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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: 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» | ∆ΡΥΟΣ: 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 563

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: 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
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Περί δασικών 
χαρτών 

Μια ανάρτηση στο facebook μου έδωσε την αφορ-
μή να ψάξω τους δασικούς χάρτες. Ομολογώ ότι δεν 
περίμενα να ανακαλύψω διάφορες ασυναρτησίες που 
υπάρχουν στον χάρτη.

Ο χάρτης αναρτήθηκε το 2021, άρα το υπόβαθρο 
του χάρτη θα έπρεπε να είναι επάνω στην τελευταία 
αεροφωτογράφηση που στο κτηματολόγιο είναι του 
2015-2016. Το παράδειγμα που έγινε αφορμή για το 
ψάξιμο ήταν η φωτογραφία του παλαιού αεροδρόμιου 

του νησιού, όπου δεν υπάρχει το αεροδρόμιο, αλλά η 
αεροφωτογράφηση του 2007-2009. Αν δεν με απατά 
η μνήμη μου το αεροδρόμιο εγκαινιάστηκε τον Οκτώ-
βριο του 1981 άρα δεν μπορεί να μην υπάρχει στην 
ημερομηνία που χρησιμοποιεί σαν υπόβαθρο η ανάρ-
τηση των δασικών χαρτών. 

Άλλο ένα παράδειγμα είναι η δασική έκταση στον 
Άγιο Αντώνη στη Μάρπησσα. Εδώ έχει γίνει θαύμα. 
Δεν υπάρχει η μονή στον χάρτη, υπάρχει μόνο δάσος.

Πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι κάποιος 
έχει «πειράξει» τα υπόβαθρα;

Ως αρχιτέκτονας που είμαι μπήκα στο ψάξιμο να βρω 
οικόπεδα που έχουμε εκδώσει οικοδομικές άδειες, με 
δεκάδες τελεσιδικίες της Δασικής Υπηρεσίας Κυκλά-
δων και του Συμβουλίου Επίλυσης Δασικών Διαφο-
ρών, τα τελευταία 40 χρόνια, σε Πάρο και Αντίπαρο, 
όπου έχουμε εκδώσει ΝΟΜΙΜΕΣ οικοδομικές άδειες, 

αν βρίσκονται σήμερα σε περιοχές που μπορεί να είχαν 
χαρακτηριστεί δασικές.

Δεύτερο θαύμα όντως βρήκα!
Οι οικοδομικές άδειες στην Πάρο και στην Αντίπαρο, 

εκτός σχεδίου, για να εκδοθούν απαιτούνταν, έγκριση 
της δασικής υπηρεσίας (τελεσιδικία) και έγκριση της 
αρχαιολογίας. 

Συμπέρασμα: Μήπως οι συντάκτες των χαρτών δεν 
έχουν κάνει λάθος, μήπως δεν κατηγορούν τις τοπι-
κές Δασικές Υπηρεσίες για «λανθασμένες» αποφάσεις, 
αλλά απλά έπρεπε να χαρακτηρίσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες περιοχές σαν δασικές ώστε να μπορούν 
μετά να απαλλοτριωθούν και από ιδιωτικές εκτάσεις, 
να γίνουν δημόσιες. Και αυτό γιατί υπάρχουν ιδιοκτη-
σίες που οι ιδιόκτητες είναι αλλοδαποί, δε βρίσκονται 
στη χώρα, δε θα το μάθουν(!). Ακόμη και ιδιοκτήτες 
που ζουν εδώ, δεν θα προλάβουν ή δεν έχουν τα χρή-
ματα για τις ενστάσεις. Ένας πρωτότυπος τρόπος για 
δωρεάν απαλλοτριώσεις!

Τα δύο συμπεράσματα που καταλήγω αποδεικνύουν 
ότι δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν ότι υπήρχε 
αεροδρόμιο στην περιοχή της Αλυκής και μάλιστα σε 
περιοχή δημοτικής ιδιοκτησίας. Ένας χώρος τόσο με-
γάλος, διατίθεται για έργα ΣΔΙΤ, με παραχώρηση της 
«δασικής» γης, σε επιχειρηματίες, αντί της χρηματοδό-
τησης του από τον Δήμο.

Το ίδιο και για την περιοχή του λόφου του Αγίου 
Αντωνίου. Αν παραχωρηθεί χτίζει εξαιρετικές παραθε-
ριστικές κατοικίες χωρίς την αγορά της γης (δεν πειρά-
ζει ότι είναι χαρακτηρισμένος ζώνη Α από την Εφορία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων – αυτό «αλλάζει»).

Ενώ, θα μπορούσε η ανάρτηση των δασικών χαρ-
τών να είναι ένα εργαλείο για την προστασία του περι-
βάλλοντος, απέναντι στις πιέσεις για την οικοδόμηση 
όλων των περιοχών του νησιού, πέρα από το ότι η 
Πάρος διαθέτει ΓΠΣ, όπου έχει καθορισμένες ζώνες, 
που μπορεί κάποιος να χτίσει, άρα οι δασικοί χάρτες 
είναι πλεονασμός, η δημοσίευση τους δείχνει ότι οι 
σχεδιασμοί του Υπουργείου είναι διαφορετικοί. Όταν 
ακόμα και ο Περιφερειάρχης Κυκλάδων, εκλεγμένος 
με την ΝΔ αντιδρά, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο 
της Δανιμαρκίας. 

Όλγα Μαρία Τζανετάκη 
Αρχιτέκτονας

∆ασικός χάρτης χωρίς τη Μονή του Αγ. Αντωνίου

Ο χάρτης του παλιού αεροδροµίου χωρίς το αεροδρόµιο!

Αεροφωτογραφία του 2010 σε αντιπαράθεση µε του 2007-09
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Η ανάδειξη 
των αρχαίων 
λατομείων της 
Πάρου

Την Τρίτη 16 Μαρτίου οι «Φίλοι της Πάρου και 
Αντιπάρου» οργάνωσαν μία διαδικτυακή ενημερωτική 
συνάντηση, με θέμα «Η ανάδειξη των αρχαίων 
λατομείων της Πάρου και οι σχετικές εμπειρί-
ες από τον ελληνικό χώρο» με τη συμμετοχή του 
Εφόρου Αρχαιοτήτων Κυκλάδων κ. Δημήτρη Αθανα-
σούλη, του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου και 
του Επάρχου Πάρου και Αντιπάρου, κ. Κώστα Μπιζά 
και με υψηλού επιπέδου εισηγητές. Τη συνάντηση συ-
ντόνισε η Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κ. Ζώζη Παπαδοπούλου.

Το θέμα της προστασίας και ανάδειξης των αρχαί-
ων λατομείων μαρμάρου απασχολεί τους φορείς, τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας εδώ 
και χρόνια. Οι διεργασίες για την προστασία και ανά-
δειξη των αρχαίων λατομείων έχουν ξεκινήσει, μετά 
το έναυσμα της ημερίδας του Νοεμβρίου 2019 που 
συνδιοργάνωσαν οι ΦτΠΑ στην Παροικιά, με ενέργειες 
που σχετίζονται με το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος του αρχαιολογικού χώρου και με τις βασικές 
μελέτες για τη σταθερότητα των αρχαίων στοών που 
ίσως επηρεάζεται και από τη δραστηριότητα των νέων 
παρακείμενων λατομείων και την ψηφιακή αποτύπωσή 
τους. 

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να αντλήσουμε 
πληροφορίες και συμβουλές από την εμπειρία φορέ-
ων που έχουν χειριστεί με επιτυχία τη δημιουργία και 
λειτουργία σχετικών πρωτοβουλιών, για να προχωρή-
σουμε πιο αποφασιστικά προς τον τελικό προορισμό: 
τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού και πολιτιστικού 
πάρκου στον αρχαιολογικό χώρο στο Μαράθι που θα 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της Πάρου.

Το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυ-
ρίου είναι το επιστέγασμα προσπάθειας δεκαετιών 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (που έχει την 
ιδιοκτησία και διαχείριση του μέσω ενός ΝΠΙΔ ειδικού 
σκοπού) να δημιουργήσει ένα πάρκο στον χώρο των 
διάσημων αρχαίων μεταλλείων αργύρου που στεγάζει 
νέες τεχνολογίες σε ιστορικά βιομηχανικά κελύφη. Ο 
Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΤΠΠ 
Λαυρίου, κ. Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής 
ΕΜΠ, έκανε μία διεξοδική παρουσίαση της πορείας 
του ΤΠΠ Λαυρίου και κατέληξε με ορισμένες σκέψεις 
για τα αρχαία λατομεία της Πάρου, βασισμένες στην 
εμπειρία του ΤΠΠ Λαυρίου: 

- Να γίνουν στοιχείο ταυτότητας της τοπικής κοινω-
νίας.

- Να εμπλακεί άμεσα ο Δήμος, ιεραρχώντας υψηλά 
τον στόχο.

- Να διαμορφωθεί ένα συνολικό σχέδιο ανάδειξης.
- Να διαμορφωθεί μια κρίσιμη μάζα κατοίκων-τοπι-

κών συντελεστών- ειδικών που θα το παλέψει επίμονα.
Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει πλούσια εμπειρία 

από την ανάδειξη αρχαίων θεάτρων και τη δημιουργία 
πολιτιστικών διαδρομών και αρχαιολογικών πάρκων. 
Ο Πρόεδρος του σωματείου και πρώην υπουργός πο-
λιτισμού, κ. Σταύρος Μπένος έδωσε έμφαση στη 
μεγάλη σημασία της διαχείρισης των αρχαιολογικών 

και πολιτιστικών πόρων. Τόνισε την ανάγκη μεθοδικής 
προετοιμασίας και τις πολλαπλές δυνατότητες εξα-
σφάλισης χρηματοδότησης από διάφορες πηγές του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέλος, υπογράμμισε ότι 
η σωστή διακυβέρνηση τέτοιων έργων χρειάζεται τη 
συμμαχία του ΥΠΠΟΑ, του δήμου και της τοπικής κοι-
νωνίας. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εί-
ναι ένα κοινωφελές ίδρυμα που έχει, μεταξύ άλλων, 
συστήσει ένα δίκτυο 9 θεματικών μουσείων σε όλη 
την Ελλάδα, ένα από τα οποία είναι και το Μουσείο 
Μαρμαροτεχνίας Τήνου που λειτουργεί από το 2008. 
Ο κ. Χριστόδουλος Ρίγγας, Προϊστάμενος Υπηρε-
σίας Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 
εξήγησε ότι τα μουσεία ανήκουν στην τοπική κοινωνία 
και ότι το ΠΙΟΠ τα διαχειρίζεται με προγραμματικές 
συμβάσεις. Επίσης, τόνισε τη σημασία της σχέσης με 
την τοπική κοινωνία για τη βιώσιμη λειτουργία των 
μουσείων. 

Τις τρεις παρουσιάσεις ακολούθησαν ερωτήσεις 
προς τους ομιλητές και συζήτηση με τους συμμετέ-
χοντες. Παρακολούθησαν 75 συμπολίτες μας μέσω 
Zoom και πλήθος άλλοι μέσω Facebook. Οι «Φίλοι 
της Πάρου και Αντιπάρου» κρατούν το μήνυμα ότι η 
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της 
οποιασδήποτε προσπάθειας για την προστασία 
και ανάδειξη των αρχαίων λατομείων και θα 
επανέλθουν με προτάσεις για την υλοποίηση του ορά-
ματος της δημιουργίας αρχαιολογικού και πολιτιστικού 
πάρκου στο Μαράθι.

Την βιντεοσκόπηση της συνάντησης μπορείτε να 
παρακολουθήσετε στον ιστότοπο των Φίλων της Πά-
ρου και Αντιπάρου: www.friendsofparos.com

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

Πολιτισμός
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«Πολιτιστική 
φτώχεια» 
Δίχως αίθουσα 
εκδηλώσεων η 
Παροικιά

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των πολιτιστικών 
συλλόγων του νησιού μας, σειρά έχει ο πολιτιστικός 
σύλλογος «Αρχίλοχος». Είναι ο πρώτος σύλλογος, που 
δημιουργήθηκε στην Πάρο και δυστυχώς κινδυνεύει να 
μείνει χωρίς χώρο εκδηλώσεων. 

