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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 559

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
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Η ιστορία 
του εποικισμού 

της Πάρου 
(2ο μέρος)

Συνεχίζοντας την ιστορία του εποικισμού της Πάρου, 
μέσα από επιγραφές, από τοπωνύμια και από επώνυ-
μα. Τοπογραφίες που θυμίζουν την παραμονή στο νησί 
ανθρώπων κατά τη βυζαντινή εποχή είναι: των Βαρ-
σαμάδων (Δραγουλάς, Μάρπησσα), Λογαράς (Πίσω 
Λιβάδι), Λογοθέτη (Λεύκες), Λογγοβάρδα (όπου η 
ομώνυμη μονή), Παρκιά (Παροικιά), Πρωτόρια (δυτικά 
της Νάουσας), πύργος των Κατακουζηνών (Καμάρες), 
Πύργος των Χαμαρταίων, πύργος των Αλησαφαίων, 
Σγουρού, Σκληρούδαινας (Παροικιά).

Τοποθεσίες που συνδέονται με πειρατικές επιδρομές 
υπάρχουν: το Σαρακήνικο ΝΔ της Παροικιάς (από την 
απόβαση στο μέρος εκείνο των Σαρακηνών πειρατών), 
Ποταμός και πηγή Σαρακήνικου στη Νάουσα, Σαρακή-
νικα (νότια της Νάουσας, όπου σώζεται ακρόπολη με 
διπλό οχυρωματικό τείχος), Σκλαβούνα (Νάουσα). Στα 

Ψαριανά, γειτονιά της Νάουσας, είχαν εποικίσει Ψα-
ριανοί πρόσφυγες μετά την καταστροφή του νησιού 
τους από τους Τούρκους (1824). 

Οι εγκαταστάσεις οικογενειών από την Κρήτη ήταν 
οι πολυπληθέστερες σε σύγκριση με τις άλλες άλλων 
εποίκων. Το μαρτυρούν τοπωνύμια, επώνυμα και επι-
γραφές σε εικόνες, εκκλησίες, αλλά και η γλωσσική 
συγγένεια Κρήτης-Πάρου. Τοποθεσίες που υπενθυμί-
ζουν παρουσία κρητικών: Κρητικός, Φώσκολου, Χάν-
δακας, Δρακάκη, Καπαρού, Κοτάκη, Μαναρόλη, Μορό-
νου, Περγαντή, Σφάκη, Σολωμού.

Από τα επώνυμα: Βασιλάκης, Βλαστός, Γαβαλάς, Γα-
λανάκης, Δραγάτης, Δρακάκης, Καπαρός, Καλλέργης, 
Κονταράτος, Καντιώτης, Νταμίας (Δαμίας), Λεονταρά-
κης, Μεσαρίτης, Μοστράτος, Μουσούρης, Νικηφορά-
κης, Παιδιάτης, Πενιζέλος, Περάκης, Πικρός, Ρίτσος, 
Σηφάκης, Σιδεράκης, Σκληρός, Σκορδίλης, Σκορδού-
λης, Στέλλας, Σφακιανός, Τάγαρης, Φούσκης, Χανιώ-
της, Χριστόφορος, κ.α. 

Από την Πελοπόννησο τον 17ο αι. ο Τζανάκης Μαυ-
ρογένης, εποίκισε την Πάρο.

Οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκαν 
βόρεια της Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά και μνη-
μονεύονται με τα τοπωνύμια Προσφυγικά και Συνοι-
κισμός.

Συνώνυμα επίθετα παριανών
Συνώνυμα επίθετα και διαφορετικά, η Χώρα για πα-

ράδειγμα έχει πάρα πολλά. Αντίστοιχα υπάρχουν στη 
Νάουσα και τα χωριά. Εκεί μονοπωλούνται πάλι, επί-
θετα αρκετά.

Στην Παροικιά λόγου χάρη Μαύρηδες, Μπαρμπαρή-
δες, Δαφερέρηδες, Δραγάτηδες, Τσαντάνηδες, Σαρ-
ρήδες. Στη Νάουσα Καρποδίνηδες, Τριπολιτσιώτηδες, 
Μπαφίτες, στην Μάρπησσα, Τσιγώνηδες, Τριβυζάδες, 
Μελανίτες.

Και τώρα άλλα επίθετα συνώνυμα και μη, όπου τα 
συναντούμε σε όλο το νησί.

Στον Έλητα, στο Δάσος, Σαμαλτάνηδες, Αρκουλή-
δες, Σκαραμαγκάδες και Δρακάκηδες, Φραγκούληδες, 
Λουκήδες. Κακάπετρα και Παροικιά, Μαύρηδες, Μπαρ-

μπαρήδες, Καλακώνηδες, Γιατροπούληδες, Σιφναίη-
δες, Σαρρήδες. Τσαντάνηδες, Μαούνηδες, Πατέληδες, 
Μπιζάδες, Δαφερέρηδες, Ιορδάνηδες, Πάσσηδες και 
Μουρλάδες.

Κρωτήρι και Καλάμι, Αλιφιέρηδες, Κοντούδες, Μα-
λατέστηδες, Καρποδίνηδες, Ακάλεστοι, Σπανήδες.

Καμάρες και στη Νάουσα, Σάντα Μαρία και Αμπε-
λά, άλλα επίθετα εκεί και διαφορετικά. Κορτιάνηδες, 
Βιώνηδες, Κρητικήδες, Μπαρμπαρήγηδες, Νίκηδες και 
Τσουνάκηδες, Μπάληδες, Δευτερήγηδες. Τριπολιτσιώ-
τηδες στη Νάουσα, Φράγκηδες, Βαβανήδες, Μπαφίτη-
δες, Μαλαματένηδες, Ταντάνηδες, Ζουμήδες.

Φύγαμε από Νάουσα πάμε Κάτω Χωριά, στον Πρό-
δρομο, στα Μάρμαρα, Μάρπησσα, Λογαρά. Αντιπα-
ριώτηδες στα Μάρμαρα, Χριστοφόρηδες, Βαζαίοι, 
Καλλέργηδες, Κληρονόμηδες, Αλιπράντηδες και Τζα-
νακοπουλαίοι. Στον Πρόδρομο, Καβάλληδες, Γεμελιά-
ρηδες, Ριτσαίοι, Παυλάκηδες, Σηφάκηδες, Σομπόνη-
δες, Μηλαίοι. Στη Μάρπησσα, Τσιγώνηδες, Τζιώτηδες, 
Φωκιανήδες, Πατέληδες, Μαλαματένηδες, Τριβυζάδες 
και Φραντζήδες. Λουρίδηδες, Φυσιλάνηδες, Παντελαί-
ηδες, Ασωνήτες,

Μπάληδες, Ανουσάκηδες, Αγουραίοι, Μελανήτες. 
Στον Κώστο, Μπογιατζήδες, Βελέντζηδες, Ζουμήδες, 
Ρούσσηδες, Λαχταρίδηδες, Κανάληλες, Χερουβήδες. 
Στις Λεύκες και στα Θαψανά, Χανιώτηδες, Λουκήδες, 
Κονταράτηδες, Δεσύλληδες, Καστανιάδες και Αρκου-
λήδες, Στέλληδες, Βιτζηλαίηδες, Γκίκηδες και Αρκάδες,

Κρυστάληδες, Αλιπράντηδες, Περράκηδες, Μαυρα-
γκάδες.

Στην Αγγαιριά, Χανιώτηδες, Ραγκούσηδες, Λουκήδες, 
επίθετα των Λευκιανών, μα Λευκιανές και οι ρίζες. Στην 
Αλυκή, Σκανδάληδες, Παρούσηδες, Γαβαλλάδες,

στο Καμάρι, Παντελαίηδες, Δρακάκηδες, Σκιαδάδες. 
Βουτάκο, Δεντρολίβανο στη Πούντα και Σωτήρες, Νί-
κηδες και Κανίρηδες, Μπιζάδες και Σπανήδες.

Αυτά κι’ άλλα επίθετα που δεν τ’ αναφέρω, κατέγρα-
ψε η πένα μου με πολύ ενδιαφέρον. 

Πηγές: «Παριανά τευχ. 93», «Παριανές ποιητικές ει-
κόνες του Γεωργίου Ιορδάνη»

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

«Μένουμε 
Ασφαλείς» 
«Δούρειος 
Ίππος - Πάρος 
2021»

 Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. εναρμονισμέ-
νη και φέτος στο πλαίσιο των 
απαγορευτικών μέτρων για 
την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
προκειμένου να χαρίσει σε μι-
κρούς και μεγάλους λίγη από 
την καλή διάθεση στο πνεύ-
μα των εορταστικών ημερών 
της αποκριάς, κατασκεύασε με 

μεράκι και εφευρετικότητα τον αποκριάτικο «Δούρειο 
Ίππο - Πάρος 2021».

Τον φορτώσαμε με σερπαντίνες, κομφετί, σφυρί-
χτρες, καραμούζες και αποκριάτικες μουσικές, μα 
πάνω απ’ όλα τον φορτώσαμε με το επίκαιρο μήνυμα 
«Μένουμε Ασφαλείς» με σκοπό να το μεταφέρουμε σε 
όλη την Πάρο, σε κάθε γωνιά του νησιού μας, τηρώ-
ντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, 
πάντα με την πολύτιμη βοήθεια όλων των Προέδρων 
των Κοινοτήτων του Δήμου μας. ώστε να ευχαριστη-
θούν όλοι αυτή τη χαρούμενη και γιορτινή βόλτα με 
ασφάλεια. Η διαδρομή του «Δούρειου Ίππου - Πάρος 
2021» θα είναι συνεχόμενη χωρίς στάσεις και συγχρω-
τισμό σε κανένα σημείο της διαδρομής, έτσι ώστε το 

κεντρικό μήνυμα αυτής της δράσης που είναι «Μένου-
με Ασφαλείς» να γίνει πράξη από όλους μας.

Το Σάββατο 13 Μαρτίου ο Δούρειος Ίππος - Πά-
ρος 2021 θα ξεκινήσει το αποκριάτικο ταξίδι του στις 
10:30 το πρωί από τη Μάρπησσα θα περάσει από τα 
Μάρμαρα και τον Πρόδρομο και θα ολοκληρώσει την 
πρώτη μέρα της βόλτας του στη Νάουσα.

Την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 10:30 το πρωί θα ξε-
κινήσει από την πλατεία του Κώστου, θα περάσει από 
Λεύκες, Δρυό, Άσπρο Χωριό, Αγκαιριά, Αλυκή, Βουτά-
κο, Κάμπο και θα ολοκληρώσει το φετινό αποκριάτικο 
ταξίδι του στην Παροικία. 

Ευχόμαστε ολόψυχα οι φετινές απόκριες να είναι οι 
τελευταίες που θα μας κρατήσουν «μέσα και ασφα-
λείς» και από του χρόνου, λυτρωμένοι πλέον από τα 
δεινά της πανδημίας, να μπορέσουμε να ξεφαντώσου-
με και πάλι όλοι μαζί, με τον παραδοσιακό μας καρνά-
βαλο, τις πατροπαράδοτες ευρηματικές μας μασκαριές 
και τις απαραίτητες βραζιλιάνικες σάμπες και όχι μόνο.

Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, και καλή σαρακο-
στή.

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

Δημήτριος Αντιπαριώτης
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Στην 
κερδοφορία 
των 
εφοπλιστών 
δεν υπάρχει 
lockdown

Η Τ.Ε. Νοτίων Κυκλάδων του ΚΚΕ με ανακοί-
νωσή της κάνει αναφορά στα «παιχνίδια» των εφο-
πλιστών που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας και 
τα προβλήματα που δημιουργούνται στους κατοίκους 
τους.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Σε απομόνωση, επιπλέον οικονομική αφαίμαξη και 

ταλαιπωρία επέβαλαν ουσιαστικά οι ακτοπλόοι εφο-
πλιστές και οι εμπλεκόμενοι με την ακτοπλοΐα όμιλοι 
τούς κατοίκους των νησιών των Νοτίων Κυκλάδων 
μόλις σταμάτησε η κρατική επιχορήγηση.

Αραίωσαν ακόμα περισσότερο και άλλαξαν τα δρο-
μολόγια διασύνδεσης με το κέντρο, την πρωτεύουσα 
των Κυκλάδων καθώς και των νησιών μεταξύ τους, 
με τη στήριξη βέβαια της κυβέρνησης, όπως γινόταν 
άλλωστε διαχρονικά και από όλες τις προηγούμενες 

κυβερνήσεις. Αφού 
καρπώθηκαν:

- όλα τα χρόνια το 
φιλέτο της καλοκαι-
ρινής και τουριστικής 
περιόδου, 

- 67 εκατ. ευρώ «ζε-
στό» χρήμα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Ναυτιλίας για να αντιμετωπιστούν οι αρ-
νητικές συνέπειες της πανδημίας στους ακτοπλόους 
εφοπλιστές,

- τις επιδοτήσεις (πάνω από 140 εκατ. ευρώ για τις 
τάχα άγονες γραμμές, 160 εκατ. ευρώ έμμεση επι-
δότησή τους με το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο, 
τις απευθείας αναθέσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων), 
με πρόσχημα «την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και 
τη διασφάλιση ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου.

Τώρα αδιαφορούν κυβέρνηση και εφοπλιστές
για τους νησιώτες και τις επιτακτικές ανάγκες τους, 
όπως μετακινήσεις, δαπάνες μεταφοράς και διαμονής:

- για θέματα υγείας λόγω έλλειψης υποδομών, στε-
λέχωσης, ειδικοτήτων (Πάρο, Ίο, Ανάφη, Αμοργό, Σί-
κινο, Φολέγανδρο, Μικρές Κυκλάδες, Νάξο),

- για δημόσιες υπηρεσίες (Δικαστικές, αλλοδαπών, 
πιστοποίησης αναπηρίας, ειδικής Αγωγής-ΚΕΣΥ, ερ-
γασιακά θέματα…),

- για λόγους εργασίας…
Αυτά είναι τα αποτελέσματα του οικονομικού 

συστήματος που στο κέντρο του δεν έχει την κάλυψη 

των αναγκών των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων 
αλλά τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας, εν προκει-
μένω των εφοπλιστών. Είναι τα αποτελέσματα του κα-
πιταλισμού. Η αθλιότητά του είναι διάχυτη σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής μας ζωής. Δεν εξανθρω-
πίζεται, όπως αποδείχτηκε περίτρανα και σε όλη την 
περίοδο της πανδημίας. 

