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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 566

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

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

Μήνυμα 
ελπίδας 
από τον 
Μητροπολίτη 
Παροναξίας

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, με την 
ευκαιρία της εορτής του Πάσχα, απευθύνεται με ποι-
μαντορική εγκύκλιο στους κατοίκους των νησιών μας 
και δίνει μήνυμα ελπίδας.

Η εγκύκλιος του Μητροπολίτη μας έχει ως εξής:
«Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμε-

θα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.» (Ψαλμ. 117,24)
Μέ αὐτόν τόν προφητικό λόγο ὁ μέγας Προφητάναξ 

Δαυίδ προαναγγέλλει τήν μεγάλη καί λαμπροφόρο 
ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, ἡ ὁποία μέ τήν Χάρη Του ἀνέτειλε καί πάλι γιά 
νά σκορπίσει στά σύμπαντα ἐλπίδα, φῶς καί ζωή.

Μᾶς προσκαλεῖ ὁ Προφήτης Δαυίδ νά ἀφήσουμε 
τήν ψυχή μας νά αἰσθανθεῖ τήν ἀγαλλίαση καί την 
εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ παρουσία τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ στή ζωή μας. Καί ἡ πρόσκλησή του ἄν καί 
εἰπώθηκε χιλιάδες χρόνια πρίν, ἀπευθύνεται σήμερα 
τόσο εὔστοχα καί ἐπίκαιρα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα 
πού ταλανίζεται στήν δίνη καί τήν ὀδύνη μιᾶς πανδημίας 
πού τήν συγκλόνισε καί τήν συνετάραξε συθέμελα.

Ἡ ζωή μας τόν τελευταῖο χρόνο ἔχει ἀλλάξει σέ ὅλα 
τά ἐπίπεδα. Οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων, κουρασμένες 
ἀπό τήν συνεχή ἐπιβολή ὑγειονομικῶν μέτρων ἀναζη-
τοῦν διέξοδο καί λύτρωση. Ὁ φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια 
εἶναι συναισθήματα πού κυριαρχοῦν στήν καθημε-
ρινότητά μας καί (παρά τίς προσπάθειες πού γίνονται 
ἀπό ὅλους τούς ἰθύνοντες γιά ἀνάκαμψη) ἡ σκέψη πώς 
ἴσως χάσαμε γιά πάντα τήν ζωή πού εἴχαμε καί ποτέ 
ξανά δέν θά ἐπιστρέψουμε ἐκεῖ πού ἤμασταν (δηλαδή 
στήν κανονικότητα) σπέρνει τήν ἀπογοήτευση. Κάπως 
ἔτσι ὅμως ἦταν τά πράγματα καί τότε πού Χριστός πα-
ραδινόταν στό Πάθος Του καί ἀνέβαινε στόν Σταυρό. 
Οἱ μαθητές του καί ὅλοι ὅσοι εἶχαν πιστέψει σέ Ἐκεῖνον 
αἰσθάνθηκαν τόν ἴδιο φόβο καί τήν ἴδια ἀπογοήτευση. 
Ἐπάνω στόν Σταυρό δέν ἔβλεπαν ἁπλῶς τόν Διδάσκα-
λο καί Κύριο. Ἔβλεπαν τίς προσδοκίες τους, τά ὄνειρά 
τους καί τήν ἐλπίδα τους γιά μιά καλύτερη ζωή νά 
ὁδηγοῦνται στόν θάνατο. Τό μικρόβιο τοῦ μίσους καί 

τῆς κακίας πού διέσπειραν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρι-
σαῖοι καί ἐξαπλώθηκε σάν πανδημία στούς σταυρωτές 
τοῦ Κυρίου φαινόταν πώς εἶχε νικήσει καί πώς ὅλα 
τελείωσαν ἐκείνη τήν Μεγάλη Παρασκευή στό φριχτό 
Γολγοθά. Κανείς δέν περίμενε καί δέν πίστευε πώς ὁ 
βασανισμένος καί σταυρωμένος Χριστός θά εἶχε τόν 
τελευταῖο λόγο μέχρι πού ἀνέτειλε ἡ ἡμέρα Κυρίου, 
αὐτή τήν ὁποία προαναγγέλλει ὁ Προφήτης Δαυίδ καί 
μᾶς καλεῖ νά χαροῦμε καί νά εὐφρανθοῦμε. 

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος διακηρύσσει «Ἀνέστη ὁ Κύριος 
καί ζωή πολιτεύεται». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ φέρνει 
τήν πραγματική ζωή στόν κόσμο διαλύοντας τήν παντο-
δυναμία τοῦ θανάτου. Τό μνημεῖο εἶναι πλέον κενό. Ὁ 
λίθος πού σφράγιζε τήν εἴσοδο εἶναι ἀποκεκυλισμένος. 
Τά σάβανα πού τύλιξαν τό ἄχραντο Σῶμα τοῦ Κυρίου 
μας εἶναι παρατημένα μόνα τους αἰώνιοι μάρτυρες τῆς 
θριαμβευτικῆς νίκης τῆς ζωῆς ἀπέναντι στόν θάνατο. 
Καί ὁ λόγος τοῦ Αναστάντος Κυρίου «Χαίρετε» στάζει 
βάλσαμο στίς πληγωμένες καρδιές τῶν Μυροφόρων 
πού πρῶτες τόν συναντοῦν.

Σέ αὐτή τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του καλεῖ καί 
ἐμᾶς ὁ Λυτρωτής Ἰησοῦς. Μᾶς ἀπευθύνει τόν ἴδιο 
χαιρετισμό «Χαίρετε!» καί μᾶς διαβεβαιώνει Ἀνα-
στημένος μέ τόν ἀδιάψευστο λόγο Του πώς «ἰδού ἐγώ 
μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20). Αὐτή ἡ διαβεβαίωση Του 
δέν ἀφήνει κανένα περιθώριο γιά ἀρνητική σκέψη 
ὅσο ἰσχυρή καί ἄν εἶναι ἡ δοκιμασία πού περνοῦμε. 
Ὅλοι θυμόμαστε τήν ὀδύνη πού νιώσαμε τό περσινό 
Πάσχα μέ τίς Ἐκκλησίες κλειστές. Φέτος μέ τήν Χάρη 

τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἴμαστε ἕνα βῆμα μπροστά 
ἔστω καί ἄν ὑπάρχουν ἀκόμα περιορισμοί. Πιστεύου-
με ὅτι τοῦ χρόνου θά εἴμαστε ἀκόμα καλύτερα καί θά 
παρέλθει καί αὐτή ἡ δοκιμασία ὅπως παρῆλθαν τόσες 
καί τόσες στήν ἀνθρώπινη ἱστορία γιατί τόν τελευταῖο 
λόγο τόν ἔχει πάντοτε ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς πού νίκησε 
τήν ἁμαρτία, τήν φθορά καί τόν θάνατο καί μαζί του 
συνανέστησε τόν κόσμο ὁλόκληρο.

Ἀδελφοί μου,
«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμε-

θα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.» Ἄς ἀκούσουμε τήν 
προτροπή τοῦ Δαυίδ καί μέ πίστη στόν ἐκ νεκρῶν 
Ἀναστάντα Χριστό ἄς ἀφήσουμε τίς ψυχές μας ἐλεύθε-
ρες ἀπό τά δεσμά τῆς λύπης καί τοῦ φόβου νά ἀγαλ-
λιάσουν καί νά εὐφρανθοῦν κατ’ αὐτή τήν Ἁγία ἡμέρα 
τῆς Ἀναστάσεως. 

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πρός ὅλους 
ἀνεξαιρέτως, μάλιστα δέ πρός τούς ἀδελφούς μας 
τούς ἀσθενεῖς (ἰδιαιτέρως τούς νοσοῦντες ἀπό τόν 
φοβερό κορωνοϊό) καθώς καί τούς δοκιμαζομένους 
ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς ἀποδήμους ἤ τούς ταξι-
δεύοντες στίς θάλασσες, τούς ἐγγύς καί μακράν καί 
τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Ἀντι-
παρίους ἡ ἀγαλλίαση, ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου νά πλημμυρίσουν τήν ζωή καί 
τίς καρδιές ὅλων καί σύντομα νά ἀπαλλαγοῦμε πλή-
ρως καί διά παντός ἀπό τήν δοκιμασία τῆς πανδημίας! 

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μου! 
Ὁ Ἐπίσκοπός σας 

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».
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Κέδροι
Από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος, 
δήμου Πάρου, μας στάλθηκαν απαντήσεις στα ερωτή-
ματα που θέσαμε σχετικά, με την πορεία αντιμετώπι-
σης της αρρώστιας των κέδρων στις περιοχές Φιλίζι 
και Σάντα Μαρία.

Στην απάντηση σημειώνεται:
«1. Στις 3 Νοεμβρίου 2020 εστάλησαν δείγματα 

ξερών κλαδιών για εξέταση στο Ινστιτούτο Μεσογει-
ακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Εργαστήριο Εντο-
μολογίας.

2. Στις 20 Νοεμβρίου 2020 εστάλη έγγραφο προς 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Διεύθυνση 
Δασών Νομού Κυκλάδων - Δασονομείο Νάξου, στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής :”...Κατόπιν ελέγχου από 
τον δενδροκηπουρό του Δήμου Πάρου κ Παναγιώτη 
Δημόπουλο και αποστολή δείγματος ξερών κλαδιών 
από τους κέδρους στην περιοχή Σάντα Μαρίας Νά-
ουσας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικο-
συστημάτων Εργαστήριο Εντομολογίας, μας ενημέ-
ρωσαν προφορικά ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και 
στους κέδρους της Νάξου. Παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος».

3. Κατόπιν τούτου μας ενημέρωσαν προφορικά ότι 

πρέπει να συντάξουμε μια τεχνική έκθεση για την 
χορήγηση άδειας υλοτόμησης ή κλαδέματος προ-
σβεβλημένων από μύκητα κέδρων σε συγκεκριμένες 
περιοχές της Πάρου.

4. Στις 24-02-2021 ο Δήμος Πάρου διαβίβασε στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Δασών Νομού 
Κυκλάδων Τεχνική Έκθεση από τον γεωπόνο του Δή-
μου Πάρου. Όμως, μέχρι σήμερα παρόλο ότι έχουμε 
έτοιμη την απαιτούμενη τεχνική έκθεση και διαθέτου-
με το προσωπικό και τον εξοπλισμό για την υλοποίηση 
κάθε εργασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύ-
θυνσης Δασών Νομού Κυκλάδων, δεν έχουμε λάβει 
σχετική έγγραφη έγκριση. Στο χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε μέχρι σήμερα έχουμε επικοινωνήσει τη-
λεφωνικά και έχουμε υπενθυμίσει την εκκρεμότητα 
αυτή.

5. Μετά από πρόσφατη επικοινωνία με το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Εργαστήριο 
Εντομολογίας, ενημερωθήκαμε προφορικά ότι υπάρ-
χει πρόθεση να επισκεφθούν το νησί για να κάνουν μία 
δοκιμαστική εφαρμογή σε περιοχή στην οποία έχουν 
αιτηθεί αδείας. Για την εκτέλεση της εφαρμογής αυ-
τής, ο Δήμος Πάρου έχει δηλώσει την πρόθεσή του να 
συμβάλει με κάθε προσωπικό και μέσα. Αναμένεται η 
απαιτούμενη έγγραφη έγκριση από την αρμόδια Υπη-
ρεσία, Διεύθυνση Δασών Νομού Κυκλάδων».

Συγκέντρωση 
υπογραφών

Πέντε σύλλογοι που εδρεύουν στην Παροικιά (Ενοι-
κιαζομένων Δωματίων Πάρου-Αντιπάρου «Μαντώ 
Μαυρογένους», Ένωση Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, 
Παραδοσιακού Οικισμού, Καφεστιάτορων Πάρου και 
Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Π. Καλλιέρος», συγκεντρώνουν 
υπογραφές (για την επαναφορά προς συζήτηση στο 
δημοτικό συμβούλιο του θέματος) για τη διχοτόμηση 
της πλ. Αγ. Νικολάου στο λιμάνι.

Θυμίζουμε ότι το θέμα διχοτόμησης της παραπάνω 
πλατείας και η δημιουργία στάσης ΚΤΕΛ ψηφίστηκε 
κατά πλειοψηφία (14-13) στο δημοτικό συμβούλιο Πά-
ρου και ήταν στη μελέτη για το ΣΒΑΚ Παροικιάς.

Σύμφωνα με τους συλλόγους «ίσως, λόγω της κα-
τάστασης με τον Covid-19, να υπήρξε ελλιπής ενημέ-
ρωση των κατοίκων της Παροικιάς για το τι ακριβώς 
πρόκειται να γίνει. Οι σύλλογοι που συμμετέχουμε στο 
συντονιστικό, γίναμε δέκτες έντονων αντιδράσεων 
από τα μέλη μας, τα οποία θεωρούν ότι ανάμεσα σε 
άλλα, η διχοτόμηση του πάρκου για την εξυπηρέτηση 
των ΚΤΕΛ, θα πλήξει σοβαρά την αισθητική εικόνα 
και το μικροκλίμα της περιοχής που είναι ήδη επιβα-
ρυμένο από το έντονο μποτιλιάρισμα κατά τους θερι-
νούς μήνες, και θα δημιουργήσει επιπρόσθετη έντονη 
όχληση στο Κέντρο Υγείας. Επιπλέον, υποστηρίζουν 
ότι σε επίπεδο αστικού σχεδιασμού καταργεί τη φυγή 
προς την Εκατονταπυλιανή, πλήττει την εικόνα «εισό-
δου» προς το νησί και αψηφώντας την ιστορικότητα 
του χώρου, αποδυναμώνει το ρόλο του συγκεκριμέ-
νου πάρκου, καθιστώντας το μικρό κομμάτι που απο-
μένει, μία αμήχανη επιφάνεια, χωρίς χρήση και χωρίς 
λειτουργικότητα και τελικά καταργεί έναν ελεύθερο 
χώρο πρασίνου, που τόσο έχουμε ανάγκη».

