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Οι πρόγονοί 
μας 
(Μέρος 12ο)

Γεννηθέντες του 1882 στις Λεύκες: Αρκάς 
Νικόλαος του Ιωάννη, Αιγινήτης Μιχαήλ του Ιωάννη, 
Αλιπράντης Γεώργιος του Νικολάου, Γαϊτάνος Αργύ-
ριος του Γεωργίου, Γεμελιάρης Μιχαήλ του Νικολάου, 
Δρακάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Ζουμής Ηλίας του 
Γεωργίου, Ζουμής Ανδρέας του Χρουσή, Κυδωνιεύς 
Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καρυώτης Βασίλειος του 
Εμμανουήλ, Κρητικός Γεώργιος του Ιωάννη, Καστανιάς 
Μιχαήλ του Αντωνίου, Λουκής Χρουσής του Ιωάννη, 
Παντελαίος Ιωάννης του Μιχαήλ, Πιντζιλαίος Ιωάννης 
του Γεωργίου (το επώνυμο Πιντζιλαίος, είναι παραφθο-
ρά του Βιτζηλαίος, Ραγκούσης Νικόλαος του Μιχαήλ, 
Ραγκούσης Φραγκίσκος του Κωνσταντίνου, Ραγκού-
σης Γρηγόριος του Ιωάννη, Ρούσσος Νικόλαος του 
Μιχαήλ, Ρούσσος Κωνσταντίνος του Ζαχαρία, Σκιαδάς 
Στέφανος του Γεωργίου, Σκιαδάς Αντώνιος του Γεωρ-
γίου, Σκανδάλης Ευστάθιος του Ιωάννη, Σκορδίλης 
Δημήτριος του Νικολάου (έπεσε υπέρ πατρίδος στους 
βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913), Σκορδίλης 
Γεώργιος του Γεωργίου, Χανιώτης Θεόδωρος ή Με-
νέλαος του Κωνσταντίνου, Χανιώτης Μιχαήλ του Αθα-
νασίου, Χανιώτης Γεώργιος του Νικολάου, Χανιώτης 
Νικόλαος του Γεώργιου, Χανιώτης Κωνσταντίνος του 
Δημητρίου, Χανιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Χα-
νιώτης Νικόλαος του Δημητρίου.

Γεννηθέντες του 1883 στις Λεύκες: Αιγινήτης 
Γεώργιος του Ιωάννη, Αιγινήτης Παναγιώτης του Δη-
μητρίου, Αρκουλής Εμμανουήλ του Σταματέλου, Αρ-
κάς Μιχαήλ του Δημητρίου, Γαβαλάς Θεόδωρος του 
Μάρκου, Γεμελιάρης Σταμάτιος του Γεωργίου, Ζουμής 
Γεώργιος του Νικολάου, Κοντός Πέτρος του Κωνστα-
ντίνου, Καπαρός Νικόλαος του Εμμανουήλ, Κυδωνιεύς 
Νικόλαος του Μιχαήλ, Καντιώτης Πέτρος του Θεόδω-
ρου, Κονταράτος Παναγιώτης του Μνήγου, Κρητικός 
Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Καπούτσος Φραγκίσκος 
του Νικολάου, Κονταράτος Ιωάννης του Νικολάου, 
Λουκής Γεώργιος του Αντωνίου, Μαυραγκάς Γεώργι-

ος του Αντωνίου, Πανόριος Νικόλαος του Δημητρίου, 
Παντελαίος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, Παντελαίος 
Μοσχονάς του Δημητρίου, Ραγκούσης Αντώνιος του 
Μιχαήλ, Ραγκούσης Γεώργιος του Εμμανουήλ, Ρα-
γκούσης Αντώνιος του Δημητρίου, Ραγκούσης Αντώ-
νιος του Νικολάου, Ραγκούσης Νικόλαος του Κων-
σταντίνου, Ρούσσος Μιχαήλ του Θεολόγου, Ρούσσος 
Νικόλαος του Ιωάννη, Σκιαδάς Μιχαήλ του Νικολάου, 
Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Χριστόφο-
ρος Ιωάννης του Νικολάου, Χανιώτης Νικόλαος του 
Αντωνίου.

Γεννηθέντες του 1884 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Σταματέλος του Μιχαήλ, Αλιπράντης Θεόδωρος του 
Μιχαήλ, Γαϊτάνος Γεώργιος του Λεονάρδου, Δρακάκης 
Δημήτριος του Γεωργίου, Δρακάκης Δημήτριος του 
Νικολάου, Κονταράτος Δημήτριος του Μάρκου, Κο-
νταράτος Ιωάννης του Γεωργίου (έμπορος (πρόεδρος 
της κοινότητας Λευκών το 1917-1919 και, με απόφα-
ση της νομαρχίας Κυκλάδων, πρόεδρος 3μελούς διοι-
κούσας επιτροπής Λευκών, το 1941), Καστανιάς Κων-
σταντίνος του Γεωργίου (έπεσε υπέρ πατρίδος στους 
βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913), Καστανιάς 
Ευάγγελος του Γεωργίου, Καλόπλαστος Ιωάννης του 
Εμμανουήλ, Κυδωνιεύς Ιωάννης του Χριστόδουλου, 
Καντιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Μοστρά-
τος Σπύρος του Νικολάου, Μοστράτος Μάρκος του 
Νικολάου, Παρούσης Γεώργιος του Παναγιώτη, Πα-
ντελαίος Κωνσταντίνος του Ιακώβου (γεν. Αθήνα), Πα-
ντελαίος Γεώργιος του Ιακώβου, Ραγκούσης Αντώνιος 
του Ιωάννη, Ραγκούσης Αντώνιος του Γεωργίου, Ρα-
γκούσης Αντώνιος του Αγαπητού, Ραγκούσης Μοσχο-
νάς του Ιωάννη, Ραγκούσης Νικόλαος του Εμμανουήλ, 
Ραγκούσης Δημήτριος του Μιχαήλ, Ραγκούσης Ιωάν-
νης του Μιχαήλ, Ρούσσος Ιάκωβος του Κωνσταντίνου, 
Ρούσσος Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, Ρούσσος Στέφανος 
του Μιχαήλ, Σκανδάλης Γεώργιος του Νικολάου, Σκαν-
δάλης Ματθαίος του Δημητρίου, Σκορδίλης Νικόλαος 
του Γεωργίου, Σκιαδάς Μπονοφάτσος του Γεωργίου, 
Σκιαδάς Αναστάσιος του Ιακώβου, Σκιαδάς Ηρακλής 
του Γεωργίου, Χανιώτης Θεόδωρος του Ιωάννη, Χα-
νιώτης Νικόλαος του Δημητρίου, Χανιώτης Δημήτριος 
του Αθανασίου, Χανιώτης Σπυρίδων του Ανδρέα, Χρι-
στόφορος Γεώργιος του Εμμανουήλ.

(Συνεχίζεται…)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Απόψεις - Τοπικές 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 570

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

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

Μεταφορά 
εμπορικού 
λιμένα 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου, η εκπό-
νηση και έγκριση του συνόλου των μελετών του έργου 
της μεταφοράς του εμπορικού λιμένα Παροικιάς στη 
θέση Καμινάκι, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέ-
λος του 2022, οπότε και θα γίνει η δημοπράτηση του 
έργου, με στόχο στη συνέχεια να εκκινήσουν άμεσα οι 
εργασίες κατασκευής του.

Η παραπάνω εκτίμηση αναφέρεται στο από 
26.05.2021 υπ’ αρ. πρωτ. 136602 της διεύθυνσης 
Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο 
ενημέρωσης για την κατάσταση και την πορεία του 
έργου.

Στο έγγραφό αναφέρονται μεταξύ άλλων το ιστορικό 
του θέματος, καθώς και η συνεδρίαση της Επιτροπής 
Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του υπουργεί-
ου Ναυτιλίας στις 15/12/2017, και στην οποία δόθηκε 
η θετική γνωμοδότηση επί του Προκαταρκτικού Προσ-
διορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α) του 
προγραμματικού σχεδίου του Νέου Εμπορικού Λιμένα 
Πάρου στη θέση Καμινάκι. 

Με βάση το προγραμματικό σχέδιο, υπεγράφη στις 
12/9/2019 η σύμβαση της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣ-
ΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ Α’ΦΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑ-
ΡΟΥ», με συνολική προθεσμία για την εκπόνησή της 
26 μήνες. Έκτοτε έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί οι 
μελέτες του Α’ Σταδίου. Ειδικότερα, οι τοπογραφικές – 
βυθομετρικές αποτυπώσεις και λοιπές υποστηρικτικές 
μελέτες και έρευνες (μελέτη κυματικής διαταραχής, 
ακτομηχανική μελέτη, η μελέτη πλοήγησης-ναυσιπλο-
ΐας και γεωτεχνική έρευνα και μελέτη), οι μελέτες των 
λιμενικών και υδραυλικών έργων καθώς και των συ-
γκοινωνιακών έργων (οδοποιίας) που βρίσκονται σε 
στάδιο προμελέτης, η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων που βρίσκεται σε στάδιο οριστικής με-
λέτης, καθώς και η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων αλλά και η χωροταξική μελέτη. 

Όσον αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων, θα αποσταλεί άμεσα στους συναρμόδιους φο-
ρείς, για διαβούλευση και παροχή γνωμοδοτήσεων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η έκδοση της απόφασης 
Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων είναι απαραίτη-
τη για την εκπόνηση και έγκριση του επόμενου σταδίου 
μελετών.

Αιμοδοσία
Το ΔΣ του «Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου 

– Αντιπάρου», «Μαρία Ναυπλιώτη», ευχαριστεί θερμά 
τα μέλη του, για την προσφορά τους στην εαρινή αι-
μοληψία

Κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας είχαμε 561 συμ-
μετοχές που προσέφεραν 492 φιάλες αίματος. Πιο 
συγκεκριμένα: δήμος Αντιπάρου 46 φιάλες, κοινότητα 
Αγκαιριάς 34 φιάλες, κοινότητα Μάρπησσας 83 φιά-
λες, κοινότητα Νάουσας 73 φιάλες και κοινότητα Πα-
ροικιάς 256 φιάλες.

Τέλος, ο σύλλογος αιμοδοτών ευχαρίστησε ονομα-
στικά όλους όσοι συνέβαλλαν στο κάλεσμά του για 
την αιμοδοσία.

Πρωτοβουλία 
μαθητών

Οι μαθητές του Στ’2 δημοτικού σχολείου Αρχι-
λόχου – Μάρπησσας, έγραψαν επιστολή προς τον 
διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, για την επιστρο-
φή των μαρμάρων του Παρθενώνα, με αφορμή εργα-
σία στο μάθημα της Γλώσσας.

Η επιστολή τους έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Διευθυντά του Βρετανικού Μουσείου, 

είμαστε μαθητές του Στ’ 2 τμήματος του Δ.Σ. Αρχιλό-
χου - Μάρπησσας Πάρου και σας απευθύνουμε αυτή 
την επιστολή για να σας θυμίσουμε ότι στο μουσείο 
σας εκθέτετε μεγάλο μέρος των γλυπτών του Παρθε-
νώνα, όπου και «μεταφέρθηκαν» (εκλάπησαν ουσια-
στικά) στην χώρα σας το 1806 από τον Λόρδο Έλγιν, 
ο οποίος εκμεταλλευόμενος την Οθωμανική ηγεμονία, 
κατάφερε και απέκτησε φιρμάνι από τον Οθωμανό 
Σουλτάνο. 

Πρώτα απ’ όλα, για τον ελληνικό λαό τα μάρμαρα 
του Παρθενώνα είναι πολύ σημαντικά, γιατί αποτε-

λούν κομμάτι του σπουδαιότερου μνημείου παγκόσμι-
ας πολιτιστικής κληρονομιάς άρα και αναπόσπαστο 
μέρος της ελληνικής ιστορίας. Πώς

θα νιώθατε εσείς αν από τη Μεγάλη Βρετανία, έκλε-
βαν και μετέφεραν σε άλλη χώρα τη Στήλη του Νέλ-
σονα, σήμα κατατεθέν της πλατείας Τραφάλγκαρ; 

Επίσης, ο επισκέπτης της Ακρόπολης δεν μπορεί να 
έχει ολοκληρωμένη άποψη της καλλιτεχνικής αρτιό-
τητας του Παρθενώνα, διότι λείπει ένα μεγάλο κομ-
μάτι από το δημιούργημα του Ικτίνου και του Καλλι-
κράτη. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι το νέο μουσείο της 
Ακρόπολης είναι το καταλληλότερο για να φιλοξενη-
θούν τα γλυπτά του Παρθενώνα, επειδή υπάρχει και 
διαθέσιμος χώρος αλλά και η τεχνογνωσία για τη συ-
ντήρησή τους. Μην ξεχνάμε πως το νέο μουσείο της 
Ακρόπολης κατασκευάστηκε με τις πλέον σύγχρονες 
προδιαγραφές που βασίζονται στο φως, την κίνηση 
και τον αρχιτεκτονικό προγραμματισμό.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τιμώντας και τους 
αγώνες της Μελίνας Μερκούρη που ανακίνησε το 
θέμα της επιστροφής των μαρμάρων στο σπίτι τους, 
σας ζητάμε ευγενικά να ικανοποιηθεί αυτό το πάγιο 
αίτημα του ελληνικού λαού. Ελπίζουμε να λάβετε σο-
βαρά υπόψη σας την επιστολή μας».
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(να κόβεται)

Γυναικεία - Ανδρικά

Κοσμήματα & Ρούχα

Εκπτωτικό
κουπόνι

Ψηφιακό 
πιστοποιητικό 
εμβολιασμού

Την Κυριακή, 30/5/201 εκδόθηκε η Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου για το πράσινο πιστοποιητικό 
εμβολιασμού

Με το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID πι-
στοποιεί κανείς πως έχει εμβολιαστεί κατά του κορω-
νοϊού με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν 
λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή έχει υποβληθεί 
σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει 
από τη νόσο COVID-19.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα 
ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και σε Ισλανδία, 
Νορβηγία και Λιχτενστάιν. Θα συμβάλει στη διασφάλι-
ση της άρσης των ισχυόντων περιορισμών με συντο-
νισμένο τρόπο, καθώς θα επιτρέπει στις αρχές κάθε 
χώρας να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης είτε έχει 
εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, είτε έχει υποβληθεί 
πρόσφατα σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό, είτε έχει 
αναρρώσει από τη νόσο Covid-19.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID απο-
τελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο: έχει 
εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμ-

βόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας 
από την ΕΕ ή έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό 
αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Το πιστοποιητικό COVID εκδίδεται δωρεάν σε ψη-
φιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Φέρει κωδικό 
QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του 
αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα, όσο και στα 
αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ. Στη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιη-
τικό COVID θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες 
ημέρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τέλος, για την προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα 
περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, 
όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερο-
μηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/
την εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό ανα-
γνωριστικό κωδικό.