Ως γνωστό (κάτι που γράψαμε και στο προηγούμενο 
φ. της εφημερίδας μας), ο νέος ιδιοκτήτης του ακινή-
του ζητάει από τον δήμο Πάρου –που είναι ο ενοικια-
στής- να του παραδοθεί ο χώρος έως τον Νοέμβριο 
2021. Το γεγονός είναι πολύ στενάχωρο, ειδικά αν 
αναλογιστεί κανείς, ότι σε αυτήν την αίθουσα έγιναν 
πάμπολες εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος και 
είναι η μοναδική παρόμοια αίθουσα που υπάρχει στην 
πρωτεύουσα του νησιού μας.

Ο πρόεδρος του Π.Σ. «Αρχίλοχος» Στέλιος 
Γκίκας, μίλησε στην εφημερίδα μας για το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει ο σύλλογος, αλλά και το πολιτιστικό 
του στίγμα του στην παριανή κοινωνία.

Η συνέντευξη
Πόσα χρόνια λειτουργίας και προσφοράς 

έχει στην Πάρο ο σύλλογος; 
«Η μεταπολεμική κατάσταση δημιούργησε διαχω-

ρισμούς και ρήγματα. Η μετανάστευση και η πολιτική 
έπληξαν τη συλλογικότητα με διάφορους τρόπους. 
Ήρθε η δικτατορία (1967-1974) να τα κάνει ακόμα 
βαθύτερα. Η μεταπολίτευση του 1974 δημιούργησε 
ένα νέο κύμα πολιτικοποίησης των ανθρώπων και 
εξόδου προς τους συνανθρώπους και την κοινωνία. 
Ιδρύθηκαν σύλλογοι. Άρχισαν να πειραματίζονται με 
τη δημιουργία και η ενασχόληση με τα κοινά έγινε 
καθημερινή στάση ζωής. 

Αρχίζουν συναντήσεις των πρώην συμμαθητών: 
Κώστα Αργουζή, Νίκου Σαρρή, Χρίστου Γεωργούση, 
Γιάννη Γκίκα και άλλων για την πολιτική κατάσταση 
στην Πάρο και τις εξελίξεις. Συναντήσεις των τεσσά-
ρων αυτών είχαμε και κατά τη διάρκεια της χούντας, 
αφού υπήρξαν συμμαθητές και τέλειωσαν το ίδιο 
σχολείο (Γυμνάσιο Πάρου). Πολύ σύντομα εκδίδεται η 
«Παριανή Γνώμη». Η εφημερίδα καλεί το 1975 τους 
νέους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διακηρύσσει 

την ανάγκη συμμετοχής και σκύβει πάνω από τα προ-
βλήματα του νησιού. Έτσι απέμενε ένα βήμα για την 
ίδρυση του «Αρχίλοχου». Συζητήσεις και συναντήσεις 
έγιναν πολλές. Η πρώτη ιδρυτική συνάντηση για το 
καταστατικό και τις υπογραφές έγινε το 1976. Ο «Αρ-
χίλοχος» ήταν γεγονός. Από τότε μέχρι σήμερα, κοντά 
μισό αιώνα, ο σύλλογος έχει αδιάλειπτη και πολυσχι-
δή δράση».

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

«Ο «Αρχίλοχος», υπήρξε κυρίως ένα κίνημα ελπίδας 
και συνεχίζει να είναι αυτό ακριβώς. Ένα χέρι βοήθει-
ας για το συλλογικό άνθρωπο, μια διέξοδος ελπίδας 
απ’ τον αφόρητο ατομισμό, που σκοτώνει.

Μέσα από την ιστορία του «Αρχίλοχου», μπορεί κα-
νείς να δει την ιστορία του νησιού τα τελευταία χρόνια, 
από τη μεταπολίτευση και μετά. Μια ιστορία με ταχείς 
ρυθμούς εξέλιξης, που έφεραν αλλαγές, αναστατώ-
σεις, ευμάρεια, αλλά και καταστροφές. Τα χρόνια 
αυτά σημειώθηκαν αλλαγές και στη νοοτροπία των 
νησιωτών με σπουδαιότερο αποτέλεσμα την ακόμα 
εντονότερη σύγχυση σε σχέση με την ταυτότητα του 
χώρου και τη διάλυση της συνοχής των ανθρώπων. 
Ο αγώνας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο βασικός στόχος 
του Συλλόγου διαχρονικά».

Ποιο είναι το ιδιαίτερο στίγμα του «Αρχίλο-

χου» από άποψη πολιτιστικών εκδηλώσεων;
«Ο «Αρχίλοχος» δεν ξεκίνησε ως ένας τοπικός σύλ-

λογος. Οι φιλοδοξίες του ήταν να γίνει ο σύλλογος 
όλου του νησιού. Πολλά από τα μέλη του ήταν απ’ τη 
Νάουσα, τη Μάρπησσα, αλλά και από παριανούς της 
Αθήνας. Γράφτηκαν στις «δυνάμεις» του άνθρωποι, 
που ήρθαν να υπηρετήσουν στο νησί και να ζήσουν 
μαζί μας για λίγο ή πολύ. Ο «Αρχίλοχος» έκανε παρια-
νούς πολλούς, που ήρθαν κοντά μας από άλλα μέρη κι 
έφεραν δικά τους στοιχεία συμπεριφοράς και πολιτι-
σμού. Επιχείρησε μια ενότητα πέρα από τρέχοντα των 
διακρίσεων. Προκληθήκαμε να απαντήσουμε:

Πρώτον, στο αίτημα της συλλογικότητας
Δεύτερον, στο αίτημα της δημοκρατίας στην καθη-

μερινή μας ζωή, στην οικογενειακή, κοινωνική και πο-
λιτική μας καθημερινότητα.

Τρίτον, στο αίτημα της ποιότητας στις ατομικές και 
συλλογικές μας εκφράσεις, στα έργα μας, σε καιρούς 
που η κακογουστιά γινόταν στάση ζωής. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φυσιογνωμίας του 
συλλόγου ήταν: 

1. Η θέλησή μας να δοκιμάσουμε και να στηριχτού-
με στις δυνάμεις μας.

2. Η τόλμη να αντισταθούμε στους καιρούς, που 
έστελναν τον καθένα στο σπίτι και στα ατομικά του.

3. Η απόφαση να αναδείξουμε κρυμμένες δυνάμεις 
και δυνατότητες και η πίστη ότι όλα αυτά υπάρχουν.

4. Η φροντίδα μας για το περιβάλλον και τη φύση.
5. Το ενδιαφέρον μας για την παράδοση και την το-

πική ιστορία. 
Τέλος, η σταθερή σχέση μας με τη νεολαία και τη 

σχολική κοινότητα».
 Ποιες είναι οι δράσεις σας ως σύλλογος;
«Ο «Αρχίλοχος» ξεκίνησε ως ποδοσφαιρική ομάδα 

από την οποία προέκυψε, ο ΑΟ Πάρου. Πολλά ωραία 
πράγματα της τοπικής πολιτιστικής ζωής –επίσης- 
έχουν την ρίζα τους στον «Αρχίλοχο», όπως η σχολή 
μουσικής του δήμου, τα χορευτικά συγκροτήματα, χο-
ρωδίες, οι θεατρικές ομάδες, τα αρχαιολογικά, ανα-
πτυξιακά και οικολογικά συνέδρια, οι μουσικές συναυ-
λίες, ο κινηματογράφος, το «Ελεύθερο Βήμα», το «Ευ 
του Χ», τα «Καπετανέικα», οι τιμητικές εκδηλώσεις 
για πρόσωπα με προσφορά στον τόπο, οικολογικές 
και περιπατητικές ομάδες, καλλιτεχνικά εργαστήρια 
και εκθέσεις τέχνης, κινήσεις πολιτών για θέματα του 
νησιού, ομάδες και σύλλογοι του γυναικείου κινήμα-
τος, λαϊκά πανηγύρια και εορταστικά παζάρια, αποκρι-
άτικες χοροεσπερίδες και παρελάσεις… Η ρίζα αυτή 
έθρεψε κορμό δυνατό και κλαδιά μεγάλα και μπόλιασε 
όλο το νησί». 
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Στον καιρό 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 ποιον τρόπο;

«Σίγουρα τα περιοριστικά, λόγω πανδημίας, μέτρα, 
έπληξαν τη συλλογική δράση και συγκεκριμένα στην 
περίπτωσή μας ματαίωσαν όλο το πρόγραμμα για 
τον τελευταίο χρόνο. Κρίσιμο ήταν το γεγονός ότι η 
πανδημία χτύπησε απροειδοποίητα. Μόλις συνειδη-
τοποιήσαμε ότι πρόκειται για κάτι που δεν θα περάσει 
γρήγορα σχεδιάσαμε μια προσαρμογή μας στις νέες 
συνθήκες και σύντομα θα έχετε τα πολιτιστικά νέα 
μας».

Ο σύλλογος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την 
στέγαση του. Θα θέλατε να μας πείτε τι ακρι-
βώς έχει συμβεί και τι πρόκειται να γίνει στο 
μέλλον;

«Ο «Αρχίλοχος», από το 1985 στεγάζεται σε νοι-
κιασμένη αίθουσα. Εκτός από τις δικές του εκδηλώ-
σεις οι περισσότεροι συλλογικοί και πολιτικοί φορείς 
επιλέγουν την αίθουσα μας για τις εκδηλώσεις τους. 
Αυτό είναι μια μεγάλη προσφορά του συλλόγου μας 
στην τοπική κοινωνία γιατί προϋποθέτει πολλές ώρες 
ενασχόλησης των μελών μας για την υποστήριξη αυ-
τών των εκδηλώσεων και οφείλεται στο γεγονός ότι 
έχουμε καταφέρει να διατηρούμε μια φιλόξενη και με 
ιδιαίτερο χαρακτήρα αίθουσα στο κέντρο της πρωτεύ-
ουσας του νησιού. 

Για τον λόγο αυτό, ο δήμος τα τελευταία χρόνια έχει 
μισθώσει την αίθουσα και την παραχωρεί στον σύλ-
λογο. Βέβαια όλα τα χρόνια της δράσης μας πορευ-
όμαστε με την ελπίδα δημιουργίας ενός πολιτιστικού 
κέντρου για όλο το νησί. Δυστυχώς άλλες προτεραιό-
τητες του δήμου, του Βελεντζείου Ιδρύματος και συ-
νολικά της τοπικής κοινωνίας ματαίωσαν τις όποιες 

ενέργειες για μια τέτοια εξέλιξη. 
Έτσι φτάσαμε σήμερα να μαθαίνουμε ότι ο ιδιοκτή-

της της αίθουσας με εξώδικη δήλωσή του προς τον 
δήμο ζητάει την διακοπή της μίσθωσης. Είναι φτώχεια 
πολιτιστική, η Παροικιά να καταντήσει χωρίς μια αί-
θουσα εκδηλώσεων και ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια, 
να συμβαίνει ιστορικά και εμβληματικά κτήρια, σαν 
αυτό που στεγάζεται ο «Αρχίλοχος», να μην αποτε-
λούν επίκεντρο ενδιαφέροντος για το κράτος, την αυ-
τοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία. Ο «Αρχίλοχος», 
είχε σπουδαία δράση και πριν την αίθουσα αυτή και 
έχουμε την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει με το ίδιο κέφι 
σε κάθε περίπτωση. Γενικά όμως σε περίπτωση που 
χαθεί αυτός ο χώρος θα υπάρξουν πολύ αρνητικές 

συνέπειες για τις συλλογικές δράσεις του νησιού. Η 
αίθουσα αυτή έδινε μια επιπλέον αίγλη σε κάθε εκδή-
λωση που φιλοξενούσε. Για τον λόγο αυτό το θέμα δεν 
αφορά μόνο τον σύλλογό μας». 

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

«Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει και στο μέλλον σε 
βαθμό ανάλογο με τις κοινωνικές συνθήκες που επι-
κρατούν. Σήμερα οι νέοι αισθάνονται πολύ αφιλόξενο 
τον χώρο της πολιτικής με συνέπεια να βλέπουν τους 
πολιτιστικούς συλλόγους σαν την μόνη διέξοδο συλ-
λογικής δράσης».

Γιώργος Κοντός

Ο σύλλογος 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

Ληστρική 
αυθαιρεσία ή 
επιστημονικά 
συντεταγμένο 
σχέδιο;

Σε μια μεγάλη κρίση, όπως η πανδημία του κορωνο-
ϊού, δοκιμάζονται όλες οι σχέσεις, οι θεσμοί, τα μέσα 
και οι τρόποι της συντεταγμένης κοινωνίας σε εθνικό 
και διεθνικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο.

