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η 22η έκδοση ξεκίνησε!
εσύ έκλεισες την προβολή σου;
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Εξελίξεις σε 
Ζευλάκι και 
Μάρπησσα

Πληροφορίες, για την εξέλιξη του κλειστού γυμνα-
στηρίου στο «Ζευλάκι», εξασφάλισε η «Φωνή της 
Πάρου». Συγκεκριμένα, ήρθε σε επαφή με τον γνω-
στό αρχιτέκτονα, Βαζαίο Πετρόπουλο, του οποίου 
το γραφείο έχει αναλάβει να εκδώσει τις τελευταίες 
άδειες για να προχωρήσει το έργο.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο τα τελευταία έγγρα-
φα έχουν συγκεντρωθεί και έχουν αποσταλεί στην τε-
χνική Υπηρεσία του δήμου. Πλέον, όλη η ευθύνη, πέφτει 
στον δήμο Πάρου, ο οποίος θα πρέπει με την σειρά του 
να αναρτήσει το έργο στην «Δι@ύγεια», έτσι ώστε να 
ξεκινήσει ο διαγωνισμός και να γίνουν οι προσφορές 
για την ανάληψη του έργου.

Όσον αφορά τις μελέτες για το γήπεδο της Μάρπησ-
σας, ο κ. Πετρόπουλος τόνισε ότι έχει πάρει παράταση 
το έργο και έτσι, θα υπάρχει χρόνος να γίνουν οι κα-
τάλληλες μελέτες και να παρουσιαστούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:
« Έχουμε παραδώσει τα πάντα στον δήμο. Μετά από 

την αρχιτεκτονική και αρχαιολογική επιτροπή δόθη-
καν και οι τελευταίες μηχανολογικές μελέτες που εκ-
κρεμούσαν στον δήμο. Έχω μιλήσει με τον κ. Γιάννη 
Ραγκούση που είναι στην τεχνική Υπηρεσία και μου 
ανέφερε, ότι πλέον αναλαμβάνουν εκείνοι, έτσι ώστε, 
να το αναρτήσουν το έργο ηλεκτρονικά (…).

«Προχωράει και η μελέτη για το γήπεδο στη Μάρ-
πησσα. Θα μας πουν από τον δήμο τις προδιαγραφές 
και θα παραδώσουμε τις μελέτες. Έχουμε πάρει πα-
ράτασή και έχουμε δώσει τις ασφαλιστικές εισφορές 
που ζητούσαν από την εφορία (…)».

Ιστορία - Ειδήσεις

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 561

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

Οι πρόγονοί 
μας 
(μέρος 6ο)

Γεννηθέντες του 1857 στις Λεύκες: Αλιπράντης 
Νικόλαος του Γεωργίου, Αρκάς Νικόλαος του Γεωργί-
ου, Λουκής Ιωάννης του Θεοδώρου, Λουκής Νικόλα-
ος του Λουκά, Μαυραγκάς Αντώνιος του Εμμανουήλ, 
Παρούσης Γεώργιος του Εμμανουήλ (το επίθετο δεν 
υπάρχει σήμερα στις Λεύκες), Ρούσσος Γεώργιος του 
Νικόλαου, Ρούσσος Αγγελής του Ιωάννη, Ραγκούσης 
Φραγκίσκος του Αντωνίου, Ραγκούσης Ζωρζής ή Γε-
ώργιος του Ιωάννη, Σκανδάλης Θεόδωρος του Ιωάννη, 
Σκανδάλης Ιωάννης του Γεωργίου, Σκορδίλης Γεώρ-
γιος του Αγγελή, Σκιαδάς Κωνσταντίνος του Αβραάμ, 
Σκιαδάς Νικόλαος του Γεωργίου, Σκιαδάς Μπενέτος 
του Γεωργίου, Χανιώτης Αντώνιος του Νικόλαου, Χα-
νιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χριστόφορος Μιχαήλ 
του Χρήστου, Ρούσσος Νικόλαος του Μιχαήλ.

Γεννηθέντες του 1858 στις Λεύκες: Αρκάς 
Χρουσής του Κωνσταντίνου, Γαβαλάς Γεώργιος του 
Αντωνίου, Γαβαλάς Ιωάννης του Αλέξανδρου, Καλο-
γεράκης του Ιωάννη του Παναγιώτη (το επίθετο δεν 
υπάρχει σήμερα στις Λεύκες), Ξενάκης Κωνσταντίνος 
του Νικόλαου, Παντελαίος Ιωάννης του Στέφανου, 
Παντελαίος Μιχαήλ του Πέτρου, Ραγκούσης Αντώ-
νιος του Νικόλαου, Ραγκούσης Αντώνιος του Ζώρζη, 
Ραγκούσης Βασίλειος του Στυλιανού, Ρούσσος Δημή-
τριος του Ιωάννη, Χανιώτης Γεώργιος του Ιακώβου, 
Χανιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Χανιώτης Ιω-
άννης του Γεωργίου.

Γεννηθέντες του 1859 στις Λεύκες: Ασπρόπου-
λος Γεώργιος του Θεοδώρου (το επίθετο δεν υπάρχει 
σήμερα στις Λεύκες), Γεμελιάρης Μιχαήλ του Παρα-
σκευά, Γκίκας Ιωάννης του Νικόλαου, Κυδωνιεύς Από-
στολος του Γεωργίου, Κρητικός Ανδρέας του Κωνστα-
ντίνου, Κονταράτος Γεώργιος του Ιωάννη, Παντελαίος 
Αντώνιος του Δημητρίου, Παντελαίος Στέφανος του 
Νικόλαου, Περάκης Στέφανος του Γεωργίου, Παντε-
λαίος Θεόδωρος του Δημητρίου, Ρούσσος Πέτρος του 
Μαρή, Ραγκούσης Αγαπητός του Αντωνίου, Σκιαδάς 
Γεώργιος του Αθανασίου, Σκιαδάς Νικόλαος του Γε-
ωργίου, Σφακιανός Γεώργιος του Αντωνίου Χανιώτης 
Ευάγγελος του Βασιλείου.

Γεννηθέντες του 1860 στις Λεύκες: Ζουμής 
Ιωάννης του Λεονάρδου (γεν. στην Αθήνα), Κοττής 
Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Καντιώτης Κωνσταντί-
νος του Νικόλαου, Κονταράτος Μάρκος του Μνηγού, 
Λουκής Πέτρος του Θεόδωρου, Λουκής Γεώργιος του 
Λουκά, Μπιτζιλαίος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Παρού-
σης Δημήτριος του Εμμανουήλ, Ραγκούσης Γεώργιος 
του Νικόλαου, Ραγκούσης Ανδρέας του Αντωνίου, 
Ρούσσος Αντώνιος του Γεωργίου, Σκανδάλης Στέφα-
νος του Ιωάννη, Χανιώτης Ιάκωβος του Γεωργίου, Χα-
νιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Χανιώτης Μάρκος 
του Ιωάννη, Χανιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου.

Γεννηθέντες του 1861στις Λεύκες: Γεμελιάρης 
Εμμανουήλ του Ζαννή, Καστανιάς Κωνσταντίνος του 

Νικόλαου, Κυδωνιεύς Ιωάννης του Γεωργίου, Καλα-
ναρχόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη (γεν. στην Αθήνα. 
Το επίθετο δεν υπάρχει σήμερα στις Λεύκες), Λουκής 
Ιωάννης του Στέφανου, Λουκής Ιωάννης του Γεωργί-
ου, Μοστράτος Λυκούργος του Μάρκου, Παντελαίος 
Γεώργιος του Νικόλαου, Ραγκούσης Θεολόγος του 
Αντωνίου, Ραγκούσης Νικόλαος του Ζώρζη, Ραγκού-
σης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Ρούσσσος Δημήτριος 
του Ιωάννη, Σκιαδάς Δημήτριος του Γεωργίου, Σκιαδάς 
Ιωάννης του Ιακώβου, Σκιαδάς Θεόδωρος του Γεωρ-
γίου, Σκανδάλης Ιωάννης του Ευσταθίου, Χανιώτης 
Γεώργιος του Αντωνίου.

Γεννηθέντες του 1862 στις Λεύκες: Λουκής 
Αντώνιος του Νικόλαου, Μπιτζιλαίος Γεώργιος του 
Οδυσεύς, Παντελαίος Μοσχονάς του Ιακώβου, Παντε-
λαίος Θεόδωρος του Αντωνίου, Περάκης Φραγκίσκος 
του Γεωργίου, Ρούσσος Δημήτριος του Νικόλαου, 
Ρούσσος Μιχαήλ του Γεωργίου, Ραγκούσης Ιωάννης 
του Γεωργίου, Ραγκούσης Πέτρος του Νικόλαου, Ρα-
γκούσης Ιωάννης του Μοσχονά, Σκιαδάς Γεώργιος 
του Εμμανουήλ, Σβορώνος Αντώνιος του Ιακώβου 
(γεν. στην Αθήνα. Το επίθετο δεν υπάρχει σήμερα στις 
Λεύκες).

Γεννηθέντες του 1863 στις Λεύκες: Αρκάς 
Φραγκίσκος του Γεωργίου (γεν. στην Αθήνα), Ασπρό-
πουλος Γεώργιος του Ιωάννη (το επίθετο δεν υπάρχει 
σήμερα στις Λεύκες), Γαβαλάς Εμμανουήλ του Ιωάννη, 
Κονταράτος Νικόλαος του Μνήγου, Καστανιάς Μιχαήλ 
του Θωμά, Κόττης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Κόττης 
Μάρκος του Εμμανουήλ, Λουκής Γεώργιος του Δημη-
τρίου, Λουκής Νικόλαος του Γεωργίου, Μαυραγκάς 
Αντώνιος του Λεωνίδα (γεν. στην Αθήνα), Μοστράτος 
Μπονοφάτσος του Γεωργίου, Περάκης Κωνσταντίνος 
του Δημητρίου, Παντελαίος Ιωάννης του Μιχαήλ, Πα-
ντελαίος Ανδρέας του Δημητρίου, Ραγκούσης Νικόλα-
ος του Αντωνίου, Ραγκούσης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Ραγκούσης Νικόλαος του Ιωάννη, Σκιαδάς Γεώργιος 
του Κυριάκου, Σκορδίλης Αθανάσιος του Αγγελή, Τρι-
αντάφυλλος Βασίλειος του Παρασκευά, Χανιώτης Γε-
ώργιος του Ιωάννη, Χανιώτης Ιωάννης του Νικόλαου, 
Χανιώτης Πέτρος του Κωνσταντίνου, Χανιώτης Εμμα-
νουήλ του Γεωργίου.

(Συνεχίζεται)
Σημ.: Τα ονόματα γράφονται όπως είναι δηλωμένα 

στο βιβλίο της κοινότητας εκείνη την εποχή. 
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Γήπεδο στην 
Αντίπαρο

Η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
στη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου, ενέκρινε τη σύναψη 
διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και 
του δήμου Αντιπάρου για την υλοποίηση του έργου: 
«Συντήρηση επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8 δή-
μου Αντιπάρου» και παράλληλα ενέκρινε τη μελέτη και 
τους όρους δημοπράτησης του έργου. 

Η σύμβαση αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια 
της αρμοδιότητας για την υλοποίηση του έργου βελτί-
ωσης και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσε-
ων στη θέση Γαλανταριά της Αντιπάρου, καθώς και τη 
χρηματοδότησή του, ύψους 230.000 ευρώ.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
• Κατασκευή υποδομής αποστράγγισης
• Αποκατάσταση υφιστάμενης χωμάτινης επιφάνειας 

αγωνιστικού χώρου
• Κατασκευή περίφραξης και θυρών
• Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα νέας 

γενιάς – γραμμογράφηση
• Τοποθέτηση πάγκων αναπληρωματικών
• Ηλεκτροφωτισμός εγκαταστάσεων
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 

των 230.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Κύριος 
του έργου είναι ο δήμος Αντιπάρου.
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Περίεργο 
δημοσίευμα 
που αφορά 
και την Πάρο

Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Real News» της 
περασμένης Κυριακής 21/3/2021 διέσπειρε φόβο για 
την ποιότητα του νερού στην Πάρο.

Συγκριμένα, υπό τον τίτλο «Επικίνδυνο νερό σε 27 
περιοχές» σε ολοσέλιδο δημοσίευμα η εφημερίδα 
γράφει ότι σε έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής από 
τον Μάιο του 2018: «περίσσεια νιτρικών σε πόσιμα 
ύδατα μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία, συγκε-
κριμένα την πρόκληση μεθαιμοσφαιριναιμίας, που 
εμποδίζει την κανονική μεταφορά οξυγόνου από το 
αίμα στους ιστούς, με αποτέλεσμα να προκαλεί κυ-
άνωση και, σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, ασφυξία 
που μπορεί να αποδειχθεί θανάσιμη για τα βρέφη». 
Στη συνέχεια το δημοσίευμα και ενώ αναφέρει
ότι το όριο υπέρβασης του ορίου είναι τα 50 
mg\L συμπεριλαμβάνει στις 27 επικίνδυνες περιοχές 
και την Πάρο, καθώς η μέτρηση στα Κακάπετρα 
έδειξε 19 mg\L, δηλαδή 31 mg/L κάτω από το 
όριο υπέρβασης! Σημειώνουμε ακόμα ότι το όριο 
των 50 mg\L έχει οριστεί τόσο στην ελληνική όσο και 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μετά από την πρόταση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σε επικοινωνία της εφημερίδας μας με τη ΔΕΥΑ Πά-
ρου οι υπεύθυνοι δήλωσαν την έκπληξή τους για το 
συγκεκριμένο δημοσίευμα, ενώ σύμφωνα με πληρο-

φορίες η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης είναι αποφασισμένη να στραφεί νομικά 
για τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα.

