα του συλλογικού αγώνα ανέδειξαν οι γυναίκες ομιλήτριες 
στη διαδικτυακή εκδήλωση της ΟΓΕ, που οργάνωσε μαζί με σωματεία και 

ομοσπονδίες εργαζομένων, με θέμα: «Αποκαλύπτουμε τους πραγματικούς 
ενόχους. Χτίζουμε ασπίδα προστασίας στην πολύμορφη βία κατά των γυναι-
κών».

Αναδείχθηκε μέσα από τις παρεμβάσεις των γυναικών, το υπόβαθρο στο 
οποίο φύεται η βία και η παρενόχληση που δεν είναι άλλο από το φόβο, 
την ανασφάλεια, τις άθλιες εργασιακές σχέσεις, την ανεργία, που φτιάχνουν 
θύματα και γεννούν θύτες. Η βία και η παρενόχληση βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος και «ποτίζονται» από την έλλειψη εργασιακών δικαιωμάτων όπως 
σχολίασε η Αντιγόνη Μαυρομμάτη, από το συνδικάτο εργαζομένων επισιτι-
σμού- τουρισμού, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει πίσω από τα πολλά «αστέρια» 
των ξενοδοχείων. Τα περιστατικά παρενόχλησης από προϊστάμενο σε ξενο-
δοχείο και οι ισχυρισμοί πως «δεν είναι ανήθικος ο διευθυντής που χαϊδεύει 
τα πόδια της σερβιτόρας, ανήθικη είναι εκείνη που του το επιτρέπει με σκο-
πό να προβιβαστεί», οι ποδιές που έφεραν απαράδεκτα σεξιστικά λογότυπα 
(«coffee, tea or me?», «Are you hungry baby?») με τις οποίες κλήθηκαν να 
εργαστούν σερβιτόρες, είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που έφερε. 

Αλλά και από το χώρο 
του εμπορίου η Ελένη 
Ξηρογιάννη, μέλος του 
ΔΣ του συλλόγου εμπο-
ροϋπαλλήλων, έδωσε 
μια εικόνα των μορφών 
βίας που εκδηλώνονται 
στα εμπορικά, στα σού-
περ μάρκετ όπως τα 
συνεχή 12ωρα, η με-
τατροπή της Κυριακής 
σε εργάσιμη, η «κατα-
δίωξη» της μητρότητας, 
ο κίνδυνος της υγείας 
από τα λειψά μέτρα 
προστασίας, η «αξιολό-
γηση» των υπαλλήλων 
από το ντύσιμο, το μακι-
γιάζ, την εξωτερική εμ-
φάνιση. Όταν με όλους 
αυτούς τους τρόπους 
μετατρέπεται η ζωή του 
εργαζόμενου «σε ζωή 
λάστιχο» δεν είναι βία; 

Βία εξασκεί όμως και 
η γυναίκα φαρμακοβι-
ομήχανος απολύοντας 
εργάτρια γιατί διεκδί-
κησε να λάβει την άδεια 

ειδικού σκοπού που είχε ανάγκη, και δικαίωμα να κάνει χρήση της, άλλο ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερε η Γιώτα Ταβουλάρη, πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, θέλοντας να φωτίσει την αιτία 
της πολύμορφης βίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκμετάλλευση.

Πόσο λοιπόν πιο υποκριτικό μπορεί να είναι το περιστασιακό ενδιαφέρον 
που δείχνουν για την παρενόχληση, την κακοποίηση, αυτοί που κλείνουν τα μά-
τια μπροστά σε τέτοια φαινόμενα; Αυτοί που κυβέρνησαν ή κυβερνούν έχουν 
σαρώσει τα δικαιώματα των γυναικών, τις αφήνουν ακάλυπτες και επιπλέον 
χρησιμοποιούν κάθε μέσον για να τις αποπροσανατολίσουν από τις αιτίες του 
φαινομένου. Στο πλαίσιο του αποπροσανατολισμού κινούνται τοποθετήσεις 
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περιορίζοντας τα αίτια της βίας κατά 
των γυναικών σε κάποιες προβληματικές προσωπικότητες, «στο κοινωνικό 
φαινόμενο της τοξικής αρρενωπότητας», χωρίς να θίγουν την ουσία, δηλαδή 
το σάπιο και βάρβαρο σύστημα που παράγει αυτά τα τοξικά φαινόμενα. Το 
σπάσιμο της σιωπής που είναι μια ατομική γενναία πράξη μπορεί 
ίσως να καθίσει στο σκαμνί κάποιους, αλλά ουσιαστικά αποτελέ-
σματα θα φέρει μόνο η αλληλεγγύη και ο συλλογικός αγώνας για 
διεκδίκηση μέτρων, όπως είναι η προστασία των εργαζομένων με 
ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, ένα σύγχρονο και ισχυρό οικογενεια-
κό δίκαιο και η ανάπτυξη πλέγματος κοινωνικών δομών στήριξης  
με δωρεάν παροχή υπηρεσιών. 