Η ίδια η πανδημία προέκυψε ως αποτέλεσμα αλλα-
γών που επέφερε η δραστηριότητα του ανθρώπου σε 
πλανητική κλίμακα: ραγδαία αστυφιλία με πλημμελείς 
έως ανύπαρκτες υποδομές και συνθήκες υγιεινής, ρυ-
πογόνος εκβιομηχάνιση, μαζική εντατική γεωργία στη 
βάση εκτατικών μονοκαλλιεργειών, μαζικά αγροτοβι-
ομηχανικά συμπλέγματα. Οικοσυστήματα συρρικνώ-
νονται καταστροφικά, με διασπορά π.χ. ιικών φορτί-
ων απομονωμένων κατά το παρελθών ενδιαιτημάτων 
της άγριας χλωρίδας και πανίδας στην βιομηχανία της 
τροφικής μας αλυσίδας, μέχρι και στο περιβάλλον των 
πόλεων, με τις συνακόλουθες μεταβατικές φάσεις, ποι-
κιλία ξενιστών στην πανίδα, μεταλλάξεις κ.ο.κ.

Οι αλλαγές αυτές φέρουν το στίγμα της υπαγωγής 
στη λογική της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, κάθε κεφαλαίου και 

της συνακόλουθης ληστρικής σχέσης προς την φύση 
και τον άνθρωπο. Για το κάθε ιδιοτελές επιχειρηματι-
κό συμφέρον, όλα προβάλλουν μόνον ως αναλώσιμα 
μέσα και όροι της δικής του κερδοφορίας. 

Τι γίνεται φερ’ ειπείν όταν οι άνθρωποι του κάθε σπι-
τιού και χωραφιού, φροντίζουν αποκλειστικά το δικό 
τους νοικοκυριό, αρπάζοντας ό,τι ωφέλιμο υπάρχει 
γύρω τους και πετώντας έξω απ’ την πόρτα τους ή 
την αυλή τους ότι τους φαίνεται άχρηστο ή δαπανηρό 
στη διαχείριση για το κοντόφθαλμο συμφέρον τους 
(απορρίμματα, βοθρολύματα κ.ο.κ.); Τι επιπτώσεις έχει 
αυτό στον δημόσιο δρόμο/πεζοδρόμιο, στην πλατεία, 
στα γύρω υποστατικά; Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαί-
νει όταν με τέτοια κοντόφθαλμη και αντικοινωνική 
λογική ενεργούν τεράστιες επιχειρήσεις, οι Πολυεθνι-
κοί-πολυκλαδικοί Μονοπωλιακοί Όμιλοι, με οικονομι-
κά μεγέθη μεγαλύτερα πολλών κρατών. Οι πλανητικές 
επιπτώσεις της αλόγιστης-ληστρικής σχέσης προς άν-
θρωπο-φύση αυτών των γιγάντων είναι ασύλληπτες. 

Εάν λάβουμε υπόψιν και την εδώ και δεκαετίες συ-

στηματική υπονόμευση-καταστροφή δομών πρόνοι-
ας, υγείας, κοινωνικού κράτους -ιδιαίτερα μετά την 
πτώση των συστημάτων του «πρώιμου σοσιαλισμού» 
στην Ευρώπη- τα κεφαλαιοκρατικά κράτη, ακόμα και 
ιμπεριαλιστικές υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, τα κράτη του πυρήνα της ΕΕ, βρέθηκαν 
εντελώς ανέτοιμα να αντιμετωπίσουν την πρωτόγνω-
ρη πανδημία. Δεν είναι τυχαίο που γελοιοποιήθηκαν με 
αυτές τις επιδόσεις τους, ιδιαίτερα έναντι των χωρών 
που έδρασαν επιστρατεύοντας και οργανώνοντας επι-
τελικά-επιχειρησιακά τις δυνάμεις της κοινωνίας, στη 
βάση της επιστημονικής σχεδιοποίησης (βλέπε Λ.Δ. 
Κίνας, Λ.Δ. Βιετνάμ, Λ.Δ. Κορέας, Κούβα). Ωστόσο, το 
τα μεταλλασσόμενα ιικά φορτία δεν γνωρίζουν εθνικά 
σύνορα. Μόνο με συντονισμένες προσπάθειες κρατών 
σε πλανητική κλίμακα αντιμετωπίζονται τέτοιες απει-
λές. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ανάγλυφα ότι είναι ένα 
αδίστακτο ολοκληρωτικό ιμπεριαλιστικό σχήμα, μια 
φυλακή λαών, που θυσιάζει στο βωμό του συμφέρο-
ντος των Πολυεθνικών Ομίλων του κεφαλαίου τη ζωή 
και την υγεία των ανθρώπων. Ας μη συζητήσουμε για 
τους χειρισμούς χωρών της περιφέρειας της ΕΕ, όπως 
ή Ελλάδα, η κυβέρνηση της οποίας, σε προϊούσα σήψη, 
πασχίζει σπασμωδικά να συγκαλύψει το συνεχιζόμενο 
έγκλημα -που μετρά ήδη πάνω από 8.500 νεκρούς-αυ-
τοϊκανοποιούμενη πίσω από το νέο πυροτέχνημα-προ-
κάλυμμα καπνού των τεστ αυτοεξέτασης (self-tests), 
πετώντας εκ νέου το μπαλάκι στην «ατομική ευθύνη»...

Δημήτρης Πατέλης 
Αν. καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης
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Οι οφειλές για τον Συνεταιρισμό ήταν πάνω από 10 
εκατομμύρια ευρώ, έρχονταν από τα έτη 1980-1993 
και αφορούσαν δάνεια για πληρωμή σταφυλιών και 
κατασκευή των νέων και υπαρχουσών εγκαταστάσεων 
στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Παροικιάς.

Σήμερα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, βρίσκεται σ’ ένα 
κρίσιμο σταυροδρόμι. Με αισιοδοξία και καλό σχεδια-
σμό πρέπει να δει την επόμενη μέρα μέσα σ’ ένα δύ-
σκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η πλασματική εικόνα

Εκείνη την περίοδο τόσο το σύνολο των επενδύσεων 
όσο και οι πληρωμές της πρώτης ύλης χρηματοδοτή-
θηκαν με δανεικά από την τράπεζα. 

Η δυναμική-οικονομική ευρωστία που πα-
ρουσίαζε τότε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών ήταν πλασματική και οι παραγωγικές μονά-
δες που έγιναν με αυτά τα δάνεια ήταν φαραωνικών 
διαστάσεων για τα δεδομένα της τότε Πάρου (κτίριο 
οινοποιείου 4000 τετραγωνικών μέτρων και δυναμι-
κότητας 4000 τόνων) και το χειρότερο όλων χείριστης 
κατασκευής. 

Έτσι, η τότε ΕΑΣ επιβαρύνθηκε με δεκάδες δεκάδων 
υποθηκών το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της συν 
το κακό σχεδιασμένο επιχειρηματικό πλάνο που υπήρ-
χε. Έτσι, με την ευθύνη και της κρατικής ΑΤΕ -που ήταν 
αποκλειστικός χρηματοδότης και εποπτικό όργανο των 
συνεταιρισμών- ακολούθησε την πορεία που ακολού-
θησε και το ελληνικό κράτος προς τον 21ο αιώνα και 
μετά το 2000 φανερώθηκαν τα προβλήματα, ιδιαίτερα 
μετά το 2010. Το ελληνικό κράτος έστειλε το χρέος 
στις επόμενες γενιές… ενώ οι περισσότεροι Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί ανά τη χώρα έκλεισαν. Έτσι, σήμερα, εκα-
τοντάδες Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ενώσεις ακόμα 
και σε περιοχές με αγροτική παράδοση (π.χ. Θεσσαλία) 
έχουν κλείσει οριστικά. Για την πορεία της τότε Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου βέβαια, έπαιξαν 
ρόλο και οι αποφάσεις των τότε διοικήσεων της…

Οι Συνεταιριστές

Τα μέλη του Συνεταιρισμού τα χρόνια 2010-2020, 
ουσιαστικά, δε βίωσαν την πραγματική κρίση στις δι-
αστάσεις που τις είχε ο Συνεταιρισμός. Απλά, οι τιμές 
δεν μπορούσαν να είναι υψηλότερες και οι πληρωμές 
δεν ήταν τακτικές.

Η διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού στη συ-
νέχεια ανέλαβε επιχειρηματικά ρίσκα για λογαριασμό 
των παραγωγών, εξασφάλισε την απορρόφηση του 
συνόλου της παραγωγής του νησιού και παρενέβη 
στην αγορά των βασικών αγροτικών εφοδίων κρατώ-
ντας τις τιμές τους χαμηλά. 

Σήμερα, την εποχή της κρίσης του κορωνοϊού και της 

οικονομικής δυσχέρειας, και με κλειστή την εστίαση οι 
ιδιώτες οινοποιοί και τυροκόμοι δε δεσμεύονται για 
την παραλαβή της πρώτης ύλης (σταφύλια και γάλα) 
χωρίς προϋποθέσεις. Το αν και πόση ποσότητα αγροτι-
κών προϊόντων θα παραλάβουν καθορίζεται κάθε έτος 
από τα αποθέματά τους και την πρόβλεψη για τη μελ-
λοντική ζήτηση. Έτσι, αυτές τις δύσκολες στιγμές που 
περνάμε μόνο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πά-
ρου ανοίγει τις πόρτες του για να φέρει όποιος 
παραγωγός επιθυμεί την παραγωγή του. Μην 
ξεχνάμε άλλωστε ότι όταν το παραδοσιακό τυροκο-
μείο του Δραγουλά αδυνατούσε να συνεχίσει τη λει-
τουργία του (τέλη δεκαετίας του ’90), η Ένωση με όλα 
της τα προβλήματα βρήκε τρόπο να το μετεγκαταστή-
σει, να το εκσυγχρονίσει και να συνεχίσει τη λειτουργία 
του αυξάνοντας την παραγωγή από 200 τόνους γάλα 
ετησίως στους χίλιους. 

Σήμερα…

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου έχει καταφέρει 
να εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουρ-
γείου ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονι-
σμού των  παραγωγικών μονάδων, ύψους 4,5 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει επιχορήγηση 75% και αφο-
ρά τον εκσυγχρονισμό του συνόλου του κτηριακού και 
μηχανολογικού δυναμικού των τριών παραγωγικών 
του μονάδων (οινοποιείο, τυροκομείο, ελαιουργείο). 
Αυτή η προσπάθεια έχει εστιάσει στην εξασφάλιση 
των προϋποθέσεων για την υλοποίηση αυτού του 
προγράμματος και κυρίως στην εξασφάλιση της ιδίας 
συμμετοχής. Με την υλοποίηση του προγράμματος τα 
προϊόντα της Πάρου θα πάρουν την θέση που τους 
αξίζει στην ελληνική αγορά.

Η αλήθεια του ανταγωνισμού

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι οι Συνεταιρισμοί εί-
ναι κάτι σαν το Δημόσιο και λειτουργούν πάνω-κάτω 
όπως τις περασμένες δεκαετίες, που, δημιούργησαν το 
πρόβλημα…

Όμως, ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται 
στην αγορά με τους όρους του ανταγωνισμού 
που αντιμετωπίζουν όλες οι ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις. Δηλαδή, δεν έχει καμία ιδιαίτερη προστασία 
ή εύνοια. Η επιβίωσή του εξαρτάται μόνο από την 
δυνατότητα να παράγει προϊόντα και να τα πουλήσει, 
ενώ κατά τα άλλα λειτουργεί όπως κάθε επιχείρηση με 
φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, τέλη κλπ συν φυσικά 
το γεγονός ότι οφείλει να τηρεί αυστηρά και περίπλο-
κα πρωτόκολλα που προβλέπονται για τις βιομηχανίες 
τροφίμων και τις εμπορικές επιχειρήσεις, σε ελεγχόμε-
νους από πολλές κρατικές υπηρεσίες κλάδους. Ακόμα, 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί υψηλά επίπεδα τε-
χνογνωσίας. 

Ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός 
…στην εποχή 
των προκλήσεων
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου μετά από μακροχρόνιους δικαστικούς 
αγώνες και διαπραγματεύσεις, και θυσιάζοντας τα μη παραγωγικά του ακίνητα 
απαλλάχτηκε από τα μεγάλα χρέη του που ήταν κυρίως προς την πρώην 
Αγροτική Τράπεζα και εξυγίανε την οικονομική του θέση.
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Σημειώνουμε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου 
εντάσσεται σε ερευνητικό πεδίο που έχει να κάνει 
με το πρόγραμμα για την ανασύσταση της παριανής 
αμπελουργίας. Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα για το 
παριανό αμπέλι είχε πολλά χρήσιμα αποτελέσματα για 
την Πάρο και τις Κυκλάδες. Διέσωσε πάνω από πενή-
ντα τοπικές ποικιλίες.