Ακόμα, σημειώνουμε ότι ΔΕΥΑ Πάρου διενεργεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους όλους τους προβλεπόμε-
νους δειγματοληπτικούς ελέγχους για το πόσιμο νερό 
σε συνεργασία με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια 
βάση της νομοθεσίας καθώς επίσης συμμετέχει στην 
ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Ένωση των 
ΔΕΥΑ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την 
ποιότητα του πόσιμου νερού μέσα από τον ιστότοπο 
edeya.gr

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει 
ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης είναι πόσιμο, πολύ 
καλής ποιότητας ως προς τη μικροβιολογική και χη-
μική σύστασή του ενώ εμφανίζει μέτρια προς υψηλή 
σκληρότητα η οποία αποδίδεται στις υδρογεωλογικές 
συνθήκες του νησιού. 

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ έχει εγκαταστήσει 5 συστή-
ματα διανομής νερού με κερματοδέκτη η προπληρω-

μένη κάρτα, τα οποία εφαρμόζοντας την μέθοδο της 
αντίστροφης όσμωσης επεξεργάζονται το νερό του δι-
κτύου και απομακρύνουν μέρος της σκληρότητας πα-
ρέχοντας έτσι άριστης ποιότητας μαλακό νερό στους 
καταναλωτές.

Τι είναι τα νιτρικά άλατα;
Τα Νιτρικά άλατα (ΝΟ3-) στο νερό είναι μια βασική 

παράμετρος που υποδεικνύει το επίπεδο μόλυνσης του 
νερού. 

Προέρχονται από τα λιπάσματα της εντατικής γεωρ-
γίας, τα απορρίμματα και τα περιττώματα ζώων και 
ανθρώπων. Η νομοθεσία ορίζει ότι το ανώτερο όριο 
συγκέντρωσης νιτρικών είναι τα 50 mg/l (ppm). Η 
ύπαρξη τους στο νερό ακόμα και σε πολύ μικρά επίπε-
δα είναι πολύ επικίνδυνη για τις εγκύους και τα βρέφη.

Η παρουσία των νιτρικών στο περιβάλλον προέρ-
χεται από την αποσύνθεση των ζώων και των φυτών, 
αλλά και από τις μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων στη 
γεωργία και από τα λύματα της κτηνοτροφίας.

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

εμπόριο κουφωμάτων 
κατασκευή και σχεδίαση επίπλων κουζίνας

κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας
κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης οροφής

ξυλουργικές εργασίες
T. 6970 041 755

Πάρος
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Εν μέσω της πανδημίας ένα μικρό θέατρο-εργαστήρι 
γεννήθηκε στην Πάρο και περιμένει καρτερικά τη λήξη 
του «lock down», έτσι ώστε, να ανοίξει τις πόρτες του 
στο κοινό και να τους υποδεχτεί. 

Υπεύθυνη και δημιουργός της ιδέας αυτής είναι, η 
Ελένη Σταυράκη, επαγγελματίας ηθοποιός στο 
χώρο του θεάτρου, με μεγάλη εμπειρία στις κλασσικές 
παραστάσεις και η μοναδική παριανή που είναι μέλος 
του σωματείου ελλήνων ηθοποιών.

Η Ελένη Σταυράκη, μίλησε στη «Φωνή της Πάρου» 
για το «μικρό θέατρο», τη δράση αλλά και το εύρος των 
ηλικιών που απευθύνεται και θα μπορούν να συμμετέ-
χουν ή να παρακολουθούν.

Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον 
να ασχοληθείτε με το θέατρο;

«Από πάρα πολύ μικρή ηλικία ήθελα να παίζω θέα-
τρο. Με πήγαιναν οι γονείς μου στο θέατρο και εγώ 
«ερωτευόμουν» τις παραστάσεις και τους ηθοποιούς. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Μαρία Αρκουλή της 
οποίας χρωστάω πολλά, η οποία σε ηλικία 15 ετών 
με έβαλε να παίξω σε μια μαθητική παράσταση, «το 
μελτεμάκι», του Παντελή Χορν. Το γεγονός αυτός 
ήταν η αρχή για εμένα και ήξερα μετά, πως ότι και αν 
σπουδάσω, κάποια στιγμή θα τελειώσω μια δραματι-
κή σχολή».

Το θέατρο είναι το αντικείμενο που σπουδά-
σατε εξαρχής;

«Σπούδασα στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων 
μαζικής επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 
Παράλληλα όμως από το πρώτο έτος ξεκίνησα, μα-
θήματα θεάτρου στο εργαστήρι-θέατρο τέχνης Ακτίς/
Αελίου. Για 5 χρόνια σπούδασα εκεί, παρακολουθούσα 
σεμινάρια. Όταν τελείωσα τις σπουδές, και «κατέβηκα 
στην Αθήνα, έδωσα εξετάσεις για να μπω στη σχολή 

Βεάκη, πέρασα, και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μου».
Ποια είναι η καλύτερή σας παράσταση και 

συνεργασία;
«Η Κυρά της Θάλασσας, θα μπορούσα να πω. Ήταν 

η παράσταση στην οποία έδειξα, τις τεχνικές και δεξι-
ότητες που καλλιέργησα, με τον δάσκαλο μου, Γιώργο 
Βούρο, συν ότι εκεί έπαιξα και γνώρισα τον σημαντικό 
μου φίλο, Γιώργο Ανδρουτσόπουλο».

Πόσα χρόνια ασχολείστε επαγγελματικά με 
το θέατρο;

«Συνολικά ασχολούμαι 12 χρόνια επαγγελματικά».
Γιατί θέατρο και όχι σινεμά ή τηλεόραση;
«Δεν υπήρχε ποτέ κάποια προκατάληψη απέναντι 

σε κινηματογράφο ή την τηλεόραση. Ίσα -ίσα που 
έχω κάνει γυρίσματα για ταινίες μικρού μήκους. Το 
θέατρο για εμένα ήταν το μεγαλύτερο σχολείο και το 
ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Καθιερώθηκα να 
παίζω σε αυτό. Επιπρόσθετα, ο κάθε σκηνοθέτης με 
σύστηνε στον άλλον και δεν είχα χρόνο να πηγαίνω σε 
οντισιόν για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. 
Έχω την εντύπωση, ότι όλοι οι ηθοποιοί αγαπάνε το 
θέατρο, αλλά κάνουνε τηλεόραση για βιοποριστικούς 
λόγους».

Από τις παραστάσεις που έχετε αναφέρει, οι 
περισσότερες είναι κλασσικά έργα. Είναι κάτι 
που προτιμάτε περισσότερο ή απλά δεν έχει τύ-
χει να παίξετε σε κάποια τραγωδία ή κωμωδία;

«Τραγωδία δεν έχει τύχη ακόμα, αλλά κωμωδία έχω 
κάνει, καθώς έπαιξα στον «Αριστοφάνη τζούνιορ». 
Παρόλο, που ήταν μια διασκευή για παιδιά, είχε τον 
όλο τον λόγο του Αριστοφάνη, όποτε μπορείς να πεις 
ότι έχω παίξει. Τώρα όσον αφορά τα κλασσικά έργα, 
έτυχε να παίξω κυρίως σε αυτά, διότι, ο Γιώργος Βού-
ρος, είχε ιδρύσει το λαϊκό θέατρο, το «Θέατρο Βα-
φείο» και ήθελε τα έργα του να περιέχουν λαϊκό και 
το κλασσικό ρεπερτόριο. Πρέπει να ομολογήσω μέσα 
από το κλασικό θέατρο βγαίνουν πράγματα και στοι-
χεία που είναι επίκαιρα και διαχρονικά, όποτε αν ένας 
ηθοποιός έχει παίξει κλασσικό θέατρο, δεν υπάρχει 
είδος που να μην μπορεί να παίξει».

Ποιο είναι το αγαπημένο έργο που δεν έχετε 
παίξει ακόμα και θα θέλατε να παίξετε;

«Την Έντα Γκάμπλερ, του Ερρίκου Ίψεν, το Ματωμέ-
νο γάμο του Λόρκα, είναι πολλά, απλά σας αναφέρω 
τα πρώτα που μου ήρθαν στο μυαλό».

Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να αφή-
σετε αφήσεις την Αθήνα και την δουλειά που 
είχατε και να κατεβείτε στην Πάρο;

« Δεν άφησα ποτέ την Αθήνα. Έτυχε να πέσει η κα-
ραντίνα, πάνω στη στιγμή που θα έπαιζα, την επόμενη 
παράσταση στο θέατρο «Εκάτη» ένα έργο του Ερρίκου 
Ίψεν. Το μικρό θέατρο υπήρχε σαν σκέψη πολλά χρο-
νιά πριν, χωρίς να έχω σκεφτεί να αφήσω το επαγγελ-
ματικό θέατρο στην Αθήνα. Απλά όπως σας είπα, οι 
ηθοποιοί έχουν ένα δυναμισμό, Οπότε, τη στιγμή που 
όλα έκλειναν, έβαλα πείσμα να ανοίξω το μικρό θέα-
τρο, έχοντας την βοήθεια του πατέρα μου, της μητέ-
ρας μου και του αδερφού μου. Κυρίως του πατέρα μου 
και του άντρα μου Σταμάτη Δρακάκη, ο οποίος είναι 
πολύ καλός τεχνίτης και με βοήθησε στο χτίσιμο της 
σκηνής. Ήταν ένα όνειρο που θα γινόταν τώρα ή θα 
το άφηνα να καλυτερεύσουν τα πράγματα, αλλά έχω 
μάθει να παλεύω και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Μικρό θέατρο

Τι είναι το μικρό θέατρο που έχετε δημιουρ-
γήσει και τι διαφορά θα έχει από τα υπόλοιπα 

θέατρα;
«Το θέατρο είναι συνταίριασμα χώρου και ανθρώ-

πινο στοιχείου. Θα είναι ένα θέατρο τέχνης, καθώς 
σκοπεύω να ανεβάζω παραστάσεις και θα είναι θεα-
τρικό εργαστήρι υποκριτικής θεάτρου και θεατρικού 
παιχνιδιού. Θα μπορεί να έρθει όποιος θέλει να μάθει 
να προφέρει την ελληνική γλώσσα, να διδαχτεί αγωγή 
προφορικού λόγου, να διδαχτεί υποκριτική και ταυτό-
χρονα να γίνουν ομάδες παιδιών που θα κάνουν θε-
ατρικό παιχνίδι. Οπότε, θα είναι ένα μικρό θέατρο και 
ένα εργαστήρι, στο οποίο θα δίνουμε και βεβαιώσεις 
συμμετοχής. Να διευκρινίσουμε, ότι δεν πρόκειται για 
σχολή θεάτρου γιατί δεν υποστηρίζουμε όλο το εύρος 
των μαθημάτων που διδάσκονται σε μια σχολή.

Το μικρό θέατρο Πάρου απευθύνεται σε όλο 
τον κόσμο;

«Ναι. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις 
ηλικίες. Εύχομαι να γίνει ένας πυλώνας το μικρό θέ-
ατρο που θα ενώσει ερασιτέχνες, «εραστές του θεά-
τρου», μαθητές ανθρώπους, που θα θέλουν να μπουν 
σε μια δραματική σχολή και να τους δώσω εδώ τις 
πρώτες βάσεις για να ξεκινήσουν. Σίγουρα η τέχνη 
για μένα είναι ένα ζητούμενο, όπου οι αξίες φθίνουν. 
Το θέατρο μπορεί να ξεσκεπάσει όλη την κοροϊδία της 
εξουσίας».

Πόσο σας έχει επηρεάσει η πανδημία;
«Υπάρχει μια απογοήτευση. Ωστόσο, επειδή πάνω 

απ’ όλα είναι η υγεία όταν χρειάστηκε να αφήσουμε 
τις δουλειές και να κλειστούμε, το κάναμε δίχως δεύ-
τερη σκέψη. Όμως, απ’ ένα σημείο και μετά, ο στόχος 
είναι αλλού. Δε γίνεται το θέατρο που το γέννησε η 
Ελλάδα, να μην είναι στις προτεραιότητες της όποιας 
κυβέρνησης, ανεξάρτητος κόμματος και ιδεολογίας, 
ώστε να μην εκλείψει και να «πεθάνουν» οι άνθρω-
ποι του. Το θέατρο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από 
την πανδημία, όμως εμείς οι ηθοποιοί δεν το βάζου-
με κάτω εύκολα. Έμενα η πανδημία με έχει κάνει πιο 
δυνατή, γι αυτό και δημιούργησα αυτή τη δύσκολη 
περίοδο το μικρό θέατρο».

Ποια είναι η παράσταση που ετοιμάζετε να 
ανεβάσετε μόλις λήξει το «lock down»;

Το «μικρό θέατρο» στην Πάρο
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«Ετοιμάζω μια παράσταση που σκηνοθετώ εγώ, 
με όνομα «Ο καθρέφτης». Όπου περιλαμβάνει την 
«Εβραία» του Μπρέχτ, «Η ανθρώπινη φωνή» του Ζαν 
Κοκτώ, «Την έχασα» του Ζαν Κοκτώ. Θα συμμετέχουν 
η μητέρα μου, Μοσχούλα Κοντοσταύλου, η Χρύσα Σι-
λιτζίρη, ο Βαγγέλης Χαδήμογλου, ο οποίος είναι και 
μαθητής μου».

Ποια είναι η γνώμη σας γι’ αυτά που γίνονται 
τον τελευταίο καιρό στο χώρο του θεάτρου, 
σχετικά με τις καταγγελίες;

«Έχει να κάνει με ότι τα τελευταία 30 χρονιά υπήρχε 
μια «αριστοκρατία» στο χώρο του θεάτρου, η οποία 
θεωρήθηκε ευνοούμενη, απόκτησε κάποια εξουσία 
και θεωρούσε τους υπόλοιπους ηθοποιούς πολύ κα-
τώτερους τους, και τους συμπεριφέρονταν σαν σκου-
πίδι. Είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί, αλλά δε σας 
κρύβω, ότι είναι ένα γεγονός το οποίο ήξερα και ξέρα-
με όλοι ότι υπήρχε. Το καλό είναι, πως έχουν αρχίσει 
και μιλάνε οι εργαζόμενοι στον «χώρο», ακόμη και αν 
αυτό υπακούει στο ξέσπασμα ενός μαζικού κινήματος 
και να μη θεωρούν δεδομένη την όποια απαξίωση ή 
εκμετάλλευση».