Ε.Κ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ζητείται µε λίγα τετρα-
γωνικά στην Πάρο προς ενοικίαση ή 
αγορά σε κάθε κατάσταση. Τηλ. 6942 
798 728

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ζητούνται από την 
εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 412 711

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται για το ξενοδο-
χείο 5* Ποσειδών, στην Χρυσή Ακτή 
της Πάρου, µε γνώσεις ηλεκτρολόγου 
ή υδραυλικού ή ψυκτικού, για µόνιµη 
απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: myron.sa@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ζητείται από 
την Κηποτεχνική Πάρου – Ραγκούσης 
Μανώλης, για µόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη η άδεια οδήγησης. 
Παρέχονται µισθός και ασφάλιση. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6942 826 399, 
22840 42232

Ο∆ΗΓΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ζητείται από 
την εταιρεία δοµικών υλικών Παντε-
λαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. για µόνιµη 
εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
41598, βιογραφικά στο email: info@
pantelaios.gr

ΠΩΛΗΤΗΣ - ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
για εργασία σε ζαχαροπλαστείο στην 
Παροικιά. Απασχόληση για όλο το 

χρόνο. Τηλ. για πληροφορίες: 6947 
306 867

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕ-
ΦΩΝΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ LAPTOP/
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ, ζητούνται να προσλη-
φθούν από την iRepair, τη µεγαλύτερη 
αλυσίδα καταστηµάτων επισκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών, για τη 
στελέχωση του καταστήµατος της 
στην Πάρο. Όλες οι θέσεις επιβάλλουν 
την άµεση και αποτελεσµατική εξυ-
πηρέτηση πελατών, σε συνδυασµό µε 
την ποιότητα επισκευών και παροχής 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα υψηλά 
πρότυπα της iRepair. Αποστολή 
βιογραφικών στο:  nstavrakakis78@
gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για πρόσληψη 
σε ξενοδοχείο 5* στην Πάρο, για τη 
θερινή σεζόν 2021, για τα παρακάτω 
πόστα: Reception, Service εστια-
τορίου & Bar, Λάντζα κουζίνας και 
Καµαριέρα. Εργασία σε ένα απόλυτα 
επαγγελµατικό και φιλικό περιβάλλον 
µε πολλές προοπτικές εξέλιξης. 
Παρέχονται διατροφή και διαµονή. 
Αποστολή πρόσφατου βιογραφικού 
στο info@archipelagosresort.com. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 6937 124 770

ΚΑΘΑΡΊΣΤΡΙΑ ζητείται για ηµιαπα-
σχόληση στον Κρατικό Αερολιµένα 
Πάρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-
8645360, 210-8645460, Email.: 
info@egenka.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από τεχνική κατασκευαστική εταιρία. 
Απαραίτητες γνώσεις: λογιστικής, 
Η/Υ, excel, Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
email: info@ioakimidis-estates.gr

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΠΘ, µε τεχνικό γραφείο στην Αλυκή 
της Πάρου, αναλαµβάνει άδειες, 
βεβαιώσεις µηχανικού, τακτοποίηση 
αυθαιρέτων, ανακαινίσεις, επίβλεψη 
κατασκευής. Άννυ Σαλβαρίδου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6934099872, 22840 
90763, Email: annasalvaridou@
yahoo.com, annasalvaridou1@gmail.
com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ζητείται, 
TOYOTA YARIS 1.300 κυβικά, 
µοντέλο του 2007 έως του 2012, σε 
καλή κατάσταση. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6941 576 593, 6942205 066

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€

Ψήφισμα για 
την υγεία

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των 
Κυκλάδων» με 16 συλλόγους μέλη της (μεταξύ αυτών 
οι: Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου, Σύλλογος Γυναικών 
Νάουσας, Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου, 
Σύλλογος Γυναικών «Αρηίς»), κατέθεσαν ψήφισμα για 
την υγεία μετά από έκτακτη γενική συνέλευσή τους.

Με τίτλο: «Στήριξη του δημοσίου 
συστήματος υγείας και των εργα-
ζομένων του ΤΩΡΑ! Η υγεία πάνω 
από τα κέρδη», οι σύλλογοι σημειώ-
νουν:

«[…] Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια 
οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα είναι ου-
ραγός στις δαπάνες ανά κάτοικο για την 
υγεία με αποκορύφωμα τις τελευταίες 
στατιστικές για τις δαπάνες πρόληψης 
για τον covid-19. 