Επίσης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου 
εδώ και δυο δεκαετίες αποτελεί φωτεινό πα-
ράδειγμα, αφού παρά του ότι έχει τρεις βιο-
μηχανικές μονάδες δεν παράγει ούτε ένα κιλό 
απόβλητα. Ακόμα, έχει προχωρήσει στην παραγωγή 
προϊόντων από τα υπολείμματα των παραγωγών και 
όλα τα οργανικά του απόβλητα μαζί με χιλιάδες τόνους 
φυτικών υπολειμμάτων από ιδιωτικούς και δημοτικούς 
χώρους μετατρέπονται σε υψηλής βιολογικής αξίας 
οργανικό λίπασμα. 

Το μέλλον, η ανησυχία 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα του ανταγωνισμού η εφη-
μερίδα μας απευθύνθηκε στα στελέχη του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού και τους ρώτησε τι μπορεί να γίνει μελ-
λοντικά.

Όπως μας είπαν δεν είναι ούτε αισιόδοξοι, ούτε απαι-
σιόδοξοι, αν και εξέφρασαν περισσότερο την ανησυχία 
τους, λόγω της γενικότερης κακής κατάστασης, ενώ 
ως επιχείρηση δεν έχουν οριστικοποιήσει τα μεσομα-
κροπρόθεσμα πλάνα τους. 

Όπως συμπλήρωσαν: «Δουλεύουμε πάνω σ’ αυτό 
και πιστεύουμε ότι άμεσα θα έχουμε κάνει τις βασι-
κές επιλογές μας, έτσι, ώστε, να μπούμε στις νέες 
μάχες με ξεκάθαρη στρατηγική και με υψηλό φρόνη-
μα. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και ίσως χρειαστεί 
να παρθούν τολμηρές αποφάσεις. Η ιστορία των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών της Πάρου κλείνει τα 100 
χρόνια και η ιστορία της αγροτικής παραγωγής του 
νησιού αριθμεί πολλές χιλιετίες. Πάνω σε αυτά βασί-
στηκε η ζωή και ο πολιτισμός μας μέχρι σήμερα και 
δεν μπορούν να κλείσουν έτσι απλά αυτά τα ιστορικά 
κεφάλαια χωρίς συνέπειες. Η Πάρος του 21ου αιώνα 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι περήφανη για την 
ταυτότητά της σε σύνδεση με το παρελθόν της και να 
προσφέρει ποιότητα ζωής στους κατοίκους και επι-
σκέπτες της. Μία Πάρο, χωρίς αγροτική παραγωγή δε 
θα την αναγνωρίζαμε ως πατρίδα. Ευχόμαστε αυτήν 
την αντίληψη να την συμμερίζονται και πολλοί άλλοι 
συμπατριώτες μας».

Αποδελτίωση…

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας «κλείνει» την αγω-
νία για το αύριο της ύπαρξης του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Πάρου. Αυτό ήταν σαφές τόσο από 
τις συζητήσεις με τα στελέχη του Συνεταιρισμού, όσο 
και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες για τη βιωσιμότητα του 
Συνεταιρισμού, στην εποχή του ανταγωνισμού. Δεν έχει 
μονοπώλια, δεν έχει αποκλειστικότητα κι αν θέλουμε 
να μιλήσουμε επί της ουσίας, δεν έχει την «ομπρέλα» 
καμίας κρατικής εύνοιας, όπως πιθανόν υπήρχε τις πε-
ρασμένες δεκαετίες. Το μόνο που έχει είναι απέναντί 
του ο ανταγωνισμός και κυρίως εταιρείες με μεγάλη 
πείρα στο μάνατζμεντ και το «πλασάρισμα» των πα-
ρεμφερών προϊόντων που παράγει. Η συνέχιση του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού, με τους όρους που υπάρ-

χουν σήμερα στην αγορά, είναι αρκετά δύσκολη…

 Τα μεγέθη του Συνεταιρισμού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου έχει 205 μέλη 
φυσικά πρόσωπα. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Πάρου ιδρύθηκε το 1927 και δραστηριοποιή-
θηκε στους βασικούς παραγωγικούς τομείς της παρια-
νής αγροτικής οικονομίας (αμπέλι, ελιά, γάλα, σιτηρά, 
αγροτικά εφόδια). 

Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που στεγάζει σήμερα 
τις μεταποιητικές της δραστηριότητες, τρία αποθηκευ-
τικά κέντρα για εμπόριο αγροτικών εφοδίων κι ένα κι 
ένα κτίριο χωρίς χρήση σήμερα (παλιό τυροκομείο).

Ο Συνεταιρισμός πραγματοποιεί συγκέντρωση 
αγροτικών προϊόντων στον κλάδο του γάλακτος και 
του σταφυλιού. Στους τομείς αυτούς είναι αναγνωρι-
σμένος από τους Εθνικούς και Κοινοτικούς φορείς ως 
ομάδα παραγωγών.

Οινοποιείο

Με ενέργειες της τότε Ένωσης Αγροτικών Συνεται-
ρισμών (σήμερα Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου) το 
1981 αναγνωρίσθηκαν τα νησιά Πάρος και Αντίπαρος 
ως ζώνη ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας 
για ερυθρά κρασιά από συνοινοποίηση Μανδηλαριάς 
και Μονεμβασιάς και στη συνέχεια για λευκά από Μο-
νεμβασιά. 

Οι κυριότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες που καλλιερ-
γούνται είναι από ερυθρές ποικιλίες: Μανδηλαριά, Βά-
φτρα και Αϊδάνι και από λευκές ποικιλίες: Μονεμβασιά, 
Ασύρτικο και Σαββατιανό. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
αντικατασταθεί παλιοί - γερασμένοι αμπελώνες μέσω 
του προγράμματος της αναδιάρθρωσης και μετατρο-
πής αμπελώνων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα παλιοί 
αμπελώνες εκριζώνονται και φυτεύονται νέοι στην ίδια 
ή διαφορετική τοποθεσία με βελτίωση της τεχνικής δι-
αχείρισης. 

Η ΕΑΣ Πάρου ξεκίνησε την δράση της στον τομέα 
της οινοποίησης το 1957 όταν αγόρασε το οινοποιείο 
της εταιρείας «ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ» 
στην Παροικιά.

Στο τέλος όμως της δεκαετίας του ’80 αγόρασε ένα 
οικόπεδο 35 στρεμμάτων στην περιοχή Άγιος Γεώργι-
ος και υλοποίησε το έργο: «Ίδρυση Νέου Οινοποιείου 
– Εμφιαλωτηρίου στη Νήσο Πάρο» και λίγο αργότερα 
στις αρχές της δεκαετίας ’90 το έργο: «Εκσυγχρονι-
σμός και Συμπλήρωση Οινοποιείου». Έτσι δημιουργή-
θηκε το οινοποιείο δυναμικότητας 4000 τόνων και το 
εμφιαλωτήριο δυναμικότητας 2000 – 2500 φιαλών 
ανά ώρα με σκοπό να αξιοποιηθεί καλύτερα η πρω-
τογενής παραγωγή και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
παραγόμενων οίνων που εντωμεταξύ είχαν αναγνωρι-
σθεί και ως ΟΠΑΠ. 

Τα συνολικά στρέμματα των οιναμπέλων στην Πάρο 
σήμερα ξεπερνούν τα 5.000 στρέμματα. Ο Συνεται-
ρισμός παράγει 5 κωδικούς εμφιαλωμένων κρασιών 
σε γυάλινη φιάλη 0,75lt και έξη κωδικούς σε ασκό 3lt 
και 5lt. `Η διανομή γίνεται από τον Συνεταιρισμό στην 
τοπική αγορά κυρίως και σε λίγα σημεία στην υπόλοιπη 
χώρα. Περιστασιακά υλοποιούνται προωθητικές ενέρ-
γειες σε μεγάλες αλυσίδες με παράδοση σε κεντρική 
αποθήκη. 

Τυροκομείο

Την δεκαετία του ’50 ιδρύθηκε ο Γαλακτοκομικός 
Συνεταιρισμός Αρχιλόχου Πάρου στην κοινότητα Αρχι-
λόχου, με δαπάνες του τότε οργανισμού της Βασιλικής 
Πρόνοιας, ένα τυροκομείο 130 τετραγωνικών μέτρων 
και δυναμικότητας 200 περίπου τόνων γάλακτος ετη-
σίως. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 ο Γαλακτοκομικός 
Συνεταιρισμός λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και 
της τεχνολογικής του απαξίωσης έφτασε σε αδυναμία 
συνέχισης της λειτουργίας του. Το 1998 η ΕΑΣ Πά-
ρου ενσωμάτωσε στον συνεταιρισμό το τυροκομείο με 
στόχο να το εκσυγχρονίσει και να αναπτύξει την γα-
λακτοπαραγωγή στο νησί. Ενέταξε τον εκσυγχρονισμό 
του μηχανολογικού του εξοπλισμού στα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και την μετεγκα-
τάστασή του σε νέο κτίριο, που ανήγειρε σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Παροικιάς. Η 
δυναμικότητά του είναι σήμερα περί τους 1200 τόνους 
γάλακτος ετησίως και η παραγωγή του σήμερα είναι 
της τάξεως των 800 τόνων ετησίως.

Ο Συνεταιρισμός έχει ξεκινήσει ενέργειες για την 
αναγνώριση της Γραβιέρας Πάρου ως Προστατευό-
μενης Ονομασίας Προέλευσης και ως Προστατευόμε-
νης Γεωγραφικής Ένδειξης για τα άλλα τοπικά τυριά 
(Κεφαλάκι, Σουρωτό, Κρασοτύρι). Συγκεκριμένα για 
τη Γραβιέρα έχει αναθέσει με σύμβαση στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθήνας την εκπόνηση της σχετικής μελέ-
της. Το αίτημα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο για την 
έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές. 

Πρώτο θέμα
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Το τυροκομείο παράγει μια γκάμα παραδοσιακών 
προϊόντων από αγελαδινό γάλα που απευθύνονται 
σήμερα στην τοπική, μόνιμη και τουριστική αγορά και 
στην ευρύτερη ελληνική αγορά μέσω συνεργασιών με 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ και χονδρεμπόρους. Περι-
λαμβάνει τα σκληρά τυριά Γραβιέρα και Κεφαλοτύρι σε 
μεγάλο κεφάλι 7 κιλών και δύο παραδοσιακού τύπου 
σκληρά τυριά σε μικρό κεφάλι 1 κιλού, το κεφαλάκι και 
το κρασοτύρι. Άλλο τοπικό παραδοσιακού χαρακτήρα 
τυρί που παράγεται είναι το Σουρωτό (που είναι αλοι-
φώδες λευκό τυρί, τύπου ξινομυζήθρας). Παράγονται 
επίσης φρέσκο βούτυρο και νωπή και ξερή μυζήθρα.

Ελαιουργείο

Στην κατηγορία των δενδρωδών καλλιεργειών ση-
μαντική θέση στην Πάρο κατέχει η ελαιοκαλλιέργεια. 

Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση στη Πάρο σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πάνω από 
4.000 στρέμματα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
σημαντική αύξηση των φυτεύσεων και η παραγωγή 
ελαιολάδου αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. 
Ο παραγόμενος ελαιόκαρπος χρησιμοποιείται κατά κύ-
ριο λόγο για παραγωγή ελαιολάδου. Οι ποικιλίες που 
επικρατούν είναι η θρουμπολιά και η κορωνέϊκη. Υπάρ-
χουν διάσπαρτα ελαιόδεντρα των ποικιλιών Αμφίσσης 
και Μανάκι. Οι καλλιεργητικοί χειρισμοί που γίνονται 
στην καλλιέργεια της ελιάς είναι πολύ κοντά σε βιολο-
γικά συστήματα καθώς γίνονται ελάχιστες ή καθόλου 

επεμβάσεις με φυτοφάρμακα. 
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου το 

1987 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 
πραγματοποίησε την ίδρυση του φυγοκεντρικού της 
ελαιουργείου, στο ιδιόκτητο οικόπεδό της στον Άγιο 
Γεώργιο, όπου βρίσκονται και οι υπόλοιπες παραγωγι-
κές μονάδες της (οινοποιείο και τυροκομείο). Το 2001 
ενέταξε επενδυτικό σχέδιο και πραγματοποίησε τον 
εκσυγχρονισμού του. Το ελαιουργείο στη σημερινή του 
μορφή έχει έναν ενιαίο χώρο παραγωγής τον οποίο 
χρησιμοποιούν και οι παραγωγοί ως χώρο αναμονής, 
γραφείο, αποδυτήρια, τουαλέτες για το προσωπικό, και 
αποθηκευτικούς χώρους. Κτηριακά δεν του έχει γίνει 
καμία σοβαρή ενέργεια συντήρησης με αποτέλεσμα να 
έχει την φυσιολογική και εμφανή φθορά σε όλα του τα 
τμήματα από την τριαντάχρονη λειτουργία του.