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν 
σας ρωτήσαμε;

« Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Βούρο, για 
όλα αυτά που μου έχει προσφέρει, την Πηνελόπη 
Σταυροπούλου, που είναι από τις πρώτες μου συνα-
δέλφους και έφυγαν και οι δύο πρόσφατα από την 
ζωή. Τον Λάκη Κουρετζή που ήταν δάσκαλος μου, στο 
θέατρο της Ημέρας και έχω πάρει πάρα πολλά πράγ-
ματα από αυτόν σχετικά με την παιδαγωγική θεάτρου. 
Τέλος εύχομαι το παριανό κοινό να μη με διαψεύσει 
και να αγκαλιάσει την ιδέα μου για το μικρό θέατρο».

Γιώργος Κοντός

Η συνέντευξη της εβδομάδας
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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

Εθνική επέτειος 
25ης Μαρτίου 1821 

(Μέρος 1ο)

Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821, οι Έλλη-
νες ήταν σχεδόν έτοιμοι για τη ριψοκίνδυνη εξόρμηση 
τους. Είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία εξέχοντα μέλη 
που είχαν μάθει στα σχολεία που διδάσκονταν γιατί 
πρέπει να αποκτήσουν την εθνική τους ελευθερία. Εί-
χαν προετοιμαστεί για τον αγώνα «υπέρ Πίστεως και 
Πατρίδος», καθοδηγούμενοι από τους διδασκάλους 
του Γένους, τους ιερείς, τους μοναχούς και άλλους 
παράγοντες.

Στο προσκλητήριο αυτό, δεν έμεινε αμέτοχη η Πά-
ρος. Υπήρξε μια ζωντανή παρουσία στον Αγώνα του 
1821. Εκτός της προσφοράς της Μαντώς Μαυρογέ-
νους, πρόσφερε η Εκατονταπυλιανή μπαρούτι και βό-

λια, πρόσφερε ο κλήρος, οι άρχοντες και όσοι μπο-
ρούσαν να συνδράμουν ή να πολεμήσουν, κινούμενοι 
από πατριωτικά αισθήματα. Η Πάρος την εποχή εκείνη 
δε διέθετε δικά της πλοία για πολεμικούς σκοπούς, 
επομένως δικαιολογείται η τροπή των Παριανών προς 
τη ξηρά. Αντ’ αυτού όμως πρόσφεραν χρήματα για 
κατασκευή πυρπολικών πλοίων και στρατολόγηση νη-
σιωτών, που μετείχαν ως το 1825. Ακολούθησαν απο-
στολές χρημάτων, πολεμοφοδίων, κρασιού και άλλων 
αναγκαίων αγαθών για να στηρίξουν τους αγωνιζόμε-
νους Έλληνες. 

Πριν πάρουν τα όπλα οι Παριανοί αγωνιστές, είχαν 
προηγηθεί και πολλοί άλλοι παριανοί, που με την πέν-
να, τον λόγο, τη διδασκαλία ή τον πλούτο τους, πρό-
σφεραν υπηρεσίες στην προετοιμασία για την αποτί-
ναξη του ζυγού. Μέσα σ’ αυτούς, οι διδάσκαλοι του 
Γένους, ο Άγιος Αθανάσιος Τούλιος ο Πάριος, ο Όσιος 
Κύριλλος Παπαδόπουλος, ο Ανανίας ο Αντιπάριος, οι 
μητροπολίτες Νεόφυτος Μαυρομμάτης Αντιπάριος, 
Κυζίκου Ιωακείμ, Δράμας Γεράσιμος, Δράμας Γερμανός 
Ρούσσος, Τήνου και Άνδρου Μελέτιος, Αμασείας Ιωά-
σαφ, Νύσσης Νεόφυτος Μαλαξός, κ.α. Στρατιωτικοί, 
πολιτικοί, διπλωμάτες, Φιλικοί, όπως Νικόλαος Μαυ-
ρογένης ηγεμόνας της Βλαχίας, Μαντώ Μαυρογένους, 
Αλέξανδρος Μαύρος, Σπυρίδωνας Βιάζης, Φραγκί-
σκος Κρίσπης-Μαύρος, Τζαννέτος Μαυρογένης, κ.α.

Όπως είναι γνωστό δεν υπήρξε ταυτόχρονη εξέγερ-
ση των Ελλήνων κατά του δυνάστη (10 Απριλίου τα 
Ψαρά, 17 Απριλίου η Ύδρα, κ.α.). Έτσι λοιπόν στις 24 
Απριλίου 1821 ο Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος 
πρόκριτος, Φιλικός, κηρύσσει την Επανάσταση στην 
Πάρο. Είχε μυήσει στη Φιλική Εταιρεία συμπολίτες 
μας όπως τους: Μάρκο Μάτσα Μαυρογένη, Ανδρέα 
Ψαράκη, Αλέξανδρο Μπαρότζη, Βασίλειο Καμπάνη, Γ. 
Τελέντα, Ιωάννη Βαλσαμή, Ιωάννη Κορτιάνο, Γεώργιο 
Ιωάννου Βιτζαρά, Παναγιώτη Βαφιόπουλο. Στις 14 
Αυγούστου 1821 μεταβαίνει στην Πελοπόννησο με 

150 εθελοντές Παριανούς αγωνιστές. Στις 3 Μαΐου 
1821 αναχωρούν για την Ύδρα, υπό την οδηγία του 
Νικόλαου Μαλατέστα, οι: Σπυρίδων Πανάς, Βαγγέλης 
Παπαδόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μανώλης 
Παπαδόπουλος, Δημήτριος Αρκάς, Παναγιώτης Παπα-
δόπουλος, Μάρκος Μοστράτος, Αντώνιος Καντιώτης, 
ΠερούληςΠαντελαίος, Παντελάκης Ραγκούσης, Ιωάν-
νης Αλιπράντης. 

Ο Ανδρέας Ψαράκης που ήταν πρόξενος της Ρωσίας 
στην Πάρο, υπηρέτησε ως αξιωματικός 6ης τάξεως. 
Ένα χρόνο μετά την έναρξη του Αγώνα αναχώρησε 
από την Πάρο με τον γιο του Νικόλαο και μαζί με 72 
Παρίους στρατιώτες, κατευθυνόμενος προς Πελο-
πόννησο, για να μετάσχουν στους απελευθερωτικούς 
αγώνες.

Στις 20 Αυγούστου 1825 αναχωρούν από την Πα-
ροικιά για το Ναύπλιο οι: παπα-Δημήτριος Σκιαδάς, 
Γεώργιος Μπενέτου Σκιαδάς, Αντώνιος Συμεών Δελ-
λαγραμμάτης, Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόδικος, Εμ-
μανουήλ Γ. Χριστιανόπουλος. Ο Σπύρος Παριανός 
πεθαίνει ηρωικά στη μάχη του Γαλατσίου Μολδαβίας 
στις 21 Φεβρουαρίου 1821. Είναι ο πρώτος νεκρός 
του Αγώνα. Ο Ιωάννης Λέφας, έπεσε στο πεδίο της 
μάχης κατά μαρτυρία του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Ο 
Παναγιώτης Δανιήλ, έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες 
ως υπαξιωματικός και έπεσε μαχόμενος. Ο Στέφανος 
Μαυρογένης, τον οποίο κομμάτιασαν με τσεκούρι οι 
Τούρκοι το 1821 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Από-
στολος Μαυρογένης, ήταν στρατιωτικός γιατρός του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Γρηγόριος Σάλλας, χιλί-
αρχος από την Παροικιά, αρχηγός της εκστρατείας του 
Ολύμπου και αρχιστράτηγος της Μακεδονίας, όπου το 
1822 αναζωπύρωσε την Επανάσταση. Είχε διατελέσει 
υπασπιστής του Δημ. Υψηλάντη, συμμετέχοντας στην 
Τρίπολη, στην Κόρινθο, στο Άργος κ.α. Φονεύθηκε στο 
Λεωνίδιο το 1827. 

(Συνεχίζεται…)

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Βρισκόμαστε λίγο πριν το Πάσχα και τη νέα καλο-
καιρινή τουριστική περίοδο και η αγωνία όλων μας 
κορυφώνεται όταν βλέπουμε να μην υπάρχει κανένας 
ουσιαστικός έλεγχος στις πύλες εισόδου του νησιού 
μας (αεροδρόμιο και λιμάνια), όταν ο εμβολιασμός των 
κατοίκων είναι σε απελπιστικά χαμηλό ποσοστό (περί-
που 2,5% του πληθυσμού), όταν η στελέχωση του Κ.Υ. 
είναι ποιο αδύνατη από την αδυνατισμένη για μεγάλο 
χρονικό διάστημα κατάσταση. Μ’ αυτή την κατάσταση 
και αν αναλογιστούμε και την εμπειρία του περσινού 
Αυγούστου έχει δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία 
στους παριανούς για την υγεία αλλά και για την οικο-
νομική τους επιβίωση. Για αυτό και απαιτούν:
 • Να συνεδριάσει η επιτροπή διαχείρισης κρίσης η 

οποία είναι αδρανής προφανώς από επιλογή κάποιων. 
Η ενεργοποίηση της επιτροπής σε σωστή βάση και κα-
τεύθυνση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υγει-
ονομική προετοιμασία της Πάρου για μια ασφαλή του-
ριστική περίοδο. Επίσης, θα υπάρχει σωστή και έγκυρη 
ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα της πανδημίας 
και ολοκληρωμένος συντονισμός μεταξύ ΕΟΔΥ, ΚΥ, 
και αστυνομίας για τη σωστή διαχείριση των όποιων 
κρουσμάτων.
 • Να γίνεται προληπτικός έλεγχος των επιβατών που 

θέλουν να ταξιδέψουν για την Πάρο στο αεροδρόμιο 
και στα λιμάνια
 • Να εμβολιαστούν άμεσα όλοι οι κάτοικοι των νη-

σιών μας για να μπορούμε να υποδεχτούμε με ασφά-
λεια τους επισκέπτες της φετινής περιόδου από όπου 
και αν προέρχονται.
 • Τέλος απαιτούν την ολοκληρωμένη στελέχωση του 

Κ.Υ.

Η συγκέντρωση της Λαϊκής Συσπείρωσης
Στη πλατεία Μαντώς Μαυρογένους και τηρώντας 

αυστηρά τα μέτρα προστασίας (μάσκες και αποστά-
σεις) οι κάτοικοι και φορείς της Πάρου ανταποκριθή-
καν στο κάλεσμα της αντιπολίτευσης του δήμου και 
διαδήλωσαν την απόφαση τους να παλέψουν για την 
αντιμετώπιση της αδράνειας της δημοτικής αρχής στα 
ζητήματα υγείας.

Τον λόγο πήραν πριν τον κεντρικό ομιλητή, τον επι-

κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου Κ. Ροκονί-
δα, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των εργαζόμενων 
ΟΤΑ, των συνταξιούχων, της επιτροπής αγώνα των 
εστιατόρων και της ομάδας γυναικών Πάρου.

Τι είπαν
Ο κεντρικός ομιλητής και επικεφαλής της αντι-

πολίτευσης του δήμου Πάρου, Κ. Ροκονίδας, 
κατά την τοποθέτησή του είπε:

«[…] Ένας χρόνος πέρασε από την επιβολή των μέ-
τρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Τα γεγονότα είναι γνωστά για όλο τον κόσμο, τη 
χώρα μας και το νησί μας, με τα γνωστά αποτελέσμα-
τα από το 15Αύγουστο. Ήταν το τίμημα που πληρώ-
σαμε στην πολιτική της κυβέρνησης με το άνοιγμα του 
τουρισμού στη χώρα το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις (…).

Θεοποιώντας την ατομική ευθύνη των πολιτών, που 
και βέβαια είναι απαραίτητη από κάθε άνθρωπο που 
σέβεται τη ζωή τη δική του και των συνανθρώπων 
του, πορευτήκαμε μέχρι σήμερα. Παρά τις μεγαλόστο-
μες κυβερνητικές διακηρύξεις, δεν πάρθηκαν ουσια-
στικά μέτρα από το πρώτο κύμα πανδημίας ώστε να 
εκμεταλλευτούμε το χρονικό διάστημα μέχρι το δεύ-
τερο κύμα:

• Μηδαμινή μέχρι ανύπαρκτη στήριξη του ΔΣΥ με 
προσωπικό και μέσα από τα ΚΥ μέχρι τα νοσοκομεία.

• Έλλειψη μέτρων σε μεγάλους χώρους δουλειάς, 
ΜΜΜ

• Ανυπαρξία μέτρων και προληπτικών ελέγχων σε 
πλοία και αεροπλάνα.

Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση αρνείται με επιμονή 
τις προτάσεις των υγειονομικών και των φορέων τους, 
για μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, για 
επίταξη των υποδομών του ιδιωτικού τομέα της υγεί-
ας. Αρνείται την αποφασιστική ενίσχυση των Κέντρων 
Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ένα 
ολόκληρο χρόνο αντί να προπορεύονται της νόσου με 
μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν προληπτικά τεστ, 
τρέχουν πίσω της προσπαθώντας μάταια να ελέγξουν 
τις συνέπειές της.

Το νησί μας από το Σεπτέμβρη μέχρι πρότινος είχε 

μηδενικά κρούσματα. Ποια ήταν τα μέτρα για να 
αποφευχθεί η εισαγωγή κρουσμάτων στη Πάρο και 
τα άλλα νησιά; Η λογική του «ακορντεόν», του άνοι-
ξε- κλείσε επικρατεί εδώ και 6 μήνες. Η κυβερνητική 
προπαγάνδα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα αδικαι-
ολόγητα για τις επιλογές διαχείρισης της πανδημίας. 
Αντιφάσεις και παλινωδίες με τον κόσμο να έχει μπου-
χτίσει από το κλείσιμο και αντί να εισπράττει σημάδια 
βελτίωσης να βλέπει τη κατάσταση να χειροτερεύει.