Εντοπισμός έκτασης
Οργάνωση υποβολής φακέλου

Έκθεση φωτοερμηνείας
Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Υποβολή αντιρρήσεων
Εκπροσώπηση ενώπιον επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων

Τεχνική υποστήριξη
Δασικές-Περιβαλλοντικές-Φυτοτεχνικές μελέτες

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Πρόδηλα σφάλματα, Επιτροπές

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

Δίκτυο συνεργατών έμπειρων δασολόγων, πολιτικών μηχανικών και 
νομικών συμβούλων με εξειδίκευση σε δασικά περιβαλλοντικά και ζητήματα 

κτηματολογίου

Αβέρωφ 17, 18120, Αττική
naskaalexandra@gmail.com698-3460988

Συμβάντα
- Στις 27/5/2021 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυ-

νομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, 46χρονος 
ημεδαπός ο οποίος ασκούσε υπαίθριο εμπόριο βιομη-
χανικών προϊόντων χωρίς άδεια. Τα είδη παρεμπορίου 
κατασχέθηκαν.

- Στις 30/5/2021 ενημερώθηκε η λιμενική αρχή 
Πάρου, από τον κυβερνήτη του ιδιωτικού σκάφους, 
«ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΙΑ», για πρόσκρουση σε ξέρα του εν 
λόγω σκάφους, με τρεις ημεδαπούς επιβαίνοντες, στην 
θαλάσσια περιοχή στενό Πάρου - Αντίπαρου, πλησίον 
Ρευματονησίου Αντιπάρου. Άμεσα τέθηκε σε ετοιμό-
τητα περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ παράλληλα 
ενημερώθηκε και το παρακείμενο Ε/Γ-Τ/Ρ «ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΤΡΙΑ», προς παροχή συνδρομής, με έναν επαγγελ-
ματία δύτη. Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, το εν 
λόγω σκάφος προσέκρουσε σε ξέρα με αποτέλεσμα να 
παρουσιαστεί μικρή ελεγχόμενη εισροή υδάτων ενώ 
από το περιστατικό δεν υπήρξε εισροή υδάτων ούτε 
παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Στη συνέχεια το 
σκάφος ρυμουλκήθηκε από το «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και 
προσέδεσε ασφαλώς στον λιμένα Παροικιάς, ενώ από 
την οικεία λιμενική αρχή που διενεργεί προανάκριση, 
απαγορεύτηκε ο απόπλους του μέχρι την προσκόμιση 
πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα 
το πλοίο νηογνώμονα. Τέλος, από το περιστατικό δεν 
προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θα-
λάσσια ρύπανση, ενώ το ανωτέρω σκάφος, με μέριμνα 
του κυβερνήτη, ανελκύστηκε με τη συνδρομή γερανο-
φόρου οχήματος.
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Παρέμβαση στα 
αγροτικά θέματα

Η προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να παρέμβει στα μέτρα που είναι 
για διαβούλευση στο πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής για τους νέους αγρότες, βρήκε 
πρόσφορο έδαφος. Ήδη, στη μέχρι σήμερα διαβούλευση της πρόσκλησης για την 
υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών» δύο από τα αιτήματα της Περιφέρειας έγιναν δεκτά, ενώ αναμένονται και 
άλλες αποδοχές. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Φιλήμονας Ζαννετίδης με δύο επι-
στολές, παρουσίασε τις αιτιάσεις για τη διαφορετικότητα της νησιωτικότητας με τα 
μικρά αγροκτήματα που δεν μπορούν να συγκριθούν με τα εκατοντάδων στρεμμά-
των αγροκτήματα της στερεάς Ελλάδας και δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν κάτω 
από την ίδια ομπρέλα μέτρων. 

Έτσι το υπουργείο έχει κάνει δεκτό το αίτημα για μείωση της τυπικής από-
δοσης από 18.000 σε 10.000 ευρώ, που σημαίνει μείωση του μεγέθους παρα-
γωγικής δυναμικότητας όπως αναφέρεται στη νέα προκήρυξη και αφορά τον εκσυγ-
χρονισμό αυτών των εκμεταλλεύσεων. Επίσης, έγινε δεκτό το αίτημα μείωσης 
της κατώτερης βαθμολογίας για τα νησιά της Περιφέρειας από 45 σε 40 
μόρια, κάτι πολύ σημαντικό για τους νησιώτες αγρότες. Και τα δύο αυτά επιτεύγ-
ματα θεωρούνται πολύ κομβικά για τη βοήθεια των αγροτών, αλλά και ενθαρρυντικά 
για την ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

Τηλεοπτικό σήμα
Από τον αναγνώστη της εφημερίδας μας, Γιώργο Ηγουμενάκη, μας στάλθηκε η 

παρακάτω επιστολή σχετικά με το τηλεοπτικό σήμα στη νοτιοανατολική πλευρά του 
νησιού, που ως γνωστόν εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Στην επιστολή του ο συμπολίτης μας σημειώνει: «Συνομίλησα με πολλούς που 
έχουν σπίτια σε Μάρπησσα, Πρόδρομο, Μάρμαρα, Χρυσή Ακτή, Δρυό, Άσπρο Χω-
ριό, και όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. 

Το τηλεοπτικό σήμα που λαμβάνουμε είναι πολύ χαμηλής ποιότητας και είναι 
αδύνατον να παρακολουθήσουμε οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι για συνεχόμενο 
διάστημα πάνω από 30 λεπτά. Μεταξύ της μεγάλης κεραίας που έχει εγκατασταθεί 
στις Λεύκες και σε πολλά σπίτια στις παραπάνω περιοχές, παρεμβάλλονται ορεινοί 
όγκοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν την απευθείας λήψη σήματος από εκεί. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, πλήθος κατοίκων αυτών των περιοχών έχουν γυρίσει τις κεραίες των 
σπιτιών τους και παίρνουν χαμηλής ποιότητας ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα από τη 
Νάξο ή και την Ίο (ή αναγκάζονται να πληρώνουν για υπηρεσίες συνδρομητικής/
δορυφορικής τηλεόρασης).

Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχα με την εξυπηρέτηση πελατών 
της Digea, με ενημέρωσαν ότι δε μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί και έχουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις στην Πάρο αλλά και όταν παρεμβάλλεται θάλασσα στη λήψη ψηφι-
ακού σήματος (π.χ. από Νάξο ή Ίο) αυτό δεν είναι καθόλου σταθερό.

Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχα με τον δήμο Πάρου, υπενθύμισα 
στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία ότι ο δήμος θα πρέπει να τοποθετήσει αναμεταδότη 
όπως είχε και στο παρελθόν (αν και τώρα η σχετική εγκατάσταση για κάποιον λόγο 
δε λειτουργεί). Ενημερώθηκα ότι δεν έχουν προγραμματίσει κάτι τέτοιο και ούτε 
έχουν σκοπό να κάνουν κάτι άμεσα.

Ελπίζω με αυτήν την επιστολή να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους 
αρμόδιους για να πράξουν αυτό που πρέπει, όχι μόνο επειδή όλοι εμείς πληρώνου-
με ανελλιπώς δημοτικά τέλη αλλά και γιατί το τηλεοπτικό σήμα είναι σημαντικό να 
είναι επαρκές εφόσον η τηλεόραση αποτελεί μέσο ενημέρωσης και όαση διασκέ-
δασης για πολλούς συνανθρώπους μας (τρίτη ηλικία, παιδιά, ΑΜΕΑ, κλπ)».

Πρόδροµος | Τηλ.: 22840 41598 · Κιν.: 6944 556 610
www.pantelaios.gr · info@pantelaios.gr

Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

εργαλεία βαφής & χρώµατα

εργαλεία παντός τύπου

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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Η πρόληψη θα 
σώσει τα δάση

 Η έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου σημα-
τοδοτείται από τη δασική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη. 

Αυτή η πυρκαγιά (με καμένη έκταση στα 66.471 στρ. 
έδειξε ότι η καταστολή από μόνη της δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο φωτιές τέ-
τοιου μεγέθους. Ο μόνος τρόπος για να θωρακίσουμε 
πραγματικά τα δάση και τις ζωές μας από τις πυρ-
καγιές -που θα γίνονται όλο και χειρότερες λόγω της 
κλιματικής κρίσης και των εκτεταμένων καυσώνων και 
περιόδων ξηρασίας- είναι η επένδυση στην πρόληψη.

Στην έρευνα που διεξάγει το WWF Ελλάς με εταίρο 
το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογρα-
φίας (MIIR), προκύπτει ότι η απουσία χάραξης ενιαί-
ας, διαχρονικής στρατηγικής και εφαρμογής μέτρων 
δασοπροστασίας, αφήνει πολλά κενά στον έλεγχο της 
χρηστής διανομής και αξιοποίησης του δημοσίου χρή-
ματος. Επίσης διαπιστώνεται και απουσία καταγραφής 
των πραγματικών αναγκών και της σκοπιμότητάς τους, 
προκειμένου να αποφασίζεται η κατανομή με ανοικτές 
διαδικασίες, όπως για παράδειγμα σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες. Έτσι, από 
το συνολικό ποσό των 241.000.000 ευρώ ανά έτος 
που έχει διατεθεί για τη δασοπροστασία από διάφορες 
πηγές (ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ, κ.λπ.) κατά την πε-
νταετία 2015-2020 στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασικές 
Υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφέρειες, 
Δήμους, Πυροσβεστικό Σώμα), μόνο ένα μικρό ποσο-
στό αφορά στην πρόληψη. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
(της τάξης του 70-80%) φαίνεται να έχει διατεθεί για 
δράσεις καταστολής, γεγονός που δείχνει τη γενικότε-
ρη τάση για μονομερή ενίσχυση της καταστολής.

Ακόμα, σε συνολικά 96 συλλήψεις για εμπρησμό, οι 

92 αφορούν εμπρησμό από αμέλεια και μόλις οι 2 από 
πρόθεση. Το γεγονός αυτό έρχεται να μας υπενθυμίσει 
ότι το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών είναι πρω-
τίστως ένα κοινωνικό ζήτημα. Η αμέλεια δεν μπορεί 
να καταπολεμηθεί μόνο με καταστολή και πρόστιμα. 
Χρειάζεται ανάλυση των βαθύτερων αιτίων σε τοπικό 
επίπεδο, εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης της καύσιμης 
ύλης και στοχευμένη επικοινωνία με συγκεκριμένες 
πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. εργάτες γης, μελισσοκό-
μους).

Σύμφωνα με το WWF Ελλάς: «[…] την Ελλάδα -η 
οποία ανήκει δυστυχώς στην πεντάδα των χωρών 
που αντιστοιχεί το 80% των καμένων εκτάσεων στην 
ΕΕ τα τελευταία χρόνια- χωρίς επαρκή πρόληψη δεν 
θα έχουμε αποτελεσματική καταστολή. Γι’ αυτό είναι 
ανάγκη η πολιτεία να δεσμευτεί άμεσα για:

- Ενίσχυση των πόρων που επενδύονται αποκλειστι-
κά στην πρόληψη και ειδικά στα θέματα διαχείρισης 
της καύσιμης ύλης σε δάση και δασικές εκτάσεις.

- Ολοκληρωμένη ανάλυση των αιτιών των πυρκα-
γιών σε τοπικό επίπεδο και προσαρμογή του αντιπυ-
ρικού σχεδιασμού στο πρόβλημα.

- Σύνταξη κοινών (μεταξύ των συναρμόδιων φορέ-
ων) σχεδίων αντιπυρικής προστασίας σε τοπικό επί-
πεδο και με σαφή προληπτικό προσανατολισμό.

- Πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος εθελοντι-
σμού πολιτικής προστασίας.

- Ολοκλήρωση νομοθετικών κενών (π.χ. δασικοί 
χάρτες) με σκοπό την αποτροπή αλλαγών χρήσης γης.

- Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών».

Ειδήσεις

Κοινωνικό 
παντοπωλείο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του έπαρχου Π.Ε. Πάρου, 
Κώστα Μπιζά, αποφασίστηκε η ίδρυση Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Πάρου ως παράρτημα του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Π.Ε. Κυκλάδων.

Από τις 27/5/2021 το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Ε. Πάρου, άρχισε να δέχεται αιτήσεις συνδημο-
τών μας για την ένταξη τους στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο Πάρου.