Στον τομέα αυτόν ο Συνεταιρισμός μέχρι σήμερα δεν 
πραγματοποιεί συγκέντρωση προϊόντων αλλά παρέχει 
υπηρεσίες έκθλιψης ελαιολάδου σε μέλη του και τρί-
τους. Στο νησί λειτουργούν άλλα δύο ιδιωτικά φυγοκε-
ντρικά ελαιουργεία. Στην Πάρο σήμερα, δεν τυποποι-
είται ελαιόλαδο, παρά το ότι η ποιότητα ελαιολάδου 
είναι πολύ καλή.

Αγροτικά Εφόδια

Ο Συνεταιρισμός από την ίδρυση της Ένωσης το 
1927 πραγματοποιεί συγκέντρωση κριθαριού. 

Ο ορεινός όγκος του νησιού είναι συγκεντρωμένος 

στο κέντρο του με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιφε-
ρειακά κάμποι που επιτρέπουν την ανάπτυξη μεγάλων 
καλλιεργειών. Η Πάρος είναι από τα λίγα νησιά που 
έχουν σιτηρά, κύρια μια τοπική ποικιλία κριθαριού. Πα-
λιότερα η παραγωγή αυτή έφευγε εκτός Πάρου γιατί 
είχε φήμη ως πρώτη ύλη για την παραγωγή μπύρας. 
Η ποικιλία αυτή (καρπός και άχυρα) σήμερα χρησιμο-
ποιείται από την τοπική κτηνοτροφία σαν ζωοτροφή, 
καλύπτοντας σημαντικό τμήμα του σιτηρεσίου των 
παραγωγικών ζώων δημιουργώντας έτσι ένα πλεο-
νέκτημα για την παριανή κτηνοτροφία. Επίσης τα κρι-
θαροχώραφα λόγω του ότι είναι επίπεδα, μεγάλα και 
απαλλαγμένα από νηματώδεις της αμπέλου, αποτε-
λούν σήμερα ιδανική επιλογή για τους νέους αγρότες 
που μπαίνουν σε σχέδια βελτίωσης για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής αμπελουργίας. Η ύπαρξή τους δηλαδή 
έχει εξασφαλίσει στην Πάρο απεριόριστες δυνατότη-
τες για την ανάπτυξη και της αμπελουργίας σήμερα 
και στο μέλλον.

Για τις ανάγκες της παρέμβασης που πραγματοποι-
ούσε η Ένωση και οι Συνεταιρισμοί της στον τομέα 
του κριθαριού είχαν αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο απο-
θηκευτικών κέντρων σε όλο το νησί. Τις δύο μεγαλύ-
τερες αποθήκες στην Παροικιά και στον Αρχίλοχο τις 
διατηρεί ο Συνεταιρισμός και σήμερα, και μαζί με μια 
μικρότερη στην Αγκαιριά τις αξιοποιεί κύρια για τη δι-
ενέργεια εμπορίου ζωοτροφών και λιπασμάτων. 

Πρώτο θέμα

φωτό αρχείου
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Χαμηλότερα 
τέλη ρεύματος 
σε αγρότες, 
ξενοδοχεία

Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες μέσα στον 
Απρίλιο θα ανοίξει και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εγγυήσεων Προέλευσης), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν, με νέα απλουστευμένη διαδικασία να δηλώ-
σουν τα στοιχεία τους προκειμένου να εξασφαλίσουν 
την έκπτωση που δικαιούνται στο ΕΤΜΕΑΡ. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση, θα επιβαρυνθούν με αυξημένες χρε-
ώσεις και μάλιστα αναδρομικά από την αρχή του 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΤΜΕΑΡ είναι το τέλος 
που πληρώνουν οι καταναλωτές ρεύματος για 
την ενίσχυση του λογαριασμού χρηματοδότη-
σης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με 
απόφαση της ΡΑΕ η χρέωση βάσης για το ΕΤΜΕΑΡ 
καθορίστηκε στα 17 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παράλ-
ληλα δόθηκε η δυνατότητα σε σειρά βιομηχανικών 
καταναλωτών που ανήκουν στην κατηγορία των 
ενεργοβόρων, καθώς και στους αγρότες να υπο-
βάλουν διορθωτικές δηλώσεις προκειμένου να εξακο-

λουθήσουν να πληρώνουν το ίδιο ή και χαμηλότερο 
τιμολόγιο και να μην ανέβουν στα 17 ευρώ/MWh.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσε-
ων από τους ενδιαφερόμενους άνοιξε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, ωστόσο από τους 180.000 αγρότες που 
εκτιμάται ότι είναι δικαιούχοι των χαμηλότερων χρεώ-
σεων, ανταποκρίθηκαν μόνο 2.000. 

Σημειώνεται πως οι μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ 
για τους αγρότες και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
έχουν καθοριστεί σε 9,1 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ 
για τη βιομηχανία σε 2,55 Euro/MWh. Όσοι δεν υπο-
βάλουν δηλώσεις τον Απρίλιο, θα μεταπέσουν αυτό-
ματα στα 17 Euro/MWh. Διευκρινίζεται τέλος ότι με 
την απόφαση του Αυγούστου 2019 το ΕΤΜΕΑΡ για 
τα νοικοκυριά μειώθηκε στα 17 Euro/MWh από 22,67.

Ανάποδος 
Κόσμος…

Όταν συζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο όπως εί-
ναι η δήλωση στην τηλεόραση ενός πολιτικού, όπως 
του Δημάρχου, αναζητούμε απαντήσεις και εξηγήσεις 
επί του θέματος. Απαντήσεις πάνω στο τι εννοεί, αν 
είναι σωστό ή λάθος, τι θεωρούμε ότι θα έπρεπε να 
κάνει στην συνέχεια και πάει λέγοντας.

Αυτό που ζούμε στον ανάποδο κόσμο μας είναι ο 
πολιτικός να ζητά τα ρέστα από τον πολίτη και 
να αφήνει υπόνοιες για κρυφά συμφέροντα όταν εκ-
φράζει την άποψη του… αυτό που ζούμε επίσης είναι ο 
πολιτικός να αξιώνει υποκλίσεις για αυτονόη-
τες συμπεριφορές… Ο πολιτικός δηλαδή κρίνει τον 
πολίτη αλλά το αντίστροφο είναι βλασφημία…

Στον ανάποδο κόσμο μας, εθελοντισμός σημαίνει 
ένας Δημοτικός Σύμβουλος να κατέχει τρεις, τέσσε-
ρις, πέντε έμμισθες δημόσιες θέσεις… σημαίνει μεγα-
λόστομες δηλώσεις σε κοινωνικά δίκτυα με πολλές 
υποσχέσεις και στο δια ταύτα κανένα έργο και χαμένο 
δυναμικό…

Στον ανάποδο κόσμος μας, σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
παρατηρήσεις πολιτικής δράσης πολιτικών προ-
σώπων η απάντηση είναι ναι αλλά είναι καλό παιδί, 
είναι μητέρα με πέντε παιδιά και κάνει φιλανθρωπίες…
ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ της κοινής γνώμης 
είναι πιο σημαντικός από την επίλυση των προβλημά-
των… είναι εύκολος και ανέξοδος…

Στον ανάποδο κόσμο μας το πιο δυνατό όπλο του 
πολιτικού λόγου είναι η λασπολογία, οι ύβρεις και ο 
εκφοβισμός…

Στον ανάποδο κόσμο μας η πολιτεία προστατεύει με 
αστυνομικές δυνάμεις τους «Φουρθιώτες», και απα-
γορεύει στους 13χρονους να κάνουν παρεούλες στις 
πλατείες…

Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Η απάντηση είναι 
απλή… γιατί βρίσκουν και τα κάνουν! Γιατί μπορούν! 
όπως στην μεγάλη κοινωνία ανθεί ο κάθε «Φουρθιώ-
της» στην μικρή μας κοινωνία ανθούν μικρογραφίες 
του… 

Πως τους το επιτρέπουμε; με την ανοχή, με το 
δε βαριέσαι, με το ας μην στιγματιστώ, με το όλοι ίδιοι 
είναι… και κάπως έτσι ο τρελός με την τρελάρα του 
γεμίζει την κοιλάρα του… στην υγεία των κορόιδων!

Υπάρχει λύση; Ναι και είναι στο χέρι μας να αλλά-
ξει το πράγμα κυρίως στην τοπική κοινωνία που γνω-
ριζόμαστε καλύτερα.

Πως; αν βλέπουμε με κριτικό μάτι κάθε τι που συμ-
βαίνει στην τοπική πολιτική σκηνή κάθε ημέρα όχι 
μόνο την παραμονή των εκλογών, αν εκφράζου-
με τον λόγο και την σκέψη μας, αν αξιολογούμε τα λό-
για και τα έργα των υπευθύνων, αν έχουμε σκεπτόμενη 
και όχι οπαδική συμπεριφορά…

Αν απαιτούμε από τους υπευθύνους να κάνουν την 
δουλειά που μας ζήτησαν να τους αναθέσουμε 
με την ψήφο μας, αν διεκδικούμε το παρόν και το 
μέλλον μας, αν εκφραζόμαστε με ευπρέπεια, αν σεβό-
μαστε τους συνομιλητές μας και αξιώνουμε τον ίδιο 
σεβασμό για τον εαυτό μας, αν επιλέγουμε τους εκ-
φραστές και εκπροσώπους μας με γνώμονα τις ικα-
νότητες τους…

Αλλιώς… ας παραμείνουμε στον ανάποδο κόσμο 
που ζούμε που δεν είναι ούτε όμορφος ούτε ηθικός 
ούτε αγγελικά πλασμένος… και να μην γκρινιάζουμε…

Ειρήνη Γιαννάτου | Παιδίατρος

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κυβέρνηση 
αρίστων για 
τους «φίλους»

Αρκετοί στην αρχή γέλασαν με τα καμώματα του 
κ. Φουρθιώτη, προφανώς λόγω της πρότερης επαγ-
γελματικής του ιδιότητας ως μάνατζερ της κ. Τζού-
λιας Αλεξανδράτου.

Τα χαμόγελα για τον βίο του προσδιοριζόμενου 
εσχάτως και ως εκδότη εφημερίδας, θα έπρεπε να 
γεμίζουν προβληματισμό. Κι αυτό διότι με μεγάλη ευ-
κολία, π.χ. ο προκαθήμενος της ελλαδικής εκκλησίας 
φωτογραφίζεται μαζί του, η αστυνομία του παρέχει 
14 αστυνομικούς και τρία περιπολικά για φύλαξη, 
το πρόγραμμα «Συνεργασία» που χρηματοδοτεί τους 
μισθούς εργαζομένων στο πλαίσιο της αντιμετώπι-
σης της πανδημίας τον πλήρωνε με 60000 ευρώ 
ως προσωπικό μισθό που δήλωνε ότι λάμβανε κλπ. 

Αλήθεια, υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στον 
κόσμο που να πιστεύει ότι όλα τα πιο πάνω έγιναν 
τυχαία; Ή ακόμα πιστεύει κάποιος ότι τυχαία δεν 
έχει γίνει καμία παρέμβαση των Αρχών για τα όσα 
ψευδώς έχει διαφημίσει για την εφημερίδα του ο κ. 
Φουρθιώτης (π.χ. «Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ, σε 
όλα τα super markets, για όλους», που στη συνέχεια 
διαπίστωνε ο αναγνώστης ότι πρέπει πρώτα να συμ-
μετέχει σε μία κλήρωση -όχι λοιπόν σε όλους- στη 

συνέχεια θα έπρεπε να αγοράσει κάποια προϊόντα, 
όπως ένα πιεσόμετρο που κόστιζε 24,90 ευρώ, κλπ).