Οι μάσκες των εναλλαγών των κυβερνήσεων, των 
υποσχέσεων, των αγαθοεργιών και του μύθου «όλοι 
μαζί», έπεσαν. Το ΚΚΕ, με τις θέσεις και τη δράση του, 
στέκεται με ευθύνη δίπλα στους κατοίκους, στους μι-
σθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς 
αγρότες των νησιών, γι’ αυτό βρίσκεται σταθερά απέ-
ναντι στην πολιτική που υπηρετούν η κυβέρνηση της 
ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που υπηρετούν 
τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών και τις 
επιλογές της ΕΕ.

Καλούμε τους κατοίκους των νησιών, τα σωματεία, 
τους φορείς να απαιτήσουμε αυτά που μας αξίζουν:

- Την άμεση πύκνωση των ακτοπλοϊκών δρομολογί-
ων με το κέντρο, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων και 
των νησιών μεταξύ τους.

- Δρομολόγια σε ώρες που θα εξυπηρετούν τουλά-
χιστον τις επιτακτικές ανάγκες των νησιωτών, 

- Πλοία ασφαλή, με όλα τα μέτρα προστασίας, πρω-
τόκολλα υγείας επιβατών και ναυτεργατών

- Μείωση κατά 50% των εισιτηρίων και δωρεά 
μεταφορά με ευθύνη του κράτους των ασθενών και 
των συνοδών τους καθώς και η διαμονή τους όπου 
απαιτείται».

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

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

∆ασολόγος
Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ
Τεχνικός Σύµβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ

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

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

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

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

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

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

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

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 
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Ατέλειες 
στον λιμένα 
Παροικιάς

Σύμφωνα με επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας προς τον γενικό γραμματέα Λι-
μένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΝΑΝΠ, Ευάγγελο 
Κυριαζόπουλο, υπάρχουν πολλά προβλήματα στα λι-
μάνια των Κυκλάδων.

Γι’ αυτό τον λόγο ο Σύνδεσμος των ακτοπλόων ζητάει 
ζητά να αξιοποιηθούν τα λιμενικά τέλη που πληρώνουν 
οι εταιρείες, και να προγραμματιστεί ο σχεδιασμός και 
η σταδιακή υλοποίηση των έργων.

Πρόβλημα όμως εντοπίζεται και στον λιμένα Πειραι-
ώς (Θέσεις 108-119), δηλαδή εκεί που ελλιμενίζονται 
τα πλοία προς Κυκλάδες. Σύμφωνα με την επιστολή 
στον λιμένα Πειραιώς χρειάζεται η τοποθέτηση προ-
στατευτικών στο στηθαίο, του κόκκινου φανού της ει-
σόδου στο κεντρικό λιμάνι αλλά και προσκρουστήρων, 
καθώς και εκβάθυνση, καθαρισμός θαλάσσιου πυθμέ-
να στη λιμενολεκάνη περιοχής «Λεμονάδικα». 

Για τα λιμάνι των Κυκλάδων γίνεται αναφορά γι’ 
αυτό της Τήνου και άμεση απομάκρυνση από τα ημι-
βυθισμένα μπλόκια, ενώ στη Νάξο η θέση Νο 3 δεν 
χρησιμοποιείται λόγω καθίζησης της προβλήτας και το 
βάθος στη Νο 4 θέση κυμαίνεται από 4,5-5,1 μ. με 
αποτέλεσμα ολόκληρη η νότια πλευρά να παραμένει 
εκτός λειτουργίας για τα μεγαλύτερα πλοία. Για τον 
λιμένα του Αθηνιού στη Σαντορίνη, είναι επιτακτική 
ανάγκη, να εξευρεθεί μία εναλλακτική λύση σε περί-
πτωση αδυναμίας προσέγγισης των πλοίων, σε κάποια 
άλλη υπήνεμη από Δ-ΝΔ ανέμους, τοποθεσία, ενώ για 
τη Μύκονο χρειάζεται αποκατάσταση και συντήρηση 
της προβλήτας Νο6.

Ακόμα, αναφορά γίνεται για το λιμάνι της Άνδρου, 
καθώς και τον λιμένα της Σύρου στον οποίο χρειάζεται 
τοποθέτηση προσκρουστήρων νέου τύπου, επισκευή 
ράμπας θέση, εκβάθυνση λιμενολεκάνης κλπ. Επίσης 
και για μικρότερα λιμάνι των Κυκλάδων γίνονται υπο-
δείξεις.

Σε ό,τι αφορά τον λιμένα Παροικιάς σημειώ-
νονται τα παρακάτω προβλήματα:

α) Ενίσχυση φωτοβολίας φανού Αγ. Φωκά 
(χάνεται στα φώτα της πόλης), β) εκβάθυνση 
πλησίον θέσεων 6-7-8, γ) τοποθέτηση προ-
σκρουστήρων, δ) δημιουργία μεγαλύτερου 
χερσαίου χώρου και στ) κατασκευή προβόλου 
για δυνατότητα πλαγιοδέτησης πλοίων διανυ-
κτέρευσης.

Υπαίθριο 
εμπόριο

Η διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους νέους κατόχους αδειών υπαίθριου 
εμπορίου παραγωγούς ή αδειούχων από άλλη Περι-
φέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν για άσκηση δρα-
στηριοποίησης τους

Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου το μη-
νιαίο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 5 
ευρώ ή 60 ευρώ κατ’ έτος, για τη δραστηριοποίηση 
των πλανόδιων πωλητών (επαγγελματιών και παρα-
γωγών) εντός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων μπορεί να εγκρί-
νει έως 40 δραστηριοποιήσεις για τους νέους αδειού-
χους παραγωγούς πωλητές ή όσων αδειούχων από 
άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν. Σημει-
ώνουμε ότι ήδη έχουν υπάρξει εγκρίσεις δραστηριο-
ποιήσεων από τις Υπηρεσίες και επομένως ο αριθμός 
των προς διάθεση 40 εγκρίσεων δραστηριοποιήσεων, 
έχει μειωθεί. 

Η αίτηση για την έγκριση δραστηριοποίησης αδειού-
χου παραγωγού πωλητή υπαιθρίου πλανόδιου εμπορί-
ου στην Περιφέρεια υποβάλλεται, στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Νομού Κυκλάδων, ως εξής: 

1. Στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυ-
τόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/
ανανέωση της άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου 
(πλανόδιου) εμπορίου. 

2. Στη διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, Τμήμα 
Εμπορίου, Αντωνίου Μάτεση, 2ος όροφος (Υπεύθυνος: 
Σιγάλας Ιωάννης, τηλ. 2281088742).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δι-
καιολογητικά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες έως τις 
25/3/2021.

Τέλος και αρκετά σημαντικό: Για λόγους που 
σχετίζονται με τη νησιωτικότητα και για την κατά προ-
τεραιότητα ανάδειξη των τοπικών προϊόντων-παραγω-
γών, επί του παρόντος δε θα ικανοποιούνται αιτήματα 
δραστηριοποίησης εντός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
αδειούχων παραγωγών πωλητών υπαίθριου πλανόδι-
ου εμπορίου που έχουν αδειοδοτηθεί από δήμο άλλης 
Περιφέρειας και η παραγωγή τους πραγματοποιείται 
σε άλλη Περιφέρεια, πλην αυτής του Νοτίου Αιγαίου.

Χωρίς 
αλεξίπτωτο η 
πτώση!

Αρκετά σοβαρότερα γίνονται τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης, αφού ο συνολικός τζίρος του 2020 υπο-
χώρησε στα 467,4 εκατ. ευρώ, από 989 εκατ. ευρώ 
το 2019, δηλαδή, πτώση 53%! Η πτώση, σύμφωνα με 
όλους τους οικονομικούς αναλυτές θα είναι μεγαλύτε-
ρη το 2021 καθώς οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι ένα 
καλό σενάριο για το 2021 είναι μία μείωση της τάξης 
του 50% σε σχέση με το 2020.

Ενδεικτικό της πίεσης που ασκήθηκε πέρυσι στην 
αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι ότι η μέση 
πληρότητα των καταλυμάτων υποχώρησε κατά 27,7% 
και διαμορφώθηκε σε μόλις 36,1%, έναντι σχεδόν 
50% το 2019. Ουσιαστικά δηλαδή υπήρξαν κρατήσεις 
μόλις για το 1/3 των διαθέσιμων ημερών. Τα παραπά-
νω στοιχεία προκύπτουν από την ετήσια έρευνα για 
την ελληνική αγορά, που εκπόνησε η εξειδικευμένη 
εταιρεία AirDNA, η οποία αντλεί στοιχεία από περισ-
σότερες από 10 εκατ. αγγελίες ακινήτων βραχυχρό-
νιας μίσθωσης σε παγκόσμια βάση (Airbnb και Vrbo). 
Σε ό,τι αφορά τις Κυκλάδες η πτώση της βραχυχρόνι-
ας μίσθωσης στη Μύκονο ήταν 41%, στη Σαντορίνη 
33% στην Πάρο 31,4% και στην Τήνο 25%. Η μόνη 
περιοχή της χώρας που διασώθηκε στη βραχυχρόνια 
μίσθωση το 2020 ήταν αυτή του παράκτιου μετώπου 
της Αττικής, με μόλις 9,3% μείωση. Αυτό οφείλεται ότι 
οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου δεν επιθυμούν να μετα-
κινηθούν σε νησιά για διακοπές για λόγους ασφαλείας 
στις μετακινήσεις τους.

«Εξαφανίζονται» οι αγγελίες!
Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα «Ημε-

ρήσια»  παράγοντες της αγοράς βραχυχρόνιων μι-
σθώσεων διαπιστώνουν ότι σήμερα έχει πλέον διαμορ-
φωθεί ένα διαφορετικό «τοπίο», καθώς η πανδημία 
επιτάχυνε τις εξελίξεις που είχαν αρχίσει να 
διαγράφονται ήδη από το 2019. 

Συγκεκριμένα, χιλιάδες αγγελίες καταλυμάτων έχουν 
πλέον «κατέβει» από τις ψηφιακές πλατφόρμες βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων, προκειμένου να προωθηθούν 
μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων.

Οικονομία

Επιμόρφωση 
για αγρότες

Το επιμελητήριο Κυκλάδων, σε συνεργασία με το 
Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε την Παρα-
σκευή 12 Μαρτίου 2021 νέο κύκλο επιμόρφωσης με 
θέμα «Ανάδειξη και αξιοποίηση του αγροδιατροφικού 
πλούτου των Κυκλάδων».

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν τέσσερα εκ-
παιδευτικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε κάθε 
ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στον χώρο του 
πρωτογενούς τομέα, της αγροδιατροφής και της γα-
στρονομίας στις Κυκλάδες

Στο πρώτο σεμινάριο με θέμα «Πιστοποιημένα προϊ-
όντα. Η σημασία των ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ στην τοπική 
ανάπτυξη», ο εισηγητής κ. Θεόφιλος Μασούρας, καθη-
γητής Γαλακτοκομίας, θα επικεντρωθεί στη διατροφική 

αξία του γάλακτος και των προϊόντων του, στα παρα-
δοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, στα προϊόντα που 
φέρουν σήμα ποιότητας κλπ.

Θα ακολουθήσουν τον Απρίλιο 2021 τρία ακόμη σε-
μινάρια με την παρακάτω θεματολογία: Καλλιέργεια 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η σημασία 
των ντόπιων ζωικών φυλών στην ανάπτυξη των Κυ-
κλάδων και ξηρικές καλλιέργειες στα νησιά του Αι-
γαίου. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας του επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και 
τους εισηγητές καθώς και την αίτηση συμμετοχής 
μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο τμήμα Κα-
τάρτισης του επιμελητηρίου Κυκλάδων (τηλ.: 22810 
82346) και στο γραφείο της Πάρου (τηλ.: 22840 
23031).

Τέλος, για όλους όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία ή αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες, θα 
υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας και 
υποστήριξης στα τηλέφωνα που αναφέρονται.
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Οι πρόγονοί μας
(2ο μέρος)

Στο μητρώο των Αρρένων, των ετών 1831 έως και 
1865 που παρουσιάζεται παρακάτω, είναι εγγεγραμ-
μένοι οι άρρενες που γεννήθηκαν στην κοινότητα των 
Λευκών (στο χωριό Λεύκες και σε όλους τους οικι-
σμούς που ανήκαν στην κοινότητα των Λευκών). 

Οι παρατηρούμενες οκτώ (8) εξαιρέσεις, της κατα-
χώρισης δηλαδή αρρένων που δεν γεννήθηκαν στις 
Λεύκες, οφείλονται, είτε στο ότι οι οικογένειες ήταν 
Λευκιανές και κατοικούσαν στις Λεύκες, είτε σε ειδι-
κούς λόγους (όπως είναι η περίπτωση του επωνύμου 
α.α. 67 του έτους 1849, που γεννήθηκε στην Αντίπαρο 
αλλά εγγράφτηκε στο μητρώο γιατί νυμφεύτηκε με 
Λευκιανή στις Λεύκες, στις οποίες προφανώς και πα-
ρέμεινε). Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο 
αρρένων (τα έτη 1831-1865), ανέρχεται σε 321. Οι 
313 γεννήθηκαν στις Λεύκες, 7 γεννήθηκαν στην Αθή-
να και 1 στην Αντίπαρο. Στην Αθήνα γεννήθηκαν, από 
Λευκιανές οικογένειες, οι με αύξοντα αριθμό: 159 (το 
έτος 1856), 210 (το έτος 1860), 229 (το έτος 1861), 
254 (το έτος 1862), 255 και 264 (το έτος 1863) και 
306 (το έτος 1865).Στην Αντίπαρο γεννήθηκε ομε 
αύξοντα αριθμό 67 (το έτος1849), που νυμφεύθηκε 
στις Λεύκες. Στο τέλος των καταχωρίσεων ορισμένων 
ετών, υπάρχει δική μας «Σημείωση», όπου κρίνουμε 
ότι απαιτείται κάποια διευκρίνιση ή συμπληρωματική 
πληροφορία, για τους εγγεγραμμένους του συγκεκρι-
μένου έτους. Ίσως, οι Λευκιανοί που θα διαβάσουν τα 
ονοματεπώνυμα που αναγράφονται στις ληξιαρχικές 
πράξεις και στο μητρώο αρρένων, αναγνωρίσουν το 
ονοματεπώνυμο κάποιου από τους προγόνους τους.

Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Αρρένων της Κοι-

νότητας Λευκών, των ετών 1831-1865. (Όλα τα 
ονόματα είναι γραμμένα όπως τα έγραφαν την εποχή 
εκείνη).

Γεννηθέντες του 1831 στις Λεύκες: Σκανδάλης 
Ευστάθιος του Κωνσταντίνου, Αιγινήτης Ιωάννης του 
Παναγιώτη, Γκίκας Νικόλαος του Μάρκου.

Σημείωση: Στα έτη 1832 έως και 1839 δεν υπάρ-
χει καταχώριση. Οι καταχωρίσεις συνεχίζονται από το 
έτος 1840 μέχρι το 1914.

Γεννηθέντες του 1840 στις Λεύκες: Παντελαί-
ος Εμμανουήλ του Μάρκου, Τζόλμας Εμμανουήλ του 
Πέτρου.

Σημείωση: Το επώνυμο Τζόλμας, μάλλον είναι πα-
ρατσούκλι (παρωνύμιο) και ως τέτοιο ακουγόταν για 
χρόνια στις Λεύκες

Γεννηθέντες του 1841 στις Λεύκες: Γαβαλάς 
Απόστολος του Εμμανουήλ, Καντιώτης Δημήτριος του 
Αντωνίου, Χριστόδουλος του Γεωργίου, Κυδωνιεύς Ιω-
άννης του Γεωργίου, Παντελαίος Γεώργιος του Ιωάν-
νη, Ραγκούσης Νικόλαος του Ιωάννη, Σκιαδάς Μάρκος 
του Ιωάννη, Χανιώτης Νικόλαος του Ιωάννη, Χανιώτης 
Κωνσταντίνος του Στέφανου.

Γεννηθέντες του 1842 στις Λεύκες: Αιγινήτης 

Πιππής του Παναγιώτη, Κυδωνιεύς Κωνσταντίνος του 
Γεωργίου.

Γεννηθέντες του 1843 στις Λεύκες: Γαϊτάνος 
Λεονάρδος του Λαμπρινού, Δρακάκης Μιχαήλ του Ιω-
άννη, Παντελαίος Ιάκωβος του Νικόλαου, Ρούσσος 
Ανδρέας του Δημήτριου, Ραγκούσης Κωνσταντίνος 
του Φραγκίσκου, Ραγκούσης Στυλιανός του Γεωργίου, 
Χανιώτης Στέφανος του Κωνσταντίνου, Χανιώτης Ιω-
άννης του Γεωργίου.

Γεννηθέντες του 1844 στις Λεύκες: Γεμελιάρης 
Μιχαήλ του Γεωργίου, Ζουμής Χρουσής του Γεωργίου, 
Καντιώτης Ιωάννης του Νικόλαου, Πανόριος Λεωνί-
δας του Νικόλαου, Παντελαίος Ιάκωβος του Πέτρου, 
Παντελαίος Ζαχαρίας του Ιωάννη, Ρούσσος Γεώργιους 
του Μαρή, Σκιαδάς Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Σκιαδάς 
Γεώργιος του Λουκά, Σκιαδάς Εμμανουήλ του Αντωνί-
ου, Χανιώτης Πέτρος του Γεωργίου.

Γεννηθέντες του 1845 στις Λεύκες: Καστανιάς 
Αντώνιος του Νικόλαου, Καστανιάς Γεώργιος του Δη-
μήτριου, Παντελαίος Μιχαήλ του Στεφάνου, Πανόριος 
Γεώργίος του Νικόλαου, Ραγκούσης Νικόλαος του Δη-
μήτριου

Γεννηθέντες του 1846 στις Λεύκες: Δεσίλας 
Αναστάσιος του Μιχαήλ, Δρακάκης Νικόλαος του Ιω-
άννη, Μοστράτος Νικόλαος του Μάρκου, Ραγκούσης 
Μιχαήλ του Ζωρζη, Ρούσσος Γεώργιος του Γουλιελμή, 
Σκιαδάς Νικόλαος του Εμμανουήλ, Σκιαδάς Γεώργιος 
του Αντωνίου, Χανιώτης Σπυρίδων του Γεωργίου.

Γεννηθέντες του 1847 στις Λεύκες: Κρητικός 
Νικόλαος του Περούλη, Λουκής Αντώνιος του Στεφά-
νου, Λουκής Αντώνιος του Ιωάννη, Μοστράτος Νικό-
λαος του Ιωάννη, Ρούσσος Νικόλαος του Ιωάννη, Ρα-
γκούσης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Ραγκούσης Μιχαήλ 
του Αντωνίου, Σκιαδάς Ιωάννης του Αντωνίου.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς
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Η Πάρος είναι νησί που εξαρτάται οικονομικά σε με-
γάλο βαθμό από τον τουρισμό και τα τελευταία χρό-
νια έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο στον συγκεκριμένο 
κομμάτι. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην προώθηση του 
νησιού, εκτός από την φυσική του ομορφιά, έχουν και 
οι εκδηλώσεις που γίνονται χειμώνα καλοκαίρι. 

Αυτό οφείλεται στους πολιτιστικούς συλλόγους, 
αλλά και τους ανθρώπους που ασχολούνται και τους 
«τρέχουν», διατηρώντας και προωθώντας τα ήθη και 
τα έθιμα της Πάρου, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχουν 
μείνει ανενεργοί λόγω της πανδημίας. 

Η «Φ.τ.Π» θέλοντας να φέρει πιο κοντά στον κόσμο 
και κυρίως τους νέους θα παρουσιάσει σταδιακά του 
πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται. Η 
αρχή θα γίνει με τον πολιτιστικό σύλλογο Άσπρου 
Χωριού, «Ατλαντίς και τον πρόεδρο του, Νίκο 
Τριαντάφυλλο.

Πόσα χρόνια λειτουργίας και προσφοράς 
έχει στην Πάρο ο σύλλογος; 

«O σύλλογος μας φέτος συμπληρώνει 23 χρόνια 
από την σύστασή του. Ιδρύθηκε το 1998 σε μια προ-
σπάθεια υλοποίησης έργων προς όφελος του χωριού 
μας και εξελίχθηκε σ ένα σύλλογο δράσης, πολιτισμού 
και εξωραϊσμού, με κοινωνική απήχηση τόσο από συ-
ντοπίτες μας παριανούς αλλά και από φίλους από 
άλλα μέρη της Ελλάδος, κυρίως μέσα από τις συνερ-
γασίες που είχαμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μας 
όλα αυτά τα χρόνια».

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

«Ο σύλλογος δημιουργήθηκε από μία ομάδα αν-
θρώπων του Άσπρου Χωριού που βλέπαμε τα προ-
βλήματα να συσσωρεύονται γύρω μας και δεν υπήρχε 
ένας δυναμικός φορέας να τα προωθήσει και να τα 
επιλύσει.

Βλέποντας τον δυναμισμό των κατοίκων σε διά-
σπαρτες δραστηριότητες που γίνονταν τότε σε υπαί-
θριους χώρους και χωρίς καμία υποδομή, και δεδομέ-
νου ότι οι άνθρωποι αυτοί επιθυμούσαν κάτι καλύτερο 
γι’ αυτούς και τα παιδιά τους, ξεκινήσαμε όλοι μαζί 
ιδρύοντας τον σύλλογο με έναν δυναμισμό. 

Αρχικά δόθηκε βαρύτητα σε εξωραϊστικά έργα όπως 
η ενίσχυση αποπεράτωσης του νέου Ι.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής που ξεκινούσε τότε, η συντήρηση του παλαιού 
Ιερού Ναού, η κατασκευή λέσχης νεολαίας σε ιδιόκτη-
το ακίνητο που αποκτήσαμε, η κατασκευή της μικρής 
αίθουσας, των δημοσίων W.C., του πολιτιστικού κέ-
ντρου και του γραφείου στον χώρο της εκκλησίας με 
πλήρη εξοπλισμό, ο εξωραϊσμός του παλιού νεκροτα-
φείου, η κατασκευή στάσης λεωφορείων στα Γλυφά, 
και η κατασκευή του ηρώου εθνικών εορτών. 

Ταυτόχρονα, με τα έργα εξωραϊσμού σχεδιάσαμε και 
οργανώσαμε όλα αυτά τα χρόνια και την πολιτιστική 

μας δραστηριότητα πραγματοποιώντας εκδηλώσεις 
για τη διατήρηση της παράδοσης και της ιστορίας του 
τόπου μας. Εργαστήκαμε με συνέπεια και αρμονική 
συνεργασία δημιουργώντας έργα κοινής ωφέλειας. 
Και στον αφιλοκερδή εθελοντικό αγώνα που κάναμε 
και που εξακολουθούμε να κάνουμε, η ανταμοιβή μας 
είναι το επιτυχημένο αποτέλεσμα που έχουμε να αξιο-
ποιούμε δημιουργικά ότι έχουμε φτιάξει». 

Γιατί «Ατλαντίς;»
Αρκετός κόσμος μπορεί να μη γνωρίζει το 

όνομα «Ατλαντίς». Πως δημιουργήθηκε;
«Η επιλογή του ονόματος έγινε μεταξύ πολλών ονο-

μασιών στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση του συλλό-
γου μας το 1998. Τότε, το Άσπρο Χωριό, ήταν ένας 
οικισμός, ο οποίος αν και είχε μεγάλη ανάπτυξη δεν 
υπήρχε καμία υποδομή όπως π.χ. πλατεία, παιδική 
χαρά, γήπεδο, πολιτιστική αίθουσα, κ.α., ούτε όμως 
πινακίδες που να υποδηλώνουν την ύπαρξή του. Επί-
σης, δεν αναγραφόταν στους περισσότερους χάρτες 
του νησιού. 

Ήταν δηλαδή ένα απομονωμένο χωριό, που και 
λόγω της γεωγραφικής του θέσης ήταν άγνωστο σε 
πολλούς. Αυτά σε συνδυασμό με έναν βυθισμένο προ-
ϊστορικό οικισμό που υπάρχει κοντά μας, στο Ακρωτή-
ριο «Πύργος», μας προέτρεψε να σκεφτόμαστε και να 
αισθανόμαστε όλοι σαν κάτοικοι μιας χαμένης «Ατλα-
ντίδας», και έτσι αποφασίσαμε ομόφωνα να δώσουμε 
στον σύλλογο την ονομασία «ΑΤΛΑΝΤΙΣ».

Ποιο είναι το ιδιαίτερο στίγμα του Άσπρου 
Χωριού από άποψη πολιτιστικών; 

«Όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιούμαστε σε πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την πολιτι-
στική μας κληρονομιά και τα τοπικά ήθη και έθιμα. 
Δηλαδή, κοπή πίτας, βραβεύσεις μαθητών, παραδο-
σιακό πασχαλινό παζάρι, χοροί, συνεστιάσεις, μουσι-
κοχορευτικές εκδηλώσεις, αναπαραστάσεις Μ. Παρα-
σκευής, τοπικά πανηγύρια της Ζωοδόχου Πηγής και 
Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, κάψιμο των Μάηδων, 
μουσικές καλοκαιρινές βραδιές, παραστάσεις Καρα-

γκιόζη, ιατρικές ομιλίες, φθινοπωρινές εκδρομές, χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις, παραδοσιακά κάλαντα, 
διοργάνωση Εθνικών επετείων κ.α. 

Αυτό όμως που αποτελεί το πολιτιστικό μας στίγμα 
τα τελευταία 16 χρόνια είναι ο θεσμός των Μικρα-
σιατικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται στο 
χωριό μας κάθε Σεπτέμβριο. Όπως ίσως γνωρίζετε το 
Άσπρο χωριό έχει και κατοίκους με Μικρασιάτικες ρί-
ζες, και υπάρχει παρεκκλήσι από το 1998 αφιερωμένο 
στον Άγιο Εθνομάρτυρα Χρυσόστομο, τελευταίο Μη-
τροπολίτη Σμύρνης, που θανατώθηκε με άγριο θάνατο 
από τους Τούρκους στην Μικρασιατική καταστροφή 
του 1922. 

Με αφορμή λοιπόν τον θρησκευτικό πανηγυρισμό 
κάθε Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε από το 2005 σε συνερ-
γασία με το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας 
και με έναν ακόμη φιλοξενούμενο διαφορετικό κάθε 
χρόνο μικρασιατικό σύλλογο της Ελλάδας, να πραγ-
ματοποιούμε αυτές τις συναντήσεις που περιλαμβά-
νουν χορούς, τραγούδια, και δρώμενα της Μ. Ασίας 
για να μην ξεχνάμε αυτόν τον απίστευτο πολιτισμό 
των Μικρασιατών προγόνων μας. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται συνήθως διήμερο και 
συμπεριλαμβάνει και ομιλίες, προβολές, και μουσικές 
βραδιές, σε συνεργασία με τους παραπάνω και με 
άλλους πολιτιστικούς συλλόγους και την υποστήρι-
ξη της ΚΔΕΠΑΠ τους οποίους ευχαριστούμε όλους 
θερμά. Ο πολιτισμός της Μικράς Ασίας είναι μεγάλος 
και θα πρέπει να παραμείνει ανεξίτηλος στην μνήμη 
όλων μας».

Τα προβλήματα της πανδημίας
Η πανδημία έχει επηρεάσει πολλές δραστη-

ριότητες πάνω στο νησί εδώ και ένα χρόνο. Οι 
σύλλογοι για την επιβίωσή τους χρειάζονται 
τις εκδηλώσεις. Εσείς πόσο έχετε επηρεαστεί 
και με ποιόν τρόπο; 

«Είναι αλήθεια ότι εδώ και έναν χρόνο ζούμε μια νέα 
πραγματικότητα που έχει αλλάξει την καθημερινότητά 
μας. Όλοι έχουμε επηρεαστεί από την πανδημία. Άλ-
λος λιγότερο και άλλος περισσότερο και προσπαθού-
με να βγούμε όσο πιο αλώβητοι γίνεται από αυτήν τη 
δοκιμασία προσέχοντας τον εαυτό μας και τους γύρω 
μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας. Δυστυχώς 
η πανδημία του κορωνοϊού έρχεται μετά από μία μα-
κρά περίοδο οικονομικής δυσπραγίας και σε μια εποχή 
που οι συνθήκες για τους περισσότερους πολιτιστι-
κούς συλλόγους σε όλη την χώρα ήταν ήδη δύσκολες 
και τα οικονομικά προβλήματα τεράστια.