Την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν κατόπιν τηλεφωνικής συνεν-
νόησης (τηλ. 22843 61227), να τα υποβάλλουν κάθε 
Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10.30 - 12.00.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην 
Π.Ε. Πάρου έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινω-
νικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση 
ατόμων και ομάδων πληθυσμού, αλλά και επιχειρή-
σεων, με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα 
στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. 
Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός 
πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου 
θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των 
κατοίκων, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς 
όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοι-
νωνικό ιστό.
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Αεροδρόμιο
Δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Υποδομών και Με-

ταφορών, η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για 
το έργο «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών νέου αε-
ροδρομίου Πάρου», ύψους 46,2 εκ. ευρώ, όπως απο-
κλειστικά είχε παρουσιάσει η εφημερίδα μας σε προη-
γούμενο φύλλο της. Σημειώνουμε ότι τα χρήματα για 
το έργο προέρχονται από την ευρωπαϊκή ένωση και 
ένα μικρό ποσοστό (7%) από το ελληνικό δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο ανάσα για την οικονομία 
του νησιού μας περιλαμβάνει τρία υποέργα που έχουν 
ως εξής:

Α. Κατασκευή όλης της απαραίτητης υποδομής για 
την παροχή των αεροναυτικών υπηρεσιών: 

• Νέος τερματικός σταθμός 12 χιλ. τ.μ. εφοδιασμένος 
με τα απαραίτητα συστήματα διαχείρισης αποσκευών, 
οπτικών αγγελιών πτήσεων, κ.ά. 

• Φυλάκιο ασφαλείας 
• Μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
• Δημιουργία εσωτερικού οδικού δικτύου και δια-

μόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
• Επέκταση χώρου στάθμευσης αεροσκαφών 
• Επέκταση του διαδρόμου απογείωσης σε ~1.800μ.
Β. Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου και πυροσβεστι-

κού σταθμού 563 τ.μ.
Γ. Κατασκευή εμπορικού πάρκου (κατάστημα αφο-

ρολόγητων ειδών, κυλικείο, γραφεία ενοικίασης αυτο-
κινήτων και άλλων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, 
καθώς και χώρος στάθμευσης για ΙΧ, ενοικιαζόμενα, 

λεωφορεία και ταξί.
Οι προσφορές για τα έργα στο αεροδρόμιο θα ανοι-

χθούν στις 5 Ιουνίου 2021.
Θυμίζουμε ότι το αεροδρόμιο του νησιού μας πα-

ρουσίαζε εκρηκτική άνοδο στην επιβατική κίνηση μέχρι 
και τις αρχές του 2020, απόρροια των προηγούμενων 
έργων αναβάθμισης που ξεκίνησαν το 2013 και ολο-
κληρώθηκαν το 2017. Το 2019, σε σχέση με το 2016, 
οι αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατών τακτικών πτήσε-
ων σχεδόν τριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 
114.879 και 103.457 αντίστοιχα. Οι τακτικές πτήσεις 
σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ υποχώρησε ελαφρώς ο 
αριθμός των αφιξαναχωρήσεων ιδιωτικών πτήσεων 
και αεροσκαφών από 304 (το 2016) σε 278 το 2019.

Τέλος, η Πάρος τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται 
σε σημαντικό ευρωπαϊκό προορισμό, καταρρίπτοντας 
κάθε χρόνο το προηγούμενο ρεκόρ. Με τις νέες επε-
κτάσεις του αεροδρομίου η Πάρος αναβαθμίζεται ακό-
μα περισσότερο ως τουριστικός προορισμός, αφού θα 
μπορεί πλέον να προσελκύσει περισσότερες αεροπο-
ρικές εταιρίες και συχνότερες πτήσεις με μεγαλύτερης 
χωρητικότητας αεροσκάφη.

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

Κίνητρα για 
γιατρούς

Κίνητρα για τους ιατρούς των δομών του Ε.Σ.Υ. που 
θα υπηρετούν στη νησιωτική Ελλάδα και στις ακριτικές 
περιοχές, ανακοίνωσε από τη Σύρο όπου πραγματοπoί-
ησε επίσκεψη ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως δήλωσε το πρόγραμμα κινήτρων θα υλοποι-
ηθεί με νομοσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί εις μακρόν 
με την τοπική αυτοδιοίκηση και με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς. Ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι το 
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα, φο-
ρολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα, εκπαιδευτικά κίνη-
τρα για τις οικογένειες των ιατρών που θα υπηρετούν 
στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και μοριοδότηση 
και αναβάθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με το βαθμό ενός 
ιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ακόμα, με τον μετασχηματισμό του νοσοκομείου Σύ-
ρου σε πρότυπο ψηφιακό νοσοκομείο (ενέργεια που 
ξεκίνησε πριν τρία χρόνια), επέρχονται ριζικές αλλαγές 
στον τρόπο λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. 
Οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν στις ψηφιακές υποδο-
μές του νοσοκομείου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου κέντρου δεδομέ-
νων του πληροφοριακού συστήματος, κάλυψη όλων 
των χώρων του νοσοκομείου με ασύρματη δικτυα-
κή υποδομή (WiFi) και προμήθεια 160 νέων Η/Υ, 73 
εκτυπωτών και 40 tablets για παρακλίνια εξέταση των 
ασθενών. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν συστήματα ηλε-
κτρονικής διαχείρισης εγγράφων, διαχείριση προτεραι-
ότητας για την εξυπηρέτηση των ασθενών και άμεσης, 
δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το προσωπικό, 
οπουδήποτε κι αν βρίσκεται.
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Με αφορμή αυτό, πιστεύ-
ουμε, ότι η Πάρος μπορεί να 
καταστεί προνομιακός τόπος 
συνεργασίας των δύο χωρών 
και ελκυστικός προορισμός για 
τους Ρώσους. Τα οφέλη για την 
τουριστική οικονομία του νη-
σιού μας θα είναι σημαντικά.

Υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο 
για την ανακήρυξη του 2021 ως 
κοινού Αφιερωματικού έτους 
Ιστορίας Ελλάδας - Ρωσίας 
υπεγράφη τον Οκτώβριο του 

2020, κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών 
της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, στην Αθήνα.

Η κ. Ελισάβετ Παπαζώη, με την ιδιότητα της προ-
έδρου της οργανωτικής επιτροπής για τη διοργάνω-

ση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Αφιερωματικού 
Έτους Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας, αλλά και με την 
προηγούμενη ιδιότητά της ως πρόεδρος της «Πάρκου 
Πάρου Δημοτική Α.Ε.», μας καταθέτει σημαντικά στοι-
χεία, αλλά και να μας ενημερώνει για το τι σχεδιάζεται 
τους επόμενους μήνες.

Η συνέντευξη
κα. Παπαζώη, τον Οκτώβριο του 2020 κατά 

την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο υπουργός 
των εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ 
υπέγραψε το μνημόνιο για την ανακήρυξη του 
2021 ως «κοινού Αφιερωματικού Έτους Ιστορί-
ας Ελλάδας – Ρωσίας». Πρόσφατα με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου ορίστηκε η 
οργανωτική επιτροπή για τη διοργάνωση των 

εκδηλώσεων, της οποίας είστε πρόεδρος. Τι ση-
μαίνει για την Πάρο και για εσάς προσωπικά 
αυτό το γεγονός;

Ε.Π.: «Το Έτος προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία 
για να θυμίσουμε και να θυμηθούμε τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο της Πάρου στη ρωσική «Εκστρατεία στο 
Αρχιπέλαγος», 50 χρόνια πριν από την Ελληνική Επα-
νάσταση, όταν στον κόλπο της Νάουσας εγκαταστά-
θηκε ο Ρωσικός Ναύσταθμος και η Καγκελαρία των 
νησιωτικών συμβουλίων της «Ρωσικής Ηγεμονίας 
του Αρχιπελάγους».

Αναδεικνύοντας αυτή την ελάχιστα γνωστή πτυχή 
ιστορικής συνάντησης Ελλάδας-Ρωσίας, μπορούμε 
να επιδιώξουμε η Πάρος να καταστεί προνομιακός 
τόπος συνεργασίας και κοινών εκδηλώσεων των δύο 
χωρών και ελκυστικός προορισμός για τους Ρώσους 
επισκέπτες.

Αυτή άλλωστε υπήρξε και η διπλή στόχευση της δι-
οίκησης του Πάρκου, όταν δημιουργήσαμε το 2014 
τη μόνιμη έκθεση «Η Πάρος μέσα από τη Ρωσική χαρ-
τογραφία» στα κελιά του Αϊ Γιάννη, ή όταν το 2016 
συμμετείχαμε με σημαντικές εκδηλώσεις στο επίσημο 
πρόγραμμα του έτους Φιλίας Ελλάδας- Ρωσίας. Για 
μένα προσωπικά, μετά την αποχώρηση μου από το 
Πάρκο το 2019, ήταν μια ευκαιρία να πιάσω ξανά το 
νήμα αυτής της ιστορίας, που συνεχίζει και σήμερα 
να εκπλήσσει, ενώ το πάθος για να τη γνωρίσουμε σε 
βάθος το μεταφύτευσαν σε πολλούς από εμάς αυτοί 
που την ανέδειξαν και την κράτησαν ζωντανή, ο Τάσος 
Κασαπίδης, ο Γιάννης Βασιλειόπουλος και ο Ολύμπιος 
Αλιφιέρης.

Όταν έμαθα για την υπογραφή του μνημονίου για το 
Έτος Ιστορίας με την έλευση του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι 
Λαβρόφ, επικοινώνησα με τους αρμόδιους πρέσβεις 
και συνόδευσα την ενημερωτική επιστολή μου με κα-
ταλόγους από την έκθεση στα ελληνικά και ρωσικά, 

Αφιερωματικό Έτος 
ιστορίας Ελλάδας Ρωσίας 
Η Πάρος στο επίκεντρο
Στο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 
1821 και του Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας–Ρωσίας, η εφημερίδα 
μας θέλησε να αναδείξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Πάρου στη Ρώσικη 
εκστρατεία στο Αρχιπέλαγος, την περίοδο 1768-1774.

Σχέδιο ρωσικών εγκαταστάσεων στον οικισμό της Νάουσας
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θεωρώντας ότι η Πάρος δικαιωματικά θα συμμετείχε 
στο επίσημο πρόγραμμα του «Αφιερωματικού Έτους 
Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας, όπως το 2016. Η δυ-
νατότητα αυτή δυστυχώς μέχρις στιγμής μοιάζει ότι 
χάθηκε, γιατί η Επιτροπή συγκροτήθηκε πρόσφατα. 
Προσωπικά ειδοποιήθηκα στο τέλος Απριλίου, παρά 
το ότι η ενημέρωση για το Έτος προς τους δήμους 
ήρθε την 1η Δεκεμβρίου και το Δ.Σ. του Πάρκου ζή-
τησε την άμεση σύσταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
δίνει σήμερα αγώνα δρόμου για να μην απουσιάζει 
η Πάρος από τους εορτασμούς του Έτους, με μόνη 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αυτή του Πάρκου, και 
την πολλαπλή στήριξη του προέδρου και του Δ.Σ. του. 
Ελπίζω ότι ο δήμος σύντομα θα καθορίσει τη δική του 
χρηματοδότηση, και θα επιβεβαιώσει, ότι η Επιτροπή 
που συγκρότησε το δημοτικό συμβούλιο φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για τις εκδηλώσεις του Έτους. 

Με αυτές τις προϋποθέσεις, έστω και με μεγάλη 
καθυστέρηση, μπορούμε να επιδιώξουμε χορηγίες 
και να συνεργαστούμε επίσημα με φορείς στην Ελ-
λάδα και Ρωσία. Με στόχο και να εξασφαλίσουμε για 
την Πάρο του σήμερα τη σημαντική προβολή που της 
αντιστοιχεί, ως ενός τόπου που αναζητά τη μνήμη της 
νεότερης ιστορίας της και τιμά τους ιστορικούς δε-
σμούς που τη συνδέουν με τη Ρωσία».

Ορλωφικά

Το «Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε.» κατά την 
περίοδο της προεδρία σας ασχολήθηκε με το 
θέμα της παρουσίας των Ρώσων στην Πάρο 
κατά τον Ρωσοτούρκικο πόλεμο 1768 - 74 με 
τη δημώδη ονομασία Ορλωφικά. Μπορείτε να 
μας παρουσιάσετε το αποτέλεσμα αυτής της 
ερευνητικής προσπάθειας;

Ε.Π.: «Πιστεύω ότι με την πολυετή ερευνητική προ-
σπάθεια που πραγματοποιήσαμε, πετύχαμε να κάνου-
με πράξη τον κεντρικό στόχο που είχαμε θέσει από την 
ίδρυση του Πάρκου: να ανασύρουμε από τη λήθη και 
να αναδείξουμε σε ένα κατάλληλο εκθεσιακό χώρο in 
situ, την άγνωστη πτυχή της νεότερης ιστορίας της 
Πάρου ως κέντρου της ρώσικης παρουσίας στο Αι-
γαίο από το 1770 έως το 1775. 