Ας μας απαντήσουν:
- Γιατί σε 20 ημέρες έχουν τριπλασιαστεί τα κρού-

σματα παρά το γενικευμένο lockdown
- Γιατί μετράμε καθημερινά το «φευγιό» 50-60 συ-

νανθρώπων μας
- Γιατί ενώ όπως λένε βρισκόμαστε σε πόλεμο δεν 

θωρακίζουν το ΔΣΥ με το απαραίτητο προσωπικό
- Γιατί δεν επιτάσσουν τον ιδιωτικό τομέα υγείας 

χωρίς παχυλές αμοιβές όπως απαιτούν οι συνθήκες 
ενός πολέμου, όταν διασωληνώνονται ασθενείς εκτός 
ΜΕΘ- Γιατί είναι δέσμιοι με μαζί την ΕΕ της μάχης 
των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων 
που παίζονται με τη παραγωγή και τη διάθεση των 
εμβολίων

- Γιατί έχουν μετατρέψει τα νοσοκομεία σε μιας νό-
σου και ασθενείς άλλων παθήσεων αναζητούν περί-
θαλψη και θεραπεία αναγκαστικά και όχι από επιλογή 
στον ιδιωτικό τομέα

Το ΚΥ του νησιού μας που λειτουργεί εδώ και 2 
μήνες ως εμβολιαστικό κέντρο χωρίς ενίσχυση με επι-
πλέον προσωπικό(…).

Εμείς, η αντιπολίτευση και όχι η δημοτική Αρχή αυ-
τού του τόπου, αναδείξαμε τα ζητήματα πολύ νωρίς, 
πριν από ένα χρόνο και τα φέραμε στο ΔΣ (…).

Στις 6/3/21με αφορμή τα 3 τότε κρούσματα ο δή-
μαρχος εξέδωσε δελτίο τύπου. Κριτικάραμε τη στάση 
του γιατί αντί να προβάλλει τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η ΔΥ στο νησί μας απολογείτο ως κυβερνη-
τικός αξιωματούχος. Ανάμεσα στα άλλα στην ανακοί-
νωση μας επισημαίναμε ότι πρέπει:

• Nα συγκαλέσει ο Δήμαρχος άμεσα την επιτροπή 
κρίσεων για τον covid-19 και στη συνέχεια το Δημο-
τικό Συμβούλιο να πάρει σχετικές αποφάσεις.

• Στο βαθμό που η δημοτική Αρχή δεν ενεργοποιη-
θεί στην κατεύθυνση αυτή, θα αναλάβουμε εμείς την 
πρωτοβουλία συντονισμού των φορέων και σύγκλι-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις 14 Μάρτη και μετά την «αφωνία» του δημάρ-
χου στην πρόσκληση μας και ανταποκρινόμενοι στις 
αγωνίες της παριανής κοινωνίας ανακοινώσαμε τη 
σημερινή κινητοποίηση (…).

Αυτή την ώρα, ο δήμαρχος αντί να αντιληφθεί τα 
προβλήματα που υπάρχουν επιλέγει να λειτουργεί ως 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο νησί, καλλιεργώ-
ντας τον εφησυχασμό και φτάνει στο σημείο να μας 
εγκαλεί. 

- Μας εγκαλεί γιατί αφουγκραζόμαστε καθημερινά 
την αγωνία των παριανών νοικοκυριών για τις δυσκο-
λίες του σήμερα και την αβεβαιότητα του αύριο.

Αγωνιούμε…  
και περιμένουμε 
αποφάσεις
Ο παριανός λαός με δύο συνεχόμενες Κυριακάτικες συγκεντρώσεις (μία 
αυθόρμητη και μία οργανωμένη μετά από την πρόσκληση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου) διαδήλωσε την αγωνία και την αγανάκτησή του για 
την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας εν μέσω πανδημίας και 
απαίτησε να υπάρξουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας, τη 
ζωής του, των δικαιωμάτων του, αλλά και του εισοδήματός του.
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- Μας εγκαλεί γιατί νοιώθουμε το παριανό λαό κου-

ρασμένο ψυχικά, εξουθενωμένο οικονομικά, χωρίς 
μέτρα και χωρίς προστασία, αγανακτισμένο ότι δεν 
πάει άλλο αυτή η κατάσταση. 

- Μας εγκαλεί γιατί διαπιστώνουμε ότι οι ρυθμοί 
των εμβολιασμών στο νησί μας ακολουθούν «ρυθ-
μούς χελώνας», χειρότερους από αυτούς που υπάρ-
χουν δίπλα μας και δεν βλέπουμε όπως αυτός το νησί 
μας «θωρακισμένο». 

Στη συνέχεια ο κ. Ροκονίδας έκανε αναφορά στα 
στοιχεία των εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οποία 
στην Πάρο έως τις 18/3/21 μόλις το 2,26% του 
πληθυσμού έχει κάνει και τις δύο δόσεις των 
εμβολίων. Όπως είπε: «Με τους υπάρχοντες ρυθ-
μούς η λεγόμενη ανοσία της αγέλης στην Πάρο 
θα επιτευχθεί μετά από 2 χρόνια!».

Στη συνέχεια έκανε ερωτήματα και αναρωτήθηκε 
πως τους εγκαλεί ο δήμαρχος, αντί να αντιληφθεί τι 
γίνεται και να αναλάβει τις ευθύνες του και όταν «γλεί-
φει» κυβερνητικούς παράγοντες και στέλνει ευχαρι-
στήρια στον υπουργό Υγείας. Όπως είπε, ο κ. Κωβαίος 
αποφάσισε να είναι απέναντι από τα προβλήματα των 
παριανών και σύμμαχος με την κυβερνητική πολιτική. 
Συμπλήρωσε ακόμα:

«• Αποδεικνύει την αμηχανία του μπροστά στη πρω-
τοβουλία μας που ακουμπάει τις αγωνίες, τους προ-
βληματισμούς και τα αιτήματα του παριανού λαού και 
νοιώθει την ανάγκη να απολογηθεί.

• Για μια ακόμα φορά καπηλεύεται δράσεις, πρω-
τοβουλίες και χορηγίες ιδιωτών, φορέων και της Πε-
ριφέρειας προς το Κέντρο Υγείας, σαν δικά του «επι-
τεύγματα».

• Επιχειρεί να σπείρει τη σύγχυση και το φόβο, απο-
δίδοντας στη Λαϊκή Συσπείρωση ανευθυνότητα και 
σκοπιμότητες, 

• Αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι αποτελεί τρο-
χοπέδη στη προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων 
του παριανού λαού και στη διεκδίκηση της λύσης τους 
(…)».

Χωρίς καμιά καθυστέρηση να διεκδικήσουμε: Άμεση 

ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό του Κέντρου Υγείας 
για να μπορεί με επάρκεια να καλύπτει τις μεγάλες 
ανάγκες της ΠΦΥ στα νησιά μας. Να στελεχωθεί ώστε 
να λειτουργήσει σαν εμβολιαστικό κέντρο, χωρίς κα-
μία περικοπή στις άλλες λειτουργίες του (…)».

Υποστήριξε ότι πρέπει να αναπτύξουμε το δικό μας 
κίνημα, θέτοντας τις δικές μας προτεραιότητες, τους 
δικούς μας στόχους με κύρια αιτήματα: δημόσιο και 
δωρεάν σύστημα υγείας, μελέτη χωροθέτηση και κα-
τασκευή νέας μονάδας φροντίδας υγείας με μόνιμο 
προσωπικό και εξοπλισμένη με βάση κριτήρια πληθυ-
σμιακά, επιδημιολογικά, γεωγραφικά. Ο επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης είπε ότι χωρίς καμιά καθυ-
στέρηση πρέπει να διεκδικήσουμε: Άμεση πρόσβαση σε 
όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, που κρίνονται ασφαλή και 
αποτελεσματικά, να συγκληθεί η Δημοτική Επιτροπή 
κρίσεων και να ενεργοποιηθούν προτάσεις που ήδη 
υπάρχουν.

Ακόμα, έκανε αναφορά σε διεκδικήσεις υγειονομι-
κών, εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων στην εστίαση, 
στον τουρισμό και συναφή επαγγέλματα, καθώς και 
για τα κίνητρα που πρέπει να υπάρχουν.

Τέλος, ολοκληρώνοντας την ομιλία του είπε: «Να 
η δική μας απάντηση στην ερώτηση των «βαλ-
τών» για ποιους νοιάζεστε. Η δική μας λοιπόν 
συμβολή είναι η πρόσκληση σε σας για οργα-
νωμένη αντίσταση, για συλλογικό αγώνα γιατί 
το δίκιο είναι με το μέρος μας και σήμερα και 
αύριο. Είναι κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο, σε 
κάθε επαγγελματία, στη νεολαία μας, στους μα-
ζικούς φορείς και τα σωματεία του νησιού μας, 
σε όλους εσάς. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε 
σύσσωμο το παριανό λαό και τους φορείς του».

Φορείς

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου, 
Ανέστης Μαλιάρης στον σύντομο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αφού δεν 
έχουν παρθεί ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της 

υγείας ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας καθ’ 
όλη της διάρκεια της πανδημίας. Με την τακτική του 
«ακορντεόν» έχουν συσσωρευτεί σοβαρά προβλήματα 
στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στην ψυχική υγεία 
των παιδιών. Οι καθηγητές συντάσσονται στην προ-
σπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
έχουν προκύψει από την πανδημία και την αδιαφορία 
των υπευθύνων.

Το μέλος της επιτροπής αγώνα καφέ-εστιατό-
ρων Πάρου, Μαρία Ραγκούση, στην ομιλία της 
αναφέρθηκε αρχικά στην άσχημη κατάσταση που έχει 
περιέλθει ο κλάδος τους και χαρακτήρισε «ψίχουλα» τα 
επιδόματα και ζήτησε.

«Να παρθούν τώρα μέτρα ανακούφισης από τις συ-
νέπειες της κρίσης και τη διαχείριση της πανδημία 
του Covid-19 για όσους είχαν ετήσιο εισόδημα έως 
12.000 το έτος 2019, προσαυξημένο κατά 3.000 για 
κάθε προστατευόμενο μέλος.

- Να δοθεί σε όλους τους επαγγελματίες και τις 
πληττόμενες επιχειρήσεις αφορολόγητο, ακατάσχετο 
επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε 
μήνα εφαρμογής περιοριστικών μέτρων.

- Να διαγραφεί τμήμα των χρεών προς την εφορία 
και τις τράπεζες. Να διαγραφούν τόκοι, πρόστιμα και 
το 30% του κεφαλαίου για τους εν ενεργεία εργαζο-
μένους και αυτοαπασχολούμενους και 50% για όσους 
είναι άνεργοι.
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- Ο τρέχον κύκλος της «επιστρεπτέας προκαταβο-
λής» να μετατραπεί σε μη επιστρεπτέος για όσους 
έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Άρση 
των περιορισμών στα κριτήρια, ώστε να ενταχθούν 
όλοι όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη στήριξης.

- Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 
ευρώ, από το οικονομικό έτος 2019. Την κατάργηση 
ΕΝΦΙΑ και τέλους επιτηδεύματος. Τη μείωση των έμ-
μεσων φόρων.

- Επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης 
α/α για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού, 
χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

- Αναστολή των ρυθμίσεων σε τράπεζες, ΔΕΗ για 
όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού. Φθη-
νότερο τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο, χωρίς χα-
ράτσια που δεν αφορούν την κατανάλωση.

- Την αναστολή κατασχέσεων και την απαγόρευση 
πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Καθιέρωση ακα-
τάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους α/α.

- Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 6 μήνες για τις 
πληττόμενες επιχειρήσεις και γενναία μείωση των δη-
μοτικών τελών για το υπόλοιπο διάστημα για όλες τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Απαλλαγή από 
τα ενοίκια όσων μισθώνουν δημοτικές ή κρατικές 
εγκαταστάσεις και παραμένουν κλειστοί με κρατική 
απόφαση».

Η εκπρόσωπος της Ομάδας Γυναικών Πάρου 
(μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας), 
Έλλη Κατροδαύλη-Ραγκούση κατά την ομιλία της 
είπε:

«[..] Στην περιφέρεια τα απογυμνωμένα, προ κο-
ρωνοϊού , κέντρα υγείας όπως και το δικό μας δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ακόμα πιο απαι-
τητικές συνθήκες αφού κουβαλάνε προίκα από το πα-
ρελθόν τα πολλαπλά προβλήματα ελλείψεων ιατρικού 

προσωπικού και τεχνολογικού εξοπλισμού (…).
Εμείς οι γυναίκες του μόχθου, με τους πολλαπλούς 

ρόλους και υποχρεώσεις, εργαζόμενες, μάνες, με την 
ευθύνη φροντίδας της οικογένειας ακόμα και επιφορ-
τισμένες πολλές με τη φροντίδα των γηραιότερων 
μελών της οικογένειας ανησυχούμε. Για αυτό σπάμε 
τον ατομικό δρόμο και συλλογικά διεκδικούμε όπως 
και σήμερα, μαζί σας, δίπλα σας ότι είναι σήμερα 
όχι εφικτό, όχι στο μέτρο του δυνατού όπως μερι-
κοί περιορίζουν τα μέτρα αλλά το αναγκαίο για την 
προστασία της υγείας μας. Παράλληλα όμως χρειά-
ζεται να «φωτίσουμε» τις αιτίες και τους λόγους που 
δημιουργούν αυτή την ανεπάρκεια για την προστα-
σία της υγείας μας σήμερα. Να αναρωτηθούμε γιατί 
δε δίνονται τα απαραίτητα χρήματα για τη δωρεάν 
δημόσια υγεία; για ποιο λόγο δεν προσλαμβάνονται 
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό; Για ποιο λόγο 
καθυστερούν την παραγωγή εμβολίων; Γιατί σήμερα 

συνθλίβεται η ανάγκη για καθολική πρόσβαση στον 
εμβολιασμό στις συμπληγάδες του ανταγωνισμού των 
πολυεθνικών της φαρμακοβιομηχανίας; Μας λένε ότι 
δεν μπορούν να προμηθεύσουν τα εμβόλια που έχουν 
πληρωθεί προκαταβολικά και πανάκριβα θυσιάζοντας 
ανθρώπινες(…).»