Στις Κυκλάδες αλλά και σε όλη τη νησιωτική Ελλά-
δα, προκρίνονται εμβαλωματικές λύσεις μετακινήσε-
ων ιατρικού προσωπικού 10μέρου ή 15μέρου, διαπι-
στώνεται έλλειμμα κινήτρων και συντονισμού μεταξύ 
των αρμόδιων φορέων, λύσεις, οι οποίες αφήνουν τα 
νησιά δεκαετίες πίσω. Ιδιωτικά κέντρα ξεφυτρώνουν 
σε όλα τα νησιά, μετακυλώντας το κόστος στους πο-
λίτες οι οποίοι φορολογούνται αδρά. 

Σε μια περιοχή η οποία υποδέχεται εκατοντάδες 
χιλιάδες επισκέπτες, οι κάτοικοι των νησιών µας 
παλεύουν ακόµα µε το αυτονόητο δικαίωµα της 
πρόσβασης στην υγεία (…)

- υπερήλικες δυσκολεύονται ακόμα και να συνταγο-
γραφήσουν φάρμακα

- εκατοντάδες κάτοικοι, ασθενείς ειδικών κατηγορι-
ών, (νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς κλπ), αναγκάζονται 
να ταξιδεύουν ακόμη και τρεις φορές την εβδομάδα 
εκτός των νησιών τους, με κίνδυνο ακόμη και για τη 
ζωή τους αλλά και δυσβάσταχτα έξοδα, ή και να αλ-
λάξουν τόπο κατοικίας, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα 
να κάνουν τις θεραπείες τους στα νησιά τους

- χιλιάδες γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
γυναικολογικές και περιγεννητικές υπηρεσίες υγείας

- εκατοντάδες παιδιά παραμένουν 
χωρίς παιδίατρο σε πολλά νησιά

- αγροτικοί ιατροί υπερβάλλουν κα-
θημερινά εαυτόν για να αντιμετωπίσουν 
έκτακτα περιστατικά

Διεκδικούμε 
1. την άμεση στήριξη του δημοσίου 

συστήματος υγείας στις Κυκλάδες για 
την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβα-
σης κατοίκων και επισκεπτών σε ποιοτι-
κές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, συ-
μπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών 

για όσους και όσες το επιθυμούν
2. μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικοί, σύγχρονο εξοπλισμό για τις δομές υγεί-
ας.

3. συχνότερες επισκέψεις κλιμακίων του ΕΟΔΥ στα 
νησιά των Κυκλάδων, ειδικά το πιο μικρά που ίσως 
δεν διαθέτουν δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας υγείας

4. διερεύνηση -εκ των αρμοδίων οργάνων της πολι-
τείας- της αποτελεσματικότητας επιβολής του μέτρου 
υποχρεωτικής προσκόμισης προσφάτου αρνητικού 
τεστ πριν την άφιξη σε κάποιο νησί σε όλους τους 
ταξιδιώτες στα νησιά μας (επισκέπτες και μη)».

Εντεταλμένος 
παιδείας ο Κ. 
Μπιζάς

Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα προχώρησε στις 
19/2/2020 ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χα-
τζημάρκος, στη σύνθεση της περιφερειακής διακυβέρ-
νησης νοτίου Αιγαίου.

Ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, αναλαμβάνει 
εντεταλμένος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Απασχόλησης Κυκλάδων.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Μπιζάς, με αφορμή το νέο 
διοικητικό σχήμα σημειώνει:

«Σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2021 ολοκληρώνονται 
17 μήνες που είχα την ευθύνη ως πολιτικός προϊστά-
μενος των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινω-
νικής Μέριμνας Κυκλάδων παράλληλα με τα καθήκο-
ντα του Έπαρχου Πάρου - Αντιπάρου. 

Σε αυτό το διάστημα προσπάθησα με ειλικρίνεια και 
εργατικότητα να ανταποκριθώ στα καθήκοντα μου πά-
ντοτε σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου Γ. Χατζημάρκο, τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη 
Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτη, τους Συναδέλφους Περιφε-
ρειακούς Συμβούλους αλλά και με τους Διευθυντές 
και τα Στελέχη των παραπάνω Διευθύνσεων τους 
οποίους ευχαριστώ για την αγαστή και έντιμη συνερ-