Το φαινόμενο Φουρθιώτη «ανθεί» διότι ο ενα-
γκαλισμός της σημερινής κυβέρνησης με τα 
φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ είναι τέτοιος, που 
τους επιτρέπει το κάθε τι. Κύριο θέμα των κυ-
βερνητικών σε κάθε μήκος και πλάτος της χώρας 
είναι ότι «απαγορεύεται κάθε κριτική στην κυβέρνη-
ση». Ακόμα, αποφεύγουν κάθε ερώτηση προσπαθώ-
ντας να κερδίσουν χρόνο, ώστε η απάντηση που θα 
δοθεί να είναι προϊόν ωρίμου σκέψεως και σαφώς 
«μαγειρεμένη» με αληθοφάνεια.

Ο «γαλάζιος» δήμαρχος Χίου, Σταμάτης Κάρμα-
ντζης, ανακοίνωσε ότι πλέον όλες οι απαντήσεις 
στα ερωτήματα των δημοτικών συμβούλων θα δί-
νονται από εκείνον και από τους αρμόδιους αντιδη-
μάρχους γραπτώς. Δεν απαντάει δηλαδή απευθείας 
στις συνεδριάσεις. Έτσι, με μία αφ’ υψηλού αντιμε-
τώπιση των υπολοίπων συναδέλφων του οι οποίοι, 
αν και εκείνος εκφράζει το 28% των ψηφοφόρων 
της πρώτης Κυριακής, εκείνοι εκφράζουν περίπου 
το υπόλοιπο 72% έκανε μπάχαλο όλο το δημοτικό 
συμβούλιο Χίου. Την ίδια ακριβώς λογική ακολού-
θησε και ο δήμαρχος Ιωαννιτών, Ελισάφ Μωυσής 
(αυτός ήταν δεύτερος την πρώτη Κυριακή με 23%...). 
Παρόμοια τακτική έχουμε με πολλούς «γαλάζιους» 
δημάρχους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι σχεδόν σαν 
φωτοτυπία αναπαράγουν την «καραμέλα» περί λαϊ-
κισμού της αντιπολίτευσης κλπ. Τα πάντα για τη ση-
μερινή κυβέρνηση και τους «γαλάζιους» αυτοδιοικη-
τικούς παράγοντες στρέφονται σε μία απαξίωση των 
Αρχών του πολιτεύματος, σε μία αντιπάθεια σε ό,τι 
εκφράζει κριτική άποψη και βέβαια σ’ έναν απόλυ-
το εναγκαλισμό σε οποιονδήποτε τους υποστηρίζει, 
ακόμα και στον πρ. μάνατζερ της Τζούλιας.

Τέλος, και στον δήμο Πάρου ισχύει από την περα-
σμένη συνεδρίαση ότι θα δίνονται γραπτές απαντή-
σεις στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης…

Απόψεις - Ειδήσεις
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ 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

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.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών στην Πάρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Ηλικία έως 
35 ετών, απόφοιτος Λυκείου, γνώση 
αγγλικής γλώσσας, λογιστικής και 
Η/Υ, δυναµική προσωπικότητα, ευγε-
νική συµπεριφορά. Βιογραφικά στο 
Fax: 22840 – 41563 και στο e-mail: 
arhicom1@otenet.gr. Επικοινωνία 
στα τηλ. 22840 – 41252, 41764 

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, 
ζητούνται από 4* ξενοδοχείο στην 
Πάρο για το διάστηµα Μάιο – 
Οκτώβριο. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γραπτή και προφορική γνώση 
αγγλικών, προϋπηρεσία σε ρεσεψιόν 
ξενοδοχείου αντίστοιχης κατηγορίας, 
επικοινωνιακοί και πρόθυµοι χαρα-
κτήρες. Επιθυµητά προσόντα: Γνώση 
2ης ξένης γλώσσας (κατά προτίµηση 
Γαλλικών ή Ιταλικών), απόφοιτος/η 
τµήµατος τουριστικής σχολής. 
Παρέχεται: Ανταγωνιστικός µισθός 
ανάλογος της εµπειρίας, διαµονή & 
διατροφή (για ενδιαφερόµενους που 
δεν κατοικούν στην Πάρο), πλήρης 
εκπαίδευση πριν το άνοιγµα του 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο info@
pyrgakihotel.gr ή επικοινωνία στο 
τηλ. +30 2284022768.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από το κατάστηµα 
«ΥΡΙΑ» στο Λογαρά, για πώληση και 
για ταµείο. Τηλ. για πληροφορίες: 
6944 115 555

ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται µε γνώσεις αγγλι-
κών και αν γίνεται µε προϋπηρεσία, 
για καθαρισµό δωµατίων στην Αλυκή. 
Τηλ. 6978 370 698

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται, από το 
ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» στην Χρυσή 
Ακτή Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 
6979 328 556 ή στο e-mail στο 
operations@poseidon-paros.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
ΠΑΜΦΘΗΝΟΣ πωλείται, τραπέζια, 
καρέκλες, είδη κουζίνας- σερβιρίσµα-
τος, ηλεκτρική τέντα, γκριλ, φριτέζες, 
ηλεκτρικοί φούρνοι κ.λ.π. Τηλ. 6944 
815 804

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€

«Καθρεφτάκια 
σε ιθαγενείς» 
η πολιτική για 
την υγεία

Η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου, με ανα-
κοίνωσή της ασκεί έντονη κριτική στην περιφερειακή 
Αρχή για τα ζητήματα του τομέα υγείας στα νησιά μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Την ώρα που η πανδημία σαρώνει κατά κύματα 

τον πληθυσμό, η εγκληματική πολιτική της εγκατάλει-
ψης των δημόσιων δομών στη «γύμνια» τους, στην 
υποστελέχωση και στην υποχρηματοδότηση από την 
κυβέρνηση, όχι μόνο δεν αναστέλλεται, αλλά βρίσκει 
και στυλοβάτες στην τοπική διοίκηση.

Η Περιφερειακή Αρχή στη συνεδρίαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής, έφερε και ψήφισε μαζί με τους 
συμβούλους της παράταξης «Συμμαχία Νοτίου Αιγαί-
ου», σύμβαση για υπηρεσίες τηλεϊατρικής με διαφη-
μιστική εταιρεία, που λειτουργεί εκ μέρους μιας άλλης 
Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής, η οποία θα 
εκτελέσει το έργο μέσω ενός προγράμματος με ευθύ-
νη πάλι άλλης εταιρείας. 

Αυτή η «αλληλουχία» ιδιωτικών εταιρειών, που θυ-
μίζει «τρέχα-γύρευε», όσον αφορά τις ευθύνες απένα-
ντι στους ασθενείς που θα ζητήσουν ιατρική βοήθεια 
μέσω της πλατφόρμας, καταλήγει σε «επαγγελματίες 
υγείας», οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες «δωρεάν» 
μέσω διαδικτύου.

Δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον των εταιρειών που 
ανέλαβαν να στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα, γιατί 
προσδοκούν να λειτουργήσει σαν «δούρειος ίππος», 
ώστε αργότερα σε προετοιμασμένο έδαφος να ξεκι-
νήσουν κερδοφόρες μπίζνες στον τομέα της τηλεϊα-
τρικής.

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αξιοποιούνται σ’ 
αυτή την κρίσιμη περίοδο από τις εταιρείες για να χτί-
ζουν κοινωνικό πρόσωπο, αλλά και από τον κρατικό 
μηχανισμό ως εργαλείο συγκάλυψης των τραγικών 
ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό των δημόσι-
ων Μονάδων Υγείας, λόγω της μείωσης των κρατικών 
δαπανών για την Υγεία, ως υποκατάστατο ουσιαστικά 
της φυσικής παρουσίας του γιατρού.

Η έλλειψη ειδικευμένων γιατρών στα νησιά και η 
οικονομική αδυναμία των ανθρώπων που τους κάνει 
ανέφικτη την ιατρική φροντίδα μετατρέπονται από 
κριτήρια για την άμεση αντιμετώπιση αυτών των προ-
βλημάτων μέσα από τη θωράκιση της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευκαιρία 
για μεγαλύτερη διείσδυση των ιδιωτών στο τομέα 

της υγείας. 
Αυτή τη στρατηγική εξυπηρετεί η συγκεκριμένη σύμ-

βαση, που πέραν όλων των άλλων, εξασφαλίζει την 
πλήρη απαλλαγή των συμβαλλομένων από οποιεσδή-
ποτε συνέπειες από τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. 
Αναφέρεται στους όρους ότι ο χρήστης«..παραιτείται 
ρητά από κάθε είδους, άμεση ή έμμεση, αξίωση κατά 
της Εταιρείας σχετιζόμενη με απάντηση ή σύσταση 
των Επαγγελματιών Υγείας. Ο χρήστης αποδέχεται με 
αυτό το τρόπο αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα ότι σε 
περίπτωση ιατρικού λάθους η Εταιρεία απαλλάσσεται 
από οποιαδήποτε ευθύνη».

Όσον αφορά τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών και 
τη χρήση τους η σύμβαση κάνει αναφορά στην ευρω-
παϊκή νομοθεσία, η οποία είναι διάτρητη σχετικά με 
την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, ενώ στη 
συγκεκριμένη σύμβαση αναφέρεται στον όρο 8.4 «Οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, συ-
μπεριλαμβανομένων ιατρικών πληροφοριών, αποθη-
κεύονται σε ασφαλείς διακομιστές (servers) που δια-
τηρούνται από την εταιρεία AMAZON WEB SERVICES 
(AWS) στη Φρανκφούρτη, Γερμανία».

Αυτά δεν είναι πρωτοποριακά προγράμματα όπως 
τα βαφτίζουν οι υποστηρικτές τους, αλλά «σπασμέ-
να καθρεφτάκια σε ιθαγενείς» επικίνδυνα, όσο 
επικίνδυνη είναι και η εγκληματική πολιτική που 
ακολουθούν στην υγεία.

Η Περιφερειακή Αρχή, με τα οξυμένα αντανακλα-
στικά που έχει στις επιθυμίες του συστήματος, συμ-
φώνησε να οριστούν χρήστες αυτής της πλατφόρμας 
οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου, δηλ. οι 
άποροι και όλοι οι κάτοικοι των νησιών κάτω από 
1.000 κατοίκους. Σύνολο 10.013 άτομα.

Δεν υπάρχει άλλο αίτημα που ν’ ανταποκρίνεται στις 
κρίσιμες αυτές ώρες και στις ανάγκες των καιρών, 
παρά μόνο η πλήρης κάλυψη με μόνιμο υγειονομι-
κό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που χρειάζο-
νται όλα τα νησιά, μικρά-μεγάλα, με 200 ή πάνω από 
100.000 κατοίκους.

Η τηλεϊατρική να λειτουργεί ενισχυτικά στο πλαί-
σιο ενός συστήματος υγείας δημόσιου και δωρεάν με 
ευθύνη του κράτους και όχι ως υποκατάστατο των 
ελλείψεων».
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Οι πρόγονοί 
μας 
(Μέρος 8ο)

Γεννηθέντες του 1866 στις Λεύκες: Αιγηνήτης 
Αντώνιος του Δημητρίου, Αρκουλής Γεώργιος του Στα-
ματέλου, Γεμελιάρης Νικόλαος του Γεωργίου, Γεμε-
λιάρης Μιχαήλ του Νικολάου, Γαβαλάς Παντελής του 
Γεωργίου, Κοντός Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Κοντός 
Ιωάννης του Κομνηνού, Κόττης Νικόλαος του Εμμα-
νουήλ, Παρούσης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Περά-
κης Γεώργιος του Ανδρέα, Παντελαίος Κωνσταντίνος 
του Αντωνίου, Παντελαίος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, 
Ραγκούσης Θεολόγος του Ανδρέα (παππούς του Νί-
κου Χρ. Αλιπράντη, εκδότη και διευθυντή του περιοδι-
κού «Παριανά», ΠΑΡΙΑΝΑ), Ραγκούσης Νικόλαος του 
Αντωνίου, Ραγκούσης Αντώνιος του Στυλιανού, Ρούσ-
σος Μιχαήλ του Φραγκίσκου, Σκιαδάς Κωνσταντίνος 
του Γεωργίου, Χανιώτης Φραγκίσκος του Βασιλείου 
(Ήταν ο τελευταίος δήμαρχος Υρίας (1907-1912) και 
ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας Λευκών (1912-
1914). Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της κοινότητας από 
το 1926-1928. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως 
δήμαρχος και ως πρόεδρος, εκτελέστηκαν σημαντικά 
έργα υποδομής στις Λεύκες), Χανιώτης Κωνσταντίνος 
του Γεωργίου, Χανιώτης Εμμανουήλ του Δημητρίου.

