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∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

Είναι αξιοσηµείωτο, η πολιτιστική δραστηριότητα, στα Ελληνικά νησιά,
τουλάχιστο κατά την περίοδο του καλοκαιριού.
Και φέτος το καλοκαίρι, µε την οικογένεια µου, πέρασα στην ιδιαιτέρα
µου Πατρίδα, στη Μάρπησσα της Πάρου.
Μουσικές

εκδηλώσεις,

εκθέσεις,

θεατρικά

δρώµενα,

διαλέξεις,

βιβλιοπαρουσιάσεις και αθλητικές εκδηλώσεις, διέκοπταν ευχάριστα την
καλοκαιρινή

ραστώνη

συνδυάζοντας,

(νωθρότητα)

µε

την

αισθητική

απόλαυση και την πνευµατική εγρήγορση.
Από τις φετινές εκδηλώσεις θα ξεχωρίσω τις «∆ιαδροµές στη
Μάρπησσα». Μια οµάδα νεαρών κοριτσιών και αγοριών, που δεν
αποκαλύπτουν τα ονόµατά τους, αναστατώσανε και φέτος το χωριό.
Κατάφεραν ντόπιους και επισκέπτες σ’ ένα τρελό τριήµερο πανηγύρι. Κάθε
περιγραφή θα είναι κατώτερη. Σίγουρα θα αδικήσω τους διοργανωτές.
Πλατείες, Καντούνια, Τρίστρατα είχαν και τη δική τους εκδήλωση. Τα κορίτσια
και τα αγόρια µε τη συµπαράσταση και των ντόπιων και µε την ΑΓΑΘΗ
πρωτοβουλία τους κάνανε το παν να εξασφαλίσουν, εκτός των άλλων, τη
διασκέδαση σ’ όλους τους κατοίκους, ντόπιους και τουρίστες, σε µια εποχή
που χρειαζόµαστε το γέλιο. Όλοι ξέρουµε, ότι η χαρά, η διασκέδαση και εν
γένει η ψυχαγωγία µακραίνουν τη ζωή και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν
εξασφαλίσει την επιβίωση τους, από το γέλιο, γνωρίζοντας ότι δεν σκότωσε
ποτέ κανένα.
Η φετινή εκδήλωση αφιερώθηκε, πολύ σωστά, στη µνήµη του
Αντωνίου

Ιωάν.

ΡΑΓΚΟΥΣΗ,

τέως

Μαρπήσσης.

1

Προέδρου

Τοπικής

Κοινότητας

Αισθάνοµαι την ανάγκη να συγχαρώ τους διοργανωτάς, το ∆ήµο
Πάρου, την Κοινότητα της Μάρπησσας και τους χορηγούς, από τους οποίους
ζητώ συγγνώµη που δεν αναφέρω τα ονόµατα τους.
Φίλε αναγνώστη πάρε την απόφαση, από εφέτος, του χρόνου, έλα
στην Πάρο. Θα φύγεις ερωτευµένος. Θα φύγεις αιχµάλωτός της. Όλα θα σε
συναρπάσουν. Σου θυµίζω τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη:
«Το τοπίο γεννιέται, όταν η ψυχή του ανθρώπου συναντήσει τη φύση»
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