γασία μας.
Τη Δευτέρα θα παραδώσω στον Συνάδελφο Έπαρ-

χο Θήρας Χ. Δαρζέντα, σε έναν άξιο και έμπειρο αυτο-
διοικητικό παράγοντα των νησιών μας και του εύχομαι 
κάθε επιτυχία στο έργο του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Νο-
τίου Αιγαίου Γ. Χατζημάρκο για την εμπιστοσύνη που 
μου έδειξε αναθέτοντας μου την θέση του Αντιπερι-
φερειάρχη τον Σεπτέμβριο του 2019. Είναι γεγονός 
ότι η θητεία μου ως Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας συνέπεσε στο με-
γαλύτερο μέρος με την πανδημία του covid-19. Ως 
Περιφερειακή Αρχή καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για 
να υποστηρίξουμε και να εξοπλίσουμε τις δημόσιες 
δομές υγείας παρότι δεν είχαμε σχετική αρμοδιότητα. 
Συγχρόνως σταθήκαμε δίπλα στις κοινωνικές δομές, 
στους άπορους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στις 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με συχνές ενημε-
ρώσεις για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων αλλά και με διενέργεια ελέγχων ώστε να προ-
στατέψουμε την υγεία των διαβιούντων γερόντων. Για 
τον παραπάνω λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης 
τις Διοικήσεις και τους εργαζομένους των Νοσοκο-
μείων, των Κ.Υ., των Π.Π.Ι. και των Μ.Φ.Η. του Νομού 
Κυκλάδων.

Συνεχίζω να υπηρετώ τους συμπολίτες μου από 
την θέση του Έπαρχου Πάρου - Αντιπάρου καθώς και 
στα παράλληλα νέα μου καθήκοντα του Εντεταλμένου 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Απασχόλησης Κυκλά-
δων».
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Οι πρόγονοί 
μας
(1ο μέρος)

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, διαίρεση δηλαδή 
του ελληνικού κράτους σε διοικητικές ενώσεις όπως οι 
νομοί, οι επαρχίες, οι περιφέρειες κλπ, από την Επανά-
σταση του 1821 μέχρι σήμερα, έχει γίνει πολλές φορές. 

Η πρώτη διοικητική διαίρεση έγινε το 1822 
από το «Εκτελεστικό» (ένα από τα δύο Σώματα που θε-
σπίστηκαν από την Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου 
το 1822 και αποτελούσαν την «Προσωρινή Διοίκηση») 
και όριζε τη δημιουργία «επαρχιών, αντεπαρχι-
ών και κοινοτήτων». Μία από τις επαρχίες ήταν και 
η Επαρχία Νάξου με τρεις αντεπαρχίες, μεταξύ των 
οποίων και η Αντεπαρχία Πάρου και Αντιπάρου.

Το 1823 έγινε δεύτερη διοικητική διαίρεση, με την 
οποία διαιρέθηκε η χώρα σε επαρχίες, κωμοπόλεις και 
χωριά, και δημιουργήθηκε η Επαρχία Πάρου και 
Αντιπάρου. Η τρίτη διοικητική διαίρεση, που ήταν η 
πρώτη σαν ανεξάρτητο κράτος, έγινε το 1828 από 
τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Η επικράτεια της 
νεοσύστατης ελληνικής πολιτείας διαιρέθηκε σε 13 
θέματα ή τμήματα ή επιτροπές με επιμέρους επαρχίες. 

Στις Κυκλάδες δημιουργήθηκαν τρία τμήματα, και 
στο Τμήμα των Κεντρικών Κυκλάδων δημιουργήθηκαν 
8 επαρχίες, μεταξύ των οποίων και η Επαρχία Πά-
ρου. Το 1833 έγινε νέα διοικητική διαίρεση επί Όθω-
να (από την Αντιβασιλεία), με την οποία η επικράτεια 
του ελληνικού βασιλείου χωρίστηκε σε 10 νομούς (νο-
μαρχίες) και 42 επαρχίες, και δημιουργήθηκε ο Νομός 
Κυκλάδων και η Επαρχία Νάξου, αποτελούμενη από τα 
νησιά Νάξος Πάρος και Αντίπαρος. Με Β.Δ. του 1834, 
που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ της 26ης Φεβρ. 1835, η 
επαρχία Νάξου διαιρέθηκε σε 10 δήμους μεταξύ των 
οποίων ήταν και ο Δήμος Υρίας (με πρωτεύουσα τις 
Λεύκες) με 1315 κατοίκους ,στον οποίο περιελήφθη-
σαν και τα χωριά Αγκαιριά, Αλυκή, Ανεραντζιά, Καμάρι, 
Κάμπος, Λαγκάδα, Μάλτες, Βουνιά, Μαράθι και ασφα-
λώς οι οικισμοί που ανήκαν στις Λεύκες: Άσπρο Χωριό, 
Άι-Γιώργης στα Δαμάλια, Δάφνες, Τρυπητή, Καμπί, Αγία 
Κυριακή, Πήγαδος, Θαψανά, Μάγγανο και Μαυρόπε-
τρα.