Γεννηθέντες του 1867 στις Λεύκες: Αρκάς 
Μιχαήλ του Νικολάου, Αιγινήτης Φραγκίσκος του Μι-
χαήλ, Αλιπράντης Θεολόγος του Νικολάου (παππούς 
του Νίκου Χρ. Αλιπράντη, εκδότη και διευθυντή του 
περιοδικού «Παριανά»), Αλεξίου Νικόλαος του Δημη-

τρίου, Γεμελιάρης Ευστράτιος του Γεωργίου, Γεμελιά-
ρης Ανδρέας του Παρασκευά, Γαβαλάς Στέφανος του 
Αντωνίου, Γαβαλάς Νικόλαος του Μάρκου, Δρακάκης 
Ιωάννης του Νικολάου, Καντιώτης Αντώνιος του Νικο-
λάου, Καπούτσος Ιωάννης του Μπενέτου (Έπεσε υπέρ 
πατρίδος στηΜικρασιατική εκστρατεία (1919-1922). 
Ο Ιωάννης Καπούτσος, ήταν ιερέας και δάσκαλος στις 
Λεύκες. Πήγε στη Σμύρνη οικογενειακώς για καλύτερη 
τύχη και όταν οι Τούρκοι το 1922 μπήκαν στη Σμύρ-
νη, έδιωξε την οικογένειά του για να σωθεί από τη 
σφαγή, ενώ ο ίδιος έμεινε κοντά στο ποίμνιό του και 
τον σκότωσαν οι Τούρκοι (Ε.Ν. Καστανιάς, Λεύκες Πά-
ρου, πεντέμισι αιώνες ιστορία», Αθήνα 1998), Κρητικός 
Εμμανουήλ του Γεωργίου, Κονταράτος Δημήτριος του 
Μαρή, Καντιώτης Αντώνιος του Δημητρίου, Λουκής 
Στέφανος του Θεόδωρου, Μαυραγκάς Θεόδωρος του 
Νικολάου, Ξενάκης Νικόλαος του Σταματίου, Παντε-
λαίος Στέφανος του Λυπράνδου, Παντελαίος Γεώργιος 
του Δημητρίου, Παντελαίος Ιωάννης του Δημητρίου, 
Πιντζιλαίος Κυριακός του Ιωάννου (Ήταν παππούς μου, 
από την πλευρά της μάνας μου. Το επώνυμο Πιντζη-
λαίος, όπως έχουμε αναφέρει είναι παραφθορά του 
επωνύμου Βιτζηλαίος, Παρούσης Παναγιώτης του 
Παναγιώτη, Παρούσης Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Ρα-
γκούσης Αντώνιος του Νικολάου, Ραγκούσης Γρηγό-
ριος του Δημητρίου, Ραγκούσης Εμμανουήλ του Μι-
χαήλ, Ρούσσος Κωνσταντίνος του Νικολάου (γεν. στην 
Αθήνα), Ρούσσος Νικόλαος του Αναστάσιου, Ρούσσος 
Ιωάννης του Γεωργίου, Σκιαδάς Νικόλαος του Αθανα-
σίου, Σκιαδάς Γεώργιος του Ιωάννη, Σκιαδάς Ιωάννης 
του Γεωργίου (Έπεσε υπέρ πατρίδος στη Μικρασιατική 
εκστρατεία (1919-1922), Σπανόπουλος Ιωάννης του 
Παναγιώτη, Σκανδάλης Μιχαήλ του Ευσταθίου, Σκορ-
δίλης Ιωάννης του Αγγελή, Στέλλας Νικόλαος του Φι-
λόθεου, Τριαντάφυλλος Γρηγόριος του Παρασκευά, 

Χανιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Χανιώτης Νι-
κόλαος του Ιωάννη, Χανιώτης Μιχαήλ του Γεωργίου, 
Χανιώτης Ιωάννης του Νικολάου.

Γεννηθέντες του 1868 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Κωνσταντίνος του Νικολάου, Καπούτσος Δημήτριος 
του Παναγιώτη, Καπαρός Ιωάννης του Εμμανουήλ 
(Ήταν πρόεδρος της κοινότητας Λευκών το 1934-
1935, Κρητικός Γεώργιος του Αντωνίου, Κυδωνιεύς 
Σπυρίδων του Μιχαήλ, Λουκής Σπυρίδων του Νικο-
λάου, Μοστράτος Νικόλαος του Χρουσή, Μαυραγκάς 
Δημήτριος του Εμμανουήλ (διετέλεσε πρόεδρος της 
κοινότητας Λευκών το 1919, το 1921 κι το 1925), Πα-
ντελαίος Μάρκος του Μιχαήλ, Ραγκούσης Ιωάννης του 
Ανδρέα, Ραγκούσης Γεώργιος του Νικολάου, Ραγκού-
σης Εμμανουήλ του Αντωνίου

Ευαγ. Ν. Καστανιάς

Τα βαπτιστικά 
ονόματα

Τα παριανά βαπτιστικά ονόματα έχουν αλλάξει πολύ 
κατά τον τελευταίο αιώνα και κυρίως μετά την ίδρυση 
του Ελληνικού Κράτους όταν άρχισαν να εγκαταλείπο-
νται όλα τα λατινογενή.

Ο πληθυσμός της Πάρου κατά την ίδρυση του πα-
ριανού κρατιδίου (1389) και έπειτα, ήταν κυρίως απο-
τελούμενος από μικτές οικογένειες Λατίνων (κυρίως 
Ιταλών) και Ρωμιών (Ελλήνων). Συχνά επρόκειτο για 
Λατίνο έποικο ο οποίος διάλεγε Ελληνίδα ως σύζυγο 
και δημιουργούσε μικτή θρησκευτικά οικογένεια. Ο κα-
νόνας ήταν το αρσενικό παιδί να παίρνει το θρήσκευμα 
του πατέρα και το θηλυκό της μητέρας. Συχνά όμως, 
οι οικογένειες δεν ακολουθούσαν αυτόν τον κανόνα. 
Ακόμη όμως και αν το παιδί ακολουθούσε την ορθό-
δοξη πίστη, ο πατέρας απαιτούσε να του δώσει το 
βαπτιστικό των γονιών του. Εκείνη όμως την εποχή, 
οι ιερωμένοι συνήθιζαν να δίνουν βαπτιστικά από το 
ορθόδοξο εορτολόγιο γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν «ει-
δωλολατρικά» ή «αιρετικά»! Δε θα μπορούσε λοιπόν, ο 
παπάς να βαπτίσει το αγόρι Μπενέτο πχ! Σε αυτήν την 
περίπτωση όμως, υπήρχε ο κίνδυνος ο Λατίνος πατέ-
ρας να το βαπτίσει καθολικό! Γι’ αυτό οι ορθόδοξοι 
τότε, αποφάσισαν να μην ισχύει ο κανόνας αυτός στις 
λατινοκρατούμενες Κυκλάδες και ο παπάς να βαπτίζει 
το παιδί με όποιο όνομα επιθυμούσαν οι γονείς!

Στην Πάρο λοιπόν, τα περισσότερα βαπτιστικά ήταν 
κοινών αγίων (που υπήρχαν τόσο στην ορθόδοξη όσο 
και στην καθολική εκκλησία) και καθολικά! Τα ονόματα 
π.χ. Μάρκος, Ανδρέας, Αντώνιος, Ηλίας κτλ δεν προ-
καλούσαν προβληματισμό γιατί ήταν τα ίδια (Marco, 
Andrea, Antonio, Elia)! Τα αμιγώς καθολικά τα εξελλήνι-
ζαν (Guglielmo=Γουλιέλμος, Bonifacio=Μπονοφάτσος, 
Domenico=Ντεμενίκος, Mario=Μάριος). Σε πολλά 
ονόματα παρ’ όλο που ήταν κοινά, συνηθίζονταν να 
δίνεται η ιταλική παραλλαγή (Γιακουμής αντί Ιάκωβος, 
Τζόρτζης αντί Γεώργιος, Τζάνης αντί Ιωάννης, Λούκας 

αντί Λουκάς). Τα περισσότερα από τα ονόματα αυτά 
εξελληνίστηκαν μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κρά-
τους. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και η συνήθεια να δί-
νονται και αρχαία ελληνικά ονόματα και στην Πάρο 
π.χ. εμφανίστηκαν τα Καλυψώ (σε κάποιες περιπτώσεις 
μετέφρασαν έτσι το Καλίτσα που ήταν υποκοριστικό 
της Καλής), Λεωνίδας, Αριστείδης κτλ.

Κατά τον 20o αιώνα τα περισσότερα καθολικά ονό-
ματα εγκαταλείφτηκαν ως κακόηχα ή γιατί οι παπάδες 
επέμεναν για «θρησκευτικά» ονόματα υπονοώντας τα 
ορθόδοξα! Σήμερα πλέον, λίγα διασώζονται!

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα υποκοριστικά πολ-
λά εκ των οποίων διασώζονται ως σήμερα όπως Πε-
ρούλης, Φραγκούλης κτλ. Στα μέλη των αρχοντικών 
οικογενειών έπρεπε κάποιος να απευθύνεται μόνο με 
το επίθετο και όχι με το βαπτιστικό. Πχ τον Τζόρτζη 
Γεωργίου έπρεπε κάποιος να τον αποκαλεί «Γεωργίου» 
γιατί έτσι δήλωνε την οικογένεια καταγωγής. Υπήρχαν 
και περιπτώσεις που έδιναν το επίθετο ως βαπτιστι-
κό πχ Αλιπράντης, Δελαγραμμάτης, Βαζέος. Μέχρι τον 
19ο αιώνα υπήρχε η συνήθεια όταν απευθυνόταν στον 
άρχοντα ένα μέλος της οικογένειάς του, ή ένας ίσος ή 
ανώτερος ταξικά, να χρησιμοποιεί τo υποκοριστικό πχ 
Τζωρτζάκης! Τα πιο πρόσφατα χρόνια, το υποκοριστικό 
χρησιμοποιούνταν και χλευαστικά για κάποιον που αι-

σθανόταν ευγενής χωρίς να είναι! Πχ Τζωρτζάκης στις 
Λεύκες μπορεί να αποκαλούνταν χλευαστικά κάποιος 
χαζός! Τα υποκοριστικά ήταν συχνά και στις γυναίκες 
και μάλιστα επιβιώνουν ως σήμερα (πχ Χρυσούλα 
(Χρυσής), Ανίτσα - Αννέτα (Άννα).

Ας δούμε μερικά κλασικά παριανά ονόματα:
Ανέζα (Agnese = Αγνή)
Αρμελίνα (Carmelina ή Ermelinda)
Γασπαρίνης, Γασπαρίνα (Gaspare, Gasparina)
Γιακουμής, Γιακουμίνα (Jacomo, Jacomina (ven)
Δεμένεγος, Μένεγος, Μνηγός (Domenico, Menego 

(ven)
Ζαμπέτα, Ζαμπιά (Elizabetta)
Ζοάννες, Τζαννής, Ζαννής, Τζανέτος, Τζανάκης 

(Joannes (ven), Gianni
Τζώρτζης, Ζώρζης (Giorgio)
Κατερίνα, Κατίνα (Caterina, Catina (ven)
Λεονάρδος, Λινάρδος (Leonardo, Lunardo (ven)
Λιανός (Emiliano)
Λιπράδος, Λιπράτος (Liberato = Λευτέρης)
Λουίζα (Luisa)
Λούκας (Luca)
Μανοέλης (Manuele)
Μανός (Ermano)
Μαριέτα, Μαριγούλα (Marieta (ven)
Μαρίνος, Μαρίνα (Marino, Marina)
Μάριος, Μαρής (Mario)
Μαρκέλλος (Marcello)
Μπέλα (Bella)
Μπενέτος (Beneto (ven)
Μπονοφάτσος (Bonifacio)
Πέτρος, Περούλης, Πέρος (Pietro, Pero (ven)
Πινέτος (Pino (ven) υποκ του Ιωσήφ)
Τομαζίνα (Tomazina = Θωμαίς)
Φλώρα, Φλωρέτα (Flora=Ανθή)
Φλωρεντία, Φλωρή (Florenza (ven)
Φραγκέσκος, Φραγκίσκος, Φραγκίσκα (Francesco, 

Francesca)
Χρυσής, Χρουσής, Χρυσούλα (Crusino = Χρύσανθος)

Γιώργος Καπαρός  
Από την ιστοσελίδα: «Η ιστορία της Πάρου».
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Κανείς 
δεν είναι 
υπεύθυνος;

Η κατάσταση του οδικού δικτύου της Πάρου και συ-
γκεκριμένα το τμήμα του δρόμου Παροικιάς – Λευκών 
στο ύψος του Μαραθίου βρίσκεται εδώ και μήνες σε 
κακή κατάσταση λόγω του έργου με την αντικατάστα-
ση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Κώστο σε Πα-
ροικιά.