Το εγχείρημα ήταν δύσκολο γιατί στην ελληνική 
ιστοριογραφία, τα «Ορλωφικά», αντιμετωπίζονται ως 
ένα πρώιμο επεισόδιο της ελληνικής επανάστασης με 
την υποκίνηση των Ρώσων και τη γνωστή αιματηρή 
κατάληξη της εξέγερσης στην Πελοπόννησο μετά την 
αποχώρηση τους το 1770. Καμία περαιτέρω ιστορική 
ανάλυση δε γίνεται για την παρουσία του ρώσικου 
στόλου στο Αιγαίο από το 1770 έως το 1775, την 
εγκατάσταση στον κόλπο της Νάουσας του Ρωσικού 
Ναύσταθμου και τη «Ρωσική Ηγεμονία του Αρχιπελά-
γους» με διοικητικό κέντρο την Πάρο. Αντίθετα στη 
ρωσική ιστορία, η κάθοδος του ρώσικου στόλου από 
τη Κρονστάνδη διά μέσου του Γιβραλτάρ στη Μεσό-
γειο και το Αιγαίο, η «Εκστρατεία του Αρχιπελάγους», 
όπως αποκαλούν οι Ρώσοι τα δικά μας «Ορλωφικά», 
προβάλλεται με πολλές ιστορικές αναλύσεις, ως η 
πρώτη ηρωική σελίδα και δόξα του νεοσύστατου ρω-
σικού πολεμικού ναυτικού»

Η «Άουζα», όπως αποκαλούν τη Νάουσα οι Ρώσοι, 
είναι περιλάλητη και διδάσκεται στα σχολεία τους, ως 
ο πρώτος ρωσικός ναύσταθμος στο εξωτερικό, μετά 
την περίφημη νίκη του ρωσικού πολεμικού στόλου 
στη ναυμαχία στο Τσεσμέ, εναντίον των Οθωμανών, 
τον Ιούλιο του 1770. 

Με ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα με χο-
ρηγία του ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη. στη διάρκεια του 
2012 -2013, καλύφθηκε το κενό της ελληνικής ιστο-
ριογραφίας και οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Με 
επικεφαλής την καθηγήτρια, Τζελίνα Χαρλαύτη, δε-

καμελής ερευνητική ομάδα Ελλήνων και Ρώσων ιστο-
ρικών, προχώρησε σε αναδίφηση νέου αρχειακού και 
εικονικού υλικού στα ρωσικά, δυτικοευρωπαϊκά και 
ελληνικά αρχεία για την σφαιρική παρουσίαση του 
ρωσο-οθωμανικού πολέμου 1768-1774, την παρου-
σίαση του ρώσικου ναυστάθμου στη Νάουσα και τη 
στρατηγική των Ρώσων για την δημιουργία ρωσικής 
ηγεμονίας στο Αιγαίο με κέντρο την Πάρο. Η σοβαρή 
ιστορική έρευνα, μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε τον 
αρχικό μας στόχο με επιστημονική εγκυρότητα και να 
μην υποπέσουμε σε ιστορικά σφάλματα, όπως συμβαί-
νει σε τοπικά μουσεία. Επιλέξαμε ως εκθεσιακό χώρο, 
τα κελιά του μοναστηριού του Αϊ Γιάννη, που ανακαι-
νίστηκαν με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, 
για την αρχιτεκτονική λιτότητα τους, αλλά και για την 
εγγύτητα τους με τα ίχνη των οχυρών εγκαταστάσεων 
του ναυστάθμου. 

Η μόνιμη έκθεση, «Η Πάρος μέσα από τη Ρωσική 
Χαρτογραφία 1770-1775», οργανώθηκε το 2014 με 
την επιστημονική ευθύνη της ιστορικού, Ελευθερίας 
Ζέη, με ρωσικούς χειρόγραφους χάρτες, δείγματα 
χαρτογραφίας εξαιρετικής αισθητικής, που εκτίθενται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι χάρτες, αποτυπώ-
νουν με ευκρίνεια τις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου, 
εκεί όπου ελλιμενίστηκαν εκατοντάδες ρωσικά πλοία, 
και στρατοπέδευσαν πληρώματα και χιλιάδες στρατι-
ώτες. Μέσα από την έκθεση ζωντανεύει η μνήμη που 
διατηρείται στην προφορική παράδοση των κατοίκων 
της Νάουσας, στους ψαράδες που απέφευγαν να «κα-
λάρουν στη ρώσικη φρεγάδα», και τα πολλά τεκμήρια 
της ρωσικής παρουσίας, τις μπάλες κανονιών, τα ρω-
σικά νομίσματα, τα εκκλησιαστικά σκεύη και εικόνες. 

Στον οδηγό στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και 
ρωσική γλώσσα, που διατίθεται στην έκθεση, παρου-
σιάζεται αναλυτικά η Ρωσική Εκστρατεία στο Αρχιπέ-
λαγος, μια ιστορία που συνεχίζει και σήμερα να μας 
εκπλήσσει. Οι Ρώσοι στο Αιγαίο; Ο κόλπος της Νά-
ουσας, ρωσικός ναύσταθμος; ο υπήνεμος όρμος του 

Αϊ - Γιάννη γεμάτος από πολεμικά ρωσικά πλοία, αντί 
για τα πλεούμενα του Ναϊάς και τις θαλαμηγούς; Στο 
βιβλίο επισκεπτών της έκθεσης, παρά τον περιορι-
σμένο εκθεσιακό χώρο, τα σχόλια ελλήνων και ξένων 
είναι εγκωμιαστικά, ενώ τα παιδιά της Πάρου ανακα-
λύπτουν με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την απρόσμενη 
πτυχή της ιστορίας τους. 

Νέα αξιόλογα ιστορικά στοιχεία παρουσιάσθηκαν 
και στο διεθνές συμπόσιο «Η Ρώσικη παρουσία στο 
Αιγαίο 1770-1775, οι μακροχρόνιες συνέπειες μια 
βραχύβιας Ηγεμονίας», που διοργάνωσε το Πάρ-
κο, στο πλαίσιο του έτους ελληνορωσικής φιλίας το 
2016. Εκεί, διατυπώθηκε και η ανάγκη αξιοποίησης 
και διάχυσης του σημαντικού ιστορικού υλικού που 
είχε συγκεντρωθεί, μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμο-
γής, που υλοποιήθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Α. 
Γ. Λεβέντη το 2018. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Ιστορικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. και επιστημονικά υπεύ-
θυνο τον διευθυντή ερευνών, Γιώργο Τόλια, δημιουρ-
γήθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχιπέλαγος», μια 
ψηφιακή χαρτογράφηση του Αιγαιακού χώρου, που 
επιτρέπει την αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών για 
τα ελληνικά νησιά κατά τους νεότερους χρόνους. Στο 
ενιαίο χαρτογραφικό ψηφιακό υπόβαθρο εντάχθηκε 
το ιστορικό υλικό για τη ρωσική παρουσία στο Αιγαίο 
με σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα ιστορικά αρχει-
ακά τεκμήρια και για την κοινωνία και την οικονομία 
στην Πάρο.

Η δημιουργία της μόνιμης έκθεσης και η ψηφιακή 
βιβλιοθήκη για το Αρχιπέλαγος, δικαιώνουν πιστεύω 
την πολυετή προσπάθεια όλων όσοι εργαστήκαμε για 
να πετύχει αυτό το δύσκολο εγχείρημα, που υπερέβαι-
νε τις δυνατότητες μιας δημοτικής εταιρείας. Η πα-
ρουσίαση της ψηφιακής βιβλιοθήκης και η διαδικτυ-
ακή συζήτηση με θέμα «Οι Ρώσοι στο Αρχιπέλαγος, 
ο ρόλος της Πάρου», θα αποτελέσουν την κεντρική 
εκδήλωση για το Έτος ιστορίας».

Πρώτο θέμα

Άτλας Χειρόγραφων Χαρτών. Καταρτίστηκε στη φρεγάτα Αετός του Βορρά 1777. 
Έχει εγγραφεί ο περίπλους από την Αγία Πετρούπολη στην Πελοπόννησο,

το Αρχιπέλαγος και την Πάρο.
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Ψηφιακή βιβλιοθήκη
Στο πλαίσιο του Κοίνου Έτους Ιστορίας Ελλά-

δας – Ρωσίας, ο γνωστός Ελληνιστής, Γκεόργκι 
Μουράντοφ, πρώην πρέσβης της Ρωσίας στην 
Κύπρο και πρόεδρος του συνδέσμου Φιλίας 
μεταξύ της Ρωσίας – Ελλάδας και Κύπρου, θα 
παραδώσει στην Ρώσικη πρεσβεία στην Αθήνα, 
αντίγραφα πολύτιμων εγγράφων και μαρτυ-
ρίων από τα Ρώσικα αρχεία. Από τα ντοκουμέ-
ντα που έχετε συγκεντρώσει για τα Ορλωφικά 
πιστεύεται ότι μπορούμε να συμβάλουμε και 
εμείς σ’ αυτήν προσπάθεια; 

Ε.Π.: «Πιστεύω ότι συμβάλλουμε ήδη, με ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό τρόπο, με την ψηφιακή βιβλιοθήκη, 
Archipelagos Historia, στην οποία έχει ενταχθεί μεγά-
λος αριθμός ρωσικών ιστορικών τεκμηρίων, ως νόμι-
μα αντίγραφα από τα Κρατικά Ρωσικά Αρχεία, τα Κρα-
τικά Ρωσικά Ναυτικά Αρχεία της Αγίας Πετρούπολης, 
το Κρατικό Ρωσικό Ιστορικό Μουσείο, και το Τμήμα 
χειρογράφων της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Ρωσίας. 

Πρόκειται για το ιστορικό υλικό που αποκτήθη-
κε κυρίως χάρη στη συμμετοχή στην αρχική έρευνα 
που χρηματοδότησε το Ίδρυμα Λεβέντη, της Elena 
Smilianskaya,της ιστορικού που ανέδειξε τη Ρωσική 
Εκστρατεία στο Αρχιπέλαγος. Η ελεύθερη πρόσβαση 
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, στα δεκάδες τεκμήρια που 
έχουμε συγκεντρώσει, και από ερευνητές αλλά και 
από το ενδιαφερόμενο κοινό, πιστεύω ότι αποτελεί 
την καλύτερη συμβολή στη βαθιά γνώση της ιστο-
ρικής αλήθειας. Θα ήταν εξαιρετικά θετικό εάν ο κ. 
Γκεόργκι Μουράντοφ, μπορούσε να στηρίξει αυτή την 
προσπάθεια».

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Ποιο είναι το πρόγραμμα των δραστηριοτή-

των που έχετε αποφασίσει σαν επιτροπή στο 
πλαίσιο του «Έτους Ιστορίας Ελλάδας – Ρω-
σίας»;

Ε.Π.: «Η οργανωτική επιτροπή για το Έτος Ιστορί-
ας, προγραμματίζει τρεις κύριες εκδηλώσεις με γενικό 
θέμα «ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 18ος ΑΙΩΝΑΣ, Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», που συμπληρώνονται με μουσι-
κό αφιέρωμα στο θέατρο «Αρχίλοχος» και αφιέρωμα 
στον ρωσικό κινηματογράφο στο «Σινέ Έναστρον». 
Στόχος είναι η προβολή της σημερινής Πάρου ως 
τόπου μνήμης των ιστορικών δεσμών με τη Ρωσία. 
Συγκεκριμένα προγραμματίζονται: 

1. Ιστορική διαδικτυακή εκδήλωση, Πάρος - 
Μόσχα –Αθήνα, με ταυτόχρονη μετάφραση σε ελ-
ληνικά, ρωσικά και αγγλικά, ανοιχτή στο κοινό μέσω 
του Youtube, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
του ιστότοπου του Πάρκου. Πρόκειται για την κεντρι-
κή εκδήλωση του έτους, στην οποία θα εγκαινιαστεί 
η ψηφιακή βιβλιοθήκη «Archipelagos Historia», και 
θα παρουσιαστεί το ιστορικό υλικό για τη ρωσική 
ηγεμονία στο Αιγαίο, κατά την περίοδο 1770-1775, 
καθώς και τα αρχειακά τεκμήρια για την Πάρο στους 
νεότερους χρόνους από τον κ. Γιώργο Τόλια, διευ-
θυντή ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών 
του Ε.Ι.Ε.. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους 
ρώσους και έλληνες ιστορικούς που εργάστηκαν στην 
ιστορική έρευνα, την Elena Smilyanskaya, τον Alexey 
Postnikov, τον Γιώργο Τόλια, τη Τζελίνα Χαρλαύτη και 
την Ελευθερία Ζέη. Η εκδήλωση θα χρηματοδοτηθεί 
από το Πάρκο.

2. Ιστορική ταινίας τεκµηρίωσης µικρού µή-
κους (ντοκιµαντέρ) µε υποτιτλισµό, στα ελληνικά 
ρωσικά και αγγλικά, όπου θα παρουσιάζεται με εύλη-
πτο και πρωτότυπο σκηνοθετικά τρόπο η «άγνωστη» 
ιστορία της «Ρωσικής παρουσίας στο Αρχιπέλαγος», 
με κέντρο τον ναύσταθμο στη Νάουσα και φόντο τα 
σημερινά τοπία της Πάρου. Το ντοκιμαντέρ θα προβλη-
θεί στις εκδηλώσεις του έτους που ολοκληρώνονται 
το καλοκαίρι του 2022, σε τηλεοπτικά μέσα στις δύο 

χώρες και θα συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ. Προ-
κειμένου το ντοκιμαντέρ να είναι επιστημονικά έγκυρο 
και ποιοτικά άρτιο, η εταιρεία παραγωγής θα διαθέ-
τει εμπειρία ιστορικών ντοκιμαντέρ με τηλεοπτική και 
φεστιβαλική διανομή και ομάδα ιστορικής-επιστημο-
νικής τεκμηρίωσης με ειδίκευση στο συγκεκριμένο 
θέμα. Αναμένεται η χρηματοδότηση της δημοτικής 
Αρχής, ώστε να ζητηθούν πρόσθετες χορηγίες. 