Το 1836 και το 1838έγιναν μεταβολές στη διοικητι-
κή διαίρεση της χώρας, που δεν επηρέασαν άμεσα τον 
δήμο Υρίας (Λεύκες). Το 1840 όμως, με Β.Δ., ο δήμος 

Υρίας, μετά 5 χρόνια από της σύστασής του, συγχωνεύ-
τηκε με τον δήμο Μάρπησσας και σχηματίστηκε νέος 
δήμος Μάρπησσας, αποτελούμενος από τα χωριά 
Τσιπίδος, Μάρμαρα, Δραγουλάς και Λεύκες (δήμος 
Υρίας) με πρωτεύουσα τον Τσιπίδο.

Το Β.Δ. του 1840 παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1865 
(25χρόνια). Το έτος αυτό (1865), με νέο Β.Δ. διαιρέ-
θηκε ο δήμος Μάρπησσας σε δύο δήμους: α) τον δήμο 
Μάρπησσας με 1200 κατοίκους και πρωτεύουσα τον 
Τσιπίδο και β) τον δήμο Υρίας με 1750 κατοίκους 
και πρωτεύουσα την κωμόπολη των Λευκών. Μεταβο-
λές στη διοικητική διαίρεση της επικράτειας μέχρι το 
1912, έγιναν και άλλες, με αποσπάσεις, προσαρτήσεις, 
μετονομασίες, αναγνωρίσεις αυτοτελών οικισμών, δη-
μιουργίες νέων νομών, δήμων κ.τ.λ., χωρίς και αυτές να 
επηρεάσουν τον δήμο Υρίας (Λεύκες).

Το 1912, επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου, καταρ-
γήθηκαν οι μέχρι τότε δήμοι, και η επικράτεια διαιρέ-
θηκε σε νέους δήμους και κοινότητες. Ο δήμος Υρίας 
(Λεύκες) καταργήθηκε και δημιουργήθηκε η Κοινότη-
τα Λευκών (βλ. και Ε.Ν. Καστανιάς «Λεύκες Πάρου 
πεντέμισι αιώνες ιστορία», Αθήνα 1998). Οι Λεύκες 
λοιπόν από το 1835 μέχρι το 1840, ήταν δήμος με το 
όνομα δήμος Υρίας. Από το 1840 συγχωνεύθηκε με 
το δήμο Μάρπησσας, μέχρι το 1865, που έγινε πάλι 
δήμος Υρίας και παρέμεινε δήμος έως το 1912, που 
από δήμος Υρίας έγινε Κοινότητα Λευκών.

Το 1997 με το σχέδιο «Καποδίστριας» δημιουργή-
θηκε στην Πάρο ένας ενιαίος δήμος, ο δήμος Πάρου, 
και οι Λεύκες έγιναν «δημοτικό διαμέρισμα Λευ-
κών».

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Το ναυάγιο του 
«Χρυσή Αυγή» 

το 1970
Το «Χρυσή Αυγή» ήταν επιβατηγό-οχηματαγωγό 

κλειστού τύπου (πρώην HAYABUSA), νηολογίου Άν-
δρου, ολικής χωρητικότητας 499 κόρων και καθ. 215 
κόρων, μήκους 59 μέτρων, ναυπηγήσεως του 1970 
στα ναυπηγεία YOSHIURA ZOSEN της Ιαπωνίας, κι-
νούμενο με δύο μηχανές, πλοιοκτησίας «ΓΡΑΜΜΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΠΕ.

Το πλοίο, με πλοίαρχο τον Αντώνιο Γαρδέλη και Α’ 
μηχανικό τον Γεώργιο Χρηστάκη, απέπλευσε στις 16.06 
της 23ης Φεβρουαρίου 1983 από τον λιμένα της Ρα-
φήνας, εκτελώντας το δρομολόγιο Γαυρίου-Πάρου-
Νάξου, μεταφέροντας οχήματα έμφορτα με καύσιμα 
συνολικού βάρους 298 τόνων. Το πλοίο απέπλευσε με 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πλήρωμα 21 άτομα 
και με ακόμη 21 επιβαίνοντες, κατά το πλείστον οδηγοί 
και συνοδηγοί των οχημάτων.

Περί ώρα 18.25 της ίδιας ημέρας κάτω από τις δυ-
σμενείς καιρικές συνθήκες έλαβε χώρα μετατόπιση 
προς τα δεξιά των δύο πρωραίων σειρών βυτιοφόρων 
οχημάτων, από την οποία και προκλήθηκε επικίνδυνη 
εγκάρσια δεξιά κλίση του πλοίου. Περί ώρα 18.40 και 
ενώ το πλοίο είχε λάβει πορεία προς την Άνδρο, απέ-
χοντας περί τα 2 μίλια από το ακρωτήριο Μαντήλι της 
Εύβοιας, σε κατά προσέγγιση στίγμα 37°-52′ βόρειο 
και 24°-31’ ανατολικό, έλαβαν χώρα δύο διαδοχικές 
εκρήξεις στον χώρο των οχημάτων. Από τις εκρήξεις 
επήλθε διάνοιξη των πλευρικών τοιχωμάτων του 
χώρου οχημάτων, επακολούθησε εισροή υδάτων και 
επήλθε η βύθιση του πλοίου. Από τη βύθιση διασώ-
θηκαν 14 άτομα από τους 42 συνολικά επιβαίνοντες.