Τοπικές ειδήσεις
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«Κάθε λουλούδι έχει τη θέση του στον ήλιο,
κάθε άνθρωπος έχει ένα όνειρο.

Κάθε άνθρωπος
έχει έναν ουρανό πάνου από την πληγή του,
κι ένα μικρό παράνομο σημείωμα
της άνοιξης μέσα στην τσέπη του».

Γιάννης Ρίτσος -Δοκιμασία 1943

Καλό Πάσχα με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

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

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
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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

Τοπικές ειδήσεις

Στην 
εισαγγελία ο 
PAWS για τον 
δήμο Πάρου

Ο σύλλογος φιλόζωων (PAWS), κατέφυγε στην ει-
σαγγελία Σύρου για οφειλή του δήμου Πάρου προς 
κτηνιατρική κλινική.

Σύμφωνα με την καταγγελία «ο σύλλογος PAWS 
έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον δήμο και τον ίδιο 
τον δήμαρχο την άμεση διευθέτηση οφειλής 7.500 
ευρώ προς τον αρμόδιο κτηνίατρο για κτηνιατρικές 
υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα του νησιού (εμβολια-
σμούς, στειρώσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, θερα-
πείες, αποπαρασιτώσεις κλπ.) που αφορούν στην πε-

ρίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020.
Λόγω ολιγωρίας του δήμου στην ενεργοποίηση του 

ετήσιου προγράμματος 2020 για τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς, το οποίο, ενώ όφειλε να ξεκινήσει στις 
αρχές του 2020 ξεκίνησε με καθυστέρηση 10 περί-
που μηνών, δηλαδή στα τέλη Οκτωβρίου 2020 (όταν 
και υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ δήμου και 
κτηνιάτρου), όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που εξα-
κολουθούσαν να παρέχονται από τον κτηνίατρο στα 
αδέσποτα κατά το ως άνω διάστημα, έμεναν απλή-
ρωτες. Ενώ, παρόλες τις συνεχείς υπενθυμίσεις και 
τα έγγραφα αιτήματα του συλλόγου προς τον δήμο, η 
οφειλή αυτή δεν έχει ακόμα εξοφληθεί!».

Σύμφωνα με την καταγγελία ως έσχατη λύση για τη 
διευθέτηση της εν λόγω εκκρεμότητας, το ΔΣ του συλ-
λόγου PAWS αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιο-
σύνη. Με έγγραφη αναφορά του προς τον εισαγγελέα 
Σύρου, καταγγέλλει την δημοτική Αρχή για παράβαση 
καθήκοντος, αναφορικά με την εκ του νόμου υποχρέ-
ωση του δήμου ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων στο νησί. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με 
πληροφορίες μας, ούτε το πρόγραμμα αδέσποτων για 
την τρέχουσα χρονιά έχει ακόμα δρομολογηθεί, με τον 
κίνδυνο να οδηγηθεί και πάλι η κατάσταση σε αδιέ-
ξοδο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι βάσει της ισχύουσας νομο-
θεσίας, οι δήμοι έχουν την αρμοδιότητα και ευθύνη για 
τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που 
βρίσκονται στην επικράτειά τους.

Ελαιόδεντρα
Από τη γενική διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου ανακοι-
νώθηκε ότι, ξεκινά η υλοποίηση της δράσης της Πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου για την ανάδειξη και προστασία 
των αιωνόβιων ελαιόδεντρων στα νησιά μας.

Για το σκοπό αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση, 
παρέχοντας στοιχεία για τα εν δυνάμει επιλέξιμα αιω-
νόβια ελαιόδεντρα που κατέχουν, προκειμένου η Περι-
φέρεια να προβεί καταρχήν στην καταγραφή τους και 
στην επιστημονική εξέταση της ηλικίας τους. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση 
μπορούν να καταθέσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα 
κάτοχοι ελαιόδεντρων, καθώς και οι δήμοι και κάθε 
δημόσιος φορέας εφόσον σε περιοχές αρμοδιότητας 
τους έχουν επισημανθεί σε δημοτικό ή δημόσιο χώρο 
αιωνόβια ελαιόδεντρα. Η παρούσα φάση των ενερ-
γειών δεν εμπεριέχει καμία είδους δέσμευση για τους 
ενδιαφερόμενους στις μετέπειτα διαδικασίες που θα 
ακολουθηθούν αλλά αποτελεί μια αρχική διερεύνηση 
τόσο για τον αριθμό αιωνόβιων ελαιόδεντρων και των 
περιοχών όσο και για τους ενδιαφερόμενους που επι-
θυμούν να ενταχθούν σε τέτοιου είδους δράσεις. 

Η δήλωση των ελαιόδεντρων μπορεί να γίνει προ-
φορικά μέχρι 30 Ιουνίου 2021, για τον νομό Κυ-
κλάδων στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυ-
κλάδων στη Σύρο (στα τηλέφωνα 22810 98833 και 
2281098828).



 | 5www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

Κατάρτιση ανέργων 
Με σκοπό την απόκτηση, επικαιροποίηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώ-

σεων και δεξιοτήτων ανέργων, υπογράφηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η 
απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης 
στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχονται σε 592.190 
ευρώ, με δικαιούχο το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση δράσεων από επικαιροποίησης ή/και 
διεύρυνσης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων χαμηλών εκπαιδευ-
τικών προσόντων, ηλικίας 29 – 64 ετών, καθώς και δράσεων για την απόκτηση σχε-
τικής πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Η περιοχή εφαρμογής είναι το 
σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενδεικτικά προβλέπεται ωφελούμενοι της 
Πράξης να είναι 115 άνεργοι από τα Δωδεκάνησα και 95 από τις Κυκλάδες. Στόχος 
του έργου είναι να προετοιμαστούν 210 ωφελούμενοι ώστε να (επαν)ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με έμφαση σε επαγγέλματα 
που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού, της εστίασης, της αγροδιατροφής κα-
θώς και με το πράσινο marketing.

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών θεωρίας και 150 ωρών πρα-
κτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής παρέμβασης, αφορούν τις 
εξής ειδικότητες:

- Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, 
Γαστρονομικός, Συνεδριακός, Υγείας και Αθλητισμού)

- Περιπατητικός τουρισμός και Οικοτουρισμός
- Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας
- Τεχνίτης Πράσινου Μάρκετινγκ/ Προϊόντων και Συστημάτων Ενεργειακής Ανα-

βάθμισης Κτιρίων
- Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
- Τεχνικές δεξιότητες ζωικής παραγωγής και διαχείρισης γαλακτοκομικών προϊ-

όντων
- Τεχνικός μελισσουργίας
- Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα και Εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 1/6/2021 και λήξης 

31/12/2023.

Ευχαριστίες από το 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάρου άρχισε να 
λειτουργεί το τρέχον σχολικό έτος στο χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου των 
Καμαρών. 

Η προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών του σχολείου είναι συνεχής και η 
διεύθυνση του σχολείου ανακοίνωσε ότι πλέον διαθέτει εργαστήριο Φυσικών Επι-
στημών και εργαστήριο Η/Υ.

Σε σχετική ανακοίνωση της διεύθυνσης του σχολείου για την πρόσφορα του εξο-
πλισμού του εργαστηρίου Φυσικών επιστημών ευχαριστούν το Ίδρυμα Αθανασίου 
και Μαρίνας Μαρτίνου και ιδιαίτερα την κ. Μαρίνα Μαρτίνου, και για τη δημιουργία 
του εργαστηρίου Η/Υ ευχαριστούν την αντιδήμαρχο. Δ. Σαρρή και τον πρόεδρο της 
σχολικής επιτροπής, Χ. Μαλινδρέτο. Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν: «Οι έκτα-
κτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας δεν μας έχουν 
επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε τα εγκαίνια του σχολείου και να προσκαλέσουμε 
τους θεσμικούς παράγοντες αλλά και τους πολίτες να επισκεφτούν και να γνωρί-
σουν το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις. Ελπίζουμε στο επόμενο διάστημα να 
επέλθει σιγά σιγά η επιστροφή στην κανονικότητα και να μπορέσουμε να προχω-
ρήσουμε στα σχέδια μας (…)».

2 εκ. ευρώ στο οδικό 
δίκτυο

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, οι όροι δημοπράτησης για το πρόγραμμα παρεμβάσεων για την οδική ασφά-
λεια, που αφορά την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου σε όλα τα νησιά των 
Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 24.150.000 ευρώ.

Για την Πάρο και την Αντίπαρο ενεκρίθησαν οι όροι δημοπράτησης των τριετών 
συντηρήσεων του οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.
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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

Το αφιέρωμα της περασμένης εβδομάδας στην εφη-
μερίδα μας για τη συμπλήρωση των 200 ετών από τις 
24/4/1821 και την κήρυξη της επανάστασης του γέ-
νους από τον Φιλικό, Παναγιώτη Δ. Δημητρακόπουλο 
στην Πάρο, «αγκαλιάστηκε» από τους αναγνώστες μας.

Επίσης, η πρόταση της εφημερίδας μας για την κα-
θιέρωση αυτής της ημέρας (24 Απριλίου), ως δημόσια 
τοπική εορτή, βρήκε σύμφωνους όχι μόνο τους δη-
μοτικούς συμβούλους, αλλά κυρίως τους πολίτες του 
νησιού μας.

Η εφημερίδα μας απευθύνθηκε σε συμπολίτες μας οι 
οποίοι μας έστειλαν τις απόψεις του για το παραπάνω 
θέμα:

Ευτυχώς, τον θυμηθήκαμε…
Ευτυχώς που φέτος διανύουμε τα 200 χρόνια από 

την ελληνική επανάσταση και μας δίνεται η ευκαιρία 
να ανασηκώσουμε τις σκονισμένες σελίδες της ιστο-
ρίας. Εκεί, θα ανακαλύψουμε τη σημερινή μας ελευ-
θερία –που τη θεωρούμε δεδομένη- καθώς για να την 
αποκτήσουμε κάποιοι συμπατριώτες μας εκείνη την 
περίοδο έδωσαν αγώνες και θυσίασαν τη ζωή τους, 
χαρίζοντας μας αυτό το πολύτιμο αγαθό.

Στο νησί μας πολλοί αγωνιστές, άλλοι ντόπιοι και 
άλλοι μετανάστες καταδιωκόμενοι από τους Οθωμα-
νούς, παρέμειναν στην Πάρο, έδωσαν το παρόν στον 
αγώνα αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα, τρικλο-
ποδιές και ίντριγκες, που προέρχονταν από μερίδα 
αρχόντων, καθολικών και κληρικών, οι οποίοι υπονό-
μευαν τον επαναστατικό αγώνα. 

Ο πρωτεργάτης του νησιού μας που έδωσε το «πρά-

σινο» φως για την έναρξη της επανάστασης στην 
Πάρο, ήταν ο έμπορος, Φιλικός, Άρχοντας, έπαρχος 
και μετέπειτα υπουργός όπλων, Παναγιώτης Δ. Δη-
μητρακόπουλος. Το όνομα το έχουμε λησμονήσει στο 
πέρασμα των χρόνων καθότι πολύ λίγα άτομα έχουν 
ασχοληθεί με τον σημαντικό αυτόν παράγοντα της 
επανάστασης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, που έστω 
και αργά αναδεικνύεται αυτή η ιστορική μορφή. Είναι 
αυτή που μας καθιστά υπερήφανους αποτελώντας το 
κλειδί για την εμπλοκή των παριανών στον αγώνα για 
την ελευθερία της πατρίδας. Χάρη στη δική του προ-
σπάθεια μπορέσαμε και εμείς να συμβάλλουμε τόσο 
την προ-επανασταστική όσο και επαναστατική πορεία 

της ιστορίας, αλλά και στη συγκρότηση του νεοσύ-
στατου ελληνικού κράτους.

Ο Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος ήταν ένας 
γνήσιος πατριώτης, που με προσωπικά του έξοδα κά-
λυψε τις δαπάνες για την εκστρατεία των παριανών 
στη μάχη της Τριπολιτσάς, όπου μετείχε και ο ίδιος. 
Επιπλέον, δε θέλησε να εξαργυρώσει Ομόλογα που 
βρίσκονταν στην κατοχή του, αλλά αντίθετα αποζημί-
ωσε ο ίδιος χήρες και ορφανά που ζούσαν στο νησί 
και είχαν χάσει δικά τους πρόσωπα στον πόλεμο.