Εμείς όπως και όλοι οι σύλλογοι έχουμε αναστεί-
λει όλες μας τις πολιτιστικές δραστηριότητες υπό 
την απειλή της δημόσιας υγείας, και έχουμε κι εμείς 
επηρεαστεί οικονομικά αφού λόγω της έλλειψης εκ-

Σύλλογος Άσπρου Χωριού 
«Ατλαντίς»
«Με την πανδημία έχει χαθεί η 
ανθρώπινη επαφή»
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Πολιτισμός

δηλώσεων δεν υπάρχουν έσοδα. Το μόνο μας ευτύχη-
μα είναι πως δεν χρειάζεται να καταβάλλουμε έξοδα 
ενοικίου. 

Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι δυστυχώς τώρα 
με την πανδημία και την αναστολή των εκδηλώσεων 
έχει σχεδόν χαθεί η ανθρώπινη επαφή μεταξύ μας. 
Δεν υπάρχει η χαρά της συμμετοχής, της δημιουρ-
γικότητας, της φυσικής επικοινωνίας και της κοινω-
νικότητας με κίνδυνο την απομάκρυνση και την απο-
στασιοποίηση των ανθρώπων από τους συλλόγους. 
Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση και 
να επιστρέψουμε όλοι στην κανονικότητα μας όπως 
και πριν».

 Ο δήμος και το επαρχείο σας βοηθούν;
«Στα είκοσι τρία χρόνια λειτουργίας του, ο σύλλο-

γος, συνεργάστηκε και συνεργάζεται με την τοπική 
αυτοδιοίκηση για την πρόοδο του τόπου μας και του 
χωριού μας στην προώθηση των εκκρεμών υποθέσε-
ων και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλη-
μάτων μας.

Έτσι όλα αυτά τα χρόνια κατόπιν συνεργασίας με 
τους αρμόδιους φορείς του δήμου Πάρου και της 

Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας Κυκλάδων) υλοποι-
ήθηκαν πολλά έργα στο χωριό μας (οδικό δίκτυο, 
ύδρευση, πλακόστρωση πλατειών εκκλησίας, γήπεδο 
5Χ5, παιδική χαρά, κ.α.) για τα οποία εκφράζουμε και 
τις θερμές μας ευχαριστίες. Όλα αυτά όμως απαιτούν 
και μία συντήρηση για την οποία ενημερώνουμε τις 
αρμόδιες κοινότητες και πιστεύουμε ότι οι αιρετοί της 
αυτοδιοίκησης με την επίγνωση των προβλημάτων 
που έχουν θα φροντίζουν πάντα με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες για την επιτυχή διεκπεραίωση τους».

Υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώ-
πους, να ασχοληθούν με τις παραδόσεις και τα 
έθιμα του τόπου; 

«Ο σύλλογος μας παρακολουθώντας με σεβασμό 
την αξιοσύνη και το μεράκι με το οποίο τα νέα παιδιά 
προσπαθούν να προβάλλουν τα όνειρα και τα ιδανικά 
τους δείχνοντας την αγάπη που αισθάνονται για το 
χωριό μας, για τους γονείς τους, για την παράδοση, 
για τα έθιμα, για τις μνήμες και την απλότητα του λαϊ-
κού μας πολιτισμού, προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να 
συμμετέχει πάντοτε ενισχύοντας αυτή τους την προ-
σπάθεια, για την συγκρότηση και οργάνωση ειδικών 

συνθηκών για αυτά. 
Προκαλούμε το ενδιαφέρον των νέων δημιουρ-

γώντας εθελοντικές ομάδες ανάλογα με τα ενδια-
φέροντα που έχουν. Βοηθούν και συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις μας αλλά και στο εξωραϊστικό τμήμα του 
συλλόγου μας. Είναι μεγάλη η ευθύνη που έχουμε 
τώρα που υπάρχουν και οι υποδομές να διδάξουμε 
τους νέους μας να μάθουν να σέβονται μαζί με την 
δική τους ζωή και την περιουσία, τα έθιμα και την 
παράδοση του τόπου μας, να μάθουν να συμμετέχουν 
στα κοινά και να λειτουργούν με υπευθυνότητα και 
σοβαρότητα γι’ αυτό τον λόγο».

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δε σας 
ρωτήσαμε;

«Είναι σίγουρο ότι η 23χρονη επιτυχημένη πορεία 
του συλλόγου και η αδιάκοπη πολιτιστική και εξωραϊ-
στική δράση του όλα αυτά τα χρόνια είναι αποτέλεσμα 
της αγάπης του κόσμου, αλλά και της συνέπειας των 
εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων που για να ολοκλη-
ρωθούν οι υποδομές και οι δραστηριότητες κατέβαλ-
λαν κόπο και χρόνο. Ο σύλλογος μας άντεξε στο χρό-
νο επειδή τα μέλη, οι συγχωριανοί, οι φίλοι, τα τοπικά 
ΜΜΕ, οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι πίστεψαν στις 
προθέσεις μας και αγκάλιασαν τις προσπάθειές μας 
με την ηθική και οικονομική τους στήριξη. Όσα έχουν 
επιτευχθεί μέχρι τώρα ήταν αποτέλεσμα εθελοντικής 
προσφοράς και αγάπης για το χωριό και το νησί μας 
γενικότερα. 

Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» σε 
όλους αυτούς που αγάπησαν τον σύλλογό μας, ταυτί-
στηκαν με τους στόχους μας, αντιλήφθηκαν την ανα-
γκαιότητα ύπαρξής μας και μας στήριξαν ηθικά και 
οικονομικά. Εύχομαι να τελειώσει αυτή η πανδημία 
σύντομα, να είμαστε όλοι καλά, και να ανταμώσουμε, 
να συνεργαστούμε, να αγκαλιαστούμε και να διασκε-
δάσουμε ξανά όλοι μαζί!».

Γιώργος Κοντός
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Μέχρι την στιγμή που γράφτηκε αυτό το κείμενο η 
Πάρος παρουσιάζει πολύ μικρή επιδημιολογική επι-
βάρυνση και αυτό έχει σαν επακόλουθο τον απόλυτο 
εφησυχασμό όλων των αρμοδίων των νησιών μας.

Το πρόσφατο παράδειγμα των γειτονικών νησιών 
(Σύρος-Μύκονος-Σαντορίνη) που ξαφνικά έγιναν 
«κόκκινα» νησιά, ενώ δεν υπήρχε πρόβλημα, πρέπει 
να σημάνει συναγερμό και να πάρουμε τα απαραίτητα 
εκείνα μέτρα ώστε να μην έχουμε την ίδια τύχη από μια 
νέα επιδείνωση της κατάστασης.

Είναι ανάγκη άμεσα να συνεδριάσει η επιτροπή δι-
αχείρισης κρίσης η οποία είναι αδρανής προφανώς 
από επιλογή κάποιων. Η ενεργοποίηση της επιτροπής 
σε σωστή βάση και κατεύθυνση μπορεί να παίξει ση-
μαντικό ρόλο στην προετοιμασία της Πάρου για μια 
ασφαλή τουριστική περίοδο. Χρειάζεται να υπάρχει 
σωστή και έγκυρη ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα 
της πανδημίας και ολοκληρωμένος συντονισμός μετα-
ξύ ΕΟΔΥ, ΚΥ, και αστυνομίας για τη σωστή διαχείριση 
των όποιων κρουσμάτων.

Πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρχει προληπτικός 
έλεγχος των επιβατών που θέλουν να ταξιδέψουν για 

την Πάρο στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια.
Είναι ανάγκη να απαιτήσουμε τον άμεσο εμβολιασμό 

όλων των κατοίκων των νησιών μας για να μπορούμε 
να υποδεχτούμε με ασφάλεια τους επισκέπτες της φε-
τινής περιόδου από όπου και αν προέρχονται.

Τέλος είναι ανάγκη να πιέσουμε τώρα για 
την ολοκληρωμένη στελέχωση του Κ.Υ.

Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός ή και ωραιο-
ποίηση της κατάστασης. Χρειάζονται μέτρα τώρα, για 
να μην «κοκκινίσει» ξανά η Πάρος.

Η παρέμβαση Κωβαίου
Ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, προφανώς θορυβη-

μένος (δικαίως) από τα τρία κρούσματα που παρουσι-
άστηκαν σε μία ημέρα, δημοσιοποίησε την παρακάτω 
ανοιχτή επιστολή προς τους πολίτες:

«Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Με αφορμή τα τρία κρούσματα κορωνοϊού που 

εντοπίστηκαν στην Πάρο, σύμφωνα και με τη χθεσινή 
ενημέρωση του ΕΟΔΥ, θα ήθελα να επιστήσω στους 
δημότες αλλά και στους επισκέπτες στο νησί μας, την 

προσοχή τους για την απαρέγκλιτη τήρηση των μέ-
τρων και την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς του 
ιού.

Από την πλευρά μας, κάνουμε όλες τις κατάλληλες 
ενέργειες, για να προσφέρουμε το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσμα όποτε παραστεί ανάγκη. Για τον λόγο 
αυτό, από την έναρξη της πανδημίας, έχουμε θωρακί-
σει το Κέντρο Υγείας Πάρου με τον απαραίτητο υγειο-
νομικό εξοπλισμό, και είμαστε σε θέση να παρέχουμε 
μια ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση δε που εντοπιστεί κάποιο ύποπτο κρού-
σμα και απαιτείται μακροχρόνια νοσηλεία, το ΕΚΑΒ 
είναι σε ετοιμότητα, για να μπορεί να μεταφερθεί με 
ασφάλεια ο ασθενής που θα νοσήσει. Επίσης, κλιμά-
κιο του ΕΟΔΥ με έδρα το Κέντρο Υγείας Πάρου και 
με την καθοδήγηση του ιατρικού προσωπικού, πραγ-
ματοποιεί συνεχώς δειγματοληπτικούς ελέγχους και 
ιχνηλάτηση επαφών όπου χρειαστεί.

Παράλληλα, ο Δήμος μας προχωράει σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα σε προληπτική απολύμανση των 
Δημοτικών κτιρίων και οχημάτων του, και οι υπάλ-
ληλοί του υποβάλλονται συχνά σε έλεγχο με χρήση 
rapidtest. 

Επειδή ωστόσο η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας από τις καθημερινές εισαγωγές ασθενών 
με κορωνοϊό είναι μεγάλη αυτήν τη στιγμή, κάνουμε 
έκκληση προς όλους να εφαρμόζουν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που ισχύουν, για να προστατεύουν τους 
εαυτούς τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Δεδομένου ότι το νησί μας είναι ένας δημοφιλής 
τουριστικός προορισμός όλον τον χρόνο, θα πρέπει να 
επιδεικνύουμε συνεχώς υπεύθυνη στάση.

Είμαστε λίγο πριν την αρχή του τέλους, όμως ακό-
μα δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον κορωνοϊό. Η ορθή 
συμπεριφορά μαζί με τον εμβολιασμό, δείχνουν τον 

Πρώτο θέμα

Μέτρα τώρα...  
για να μην «κοκκινίσει» 
πάλι η Πάρος
Μεγάλη ανησυχία έφερε η ανακοίνωση στις 3 Μαρτίου όταν εντοπίστηκαν τρία 
κρούσματα κορονοϊού στο νησί μας. Το γεγονός αυτό έφερε στις μνήμες όλων 
και κυρίως στους επαγγελματίες του τουρισμού τα περσινά περιστατικά που η 
Πάρος ενώ διαφημίζονταν ότι είναι ασφαλής προορισμός, «ξαφνικά» ήρθε το 
σκληρό lockdown, γιατί ξεκίνησε η τουριστική κίνηση χωρίς τους απαραίτητους 
ελέγχους στους επισκέπτες των νησιών μας.
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δρόμο προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια μικρή προ-
σπάθεια ακόμα, θα φέρει μια μεγάλη νίκη. Εμείς, θα 
συνεχίσουμε να πράττουμε το καθήκον μας απέναντι 
σε όλους τους δημότες, καλώντας τους παράλληλα 
να επιδείξουν σοβαρότητα, αυτοσυγκράτηση και σύ-
νεση».

Η τοποθέτηση των εργαζομένων
Η παραπάνω ανοιχτή επιστολή του κ. Κωβαίου προ-

κάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στους πολίτες του 
νησιού.

Ακόμα, η δημόσια επιστολή Κωβαίου έφερε αντί-
δραση σε φορείς, που θεωρούν ότι τα ζητήματα με 
τον covid-19 δεν είναι έτσι όπως τα περιέγραψε ο κ. 
Κωβαίος. Και η πρώτη αντίδραση ήλθε εκ των έσω, με 
το δελτίο Τύπου των εργαζόμενων στον δήμο.

Το δελτίο Τύπου του ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Ερ-
γαζομένων ΟΤΑ Πάρου Αντιπάρου) έχει ως εξής:

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά αναγκαζόμαστε 
να απαντήσουμε σε ανακοίνωση του Δημάρχου και 
συγκεκριμένα σ’ αυτή που παραχώρησε για τα κρού-
σματα κορωνοϊού που εντοπίστηκαν στην Πάρο. Εί-
ναι απαράδεκτο, όταν η Δημοτική Αρχή απευθύνεται 
στους πολίτες της Πάρου για τήρηση των μέτρων που 
αφορούν την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊ-
ού, τη στιγμή που έχει σοβαρότατες ευθύνες για την 
έλλειψη βασικών ενεργειών που όφειλε και οφείλει 
να πράξει. Το χειρότερο όλων δε είναι, όταν λέει σω-
ρεία ψεμάτων για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Μας είπε ότι έχει θωρακίσει το κέντρο υγείας. Για 
ποια θωράκιση μιλά ο Δήμαρχος; Εμείς καλούμε τη 
Διοικούσα Επιτροπή, η οποία πρέπει να πάρει άμεσα 
θέση σε σχέση με αυτή την ανακοίνωση, να μας απα-

ντήσει:
1. Ο θάλαμος αρνητικής πίεσης λειτουργεί;
2. Γιατί δεν πραγματοποιούνται τεστ σε όλους; 
3. Το μηχάνημα για τα τεστ χρησιμοποιείται; 
4. Εμβόλια γίνονται και με τι ρυθμούς;
5. Ειδικό ιατρείο κορονοϊού υπάρχει και πώς δια-

χωρίζονται οι ασθενείς που έχουν ή δεν έχουν τον ιό;
6. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι εφοδιασμένοι 

με τα μέσα προστασίας που προβλέπονται;
Επίσης, ο Δήμαρχος μας λέει ότι από την πλευρά 

του κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Για ποιες 
ενέργειες μιλά; 

1. Πότε έγινε σοβαρή προληπτική απολύμανση στα 
δημοτικά κτήρια και οχήματα του Δήμου; Αν εννοεί 
ως απολύμανση ο Δήμαρχος το ψέκασμα με χλωρίνη 
και νερό, το οποίο κι αυτό έχει σταματήσει να γίνεται, 
προφανώς μιλάμε άλλη γλώσσα.