Tο «Χρυσή Αυγή» παρέμενε αναποδογυρισμένο στην 
επιφάνεια της θάλασσας μέχρι ώρα 21.50 σε απόστα-
ση 6 μιλίων νότια της νησίδας Mαντήλι. H επιχείρηση 
διάσωσης έγινε κάτω από πολύ δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και στο σήμα κινδύνου που πρόλαβε και 
εξέπεμψε το πλοίο ανταποκρίθηκαν τα πλοία XPYΣH 
AMMOΣ (της ίδιας εταιρείας), KAΣTPIANH KEAΣ, το 
ρωσικό ΣAMΠY PAMΠAT, το ρουμάνικο MΠOΛNTEΪN, 
δύο σκάφη του πολεμικού ναυτικού, ενώ από αερο-
πλάνο με φωτοβολίδες διευκολυνόταν η έρευνα στη 
φωτιζόμενη επιφάνεια της θάλασσας.

Το επιβατηγό – οχηματαγωγό «Χρυσή Αυγή» του Αυ-
γουστή Πολέμη, βυθίστηκε προκαλώντας τον θάνατο 
28 ανθρώπων. Η ΔΑΝ ζήτησε την απόδοση ευθυνών 
στον πλοίαρχο, τον Α’ μηχανικό, την πλοιοκτήτρια εται-
ρεία, έναν άνδρα του λιμενικού Σώματος και την Επι-
θεώρηση Εμπορικών Πλοίων.

Διασώθηκαν, από το πλήρωμα οι: Αντώνης Κοκκίνης, 
Λ. Σίμος, Γιώργος Μπαρμπούνης. Επιβάτες (οδηγοί): 
Γεώργιος Πίππας, Λεονάρδος Πέτσας, Λ. Μιχαλόπου-
λος, Μαρίνος Αρχοντάκης, Π. Σολδάτος, Τάσος Πλέ-
στης, Σπύρος Βάρσος, Θ. Πούλιος. Επιβάτες (οδηγοί) 
παριανοί: Ευάγγελος Αργουδέλης, Γιώργος Δελέντας, 
Στυλιανός Καπούτσος (Καρούσος).

Πηγές: «Διαδίκτυο»

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Θάσος
Η Θάσος ιδρύθηκε στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. 

(680-670) από Πάριους αποίκους με οικιστή τον 
Τελεσικλή, πατέρα του Αρχιλόχου, του φημισμένου 
ποιητή της Πάρου. 

Ο ίδιος ο Αρχίλοχος συμμετείχε στη δεύτερη 
αποικιστική επιχείρηση των Παρίων στη Θάσο 
γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα. Από τον πρώτο και-
ρό του αποικισμού, το νησί διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στις εμπορικές ανταλλαγές στην περιοχή του 
βόρειου Αιγαίου και απέκτησε πλούτο χάρη στην 
εκμετάλλευση των μεταλλείων χρυσού, αργύρου 
αλλά και δευτερευόντων μετάλλων (χαλκός, σίδη-
ρος, μόλυβδος).

Στην οικονομία της Θάσου συνέβαλε και η εξόρυ-
ξη μαρμάρου από τα λατομεία του νησιού ήδη από 
τα τέλη του 7ου αιώνα. Οι πολύχρονες ανασκα-
φές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Θάσο 
έχουν φέρει στο φως την αγορά της πόλης, μνημεία, 
ιερά, το θέατρο, γλυπτά, πήλινα ειδώλια, νομίσματα, 
κεραμικά εργαστήρια, την αρχαία νεκρόπολη, το τεί-
χος της αρχαίας πόλης με τις πύλες, ανάμεσά τους 
η πύλη του Ερμή, του Σιληνού, του Παρμένωνα, του 
Ηρακλή και του Διονύσου. Από τα σημαντικότερα 
μνημεία της αγοράς είναι το μνήμα του Γλαύκου 
που ανέγειραν οι γιοι του Βρέντη από το γένος του 
Γλαύκου, ήρωα-προστάτη της πόλης και αρχηγού 
της δεύτερης αποικιστικής επιχείρησης των Παρίων 
στη Θάσο, μαζί με τον Αρχίλοχο. Ανάμεσα στις τιμώ-
μενες θεότητες στη Θάσο, εξέχουσα θέση κατέχει 
η λατρεία του Ηρακλή, που ήταν ίσως παλαιότερη 
της άφιξης των Παρίων, ενώ με τον αποικισμό εγκα-
θίστανται οι λατρείες των θεοτήτων της Πάρου με 
κυριότερες αυτές της Αθηνάς, Αρτέμιδος, Απόλλω-
να, και Δήμητρας.