Τέλος, εκμεταλλευόμενος αυτήν την ετεροχρονι-
σμένη ανάδειξή του, θα επιθυμούσα να ευαισθητο-
ποιηθεί η δημοτική Αρχή με την προσωπικότητα του 
Δημητρακόπουλου και να αναδείξει τον οικογενειακό 
του τάφο σαν ένα σημαντικό σημείο επισκεψιμότητας. 
Ομοίως θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να μην ακούγο-
νται κάποιες ανιστόρητες φωνές, που κάνουν λόγο 
για αποψίλωση του σημαντικού ταφικού μνημείου 
της οικογένειας Δημητρακόπουλου προβάλλοντας 

Η Πάρος -επιτέλους- θυμάται 
τον Δημητρακόπουλο!

Η είσοδος του Αγροκηπίου Παροικιάς, που εντοιχίστηκε 
η πλάκα για την επέτειο της 24ης Απριλίου, 1821



 | 7www.fonitisparou.gr

ως πρόσχημα την έλλειψη χώρου στο νεκροταφείο 
της Παροικιάς.

Μιχάλης Ρουµπάνος
Ιστορικός συλλέκτης

Ο ήρωας της Πάρου
Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την 

έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελ-
λήνων κατά του Οθωμανικού ζυγού είναι επαινετέα η 
πράξη του δημοτικού συμβουλίου Πάρου να εισηγηθεί 
προς το υπουργείο Εσωτερικών την καθιέρωση της 
24ης Απριλίου ως ημέρας δημόσιας τοπικής εορτής. 

Στις 24 Απριλίου 1821, ο Παναγιώτης Δημητρακό-
πουλος (με καταγωγή από την Αρκαδία) κηρύσσοντας 
την επανάσταση στη γενέτειρά του Νάουσα με την 
προκήρυξή του, όχι μόνο προτρέπει τους κατοίκους 
της Πάρου να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα κατά 
του Οθωμανού δυνάστη αλλά καταθέτει και χρήματα 
υπέρ του αγώνα.

Αναμφίβολα υπήρξε μια σπουδαία και πολυσχιδής 
προσωπικότητα. Από νωρίς μυήθηκε στη Φιλική Εται-
ρεία κι οργάνωσε τον αγώνα στην Πάρο. Η Πάρος 
επειδή δε διέθετε δικό της ναυτικό, όπως άλλα Κυ-
κλαδονήσια (Μύκονος, Σαντορίνη) πρωτοστάτησε στη 
συγκέντρωση χρημάτων (καταβάλλοντας κι ο ίδιος 
χρηματικά ποσά) προκειμένου να ναυλοχηθούν πλοία 
(πυρπολικά) και να στρατολογηθούν άντρες που θα τα 
επάνδρωναν. Υπηρέτησε την πατρίδα και τον αγώνα 
της για εθνική ανεξαρτησία από τις ποικίλες θέσεις 
που θήτευσε: Υποχιλίαρχος, Έπαρχος Παροναξίας 
(1822), Φροντιστής αρμάδων στο Υπουργείο Πολέ-
μου (1823), Δικαστής (1824), Βουλευτής Πάρου-Αντι-
πάρου (1824), Υπουργός Οικονομικών (1826-1827), 
Πληρεξούσιος Πάρου –Αντιπάρου (1829), Συνδικαλι-
στής Κεντρικών Κυκλάδων (1829) και Γερουσιαστής 
(1829-μέχρι τον θάνατό του). Τα Γενικά αρχεία του 
Κράτους, τα Μητρώα αγωνιστών της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης, άλλα αρχεία Δημόσια ή ιδιωτικά, περιοδικά 
(τα Παριανά του μεγάλου και ακούραστου φιλόλογου 
Νίκου Αλιπράντη) αλλά κι η Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους (Τόμος ΙΒ’) αποκαλύπτουν πολύτιμα στοιχεία 
για τη δράση αυτού του σπουδαίου άντρα, γέννη-
μα της Πάρου και προβάλλουν όχι μόνο την ηρωι-
κή φυσιογνωμία του αλλά συγχρόνως αναδεικνύουν 
την προσφορά της Πάρου στον αγώνα της εθνικής 
παλιγγενεσίας. Μόνο περηφάνια και τιμή μπορούμε 
να αισθανόμαστε για αυτόν τον σπουδαίο άντρα που 
υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον αγώνα της πα-
λιγγενεσίας αλλά κι εν γένει την πατρίδα σε ιδιαίτερα 
δύσκολες εποχές.

Ως ελάχιστη προσφορά κι οφειλή στους αγώνες του 
(πολεμικούς-πολιτικούς) κατά τη διάρκεια της Ελλη-
νικής Επανάστασης αλλά και στα πρώτα χρόνια του 
νεοσύστατου (ισχνού) ελληνικού κράτους θα αποτε-
λέσει η επίσημη αναγνώριση από την πολιτεία της 
24ης Απριλίου ως ημέρας τοπικής εορτής της Πάρου.

Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου
Φιλόλογος

Η συμμετοχή της Πάρου στον 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821 να 
διδάσκεται στα σχολεία

Ο Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος ήταν πρόκρι-
τος της Νάουσας Πάρου, ευκατάστατος έμπορος και 
γιος του Δημητρίου Δημητρακόπουλου από την Αλω-
νίσταινα της Αρκαδίας. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία 
στην Οδησσό και έκτοτε αφιερώθηκε στη δράση για 
λογαριασμό της Επανάστασης (1).

Η 24η Απριλίου 1821 αποτελεί ένα σημαντικό ιστο-
ρικό σταθμό για το νησί που δεν πρέπει να περνά 
απαρατήρητος. Ήταν η ημέρα που με πρωτοστάτη 
και εμπνευστή τον Π. Δημητρακόπουλο κηρύχθη-
κε η έναρξη της Επανάστασης στην Πάρο και όλοι 
οι Παριανοί κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή. Οι 
Παριανοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Οι πρώτοι 
εθελοντές συγκεντρώθηκαν και ξεκίνησαν το ταξίδι 
τους, με προσωπικά έξοδα του Π. Δημητρακόπουλου, 
για τις επαναστατημένες περιοχές της Πελοποννήσου, 
όπου πολέμησαν με γενναιότητα (2).

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η συγκεκριμένη ημέρα 

αποτελεί ορόσημο μνήμης, πατριωτισμού, ηρωισμού 
και θυσίας των Παριανών που άκουσαν και συνέδρα-
μαν στο κάλεσμα για εξέγερση κατά της τουρκικής 
κυριαρχίας, για μια ελεύθερη πατρίδα. Επομένως, 
μαζί με τον Π. Δημητρακόπουλο οφείλουμε να τιμά-
με παράλληλα και τους δεκάδες συντοπίτες μας που 
αγωνίστηκαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο όλα τα 
χρόνια του Αγώνα. Για όλους τους παραπάνω λόγους 
θα πρέπει η ιστορική ενότητα που αναφέρεται στη 
συμμετοχή της Πάρου στον απελευθερωτικό αγώνα 
του 1821 να διδάσκεται στα σχολεία του νησιού μας 
και να γίνει κτήμα όλων των σύγχρονων Παριανών, 
ώστε ειδικά οι νέες γενιές να γίνουν κοινωνοί και συ-
νεχιστές της ένδοξης τοπικής μας κληρονομιάς. 

1. Ν. Χ. Αλιπράντης, «Παριανά» ΙΑ’ 38 (Ιουλ. - Σεπτ. 
1990), σ. 159-164.

2. Ηλ. Ι. Κωνσταντίνου - Ν. Χ. Αλιπράντης, Οι Πα-
ριανοί Αγωνιστές του 1821, Έκδοση Συνδέσμου Μαρ-
πησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου, Αθήνα 1997, σ. 
14-15.

Ειρήνη ∆αφερέρα - Ιστορικός, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ίδρυσης 

Ιστορικού Αρχείου Πάρου

Να οριστεί ημέρα δημόσιας εορτής
Η πρόταση να ορισθεί η 24η Απριλίου ως δημόσια 

τοπική γιορτή, ως ημέρα τιμής και σεβασμού προς 
τους παριανούς αγωνιστές που συμμετείχαν στην 
επανάσταση του 1821, είναι σίγουρο ότι θα τύχει ευ-
ρείας αποδοχής από την παριανή κοινωνία. 

Οι Η. Κωνσταντίνου - Ν. Χρ. Αλιπράντης στο βιβλίο 
τους: Οι Παριανοί Αγωνιστές του 1821(Αθήνα, 1997) 
έχουν επισημάνει ότι η 24η Απριλίου, ημέρα που με 
προκήρυξή του ο Φιλικός Π. Δ. Δημητρακόπουλος 
καλεί τους παριανούς από όλη την Πάρο να συμμετά-
σχουν στην ελληνική Επανάσταση, αποτελεί σημαντι-
κό σταθμό στην ιστορία της Πάρου και δεν πρέπει να 
περνά απαρατήρητος. 

Παρά το γεγονός ότι η Πάρος δε διέθεσε πλοία στον 
αγώνα συμμετείχε με τους αγωνιστές της. Συνεισέφε-
ρε επίσης σε χρήματα, πολεμοφόδια, κρασί και άλλα 
αναγκαία αγαθά. Πληροφορίες για τους παριανούς 
αγωνιστές έχουμε από τα «Διπλώματα του Ιερού Αγώ-
νος», καθώς σε αρκετούς είχαν δοθεί. Επίσης πενή-
ντα παριανοί αγωνιστές είναι γραμμένοι στα Μητρώα 
Αγωνιστών, ενώ για 20 περίπου υπάρχει φάκελος με 
τα στοιχεία τους στο τμήμα Χειρογράφων και Ομοιο-
τύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Βιβλία που ασχολούνται ή αναφέρονται στην Πάρο 
την περίοδο της Επανάστασης: «Ο Φιλικός Παν. Δ. 
Δημητρακόπουλος και η Πάρος κατά την περίοδον της 
Επαναστάσεως του 1821», Αθήνα 1974,του Πανα-
γιώτη Δ. Δημητρακόπουλου. «Ιστορία της Πάρου και 
Αντιπάρου», Δ. Σοφιανού, Χ. Γεωργούσης, Α. Βαρριάς, 
Η. Χατζόπουλος, Λ. Μενέγος (Πάρος, 1989). «Οι Πα-
ριανοί Αγωνιστές του 1821», Η. Κωνσταντίνου -Ν. Χρ. 
Αλιπράντης (Αθήνα, 1997). «Χρονολογικό πανόραμα 
της Ιστορίας της Πάρου (5000 π.χ.- 1850 μ. Χ.)», Ν.Χρ. 
Αλιπράντης (Αθήνα,2011).

Βιβλιογραφία σχετική με το θέμα υπάρχει και στο 
Μουσείο Όθωνα Κάπαρη, στη Νάουσα.

Μαριαλένα Παναγάκη
Εκπαιδευτικός

Ονοματοδοσίες
Το μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας στην 

Παροικιά, Χριστόδουλος Μαούνης, αναφέρει ότι 
σχετικά με την Επανάσταση του 1821, υπάρχουν οι 
δρόμοι και πλατείες:

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ (οδός και πλατεία), 
Παριανή Ηρωίδα της Επανάστασης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλικός, που κήρυξε την 
επανάσταση στην Πάρο. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΤΣΑ ΜΑΥ-
ΡΟΓΕΝΗ, 1ος δήμαρχος Πάρου, βουλευτής, Φιλικός. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ, Φιλικός. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, Μητροπολίτης Παροναξίας, Φιλικός, 
αγωνιστής του 1821. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤ. ΒΑΟΥ 
(ΜΠΑΟΣ), ιερέας αγωνιστής 1821. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 
Ι. ΚΡΙΣΠΗ – ΜΑΥΡΟΥ, αγωνιστής του 1821, βου-
λευτής. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΥ, αγωνιστής 
1821, πρόκριτος Παροικιάς. ΚΟΣΜΑ ΤΡΑΝΤΑ – ΠΕ-
ΡΑΝΤΙΝΟΥ, αγωνιστής του 1821 πρωτοπαλίκαρο της 
Μαντώς. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΙΑΝΟΥ, ο πρώτος νεκρός 
του 1821 στη μάχη Γαλατσίου Μολδαβίας. ΑΝΔΡΕΑ 
& ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΑΚΗ, (ο Ανδρέας πρόξενος, 
αγωνιστής του 1821 και ο Νικόλαος έπεσε ηρωικά στη 
μάχη του Δομοκού. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΛΛΑ, χιλίαρχος 
και υπασπιστής του Δημ. Υψηλάντου, αρχιστράτηγος 
της Μακεδονίας, φονεύθηκε στο Λεωνίδιο. ΙΩΑΝΝΗ 
ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, συνεργάτης του Ρήγα Φεραί-
ου, σύμβουλος του κράτους. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΥ-
ΡΟΓΕΝΗ, στρατιωτικός ιατρός των Κολοκοτρώνη, 
Παπαφλέσσα, Γρίβα κ.α. ΙΩΑΚΕΙΜ του Παρίου, 
Μητροπολίτης, Μεγάλη του Γένους Σχολή. ΠΛ. 24ης 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1821, Ημέρα έναρξης της Επανάστασης 
στην Πάρο.

Ιστορία

Ο Οικογενειακός τάφος των Δημητρακόπουλων στην Παροικιά
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Τυρί μας και 
καμάρι μας!
Η τυροκομία στην Πάρο ξεκίνησε στα 
τέλη της δεκαετίας του 1950 με την 
κατασκευή του πρότυπου τυροκομείου 
του Γαλακτοκομικού συνεταιρισμού 
Αρχιλόχου. 