3. Έκδοση  του βιβλίου της Elena Smilyanskaya,
«Τα ελληνικά νησιά της Μεγάλης Αικατερίνης. Οι 

αυτοκρατορικές βλέψεις της Ρωσίας στη Μεσόγειο». 
Το βιβλίο συγκεντρώνει ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
και στοιχεία της ρωσικής ιστοριογραφίας για τα ελ-
ληνικά νησιά, που είναι άγνωστα μέχρι τώρα στην 
Ελλάδα. Επιδιώκεται να βρεθεί χορηγία. Η Επιτροπή 
μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει ποια θα είναι η οικονομική 
συμβολή του δήμου, και επομένως ο σχεδιασμός της 
είναι σε ένα βαθμό έωλος. Βασίζεται μόνο στη σημα-
ντική στήριξη του προέδρου και του Δ.Σ. του Πάρκου. 
Ελπίζω να μη χαθεί η σημαντική αυτή ευκαιρία για την 
προβολή της Πάρου στη Ρωσία».

Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την ευ-
καιρία αυτή και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη 
των διμερών σχέσεων με τους Ρώσους, και να 
έχουμε τα ανάλογα οφέλη και στην τουριστική 
οικονομία του νησιού μας;

Ε.Π.: «Με τη Ρωσία μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί 
φιλίας και έχουμε κάθε λόγο να διατηρούμε ανοιχτούς 
διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας ιδιαίτερα σε 
θέματα που απασχολούν τη δύσκολη γειτονιά μας. 
Παρά το ότι, υπάρχουν αρνητικές συγκυρίες στις σχέ-
σεις Ρωσίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι 
και πρέπει να παραμείνει σταθερός συνομιλητής της 
Ρωσίας. 

Η ευκαιρία του Έτους Ιστορίας, είναι σημαντική γιατί 
ο ρωσικός λαός τιμά την ιστορία του και τους ιστο-
ρικούς δεσμούς που τον συνδέουν με άλλους λαούς. 
Δεν είναι τυχαίο, ότι τα ίχνη των εγκαταστάσεων του 
ρωσικού ναυστάθμου αναζητούν κατά καιρούς ρώ-
σοι ιστιοπλόοι, αλλά και ρώσοι από θαλαμηγούς που 

αγκυροβολούν στον όρμο του Αϊ-Γιάννη, τη μόνιμη 
έκθεση την επισκέπτονται πανεπιστημιακοί αλλά και 
απλοί ταξιδιώτες, ενώ συνεργείο της ρώσικης τηλε-
όρασης βιντεοσκόπησε τον βυθό του όρμου για να 
εντοπίσει ρωσικά εγκαταλελειμμένα πλοία. Ας μην 
ξεχνάμε ότι ο ναύσταθμος στη Νάουσα, ή «Άουζα», 
είναι για τους Ρώσους ένας χώρος εθνικής υπερη-
φάνειας που συνδέεται με την πρώτη ένδοξη νίκη 
του πολεμικού ναυτικού τους στην εκστρατεία τους 
στο Αιγαίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον εορτασμό 
των 300 χρόνων του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, 
κυκλοφόρησε η επετειακή έκδοση «Αρχιπέλαγος» με 
ρωσικούς, έντυπους και χειρόγραφους χάρτες των 
νησιών του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Πάρος είχε 
την τιμητική της. 

Σε ένα από αυτούς, αντίγραφο του οποίου βρίσκε-
ται στη μόνιμη έκθεση, αποτυπώνονται οι θέσεις και 
τα ονόματα των πολεμικών πλοίων που έδεναν τη 
συγκεκριμένη ημέρα στο ασφαλές αγκυροβόλιο του 
όρμου του Αϊ Γιάννη. Κοιτώντας σήμερα τον όρμο από 
το παράθυρο της μόνιμης έκθεσης, αντικρίζεις σκάφη 
αναψυχής, ιστιοπλοϊκά και θαλαμηγούς. Αυτός ο μο-
ναδικός συνδυασμός ενός τόπου που φέρει μεγάλο 
ιστορικό φορτίο, και συγχρόνως προσφέρει δυνατό-
τητες αναψυχής υψηλού επιπέδου, καθιστά τη Νάου-
σα και το νησί της Πάρου έναν ιδιαίτερα ελκυστικό 
τουριστικό προορισμό. Όταν τον Απρίλιο ο έλληνας 
υπουργός τουρισμού επισκέφτηκε τη Μόσχα και η 
TUI RUSSIA ανακοίνωσε πτήσεις προς Ζάκυνθο και 
Σαντορίνη, συνειδητοποίησα ότι η Πάρος έχασε ακό-
μη μια ευκαιρία να προβληθεί σε μια αγορά υψηλής 
εισοδηματικής τάξης.

Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις η Πάρος 
να γίνει προνομιακός προορισμός στην ανερχόμενη 
ρωσική τουριστική αγορά, αρκεί να υπάρχει η βούλη-
ση για μια συγκροτημένη πολιτική κατάλληλης προ-
βολής, και να αξιοποιούνται ευκαιρίες όπως το Έτος 
Ιστορίας Ελλάδας Ρωσίας».

Ν.Ραγκούσης-Λαουτάρης

Πρώτο θέμα

Η μάχη του Τσεσμέ. Χειρόγραφος Χάρτης από το ναυτικό ημερολόγιο του Stepan Khmetevskii
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Ανησυχία στην Αλυκή
Την περασμένη εβδομάδα σχετικά με πληροφορία που διακινήθηκε για ελλιμενι-

σμό σκάφους στο αγκυροβόλιο της Αλυκής και ουσιαστικά «εκδίωξη» αλιευτικών 
σκαφών, προκλήθηκε ένταση των κατοίκων της περιοχής.

Για το παραπάνω θέμα και υπό τον τίτλο: «Όχι στην υποβάθμιση των αλι-
ευτικών μας καταφυγίων», από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δόθηκε στη 
δημοσιότητα το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Ανάστατη είναι η κοινωνία της Αλυκής μετά την πληροφορία ότι το Ε/Γ- Τ/Ρ 
Alexander πρόκειται να ελλιμενιστεί στο υπό κατασκευή αλιευτικό καταφύγιο της 
Αλυκής λόγω της ακινησίας του και τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Σε επικοινωνία που είχε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδας με 
τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, Στ. Καραχάλιο, επιβεβαιώ-
θηκε η έκδοση ΚΥΑ βάσει της οποίας τα Λιμενικά Ταμεία πρέπει να μεριμνήσουν για 
των ελλιμενισμό ανάλογων περιπτώσεων λόγω της θερινής τους ακινησίας σε κατά 
τόπους αλιευτικά καταφύγια. Ο Κ. Ροκονίδας μετέφερε την ανησυχία των κατοίκων 
της Αλυκής και εξέφρασε την κατηγορηματική μας αντίθεση σε μια τέτοια εξέλιξη. 

Πρόκειται για μια υπουργική απόφαση που ικανοποιεί ενδεχομένως τους επιδο-
τούμενους εφοπλιστές με όχι ευκαταφρόνητα ποσά για την ακινησία των σκαφών 
τους, αλλά σίγουρα προκαλεί αρνητικές συνέπειες στα προορισμένα για άλλους 
σκοπούς αλιευτικά καταφύγια προσβάλλοντας αισθητικά και περιβαλλοντικά τους 
παρακείμενους οικισμούς, όπως πέρσι το Πίσω Λιβάδι. Πολύ περισσότερο όταν στη 
περίπτωση της Αλυκής πρόκειται για ένα έργο του οποίου εκκρεμεί η παράδοση και 
στερείται φωτισμού με προβλήματα ποιότητας στα εγκατεστημένα φωτιστικά, ζη-
τήματα που ήρθαν για συζήτηση στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του Λιμενικού 
Ταμείου από τον εκπρόσωπό μας Β. Σιέττο.

- Ζητάµε από τον Πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου να συγκαλέσει άµεσα 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για το θέµα αυτό και από τον ∆ήµαρχο να παρέµβει 
στον Υπουργό Ναυτιλίας για την επίλυση του.

Τα αλιευτικά καταφύγια του νησιού µας δεν αποτελούν καρνάγια ή επι-
σκευαστικές ζώνες».

Αποχέτευση
Υπογράφηκε στις 26/5/2021, από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ. Γιώργο Πούλιο και τον 

εκπρόσωπο της αναδόχου μελετητικής εταιρίας «ΝΑΜΑ Α.Ε.», η σύμβαση για την 

ανάθεση των μελετών με σκοπό την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή 

Καλάμι και Κρωτήρι. Η σύμβαση έχει ύψος 102.500 ευρώ καλύπτονται από το ΠΔΕ 

της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ενώ το ΦΠΑ ύψους 19.838,71 ευρώ βαρύνει τη ΔΕΥΑΠ. 

Αντικείμενο των μελετών είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην ευρύτερη 

περιοχή Καλάμι και Κρωτήρι. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή νέου καταθλι-

πτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων και η κατάργηση του υφιστάμενου παλαιού 

δικτύου που διέρχεται μέσα από πλήθος ιδιοκτησιών. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει 

και τη μετατόπιση του προβληματικού αντλιοστασίου «Τζουγανάτου» που βρίσκεται 

στην περιοχή πλησίον του Γηροκομείου, το οποίο προκαλεί προβλήματα στους πε-

ριοίκους. Τα νέα αντλιοστάσια που θα εγκατασταθούν είναι υπερσύγχρονα, τελεί-

ως στεγανά, εξαιρετικά απλά και ασφαλή στην συντήρηση, με μηδαμινές εκπομπές 

οσμών και ελάχιστη οπτική και ακουστική όχληση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

ΔΕΥΑΠ/. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες και αναμένεται 

να έχει ολοκληρωθεί στην αρχή της επόμενης χρονιάς. 

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ «το σύνολο των μελετών που θα 

παραδοθούν, θα αποτελέσουν τον φάκελο ενός πλήρως ώριμου έργου και θα δώ-

σουν την ευκαιρία για διεκδίκηση χρηματοδότησης από μελλοντικά προγράμματα 

την επόμενη χρονιά. Το τελικό έργο, αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, ενώ θα συμβάλει στην προστα-

σία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον κόλπο της Παροικιάς και του υδροφόρου 

ορίζοντα του νησιού».
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KOTSONIS INSULATION
ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕ Ι Σ

Στεγάσιμων Χώρων

Σ Τ Ε ΓΑΝΟΠΟ ΙΗΣΕ Ι Σ

Δωμάτων, Υπόγειων Χώρων,

Χώρων Φύτευσης

Δεξαμενών (πισίνες, πόσιμου,

ομβρίων, λυμμάτων)

Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Υπερχείλισης & Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση
υπόγειων τοιχίων

KOTSONIS INSULATION O.E.

Φίλωνος 91, 185 35

Πειραιάς

Τ: +30 210 4115132 

Ε: info@kotsonisinsula�on.gr

www.kotsonisinsula�on.gr

Θερμοϋγρομόνωση
Δώματος

Στεγανοποίηση
Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση
Σκάλας

∆ωρεά στο 
δημοτικό 
σχολείο 
Νάουσας

Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Πάρου Αντιπάρου, 

συνεχίζοντας την κοινωνική προσφορά του προς τον 

παριανό λαό, πρόσφερε όλα τα απαραίτητα ηλε-

κτρολογικά υλικά για τη λειτουργία του εργαστηρίου 

πληροφορικής, ύψους 1000 (χιλίων) ευρώ, στο 12/Θ 

Δημοτικό Σχολείο Νάουσας Πάρου. Ευχόμαστε καλή 

σταδιοδρομία και καλή πρόοδο στους δασκάλους και 

τους μαθητές των σχολείων μας.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ

Κονταράτος Αντώνιος

Σιφναίος Εμμανουήλ 

Σιφναίος Νικ Δημήτριος

Πούλιος Ανάργυρος

Φραγκούλης Δημήτριος

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ: 
«Όλοι 
διαφορετικοί, 
όλοι ίσοι είναι 
το σύνθημα 
του σχολείου 
μας» 

Τα εγκαίνια λειτουργίας του 1ου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Πάρου, 
πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 1η Ιουνίου, σε μια σεμνή 
τελετή. 

Προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι τοπικοί άρχοντες του 
νησιού, ενώ παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Παρονα-
ξίας, Καλλίνικος, η υφυπουργός παιδείας και θρησκευ-
μάτων, Ζέτα Μακρή, αλλά και οι υπεύθυνοι της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια. Όλοι οι 
επίσημοι προσκεκλημένοι έδωσαν τον δικό τους χαιρε-
τισμό, με τον διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ-
ματικού Γυμνασίου Λυκείου Πάρου, Φραγκίσκο Κε-
φάλα, ο οποίος στον λόγο του, μεταξύ άλλων, άφησε 

και ένα όμορφο μήνυμα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι 
ίσοι είναι το σύνθηµα του σχολείου µας. Όλοι 
διαφορετικοί από τη φύση μας και από τη στιγμή που 
γεννιόμαστε. Όλοι ίσοι σε ένα δημοκρατικό σχολείο 
και σε μια δημοκρατική κοινωνία». 