Η εκπρόσωπος της ομάδας γυναικών κατέληξε: « 
Έχουμε δικαιώματα για μια καλύτερη ζωή. Γι’ 
αυτό αξίζει να αγωνιζόμαστε, να συνεχίσουμε 
να διεκδικούμε γιατί ο αγώνας για την υγεία εί-
ναι αγώνας για ζωή».

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής συνταξιούχων 
Πάρου Αντιπάρου, Γιώργος Αντωνίου, στην ομι-

λία του μεταξύ άλλων είπε:
«[…] Διανύουμε το δεύτερο χρόνο υπό τη σκιά της 

πανδημίας και κόντρα στις προτάσεις των ειδικών 
που δίνουν τη μάχη για την υγεία, αλλά και κόντρα σε 
κάθε έννοια κοινής λογικής η κυβέρνηση φροντίζει να 
μεταθέτει τις ευθύνες της σε έναν λαό που, στο μεγα-
λύτερο μέρος του, έχει δείξει τεράστια υπευθυνότητα 
και πειθαρχία σε ό,τι αφορά τις προφυλάξεις για τη 
δημόσια υγεία. Αντί να λάβει τα στοιχειώδη απαραί-
τητα μέτρα η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ 
επιβολής αντιλαϊκών νόμων (…).

Με αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει είμα-
στε από τους πρώτους που εντοπίσαμε το σοβαρό 
πρόβλημα που θα φέρει το δεύτερο τμήμα της πανδη-
μίας. Το θέσαμε με ανακοίνωσή μας πέρσι τον Απρίλιο 
στο δημοτικό συμβούλιο της Πάρου, στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (…). Απάντηση δεν πήραμε αλλά δεν 
έγινε και τίποτα ουσιαστικό αυτό το διάστημα (…).

Οι τοπικές εξουσίες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές 
για το λαό μας πρέπει να είναι δίπλα του στα δικαιώ-
ματά του και στις διεκδικήσεις του και όχι να τον εκ-
φοβίζουν. Οι τοπικές εξουσίες πρέπει να σταματήσουν 
να παπαγαλίζουν τα λόγια της κεντρικής εξουσίας και 
των μεγάλων συμφερόντων».

Χαιρετισμοί
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό από τον σύλ-

λογο εργαζόμενών του δήμου Πάρου (ΣΕΟΤΑΠΑ), 
καθώς και από τους συλλόγους εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.

Στο μήνυμα του συλλόγου των εργαζομένων ΟΤΑ, 
που διάβασε η κ. Αγ. Παυλάκη αναφέρουν:

«Ο Σύλλογός μας στέκεται αρωγός στην προσπά-
θεια επίλυσης των ζητημάτων που θέτετε. Εμείς από 
την πλευρά μας πέρα από τα στενά συντεχνιακά ζη-
τήματά μας έχουμε ψηλά στην ατζέντα των διεκδική-
σεών μας όλα τα κοινωνικά ζητήματα που ταλανίζουν 
την Παριανή κοινωνία. Για αυτό το λόγο πρωτοστατή-
σαμε στη σύσταση του Συντονιστικού Συλλόγων Ερ-
γαζομένων Πάρου Αντιπάρου (ΣΥ.Σ.Ε.Π.Α.) και βάλαμε 

σε προτεραιότητα τόσο το σοβαρό θέμα της έλλει-
ψης της δωρεάν παροχής Δημόσιας Υγείας όσο και 
το θέμα της στέγασης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
της Πάρου…

Παράλληλα για άλλη μια φορά αναμένουμε με ανυ-
πομονησία το άνοιγμα των μετακινήσεων ανοχύρωτοι 
αφού δεν έχουμε φροντίσει σε καμία περίπτωση να 
δημιουργήσουμε τις υποδομές που χρειάζεται στις 
πύλες εισόδου του νησιού ώστε να πραγματοποι-
ούνται τεστ για τον κορωνοϊό στους επισκέπτες μας 
ώστε να διασφαλιστεί όσο γίνεται η δημόσια υγεία. 
Δυστυχώς δε μας έγινε μάθημα το περσινό πάθημα 
όταν μέσα στο δεκαπενταύγουστο, εξαιτίας της αμε-
τροέπειας της Δημοτικής Αρχής, το νησί μας κλειδώ-
θηκε έξω από τον κόσμο… 

Εμείς ως Σύλλογος δηλώνουμε ότι είμαστε 
έτοιμοι να βοηθήσουμε όπως μπορούμε και εσάς 
και όποιον άλλο θέσει ως προτεραιότητα τα θέ-
ματα υγείας, παιδείας, πανδημίας γιατί αφορούν 
άμεσα τις ζωές μας».

Η εκπρόσωπος του συλλόγου πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης «Π. Καλλιέρος), Κατερίνα Δανιη-
λίδου, κατά την ομιλία της είπε: 

«Οι αγώνες και οι δυναμικές κινητοποιήσεις των 
Παριανών το 2013 για τις ελλείψεις στο ΚΥ Πάρου, 
είχαν σαν αποτέλεσμα τον διορισμό παιδιάτρου, μετά 
από έξι χρόνια, καρδιολόγου, ορθοπεδικού, 2 γενικών 
γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Όμως οι ανά-
γκες του μόνιμου πληθυσμού αλλά και των τουριστών 
που επισκέπτονται το νησί δεν καλύπτονται από την 
υπάρχουσα υγειονομική δομή. Οφείλουμε ως κοινω-
νικό σύνολο, ενωμένοι, κόμματα, φορείς, σύλλογοι και 
συλλογικότητες, να διεκδικήσουμε το καλύτερο».
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Ας τρέμουν οι 
δυνάστες το 
μήνυμα του 
1821!

Τα 200 χρόνια από το 1821 έγιναν αφορμή για επε-
τειακές μεγαλόστομες κοινοτοπίες. Με λόγια επίσημα, 
αόριστα, τετριμμένα στην κενότητά τους, που τραμπα-
λίζονται ανάμεσα στο πνεύμα της πατριδοκαπηλίας, 
του εθνικισμού ή/και του κοσμοπολιτισμού, της επίκλη-
σης των «ευρωπαϊκών ιδεωδών», κόβουν και ράβουν 
στα μέτρα τους κάθε αναφορά στην πραγματική ιστο-
ρία, για να εξυπηρετήσουν ιδιοτελείς σκοπούς. 

Μάλιστα, έχουν θεσπίσει επί τούτου και κοτζάμ Επι-
τροπή «Ελλάδα 2021», επικεφαλής της οποίας έχει 
τεθεί επιφανής εκπρόσωπος του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου, ώστε να δοθεί το δέον ταξικό στίγμα στις 
επετειακές εκδηλώσεις, χωρίς την παραμικρή παρέκ-
κλιση... Στο επίσημο αφήγημα, εάν δεν παρακάμπτε-
ται παντελώς το μεγάλο 1821, παρουσιάζεται απο-
νευρωμένο από το ζωογόνο του περιεχόμενο, σαν να 
ήταν ένα μυστήριο μονόπρακτο, όπου οι προγονοί μας 
-αιφνίδια και σε πνεύμα ομοψυχίας- αποφάσισαν να 
στήσουν ένα κράτος, η ένδοξη πορεία του οποίου ως 
«πεπρωμένο της φυλής», οδήγησε με την αρωγή των 
Μεγάλων Δυνάμεων-«στρατηγικών συμμάχων» μας 
στη σημερινή «υπέρκομψη κατάσταση», για την οποία 
οφείλουμε όλοι «να είμαστε υπερήφανοι»! Αυτό λοι-
πόν το γελοίο επίσημο «περιεχόμενο», ταριχευμένο, σε 
συσκευασία «λαμπρών κοσμικών γεγονότων», συλλε-
κτικών νομισμάτων και κακόγουστων εμπορευμάτων 
μόδας λανσάρεται ανενδοίαστα από το καθεστώς...

Γιατί λοιπόν τρέμουν οποιαδήποτε αληθή-επιστημο-
νική αναφορά στη μεγαλειώδη αυτή εθνικοαπελευθε-
ρωτική και κοινωνική επανάσταση; Μα ακριβώς διότι 
ήταν αυθεντική επανάσταση! Η επανάσταση δεν είναι 
κοσμικό γεγονός ούτε και εικόνα στις ειδήσεις. Είναι 
εκείνο το ορμητικό ξέσπασμα της λαϊκής οργής και 
αγανάκτησης, όταν κάποια στιγμή ξεχειλίζει η μακρο-

χρόνια πολλαπλή εκμετάλλευση και καταπίεση, εθνική 
και ταξική, που κινεί τον τροχό της ιστορίας από το 
βάλτο της σήψης και της καταστροφής στη δημιουρ-
γική πρόοδο του ανθρωπισμού. Ο μέγας επαναστάτης 
και διαφωτιστής, πρόδρομος και μάρτυρας του αγώνα 
Ρήγας Φεραίος, διατύπωσε απαράμιλλα αυτό το ξεχεί-
λισμα της λαϊκής οργής και επαναστατικής δημιουργι-
κότητας: «Όταν η διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή 
τα δίκαια του λαού και δεν εισακούη τα παράπονα του, 
το να κάμη τότε ο λαός, ή κάθε μέρος του λαού, επα-
νάστασιν, ν’ αρπάξη τα άρματα και να τιμωρήση του 
τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν απ’ όλα τα δίκαια 
του και το πλέον απαραίτητον απ’ όλα τα χρέη του!». 
Τότε είναι που ο λαός, παρά τα κελεύσματα του κάθε 
ντόπιου και ξένου δυνάστη, αρνείται να συμβιβαστεί:
«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, να γένεις νοικοκύρης,
για ν’ αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες,
χωριά κι αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν.
– Μάνα μου εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης,
να κάμω αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν,
και να ‘μαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλι στους γε-
ρόντους.
Φέρε μου τ’ αλαφρό σπαθί και το βαρύ τουφέκι,
να πεταχτώ σαν το πουλί ψηλά στα κορφοβούνια,
να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγγους,
να βρω λημέρια των κλεφτών, γιατάκια καπετάνων
και να σουρίξω κλέφτικα, να σμίξω τους συντρόφους,
που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρβανίτες».

Αυτό το εγερτήριο διαχρονικό μήνυμα είναι που τρέ-
μουν οι απανταχού δυνάστες!

Δημήτρης Πατέλης 
Αναπληρωτής καθηγητή φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Μύθοι  
για το 1821

Η επανάσταση του 1821 είναι η κορυφαία στιγ-
μή στην ιστορία του νεώτερου ελληνικού έθνους. 
Η επανάσταση γέννησε εκατοντάδες ήρωες που 
κατά βάση προέρχονταν από τη φτωχή και κατα-
πιεσμένη κοινωνία. Πάνω απ’ όλα όμως είχαμε 
δεκάδες παρουσίες μεγάλων αγωνιστών που προ-
σέφεραν τα μέγιστα στον αγώνα.

Αν δεν είχε γράψει ο μέγιστος Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος την «ιστορία του ελληνικού 
έθνους», τα γεγονότα της εποχής θα παρουσιάζο-
νταν αποκλειστικά από τους «καλαμαράδες» στο 
Φανάρι ή θα παρουσιαζόταν το Βυζάντιο ως ένα 
εκφυλισμένο κράτος, όπως παρουσιαζόταν δηλα-
δή, έως τη στιγμή που πήρε την πένα του ο Πα-
παρρηγόπουλος και αποκατάστησε την ιστορική 
συνέχεια του ελληνικού έθνους.

Οι μύθοι για την επανάσταση ξεκινούν από την 
επέτειο... Καταρχάς, οι Μανιάτες οπλαρχηγοί συ-
νεννοήθηκαν να κινηθούν οπλισμένοι κατά των 
Τούρκων στις 17 Μαρτίου στην Αρεόπολη (εκκλη-
σία των Ταξιαρχών) και στις 23 Μαρτίου κατέλα-
βαν την Καλαμάτα. Ο θρύλος ότι η επανάσταση 
κηρύχτηκε στις 25 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα, απει-
κονίζεται μόνο στον διάσημο πίνακα του Θεόδω-
ρου Βρυζάκη… Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παλαιών 
Πατρών, Γερμανός, δεν γράφει ούτε λέξη γι’ αυτό 
στα απομνημονεύματά του! Ο μοναδικός από τους 
απομνημονευματογράφους της επανάστασης που 
το αναφέρει είναι ο Κανέλλος Δεληγιάννης, που το 
έγραψε αρκετά χρόνια αργότερα και οι ιστορικοί 
υποστηρίζουν ότι συνέδεσε την Αγία Λαύρα λόγω 
του ότι ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του! Η αλήθεια 
είναι σύμφωνα με τον αγωνιστή του 1821 Μιχαήλ 
Οικονόμου, ότι στις 25 Μαρτίου έγινε ύψωση της 
σημαίας σε όλη την Πελοπόννησο! Ο κατά τα άλλα 
αγωνιστής ιεράρχης και Φιλικός, Παλαιών Πατρών, 
Γερμανός, τέλεσε δοξολογία στις 17 Μαρτίου για 
την εορτή του Αγ. Αλεξίου στην Αγ. Λαύρα και όρκι-
σε τους κοτζαμπάσηδες που βρίσκονταν εκεί.

Πριν και κατά τη διάρκεια της επανάστασης «φα-
γώθηκαν» πολλά χρήματα από πρόσωπα που σή-
μερα «λιβανίζουμε» ως ήρωες της επανάστασης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πατριάρχης Τιμόθεος ο 
Β’ το 1613 απεύθυνε αφορισμό στους παριανούς 
άρχοντες διότι καταχράστηκαν μέρος των «δοσι-
μάτων» των κατοίκων του νησιού.