Σκοπός του ήταν η εξυπηρέτηση των γαλακτοπαρα-
γωγών της ευρύτερης περιοχής Αρχιλόχου-Μάρπησ-
σας, με τυροκόμο τον Γεώργιο Βασιλαρά από τα Ιω-
άννινα, με βοηθό τον Ιάκωβο Ρίτσο από τα Μάρμαρα, 
ο οποίος συνέχισε ως το κλείσιμο του τυροκομείου.

Ακολουθεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με 
την κατασκευή του δικού της τυροκομείου στα μέσα 
της δεκαετίας του 1960, στη θέση Βίντσι. Τυροκόμοι 
ήταν ο Παναγιώτης Ντούρος από τα Ιωάννινα και ο 
Φραγκίσκος Βελέντζας (Κωσταντάρας) από τον Κώ-
στο. Εποχές δύσκολες χωρίς δρόμους και μεταφορικά 
μέσα. Για το σκοπό αυτό η Ένωση προμηθεύεται ένα 
Land Rover τζιπ (κατάλληλο για τις δύσβατες περιο-
χές) και προσλαμβάνει τον Νικόλα Χερουβείμ από τον 
Κώστο, ως οδηγό, προκειμένου να μεταφέρει το γάλα 
από τις «μάντρες». Πολλές φορές, όπως μου είχε εκμυ-
στηρευτεί ο αείμνηστος διευθυντής και πρόεδρος της 
ΕΑΣ Αναστάσιος Κυλάκος, αναγκαζόταν και ο ίδιος να 
γυρίζει την Πάρο για να μαζεύει το γάλα. Δυστυχώς το 
τυροκομείο της ΕΑΣ δεν μακροημέρευσε. Αρχές δεκα-
ετίας του 70 έμελλε να αναστείλει τη δραστηριότητά 
του.

Η δεκαετία του ’90
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 ο Γαλακτοκομικός 

Συνεταιρισμός Αρχιλόχου λόγω των οικονομικών προ-
βλημάτων που είχαν προκύψει, της παλαιότητας του 
κτιρίου και της τεχνολογικής του απαξίωσης έφτασε 
σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας του μεταβιβά-
ζοντας τη δραστηριότητα του στην ΕΑΣ Πάρου.

Αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του τυροκομείου 
η Ένωση, αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον των γαλα-
κτοπαραγωγών οι οποίοι από 20 που είχαν απομείνει, 
έφτασαν τους 50 το δε γάλα από 200 κιλά ημερήσια 

έφτασε τα 500-600. Εκτός των άλλων, είχε να αντι-
μετωπίσει και το βραχνά των ποσοστώσεων (πλαφόν 
ανά παραγωγό) στο αγελαδινό γάλα που ίσχυε τότε, 
γεγονός που δεν της επέτρεπε να εξυπηρετήσει όπως 
θα ήθελε τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες εισκόμισης.

Οι προαναφερθέντες λόγοι καθώς και το αυξημένο 
ενδιαφέρον παραγωγών από όλη την Πάρο οδήγησε 
την Ένωση να ξεκινήσει διαδικασίες για τη δημιουργία 
του νέου σύγχρονου τυροκομείου στις εγκαταστάσεις 
της στην Παροικιά. Παράλληλα δε, ξεκινά ένα τιτάνιο 
αγώνα δρόμου προκειμένου να εντάξει σε χρηματο-
δοτικά προγράμματα την κατασκευή του νέου τυρο-
κομείου και να εξασφαλίσει ατομικές ποσοστώσεις 
παράδοσης, διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη μιας και 
στο Εθνικό απόθεμα δεν υπήρχαν οι απαραίτητες πο-
σότητες για διάθεση.

Η ποσόστωση που κατείχαν οι γαλακτοπαραγωγοί 
ήταν περίπου 200 τόνοι ετησίως , προκειμένου δε να 
εξυπηρετούνταν οι ανάγκες και των νέων παραγωγών 
αλλά και να είναι βιώσιμη η νέα δραστηριότητα έπρεπε 
να φτάσουμε αισίως τους 600 τόνους ετήσια. Αμέτρη-
τα τα ταξίδια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Νάξο, 
Τήνο, Σύρο, προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος εξο-
πλισμός, να γίνουν οι επαφές με υπηρεσίες, να δούμε 
μονάδες ανάλογης δυναμικότητας, αλλά κυρίως να 
εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες ποσοστώσεις.

Το νέο τυροκομείο
Το 1998 ξεκινά η κατασκευή του νέου τυροκομείου 

και ολοκληρώνεται το 2002. Το συνολικό κόστος των 
κτιριακών υποδομών ανήλθε στο ποσό των 496.722 
ευρώ με επιδότηση 298.395 ευρώ από FEOGA 
K866/90. Ο δε μηχανολογικός εξοπλισμός εντασσό-
μενος στα ΠΕΠ κόστισε 167.980 ευρώ με επιδότηση 
67.192 ευρώ.

Το Φλεβάρη του 2002 τίθεται σε λειτουργία του το 
νέο τυροκομείο της ΕΑΣ και παράγει εκτός της φη-
μισμένης γραβιέρας, μια σημαντική γκάμα προϊόντων 
όπως το Κεφαλάκι Πάρου (κεφαλοτύρι),το λευκό τυρί 
(αγελαδινή φέτα) τη γνωστή σε όλους ξινομυζήθρα και 
μυζήθρα, παραδοσιακό γιαούρτι και φρέσκο βούτυρο, 
προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδοσιακές αρ-
χές τυροκόμισης βελτιωμένες με τον απαραίτητο εξο-
πλισμό και με τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής στην 
παραγωγή.

Η εκτατικής μορφής κτηνοτροφία της Πάρου, η τα-
χεία μεταφορά του φρεσκοαρμεγμένου γάλακτος, η 
άριστη τεχνογνωσία και τεχνολογία των ανθρώπων 
του Συνεταιρισμού εγγυώνται την υψηλή ποιότητα 
των παραγόμενων προϊόντων και τη μοναδικότητα 

της γεύσης τους. Μεγάλο ρόλο βέβαια στην ποιότητα 
παίζει εκτός του μοναδικού μικροκλίματος της Πάρου, 
το σιτηρέσιο των ζώων που βασίζεται στο παριανό κρι-
θάρι και δευτερευόντως σε φυσικές ζωοτροφές όπως 
πίτυρα, βαμβακόπιτα, καλαμπόκι και ζαχαρόπιτα.

Ο συνεταιρισμός φροντίζει να προμηθεύει τα μέλη 
του και ιδιαίτερα τους γαλακτοπαραγωγούς με άρι-
στης ποιότητας ζωοτροφές και γεωργικά εφόδια έχο-
ντας εξασφαλίσει για τις ζωοτροφές επιδότηση των 
μεταφορικών τους, με αποτέλεσμα να τις καθιστά οι-
κονομικότερες προς όφελος των μελών του. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Ένωση Πάρου είχε πρωτοστατήσει σ’ 
αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζοντας σημαντικές πο-
σότητες ζωοτροφών, με ένα κόστος όμως, που όσο 
αυξανόταν οι ποσότητες, γινόταν δυσβάστακτο για την 
ίδια, μιας και ουσιαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα 
η επιδότηση βάρυνε το ταμείο της μέχρι να της επι-
στρέψει το υπουργείο Γεωργίας το δαπανηθέν ποσόν.

Παραθέτω ενδεικτικά τον αριθμό των παραγωγών 
και τις ποσότητες του εισκομιζόμενου γάλακτος ανά 
έτος, απ’ όπου φαίνεται η πορεία του νέου τυροκομεί-
ου και ο σημαντικός του ρόλος στην διατήρηση της 
κτηνοτροφίας στην Πάρο.

2001, παραγωγοί 61, κιλά 585.526
2002, παραγωγοί 77, κιλά751.785
2003, παραγωγοί 80, κιλά 873.090
2004, παραγωγοί 83, κιλά 1.069.803
2005, παραγωγοί 86, κιλά 1.178.569
2006, παραγωγοί 70, κιλά 1.095.435
2007, παραγωγοί 58, κιλά 866.923
2008, παραγωγοί 57, κιλά 633.943
2009, παραγωγοί 56, κιλά 588.505
2010, παραγωγοί 53, κιλά 644.912
2011, παραγωγοί 52, κιλά 653.809
2012, παραγωγοί 52, κιλά 686.230
2013, παραγωγοί 61, κιλά 658.886
2014, παραγωγοί 73, κιλά 752.706
2015, παραγωγοί 77, κιλά 844.315
2016, παραγωγοί 69, κιλά 875.423
2017, παραγωγοί 71, κιλά 957.155
2018, παραγωγοί 62, κιλά 1.010.523
2019, παραγωγοί 65, κιλά 936.492
2020, παραγωγοί 54, κιλά 924838

Κατορθώσαμε και εξασφαλίσαμε 1400 τόνους πο-
σόστωσης αυξάνοντας την παραγωγή και εμπλουτίζο-
ντας τη γκάμα με το λαδοτύρι, κρασοτύρι και τουλου-
μοτύρι, σε βάθος χρόνου έως το 2011.

Δεκαετία 2010
Η επερχόμενη οικονομική κρίση του 2010 δε θα μπο-

ρούσε να αφήσει αλώβητο το Συν/σμό και το τυρο-
κομείο φυσικά, που παρά την ανοδική του πορεία και 
την αποδοχή που είχε αποκτήσει και στην εκτός Πάρου 
αγορά, αρχίζει σταδιακά να εμφανίζει μια κάμψη.

Μπαίνοντας στη τελευταία δεκαετία 2011-2021 με 
την οικονομική κρίση και τα μνημόνια να ταλανίζουν 
την Ελλάδα και παρά τα δικά του προβλήματα ο Συ-
νεταιρισμός (πρώην Ένωση) προσπαθεί στηριζόμενος 
αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις να κρατήσει 
ανοικτές τις παραγωγικές του μονάδες (οινοποιείο, 
ελαιοτριβείο, τυρικομείο) εξυπηρετώντας όλους τους 
παραγωγούς. Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση 
τόσο σε αριθμό παραγωγών όσο και στην ποσότητα 
του εισκομιζόμενου γάλακτος. Η αγορά παρουσιάζει 
προβλήματα και το βάρος πέφτει περισσότερο στον 
παριανό καταναλωτή.

Η αλήθεια είναι ότι ο παριανός στηρίζει τα ντόπια 
προϊόντα, αλλά αν υπήρχε μεγαλύτερη στήριξη και 
αποδοχή ιδιαίτερα και από την εστίαση, σίγουρα τα 
πράγματα θα ήταν καλύτερα. Σήμερα, την εποχή της 
κρίσης του κορωνοϊού και της οικονομικής δυσχέρειας, 
και με κλειστή την εστίαση οι ιδιώτες οινοποιοί και τυ-
ροκόμοι δε δεσμεύονται για την παραλαβή της πρώτης 
ύλης (σταφύλια και γάλα) χωρίς προϋποθέσεις. Το αν 
και πόση ποσότητα γάλακτος και σταφυλιών θα παρα-
λάβουν καθορίζεται κάθε έτος από τα αποθέματά τους 
και την πρόβλεψη για τη μελλοντική ζήτηση. Έτσι, αυτές 
τις δύσκολες στιγμές που περνάμε μόνο ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Πάρου κρατά ανοικτές τις πόρτες του 
(όπως έκανε πάντα) για να φέρει όποιος παραγωγός 
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επιθυμεί την παραγωγή του. Παρ’ όλα αυτά προσπαθεί 
και διατηρεί μια καλή τιμή για το γάλα (από τις υψη-
λότερες για αγελαδινό) και παράλληλα χαμηλές τιμές 
στις ζωοτροφές και τα γεωργικά εφόδια. Παρατηρώ-
ντας με προσοχή τον πιο πάνω πίνακα είναι εύκολο 
να αντιληφθεί οποιοσδήποτε το πόσο σπουδαίο ρόλο 
παίζει το τυροκομείο του Συνεταιρισμού στηρίζοντας 
ουσιαστικά τον παριανό παραγωγό και τον πρωτογενή 
τομέα γενικότερα. Σε ετήσια βάση παράγονται περί-
που 70-80 τόνοι εξαιρετικών τυροκομικών προϊόντων 
που εγγυώνται γι’ αυτά η επιστημοσύνη και αξιοσύνη 
των εργαζομένων στο τυροκομείο, καθώς επίσης και οι 
άριστες συνθήκες υγιεινής και ελέγχων που τηρούνται 
σε όλη την παραγωγική διαδικασία.