Την κόκκινη κορδέλα του σχολείου την έκοψαν από 
κοινού ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος και η 
υφυπουργός, Ζ. Μακρή. Στη συνέχεια, υπήρξε περι-
ήγηση του εσωτερικού χώρου του κτιρίου, σε όλους 
τους παρευρισκόμενους, ενώ στο τέλος υπήρχε και 
κέρασμα στον κόσμο.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου με δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιμάνι Παροικίας 
& Αερολιμένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από μεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή μόνιμη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίμηση 
με δίπλωμα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από 
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

Ο∆ΗΓΟΣ, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
για φορτηγό αλυσιδάκι και ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητούνται από 
εταιρία ενοικιάσεων κάδων – ανακύ-
κλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
6980 512 445 – 6932 460 190

ΚΟΠΕΛΑ με προϋπηρεσία για 
υπάλληλος υποδοχής, ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* στην Πάρο για την 
σεζόν 2021. Τηλ. Επικοινωνίας 22840 
51977. E -mail στο astir@otenet.gr 
και astirlogist@gmail.com

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται στην Αντίπαρο. 
Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρε-
σία τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα, άριστη γνώση και εφαρμογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων, ευχάριστος-
θετικός χαρακτήρας, απόφοιτος 
σχολής μαγειρικής. Παρέχονται: 
4μηνη απασχόληση, (Ιούνιος-Σε-
πτέμβριος), απολαβές αναλόγως 
προσόντων, διαμονή-διατροφή, 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
Βιογραφικά: vilabro@gmail.com, Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6946 00 00 36

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανομών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, Δίπλωμα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Βιογραφικά στο Fax: 22840 – 41563 
και στο email: arhicom1@otenet.gr. 
Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 
41764

ΚΥΡΙΑ ζητείται, ευγενική, υπομονε-
τική, με εμπειρία, για να εργαστεί ως 
εσωτερική στις Λεύκες, για φροντίδα 
ηλικιωμένης, με έντονα κινητικά 
προβλήματα. Συστάσεις απαραίτητες. 
Πληροφορίες στο τηλ. 694 599 6800

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από την Τεχνι-
κή Εταιρεία Morphό, για το γραφείο 
της Νάουσας στην Πάρο. Παρακαλώ 
πολύ όπως στείλετε το βιογραφικό 
σας στο hr@morpho.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 
σε Μίνι Μάρκετ. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 23721

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται, για όλα τα 
πόστα από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 
Για πληροφορίες στο τηλ. 6947 023 

004

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ζητείται, με όρεξη για 
δουλειά και γνώσεις υπολογιστών. 
Εργασία 6ημέρη, 8ώρη, από Ιούνιο 
μέχρι Οκτώβριο. Επικοινωνία στο 
6948 668 120, αυστηρά από τις 17:00 
το απόγευμα και έπειτα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητείται 
για εργασία σε κατάστημα επίπλων 
στην Παροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 22989

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται από ξενοδοχείο 
5* για την καλοκαιρινή σεζόν, για τα 
πόστα κουζίνας, λάντζα και καμαριέ-
ρα, για πλήρη απασχόληση, ευχάριστο 
περιβάλλον, ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, διαθέτουμε διαμονή και 
διατροφή. Πληροφορίες στο τηλ. 6937 
124 770

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται για βίλα στο 
νησί της Αντιπάρου. Απαραίτητα 
προσόντα, αγγλικά και προϋπηρεσία. 
Τηλ. Επικοινωνίας στο 6988 583 574, 
e-mail gm@thinkaboutgreece.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται από 
τουριστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Απαραίτητα αγγλικά και Η/Υ. Τηλ. 
επικοινωνίας 6943 217 763, e-mail 
info@traveltoparos.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για το 
παντοπωλείο Arsenis στη Νάουσα, 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το 
λογιστήριο της χονδρικής πώλησης 
στη Νάουσα και ΠΩΛΗΤΗΣ για το 
κατάστημα της Παροικιάς. Βιογραφικά 
στο email ktimaarseni@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 
ζητείται από το Autovision ΚΤΕΟ 
ΠΑΡΟΥ, για όλο το χρόνο. Αποστολή 
βιογραφικών:  
kteoparou@autovision.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FORD CAPRI 
MK2, πωλείται μοντέλο του 1974, 
αντίκα γνήσια, πιστοποιημένη, χωρίς 
σκουριά, πλήρως αντικατάσταση με 
γνήσια ανταλλακτικά, λίγα χιλιόμετρα, 
τιμή λογική. Τηλ. Επικοινωνίας 6983 
605 007

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»

Προαγγελία Γάμου
Ο Μιλτιάδης Μαντενούδης του Ευστρατίου και 

της Μελπομένης το γένος Βερβέρη, που γεννήθηκε 
στις Σέρρες και κατοικεί στην Αθήνα και η Χριστί-
να Σκιαδά του Φωτίου και της Γαρυφαλιάς το γένος 
Μπιζά, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Αθήνα, θα παντρευτούν στις 10/7/2021 στον Ιερό 
Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πάρο. 

Η πολιτική 
στα καλύτερα 
της!

Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Η πολι-
τική αλλάζει, αλλά οι πολιτικοί ακολουθούν το δια-
χρονικό «γηράσκω αεί διδασκόμενος» του Σωκράτη, 
πριν από πολλούς αιώνες και εμπλουτίζουν τις γνώ-
σεις τους, με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν σε 
κάθε περίοδο;

Είναι γνωστό ότι ο κάθε πολιτικός, θέλει να αφήσει 
το προσωπικό του αποτύπωμα, να κάνει τη διαφορά, 
άλλοτε με το έργο του και άλλοτε με τις «έξυπνες» 
παρεμβάσεις, τις ατάκες, τα σύγχρονα tips του πο-
λιτικού του λόγου. Στη σύγχρονη εποχή μας, που 
κάθε φράση ενός πολιτικού «διυλίζεται» μπαίνοντας 
στο μικροσκόπιο των ΜΜΕ και του διαδικτύου, η 
πολιτική του καριέρα καθορίζεται από εικόνες και 
μικρές φράσεις, ατάκες της πολιτικής επικοινωνίας, 
με στόχο τον εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης και 
την αναπαραγωγή από τα ΜΜΕ.

«Ανδρέα, δεν αρέσουμε πλέον» είναι μια έξυπνη 
φράση, ατάκα, tip, της αείμνηστης Μελίνας, προς 
τον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι 
tip, μια ατάκα, μια γρήγορη και μικρή φράση συ-
μπυκνωμένου πολιτικού μηνύματος, στην εποχή της 
ταχύτητας και της πολιτικής επικοινωνίας μέσω των 
social media. Ακόμη και οι δύο τελευταίοι Πρόεδροι 

της Αμερικής, στήριξαν τις προεκλογικές τους κα-
μπάνιες, στον περιορισμένο χώρο του twitter, προ-
βάλλοντας τα συνθήματα τους.

Φυσικά, τα tips της πολιτικής επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούνται από τους πολιτικούς, δεν υποκα-
θιστούν την αφήγηση, το περιεχόμενο του αναλυτι-
κού μηνύματος, τα επιχειρήματα διαλόγου, αλλά δι-
ευκολύνουν και απλουστεύουν την επικοινωνία στη 
νέα εποχή των τεχνολογικών εξελίξεων και της νέας 
κοπής «ακροατών – πολιτών». Αρκεί να στηρίζονται, 
σε έξυπνες ιδέες, αλήθειες, διαπιστώσεις και μικρά 
μυστικά, παραπολιτικά. Στόχος, η αύξηση του βαθ-
μού αναγνωρισιμότητας και εικόνας ενός πολιτικού 
και η ανάδειξη του στη νέα γενιά των πολιτικών, οι 
οποίοι είναι πραγματικοί γνώστες των νέων τρόπων 
επικοινωνίας με τους πολίτες.

Σε μια εποχή όπου το «μέσον είναι το μήνυμα», 
σύμφωνα με τον καθηγητή Marshall Mcluhan, η επι-
κοινωνία των πολιτικών μηνυμάτων έχει μεταμορ-
φωθεί από βαρύγδουπες, στομφώδεις και ανούσιες 
φράσεις, σε απλές, εύκολες και κατανοητές φράσεις, 
ατάκες, tips πολιτικής επικοινωνίας.

Ένας νέος Οδηγός, με πληθώρα tips, 331+1 και 
τίτλο «Ευ Πολιτεύεσθαι» που θα κυκλοφορήσει μέσα 
στο καλοκαίρι, με πολιτικές φράσεις, tips, που στόχο 
έχουν να βοηθήσουν την επικοινωνία των πολιτικών 
με τους πολίτες, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας 
των μέσων. Tips, που διαμορφώθηκαν μέσα από την 
καθημερινότητα της πολιτικής πρακτικής, των πρω-
ταγωνιστών του χώρου και της πολυετούς εμπειρίας 
του συγγραφέα του, Οδηγού των tips. Σύμφωνα με 
την κριτική ειδικών της πολιτικής επικοινωνίας, το 
χαρακτηριστικό των tips, είναι.. μια νέα πολιτική 
γραφή χωρίς το λίπος του περιττού! Ένα «πο-
λιτικό λίπασμα» για έξυπνες ομιλίες, συνεντεύξεις 
και δηλώσεις, που θα «παίζουν» σε όλα τα ΜΜΕ. 
Με τα tips, η πολιτική επικοινωνία σας, στα καλύ-
τερα της! Και σύμφωνα με γνωστό απόφθεγμα του 
Ανατόλ Φρανς, Γάλλου μυθιστοριογράφου και κρι-
τικού «Αν κάτι έχει ειπωθεί και έχει ειπωθεί καλά, 
μην έχεις ενδοιασμούς. Παρ το και αντίγραψε το!».

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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«Πανδημία 
απώλειας» 
στον παιδικό 
ψυχισμό
(Μέρος 2ο)

Συναισθηματικές καταστάσεις όπως λύπη, πόνος, 
απόγνωση, διαμαρτυρία, άγχος παρατηρούνται στο 
επίπεδο της συμπεριφοράς των παιδιών μετά την 
πραγματική ή τη ψυχική απώλεια του σημαντικού προ-
σώπου και δε θεωρούνται διεργασίες πένθους.

Στα πρώτα χρόνια ζωής, κατά τη διαδικασία απο-
χωρισμού και ανεξαρτητοποίησης του παιδιού από τη 
μητέρα, εισάγονται τα μεταβατικά αντικείμενα και φαι-
νόμενα που βοηθούν το παιδί να διαχειριστεί την πρώ-
τη αυτή απώλεια της ζωής του με έναν σταδιακό και 
ομαλό τρόπο. Συχνά, είναι κάποια μαλακά παιχνίδια, 
συμβολίζουν την σχέση με τα γονεϊκά πρόσωπα και το 
παιδί ανατρέχει σ’ αυτά κυρίως σε στιγμές μοναξιάς 
και εσωτερικής αναστάτωσης. Υποκαθιστούν συμβο-
λικά την παρουσία του γονεϊκού προσώπου. Η εσωτε-
ρική «τακτοποίηση» του απολεσθέντος προσώπου σε 
καταστάσεις πένθους μπορεί να πάρει αυτή την σημα-
σία της συμβολικής γονεϊκής παρουσίας, στην οποία 
ανατρέχει κανείς σε στιγμές εσωτερικής αναζήτησης. 

Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί/έφηβος θα αντι-
δράσει σε μια απώλεια είναι ένας συνδυασμός παρα-
μέτρων όπως η ηλικία/γνωστικό επίπεδο, η πληρο-
φόρηση σχετικά με το γεγονός, η φύση της σχέσης 
με το άτομο που έχει πεθάνει/ νοσεί/ κινδυνεύει, οι 
προηγούμενες εμπειρίες απώλειας, ο προσωπικός τρό-
πος διαχείρισης δυσκολιών, οι μηχανισμοί διαχείρισης 
ενηλίκων- «σημαντικών άλλων» και τέλος η ύπαρξη 
υποστηρικτικού δικτύου.

«Ο πόνος που μοιράζεται είναι μισός πόνος», αναφέ-
ρει μια παροιμία. Σ’ αυτή την δύσκολη συνθήκη, τόσο 
για τους μικρούς, όσο και για τους μεγάλους, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό οι γονείς ή τα πρόσωπα φροντί-
δας να αφουγκραστούν τα άγχη ασθένειας, θανάτου, 
αποχωρισμού που ενδεχομένως θα εκδηλώσουν τα 
παιδιά, τις αγωνίες τους για το μέλλον, τους φόβους 
τους, να «εμπεριέξουν» τα συναισθήματα τους, τις σκέ-
ψεις τους και να λειτουργήσουν σαν ένα «κράτημα» 
για τα ίδια. Αν πρόκειται για μια πραγματική επικείμενη 
απώλεια κάποιου προσώπου, ενημερώστε τα παιδιά 
για τον επικείμενο θάνατο. Δεν αποκρύπτουμε το γεγο-
νός στα παιδιά και δε δίνουμε ψεύτικες πληροφορίες 
γιατί δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα.

Προσκαλέστε τα, εφόσον το επιθυμούν, να στείλουν 
ένα μήνυμα, μια ζωγραφιά στον γονιό, τον παππού, την 
γιαγιά, τον συγγενή ή φίλο τους. Διαβεβαιώστε τα ότι 
θα το δώσετε εάν παρευρεθείτε στο πλευρό του ή θα 
το διαβιβάσει το προσωπικό υγείας. Εξηγήστε στα παι-
διά ότι ακόμα και αν είναι σε καταστολή ο άνθρωπός 
σας, μπορεί να ακούσει αυτό που έχουν να του πουν, 
καθώς από όλες τις αισθήσεις, εκείνη που χάνεται τε-
λευταία είναι η ακοή. Ακούστε τις ερωτήσεις και τις 
απορίες τους και δώστε εξηγήσεις. Χρησιμοποιήστε 
λέξεις όπως «πέθανε», και αποφύγετε διφορούμενες 
εκφράσεις όπως «χάθηκε», «έφυγε», «πήγε ταξίδι», 
«τον πήρε ο θεός γιατί τον αγαπούσε πολύ» τις οποίες 

παρερμηνεύουν τα μικρότερα παιδιά. Καλό θα ήταν να 
μην αποκόπτουμε τη συμμετοχή του παιδιού από τις 
εκδηλώσεις πένθους (κηδεία, μνημόσυνο ή επίσκεψη 
στο νεκροταφείο), αρκεί να το ρωτήσουμε εάν επιθυ-
μεί να συμμετέχει και να του εξηγήσουμε τι θα συμβεί 
κάθε φορά.