Οι συνεχείς διαμαρτυρίες των πολιτών για την κα-
τάσταση αυτού του τμήματος του επαρχιακού δικτύου 
δεν έχουν εισακουστεί και όλοι ρίχνουν το βάρος στη 
συμπεριφορά της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο.

Τις τελευταίες ημέρες έγινε μία «αριστοτεχνική» με-
τατόπιση ευθυνών ότι για το συγκεκριμένο τμήμα του 
δρόμου η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου δεν ενδιαφέρεται 
κλπ. Για το παραπάνω γεγονός υπήρξε άμεση αντίδρα-
ση από το επαρχείο Πάρου και ο έπαρχος, Κ. Μπιζάς, 
δημοσιοποίησε δύο επιστολές του προς τον δήμο Πά-
ρου και πιο συγκεκριμένα προς τη διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Η πρώτη επιστολή χρονολογείται από τις 
16/10/2019 και η άλλη από τις 14/8/2020!

Στη δεύτερη επιστολή από τη διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Κυκλάδων προς τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών του δήμου Πάρου σημειώνεται:

«[…] μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας μας, διαπι-
στώθηκε ότι έγινε μερική αποκατάσταση της τομής, 
αλλά σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού Παροι-
κιάς -Λευκών, κυρίως περιοχή Μαραθίου, η αποκα-
τάσταση αυτή έχει καθιζάνει εκ νέου, και δημιουργεί 
κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα. 

Παρακαλούμε να προβείτε το γρηγορότερο δυνα-
τό στην ορθή αποκατάσταση του οδοστρώματος σε 
όλο το μήκος του εκτελεσθέντος έργου, σύμφω-
να με το (α) σχετικό, την ΤΠ 1501-08-01-03-02 και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του εν θέματι 
έργου. Η αποκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει την 
απομάκρυνση των χωμάτων της εκσκαφής από τα 
ερείσματα, και την αντικατάσταση των κατεστραμμέ-
νων στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων κυκλοφορί-
ας.

Επιπλέον, λόγω επικείμενης εργολαβίας μερικής 
ασφαλτόστρωσης της οδού από τη διασταύρωση Πα-
ροικιάς - Λευκών, από την Υπηρεσία μας, παρακαλού-
με να μας ενημερώσετε άμεσα για το χρονοδιάγραμμα 
συνέχισης του έργου, και την όδευση του αγωγού. 

Η Υπηρεσία μας θα προβεί στην ασφαλτόστρωση 
της μίας λωρίδας κυκλοφορίας στην οποία δε θα 
οδεύσει ο αγωγός. Για να αποφευχθούν παρόμοια 
προβλήματα, η Υπηρεσία σας θα πρέπει να προβεί 
στην ασφαλτόστρωση ολόκληρης της λωρίδας κυ-
κλοφορίας που θα οδεύσει ο αγωγός, τουλάχιστον 
για το μήκος της νέας δικής μας ασφαλτόστρωσης».

Ερώτηση ΚΚΕ 
για την Πάρο

Επείγοντα μέτρα για τη 
φροντίδα των νεφρο-
παθών της Πάρου και 
τη δημιουργία Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού στο 
νησί ζητούν οι βουλευτές 
του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος 
και Μαρία Κομνηνάκα με 

Ερώτησή τους προς τους υπουργούς Υγείας και Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα: «Οι οικογένειες των νεφροπαθών 
στην Πάρο αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. 
Ορισμένες ταλαιπωρούνται μόνιμα σωματικά, ψυχο-
λογικά και οικονομικά με τη μεταφορά για τη διαδικα-
σία της αιμοκάθαρσης στη μονάδα του νοσοκομείου 
στη Νάξο, άλλες αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στη 
Σύρο ή την Αττική και άλλες βιώνουν την ουσιαστική 
διάλυσή τους με άλλα μέλη τους να είναι στο νησί και 
άλλα εκεί που υπάρχει μονάδα αιμοκάθαρσης.

Τα προβλήματα των αιμοκαθαρόμενων και των οι-
κογενειών τους οξύνθηκαν παραπέρα με την εμφάνι-
ση της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα από πέρ-
σι. Τότε χρειάστηκε οι νεφροπαθείς που μεταβαίνουν 
για αιμοκάθαρση στη Νάξο να παραμείνουν εκεί δυο 
περίπου μήνες χωρίς κανενός είδους κρατική στήρι-
ξη. Φέτος ελέω της εφοπλιστικής ασυδοσίας και της 

κρατικής αδιαφορίας για αυτούς και τις οικογένειες 
τους, είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του πή-
γαινε- έλα, χωρίς η προσωρινή λύση που δόθηκε, για 
τη μεταφορά τους να είναι ουσιαστική, μετά από την 
κατακραυγή και τις παρεμβάσεις που έγιναν.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις οικογένειες των 
νεφροπαθών, αλλά το σύνολο των λαϊκών οικογενει-
ών του νησιού και οι κάτοικοι διεκδικούν:

- Καθημερινά ακτοπλοϊκά πρωινά και απογευματινά 
δρομολόγια προς και από τη Νάξο. Σε περίπτωση ανε-
κτέλεστων δρομολογίων να γίνεται με κρατική ευθύνη 
η μεταφορά (σκάφος Λιμενικού κλπ.).

- Να γίνεται με κρατική δαπάνη η μεταφορά των 
ασθενών και των συνοδών τους, η διαμονή και η δια-
τροφή τους όταν η παραμονή για διάφορους λόγους 
κρίνεται απαραίτητη.

- Την περίοδο της πανδημίας με κρατική ευθύνη να 
εξασφαλιστεί χώρος για την παραμονή τους μετά τη 
διαδικασία της αιμοκάθαρσης μέχρι την έλευση του 
πλοίου προς Πάρο.

Παράλληλα διεκδικούν:
- Την άμεση ίδρυση, με κρατική ευθύνη, μονάδας 

αιμοκάθαρσης στην Πάρο το συντομότερο δυνατό, σε 
κατάλληλο χώρο, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
εξειδικευμένο προσωπικό, με κατάλληλη υποδομή 
στα πλαίσια αναβαθμισμένης μονάδας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η 
κυβέρνηση για τη φροντίδα των νεφροπαθών της Πά-
ρου, την τακτική σύνδεση του νησιού με τη Νάξο και 
τη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο νησί;».

Δυσαρέσκεια 
ακτοπλόων

Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι ακτοπλόοι από τα 
μέτρα ενίσχυσης της κυβέρνησης λόγω της πανδημίας 
για τον κλάδο τους, την οποία εκφράζουν σε επιστολή 
τους προς τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη 
και κοινοποιούν στον πρωθυπουργό.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
στην επιστολή του ζητά από την κυβέρνηση τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία θα βοηθήσουν τον 
πληττόμενο κλάδο τους, αφήνοντας μάλιστα να εννο-
ηθεί ότι εάν δεν ικανοποιηθούν θα υπάρξουν «δυσά-
ρεστες συνέπειες».

Τα βασικά τους αιτήματα είναι:
1. Η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των συμ-

βάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας λόγω Covid, 
ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό της ζημιάς 
που προκύπτει από την εκτέλεση των δρομολογίων 
καθώς και η αύξηση της διάρκειας των εν λόγω συμ-
βάσεων μέχρι κάλυψης των ήδη εγκεκριμένων κονδυ-
λίων από το ΠΔΕ.

2. Η παράταση των χειμερινών συνθέσεων των πλοί-

ων για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. 
Για την ενίσχυση των εργαζομένων, προτείνουμε τη 
δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 
επιπλέον ναυτικών τους οποίους είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να προσλάβουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 
θερινών συνθέσεων μετά την 1η Απριλίου.

Χαρακτηρίζουν την ικανοποίηση των «εύλογων αιτη-
μάτων» τους «μονόδρομο» για την εύρυθμη λειτουργία 
των θαλάσσιων μεταφορών και για να αποφευχθούν 
συνέπειες οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά το επί-
πεδο των υπηρεσιών, τόσο την τρέχουσα αλλά και την 
επόμενη τουριστική περίοδο, όταν θα έχουν ξεπερα-
στεί τα υγειονομικά προβλήματα και όταν η καλή και 
επαρκής κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών θα 
είναι περισσότερο απαραίτητη παρά ποτέ.

Οι ακτοπλόοι στην επιστολή τους αναφέρουν ανα-
λυτικά τις διαφωνίες τους με τα κυβερνητικά μέτρα 
ενίσχυσης, λέγοντας ότι η ενίσχυση αυτή δεν είναι συ-
νεχής και διακόπτεται κάθε μήνα, καλύπτοντας τελικά 
μόλις το 25% των λειτουργικών ζημιών οι οποίες προ-
κύπτουν από την απαραίτητη αλλά και υποχρεωτική 
εκτέλεση των δρομολογίων. Επίσης στα προβλήματα 
καταγράφουν την από 1η Απριλίου νομοθετική υπο-
χρέωση περί θερινής οργανικής σύνθεσης, αλλά την 
πορεία του κόστους των καυσίμων το οποίο έχει αυ-
ξηθεί κατά 80% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020.

(Αλέξανδρος 
Μαύρος 
(1770-1851)

Ανάμεσα στους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες που 
ευεργέτησαν πολλαπλά το ελληνικό έθνος κατά τους 
χρόνους της Ελληνικής Επανάστασης ήταν ο Αλέξαν-
δρος Μαύρος, διαπρεπής Φιλικός, γραμματέας και 
ταμίας της Φιλικής Εταιρείας, ενισχυτής των Ελληνι-
κών γραμμάτων και φιλάνθρωπος.

Γεννήθηκε στην Παροικιά στη συνοικία «Κάστρο» 
το 1770 και πέθανε στην Οδησσό το 1851. Ήταν γιος 
του Σπυρίδωνα Μαύρου. Από μικρός ξενιτεύτηκε και 
άρχισε να εργάζεται στην Οδησσό της Ρωσίας, εκεί 

που ανθούσε η παροικία των ελλήνων εμπόρων και 
διανοούμενων. Στις 15 Ιουλίου 1818 μυήθηκε στη 
Φιλική Εταιρεία. Από την περιουσία του πρόσφερε 
χρήματα προς κάθε κατεύθυνση για τις ανάγκες του 
Αγώνα.

Ο διακεκριμένος αυτός ευπατρίδης δε λησμόνησε 
το νησί του. Έστελνε χρήματα για τη λειτουργία της 

Αλληλοδιδακτικής Σχολής Παροικίας, συνετέλεσε 
στην έκδοση βιβλίων, στην ίδρυση σχολείων, νοσο-
κομείων, στα έξοδα σπουδών στην Ευρώπη ελλήνων 
φοιτητών καθώς και μέγας ευεργέτης του Φιλολο-
γικού Γυμνασίου Σμύρνης. Επίσης, δώρισε στην Εκα-
τονταπυλιανή τμήμα του Τίμιου Ξύλου, επίχρυσα και 
αργυρά ευαγγέλια, ιερά σκεύη και άμφια. Τη Μεγάλη 
Εβδομάδα κάθε χρόνο είχε καθιερωθεί από τον Αλ. 
Μαύρο να μοιράζονται χρήματα στους φτωχούς και 
άπορους της Παροικιάς (πηγές «Παριανά τευχ.86, 
Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου 
σελ.204).

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Μαντώ Μαυρο-
γένους» έως την οδό «Στρατηγού Ι. Καραβία» στην 
περιοχή «Χάλαρα».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



«Save Your Hood» στην Πάρο
Σε μια πολύ σπουδαία κίνηση προχώρησε μια ομάδα παριανών, η οποία 

ακολουθώντας την τάση που επικρατεί πανελλαδικά τον τελευταίο καιρό, με 
το κίνημα ,«Save Your Hood» και πήρε την πρωτοβουλία να καθαρίσει την 
παραλία της Λάγγερης, από τα σκουπίδια. 

Η συμμετοχή είχε ικανοποιητικό αριθμό ατόμων ώστε να καθαριστεί η 
παραλία. Μια κίνηση από τους ανθρώπους του νησιού μας και κυρίως τους 
νέους, που δείχνουν πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι με τα ζητήματα περι-
βάλλοντος.



Η 22η έκδοση
έχει ξεκινήσει!
Εσύ θα είσαι µέσα;
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