Επιβάλλεται η στήριξη τους γιατί έτσι στηρίζουμε τον 
παριανό αγρότη, τον εργαζόμενο στο Συνεταιρισμό και 
παράλληλα βοηθάμε μια δική μας παραγωγική μονάδα 
(ο Συν/σμός ανήκει σε όλη την Πάρο), να συνεχίσει να 
λειτουργεί στηρίζοντας έτσι τον πρωτογενή τομέα. Η 
προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι πολύ 
σημαντική με τη διεύρυνση και εμπλουτισμό της γκά-
μας των παραγόμενων τυριών με εκλεπτυσμένης και 
ιδιαίτερης γεύσης νέων προϊόντων βασισμένων πάντα 
στα παραδοσιακά παριανά τυριά. Έτσι λοιπόν εκτός της 
γραβιέρας Πάρου (σύντομα θα είναι ΠΟΠ μετά από 
προσπάθεια αρκετών ετών),που αποτελεί τη «ναυαρχί-
δα» των παραγομένων τυριών, υπάρχει το κεφαλοτύρι-
κεφαλάκι που είναι πραγματικά «τυρί μας και καμάρι 
μας». Για χάρη του μας είχε επισκεφτεί Ιαπωνικό τηλε-
οπτικό κανάλι, όπως και ένα αμερικάνικο που έκαναν 
εκπομπή αφιερωμένη στα ελληνικά παραδοσιακά τυ-
ριά, προκειμένου να δουν και να βιντεοσκοπήσουν όλη 
την παραγωγική διαδικασία. Το κεφαλάκι θα το βρείτε 
και ως λαδοτύρι, έχοντας παρατείνει την ωρίμανση του 
σε εξαιρετικής ποιότητας παριανό ελαιόλαδο και κρα-
σοτύρι το οποίο μετά την ωρίμανση του παραμένει σε 

επιλεγμένες οινολάσπες του Οινοποιείου για επί πλέον 
ωρίμανση και γεύση. Κεφαλοτύρι είναι και το φορμάκι 
το οποίο είναι ιδανικό για ψητό ή σαγανάκι. 

Στη συνέχεια υπάρχει το εξαιρετικό τουλουμοτύρι 
βασισμένο κι αυτό στον παραδοσιακό παριανό τρόπο 
παρασκευής του, μόνο ως προς τη συνταγή, η γνωστή 
σε όλους μας, άριστης ποιότητας ξινομυζήθρα, και τα 
ξινότυρα με μάραθο, πιπέρι, ρίγανη, καπνιστή πάπρικα 
και σκέτο. Τέλος, η γλυκιά μυζήθρα (βασικό συστατικό 
για τα μοναδικά παριανά μυζηθροπιτάκια), το ανθότυ-
ρο (ξηρή μυζήθρα) και το φρέσκο βούτυρο.

Μια επίπονη προσπάθεια περίπου 20 ετών συνεχίζε-
ται. Εγγύηση γι αυτό αποτελεί ο Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός και το προσωπικό του, με υψηλό επίπεδο τεχνο-
γνωσίας και κυρίως το μεράκι και η αγάπη τους για το 
αντικείμενο, μιας και οι περισσότεροι προέρχονται από 
αγροτικές οικογένειες.

Το τυριά του Συνεταιρισμού δεν πρέπει να λείπουν 
από το παριανό τραπέζι, την εστίαση και το προσφε-

ρόμενο πρωινό στα ξενοδοχεία. 
Με την ελπίδα και την ευχή να είναι καλύτερα τα 

πράγματα φέτος, ας δείξουμε λίγο τον πατριωτισμό 
μας, στηρίζοντας τον παριανό αγρότη και τον πρωτο-
γενή τομέα του νησιού μας γενικότερα. Μη ξεχνάμε ότι 
η ζωή και ο πολιτισμός μας είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νοι με την αγροτική παραγωγή της Πάρου. Όπως πολύ 
σωστά αναφέρουν οι άνθρωποι του Συνεταιρισμού: 
«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 επισκέπτες της. Μία Πάρο, χωρίς 
αγροτική παραγωγή δε θα την αναγνωρίζαμε ως πα-
τρίδα. Ευχόμαστε αυτήν την αντίληψη να την συμμερί-
ζονται και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας».

Τάκης Αποστολόπουλος
Τεχνολόγος Τροφίμων
Πρώην προϊστάμενος

Τυροκομείου Αγροτικού Συν/σμού

Αγροτικά
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η σοφία του 
μπάρμπα-
Γιώργη

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από την ηλι-
θιότητα δήθεν επιστημόνων και ανθρώπων που 
έχουν «καβαλήσει» σε μία θέση ισχύος». Το παρα-
πάνω το πρωτο-άκουσα το μακρινό 1997. Τη φρά-
ση, μου την είχε πει, ο μπάρμπα-Γιώργης, στην Ιτέα.

Τον είχα «ανακαλύψει» σ’ έναν πάγκο που είχε 
έξω από την Ιτέα και πουλούσε ψάρια. Η πρώτη 
γνωριμία είχε ως εξής: Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο 
και κατέβηκε κάτω ένας καλόγερος να ρωτήσει 
αν είχε φρέσκα ψάρια. Αφού του είπε ο μπάρμπα-
Γιώργης τι είχε, ο καλόγερος πήγε στη συνέχεια 
στο αυτοκίνητο και είπε σ’ έναν άλλο επιβάτη τι 
υπάρχει στον πάγκο. Οι ερωτήσεις-απαντήσεις 
με τον καλόγερο κράτησαν 2-3 γύρους ακόμα. Ο 
μπάρμπα-Γιώργης τα πήρε στο κρανίο… επειδή η 
όλη συζήτηση για τα ψάρια γινόταν μέσω τρίτου 
και όταν κατάλαβε ότι στο πίσω κάθισμα ήταν ένας 
μητροπολίτης, πήγε, χαιρέτησε στρατιωτικά(!), χτύ-
πησε προσοχή(!), και είπε: «καλημέρα κύριε ενω-
μοτάρχα!». Ντροπιασμένος ο μητροπολίτης, βγήκε 
έξω, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του 
κλπ. Από τότε, σε κάθε ταξίδι μου στην περιοχή, 
πήγαινα και άκουγα τις σκέψεις του μπάρμπα-
Γιώργη.

Τον συγχωρεμένο ψαρά τον θυμήθηκα ύστερα 
από μία «διαρροή» του υπουργείου Οικονομικών, 
σχετικά με τους ναυαγοσώστες. Πιο συγκεκριμέ-
να, η χώρα κινδυνεύει να μείνει χωρίς ναυαγοσώ-
στες, αφού με νέο Π.Δ. η κυβέρνηση μεταφέρει 
στην πλάτη των δήμων πρόσθετες αρμοδιότητες 
και απαιτήσεις, χωρίς να τις συνοδεύσει με τους 
απαραίτητους πόρους, ως συνήθως.

Έτσι, τα κόστη για 143 παράκτιους δήμους της 
χώρας εκτοξεύονται από τα 8,5 εκ., στα 21 εκ. 
ευρώ. Όλα αυτά διότι με το νέο Π.Δ. μειώθηκε 
στα 200 από 300 μέτρα η απόσταση μεταξύ δύο 
ναυαγοσωστικών σταθμών, διαφοροποιήθηκε ο 
απαραίτητος εξοπλισμός, ο οποίος πλέον πρέπει 
να περιλαμβάνει λέμβους, jet ski κλπ.

Σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει για λογαρια-
σμό των παράκτιων δήμων, το μέσο κόστος ενός 
ναυαγοσωστικού σταθμού κυμαίνεται ανάλογα με 
το δήμο και τις τιμές της μίσθωσης από 4.400 έως 
5.200 ευρώ. Με λίγα λόγια –για να δικαιολογή-
σουν κάποιοι τους μισθούς τους- σχεδίασαν… και 
βρήκαν τρόπο να αυξήσουν το κόστος, αδιαφορώ-
ντας βέβαια για το πού θα βρεθούν τα χρήματα. 

Σε συνεδρίαση προ ημερών στην ΚΕΔΕ έγινε ο 
χαμός για το αυξημένο κόστος και οι δήμαρχοι συ-
ζήτησαν για το πώς μπορούν να βρουν τα επιπλέον 
χρήματα, από τη στιγμή που δε θα πάρουν ούτε 
τσακιστό ευρώ. Κάπου εκεί λοιπόν ακούστηκε η 
«διαρροή» από το υπουργείο Οικονομικών. Όπως 
είπαν θα μετατεθεί η ναυαγοσωστική περίοδος 
από την 1η Ιουνίου, στην 1η Ιουλίου! Άρα, τα κόστη 
θα είναι λιγότερα!

Με λίγα λόγια, το πρόβλημα θα λυθεί με μικρό-
τερη ασφάλεια για τους λουόμενους. Απλά, τον 
Ιούνιο δε θα υπάρχουν ναυαγοσώστες και θα λυ-
θεί το πρόβλημα! Όσο για τους λουόμενους, σκορ-
δοκαΐλα μας! 

Τα πάθη της 
απεξάρτησης 
και η 
εμπάθεια των 
«αρίστων»...

Η εξάρτηση από ψυχότροπες ουσίες εμφανίστηκε 
και εδραιώθηκε επί κεφαλαιοκρατίας, στην κοινωνία, 
όπου η αποξένωση κορυφώνεται. Γιατί; Με την κυρι-
αρχία του κεφαλαίου τα πάντα γίνονται εμπορεύσιμα 
και ανταλλάξιμα, εμπόρευμα και χρήμα. Το ίδιο το θε-
μέλιο της παραγωγής βασίζεται στην αλληλεπίδραση 
σταθερού κεφαλαίου (εξοπλισμού, μηχανημάτων-
τεχνικών μέσων, αντικειμένων, υλικών, εγκαταστάσεων 
κ.λπ.) και μεταβλητού κεφαλαίου (εργασίας μισθω-
τών εργαζομένων). Το σταθερό κεφάλαιο είναι υλικά 
μέσα-πράγματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί 
απ’ την εργασία του παρελθόντος, «νεκρή ερ-
γασία» που ανήκει μεν στον κεφαλαιούχο, 
αλλά του είναι άχρηστη χωρίς την εργασία του 
παρόντος, την «ζωντανή εργασία» των μισθω-
τών εργαζομένων, χωρίς την οποία δεν μπορεί 
να υπάρξει καμία παραγωγή. Κεφάλαιο σημαίνει 
κυριαρχία της νεκρής εργασίας πάνω στη ζωντανή: τα 
πράγματα κυριαρχούν στους ανθρώπους. 

Επιπλέον, με την κυριαρχία της αγοράς, έχουν διαρ-
ραγεί, πέφτουν σε παραφθορά και εξασθενούν 
όλοι οι παραδοσιακοί δεσμοί των ανθρώπων: 
οι δεσμοί «αίματος» της οικογένειας και οι δε-
σμοί της κοινότητας (του χωριού, του νησιού, 
της γειτονιάς). Ακόμα και η παρηγορητική σε άλλες 
εποχές λειτουργία της θρησκείας-εκκλησίας (έστω ως 
υπόσχεση/ελπίδα «μετά θάνατον λύτρωσης») φθίνει 
μαζί με την πίστη, διαφθείρεται, παραμορφώνεται και 
αυτή, μαζί με τις παραδοσιακές προκεφαλαιοκρατικές 
κοινότητες.

Στο πλήθος των μοναχικών αποξενωμένων ανθρώ-
πων πληθαίνουν και τα αδιέξοδα. Σε κρίσιμες φάσεις 
της ζωής τους, άνθρωποι με αδύναμη προσωπικότητα 
και θέληση, είναι επιρρεπείς να θέσουν τον εαυτό τους 
σε εξάρτηση από κάποια ουσία (ουσίες) η δραστηριό-
τητα (ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο κ.λπ.), με την ψευδαί-

σθηση ότι «θα ξεφύγουν» από την πλήξη ή/και τα αδι-
έξοδα της ζωής τους, από ένα βίο που τους φαίνεται 
ή/και είναι αβίωτος, χωρίς μέλλον και προοπτική. 

Η τοξικοεξάρτηση μοιάζει με ένα κόμπο στο 
τεράστιο κουβάρι των αδιέξοδων και τοξικών 
σχέσεων της αποξενωμένης κοινωνίας: σε μια 
κρίσιμη στιγμή, ένα άτομο –που εσωτερικεύει 
και διαθλά μέσα του αδιέξοδα και τοξικότητα 
της κοινωνίας- μπλέκει με μια ουσία και πέφτει 
σε εξάρτηση. Μπλέκει και πέφτει σε εξάρτηση ατομι-
κά. Μπορεί άραγε κάποτε να ξεμπλέξει ατομικά; Η επι-
στήμη έχει καταλήξει: η απεξάρτηση είναι εφικτή 
μόνο σε συλλογική-κοινωνική βάση. Μόνο εάν 
μια ειδική συλλογικότητα δεν ξετυλίξει μόνο 
το κουβάρι των τοξικών αδιεξόδων της κοι-
νωνίας, αλλά και το κουβάρι του ατόμου -που 
έχει καταντήσει τον ψυχικό του κόσμο σφουγ-
γάρι, αυτοκαταστροφική ρουφήχτρα και πο-
μπό τοξικότητας- υπάρχει απεμπλοκή. Μόνο 
σε επιστημονικά και ανθρωπιστικά οργανωμέ-
νες κοινότητες είναι εφικτή η απεξάρτηση με 
αναδόμηση της προσωπικότητας σε κοινωνικά 
υπεύθυνη βάση.

Ε λοιπόν αυτές τις σωτήριες «στεγνές» κοινότητες 
απεξάρτησης βάλθηκε να ξεπαστρέψει πραξικοπη-
ματικά η «κυβέρνηση των αρίστων», ξεκινώντας από 
το ΚΕΘΕΑ… Ο τοξικός νεοφιλελευθερισμός αποστρέ-
φεται με εμπάθεια την ανιδιοτελή συλλογικότητα και 
την δημιουργική αναδόμηση της προσωπικότητας, που 
την καθιστά ικανή να αντιπαλεύει συλλογικά την το-
ξικότητα κάθε εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Επικα-
λούμενος την «ατομική ευθύνη» προτάσσει τη διαχεί-
ριση-διαιώνιση της εξάρτησης, θέλει την ζάλη για να 
αποτρέψει την πάλη του λαού…

Δημήτρης Πατέλης 
Αν. καθηγητής φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης

Χώρος 
απορριμμάτων 
στην Αλυκή 

Ένας νέος ειδικός χώρος τοποθέτησης απορριμμά-
των με περιορισμένη πρόσβαση δημιουργήθηκε στην 
Πίσω Αλυκή. 