Οι μύθοι για την επανάσταση του 1821 δε στα-
ματούν και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά 
τι ακριβώς έγινε τότε. Ο φιλελληνισμός(;) π.χ. του 
Λόρδου Βύρωνα, για τον οποίον ο Μαυροκορδάτος 
γράφει στα απομνημονεύματά του: «Δηλοποιείται 
ότι ελήφθησαν παρά του εκλαμπρότατου Λόρδου 
Βύρωνος δάνεια τάλιρα της Ισπανίας 3.000 επά-
νω εις τα εισοδήματα των αλυκών του Μεσο-
λογγίου. Το εισόδημα των αλυκών μένει εις 
την εξουσίαν της εκλαμπρότητός του μέχρι 
της αποπληρωμής της ειρημένης ποσότητος». 
Χρήματα σημειώνω, που πληρώθηκαν από το ελ-
ληνικό δημόσιο έως δεκάρας στους συγγενείς του.

Η επέτειος των 200 ετών εορτάζεται –μέσω 
Επιτροπής- από άκαπνους ναρκισσιστές δίχως κα-
μία κριτική προσέγγιση της προσφοράς του λαού. 
Κατά τα άλλα, όπως έλεγε και ο Γέρος του Μοριά, 
«Φωτιά και τσεκούρι» στους προσκυνημένους. 

Απόψεις - Ειδήσεις

Χωροταξικός 
σχεδιασμός

Σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Γενικής Γραμματείας 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχε 
ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος. 

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η συζήτηση επί 
του Β1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώ-
ρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».

Συμμετείχαν σε αυτήν -εκτός του Περιφερειάρχη και 
υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας- όλοι οι 
δήμαρχοι του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και εκπρόσωποι 
όλων των τοπικών παραγωγικών και επιστημονικών 
φορέων των νησιών (Επιμελητήρια, ΤΕΕ, εμπορικοί 
σύλλογοι κλπ). 

Ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στην τοποθέτησή του 
αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώ-
ρου που πρακτικά μεταφράζονται στην ανάγκη κάθε 
νησί να λειτουργήσει ως μια αυτοτελής εδαφική οντό-
τητα, που διαθέτει το σύνολο των λειτουργιών και 
αναγκών ενός ηπειρωτικού Νομού. Τόνισε την ανάγκη 
να αναγνωριστεί και να αποκατασταθεί ο επί δεκαετί-
ες αποκλεισμός των νησιών από τα μεγάλα Τομεακά 
Προγράμματα, γεγονός που συνιστά από μόνο του μια 
ιστορικών διαστάσεων αδικία αλλά και πηγή ανισότη-
τας και ερμηνείας των σοβαρών ελλείψεων σε υπο-
δομές. 

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου παραμένει η βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας των νησιών, η άρση των διαχρονικών 
αδικιών και η εξασφάλιση, εντέλει, για τους νησιώτες 
ενός χώρους ίσων ευκαιριών, όπως ακριβώς ήταν και 
η ρηματική διατύπωση στη Συνθήκη της Ρώμης που 
γέννησε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ιεθνής 
έκθεση οίνων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προσαρμοζόμενη στις 
νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία του Covid-19 
και θέτοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την αποτε-
λεσματική προβολή των τοπικών προϊόντων της στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο πολιτικής της 
ανάδειξης και προώθησης των τοπικών οίνων, προτί-
θεται να συμμετέχει στη ψηφιακή διεξαγωγή της 40ης 
διεθνούς έκθεσης οίνων, «London Wine Fair» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 17-19 Μαΐου 2021.

Η ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι βασισμένη στις 
λειτουργίες επικοινωνίας και προβολής της φυσικής 
εμπορικής έκθεσης και θα παρέχει σε όλους τους συμ-
μετέχοντες, μέσω μιας ειδικής εφαρμογής, τη δυνα-
τότητα προγραμματισμού συναντήσεων με αγοραστές 
τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Ευρώπη 
κατά την διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης. Οι παρεχό-

μενες υπηρεσίες και λειτουργίες των συμμετεχόντων 
εκθετών στην ψηφιακή διοργάνωση που δύναται να 
παρέχει η Περιφέρεια είναι οι εξής:

• Εγγραφή του κάθε οινοποιείου στην ψηφιακή πλατ-
φόρμα της έκθεσης και προγραμματισμό απεριόριστων 
Β2Β συναντήσεων 

• Εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο των αμπελώ-
νων και των οινοποιείων, προβολή λογοτύπων και πλη-
ροφοριών των οινοποιείων –εκθετών της Περιφέρειας 
στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ στην εν λόγω έκθεση

• Προβολή των εκθετών της ΠΝΑΙ σε ξεχωριστή 
ιστοσελίδα που θα περιέχει όλα τα συμμετέχοντα οι-
νοποιεία, στην οποία οι εκθέτες της Περιφέρειας θα 
παρέχουν πληροφορίες για τους οίνους τους, οι οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνουν: Φωτογραφίες φιαλών, ονο-
μασία κρασιού και ποικιλία φιάλης, αλκοολικό βαθμό, 
έτος παραγωγής, ποσότητες παραγωγής, εύρος τιμών, 
κ.ά

• Μεταφορά και ασφάλιση των δειγμάτων (αφορά 
μόνο την αποστολή και ασφάλιση και όχι την επιστρο-
φή στην Ελλάδα. Επίσης, δεν αφορά την έκδοση eAD) 

• Στοχευμένη προβολή της Περιφέρειας και των οι-
νοποιείων της σε όλη την διαφημιστική καμπάνια της 
έκθεσης σε κλαδικά ΜΜΕ και περιοδικά του Ηνωμένου 
Βασιλείου 

• Δυνατότητα συμμετοχής οίνων των εκθετών της 
ΠΝΑΙ σε ψηφιακό Masterclass.

Ειδήσεις

Περπατητές: 
Μια ομάδα 
με αξιόλογη 
δράση

Η Πάρος, είναι ένας τόπος με πλούσιο φυσικό τοπίο 
με πολλά μονοπάτια, που οδηγούν από το ένα χωριό 
στο άλλο, μέσα από όμορφες διαδρομές. Το 2015 μια 
ομάδα 8-9 ατόμων, οι οποίοι ήταν σκόρπιοι περιπατη-
τές, με κάποιους από αυτούς με ορειβατική εμπειρία, 
αποφάσισαν να αναδείξουν τα μονοπάτια του νησιού 
μας. Έτσι, καθιέρωσαν βόλτες σε διαδρομές που έχουν 
ξεχαστεί. Ο λόγος φυσικά για τους «Περπατητές 
Πάρου».

Ποιοι είναι
«Είμαστε μια ανοικτή ομάδα που μας έφερε κοντά η 

ανάγκη να γνωρίσουμε τη φύση της Πάρου περπατώ-
ντας τα μονοπάτια της.

Σκοπός μας είναι μια οργανωμένη πεζοπορική 
προσέγγιση του νησιού με ευρύτερη στοχοθεσία τη 
γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του, τα παρα-

δοσιακά τοπωνύμια του, την καταγραφή και τη φρο-
ντίδα των μονοπατιών του μέσα από την εθελοντική 
προσφορά και πάνω από όλα την συνεύρεση και την 
επαφή με όλους όσοι μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέρο-
ντα. Με αυτή τη διάθεση δημιουργήθηκε ένας αρχικός 
πυρήνας που επιθυμεί να έλξει άτομα που θα ήθελαν 
να κινηθούν σ’ αυτή την τροχιά. Στη μικρή πορεία της 
προσπάθειας αυτής βρήκαμε καταφύγιο στην φιλό-
ξενη στέγη του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Η γνωστή πεζοπορική ομάδα μετράει 6 χρόνια 
ζωής, κάνοντας πολλούς φίλους του νησιού να τους 
ακολουθούν. Μια ευχάριστη δραστηριότητα για τους 
κατοίκους να περάσουν την ώρα τους. Οι εξορμήσεις 
τους γίνονται κάθε δεκαπέντε μέρες, σε όλη την Πάρο. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ταξιδεύουν και σε αλλά 
μέρη της Ελλάδας, όπως στη Νάξο, την Τήνο, τη Σύρο, 
το Πήλιο κ.α., εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους γύρω 
από την πεζοπορία και τη συντήρηση των μονοπατιών.

Οι δράσεις
Εκτός από απλές περιηγήσεις στα μονοπάτια, κάνουν 

και πολλές εξορμήσεις για τον καθαρισμό τους, έτσι 
ώστε να είναι εύκολα να τα διασχίσει οποιοσδήποτε 
πεζοπόρος. Τόσο ο καθαρισμός, όσο και όλες οι πεζο-
πορίες που διοργανώνουν γίνονται εθελοντικά και αφι-
λοκερδώς. Επίσης, έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν 
και το δήμο Πάρου, ο οποίος βοηθάει, προσφέροντας 
υλικοτεχνικά μέσα. Επιπρόσθετα, τον τελευταίο καιρό 
ο δήμος, «τρέχει» ένα πρόγραμμα, στο πλαίσιο της πο-

λιτικής προστασίας για τη συντήρηση και καθαρισμό 
μονοπατιών το οποίο υλοποιείται από τα άτομα της 
υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου. Αντίστοιχα στο 
παρελθόν, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει χρηματο-
δοτήσει, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες σηματοδοτή-
σεις στα μονοπάτια, ζητώντας παράλληλα τη βοήθεια 
του δήμου. Όμως, οι ενέργειες γίνονται με δειλά βήμα-
τα. Να επισημανθεί, η Πάρος έχει μείνει πολύ πίσω σε 
σχέση με άλλες περιοχές σε δίκτυο μονοπατιών.

Συγκεκριμένα για το ζήτημα με τις συντηρήσεις των 
μονοπατιών ανέφεραν: «Στην Πάρο έχουν γίνει μικρά 
δειλά βήματα, κυρίως από την περιφέρεια, η οποία ζη-
τάει τη βοήθεια του δήμου Πάρου, αλλά μέχρι στιγμής 
δεν ανταποκρίνεται όπως θα ήθελε και θα θέλαμε».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα φυλλάδια που διαφημί-
ζει η Πάρος για να προσελκύσει τουρίστες εντός και 
εκτός συνόρων, πάντα υπάρχουν προγράμματα πεζο-
πορικού τουρισμού. Παρ’ όλα αυτά όπως μας είπαν οι 
«Περπατητές Πάρου», ο ντόπιος ή ο ξένος επισκέπτης, 
δύσκολα θα έρθει και θα περπατήσει στα μονοπάτια, 
χωρίς την βοήθεια οδηγού, γιατί λείπει η κατάλληλη 
σήμανση.

Για την ιστορία, στην Πάρο, υπάρχουν περίπου 10 
μονοπάτια, αλλά μόνο τα τέσσερα έχουν μπει σε πρό-
γραμμα για να σηματοδοτηθούν. Πρόκειται για τα:

Παροικιά - Μαράθι - Πρόδρομος
Λεύκες - Λαγκάδα - Δρυός
Λεύκες – Ανερατζά - Αγκαιριά
Λεύκες - Αρχαία Λατομεία - Μονή Λογγοβάρδας
Οι «Περπατητές Πάρου», μπορεί να έχουν ως κύ-

ριο έργο την πεζοπορία, ωστόσο, δε μένουν καθόλου 
αμέτοχοι σε θέματα του τόπου μας. Αντιθέτως είναι 
αρκετά ενεργοί, πραγματοποιώντας πεζοπορίες δια-
μαρτυρίας. Όπως για παράδειγμα αυτή που έκαναν 
στις Καμάρες, σε συνεργασία με τον δήμο και όλους 
τους συλλογικούς φορείς της Πάρου, για την πρόθεση 
του κράτους να γεμίσει την Πάρο με ανεμογεννήτριες. 
Αρκετός κόσμος «αγκάλιασε» την πρωτοβουλία αυτή 
και συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία.

Αξίζει, να συμπληρώσουμε, ότι συμμετέχουν σε πολ-
λές οικολογικές δράσεις, όπως καθαρισμός παραλιών, 
ενώ έχουν φιλοξενήσει και τον ορειβατικό σύλλογο 
Ηρακλείου το Πάσχα και έχουν περπατήσει μαζί. Επί-
σης, μαζί με τον ορειβατικό σύλλογο «Βρυλησσός», τον 
οποίο φιλοξένησε ο δήμος, καθάρισαν μαζί μονοπάτι 
που είχαν υποδείξει οι «Περπατητές Πάρου». Βέβαια, 
πλέον όλες οι δράσεις, της ομάδας, έχουν σταματήσει 
τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας και του γενικού 
«lock down».

Τέλος, μοναδικό παράπονό τους, το όποιο έχει να 
κάνει με τη συντήρηση των μονοπατιών στο νησί μας 
είναι, ότι υπάρχουν πολλά μονοπάτια, τα οποία έχουν 
υποστεί δια πλάτυνση για να περνούν αυτοκίνητα. Κάτι 
λογικό, όπως επισημαίνουν, με τις σύγχρονες ανάγκες 
που υπάρχουν, αλλά, με την ανοικοδόμηση που ανα-
πτύσσεται ραγδαία, θα χαθούν πολλά μονοπάτια.

Γιώργος Κοντός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 23-03-2021

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει 
ότι στις 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:30π.μ. - 11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, 3ος δημόσιος πλειοδοτικός δια-
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 
τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους, για την 
εκμίσθωση εξωτερικού χώρου προς άσκηση και εκ-
μετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας κυλικείου 
– αναψυκτηρίου με τραπεζοκαθίσματα, στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια. 

Η τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο 
ποσό των 9.691,20 ευρώ.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού 
θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικού – Εφοδιασμού 
της Υ.Π.Α., Τμήμα Γ’ Πύργος Ελέγχου Παλαιού Κρατι-
κού Αερολιμένα Αθηνών, Ελληνικό. Τηλ. 210 8916293 
και από τον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, τηλ. 22840 
90502-90505

Ο Αερολιμενάρχης
κ.α.α

Ιωάννης Πιτσινέλης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση του Ειρηνοδι-

κείου Πάρου - Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας, αναγνω-
ρίστηκε το Σωματείο Επιχειρηματιών Καταστημάτων 
Εστίασης και Συναφών Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων, με την 
επωνυμία «Σύλλογος Εστίασης Αναψυχής Διασκέδα-
σης Αντιπάρου» και εν συντομία «ΣΕΑΔΑ», με έδρα 
τον Δήμο Αντιπάρου Κυκλάδων, σκοπός του οποίου 
είναι η συνένωση των ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστί-
ασης & Συναφών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδι-
αφέροντος σε ενιαία οργάνωση για τη διαφύλαξη και 
προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελ-
ματικών συμφερόντων των μελών του, στο πλαίσιο 
πάντοτε της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, 
όπως επίσης και η βελτίωση της ποιότητας της εστία-
σης στο σύνολό της προς όφελος των καταναλωτών 
και περιέχεται στο από 25/9/2020 καταστατικό του, 
αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα και υπογραφό-
μενο από τα εικοσιένα (21) ιδρυτικά του μέλη.