2. Τα συχνά rapidtest, που ισχυρίζεται ότι κάνουν οι 
εργαζόμενοι, έγιναν δύο φορές ολόκληρη τη χρονιά 
πέρσι, σε μισούς και μισούς εργαζόμενους.

3. Πότε προμηθεύτηκε μέσα προστασίας για τους 
εργαζόμενους;

4. Γιατί δε μας δίνει το πιστοποιητικό καταλληλότη-
τας που του έχουμε ζητήσει για το αντισηπτικό;

5. Γιατί δεν εφαρμόζει την εκ περιτροπής εργασία ή 
την τηλεργασία στο 100% της δύναμης του Δήμου;

6. Γιατί δεν έχει συνεδριάσει ποτέ η επιτροπή κο-
ρωνοϊού;

7. Πού είναι το ιατρείο κορωνοϊού και οι ιδιώτες 
γιατροί που θα το στήριζαν;

Και ως καπάκι στη χύτρα έρχεται και πάλι ο τουρι-
στικός προορισμός τον οποίο οφείλουμε ως πολίτες 
να διαφυλάξουμε. Ξεχάσαμε αυτά που πάθαμε πέρσι 

με την αθρόα εισβολή των τουριστών; Ξεχάσαμε πού 
ήμασταν και πού φτάσαμε; Κάποιοι από τους σοβα-
ρούς επαγγελματίες του τουρισμού είχαν επισημάνει 
ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή για να χαθεί μόνο 
μια χρονιά. Και ποιοι ήταν αυτοί; Μικροί και μεσαίοι 
επαγγελματίες. Όταν μπήκαν στο παιχνίδι οι μεγαλο-
ξενοδόχοι και οι εφοπλιστές ανοίξανε όλα και χάθηκε 
πλήρως η ασφάλεια την οποία πληρώσαμε με υψηλό 
κόστος ζωής.

Το καθήκον σας, Δήμαρχε, είναι να μας κρατήσε-
τε ασφαλείς και ζωντανούς. Πράξτε το επιτέλους και 
σταματήστε να λέτε ψέματα στους πολίτες του Δή-
μου».

Η Λαϊκή Συσπείρωση παρεμβαίνει
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, έκανε παρέμβαση 

στο θέμα με τίτλο: «έκαστος εφ’ ω ετάχθη» και 
συγχρόνως υπενθύμισε ότι η περιβόητη επιτροπή κρί-
σεων για τον covid-19 στον δήμο Πάρου ουσιαστικά 
υπολειτουργεί.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Όταν το Κέντρο Υγείας Πάρου δεν μπορεί να αντι-

μετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες των νησιών μας 
εδώ και χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού, μέσων 
και κτιριακών υποδομών, πολύ περισσότερο την επο-
χή της πανδημίας,

- Όταν οι ρυθμοί των εμβολιασμών σήμερα ακολου-
θούν «ρυθμούς χελώνας»,

- Όταν η πλατφόρμα εμβολιασμού δίνει στους κα-
τοίκους της Πάρου κέντρο εμβολιασμού στην Αττική, 
στη Σύρο ή πουθενά,

- Όταν στις πύλες εισόδου του νησιού, λιμάνι και αε-
ροδρόμιο, δεν υπάρχει κανένας προληπτικός έλεγχος,

- Όταν δεν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς και δεν γίνονται τακτικοί περιοδικοί έλεγ-
χοι,

- Όταν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί αποτυγχάνουν 
και σχεδόν όλη η χώρα βιώνει νέο lockdown,

- Όταν οι καταγγελίες και η κραυγή αγωνίας που εκ-
πέμπουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας αποτε-
λούν καθημερινότητα και μαρτυρούν την κατάρρευση 
του δημόσιου συστήματος Υγείας

- Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και άλλα πολλά…
…Ο Δήμαρχος Πάρου φέρεται ως κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος και όχι ως εκφραστής των αναγκών του 
παριανού λαού:

- Μεταφέρει τις εγκληματικές κυβερνητικές ευθύ-
νες στην ατομική ευθύνη των πολιτών

- Δημιουργεί πλασματική εικόνα για την κατάσταση 
της πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας στο νησί μας, 
τα προληπτικά μέτρα και 
τη δική του ευθύνη

- Παρά το περσινό πάθη-
μα με τα «WE ready, YOU 
safe, ALL happy», εμμένει 
σε παραλλαγές της ίδιας 
πολιτικής, που του επιβάλ-
λουν οι επικοινωνιολόγοι 
του

Η πραγματικότητα και οι διαμορφωμένες συν-
θήκες απαιτούν:

• Ο παριανός λαός και οι φορείς του, που ήδη 
έχουν αναδείξει τα ζητήματα, να διεκδικήσουν 
λύσεις για τα προβλήματα της Δωρεάν Δημόσι-
ας Υγείας στο νησί μας.

• Να συγκαλέσει ο Δήμαρχος άμεσα την επι-
τροπή κρίσεων για τον covid-19 και στη συνέ-
χεια το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει σχετικές 
αποφάσεις.

Στο βαθμό που η Δημοτική Αρχή δεν ενεργο-
ποιηθεί στη κατεύθυνση αυτή, θα αναλάβουμε 
εμείς την πρωτοβουλία συντονισμού των φορέ-
ων και σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου».

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κάποιες 
είναι για τα 
πανηγύρια!

Στις 8 Μαρτίου εορτάστηκε(;) η παγκόσμια ημέ-
ρα της γυναίκας. Προβληματίζομαι για το αν οι πε-
ρισσότεροι γνωρίζουν τι ακριβώς εορτάζεται αυ-
τήν την ημέρα. Και δεν κάνω το ερώτημα μόνο για 
το ανδρικό φύλο, αλλά και για τις γυναίκες, εκ των 
οποίων πολλές που εκπροσωπούν φορείς «έτρε-
ξαν», και στα νησιά μας, να βγάλουν δελτία Τύπου. 
Οι περισσότερες -των ανακοινώσεων- ήταν στον 
ρυθμό του τρεις λαλούν και δυο χορεύουν…

Καταρχάς, να γράψουμε ότι η παγκόσμια ημέρα 
έχει αφιερωθεί στη μνήμη των αγώνων που έχουν 
δώσει οι γυναίκες και κατά την άποψή μου είναι 
μία από τις πλέον πιο πολιτικοποιημένες εορτές 
που υπάρχουν σήμερα. Σημειώνω ακόμα, ότι αν 
και η ημέρα αυτή ξεκίνησε το 1909 με πρωτοβου-
λία του Σοσιαλιστικού κόμματος των ΗΠΑ, καθι-
ερώθηκε ως εθνική αργία στη Σοβιετική Ένωση 
το 1917. Από τότε και έως το 1975 παρακαλώ, 
η ημέρα της γυναίκας εορταζόταν μόνο στα λε-
γόμενα σοσιαλιστικά κράτη και από σοσιαλιστι-
κά κόμματα στον κόσμο. Μόλις το 1975, όπως 
έγραψα παραπάνω, η ημέρα μνήμης υιοθετήθηκε 
κι από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ως και 
το τελευταίο τέταρτο δηλαδή του 20ου αιώνα η 
ημέρα αντιμετωπιζόταν ως «κουμουνιστική» από 
τα περισσότερα κράτη της Γης. Αλλά εδώ, μην ξε-
χνούμε, ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν ως πο-
λίτες Β’ κατηγορίας και ακόμα ότι δεν είχαν καν 
το δικαίωμα της ψήφου. Άλλωστε, ακόμα και στην 
Ελβετία το δικαίωμα ψήφου των γυναικών δόθη-
κε στο πρόσφατο σχετικά 1971, ενώ σε Αραβικά 
κράτη ακόμα το ζήτημα δεν έχει λυθεί… Έχω την 
εντύπωση δε, ότι αν δεν υπήρχαν οι σουφραζέτες 
στην Ευρώπη, ακόμα για το δικαίωμα ψήφου των 
γυναικών θα συζητούσαμε και εμείς. Στην πατρίδα 
μας δικαίωμα ψήφου –σε εθνικό επίπεδο- έχουν 
οι γυναίκες από το 1952 αλλά έως τότε οι αγώνες 
ήταν αδιάκοποι γι’ αυτό, καθώς ο μισογυνισμός 
κυριαρχούσε και δίνονταν μάχες στη βουλή και 
στα δικαστήρια για το αν το γυναικείο φύλο είχε 
δικαίωμα ψήφου! Στις μάχες δε στη Βουλή, είχαν 
γίνει αναφορές μέχρι και για τον μεγάλο έλληνα 
λογοτέχνη, Εμ. Ροΐδη, που φέρεται να είχε πει ότι 
«δύο επαγγέλματα είναι κατάλληλα για γυναίκες: 
νοικοκυρά και πόρνη».

Όλα τα παραπάνω τα γράφω για να δικαιολογή-
σω το γιατί θεωρώ από τις πολιτικοποιημένες πα-
γκόσμιες γιορτές αυτή της γυναίκας, ενώ να θυμί-
σω ότι το 2007 στο Ιράν ξυλοκοπήθηκαν χιλιάδες 
διαδηλωτές και πολλοί κλείστηκαν στη φυλακή, 
γιατί ήθελαν να διαδηλώσουν για τη μέρα αυτή.

Όλα τα παραπάνω αφιερώνονται με αγάπη στην 
Ομοσπονδία συλλόγων γυναικών Κυκλάδων, που 
συμπαρατάχθηκε για την ημέρα αυτή με ΜΚΟ προ-
τείνοντας αγορά φορεμάτων από 100 έως 350 
ευρώ, προκειμένου τα χρήματα που θα συγκε-
ντρωθούν να δοθούν σε ανακυκλώσιμα υλικά για 
τους συλλόγους, που θα τα χρησιμοποιούν για τα 
πανηγύρια…

Απόψεις

Αυτοί που 
κάνουν το 
άδικο ράβδο 
καταστολής, 
το δίκιο θα 
πληρώσουν 
της λαϊκής 
οργής...

Το όργιο αστυνομικής καταστολής (7.3.21) με πρό-
σχημα τα μέτρα κατά της πανδημίας στη Ν. Σμύρνη έχει 
κάνει τον γύρο του κόσμου. 

Εικόνες μαζικής κρατικής τρομοκρατίας, αντίστοιχες 
αυταρχικών καθεστώτων όπως της γείτονος Τουρκί-
ας. Αυτόπτες μάρτυρες μαγνητοσκόπησαν με τα κινητά 
τους τηλέφωνα την απρόκλητη και βάναυση βία των 
αστυνομικών οργάνων σε αθώους και αμέριμνους πο-
λίτες, σε οικογένειες με παιδιά και στη συνέχεια διακί-
νησαν αυτά τα υλικά στο διαδίκτυο. 

Ποια ήταν η επίσημη αντίδραση της αστυνομίας; Σε 
ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων «...Ομάδα 
ΔΙ.ΑΣ. μετέβη στην Πλατεία… προκειμένου να διενερ-
γήσει ελέγχους… Κατά τη διάρκεια των ελέγχων 
η ομάδα των αστυνομικών δέχθηκε απρόκλητα 
επίθεση από ομάδα 30 περίπου ατόμων με απο-
τέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών. Στη 
συνέχεια οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν 
στο σημείο προσήγαγαν 11 άτομα από την ομά-
δα που επιτέθηκε στους αστυνομικούς... Σχετικά 
με βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε διάφορες ιστοσελί-
δες και εμφανίζουν αστυνομικούς να συμπλέκονται με 
πολίτες έχει διαταχθεί Διοικητική Έρευνα». 

Όλοι γνωρίζουν πλέον ότι Διοικητική Έρευ-
να=συγκάλυψη. Όταν οι επίσημες αρχές, για 
να δικαιώσουν την αυθαιρεσία τους προβαί-

νουν σε θρασύτατη απάτη, μπορούν να αξιώ-
νουν εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς 
και στα πρόσωπα-όργανα που τους υπηρετούν; 
Θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι τα όρ-
γανα έδρασαν χωρίς άνωθεν εντολές.

Τη σκυτάλη έλαβαν τα καλοπληρωμένα και πλή-
ρως ελεγχόμενα από το καθεστώς κυρίαρχα 
Μέσα Μαζικής Χειραγώγησης, κρατικά και ιδι-
ωτικά, αναμασώντας το περιεχόμενο της ανακοίνω-
σης-απάτης της αστυνομίας... Μόνο μετά τη δημόσια 
κατακραυγή από το διαδίκτυο άρχισαν να προβάλλουν 
δειλά και «την άλλη άποψη»... Άλλο ένα πλήγμα στο 
κύρος και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας, η οποία 
ως θεσμός όλο και πιο πολύ ταυτίζεται με τα επίσημα 
όργανα καταστολής και καταβαραθρώνεται.