Ακόμη, σημαντικό είναι να εδραιωθεί μια αίσθηση 
«συνέχειας» σε μια περίοδο πολλαπλών ανατροπών 
που προκαλούνται από την απώλεια αγαπημένου προ-
σώπου και την πανδημία του κορωνοϊού. Υιοθετήστε 
μια νέα ρουτίνα στο σπίτι και εντάξτε σε αυτήν τόσο 
τις σχολικές δραστηριότητες και τα διαδικτυακά μα-
θήματα, όσο και νέες συνήθειες με τα παιδιά σας (π.χ. 
μαγείρεμα, επιτραπέζια παιχνίδια, δημιουργία οικογε-
νειακού άλμπουμ φωτογραφιών). Προτρέψτε αγαπη-
μένα πρόσωπα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες 
(π.χ. παππού, γιαγιά) να διατηρούν επαφή με τα παιδιά 
διαβάζοντας παραμύθια ή παίζοντας παιχνίδια μέσω 
διαδικτύου. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίζουν με 
τους φίλους του και να συμμετέχουν φυσιολογικά σε 
διάφορες δραστηριότητες (παιχνίδι, σχολικές εκδρο-
μές, γιορτές). Το παιδί χρειάζεται να μάθει ότι στη ζωή 
υπάρχουν και χωρούν τόσο οι χαρούμενες όσο και οι 
θλιβερές στιγμές.

Αποφύγετε να αναθέτετε στα παιδιά ρόλους και ευ-
θύνες που δεν αναλογούν στην ηλικία τους. Όταν αντι-
στρέφονται οι ρόλοι και τα παιδιά αναλαμβάνουν να 
φροντίζουν ή να λειτουργούν ως γονείς για τα μικρό-
τερα αδέλφια, τότε συχνά επιβαρύνονται συναισθημα-
τικά. Διατηρήστε το γονεϊκό σας ρόλο, τους κανόνες 
πειθαρχίας και δείξτε πολλή κατανόηση στις αλλαγές 
της συμπεριφοράς τους, που στην ουσία καλύπτουν 
την θλίψη τους. Τέλος, οι ίδιοι οι γονείς χρειάζεται να 
μπορέσετε να φροντίσετε τον εαυτό σας, να ικανο-
ποιήσετε τις προσωπικές ανάγκες σας στο μέτρο που 
αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των περιορισμών και να 
μπορέσετε να δείτε τα δικά σας συναισθήματα και τις 
αγωνίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η πανδημία.

Συμπερασματικά, η νόσος COVID-19, δεν αποτελεί 
απλά μια πανδημία αλλά και μια ψυχολογική κρίση 
με ποικίλες διαστάσεις και προεκτάσεις. Βασικότερη 
όλων είναι η απώλεια, το άγχος της απώλειας του αντι-
κειμένου, κατ’ επέκταση το πένθος και οι διεργασίες 
του και η απώλεια της κανονικότητας μας. Τα παιδιά, 
με γνώμονα την ηλικία τους, την ψυχοσυναισθηματική 
ωριμότητα τους και τους εσωτερικούς τους πόρους, 
αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα της πανδημίας με 
διαφορετικό τρόπο και χρειάζεται ως γονείς, συγγε-
νείς, εκπαιδευτικοί, ειδικοί ψυχικής υγείας να τα υπο-
στηρίξουμε κατάλληλα και να τα «περιέξουμε» σ’ αυτή 
την «πανδημία απώλειας» που συμβαίνει στον ψυχισμό 
τους. 

Τσίγκου Χριστίνα,
Κλινική Ψυχολόγος MSc, Κλιμάκιο Σύρου, 

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι αξιότιμοι 
εφοπλιστές!

Είμαστε ένας λαός πολύ περίεργος σε ό,τι αφο-
ρά την αντίδρασή μας. Μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν 
ένα περίπου χρόνο όλοι έτρεχαν στα σούπερ μάρ-
κετ –στην αρχή της πανδημίας- για να αγοράσουν 
χαρτί υγείας! Ναι, αυτό πίστευαν ότι είναι το πρώ-
το που χρειάζονται για την πανδημία.

Προφανώς, λόγω της αγοράς των χαρτιών υγεί-
ας, ο εφοπλιστής, Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος 
κατά τα άλλα της ένωσης πλοιοκτητών της χώρας 
μας είπε ότι «η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι πει 
η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών» και ότι τον πρω-
θυπουργό της χώρας όποτε θέλουν μπορούν να 
χε...ν επάνω του. Αυτή ήταν η δήλωση του αξιότι-
μου κατά τα άλλα Π. Λασκαρίδη, που δόθηκε σε 
ΜΜΕ της αλλοδαπής. Η αλαζονεία του εφοπλιστή 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ενώ η έπαρσή του 
χτύπησε «κόκκινο». Φυσικά, τη δήλωσή του στη 
συνέχεια την αποδοκίμασε τόσο ο εφοπλιστικός 
κόσμος, όσο και ο ίδιος του ο αδελφός. Ο ίδιος δε, 
ο περιβόητος κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, προσπά-
θησε να ανακατασκευάσει την αρχική του δήλωση 
λέγοντας ότι δεν αφορούσε τον πρωθυπουργό και 
οι πορτογάλοι δημοσιογράφοι χρησιμοποίησαν 
βάναυσα -εκτός θέματος και ειρμού- μία συζήτηση 
που είχε μαζί τους. Σημειώνουμε ότι η συνέντευξη 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, δόθηκε στον ανεξάρτητο δη-
μοσιογραφικό οργανισμό European Investigative 
Collaboration, σε δημοσιογραφική έρευνα με τίτλο 
«Black Trail», η οποία διερευνά τις περιπτώσεις 
παραβίασης των περιβαλλοντικών όρων λειτουρ-
γίας από εφοπλιστές που μένουν ατιμώρητοι… 
(άκου θέμα που πήγαν να ανοίξουν οι δημοσιο-
γράφοι!). Είπε και άλλα ωραία ο κ. Λασκαρίδης, 
μεταξύ αυτών, και ότι η ναυτιλία δεν έχει καμία 
σχέση με την Ελλάδα και δεν υπάρχει τίποτα που 
θα κερδίσει ένας πλοιοκτήτης από τη χώρα αυτή.

Ωραία όλα αυτά μόνο που… Οι εφοπλιστές 
απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο εισοδήμα-
τος στα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλ-
λευση πλοίων. Απαλλάσσονται από κάθε φορολο-
γία ή υπεραξία που μπορεί να πραγματοποιηθεί 
είτε από την πώληση κάποιου πλοίου, είτε από την 
είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης, είτε από 
άλλη αιτία. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισο-
δήματος στο ποσό των καθαρών κερδών ή μερι-
σμάτων κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, 
που εκτός από την εκμετάλλευση πλοίων έχει και 
άλλες εκμεταλλεύσεις (αυτός είναι ο λόγος άλλω-
στε που ο κ. Λασκαρίδης εκτός από εφοπλιστής εί-
ναι και ξενοδόχος). Απαλλάσσονται από τον φόρο 
πλοία Α’ κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλάδα. 
Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία Α’ κατηγορί-
ας που υφίστανται επισκευές και οι δαπάνες για 
αυτές καλύπτονται με εισαγωγή συναλλάγματος. 
Απαλλάσσονται, απαλλάσσονται, απαλλάσσονται… 
Απαλλάσσονται αν έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών 
(τα φορτηγά), αν έχουν ναυπηγηθεί στην Ελλάδα, 
από τον φόρο κληρονομιάς τα άνω των 1.500 κό-
ρων και όρεξη να έχετε να διαβάζετε από πόσα 
απαλλάσσονται.

Αυτοί είναι οι εφοπλιστές «εθνικοί ευεργέτες», 
που χ… ακόμα και τη χώρα!

Απόψεις
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Δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από την καταστρο-
φική πυρκαγιά στο Σχίνο και στο Αλεποχώρι, όπου 
έκαψε 52.000 στρέμματα παρθένου δάσους από το 
σύνολο των 72.000 στρεμμάτων συνολικής καμένης 
έκτασης. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε, όπως και οι 
περισσότερες. Από ανθρώπινο λάθος. Για μια ακόμη 
φορά εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου. Μίας περιό-
δου, που και στην Πάρο έχουμε ζήσει αντίστοιχες στιγ-
μές, μικρότερης επικινδυνότητας φυσικά, λόγω και της 
χαμηλής βλάστησης που υπάρχει στο νησί. 

Η «Φ.τ.Π.», ευχαριστεί, το Γραφείο Τύπου του Αρχη-
γείου του Πυροσβεστικού Σώματος, για την άδεια που 
έδωσε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε 
με τον προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμα-
κίου Πάρου, Δημήτρη Καραπαναγιώτη, ο οποίος 
μας μίλησε για τους κινδύνους που υπάρχουν, τι πρέπει 
να προσέχουμε, αλλά και την ετοιμότητα που έχει το 
κλιμάκιο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στο νησί. 

Αντιπυρική περίοδος
Από 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική 

περίοδος. Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα είδη 
καύσεων για αυτή την περίοδο και τι πρέπει 
να προσέχει ιδιαίτερα ο κόσμος;

Δ.Κ.: «Χαίρετε, Χριστός Ανέστη! Αρχικώς ας υπεν-
θυμίσουμε για ακόμη μία φορά την διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου: 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. 
Η ερώτησή σας αναφέρεται σε είδη καύσεων. Κρίνο-
ντας από τη μορφολογία τού εδάφους τού νησιού μας 
και τα είδη των δραστηριοποιουμένων επαγγελματι-
ών σε αυτό, το μόνο είδος καύσης που συναντούμε 
εδώ είναι η καύση κλαδεμάτων φυτειών σε σωρούς 
(η λεγόμενη «ελεγχόμενη καύση»). Αυτό λοιπόν το 
είδος καύσης υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται αυ-
στηρώς για το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου. 
Και όπως δυστυχώς αποδεικνύει συνεχώς η πυρο-
σβεστική καθημερινότητα, η καύση αυτή δεν εκτελεί-
ται από τους περισσότερους υπό τις προβλεπόμενες 
συνθήκες, με αποτέλεσμα την επέκταση της νομιζο-
μένης ελεγχόμενης καύσης και την πρόκληση πυρ-
καγιάς. Αυτό μάλιστα συμβαίνει όχι μόνο σε θερινούς 
μήνες (οπότε και απαγορεύεται αυστηρώς), αλλά και 
σε χειμερινούς, ακόμη και με άπνοια. Σίγουρα κάποιοι 
αναγνώστες εδώ θα μειδιάσουν υποστηρίζοντας ότι 
υπερβάλλουμε. Ωστόσο, σας μεταφέρω ότι υπαίτιος 
πρόκλησης πυρκαγιάς σε υπαίθρια έκταση στην Πάρο 
έχει παραδεχθεί στον ομιλούντα ότι έχοντας ανάψει 
φωτιά σε σωρό, υπό άπνοια, και απομακρυνόμενος 

από αυτόν προς καθαρισμόν μέρους τού υπολοίπου 
χωραφιού του, θεωρώντας ότι η άπνοια καθίσταται 
ικανός αποτρεπτικός παράγων, δεν αντελήφθη πότε η 
φωτιά επεξετάθη από τον σωρό στην χαμηλή ποώδη 
βλάστηση πέριξ αυτού και κατέληξε σε θάμνο, σε από-
σταση τριάντα μέτρων από τον σωρό και εν συνεχεία 
σε μεγάλο μέρος τού χωραφιού.

Επομένως, αυτό το οποίο οι πολίτες πρέπει να προ-
σέχουν, είναι να μη προβαίνουν στην καύση υπολειμ-
μάτων/κλαδεμάτων φυτειών καθ’ όλην την διάρκεια 
της αντιπυρικής περιόδου. Με έναν σωστό προγραμ-
ματισμό οι εν λόγω εργασίες μπορούν (και πρέπει) να 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Απριλίου. Και 
γενικότερα όμως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όλων 
στα παρακάτω –πρόκειται περί των συνήθων οδηγι-
ών, τις οποίες δημοσιεύουν ετησίως οι Πυροσβεστι-
κές Διοικήσεις. Σημειώνουμε τα σημαντικότερα:

• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα στην ύπαιθρο.
• Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην 

ύπαιθρο.
• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, οι 

οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά λόγω 
σπινθηρισμού (τροχός, οξυγονοκόλληση κ.ά.).

• Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (ούτε στην 
παραλία).

• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στην ύπαιθρο/εκτός των 
κάδων. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους.

• Δε σταθμεύουμε το όχημά μας σε σημεία όπου 
υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων 
(στο κάτω μέρος/εξάτμιση) διατηρείται υπερθερμα-
σμένος (καίει) για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την 
απενεργοποίηση του κινητήρα.

• Από την εξάτμιση όλων των τύπων οχημάτων και 
μηχανημάτων προκαλούνται ενίοτε σπινθήρες. Ιδιαί-
τερη προσοχή πρέπει να δίδεται από τους χρήστες 
γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ), γεωργικών μηχα-
νημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου. Απαι-
τείται τακτική συντήρησή τους και αυξημένη προσοχή 
κατά την χρήση τους.

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και από τους μελισ-
σοκόμους κατά το κάπνισμα μελισσών (όταν επιτρέ-
πεται).

Φυσικά για όλα τα ανωτέρω, καθώς και για άλλες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η ρίψη πυ-
ροτεχνημάτων/βεγγαλικών, υπάρχουν τα αντίστοιχα 
νομοθετήματα/πυροσβεστικές διατάξεις, τις οποίες 
γνωρίζουν (ή θα έπρεπε να γνωρίζουν) οι ενδιαφε-
ρόμενοι.