Πάρος, 26/2/2021
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΗΛΙΑΣ Δ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 64 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ..: 6977562600 ΑΜ /ΔΣΑ:30312
ΑΦΜ: 135483383 ΔΟΥ: ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: elias.gkanetsos@gmail.com

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

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΣ, ενοικιάζονται 
δωµάτια µε το µήνα, επιπλωµένα µε 
Α/C, ψυγείο, τηλεόραση και Wi/Fi, 
χωρίς κουζίνα. Τηλ.: 6985 842 240

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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.

∆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

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. 

ΚΟΠΕΛΑ/ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φροντί-
δα κυρίας από τις 4 το απόγευµα έως 
τις 12 το βράδυ. Τηλ. 694 506 9970

ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φροντίδα ηλικι-
ωµένου στο Μαράθι της Πάρου. Τηλ. 
22840 22533

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€

Έκπτωση στην 
παραχώρηση 
αιγιαλού και 
παραλίας

Ρυθμίσεις για την οικονομική ενίσχυση των τουρι-
στικών επιχειρήσεων μέσω διευκολύνσεων στη χρήση 
του αιγιαλού και της παραλίας, περιλαμβάνονται σε 
τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που αφορούν ξενοδοχειακά 
καταλύματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος καθώς και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια. Σε 
όλες αυτές τις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων 
θα μπορεί να γίνεται -με τη διαδικασία της παραχώρη-
σης έναντι ανταλλάγματος- η απλή χρήση αιγιαλού και 
παραλίας μέχρι 31.10.2021 και μάλιστα με μειωμένο 
τίμημα, στο 60% αυτού που είχε συμφωνηθεί αρχικά.

Στην τροπολογία προβλέπεται ότι η παραχώρηση 
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, όχθης ή παρό-
χθιας ζώνης, με αντάλλαγμα και χωρίς δημοπρασία, θα 
μπορεί να γίνεται για τη φετινή χρονιά και αυστηρώς 
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021, όχι μόνο σε κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα και καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως ήδη προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά 
και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, 
προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά και οι 
επιχειρήσεις αυτές.

Προβλέπεται ακόμη, ότι εξαιρετικά για το 2021, το 
αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις αυτές αποδίδεται 
κατά 70% στον οικείο ΟΤΑ και κατά 30% στο Δημό-
σιο. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, με τη διάταξη 
αυτή που ισχύει αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω 
της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεων σε 
όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, θεσπίζεται αύ-
ξηση του ποσοστού υπέρ του Ο.Τ.Α., επί του ανταλ-
λάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και 
παραλίας από 60% σε 70% με παράλληλη μείωση του 
ποσοστού του Δημοσίου από 40% σε 30%.

Τέλος, στην τροπολογία προβλέπεται χρονική πα-
ράταση ενός έτους, προκειμένου για προσχώσεις και 
τεχνικά έργα προστασίας από τη θαλάσσια διάβρωση, 
ή που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασί-
ας του περιβάλλοντος (ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, 
βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμε-
νικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευ-
τικούς) τα οποία κατασκευάστηκαν μέχρι τις 28.7.2011 
στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια 
ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδα-
φος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης 
χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης, να μπορεί 
να υποβληθεί πλήρης αίτηση, προκειμένου να μπορέ-
σουν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημέ-
νη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου 
Οικονομικών.



 | 13www.fonitisparou.gr

Υπό απόλυση 
25000 
εργαζόμενοι 
στον τουρισμό

Περισσότεροι από 25.000 εργαζόμενοι στον τουρι-
σμό - επισιτισμό είναι χωρίς εισόδημα από τον περα-
σμένο Αύγουστο, κινδυνεύοντας ταυτόχρονα να χά-
σουν και το δικαίωμα επαναπρόσληψης και να μείνουν 
άνεργοι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ομοσπονδία Ερ-
γαζομένων στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό 
(ΠΟΕΕΤ), έλαβε τη δέσμευση από την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Εργασίας ότι από την Τρίτη 16 
Μαρτίου θα ξεκινούσαν οι πληρωμές της αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού και γι’ αυτούς τους ταλαιπωρη-
μένους, ελέω πανδημίας, εργαζόμενους. Δύο μέρες 
μετά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον 
Τουρισμό και τον Επισιτισμό (ΠΟΕΕΤ) γνωστοποίησε 
ότι όχι μόνο οι πληρωμές δεν έχουν ξεκινήσει, 
αλλά από το υπουργείο Εργασίας δεν δίνουν 
ούτε καν σαφή ενημέρωση για το πότε τελικά 
θα πραγματοποιηθούν...

Το πλέον όμως ανησυχητικό για δεκάδες χιλιάδες 
εργαζόμενους, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία, είναι 
ότι, παρά τη δέσμευση του υπουργείου Εργασίας, δεν 
έχει ακόμα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος που θα προέβλε-
πε την επαναπρόσληψη των εποχικών εργαζομένων 
συνδυαστικά με την ακύρωση των όποιων απολύσεων 
έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ με την ίδια εγκύκλιο επρόκει-
το να αποσαφηνιστεί το καθεστώς πληρωμών αδείας 
και επιδομάτων αδείας.

Όχι στην «ανθρωποφαγία» των 700 ευρώ
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Η Αυγή», ο πρό-

εδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού - Επισιτισμού, Γ. 
Χότζογλου, «αν δεν κηρυχθεί άμεσα υποχρεωτική η 
κλαδική σύμβαση, που εκκρεμεί με ευθύνη του υπουρ-
γείου Εργασίας, τότε τον Μάιο θα ζήσουμε την «αν-
θρωποφαγία» των 700 ευρώ, καθώς όλοι οι εργαζό-
μενοι θα προσληφθούν με μισθούς εκκίνησης και όχι 
με βάση τις προβλέψεις της Κλαδικής Σύμβασης».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κλαδική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους στον χώρο 
του επισιτισμού (υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 
2019) είναι η μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση 
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αφορά 400.000 
εργαζόμενους. 

Πετάμε το 
φαγητό στα 
σκουπίδια!

Περίπου 931 εκατομμύρια τόνοι φαγητού ή το 
17% της συνολικής ποσότητας τροφίμων, δια-
θέσιμων στους καταναλωτές παγκοσμίως, κατέληξαν 
στα σκουπίδια των νοικοκυριών, των εστιατορίων και 
άλλων υπηρεσιών το 2019, χωρίς να καταναλωθούν, 
σύμφωνα με μία νέα μελέτη επιστημόνων των Ηνω-
μένων Εθνών.

Το 61% των πεταμένων τροφών προήλθε από τα 
νοικοκυριά, το 26% από τις διάφορες υπηρεσίες τρο-
φίμων και το 13% από τα καταστήματα εστίασης.

Εκτιμάται ότι, ανά κεφαλή σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ένας άνθρωπος πετάει στα σκουπίδια κάθε 
χρόνο 121 κιλά τροφίμων, με τα 74 κιλά από 
αυτά να πετιούνται από τον τομέα των νοικο-
κυριών. Στην Ελλάδα, η σπατάλη φαίνεται να είναι 
μεγαλύτερη από τον μέσο παγκόσμιο όρο, αφού εκτι-
μάται ότι ανά κεφαλή, ετησίως, πετιούνται από τα ελ-
ληνικά νοικοκυριά 142 κιλά διαθέσιμου φαγητού που 
δεν καταναλώνεται, καθώς, επίσης, άλλα επτά κιλά 
ανά κεφαλή κάθε χρόνο από τον τομέα της εστίασης.

Η έρευνα τονίζει ότι έως τώρα είχε υποτιμηθεί η 
έκταση της σπατάλης και πως πρόκειται για πρόβλη-
μα παγκόσμιο -πλέον- και όχι μόνο των πιο πλούσιων 
χωρών, όπως ίσως θα υπέθετε κανείς. Σε χώρες μέ-
σου και χαμηλού εισοδήματος, επίσης, μία απρόσμενα 
μεγάλη ποσότητα τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια. 
Η ποσότητα φρέσκων και επεξεργασμένων τροφίμων 
που πετιούνται αντιστοιχεί σε 23 εκατομμύρια βα-
ρυφορτωμένες νταλίκες των 40 τόνων, αρκετές -αν 
έμπαιναν η μία πίσω από την άλλη- για να κάνουν τον 
κύκλο της Γης επτά φορές.

Η νέα έκθεση «Food Waste Index Report 2021» του 
προγράμματος περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών 
(UNEP) αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση για 
το πέταμα του αχρησιμοποίητου φαγητού στα σκουπί-
δια. Αποκαλύπτει ότι σχεδόν σε κάθε χώρα, ανεξαρτή-
τως ύψους εθνικού εισοδήματος, υπάρχει πρόβλημα 
σπατάλης τροφίμων. Αυτή η σπατάλη σε πλανητικό 
επίπεδο έχει -εκτός από τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις- και μία περιβαλλοντική διάσταση, καθώς 
εν μέσω κλιματικής αλλαγής περίπου το 8% ως 10% 
των παγκόσμιων εκπομπών «αερίων του θερμοκηπί-
ου» σχετίζονται με την τροφή που δεν καταναλώνεται.

Με περίπου 690 εκατομμύρια ανθρώπους 
να υποφέρουν από πείνα, αριθμός που ανα-
μένεται να αυξηθεί σημαντικά φέτος λόγω της 
πανδημίας Covid-19, αλλά και με τρία δισεκατομ-
μύρια ανθρώπους να μην έχουν την οικονομική δυνα-
τότητα για μία υγιεινή διατροφή, η μελέτη επισημαίνει 
ότι οι καταναλωτές πρέπει να μειώσουν δραστικά τα 
φαγητά που πετάνε, κυρίως στο σπίτι τους.

Απόψεις - Ειδήσεις

Αποπροσανατολισμός!
Πανδημία κορωνοϊού, επιδημία παραπληροφό-

ρησης, πολιτικούρες στα καφενεία των κοινωνικών 
δικτύων, για βίλες, σπίτια εξοχικά και βόλτες χωρίς 
την χρήση της μάσκας. Αποπροσανατολισμός από 
τη δύσκολη πραγματικότητα και δυστυχώς ανα-
στολή εργασίας για τους πολιτικούς, δεν έχει εισέτι 
ψηφιστεί!

Η περίοδος που βιώνουμε δεν προσφέρεται για 
εύκολους εντυπωσιασμούς, σχοινοτενείς αναλύ-
σεις, φανατικές δοξασίες, παρανοϊκές συμπερι-
φορές και ανυπόστατες γνώμες. Λοιμωξιολόγοι, 
παθολόγοι, περαστικοί «επιδημιολόγοι», έχουν εν-
δυθεί την «τήβεννο» των πολιτικών, των οποίων 
ο ρόλος είναι να σταθμίζουν τα δεδομένα και να 
παίρνουν αποφάσεις και τους πήραν την δουλειά... 
Με μια λέξη, γίνανε οι ειδικοί, πολιτικοί και οι πο-
λιτικοί, ειδικοί. Άλλο το λογικό και άλλο το σωστό! 
Ανήκουστα πράγματα. Το τελευταίο που χρειάζεται 
η πολιτική ζωή του τόπου είναι ένα κίνημα κατά 
της λογικής.

Στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης 
παρελαύνουν καθημερινά από τις οθόνες των τη-
λεοράσεων και αντιδικούν για όλα, από την κα-
ταλληλότητα των μέτρων, τον χρόνο επιβολής των 
λοκντάουν, μέχρι και την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων. Σώνει και καλά να βγει ο ένας πάνω από 
τον άλλον λες και είμαστε σε περίοδο κανονικό-
τητας, ενώ έχουμε καθημερινά εκατόμβη θυμάτων.

Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο ποσοστό των 
πολιτών σύμφωνα με τις μετρήσεις των εταιριών, 
αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, 
τα θεωρεί επικίνδυνα για την υγεία, ξορκίζοντας 
την άποψη των ειδικών, αν δεν τους κατατάσσει 
στην κατηγορία των «πληρωμένων» επιστημόνων 
από διεθνή κέντρα. Αντιεπιστημονικές θεωρίες, συ-
νωμοσιολογίες που θολώνουν την κρίση και την 
στάση απέναντι στον θανατηφόρο ιό.

Είναι γνωστό ότι στην πολιτική επικρατεί αυτό 
που κάνει «γκελ» στην κοινωνία. Από κλειδαρό-
τρυπα και οσμές λάσπης, μέχρι γκάφες και παντός 
είδους ανθρωποφαγία. Είναι γνωστό επίσης στους 
παροικούντες την Ιερουσαλήμ ότι στην πολιτική τα 
πάντα είναι διαψεύσιμα και η διάρκεια τους στα 
«μανταλάκια» της επικοινωνίας είναι σύντομη. Κάθε 
θαύμα τρεις ημέρες, όπως λέει και ο θυμόσοφος 
λαός. Και για να σοβαρευτεί το πολιτικό μας σύ-
στημα, θα πρέπει να καταλάβει, ότι πολιτικό όφελος 
από την πανδημία δε θα πρέπει να περιμένουν. 

Τα οφέλη της πρώτης περιόδου, για το κυβερνών 
κόμμα, έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και όταν καθί-
σει η «σκόνη», περάσει ο κίνδυνος της πανδημίας, 
τότε η κοινωνία θα κάνει λογαριασμό και θα αξιο-
λογήσει πολιτικά κόμματα και αρχηγούς. Αυτό να 
το έχουν στο νου τους! Όσο κυριαρχούν, ο φόβος 
και η ανασφάλεια, για την υγεία και την επιβίωση, 
οι πολίτες αδιαφορούν για τις επικοινωνιακές ευ-
καιρίες προβολής 

των πολιτικών μας, με στόχο την βελτίωση της 
προσωπικής τους εικόνας και των δημοσκοπικών 
ποσοστών τους.