Στο χώρο που λειτουργεί από τις 31/3/2021, έχουν 
τοποθετηθεί κάδοι γενικών απορριμμάτων και ανα-
κύκλωσης, ενώ η κατασκευή θα ολοκληρωθεί με την 

εγκατάσταση ενός presscontainer χωρητικότητας 3,5 
τόνων. 

Σε σχετική ανακοίνωση του αντιδημάρχου, Αθανάσι-
ου Σάμιου, δίνονται οι παρακάτω προτροπές προς τους 
συμπολίτες μας:

1. Μην αφήνετε σακούλες απορριμμάτων ανοικτές ή 
μισάνοιχτες, χρησιμοποιείτε τις ειδικές σακούλες που 
κλείνουν με κορδόνι και κλείστε τις όσο πιο ερμητικά 
γίνεται.

2. Διαχωρίστε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (πλα-
στικά, χαρτιά, μέταλλα) και εναποθέστε τα στους ειδι-
κούς κάδους ανακύκλωσης.

3. Τοποθετείστε τις σακούλες απορριμμάτων εντός 
των κάδων και κλείστε τους κάδους για να μην υπάρ-
χει επαφή ή πιθανότητα επιμόλυνσης σε ανθρώπους, 
αδέσποτα ζώα ή περαστικά κατοικίδια.

4. Μην αφήνετε σακούλες εκτός των κάδων και 
γύρω από αυτούς. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι 
ήδη γεμάτος αναζητείστε κοντινό κάδο με διαθέσιμο 
χώρο ή κρατείστε τη σακούλα στο σπίτι για μια ακόμη 
ημέρα.

Προσοχή: Στην περίοδο πανδημίας που διανύουμε 
συνεχίζουμε την ανακύκλωση όπως πριν αλλά προ-
σέχουμε να μην τοποθετούμε εντός των ανακυκλώσι-
μων τα μέσα προστασίας που χρησιμοποιούμε όπως 
γάντια, μαντήλια απολύμανσης, μάσκες, απολυμαντικά 
κλπ. διότι αυτά δεν ανακυκλώνονται και πρέπει να το-
ποθετούνται σε σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων.
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Ολοκληρώστε το Πασχαλινό τραπέζι 
με τα Παριανά κρασιά μας.

Καλή Ανάσταση!

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

Οι πρόγονοί 
μας 
(Μέρος 10ο)

Γεννηθέντες του 1876 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Σπυρίδων του Ιωάννη, Αρκάς Ευάγγελος του Νικολά-
ου (γεν. στην Αθήνα), Γαϊτάνος Εμμανουήλ του Λεο-
νάρδου, Γκίκας Δημήτρης του Νικολάου, Δρακάκης 
Σπυρίδων του Γεωργίου, Δρακάκης Γεώργιος του 
Βασιλείου, Δρακάκης Γεώργιος του Νικολάου, Ιατρο-
πούλης Στυλιανός του Ιωάννη, Κρητικός Νικήτας του 
Σάββα, Κυδωνιεύς Κωνσταντίνος του Χριστόδουλου, 
Κονταράτος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Καντιώτης 
Αντώνιος του Στυλιανού, Καστανιάς Δημήτριος του 
Νικολάου, Καπούτσος Ιωάννης του Γεωργίου, Καπού-
τσος Νικόλαος του Μπενέτου, Παρούσης Στέφανος 
του Κωνσταντίνου, Παντελαίος Μιχαήλ του Δημητρίου, 
Παντελαίος Δημήτριος του Αντωνίου, Παντελαίος Γε-
ώργιος του Ιωάννη, Ρούσσος Γεώργιος του Νικολάου, 
Ρούσσος Διαμαντής του Φραγκίσκου, Ρούσσος Γεώρ-
γιος του Ζαχαρία, Ρούσσος Αντώνιος του Νικολάου, 
Ρούσσος Ιωάννης του Αντωνίου, Ρούσσος Αντώνιος 
του Ιωάννη, Ραγκούσης Φραγκίσκος του Κωνσταντί-
νου, Ραγκούσης Γεώργιος του Εμμανουήλ, Ραγκούσης 
Δημήτριος του Θωμά, Ραγκούσης Μιχαήλ του Κων-
σταντίνου, Ραγκούσης Όθων του Αντωνίου, Ραγκού-
σης Ιωάννης του Μιχαήλ, Σκιαδάς Αντώνιος του Ιω-
άννη, Σκανδάλης Γεώργιος του Ζέππου, Σπανόπουλος 
Εμμανουήλ του Παναγιώτη, Τριαντάφυλλος Αντώνιος 
του Ιωάννη, Χανιώτης Ιωάννης του Στεφάνου, Χανιώ-
της Γεώργιος του Νικολάου, Χανιώτης Ανδρέας του 
Πέτρου, Χανιώτης Νικόλαος του Γεωργίου, Χανιώτης 
Πέτρος του Ιωάννη, Χανιώτης Ιωάννης του Ανδρέα, 
Χανιώτης Αθανάσιος του Μιχαήλ, Χανιώτης Νικήτας 

του Αθανασίου, Χανιώτης Νικόλαος του Κωνσταντί-
νου, Χανιώτης Δημήτριος του Νικολάου, Χανιώτης 
Ηλίας του Ιωάννη.

Γεννηθέντες του 1877 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Γεώργιος του Δημητρίου, Αρκουλής Στέφανος του 
Αντωνίου, Αρκάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αρκάς 
Γεώργιος του Ιωάννη, Δεσίλας Ιωάννης του Νικολά-
ου, Κοντός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Κονταράτος 
Μηνάς του Αναστάσιου, Κονταράτος Γεώργιος του 
Μάρκου, Καντιώτης Ηλίας του Ιωάννη, Καντιώτης Μι-
χαήλ του Νικολάου, Καστανιάς Στυλιανός του Θωμά, 
Κυδωνιεύς Γεώργιος του Νικολάου, Κυδωνιεύς Στέ-
φανος του Μιχαήλ, Μοστράτος Μάρκος του Νικολάου, 
Παντελαίος Αντώνιος του Μιχαήλ, Παντελαίος Γεώρ-
γιος του Ιακώβου, Παντελαίος Ανδρέας του Ιωάννη, 
Ραγκούσης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ραγκούσης Γεώρ-
γιος του Μιχαήλ, Ραγκούσης Νικήτας του Εμμανουήλ, 
Ραγκούσης Γεώργιος του Ιωάννη, Ραγκούσης Κωνστα-
ντίνος του Νικολάου, Ρούσσος Ιωάννης του Γεωργίου, 
Ρούσσος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Ρούσσος Λεο-
νάρδος του Δημητρίου, Ρούσσος Ιωάννης του Αναστά-
σιου, Στέλλας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Σκιαδάς Νι-
κόλαος του Ιωάννη, Σκιαδάς Αντώνιος του Δημητρίου, 
Σκιαδάς Γεώργιος του Χριστόδουλου, Σκιαδάς Λουκάς 
του Γεωργίου, Χανιώτης Γεώργιος του Νικολάου, Χα-
νιώτης Νικόλαος του Δημητρίου, Χανιώτης Χρήστος 
του Δημητρίου.

Γεννηθέντες του 1878 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Νικόλαος του Ιωάννη, Αρκουλής Μπονοφάτσος του 
Ιωάννη, Αιγινήτης Αντώνιος του Ιωάννη, Γαϊτάνος Ιω-
άννης του Λεονάρδου (υπήρξε δάσκαλος των Λευκών 
για πολλά χρόνια (1930-1939). Απεβίωσε το 1982 
σε ηλικία 104 ετών), Γαβαλάς Ιωάννης του Γεωργί-
ου, Δρακάκης Αθανάσιος του Βασιλείου, Δρακάκης 
Αντώνιος του Νικολάου, Κρητικός Γεώργιος του Ιω-
άννη, Κρητικός Ιωάννης του Σάββα, Κρητικός Μάρκος 
του Δημητρίου, Κρυστάλης Παρασκευάς του Παντε-

λή, Κοντός Γεώργιος του Κομνηνού, Κοντός Ιωάννης 
του Δημητρίου, Καπούτσος Γεώργιος του Νικολάου, 
Καπούτσος Μάρκος του Νικολάου, Κονταράτος Σωτή-
ριος του Γεωργίου, Λουκής Δημήτριος του Γεωργίου, 
Παντελαίος Μιχαήλ του Ιακώβου, Παντελαίος Ιωάν-
νης του Ιακώβου, Περάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, 
Ραγκούσης Σταύρος του Κωνσταντίνου, Ραγκούσης 
Νικόλαος του Ιωάννη, Ραγκούσης Γεώργιος του Αντω-
νίου, Ραγκούσης Ιωάννης του Νικολάου, Ραγκούσης 
Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ραγκούσης Μιχαήλ του 
Ιωάννη, Ραγκούσης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Ρούσ-
σος Νικόλαος του Πέτρου, Ρούσσος Εμμανουήλ του 
Ιωάννη, Ρούσσος Ιωάννης του Ζαχαρία, Σκιαδάς Γε-
ώργιος του Ιακώβου, Σκιαδάς Ανδρέας του Πέτρου, 
Χανιώτης Αντώνης του Βασιλείου, Χανιώτης Κωνστα-
ντίνος του Πέτρου, Χανιώτης Κωνσταντίνος του Νικο-
λάου, Χανιώτης Δομένεγος του Γεωργίου, Χανιώτης 
Εμμανουήλ του Ιωάννη, Χριστόφορος Αθανάσιος του 
Δημητρίου.
(συνεχίζεται...)

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Λεύκες



12 | Φωνή της Πάρου | Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Γλωσσολογικές 
ανησυχίες

Έχουμε ξαναγράψει ότι τα 
κλασικά παριανά γλωσσικά ιδι-
ώματα είχαν κυρίως ελληνοϊτα-
λικές λέξεις. Οι τουρκικές λέξεις 
εισήχθησαν σιγά-σιγά είτε με 
πρόσφυγες από τουρκοκρατού-
μενες περιοχές, είτε με όρους 
απαραίτητους για την καθημερι-
νότητα. Έτσι, π.χ. το «κάνω ζά-
φτι» προέρχεται από τον Τούρκο 
εφοριακό «ζαφτιτζή» ο οποίος 
καθόριζε τον φόρο που έπρεπε 
να πληρώσει κάποιος.

Οι λέξεις «μπιτ, μπιτίζω» υπήρχαν στις Λεύκες. Μπιτ σημαίνει εντελώς (πχ μπιτ για 
μπιτ νιν’ντάζαβος) και είναι τούρκικη λέξη (bit). Μπιτίζω=πεθαίνω από το τούρκικο 
bitmak. Τον μεσαίωνα όμως, οι Κρήτες και οι νησιώτες, χρησιμοποιούσαν την λέξη 
«ξαμπιτάρω» που σήμαινε «ερημώνω από κατοίκους». Πχ, μπουκάρανε οι Τούρτσ’ 
τσαι ξαμπιτάρανε τ’ Μπαρτσά. Η λέξη προέρχεται από το «εξ» και το abitare=κατοικώ. 
Σιγά-σιγά η λέξη πήρε την έννοια του «εξοντώνω» και με αποβολή του «εξ» έγινε 
«μπιτάρω». Εύκολα λοιπόν, μπορούσε να γίνει αποδεκτή η λέξη «μπιτίζω» που ηχούσε 
με παρόμοιο τρόπο και σήμαινε περίπου το ίδιο!

Η λέξη «μπατίρης» δείχνει τον κατεστραμμένο οικονομικά π.χ. «η Ελλάδα ξαναμπα-
τίρησε γιατί ξόδευε άσκοπα για τον κορωνογιό». Πιστεύεται ότι προέρχεται από την 
τούρκικη bitirmak. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση βρίσκουμε την λέξη «πατίρω» 
με τη σημασία του «παθαίνω, υποφέρω»! Η λέξη patir ήταν συνηθισμένη στα βε-
νετικά με διάφορες έννοιες π.χ. patir el mar (υποφέρω τη θάλασσα = έχω ναυτία), 
patir di fame (πεθαίνω στην πείνα) κτλ. Η λέξη προέρχεται από τη λατινική pati που 
με την σειρά της προέρχεται από την ελληνική «πάθειν»!

Νομίζω λοιπόν, ότι πολλές λέξεις που σήμερα πιστεύουμε ότι είναι τούρκικες, ουσι-
αστικά είναι ελληνοϊταλικές! Δεν γνωρίζω την τούρκικη γλώσσα, αλλά δεν μπορώ να 
αποκλείσω πολλές τούρκικες λέξεις να έχουν παρόμοια ετυμολογία και να έφτασαν 
σε εμάς ως «αντιδάνεια». Η ελληνολατινική γλώσσα όμως, ήταν αυτή που κυριαρ-
χούσε στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος και η συνέχειά της ήταν τα «ρωμαίικα» που 
ακολούθως έδωσαν την «δημοτική»!