Κοιτάξτε, όλα τα ανωτέρω δεν τα λέμε υποθετι-
κώς. Τα βλέπουμε στην πράξη (την περασμένη μό-
λις εβδομάδα κληθήκαμε για κατάσβεση πυρκαγιάς 
λόγω «ελεγχόμενης» καύσης, όπου και βεβαιώσαμε 
παράβαση). Απαιτείται προσοχή, απαιτείται παιδεία, 
απαιτείται συνείδηση. Πρέπει κάποια πράγματα να μας 
γίνουν συνήθεια, καλή συνήθεια (παιδεία)».

Οι πυρκαγιές
Ποιοι είναι συχνότεροι λόγοι που εδώ στην 

Πάρο ξεσπάνε πυρκαγιές;
Δ.Κ.: «Όπως έχουμε ξαναπεί από το βήμα αυτό, 

η βασικότερη αιτία πρόκλησης πυρκαγιών εν γένει 
είναι ο άνθρωπος και η επέμβασή του στο φυσικό 
περιβάλλον. Και το νησί μας δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Έτσι οι συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών 
είναι η (ανεξέλεγκτη) ελεγχόμενη καύση, η απόρριψη 
αναμμένου τσιγάρου στην ύπαιθρο (βλέπουμε πολύ 
συχνά να εκσφενδονίζονται τσιγάρα από οχήματα) και 
η στάθμευση οχήματος επάνω από ξερά χόρτα (στις 
παραλίες, στα πρανή οδοστρωμάτων, σε χωράφια, σε 
εξοχικά). Στις ανωτέρω προστίθενται οι σπινθηρισμοί 
από στύλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από 
εξατμίσεις οχημάτων-μηχανημάτων, αλλά και η εκτέ-
λεση θερμών εργασιών».

Δεν ξέρω αν έχετε υπολογίσει ποτέ, αλλά 
έχετε μια εικόνα, για το αν οι πυρκαγιές εδώ 
στην Πάρο είναι ηθελημένες ή είναι από ατυ-
χήματα;

Δ.Κ.: «Δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαλευκανθεί με 
βεβαιότητα η αιτία μιας πυρκαγιάς. Συναντώνται και 
περιπτώσεις δόλου (προσωπικό συμφέρον, εκδίκηση 
κ.ά.), ωστόσο η αμέλεια χαρακτηρίζει τα περισσότερα 
συμβάντα. Και θα θέλαμε οι αναγνώστες να το κρατή-
σουν αυτό και να προβληματισθούν. Όχι μόνον οι πυρ-
καγιές, αλλά ατυχήματα πάσης φύσεως συμβαίνουν 
χωρίς να το επιθυμούμε, χωρίς να το περιμένουμε. 
Η αφαίρεση της προσοχής, η έλλειψη μέτρων πυρο-
προστασίας (έλλειψη νερού, απουσία καθαρής ζώνης 
πέριξ της εστίας, ατελής κατάσβεση της εστίας και 
αποχώρηση κ.ά.) και κυρίως η έλλειψη παιδείας και 
συνείδησης, το «δε βαριέσαι», το «δε θα συμβεί σ’ 
εμένα». Όλα τα ανωτέρω εντάσσονται στην αμέλεια. 
Και φυσικά, κατά τους θερινούς μήνες, όταν ο κόσμος 
στο νησί είναι περισσότερος, μη ντόπιος, συχνά λι-
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γότερο ώριμος (λόγω ηλικίας και μη), τα φαινόμενα 
αμελείας πληθαίνουν».

Οι Λεύκες είναι μια περιοχή που έχει το δάσος 
ακριβώς πάνω από τον οικισμό. Τα συστήματα 
πυρόσβεσης στη δασική έκταση είναι σε καλή 
κατάσταση; Τι παραπάνω μέτρα λαμβάνονται 
την καλοκαιρινή σεζόν;

Δ.Κ.: «Εντός του αλσυλλίου των Λευκών υφίστα-
νται είκοσι επτά βάνες με ισάριθμες πυροσβεστικές 
φωλιές, οι οποίες τροφοδοτούνται από ανεξάρτητη 
δεξαμενή ύδατος. Αυτές ελέγχονται ετησίως από εμάς 
και γίνονται εισηγήσεις συντηρήσεως ή επισκευής 
τους, αν εντοπισθεί σφάλμα. Επίσης, ακριβώς δίπλα 
στο αλσύλλιο υπάρχει υδροστόμιο. Κατά την αντιπυ-
ρική περίοδο, όταν η σύνθεση της ημερήσιας βάρδιας 
του Πυροσβεστικού Κλιμακίου το επιτρέπει, επανδρώ-
νεται περιπολικό όχημα, το οποίο σταθμεύει πλησίον 
του αλσυλλίου, έξω από το γραφείο της κοινότητος».

Οι δυνάμεις – το κλιμάκιο
Σε περίπτωση που ξεσπάσει μια πυρκαγιά με 

μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, πέρα από τις 
ενισχύσεις που θα έρθουν από άλλες περιοχές, 
υπάρχει κάποιο εθελοντικό τμήμα έτσι ώστε να 
βοηθήσει το έργο του Πυροσβεστικό Σώματος 
Πάρου;

Δ.Κ.: «Η μόνη επίσημη εθελοντική ομάδα εκπαι-
δευμένη σε θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστι-
κού Σώματος (πυρόσβεση-διάσωση) στην Πάρο είναι 
η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), με έδρα τη Νά-
ουσα. Όποτε έχει απαιτηθεί η συνδρομή τους, η από-
κρισή τους ήταν άμεση και η συνεργασία μας αγαστή.

Σε μεγάλα συμβάντα έχουμε όλοι οι συνάδελφοι 
στο Κλιμάκιο επανειλημμένως εντυπωσιασθεί από την 
προθυμία πολιτών, μη εκπαιδευμένων από το Σώμα, 
να συνδράμουν το έργο μας. Τα τηλέφωνα «σπάνε», 
όχι μόνο για να αναγγείλουν το συμβάν, αλλά και από 
συμπολίτες μας οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι προς βο-
ήθειά μας. Γεγονός είναι ότι η βοήθειά τους είναι ανε-
κτίμητη. Αν ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε και ένα μέρος 
καταλλήλως εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο, το οποίο 
θα μπορούσαμε να εμπιστευθούμε έτι περισσότερο 
και να του αναθέσουμε καθήκοντα, το επίπεδο της 
συνεργασίας θα ήταν ακόμη πιο ανεβασμένο».

Το εθελοντικό τμήμα περνάει κάποια σεμινά-
ρια πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική;

Δ.Κ: «Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του 
Εθελοντή Πυροσβέστη (μάχιμος ή οδηγός), υπάρχει 
μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία πραγμα-
τοποιείται υπό την ευθύνη και εποπτεία της Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας. Κατ’ αρχάς πρέπει να το αιτηθεί 
εγκαίρως –από 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου–, 
υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εν συ-
νεχεία, αφού εγκριθεί η συμμετοχή του στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, ακολουθεί η εκπαίδευση, διαρκείας 
120 ωρών, από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, 
η οποία για την Πάρο λαμβάνει χώρα στο Κλιμάκιό 
μας. Η εκπαίδευση αποτελείται από θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα αντι-
κείμενα της πυροσβεστικής νομοθεσίας, οι δασικές 
πυρκαγιές, οι διασώσεις, τα πυροσβεστικά οχήματα 
και ο εξοπλισμός. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευ-
σης ακολουθεί εξέταση των υποψηφίων, οι οποίοι, εφ’ 
όσον επιτύχουν, λαμβάνουν την σχετική πιστοποίηση, 
εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυρο-
σβεστών, παραλαμβάνουν το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή 
Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν καθήκοντα στις κατά 
τόπους μονάδες». 

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου διαθέτει 
επαρκή εξοπλισμό και στελέχη ή υπάρχουν ελ-
λείψεις;

Δ.Κ: «Η ημερήσια βάρδια στο Κλιμάκιο της Πάρου 
αποτελείται από τρεις έως πέντε υπαλλήλους, δηλαδή 
επανδρώνεται κατά κανόνα ένα όχημα. Σπανιότερα, 
όποτε η ημερήσια επάνδρωση το επιτρέπει, δεύτερο 
όχημα βρίσκεται σε ετοιμότητα ή αποστέλλεται προς 
περιπολία. Εννοείται πως σε καθημερινή βάση υπάρ-
χουν συνάδελφοι σε ετοιμότητα.

Όπως έχουμε πει και άλλοτε, είναι τέτοια η φύση 
τού έργου τού Πυροσβεστικού Σώματος που δεν επι-
τρέπει, θαρρώ, να παραδεχθεί κανείς ότι το ανθρώ-
πινο δυναμικό και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι 
ποτέ επαρκής. Η ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και 
με περισσότερα και πιο σύγχρονα μέσα είναι πάντο-
τε επιθυμητή. Ιδιαίτερη όμως είναι, πιο συγκεκριμέ-
να, και η φύση τού έργου τού Κλιμακίου της Πάρου: 
πρόκειται για μια μονάδα της νησιωτικής επαρχίας, 
με σχετική ηρεμία κατά τη χειμερινή περίοδο (υπό μη 
έκτακτες συνθήκες), οπότε και το προσωπικό και τα 
μέσα απλώς επαρκούν, αλλά με αυξημένο έργο κατά 
την θερινή περίοδο, οπότε ο κόσμος στο νησί είναι 
πλέον υπερβολικός, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα 
περιστατικά και άρα οι ανάγκες μας (περιπολίες, οχή-
ματα ετοιμότητος). Οπωσδήποτε όμως δεν μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας ένα μεγάλο συμβάν 
όπως η περσινή πυρκαγιά στο Μαράθι. Εκεί είναι που 
ζητάμε ενισχύσεις από γειτονικές νήσους, εναέρια 
μέσα, πολίτες, και υπεράνω πάντων την άνωθεν βο-
ήθεια, καθώς, όπως λέει και ο θεόπνευστος Δαυίδ, 
«ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν 
ὁ φυλάσσων».

Τα οχήματα είναι σε καλή κατάσταση;
Δ.Κ: «Τη στιγμή που μιλάμε όλα τα οχήματά μας 

είναι σε λειτουργία και σε ετοιμότητα. Χάρη στους μη-
χανικούς, με τους οποίους συνεργαζόμαστε –και τους 
οποίους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την συνεργασία 
και την καλή τους διάθεση να εξυπηρετούν καταστά-
σεις, καθώς τα περισσότερα οχήματά μας είναι παλαι-
ότερων εποχών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο 
βλαβών–, γίνεται προσπάθεια οποιοδήποτε πρόβλημα 
να αντιμετωπίζεται χωρίς καθυστέρηση, καθώς ο στό-
λος μας δεν είναι μεγάλος και δεν υπάρχουν πολλά 
περιθώρια για ακινητοποιήσεις οχημάτων λόγω βλά-
βης».

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ή να απευθύ-
νετε κάποιο μήνυμα στον κόσμο της Πάρου για  
την αντιπυρική περίοδο;

Δ.Κ.: «Θα επιμείνω σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι 
ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς από την απόρριψη τσι-
γάρου στην ύπαιθρο. Οι περισσότεροι αρνούνται να 
πιστέψουν ότι ένα αποτσίγαρο δύναται να αποτελέσει 
αιτία έναρξης πυρκαγιάς. Το βλέπουμε συνεχώς να 
συμβαίνει.

Το δεύτερο είναι ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν εγκαταλεί-
πουμε μια εστία, αν δεν βεβαιωθούμε ότι έχει σβήσει 
εντελώς. Έχουμε σβήσει πυρκαγιά σε δασική έκταση, 
διότι το προηγούμενο βράδυ κάποιος που έψησε σε 
κτιστό φούρνο στο εξοχικό του, εναπέθεσε τα σβη-
σμένα και καταβρεγμένα κάρβουνα της ψησταριάς 
στην ύπαιθρο. Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της 
επομένης. Παρόμοιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε 
σωρό από κλαδέματα, ο οποίος εν μέσω χειμώνα ανα-
ζωπυρώθηκε την τρίτη, παρακαλώ, ημέρα λόγω του 
βοριά.

Τέλος, να υπενθυμίσω ακόμη μια φορά τον τηλεφω-
νικό αριθμό τού Πυροσβεστικού Κλιμακίου τής Πάρου: 
(22840) 25199 (ή 199, στο οποίο απαντάει η Υπηρε-
σία της Σύρου και μας μεταφέρει το συμβάν). Σε πε-
ρίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, πέρα από την άμεση 
κλήση της Πυροσβεστικής καλό θα είναι να γνωρίζου-
με κάποιες βασικές αρχές αντιμετώπισης μιας φωτιάς 
στην έναρξή της: χρήση πυροσβεστήρων (της οικίας, 
του καταστήματος ή του οχήματος), επικάλυψη μιας 
εστίας με λίγο χώμα ή ένα βρεγμένο χοντρό κάλυμμα, 
απομάκρυνση της καύσιμης ύλης πλησίον τής εστίας 
κ.ά.. Αν με λίγη ψυχραιμία αντιμετωπίσουμε –πάντοτε 
χωρίς να θέσουμε τον εαυτόν μας σε κίνδυνο– ένα 
συμβάν στα πρώτα δευτερόλεπτα έναρξής του, μπο-
ρούμε να αποτρέψουμε δυσκολότερες και πιο δυσά-
ρεστες καταστάσεις. Εμείς επιμένουμε συνιστώντας 
την καλλιέργεια πυροσβεστικής συνειδήσεως και 
παιδείας στους εαυτούς μας και τους γύρω μας και 
παραμένουμε διαθέσιμοι προς περαιτέρω ενημέρωση 
περί θεμάτων τα οποία εθίγησαν κατά την συνάντησή 
μας αυτή. Καλό καλοκαίρι!».

Γιώργος Κοντός

Η συνέντευξη της εβδομάδας