Είναι η πρώτη φορά που η βάναυση βία του καθε-
στωτικού μηχανισμού καταστολής συνοδεύεται από 
χονδροειδή απάτη; Όχι βέβαια. Ωστόσο, σε αυτή την 
περίπτωση, έγινε πιο καταφανής η αστυνο-
μική/κυβερνητική σκευωρία. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις καταστολής εργαζομένων, απεργών, δια-
δηλωτών κλπ το ίδιο επαναλαμβανόμενο προ-
παγανδιστικό σχήμα έχει εδραιώσει μια λαν-
θάνουσα αυταπάτη στο «φιλήσυχο» κοινό της 
«σιωπηράς πλειοψηφίας»: «για να πάνε εκεί 
οργανωμένα, κάπου θα φταίνε και αυτοί» ή 
«τι μας νοιάζει εμάς, αυτοί μπορεί να πήγαιναν 
γυρεύοντας»... Τώρα, αντικείμενο σαδιστικής 
μανίας των κατασταλτικών οργάνων έγιναν 
φιλήσυχοι περίοικοι, οικογένειες, που βγήκαν 
για περίπατο στη διπλανή πλατεία. Έγινε κατα-
φανές ότι ο καθ’ ένας και η κάθε μία μπορεί να 
βρεθεί ανά πάσα στιγμή με βαριές σωματικές 
βλάβες και στο κρατητήριο.

Η πολιτική εξουσία ασκείται πάντα μέσω ενός συν-
δυασμού ήπιων και βίαιων χειρισμών, συναίνεσης 
και καταστολής. Η υπέρμετρη, κλιμακούμενη 
και συστηματική προσφυγή ενός καθεστώτος 
στην καταστολή δε συνιστά εκδήλωση δύνα-
μης, ισχύος, αλλά, τουναντίον: ανασφάλειας, 
αδυναμίας, όλο και πιο σημαντικής απώλει-
ας εμπιστοσύνης, στήριξης, συναίνεσης ή και 
ανοχής. Η υπερδιόγκωση του κρατικού μονο-
πωλίου της βίας συνιστά άδικη δράση, η οποία 
συνεπιφέρει οπωσδήποτε αντίδραση για το 
δίκιο του λαού.

Δημήτρης Πατέλης 
Αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης

Φάρος
Η Φάρος, ιδρύθηκε το 385/84 π.Χ. στο κροατικό 

νησί Hvar, κοντά στις ακτές της Δαλματίας. 
Ανασκαφές που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980 

και συνεχίζονται μέχρι πρόσφατα έχουν φέρει στο 
φως ένα μέρος της ελληνικής πόλης που αναπτύ-
χθηκε στην πεδιάδα του StariGrad, νεκροταφεία 
καθώς και τμήμα των τειχών της με τους οχυρω-
ματικούς πύργους. Στα κινητά ευρήματα περιλαμ-
βάνονται αγγεία καθημερινής χρήσης αλλά και δια-
κίνησης προϊόντων, νομίσματα, μεταλλικά, λίθινα και 
οστέινα αντικείμενα, κοσμήματα, επιγραφές, πήλινα 
αγαλματίδια κ.λπ. Οι πιο πρόσφατες έρευνες για 
τη μελέτη του πολεοδομικού σχεδιασμού της αρ-

χαίας πόλης, της εδαφικής της περιφέρειας και του 
αμυντικού της συστήματος έχουν αναδείξει στην 
περιοχή της Φάρου ένα εντυπωσιακό πολιτιστικό 
τοπίο, του οποίου η γεωμετρική διάταξη φαίνεται 
ότι σχεδιάστηκε ήδη από τους παριανούς αποίκους 
κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Ως ένα από τα καλύτερα 
παγκοσμίως διατηρημένα αρχαία ελληνικά κτημα-
τολογικά συστήματα, η Φάρος εντάχθηκε στον κα-
τάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 
2008. Στον τομέα των ιστορικών προσωπικοτήτων 
της περιοχής της Αδριατικής, που έπαιξε πρωταγω-
νιστικό ρόλο στα ταραχώδη ιστορικά γεγονότα του 
3ου αιώνα π.Χ. στη διάρκεια των πολέμων με τους 
Ρωμαίους, η Φάρος ανέδειξε μια από τις πιο πο-
λυσυζητημένες ιστορικές μορφές, τον Δημήτριο τον 
Φάριο, που τελικά ηττήθηκε από τον Ρωμαίο Αιμίλιο 
Παύλο στην περίφημη ιστορική μάχη της Φάρου το 
219 π.Χ., την οποία περιγράφει λεπτομερώς ο ιστο-
ρικός Πολύβιος. 

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

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Θάσου» έως το 
αδιέξοδο.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στην παλιά αγορά στη 
θέση Αγ. Αρτέµιος ενοικιάζεται 
ανακαινισµένη κατοικία 75 τ.µ. µε 
ηλιακό, A/C, αυλή, τζάκι, αποθήκη και 
καινούρια κατοικία σε όροφο 40 τ.µ. 
ελεύθερη πανταχόθεν µε ηλιακό, A/C, 
βεράντα, ψησταριά, αποθήκη κ.α. Τηλ. 
6981 883 786.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται χώρος για 
επαγγελµατική χρήση, ισόγειο και 
όροφος, µπροστά στη θάλασσα, 
πρώην «Ροµάντικα». Τηλ. 6872 088 
190, 6931 541 776

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα 
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΚΑ-
ΘΑΡΙΣΤΡΙΑ και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά 
προτίµηση µε δίπλωµα, ζητούνται, 

από µεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, 
για εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ. για πληροφορίες: 22840 27990

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται από το 
ξενοδοχείο Minois Village Boutique 
Suite&Spa, ξενοδοχείο 5* στον 
Παράσπορο, για την περίοδο 
15/04 – 15/10. Α) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε 
προϋπηρεσία, 8ωρη εργασία. Μισθός 
ανάλογος των προσόντων και της 
προϋπηρεσίας. Για πληροφορίες κα-
λέστε στο 695 9993074 και Β) Για το 
POOL BAR βοηθό (άντρα ή γυναίκα). 
Απαραίτητα: άριστη γνώση Αγγλικών 
(επιθυµητά Γαλλικά και άλλες ξένες 
γλώσσες), προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία cv@
minois-village.gr

∆ΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ή ΠΟΛ.ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται 
για να ενισχύσει την οµάδα µας 
που ασχολείται µε την εµπορία και 
εφαρµογή κουφωµάτων ιδιαίτερου 
design και υψηλής τεχνολογίας. Τα 
καθήκοντα της/του είναι: επιµέτρηση/
αποτύπωση/έλεγχος των ανοιγµάτων 
στην οικοδοµή, επεξεργασία του 
πίνακα κουφωµάτων, διαβούλευση 
µε τους πελάτες και προµηθευτές 
µας για τον τελικό σχεδιασµό τους, 
βοήθεια στον κατασκευαστή για την 
τελική διαµόρφωση των ανοιγµάτων, 
έγκριση των σχεδίων παραγωγής και 
επιτήρηση της εφαρµογής των κου-
φωµάτων. Άριστη γνώση AUTOCAD, 
MSOFFICE και Αγγλικών όπως και 
δίπλωµα ΙΧ είναι αυτονόητα. Γνώσεις 
Ιταλικών, Γερµανικών και εφαρµογών 
3D θα ληφθούν υπόψη. Εργασία σε 
ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον µε 
ανταποδοτικές αµοιβές, δυνατότητες 
εκπαίδευσης και εξέλιξης. Αναλυτικό 
βιογραφικό στο info@bausystems.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€

Τι πρέπει να 
ξέρουμε για 
τους Δασικούς 
Χάρτες

Τι είναι ο Δασικός Χάρτης;
Οι Δασικοί Χάρτες απεικονίζουν τα όρια των εκτάσε-

ων δασικού και μη δασικού χαρακτήρα στο χαρτογρα-
φικό υπόβαθρο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εμφανίζει ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ το χαρακτήρα των εκτάσεων 
(γεωργική, δασική, χορτολιβαδική,...), ο οποίος καθο-
ρίζεται συνδυαστικά, όπως ακριβώς γίνονταν μέχρι 
σήμερα με τις πράξεις χαρακτηρισμού, από τη μορφή 
που είχαν στο παρελθόν (1945) και από τη μορφή που 
έχουν σήμερα.

Οι δασικοί χάρτες ΔΕΝ θίγουν τα ιδιοκτησια-
κά συμφέροντα των πολιτών. Αντίθετα, οι χάρτες 
αποσκοπούν να ξεχωρίσουν τις δασικές εκτάσεις, να 
τακτοποιήσουν τις χρήσεις γης, να υποστηρίξουν το 
χωροταξικό σχεδιασμό και να συμβάλουν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση επιλύεται 
κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, στα πλαίσια 
της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, και όχι κατά 
τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

Γιατί χρειάζεται να ενημερωθώ;
Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι πρέπει να γνω-

ρίζουμε τη μορφή/χαρακτήρα που έχει λάβει στο δα-
σικό χάρτη ένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ή έκταση 
ενδιαφέροντος μας.

Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές (ή 
χορτολιβαδικές) εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς 
προστασίας. Καθώς ο προσδιορισμός του δασικού χα-
ρακτήρα μιας περιοχής είναι μια σύνθετη διαδικασία, 
η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη ση-
μερινή μορφή ή χρήση του ακίνητου, είναι πολύ 
σημαντικό να ελεγχθούν τα δεδομένα της ανάρτησης 
του δασικού χάρτη και να υποβληθούν έγκαιρα τυχόν 
αντιρρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώ-
σεις.

Αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να 
παγιωθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής μέσω της ορι-
στικοποίησης του δασικού χάρτη.

Πως μπορώ να ενημερωθώ;
1. Ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Ελλη-

νικού Κτηματολογίου: https://gis.ktimanet.gr/gis/
forestsuspension

2. Από τα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης 
των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), τα οποία γρα-
φεία λειτουργούν όσο διαρκεί η ανάρτηση του δασι-
κού χάρτη:

Σύρος, Δ/νση:Κλ. &Κυπ. Στεφάνου 8, Τ.Κ. 84100, 
Τηλ. 2281085509, email: syadx.syros@apdaigaiou.
gov.gr.

Νάξος, Δασονομείο Νάξου, χώρα Νάξου, Τ. Κ. 
84300, Τηλ. 2285025089, email: syadx.naxos@
apdaigaiou.gov.gr.

Πειραιάς, Δ/νση:Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 
2-8, Τ.Κ. 18538, Τηλ. 2132026812, 2132026817 & 
2132026859, email: syadx.peiraias@apdaigaiou.gov.
gr

Τι είναι οι αντιρρήσεις και τα πρόδηλα σφάλ-
ματα;

Αντιρρήσεις είναι οι ενστάσεις που προκύπτουν 
κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη και αφο-

ρούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση:
· του χαρακτήρα/μορφής των εμφανιζόμενων εκτά-

σεων και
· της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των 

ορίων των εμφανιζόμενων εκτάσεων.
Τα πρόδηλα σφάλματα είναι προφανή λάθη

που γίνονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασι-
κού χάρτη, όπως ενδεικτικά:

· τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική 
απόδοση των οριογραμμών

· παράλειψη της αποτύπωσης τελεσίδικης δασικής 
έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (πχ. αγροτι-
κής), και το αντίστροφο

· λανθασμένη απεικόνιση οριστικά αγροτικής έκτα-
σης ως δασικής, και το αντίστροφο

· απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά 
σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, σύμφωνα με το 
π.δ. 32/2016

· Διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της 
64663/2956/03.07.2020 απόφασης Υπουργού

· απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά 
σε αναγνωρισμένη, έναντι του Δημοσίου, ως ιδιωτικής

· απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά σε τε-
χνητή δασική φυτεία

· ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη 
απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση 
του δασικού χάρτη. 

Για ποιο λόγο κάνω ένσταση στο δασικό χάρ-
τη και ποιες οι προθεσμίες;

Υποβάλω αντίρρηση/ένσταση όταν αμφισβητώ 
το χαρακτήρα ή τη μορφή της έκτασης, όπως εμ-
φανίζεται στο δασικό χάρτη και επίσης, όταν αμφι-
σβητώ την ορθή απεικόνιση της θέσης των ορίων 
των δασών και δασικών-χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αντιρρήσεων: 5-3-
2021 έως 17-6-2021.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην 
αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται 
20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της 
προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 7 Ιουλίου 
2021

Ποιοι μπορούν να κάνουν ένσταση;
Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού 

χάρτη μπορούν να κάνουν οι πολίτες αλλά και νο-
μικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Περι-
φέρειες, που έχουν έννομο συμφέρον. Το έννομο 
συμφέρον θεμελιώνεται με την επίκληση εμπράγματου 
(πχ κυριότητα) ή ενοχικού δικαιώματος (πχ μίσθωση).

Πώς και πότε θα εξεταστούν οι αντιρρήσεις;
Αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των 

αντιρρήσεων, θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης τους 
από τις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων 
(ΕΠΕΑ).

Οι Επιτροπές είναι τριμελείς, απαρτίζονται από ένα 
Δικηγόρο, ένα Μηχανικό και ένα Δασολόγο του δη-
μοσίου, ενώ θα συγκροτηθούν περισσότερες από μία 
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων σε κάθε περιφερει-
ακή ενότητα.
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Λαϊκή 
Συσπείρωση 
Πάρου: 
Συμπαράσταση 
στους 
Τηνιακούς

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με ανακοίνωσή της 
συμπαρίσταται στους διωκόμενους Τηνιακούς πολί-
τες, που δικάζονταν στις 1/3/21 (η δίκη αναβλήθηκε), 
σχετικά με την υπόθεση της αντίδρασής τους για την 
καταστροφή του περιβάλλοντος από την τοποθέτηση 
ανεμογεννητριών.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η βία, η τρομοκρατία και η «επιχείρηση» καταστο-

λής ήταν τα «εργαλεία» συνέτισης που χρησιμοποίη-
σε η κυβέρνηση προκειμένου να επιβάλλει την εγκα-
τάσταση των ανεμογεννητριών στην Τήνο παρά την 
καθολική άρνηση των κατοίκων της Τήνου να απο-
δεχθούν την καταστροφή του τόπου τους στο όνομα 
«της πράσινης» ανάπτυξης και στήριξης επιχειρημα-
τικών ομίλων.

Τα γεγονότα βίας στις 20 Μαΐου 2020 ενάντια 
στους διαμαρτυρόμενους Τηνιακούς που «έκαναν το 
λάθος» να υπερασπιστούν το δίκαιο αίτημα τους δη-
λαδή να υπερασπιστούν τον τόπο τους, άφησαν το 
αποτύπωμα τους. Άλλοι τραυματίστηκαν, άλλοι σύρ-
θηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα και άλλοι καλούνται να 
δώσουν εξηγήσεις διότι «δεν συνεμορφώθην με τας 
υποδείξεις». 