πηγές: Διεθνές Συνέδριο «Η Πάρος και οι αποι-
κίες της»

Η οδός ξεκινάει από την επαρχιακή οδό «Παροι-
κιάς-Αγκαιριάς» έως την οδό «Φάρου».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



14 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021Εκπαίδευση

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο 
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάρου, συνεχίζει να μας εκπλήσσει με 
τα επιτεύγματά του!

Το σχολείο επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδο-
μάδα κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου. Στη 
συνάντηση τέθηκαν διάφορα ζητήματα των παιδιών 
όπως και το αίτημα (πανελλαδικό) για τον εμβολιασμό 
των μαθητών κατ’ εξαίρεση. Σημειώνουμε ότι οι μαθη-
τές 16 ετών και άνω, οι οποίοι φοιτούν στις Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), 
εντάσσονται κατά προτεραιότητα στην τρέχουσα εμβο-
λιαστική περίοδο, σε συνέχεια απόφασης που ελήφθη 
στις 8/2/21 από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 
για το έτος 2021. (Πάντως, ως σήμερα, οι μαθητές δεν 
έχουν εμβολιαστεί).

Ακόμα, τέθηκε το πρόβλημα της μη καλής απόδοσης 
της θέρμανσης στις αίθουσες, λόγω της παλαιότητας 
του κτιρίου.

Για τα ζητήματα του ειδικού σχολείου η “Φωνή της 
Πάρου” μίλησε με τον διευθυντή του, κύριο Φραγκί-
σκο Κεφάλα.

Ο λαχανόκηπος
Στο σχολείο μετά την διαμόρφωση του χώρου και 

τη δημιουργία του ανεμοφράκτη, ήρθε η ώρα για τη 
βελτίωση του εδάφους με κομπόστ και το φύτεμα. 

Μαρούλια, κρεμμύδια, σκόρδα, σπανάκι και παντζά-
ρια φυτεύτηκαν και ποτίστηκαν. Μικροί και μεγάλοι 
συνεργάστηκαν αρμονικά και το αποτέλεσμα τους ικα-
νοποίησε όλους.

Η δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων είναι ευρέως 
διαδεδομένη πρακτική σε πολλές χώρες του κόσμου 

με εφαρμογές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος 
μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη νοητική, σωματι-
κή αλλά και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών σύμφωνα και με τα αποτελέσματα επιστημο-
νικών ερευνών.

Έτσι, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διαμόρφω-
ση ενός μικρού κομματιού του προαυλίου ώστε να ξε-
κινήσουν. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των 
φυτών στις Κυκλάδες είναι η προστασία από τους δυ-
νατούς ανέμους. Αν δεν έχεις «απανεμιά» είναι απαραί-
τητο να τη δημιουργήσεις. Χρησιμοποιώντας καλάμια 
με την παραδοσιακή τεχνική δημιούργησαν έναν ανε-
μοφράκτη ή «μπλόκο», όπως τον ονομάζουν οι αγρό-
τες, για να προστατεύσουν τα φυτά. Εκπαιδευτικοί και 
μαθητές συνεργάστηκαν -αν και ερασιτέχνες- πέτυχαν 
ένα καλό αποτέλεσμα.

Τι λέει ο κ. Κεφάλας
Ο καθηγητής, διευθυντής του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πάρου, 

Φραγκίσκος Κεφάλας, είπε για το εγχείρημα αυτό:
«Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο 

Πάρου που ξεκίνησε την λειτουργία του την φετινή 
σχολική χρονιά είναι ένα επαγγελματικό σχολείο με 
στόχους:

- Την προετοιμασία των μαθητών/τριών του σε μα-
θησιακό επίπεδο με προσαρμογή στις δυνατότητες 
κάθε μαθητή μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων. 
Άλλωστε το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμμα-
τος και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 
είναι τα ίδια με το Γενικό Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ, ενώ 
υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο 
μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων των ΕΠΑΛ.

- Την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών δεξι-
οτήτων (soft skills) των μαθητών /τριών δηλαδή των 
διαπροσωπικών ικανοτήτων επικοινωνίας ενός ατό-
μου, των προσωπικών πεποιθήσεων, της συνολικής 
προσέγγισης για την ζωή και την εργασία, της συναι-
σθηματικής νοημοσύνης και των βασικών χαρακτη-
ριστικών της προσωπικότητας, ώστε με την αποφοί-
τηση από το σχολείο οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
οδηγηθούν σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία 
εντασσόμενοι πλήρως στον κοινωνικό ιστό. 