Σήμερα, το μείζον ερώτημα των πολιτών είναι 
αν τα πολιτικά μας κόμματα μπορούν να αντιμε-
τωπίσουν με σοβαρότητα τα προβλήματα που έχει 
δημιουργήσει η πανδημία στον τομέα της υγεία και 
αν αύριο θα μπορέσουν να περιορίσουν τα πρω-
τοφανή κύματα ανεργίας και οικονομικής ανέχειας 
και να εμφυσήσουν κλίμα ανάτασης και αισιοδο-
ξίας, χωρίς ευχολόγια και παρελκυστικές τακτικές. 
Οψόμεθα.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Παράταση 
προθεσμίας 
για τα e-shop

Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση για τις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη - ανα-
βάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρη-
ματοδότησης ορίστηκε για τη Δευτέρα 5 Απριλίου 
2021και ώρα 15:00.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Η πρόσκληση προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ 
αφορά στην ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, δι-
αχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που 
αφορά σε πολιτιστικά αγαθά όπως, ακίνητα και κινητά 
μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολι-
τισμού, που χρονολογούνται από το έτος 1830, καθώς 
και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο κοινό.
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«Σκόπας ο 
Πάριος»: 
Πιστός στις 
παραδόσεις

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα με τους συλλόγους που 
έχουν σπουδαία δράση στα πολιτιστικά δρώμενα του 
νησιού, αυτή την εβδομάδα θα αναφερθούμε στον 
πολιτιστικό σύλλογο Πρόδρομου, «Σκόπας ο Πάριος». 
Ένας σύλλογος ο οποίος έχει συμπληρώσει 37 χρόνια 
ζωής, παραμένει πιστός στα ήθη και τα έθιμα του χω-
ριού, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση, με σκοπό, 
να τη μεταλαμπαδεύσει στη νέα γενιά. Παράλληλα, 
δίνει μεγάλη σημασία στους χορούς, δημιουργώντας 
χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες.

Η «Φωνή της Πάρου», συνομίλησε με την πρόεδρο 
του συλλόγου, Κατερίνα Φραντζή, η οποία με τη 
βοήθεια του διοικητικού της συμβουλίου, Ελένη Τζα-
νακοπούλου, Γιώργος Τάλλαρο (αντιπρόεδροι), 
Μαρία Παυλάκη (γραμματέας) και τον Άρη Ρήγα 
(ταμίας), μας περιέγραψε τις δράσεις και τα έθιμα που 
υπάρχουν στον Πρόδρομο.

Πόσα χρόνια λειτουργίας και προσφοράς 
έχει στην Πάρο ο σύλλογος;

«Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1984 και φέτος συ-
μπληρώνει 37 χρόνια ενεργών δράσεων στον πολιτι-
σμό του τόπου μας, αλλά και έργων προς όφελος του 
χωριού μας».

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

«Ο σύλλογός μας δημιουργήθηκε από μία ομάδα 
ενεργών πολιτών κάθε ηλικίας, κουλτούρας και πολι-
τιστικής απόχρωσης, έχοντας κοινό στόχο μέσω αυ-
τής της διαφορετικότητας, να συστήσουν ένα ζωντανό 
φορέα έκφρασης και δημιουργίας. Βασική καταστατι-
κή διακήρυξη ήταν η ανάπτυξη του πνευματικού βίου 
και η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακόμα, 
η καταγραφή των συσσωρευμένων προβλημάτων του 
χωριού μας, η συζήτηση, η κατάθεση των συμπερα-
σμάτων στο Κοινοτικό Συμβούλιο και η προσπάθεια 
επίλυσης τους όπου ήταν δυνατόν σε συνεργασία 
αλλά και μεμονωμένα».

Ποιο είναι το ιδιαίτερο στίγμα του Προδρό-
μου από άποψη πολιτιστικών εκδηλώσεων;

«Αδιαμφισβήτητα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
στο άκουσμα τους και μόνο φωτογραφίζουν το χω-
ριό μας είναι: η ρεβυθάδα της Μ. Παρασκευής, ένα 
συμπόσιο ντόπιων κατοίκων και ετεροδημοτών, με 
σκοπό να τιμήσουμε τη μνήμη των προσφιλών μας 
νεκρών. Η αναβίωση των εθίμων του Κλήδονα με διή-
μερο εκδηλώσεων και τέλος η «Γιορτή του Ρεβιθιού». 

Πρόκειται για ένα διήμερο διαδραστικών εκδηλώσε-
ων που διεξάγεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 
Ιουλίου. Ξεκινά από την σπορά ως τη συγκομιδή και 
από τον παραδοσιακό τρόπο μαγειρέματος στον ξυλό-
φουρνο, στη γευσιγνωσία κάτω από τους ήχους πα-
ραδοσιακών μουσικών οργάνων σε κάθε γωνιά του 
χωριού μας».

Ποιες είναι οι δράσεις σας ως σύλλογος;
«Μια σειρά από καθιερωμένες εκδηλώσεις υλοποι-

ούνται με τη φροντίδα του συλλόγου, όπως: 
• Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας.
• Αποκριάτικη χοροεσπερίδα.
• Λαμπαδηφορία 25ης Μαρτίου.
• Τα «Λαζαράκια».
• Οι αναπαραστάσεις των Παθών του Κυρίου τη Μ. 

Παρασκευή, κατά την περιφορά του Επιταφίου.
• Το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στις 26 Ιου-

λίου.
• Διαδραστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγά-

λους για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
Ο σύλλογος διατηρεί χορευτική ομάδα από το 2009, 

με δικό του βεστιάριο και έχει συμμετάσχει σε πολλές 
μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, δικές του και όπου 
του έχει ζητηθεί. Υπάρχουν τμήματα μουσικοκινητικής 
αγωγής για παιδιά, καθώς και δανειστική βιβλιοθήκη. 
Επί σειρά ετών διατήρησε ομάδες θεάτρου για παιδιά, 
τμήμα εικαστικών, εκμάθηση κεντήματος και ραπτι-
κής, καθώς και τμήμα πεζοπορίας.

Επίσης, ο σύλλογος συμμετείχε ως συν-διοργανωτής 
στο Γ’ Συνέδριο Αρχαιολογίας Πάρου-Αντιπάρου και 
Κυκλάδων με θέμα: «Σκόπας ο Πάριος».

Στο πλαίσιο της εξωραϊστικής του δράσης, ο σύλ-
λογος στοχεύει στην επίλυση αναγκαίων ζητημάτων 
καθημερινότητας των κατοίκων. Με συνεισφορά τόσο 
εθελοντικής εργασίας των μελών του, αλλά και πολ-
λές φορές αγοράζοντας υλικά ή πραγματοποιώντας 
έργα πνοής για το χωριό σε συνεργασία με την κοι-
νότητα».

Επειδή πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν. 
Πώς προέκυψε το όνομα «Σκόπας ο Πάριος» 
για τον σύλλογο;

«Στη συζήτηση καταγραφής των σκοπών και δρά-
σεων του συλλόγου, τέθηκε ο προβληματισμός αν 
πρέπει να χαρακτηρίσουμε με έναν επιθετικό προσ-
διορισμό ή μια σύνθετη λέξη -ως σήμα κατατεθέν 
του τόπου- προέλευσης και δράσης του. Έχοντας ως 
δεδομένο ότι η κοινότητα μας, φέρει το όνομα του 
λυρικού ποιητή Αρχίλοχου, προτάθηκε ο σύλλογος 
να τιμήσει τον παριανό γλύπτη, Σκόπα, φέροντας το 
όνομά του».

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 ποιον τρόπο;

«Είναι δεδομένο ότι έχουμε κλείσει έναν χρόνο που 
όχι μόνο η καθημερινότητα μας, αλλά και η ίδια μας η 

ζωή έχει αλλάξει. Δεν μπορούμε να βρεθούμε με την 
οικογένειά μας και τους φίλους μας.

Ως σύλλογος, έχουμε αναστείλει όλες μας τις δρα-
στηριότητες για να προφυλάξουμε τα μέλη αλλά και 
τους εαυτούς μας από τη διασπορά της πανδημίας. 
Το καλό είναι ότι στεγαζόμαστε σε δημοτικό κτίριο 
(παλιά δεξαμενή) με μοναδική μας υποχρέωση τη συ-
ντήρηση του. Δεν πληρώνουμε ενοίκιο. Διαφορετικά 
φανταστείτε χωρίς τα απαραίτητα έσοδα, δεν θα μπο-
ρούσαμε να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας.

Ευτυχώς με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας 
κυκλοφορήσαμε τα ημερολόγια μας για να δηλώσου-
με ότι είμαστε εδώ. Ευελπιστούμε σύντομα να ανα-
τραπεί αυτή η κατάσταση, να επιστρέψουμε στους 
παλιούς μας ρυθμούς, να επικοινωνήσουμε με τους 
συνανθρώπους μας και όλοι μαζί ενωμένοι και χα-
ρούμενοι να επανασχεδιάσουμε τις εκδηλώσεις μας».

Ο δήμος και το επαρχείο σας βοηθούν;
«Διαχρονικά ο σύλλογος συνεργάζεται με την αυτο-

διοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού για την πρόοδο του χωριού 
και κατ’ επέκταση της κοινότητας Αρχιλόχου.

Η Περιφέρεια είναι ο βασικός συν-διοργανωτής της 
«Γιορτής του Ρεβιθιού». Στις υπόλοιπες εκδηλώσεις 
που είναι ταυτόσημες με το χωριό, αρωγοί μας είναι 
ο δήμος Πάρου και η κοινότητα Αρχιλόχου με τις τε-
χνικές Υπηρεσίες και την υπηρεσία Περιβάλλοντος. Σε 
όλους αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
τη συμπαράσταση και την βοήθειά τους όποτε τους 
ζητήθηκε». 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώ-
πους, να ασχοληθούν με τις παραδόσεις τα έθι-
μα του τόπου ακόμα και με συλλόγους;

«Μέσα από τον προγραμματισμό και την γνωστο-
ποίηση των εκδηλώσεων του συλλόγου μας, με βάση 
την κατανομή τους στη διάρκεια του χρόνου, εκδη-
λώνεται ανάλογο ενδιαφέρον για συμμετοχή είτε για 
διαδραστικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι αναπαραστά-
σεις των Παθών του Κυρίου είτε στην προετοιμασία 
των πανηγυριών. Θα επιθυμούσαμε μεγαλύτερη συμ-
μετοχή στη στελέχωση των χορευτικών ομάδων από 
τη νεολαία, μιας και οι πρόβες γίνονται τη χειμερινή 
περίοδο. Σίγουρα έχει σημαντικό βαθμό δυσκολίας και 
ευθύνη να γαλουχήσεις τους νέους μέσα από το δικό 
μας τρόπο ζωής και δράσης. Να σέβονται τον εαυτό 
τους και τους συνανθρώπους τους. Τα ήθη και τα έθι-
μα του τόπου μας. Να είναι διαθέσιμοι και να κοσμούν 
τα ψηφοδέλτια συλλόγων, γιατί η πορεία τους και η 
θέση τους στην κοινωνία του αύριο, περνάει μέσα από 
τη δική τους στάση και συμμετοχή».

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δε σας 
ρωτήσαμε;

«Η παρακαταθήκη έργου να φωτίζει την πορεία 
κάθε επόμενου διοικητικού συμβουλίου. Η αγάπη, η 
ηθική και η οικονομική στήριξη των μελών, φίλων και 
χορηγών του συλλόγου. Η ειλικρινής και ανιδιοτελής 
προσπάθεια όλων είναι η εγγύηση για ασφαλή πορεία 
στο αύριο. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά».

Γιώργος Κοντός



Η Αντίπαρος γέµισε ποίηση!
Μία ιδιαίτερη πρωτοβουλία είχε ο πολιτιστικός σύλλογος Αντιπάρου, «Αντίπα-

ρος Εν Πλω», την προηγούμενη Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021, που ήταν η παγκό-
σμια ημέρα ποίησης.

Για να τιμήσουν την ημέρα χρησιμοποίησαν παλιά ξύλα και αφού τα έβαψαν 
έγραψαν σε αυτά πάνω από 50 ποιήματα.

Στη συνέχεια τα σκόρπισαν στο χωριό για μια εβδομάδα ώστε όλοι να έχουν 
τη δυνατότητα να τα διαβάσουν σε κάποιο πέρασμά τους ή στη βόλτα τους. 
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε:

• Όταν οι τροχοί της Ιστορίας κινούνται µπροστά, 

τίποτα δεν µπορεί να τους σταµατήσει! Όπως κι αν 

λέγονται οι ισχυροί κάθε φορά!

• Οι τροχοί της Ιστορίας µπορεί να έχουν την δική 

τους κίνηση, αλλά για να γίνει το άλµα προς τα 

εµπρός δε φτάνει µόνο αυτό! Όπως λέει και ο ποι-

ητής «…Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει  δουλειά πολλή»! 

• Ο λαός  όταν πιστέψει στη δύναµη του και υψώ-

σει το ανάστηµα, γίνεται γίγαντας πραγµατικός.

Έτσι κι ένας µικρός λαός, µπόρεσε να τα βάλει µε µια µε-

γάλη αυτοκρατορία (την Οθωµανική) και να βγει νικητής!

   ...η ιστορία δε σταματά!«Όταν η διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή 
τα δίκαια του λαού και δεν εισακούη 
τα παράπονα του, το να κάμη τότε ο λαός, 
ή κάθε μέρος του λαού, επανάστασιν, 
ν’ αρπάξη τα άρματα και να τιμωρήση 
του τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν 
απ’ όλα τα δίκαια του και το πλέον
απαραίτητον απ’ όλα τα χρέη του.»

Ρήγας (Φεραίος) Βελεστινλής,
«Νέα Πολιτική Διοίκησις»