Την 1 Μαρτίου2021 δικάζονται 36 Τηνιακοί ως 
«υπαίτιοι παράνομης βίας και απείθειας». Δικάζο-
νται διότι υπερασπίστηκαν το αυτονόητο, τον τόπο 
τους, την υγεία τους, το περιβάλλον ενώ παράλληλα 
εκκρεμούν αγωγές της εταιρείας σε βάρος 100 κα-
τοίκων απαιτώντας μάλιστα και αποζημίωση ύψους 
328.268,20!

Συμπαραστεκόμαστε στους διωκόμενους Τηνιακούς 
και σε όλους τους εκείνους που πανελλαδικά δεν συμ-
βιβάζονται, δεν καταθέτουν τα όπλα και συνεχίζουν το 
δίκαιο αγώνα τους, που είναι και δικός μας αγώνας 
ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Δεν 
θέλουμε ο τόπος μας να καταστραφεί προκειμένου να 
γίνει επενδυτικό τοπίο ενεργειακών ομίλων που στόχο 
έχουν την υψηλή κερδοφορία τους με την κυβερνη-
τική στήριξη, στο όνομα της δήθεν «πράσινης» ανά-
πτυξης που εκπορεύεται από την ενεργειακή πολιτική 
της ΕΕ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου στο πλαίσιο έκ-
φρασης της συμπαράστασης στους διωκόμε-
νους κατοίκους της Τήνου, κατέθεσε ψήφισμα 
συμπαράστασης στο τελευταίο Δημοτικό Συμ-
βούλιο το οποίο ομόφωνα ψηφίστηκε.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους Τη-
νιακούς, θα συνεχίσουμε τον κοινό αγώνα, την 
ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση ενάντια στην 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, δεν θα 
υποταχθούμε στη όποια βάρβαρη πολιτική που 
θυσιάζει στο όνομα της κερδοφορίας των επι-
χειρηματικών ομίλων την προστασία του περι-
βάλλοντος, την υγεία μας, το μέλλον του τόπου 
μας».

Ακινησία 
σκαφών 
Τι ισχύει;

Όσοι σκέπτονται την ακινησία σκαφών, είτε λόγω της 
ελλειμματικής τουριστικής χρονιάς, είτε για άλλους λό-
γους θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1. Ποια πλοία αφορά;
Τα ιδιωτικά ολικού μήκους άνω των 7 μέτρων.
2. Ισχύει και για τα επαγγελματικά σκάφη;
Όχι, προβλέπεται μόνο για τα ιδιωτικά.
3. Σε ποια Λιμενική Αρχή δηλώνω την ακι-

νησία;
Εάν ο τόπος ακινησίας είναι θαλάσσιος χώρος, η δή-

λωση ακινησίας γίνεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή 
και εάν είναι χερσαίος χώρος εκτός περιοχής αρμοδι-
ότητας, αρμόδια είναι η πλησιέστερη στο χώρο αυτό 
Λιμενική Αρχή. 

4. Πώς το δηλώνω σε ακινησία προκειμένου 
να εξαιρεθεί από την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. 
(Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων);

Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται και κατατί-
θεται στη Λιμενική Αρχή το έγγραφο εθνικότητας ή η 
άδεια εκτέλεσης πλόων για τα ελληνικά πλοία ή αντί-
στοιχο πιστοποιητικό για τα πλοία με ξένη σημαία.

5. Αν βρίσκομαι στο εξωτερικό και το σκάφος 
μου στην Ελλάδα, πώς δηλώσω την ακινησία;

Είναι απαραίτητη η υποβολή στη Λιμενική Αρχή αι-
τήματος σχετικού με την ακινησία πλοίου από τρίτο 
πρόσωπο, εφόσον φέρει τη νόμιμη για το σκοπό αυτό 
εξουσιοδότηση στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο 
της υπογραφής.

6. Τι απαιτείται για να δηλώσω το πέρας ακι-
νησίας του πλοίου;

Απαιτείται η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. τουλάχιστον του 
μήνα πέρατος της ακινησίας, η οποία πρέπει να διενερ-
γηθεί πριν ή κατά την ημερομηνία πέρατος της ακινησί-
ας, καθώς και αίτηση του υπόχρεου για την καταβολή 
του ΤΕ.Π.Α.Η. με την οποία αιτείται την επιστροφή του 
πιστοποιητικού που έχει κατατεθεί στη Λιμενική Αρχή. 

7. Πώς βεβαιώνεται η ακινησία του πλοίου;
Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται. Η Λιμενική 

Αρχή χορηγεί μία μόνο βεβαίωση ακινησίας ανά έτος 
για κάθε ιδιωτικό πλοίο η οποία συμπίπτει με αυτή που 
χορηγείται και για φορολογική χρήση κατά τα οριζόμε-

να στην Οδηγία. Επομένως, σε περίπτωση ελέγχου, για 
να διαπιστωθεί η ακινησία του πλοίου κατά τη διάρκεια 
προηγούμενου χρονικού διαστήματος για το οποίο 
ακόμα δεν έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση ακινη-
σίας, απαιτείται επικοινωνία (έγγραφη ή μη) της Αρχής 
που διενεργεί τον έλεγχο για την καταβολή ή μη του 
ΤΕ.Π.Α.Η. με τη Λιμενική Αρχή στην οποία είχε δηλωθεί 
η ακινησία, η οποία γνωστοποιείται στην ελέγχουσα 
Αρχή από τον κυβερνήτη του πλοίου.

8. Μπορεί να κυκλοφορεί ένα πλοίο για το 
οποίο έχει δηλωθεί ακινησία;

Όχι κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο δηλώ-
νεται ακινησία. Εφόσον καταληφθεί να κυκλοφορεί 
επιβάλλονται κυρώσεις ενώ ελέγχεται και η καταβολή 
ή μη του ΤΕ.Π.Α.Η.

9. Σε περίπτωση που το πλοίο μου βρίσκε-
ται σε ακινησία για μερικές ημέρες ενός μήνα, 
πρέπει να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα; π.χ. 
πρέπει να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα Σε-
πτεμβρίου εάν το πλοίο μου είναι σε ακινησία 
από 4/9 έως και 25/9;

Ναι. Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για ολόκληρο το 
μήνα ανεξάρτητα εάν στη συνέχεια δηλωθεί ακινησία 
για κάποιο διάστημά του. Το ίδιο ισχύει και στην περί-
πτωση που το πλοίο βρίσκεται ήδη σε ακινησία κατά 
την έναρξη ενός μήνα π.χ. του Μαΐου, αλλά η ακινησία 
αυτή παύσει στις 25/5.

10. Αν η ακινησία ξεκινά στις 5/7 και λήγει 
στις 14/10, οφείλω ΤΕ.Π.Α.Η. για τον Ιούλιο 
και τον Οκτώβριο;

Ναι. Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για ολόκληρο τον 
μήνα ανεξάρτητα εάν είχε δηλωθεί ακινησία για κά-
ποιο χρονικό διάστημα. Στο παραπάνω παράδειγμα 
δεν οφείλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου και του Σε-
πτεμβρίου και οφείλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουλίου και 
του Οκτωβρίου.

Νομαρχιακή 
Συνδιάσκεψη 
ΣΥΡΙΖΑ

 Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28/2/2021 πραγμα-
τοποιήθηκε διαδικτυακά η 3η Νομαρχιακή Συνδιάσκε-
ψη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Στις διαδικασίες της 3ης Συνδιάσκεψης συμμετείχαν 
159 εκλεγμένοι/ες αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις 
μελών των νησιών μας. Στις διαδικασίες εκπροσωπή-
θηκαν και οι 19 δήμοι των Κυκλάδων. Ακόμα, χαιρέτη-
σαν μέλη της Οργανωτικής Γραμματέας του κόμματος, 
πρώην και νυν βουλευτές, ενώ την πολιτική εισήγηση 
εκ μέρους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, έκα-
νε η βουλευτής Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου.

Στη συνδιάσκεψη έγινε απολογισμός της δράσης 
της οργάνωσης των Κυκλάδων, ενώ εγκρίθηκαν ψη-
φίσματα για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και 
την εφαρμογή του νόμου, την υποστήριξη των διωκό-
μενων κατοίκων της Τήνου ενάντια στην εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στο νησί και για την αναβάθμιση της 
δημόσιας Υγείας. Ακόμα, έγινε ψήφισμα ώστε να μη 
γίνει ακόμα ένα αποτυχημένο άνοιγμα του Τουρισμού 
και προτάσεις για σχεδιασμό και ουσιαστικά μέτρα.
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Η απόφαση των αρμόδιων υπουργών και ειδικών, να 
μην επιτρέψουν για ακόμη μια φορά στα ερασιτεχνικά 
αθλήματα να ξεκινήσουν προπονήσεις και να συνεχί-
σουν τα πρωταθλήματα τους, έχει φέρει την απογοή-
τευση σε πολλούς προπονητές και αθλητές. 

Ειδικότερα εδώ στις Κυκλάδες που έχει ελάχιστα 
κρούσματα σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις. Η κυβέρ-
νηση δείχνει να βάζει σε προτεραιότητα τα αθλήμα-
τα που έχουν τηλεοπτική κάλυψη και συμμετοχή σε 
διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει να έχει 
στο «περίμενε» τον ερασιτεχνικό κόσμο, παρότι τους 
προηγούμενους μήνες, όσο ήταν «ανοικτός», δε δημι-
ούργησε προβλήματα στη δημοσία υγεία. Ωστόσο, απ’ 
ότι φαίνεται η κυβέρνηση ενοχλείται περισσότερο από 
την εικόνα ενός αθλητή, οποιασδήποτε ηλικίας, στο 
γήπεδο, παρά με τις εικόνες συνωστισμού στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς.

Το χειρότερο πρόβλημα των μέτρων που παίρνει η 
κυβέρνηση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό εντοπίζεται 
στα μικρά παιδιά, όπου αυτή την περίοδο δεν μπορούν 
να προπονηθούν στο αγαπημένο τους άθλημα. Στην 
εποχή του «lock down» και κυρίως του δεύτερου, είναι 
κλεισμένα στο σπίτι τους, «κολλημένα» όλη την ημέρα 
μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή και στο ιντερνέτ, 
απέχοντας απ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα, αθλητική 
ή κοινωνική. Με πιθανό αντίκτυπο όπως είπε και ο κ. 
Λάμπρου στη δήλωση του «[...]είναι μεγάλο ζήτημα 
πόσα παιδιά θα γυρίσουν στις ομάδες τους, μετά 
τη λήξη «lock down».

Η «Φ.τ.Π» ζήτησε τη γνώμη, ανθρώπων που ασχο-
λούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην Πάρο και 
μίλησαν για τις λάθος αποφάσεις που παίρνει το κρά-
τος.

Μανώλης Σιφναίος 
(Πρόεδρος ΑΜΕΣ Νηρέας)

«Είναι τραγικό σ’ ένα τόπο που δεν έχει κρούσματα, 
να μην επιτρέπετε έστω με μικρό αριθμό ατόμων οι 
προπονήσεις και αυτό ισχύει για όλα τα τμήματα. Δεν 
είναι αυτοσκοπός να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. 
Αν δε γίνεται να διεξαχθούν οι αγώνες είναι κατανο-
ητό. Αυτό που ζητάμε, κυρίως για τα παιδιά, είναι να 
τους επιτραπεί τουλάχιστον η προπόνηση. Παλιότερα 
κάναμε σεμινάρια για το πως θα βρούμε τρόπους να 
μην είναι όλη την ημέρα στο ιντερνέτ και κλεισμένα 
στο σπίτι, ώστε να τα κάνουμε να αποκτήσουν δρα-
στηριότητες όπως ο αθλητισμός, τώρα πρέπει να τα 
κρατάμε πάλι μέσα. 

Όσον αφορά τις μεγάλες ηλικιακά κατηγορίες, για 
εμένα είναι αδύνατο να γίνουν και να ολοκληρωθούν 
τα πρωταθλήματα. Είναι ερασιτέχνες θα προκύπτουν 
κάθε φορά προβλήματα τραυματισμών. Επίσης, θα ξε-

κινήσει η τουριστική περίοδος. Θα περιμένει ο παίκτης 
να δουλέψει μετά από τους τόσους μήνες και θα του 
πούμε να έρθει να παίξει στη Νάξο; Είναι αδύνατο. 

Ακόμα, είναι εύκολο και να κολλήσουμε τον ιό χωρίς 
ελέγχους. Για παράδειγμα μπορεί να πάμε στη Σύρο 
για ένα αγώνα βόλεϊ. Να έχει κρούσματα η ομάδα, να 
κολλήσουμε εμείς, στη συνέχεια να παίξουμε με τον 
ΑΟΠ και να το μεταδώσουμε σε αυτούς. Έτσι ακριβώς 
έγινε στην Α1 βόλεϊ, -αρχή γενομένης- από τον αγώνα 
του Φοίνικα Σύρου στη Βέροια. Οπότε ας ανοίξουμε 
πρωτίστως όπως στο πρώτο «lock down», δηλαδή, με 
προπονήσεις μέρα παρά μέρα και με γκρουπ 9 ατό-
μων. Είναι πολύ σημαντικό για όλους να βγουν από το 
σπίτι και να αθληθούν, κυρίως όμως για τα παιδιά».

Βαγγέλης Μουρογιάννης 
(Προπονητής μπάσκετ Μαρπησσαϊκού)

«Ο αθλητισμός και ιδιαίτερα ο ερασιτεχνικός αθλη-
τισμός είναι η ραχοκοκαλιά της αθλητικής βιομηχα-
νίας αγγίζοντας ολόκληρο τον ιστό της κοινωνίας. 
Μέσα του εμπεριέχει τη δύναμη το πάθος, τη δράση, 
τη χαρά και το παιχνίδι. Χωρίς αυτόν λοιπόν τα πά-
ντα είναι «νεκρά». Θεωρώ πως ο οργανωμένος ερα-
σιτεχνικός αθλητισμός δεν αποτελεί κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία όπως αποδείχθηκε στο προηγούμενο 
διάστημα. 