Οι αμιγώς ιταλικές λέξεις που υπήρχαν στα ρωμαίικα της Κρήτης και των Κυκλά-
δων ήταν πολλές λόγω των εξελληνισμών των «Φράγκων». Σημειώνω μερικές που 
πιθανότατα υπήρχαν και στην Πάρο:

Αβαντζάρω=προωθούμαι (avanzare), Αβίζο=ειδοποίηση (avviso), Αμπαντονά-
ρω=εγκαταλείπω (abbandonare), Ντεσπιαζάρω=στενοχωρώ (dispiacere), Ομπεδί-
ρω=υπακούω (obbedire), Όμπλιγο=υποχρέωση (obbligo), Ρεποζάρω=ξεκουράζομαι 
(riposare), Ρεστάρω=παραμένω (restare), Τζουστάρω=επιδιορθώνω (aggiustare)

Γιώργος Καπαρός 
Από την ιστοσελίδα «Ιστορία της Πάρου»

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κτίριο 500 τ.μ., 15 

δωμάτια με ρεσεψιόν και σπίτι από 

κάτω, ενοικιασμένο με ελάχιστη ετή-

σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6937 

698 522, 22840 51639

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΠΙΤΙ, αναζητείται, τουλάχιστον 200 

τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Ανταλλάσσε-

ται μ’ ένα σπίτι 100 τ.μ. στην Αγκαιριά 

με θέα τη θάλασσα. Η διαφορά για το 

μεγαλύτερο σπίτι θα πληρωθεί. Μόνο 

ιδιώτες! Επικοινωνία στο e-mail kai.

kleinschmidt@me.com ή στο 6971 

697 066

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, 

ζητείται για κατάστημα πληροφορικής. 

Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης και 

καλή γνώση αγγλικών. Τηλ. Επικοι-

νωνίας 6945 797 400

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ, ζητεί-

ται από επιχείρηση ενοικιαζομένων 

δωματίων στη Παροικιά, από Ιούνιο 

έως Σεπτέμβριο. Τηλ. Επικοινωνίας 

6936 501 107

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται για πλήρη και 

μερική απασχόληση από ξενοδοχει-

ακή επιχείρηση για τη σεζόν 2021με 

ανταγωνιστικές αποδοχές στις ειδι-

κότητες: α) Προετοιμασία Μπουφέ 

πρωινών Σνακ Μπαρ- πισίνας, β) 

Γενικών καθηκόντων – οδηγός. 

Βιογραφικά στο parosjfk@gmail.com. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6940 723 992 

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 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ζητείται 

από όμιλο ξενοδοχείων και εστίασης 

εποχικότητας στη Πάρο, με προϋπη-

ρεσία σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, 

για καταχωρήσεις εσόδων-εξόδων, 

αρχειοθέτηση κλπ, αμοιβή αναλόγως 

προσόντων. Αποστολή βιογραφικών 

στο mail: accounting@parosagnanti.

gr Τηλ. Επικοινωνίας: 6937 856 015 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από 

λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

dimkasta@otenet.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζη-

τείται από επιχείρηση ενοικιαζομένων 

διαμερισμάτων στη Νάουσα Πάρου. 

Προϋπηρεσία επιθυμητή. Επικοινωνία 

στο τηλ. 22840 51211

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται, για το ανθο-

πωλείο «Ντίνα» στην Παροικιά. Τηλ. 

Επικοινωνίας: 6972 077 052

Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

Polos Tours αναζητά ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ανάμεσα στους μήνες 

Ιούνιο με Σεπτέμβριο. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

με διάθεση εργασίας, ευγενικούς, 

επικοινωνιακούς. Θέση στην 

εξυπηρέτηση για κρατήσεις- εκδό-

σεις, ακτοπλοϊκών- αεροπορικών 

εισιτηρίων. Προϋπηρεσία στον 

χώρο του τουρισμού, ξένες γλώσσες 

πέραν των Αγγλικών θα εκτιμηθούν, 

καθώς και οι μόνιμα διαμένοντες 

στο νησί. Παρακαλώ αποστείλατε το 

βιογραφικό σας με μήνυμα στο info@

polostoursparos.com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ SCHAUB LORENZ 

(ΣΑΟΥΜΠ ΛΟΡΕΝΖ), πωλείται, χω-

ρητικότητας 99 λίτρων, καινούργιος. 

Τιμή 110 ευρώ. Τηλ. Επικοινωνίας 

22840 52069, 6938 455 073

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»

Εγγυημένη καταπολέμηση απέναντι σε:
Κατσαρίδες • Μυρμήγκια • Ποντίκια • Σκορπιούς

Κουνούπια • Σφήκες • Ψύλλους • Κοριούς • Αρουραίους
Μύγες • Ακάρεα • Αράχνες

Τριπολιτσιώτης Λορέντζος
Τ: +30 694 8008804 | Ε: buguard.20@gmail.com
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Παροικιά | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

... για το 
Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουμε προϊόντα
με καταγωγή 
και υπογραφή

Ταξιδιωτικός 
προορισμός

«Σε διεθνή τουριστικό προορισμό με απευθείας πτήσεις ακόμα και από χώρες 
εκτός συνθήκης Σένγκεν, όπως το Ισραήλ, εξελίσσεται η Πάρος, χάρη στη δημοφιλία 
της και την ανάπτυξη των υποδομών της, όπως είναι η επέκταση του αεροδρομίου», 
σημειώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Πάρου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου: «[…] Ο δήμος Πάρου εκπονεί ήδη από τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο εκστρατεία για την κινητοποίηση της διεθνούς ταξιδιωτικής 
αγοράς για το 2021, τόσο με προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία με τα κατά 
τόπους Γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό όσο και με διαδικτυακές συναντήσεις με 
επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφους και infl uencers, στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στον κλάδο του τουρισμού, 
World Travel Market στο Λονδίνο, ΙΤΒ στο Βερολίνο και ΙΜΤΜ στο Ισραήλ.

Για την αρτιότερη προετοιμασία εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου, προκει-
μένου η Πάρος να είναι έτοιμη να υποδεχθεί με ασφάλεια τους επισκέπτες της, στη 
κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο Δήμαρχος 
Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, έθεσε σειρά ζητημάτων μεταξύ των οποίων η ενίσχυση 
της αστυνομικής δύναμης στο νησί και της ικανότητας ελέγχου στον αυστηρότερο 
επιχειρησιακά βαθμό στους τομείς της δικαιοδοσίας τους: καταπολέμηση παραβα-
τικότητας, κυκλοφοριακές παραβάσεις, παραεμπόριο και επιτήρηση επιβεβαιωμέ-
νων κρουσμάτων για τον Covid-19. 

Η αναγκαιότητα άμεσου εμβολιασμού όλων των επαγγελματιών και εμπλεκόμε-
νων με τον τουρισμό επισημάνθηκε επίσης ως επιτακτική ανάγκη. Ως υψηλής προ-
τεραιότητας τέθηκε επίσης ο στόχος για διεξαγωγή ελέγχων κατά την είσοδο στο 
πλοίο ή το αεροπλάνο από την ηπειρωτική Ελλάδα ή το εξωτερικό προς τα νησιά 
επιβατών που είτε διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό αποτέλεσμα 
σε ανιχνευτικό έλεγχο COVID-19 του τελευταίου 24ωρου».

24 Απρίλη 1821
Η Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ με την ευκαιρία των 200 

ετών από την κήρυξη της Επανάστασης στην Πάρο, δη-
μοσιοποίησε δελτίο Τύπου στις 24/4/2021, που έχει ως 
εξής:

«Πριν 200 χρόνιασαν σήμερα, στις 24 Απρίλη 1821, ο 
επικεφαλής της Φιλικής Εταιρίας στην Πάρο, Παναγιώ-
της Δημητρακόπουλος, κήρυξε την Επανάσταση στο νησί. 

Καλώντας στα όπλα τους συμπατριώτες του, ο Π. Δημητρακόπουλος, τόνισε μεταξύ 
άλλων στην επαναστατική του Διακήρυξη: 

«Φίλοι της ελευθερίας ομογενείς Έλληνες κάτοικοι της νήσου Πάρου. Κανείς σας 
δεν αγνοεί ότι το γένος όλον διά να απολαύσει την ελευθερίαν του και μετ’ αυτής 
πάσαν ευδαιμονίαν, ανέλαβε τα όπλα (...). Σεις δεν είσθε κατώτεροι εκείνων κατά 
την ανδρείαν. Αναλάβατε λοιπόν τα όπλα και ελάτε να συγκαταλεχθήτε μετά των 
λοιπών συστρατιωτών»!

Και πράγματι, δεκάδες Παριανοί από όλα τα χωριά και από όλα τα μετερίζια, 
αγρότες, τεχνίτες, ψαράδες, κ.ά., παράτησαν τα εργαλεία της δουλειάς τους και 
έσπευσαν να ριχτούν στη μάχη. Παριανοί πολέμησαν στην πολιορκία της Τριπολι-
τσάς έως και την Κρήτη, δίνοντας το αίμα τους στην υπόθεση της λευτεριάς. Άλλοι 
πολέμησαν στις θάλασσες, στο στόλο που οργάνωσε με δικά της έξοδα η Μαντώ 
Μαυρογένους. 

Σήμερα, αλλά και κάθε μέρα, σε κάθε σύγχρονη μάχη που δίνουμε για τις ανά-
γκες και τις ελπίδες μας, τιμούμε όλους εκείνους, που έδωσαν το αίμα τους για την 
αποτίναξη της τυραννίας. Και τους τιμάμε, ακριβώς, αγωνιζόμενοι με τη σειρά μας 
για την αποτίναξη κάθε μορφής σύγχρονης τυραννίας, είτε αυτή λέγεται φτώχεια, 
είτε ανεργία, είτε ανασφάλεια, είτε εκπτώσεις στη μόρφωση των παιδιών μας, την 
υγεία και την ίδια μας τη ζωή.

Εμπρός λοιπόν « …της γης οι κολασμένοι…» για τους αγώνες των καιρών μας,την 
κοινωνική συμμαχία των σύγχρονων αναγκών, την πραγματική κοινωνική απελευ-
θέρωση, το σοσιαλισμό!».



Σε κακή κατάσταση 
το οδικό δίκτυο 
Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει η τουριστική σεζόν στην Πάρο και 

επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα επισκεφτούν το νησί 
μας. Ωστόσο, το ταλαιπωρημένο οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση, 
λόγω των πολλών λακκουβών που υπάρχουν. Γεγονός, που το καθιστά 
αρκετά επικίνδυνο, καθώς μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Στις παρακάτω φωτογραφίες, (Νάουσα προς Σάντα Μαρία) θα δείτε 
σημεία του κεντρικού οδικού άξονα που μπορούν να προκαλέσουν ζη-
μιά στα αυτοκίνητα, αλλά και μεταξύ των οδηγών, αν δεν είναι προσε-
κτικοί, στις ενέργειες που θα κάνουν για να αποφύγουν τις λακκούβες. 
Ευχής έργον θα είναι να αποκατασταθούν αυτά τα σημεία, πριν αρχίσει 
η καλοκαιρινή κίνηση στους δρόμους.

Υ.Γ.: Αυτή την εικόνα έχουμε, μέχρι την ημέρα που έκλεινε η ύλη της 
εφημερίδας. 
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εμπόριο κουφωμάτων 
κατασκευή και σχεδίαση επίπλων κουζίνας

κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας
κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης οροφής

ξυλουργικές εργασίες
T. 6970 041 755

Το φως της Ανάστασης να ζεστάνει τις καρδιές μας
με αγάπη, ελπίδα και αλληλεγγύη

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ο.Μ. ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΠάσχαΚ Α Λ Ο

µε υγεία & δύναµη!

Παροικιά

Τι γίνεται με 
το λιμάνι;

Οι σύλλογοι της Παροικιάς (Ενοικιαζομένων Δω-
ματίων «Μαντώ Μαυρογένους», Παραδοσιακού Οι-
κισμού Παροικιάς, Καφεστιάτορων, Γυναικών «Αρηίς» 
και «Αρχίλοχος»), κοινή τους επιστολή στα αρμόδια 
υπουργεία, τους βουλευτές Κυκλάδων και τους αυτο-
διοικητικούς φορείς, ζητούν ενημέρωση σχετικά με το 
εμπορικό λιμάνι.

Όπως επισημαίνουν: «[…] η έλλειψη προγραμματι-
σμού και σχεδίασης για την απομάκρυνση του εμπο-
ρικού λιμένος από την περιοχή της Παροικιάς, έχει 
σαν αποτέλεσμα τν δημιουργία διενέξεων και αντι-
παραθέσεων μεταξύ των επαγγελματιών αλλά και 
των πολιτών, διαιωνίζοντας έτσι και ανακυκλώνοντας 
ένα πρόβλημα, που χρόνια τώρα ζητάει άμεσα λύση. 
Η περιοχή της Παροικιάς έχει υποστεί όλα αυτά τα 
χρόνια, από τη λειτουργία του εμπορικού λιμένος και 
του έντονου κυκλοφοριακού, συνεχή πλήγματα στην 
αισθητική της παρουσία, στην τουριστική της κίνηση, 
στην αξιοποίηση του εν γένει δυναμικού της, στην 
ανάπτυξη και στον εξωραϊσμό της, στην οικονομία 
της, στην επαγγελματική της δραστηριότητα (…). Το 
λιμάνι της Πάρου συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία 
των λιμένων της χώρας, που παρουσιάζει τη μορφή 
«επιβατηγό λιμάνι, εμπορικό λιμάνι, μαρίνα, αλιευτικό 

καταφύγιο». Αυτό και μόνον το χαρακτηριστικό καθι-
στά επιβεβλημένη την ολοκληρωμένη και εμπεριστα-
τωμένη μελέτη για την άμεση μεταφορά του εμπορι-
κού λιμένος της Πάρου. Επειδή το υπάρχον εμπορικό 
λιμάνι της Πάρου είναι οριοθετημένο εντός της οικι-
στικής περιοχής της Παροικιάς, πρέπει να τηρούνται 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης τουλάχιστον μέχρι την οριστική 
απομάκρυνσή του από την περιοχή (…)».