 Όπως κάθε νέο σχολείο έτσι και το δικό μας χρει-
άζεται κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να αναπτυχθεί 
πλήρως και να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότη-
τες που δίνονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργί-
ας του και την τοπική κοινωνία. Με την βοήθεια του 
υπουργείου και του δήμου μας η εκπαιδευτική διαδι-
κασία ομαλοποιήθηκε και πλέον καλύπτεται σχεδόν 
όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ωστόσο, σε κάθε σχο-
λείο και πολύ περισσότερο σε ένα ειδικό επαγγελμα-
τικό σχολείο σαν το ΕΝΕΕΓΥΛ, σημαντικό ρόλο έχουν 
προγράμματα και δραστηριότητες που πραγματοποι-
ούνται παράλληλα, όπως προγράμματα περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και πολιτισμού. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο σύλλογος των εκπαιδευτικών 
του σχολείου μας σε συνεργασία με τους μαθητές/
τριες αποφάσισε να ξεκινήσει από φέτος την δημι-

Το ειδικό σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία
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ουργία ενός σχολικού λαχανόκηπου. Καλλιεργήσαμε 
το έδαφος, δημιουργήσαμε ανεμοφράκτη με καλάμια, 
ενισχύσαμε το έδαφος με κομπόστ και στο τέλος φυ-
τέψαμε. Μαρούλια, σπανάκι, κρεμμύδια, παντζάρια, 
σκόρδα και θα ακολουθήσουν και άλλα. Ευχαριστού-
με πολύ τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου, την εται-
ρεία BIOTEV και τον κ. Τιμολέων Βενετσιάνο για την 
προσφορά του εξαιρετικής ποιότητας κομπόστ που 
παράγουν, την ΔΕΥΑΠ για το σωλήνα ύδρευσης που 
χρειαστήκαμε για το πότισμα, καθώς και το κατάστημα 
«Γεωπονικόν» του κ. Σιφναίου Κώστα για την προσφο-
ρά των φυτών και των σπόρων. 

Η επιλογή για την δημιουργία του σχολικού κήπου 
δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει 
μια τάση αναβίωσης των σχολικών κήπων το οποίο 
δείχνει να έχει παγκόσμια διάσταση. Η ιστορία των 
σχολικών κήπων στην χώρα μας, σε επίπεδο εκπαι-
δευτικής πολιτικής, ξεκινάει από την κυβέρνηση του 
Ελευθερίου Βενιζέλου το 1929, όταν αποφασίστηκε η 

ίδρυση και καλλιέργεια κήπου σε κάθε σχολείο «χάριν 
της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθημάτων 
και προς απόκτησιν υπό των μαθητών προκαταρκτι-
κών γνώσεων καλλιέργειας της γης». Οι παλαιότεροι 
θα θυμούνται ότι μέχρι και την δεκαετία του 1980 στα 
σχολεία της Πάρου υπήρχαν και λειτουργούσαν κήποι 
με την ευθύνη των μαθητών. 

Στη σημερινή εποχή το διακύβευμα δεν είναι μόνο η 
(ανα)βίωση μιας καινοτομίας ή μιας καλής εκπαιδευ-
τικής πρακτικής, αλλά και η προοπτική για βιώσιμη 
ανάπτυξη μέσα από τη σύγχρονη γνώση. Οι μαθητές, 
με την ενασχόληση τους με τον σχολικό κήπο, ανα-
πτύσσουν μια βιωματική σχέση με την φύση. Μαθαί-
νουν να παράγουν την τροφή με φυσικές μεθόδους 
και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον. Απώτερος 
σκοπός η αειφορία, η διατροφική επάρκεια και η καλ-
λιέργεια οικολογικής συνείδησης. 

Τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στην περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση, άλλωστε σύμφωνα με τον Αριστο-

τέλη “Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός 
Γεωργία εστί». Μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων αναπτύσσονται διάφορες πλευρές 
του εκπαιδευτικού προγράμματος ενισχύοντας τον 
επιστημονικό εγγραμματισμό, ενώ σύμφωνα και με τα 
αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών υπάρχει θετι-
κό αντίκτυπο στη νοητική, σωματική αλλά και κοινω-
νικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Μέσα από την υλοποίηση και διεύρυνση των παράλ-
ληλων δραστηριοτήτων του σχολείου, στοχεύουμε να 
δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την δημιουργία 
επιπλέον τομέων και ειδικοτήτων όπως ο τομέας Γε-
ωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και ο τομέας 
Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε την 
συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες του νησιού 
μας και κοινωνικούς φορείς, για να δημιουργήσουμε 
ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία».

Εκπαίδευση