Οι σύλλογοι παίρνοντας τα απαραίτητα υγειονομικά 
μέτρα ήταν και θα είναι οι θεματοφύλακες της δημόσι-
ας υγείας. Η επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους 
είναι επιβεβλημένη και πρέπει να γίνει άμεσα, αρκεί 
να γίνει κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις αλλά 
και την αρωγή της πολιτείας. Παρακαλούμε λοιπόν 
την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα και να δώσει 
το «πράσινο φως» για αγωνιστική δραστηριότητα σε 
χιλιάδες αθλητές που έχουν εγκλωβιστεί μακριά από 
την αθλητική καθημερινότητα τους. Οι στιγμές που 
βιώνουμε είναι κρίσιμες και πρέπει όλοι να βγούμε 
αλώβητοι από αυτό με μεγάλη πάντα προσοχή!».

Αντώνης Λάμπρου 
(Πρόεδρος Α.Ο. Πάρου)

«Δυστυχώς για εμένα η κυβέρνηση πήρε πάλι μια 
τραγική απόφαση κυρίως για την νεολαία της Ελλά-
δος, αλλά ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες, που θεωρού-
μαστε από τις πιο «καθαρές» περιοχές, καθώς τα 
κρούσματα είναι ελάχιστα. Πλέον η μόνη ασχολία των 
νέων είναι το ιντερνέτ. Έχουν μιλήσει ειδικοί για τις 
επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην ψυχική υγεία των 
παιδιών. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να αναθεω-
ρήσει η κυβέρνηση και να επιτρέψει τις προπονήσεις. 
Είναι μεγάλο θέμα διότι πολλά παιδιά έχουν ξεχάσει 
τι είναι αθλητισμός στην εποχή του «lock down» και 

είναι μεγάλο ζήτημα πόσα από αυτά θα επιστρέψουν 
στις ομάδες τους μετά τη λήξη του. Ο αθλητισμός 
εκτός από υγεία σωματική είναι και ψυχική.

Όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για τον 
ερασιτεχνικό αθλητισμό έτσι ώστε να επανεκκινήσουν 
τα πρωταθλήματα, θεωρώ, το κόστος που θα επωμι-
στούν το κράτος και ο δήμος δεν είναι μεγάλο για να 
μην μπορούν να τα κάνουν στους αθλητές τεστ Covid. 
Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτό το 
δράμα που ζούμε μικροί και μεγάλοι».

Μαρία Κράρα 
(Υπεύθυνη τμημάτων βόλεϊ ΑΜΕΣ Νηρέας)

«Είμαι κατά τις απόφασης, από την άποψη, ότι θα 
μπορούσαν να βρουν τρόπους, έτσι ώστε οι αθλητές να 
μην αφήσουν αυτό που θέλουν και αυτό που αγαπούν 
να κάνουν. Εφόσον, ξεκίνησαν κάποιες κατηγορίες και 
αθλήματα, έπρεπε να ξεκινήσουν και τα υπόλοιπα. Με 
τρόπο έτσι, ώστε, να μην υπάρχουν προβλήματα. Πι-
στεύω θα μπορούσαν να βρουν μια λύση για όλες τις 
κατηγορίες. Όλα έχουν αλλάξει πλέον και ευελπιστού-
με σε κάτι καλύτερο σύντομα. Τον αθλητισμό όπως 
βλέπω από τα μικρά παιδιά το χρειάζονται και πρέπει 
να δούμε τι θα γίνει. Δεν πρέπει να μείνουν άλλο πίσω. 
Φέτος στην κατηγορία «mini» είχαμε πολλά παιδιά και 
ενώ ξεκίνησαν με πάθος για το άθλημα, έπρεπε με το 
«lock down» να το σταματήσουν. 

Εύχομαι να τελειώσει όλο αυτό σύντομα τόσο για 
τον αθλητισμό, όσο και για τη ζωή μας. Όλοι φοβάστε. 
Αλλά όλοι θα προσπαθούσαμε για το καλύτερο ώστε 
να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα».

Λεωνίδας Σμυρνής 
(Προπονητής Α.Ε Πάρου) 

«Είναι αποφάσεις σε πλήρη σύγχυση. Άλλα λέει ο 
ένας και άλλα ο άλλος, παίρνουν αποφάσεις που δεν 
γνωρίζουν ούτε οι υπουργοί, οι οποίοι το παραδέχτη-
καν και δημόσια. Θεωρώ την απόφαση καταδίκη για 
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Ένα 
μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται και για τις ακαδη-
μίες, όπου δεν αφήνουν τα παιδιά να αθληθούν και 
μένουν στο σπίτι μπροστά από ένα υπολογιστή χωρίς 
καμία άλλη δραστηριότητα. 

Πρέπει να αντιδράσουμε και εμείς για αυτό το πρό-
βλημα. Δε γίνετε να συνεχιστεί. Κάθε εβδομάδα μας 
λένε, κάντε υπομονή 10 ήμερες και μετά άλλες τόσες. 
Ας ελπίσουμε αυτοί που μας κυβερνάνε να καταλά-
βουν τι έγκλημα πάνε να κάνουνε γιατί περί αυτού 
πρόκειται και είμαι αρκετά επιεικής με την λέξη που 
χρησιμοποιώ.

Είμαι πλήρως απογοητευμένος με τις εξελίξεις αυ-
τές. Ευχή μου είναι να γυρίσω να δω τους παίκτες 
μου, τους φίλους μου, τους παράγοντες, για να συνε-
χίσουμε αυτό το ωραίο που ξεκινήσαμε».

Νίκος Γιουρτζίδης 
(Ποδοσφαιριστής Α.Ε. Πάρου)

«Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε. Δε συμ-
φωνώ με την απόφαση που βγήκε. Εφόσον παίζουν 
κάποιοι, να παίξουν όλοι. Βλέπουμε ότι σε όλους τους 
κλειστούς χώρους υπάρχει συνωστισμός και δεν ενο-
χλεί αυτό τους ειδικούς. Αλλά τους ενοχλεί και δεν 

Απογοήτευση στους 
ανθρώπους του αθλητισμού
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επιτρέπουν την άθληση σε ανοιχτούς χώρους όπου 
εμείς είμαστε πιο αραιά από τα λεωφορεία στην Αθή-
να που γίνετε ο κακός χαμός.

Πέρυσι αυτή η κατάσταση δε μας επηρέασε ιδιαίτε-
ρα, φέτος όμως έχουμε παίξει 2 μήνες και μετά μας 
έκλεισαν, ενώ εδώ στην Πάρο δεν είχαμε κρούσματα. 
Θεωρώ πρέπει να πάρουν μέτρα και να γίνονται αυ-
στηρότεροι έλεγχοι, στα καράβια και στα αεροπλάνα, 
αλλά να κάνουν και σε εμάς πριν από τα παιχνίδια. 
Δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο πιστεύω. Αν δε θέλουν 
να γίνουν οι αγώνες, ας μας αφήσουν τουλάχιστον να 
προπονηθούμε και δεν αναφέρομαι μόνο στο ποδό-
σφαιρο αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Επιπρόσθετα, είναι κρίμα γιατί φέτος έγινε η μια 
ομάδα, είχαμε υψηλές βλέψεις και το «lockdown» 
μας έχει στερήσει τη φετινή προσπάθεια. Τέλος, είναι 
σημαντικό να ξεκινήσουν έστω οι προπονήσεις, έτσι 
ώστε τα μικρά παιδιά που είναι σε μια «τρυφερή» ηλι-
κία και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους, να μην μέ-
νουν όλη την ημέρα μπροστά από έναν υπολογιστή».

Δημήτρης Κρητικός 
(Ποδοσφαιριστής Α.Ε. Πάρου)

«Από την στιγμή που κλείσαμε το Νοέμβριο, όλοι 
λίγο - πολύ, πιστεύαμε πως δεν θα συνεχιστεί το 

πρωτάθλημα. Ωστόσο, με αυτή την απόφαση περισ-
σότερο αδικημένοι είναι οι νεαροί αθλητές, οι οποίοι 
δεν μπορούν να εξελιχθούν αγωνιστικά, αλλά κυρίως 
κοινωνικά καθώς είναι κλεισμένοι στο σπίτι χωρίς να 
βλέπουν φίλους και συναθλητές.

Το πρωτάθλημα θεωρώ όπως έχουν έρθει τα πράγ-
ματα και να ξεκινήσει δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί, 
διότι δεν βγαίνουν οι ημέρες. Οι Κυκλάδες είναι τουρι-
στικά νησιά, κανείς δε θα αφήσει τις δουλειές του για 
να παίξει στις ομάδες και να ταξιδέψει σε άλλα νησιά, 
είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, είτε για 
βόλεϊ και άλλα αθλήματα».

Στρατής Κρητικός
(Ποδοσφαιριστής ΑΕ Πάρου) 

«Ένα κακό που δε θα φανεί τώρα, αλλά τα επόμενα 
χρόνια, είναι ότι ο αθλητισμός θα στερηθεί ταλέντα. 
Με την πανδημία, πολλοί νεαροί αθλητές στερούνται 
τις αθλητικές δραστηριότητές τους και δε «δουλεύο-
νται» όπως πρέπει από τους προπονητές. Αυτό λοιπόν 
σε συνδυασμό με τον εγκλεισμό τους στα σπίτια, θα 
έχει ως αποτέλεσμα στο μέλλον να μην έχουμε ταλέ-
ντα για να πάνε ψηλότερα τον ελληνικό αθλητισμό».

Γιώργος Κοντός

Αθλητισμός - Ειδήσεις

Γήπεδο 
Μάρπησσας

Η κοινή επιτροπή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
δήμου Πάρου, για την υλοποίηση της Προγραμματικής 
Σύμβασης με τίτλο: «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 
Μάρπησσας Πάρου», αποφάσισε να εισηγηθεί στις Οι-
κονομικές Επιτροπές της Περιφέρειας και του δήμου 
την χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου μέχρι 
τις 22/4/2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έρ-
γου είναι 425.000 ευρώ.

Η περιφέρεια θα το χρηματοδοτήσει με 200.000 
ευρώ και ο δήμος με 225.000 ευρώ. Σε σχετική του 
δήλωση ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, σημει-
ώνει: «Συνεχίζουμε με συνεργασία να υποστηρίζουμε 
τις αθλητικές υποδομές των νησιών μας, με έργα και 
δράσεις. Το έχουμε υποχρέωση στην νεολαία των νη-
σιών μας».

Συμβουλές 
για θύματα 
σεξουαλικής 
κακοποίησης

Η αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων δημοσιο-
ποίησε συμβουλές-οδηγίες για τα θύματα προσβολής 
γενετήσιας ελευθερίας-αξιοπρέπειας.

Οι συμπεριφορές σεξουαλικής κακοποίησης – πα-
ρενόχλησης είναι επιβαρυντικές ψυχολογικά για τα 
άτομα που τις υφίστανται. Αν έχετε βιώσει μία αντί-
στοιχη συμπεριφορά είναι πιθανό να αισθάνεστε φόβο, 
ενοχή, θλίψη, απόγνωση, απογοήτευση, ντροπή, άγχος 
και θυμό ή να νιώθετε αβοήθητοι, εγκλωβισμένοι και 
«μπλοκαρισμένοι». Προκειμένου να διαχειριστείτε αυτή 
την κατάσταση: 

- Μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιο πρόσωπο που 
εμπιστεύεστε για το τι σας έχει συμβεί, ώστε να σας 
βοηθήσει. 

- Μπορείτε να επικοινωνήσετε με άτομα του υποστη-
ρικτικού σας περιβάλλοντος, με ειδικό ψυχικής υγείας 
ή με κάποια από τις γραμμές/δομές ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, ώστε να αντλήσετε δύναμη, να ξεπεράσετε 
το φόβο σας και να απεγκλωβιστείτε από την κατάστα-
ση στην οποία έχετε περιέλθει. 

- Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν ευθύ-
νεστε εσείς για τη συμπεριφορά του θύτη. 

- Θυμηθείτε ότι και άλλα άτομα έχουν υποστεί παρό-
μοια συμπεριφορά. Δεν είστε οι μόνοι και δεν είστε 
μόνοι. 

- Έχετε κατά νου ότι θύματα που ζήτησαν βοήθεια 
και κατήγγειλαν τέτοιου είδους πράξεις κατάφεραν να 
διαχειριστούν τις επιπτώσεις της σεξουαλικής κακο-
ποίησης – παρενόχλησης και να διαφυλάξουν την ψυ-
χοσυναισθηματική τους ισορροπία. - Σκεφτείτε ότι με 
την αναφορά - καταγγελία των σε βάρος σας πράξεων, 
προστατεύετε και άλλα άτομα από τον ίδιο δράστη ή 
άλλους πιθανούς δράστες. 

Που να απευθυνθείτε; 
- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε το 100 

και αν δε μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε μήνυμα (sms) 
γράφοντας το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση και 
το είδος της επείγουσας ανάγκης (π.χ. «κινδυνεύει η 
ζωή μου»). 

- Μπορείτε να μεταβείτε στην πλησιέστερη αστυνο-
μική υπηρεσία και να αναφέρετε τι σας έχει συμβεί. 

- Αν πρόκειται για συμβάν που λαμβάνει χώρα μέσα 
στο ενδοοικογενειακό πλαίσιο, μπορείτε να επικοινω-
νήσετε με τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενει-
ακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Αν πρόκειται για πράξη που έλαβε χώρα μέσω του 
διαδικτύου, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 11188. 

Σημειώνεται ότι για τα αδίκημα κατά της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας/ελευθερίας, από τη στιγμή που θα λά-

βουν γνώση οι αστυνομικές αρχές θα επιληφθούν άμε-
σα, με ευαισθησία και σεβασμό στην προσωπικότητα 
και την αξιοπρέπεια του θύματος. 

Επιπλέον μπορείτε: 
- Αναφέρετε το περιστατικό στις κατά τόπο εισαγ-

γελικές Αρχές. 
- Απευθυνθείτε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

15512. 
- Επικοινωνήστε με τα κατά τόπο Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας και δημόσια νοσοκομεία για παροχή ψυχοκοι-
νωνικής στήριξης. 

- Καλέσετε τη γραμμή SOS 15900 της Γενικής 
Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων για ψυχοκοινωνική στήριξη, 
νομική συμβουλευτική και φιλοξενία σε ξενώνες ή να 
επικοινωνήστε με τα κατά τόπο συμβουλευτικά κέντρα 
https://womensos.gr/symvouleutika_kentra_ota-2/
(που απευθύνονται σε γυναίκες).

Τέλος, αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο 
metoogreece.gr
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