Στη συνέχεια της επιστολής οι σύλλογοι επισημαί-
νουν τα προβλήματα που δημιουργούνται στην κα-
θημερινότητα των πολιτών που αποδεδειγμένα και 
αδιαμφισβήτητα έχουν ανεπανόρθωτα επιβαρύνει την 
ανάπτυξη της περιοχής και το περιβάλλον. Όπως επι-
σημαίνουν: «[…] το εμπορικό λιμάνι της Πάρου εντός 
του ευρύτερου οικιστικού ιστού της Παροικιάς, γε-
γονός που επίσης καθιστά άμεσα και αναγκαία την 
απομάκρυνσή του στο πλαίσιο συγκεκριμένου προ-
γράμματος ή τουλάχιστον για την παρούσα φάση, την 
αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που 
επιβάλλει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και του 
περιβάλλοντος. 

Στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του λιμένος της Πα-
ροικιάς, έχουν βρεθεί αρχαιολογικά μνημεία, η ύπαρ-
ξη των οποίων έχει αναστείλει κάθε περαιτέρω ενέρ-
γεια επέκτασης του λιμένος, με σκοπό την προστασία 
των εν λόγω ευρημάτων. Ποια είναι αλήθεια η μέριμνα 
για την αξιοποίηση των ευρημάτων αυτών, που ση-

μειωτέον βρίσκονται σε άμεση επαφή με το πρώτο 
σημείο του νησιού μας, που βλέπουν οι επισκέπτες; 
Η λειτουργία του εμπορικού λιμένος και η άσκηση σε 
αυτόν εμπορικών δραστηριοτήτων, είναι δεδομένο ότι 
αλλοιώνει και διαβρώνει τον θαλάσσιο αυτό χώρο, 
χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε μέριμνα και φροντί-
δα για τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα, που θα μπο-
ρούσαν να έχουν αποτελέσει επίσης βασικό σημείο 
επίσκεψης των τουριστών του τόπου μας».

Η επιστολή ολοκληρώνεται ως εξής: «∆εν µπορού-
µε να περιµένουµε τουλάχιστον 25 χρόνια για 
την µεταφορά του εµπορικού λιµένα (…) Όλοι 
οι κάτοικοι του νησιού µας, απαιτούµε άµεσα 
την έναρξη των εργασιών, αφού το χρόνιο αυτό 
πρόβληµα της Παροικιάς παραµένει άλυτο».



Φωνή της Πάρου | Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου 202116 | Πολιτική - Κοινωνία

1η Μάη: από το 1886 
στο Σικάγο µέχρι 
τη βαρβαρότητα 
του 21ου αιώνα 

Από το αιµατοκύλισµα των εργατών στο Σικάγο που 
οδήγησε στην καθιέρωση του οκταώρου, στη σηµερινή 
βάρβαρη επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Η Εργατική Πρωτοµαγιά δε γεννήθηκε τυχαία, ούτε αυθαίρετα. O εορτασµός 

της την 1η Μάη, είναι η µέρα όπου η εργατική τάξη σε όλο τον πλανήτη απεργεί 
και διεκδικεί µαχητικά την ικανοποίηση των αιτηµάτων της. 

Το 1884, η νεοσύστατη τότε Αµερικανική Οµοσπονδία Εργασίας, αποφάσισε 
ότι η 1η Μάη του 1886, θα είναι µέρα ενός εκτεταµένου απεργιακού αγώνα των 
εργατών µε σκοπό την καθιέρωση του 8ωρου. Την απόφαση αυτή, πήρε στα χέ-
ρια της η ίδια η εργατική τάξη και την έκανε πράξη. Στη Πρωτοµαγιάτικη απεργία 
του 1886 στις ΗΠΑ, γύρω στο µισό εκατοµµύριο εργάτες παράτησαν τη δουλειά 
τους και συνενώθηκαν στους δρόµους του αγώνα. Αυτή η τόσο µεγάλη και επι-
βλητική πρωτοµαγιάτικη απεργία που πνίγηκε στο αίµα, είχε αποτέλεσµα 185.000 
εργάτες να κερδίσουν το 8ωρο και τουλάχιστον 200.000 εργάτες να µειώσουν 
το χρόνο εργασίας τους από τις 12 στις 10 και 9 ώρες. Σε πολλές περιοχές ανα-
γνωρίστηκε η ηµιαργία του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιοµηχανίες σταµάτησαν την 
Κυριακάτικη εργασία. Έτσι, καθιερώθηκε η Πρωτοµαγιά ως παγκόσµια µέρα της 
εργατικής τάξης και άρχισε να γιορτάζεται από το 1890. 

Στην Ελλάδα, η Πρωτοµαγιά γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1893, όπου πε-
ρίπου 2.000 εργαζόµενοι συγκεντρώθηκαν και γιόρτασαν αγωνιστικά στο Στά-
διο αλλά… µε µια µέρα καθυστέρηση, δηλαδή στις 2 Μαΐου, αφού 1η Μάη ήταν 
Σάββατο, εργάσιµη ηµέρα. Ζητούσαν εφαρµογή της οχτάωρης εργασίας, την κα-
θιέρωση της Κυριακής ως ηµέρα αργίας για τα καταστήµατα, την απονοµή σύ-
νταξης σε όσους τραυµατίζονται σοβαρά στη δουλειά τους ώστε να µπορούν να 
συντηρούνται οι ίδιοι και οι οικογένειες τους. Μετά το 1894 και για αρκετά µεγάλο 
διάστηµα δεν υπήρξαν εορτασµοί της εργατικής Πρωτοµαγιάς µε συγκεντρώσεις. 
Για τις επόµενες δεκαετίες, υπήρξαν προσπάθειες ανάπτυξης οργανωµένου ερ-
γατικού κινήµατος και µέσα από διεργασίες η εργατική τάξη, σε φάση ωρίµανσης 
πλέον, το 1919 γιόρτασε την Εργατική Πρωτοµαγιά σε ολόκληρη τη χώρα, παρά 
τις αντιδράσεις της κυβέρνησης Βενιζέλου. Στην πρωτοµαγιάτικη συγκέντρωση 
του 1924 έχουµε τον πρώτο νεκρό (Σωτήρης Παρασκευαΐδης, εργάτης ζαχαρο-
πλάστης) ενώ η πρωτοµαγιά του 1936 θα αποτελέσει σταθµό στην ιστορία του 
εργατικού κινήµατος. Από τις αρχές του 1936 οργανώνονται δεκάδες πανελλαδι-
κές απεργίες, µε πρωτοπόρο τον κλάδο των καπνεργατών που είχαν πληγεί βαρύ-
τερα από την ανεργία και τις συνεχώς µειούµενες αµοιβές τους. Στις διεκδικήσεις 
συµπεριλαµβάνονται αύξηση ηµεροµισθίων, βελτιώσεις παροχών κλαδικού τα-
µείου για τους «παρήλικας και τους φυµατικούς», χορήγηση έκτατου επιδόµατος 
500 δραχµών στους άνεργους εν όψει του Πάσχα, ενώ έχουν ενταχθεί και τα 
πρώτα πολιτικά αιτήµατα, αφού ζητείται η χορήγηση γενικής αµνηστίας στους 
πολιτικούς φυλακισµένους, εξόριστους και καταδικασµένους, ιδιαίτερα των κα-
πνεργατικών στελεχών.  Στην 

κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσε-
ων, έχουµε και τον πρώτο νεκρό από τις 
σφαίρες της αστυνοµίας, που χτυπά τους 
απεργούς διαδηλωτές. Τάσος Τούσης, 
καπνεργάτης, κοµµουνιστής. Το θρήνο-
µοιρολόι της µάνας του πάνω από το 
πτώµα αποτυπώνει ένας φωτογράφος, 
και συγκλονισµένος ο Γιάννης Ρίτσος 
ξεκινά να γράφει τον «Επιτάφιο», που 
µελοποιεί αργότερα ο Μ. Θεοδωρά-
κης. «Γιέ µου, σπλάχνο των σπλά-
χνων µου»… 

Αλλά η τραγικότερη Πρωτοµα-
γιά που έζησε ο τόπος στη νεότερη 
ιστορία, είναι αναµφισβήτητα αυτή 
του 1944 όπου οι Γερµανοί σε αντί-
ποινα της δολοφονίας του διοικητή 41ης

Μεραρχίας οχυρών Φραντς Κρεχ, οδηγούν από 
το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου στο σκοπευτήριο της Και-
σαριανής και εκτελούν 200 κρατούµενους κοµµουνιστές, παλαιούς 
δεσµώτες της Ακροναυπλίας και της Ανάφης.

Ακολουθούν δεκαετίες που µε ανυποχώρητο αγώνα και θυσίες κατακτά η 
εργατική τάξη τα δικαιώµατα της, βήµα το βήµα... 

Και φθάνουµε σήµερα, στον 21ο αιώνα της ανάπτυξης, των επιστηµών και της 
τεχνολογίας να βλέπουµε βήµα το βήµα… να επιχειρείται δια νόµου η κατάρ-
γηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων µε αίµα των εργαζοµένων.

Με τις ανατροπές του αιώνα που φέρνει η κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή, οι 
«σύγχρονοι εργαζόµενοι», γίνονται οι «σκλάβοι» του 21ου αιώνα, αφού καταργεί-
ται το 8ωρο και θεσµοθετείται η 10ωρη δουλειά, έρχονται απλήρωτες υπερωρίες, 
επεκτείνεται η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, µονιµοποιείται και θεσµοθε-
τείται η τηλεργασία… 

Όλα όµως όσα προβλέπονται σε αυτό το νοµοσχέδιο τερατούργηµα, είναι η 
συνέχεια µιας πορείας αντεργατικών µέτρων ξεκινώντας από το νόµο 3986/2011 
επί ΠΑΣΟΚ µε διατήρηση και επέκταση επί  ΣΥΡΙΖΑ. Όλα σήµερα θυσιάζονται 
για την εξασφάλιση φτηνής και ευέλικτης εργατικής δύναµης, στο όνοµα 
µιας ανάπτυξης που θα κάνει όµως τους πλούσιους πλουσιότερους και τους 
φτωχούς φτωχότερους. Βάζει στη ζωή µας «µπουρλότο», αφού κάτω από αυτές 
τις εργασιακές συνθήκες θα µετατραπεί σε ζωή λάστιχο, η σωµατική και ψυχική 
υγεία θα σµπαραλιαστεί, η προσωπική και οικογενειακή ζωή θα είναι ανύπαρκτη. 
Είναι φανερό ότι µας αφορά όλους, σε κάθε ηλικία. Εργαζόµενους, άνεργους, 
αυτοαπασχολούµενους, άνδρες και γυναίκες. 

«Και τι µπορούµε να κάνουµε απέναντι σε όλα αυτά;» εύλογα κάποιος θα ανα-
ρωτηθεί. Η απάντηση βρίσκεται µέσα στο ίδιο το νοµοσχέδιο, που καρατοµεί όχι 
µόνο τα εργασιακά δικαιώµατα, αλλά βάζει χέρι και στα συνδικαλιστικά αφού 
προβλέπει µέτρα χειραγώγησης, φίµωσης του συνδικαλιστικού κινήµατος και κυ-
ρίως µέτρα κατά του δικαιώµατος στην απεργία. Γιατί αυτός είναι ο φόβος τους, 
το δυνατό συνδικαλιστικό κίνηµα, το δικαίωµα της απεργίας. Αυτό είναι το 
όπλο των εργαζοµένων για όλες τις έως τώρα κατακτήσεις, όπως έχει δείξει 
η ιστορία, αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτηµα. 

Σήµερα, ο εορτασµός της Εργατικής Πρωτοµαγιάς αποκτά ιδιαίτερη σηµασία 
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είναι υπόθεση όλων µας να τιµήσουµε αγωνιστικά 
τους εργατικούς αγώνες αιώνων, διεκδικώντας ζωή και δουλειά µε δικαιώµατα.

Η συµµετοχή µας στη συγκέντρωση που διοργανώνουν σωµατεία, φορείς 
και σύλλογοι την Πέµπτη 6 Μαΐου, 10 το πρωί στη πλατεία Μαντώ Μαυρο-
γένους, είναι η απάντηση µας… σε όσους σχεδιάζουν για εµάς χωρίς εµάς.

Quarto Stato (η τέταρτη τάξη)
του Giuseppe Pelliza da Volpedo
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Αφίσα του αγώνα για την καθιέρωση

της οκτάωρης εργασίας.


