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Χ.Ο.Ν. 
Σύλλογος με 
προβολή εντός 
και εκτός 
συνόρων

Σειρά στην παρουσίαση των συλλόγων που δραστη-
ριοποιούνται με τα πολιτιστικά δρώμενα της Πάρου 
έχει ο Χ.Ο.Ν. (Χορευτικός Όμιλος Νάουσας), ο 
οποίος είναι και ο παλαιότερος χορευτικός όμιλος στο 
νησί. 

Ο σύλλογος μέσα από τις εκδηλώσεις που διοργα-
νώνει, προωθεί με τον καλύτερο τρόπο, τα ήθη και έθι-
μα του τόπου μας, ενώ έχει μεγάλη αναγνώριση από 
πολλούς συλλόγους εντός και εκτός συνόρων. Γεγο-
νός, που φαίνεται μέσα από τις προσκλήσεις που έχει 
δεχθεί για να συμμετάσχει σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, 
αλλά και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας, με αυτό τον 
τρόπο την παράδοση της Πάρου και σε άλλες περιοχές.

Η «Φωνή της Πάρου», ήρθε σε επικοινωνία με την 
πρόεδρο του Χ.Ο.Ν. Μαρία Σπύρου, όπου μαζί με 
το υπόλοιπο συμβούλιο, μας παρουσίασαν μέσα από 
το ερωτηματολόγιο μας, τον σύλλογο και τις δράσεις 
του.

Πότε ιδρύθηκε ο Χορευτικός όμιλος Νάου-
σας; Ανήκει ως τμήμα κάποιου πολιτιστικού 
συλλόγου ή λειτουργεί αυτόνομα;

«Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας ιδρύθηκε το 1988. 
Είναι ο παλαιότερος χορευτικός όμιλος της Νάουσας 
και λειτουργεί αυτόνομα. Εκπροσωπείται από 7μελές 
συμβούλιο του οποίου η θητεία ανανεώνεται κάθε 2 
έτη». 

Ποιο είναι το ιδιαίτερο στίγμα που κάνει πο-
λιτιστικά ξεχωριστό τον ΧΟΝ;

«Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας δραστηριοποιείται 
εδώ και 33 έτη αφήνοντας το πολιτιστικό του στίγ-
μα στο νησί μέσω των δράσεων του. Διατηρεί συ-
νεπή στάση απέναντι στην παράδοση του τόπου μας 
παραμένοντας αφοσιωμένος στη διαφύλαξη και δι-
άδοσή της στις επόμενες γενιές με σταθερή ενεργή 
παρουσία όλα αυτά τα χρόνια. Υποστηρίζει σταθερά 
όλα αυτά τα χρόνια τη φιλοξενία ξένων και ελληνικών 
συγκροτημάτων, πραγματοποιεί σεμινάρια, όπως πα-
ραδοσιακών χορών, διατηρεί ιματιοθήκη με 200 πα-
ραδοσιακές φορεσιές, εμποτίζοντας την όποτε αυτό 
είναι εφικτό». 

Ποιες είναι οι δράσεις σας ως σύλλογος;
«Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας εκτός από τις χο-

ρευτικές παραστάσεις που διοργανώνει, δραστηριο-
ποιείται στο παιδικό θέατρο και στο θέατρο ενηλίκων. 
Έχει εκδώσει 2 βιβλία: «Ρίζες και διαδρομή» (1994) 
για τους παραδοσιακούς χορούς της Πάρου και «Παί-
ζουμε ένα παιχνίδι;» (1998), με παιχνίδια του τόπου 
μας. Ενδεικτικά αξίζει να σημειωθούν κάποιες σημα-
ντικές δράσεις του συλλόγου. Το 1998 διοργάνωσε 
το 1ο Πανκυκλαδικό φεστιβάλ μουσικοχορευτικών 
συγκροτημάτων. 

Το 2000 συνεργάστηκε με το θέατρο «Δώρα Στρά-
του» για το αφιέρωμα στη «νυφιάτικη φορεσιά». Ακό-
μα, έχει εμφανιστεί στο μέγαρο μουσικής Αθηνών, στο 
φινλανδικό κοινοβούλιο, στο θέατρο «Δώρα Στράτου» 
καθώς και σε πολλές από τις κοινοτικές και δημοτι-
κές εκδηλώσεις του τόπου μας. Επίσης, υπό την αι-

γίδα του ομίλου πραγματοποιούνται πεζοπορίες και 
λειτουργούν τμήματα γυμναστικής. Τέλος, πραγμα-
τοποιεί δράσεις ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα». 

Πόσα χορευτικά τμήματα περιλαμβάνει ο 
σύλλογος; Καλύπτει όλες τις ηλικίες;

«Ο σύλλογος περιλαμβάνει οκτώ χορευτικά τμήμα-
τα:

- Τμήμα μουσικοκινητικής για παιδιά 3-4 ετών
- Τμήμα προσχολικής αγωγής για παιδιά 4-5
- Τμήμα Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού
- Τμήμα Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού
- Εφηβικό Τμήμα
- Τμήμα αρχαρίων
- Τμήμα γυναικών
- Τμήμα προχωρημένων 
Με τα παραπάνω τμήματα καλύπτονται όλες οι ηλι-

κίες».
Εκτός από τους παραδοσιακούς χορούς, δι-

δάσκονται και ξένοι χοροί;
«Στον Χορευτικό Όμιλο Νάουσας έχουν διδαχτεί και 

ξένοι χοροί (Latin, Ζoumba κ.α)».
Είστε ένας σύλλογος που έχει ταξιδέψει σε 

πολλά μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
συμμετέχοντας σε προσκλήσεις άλλων συλλό-
γων. Είναι μια διάκριση, αλλά και ηθική ικανο-
ποίηση για εσάς και τον σύλλογο ότι αυτό που 
κάνει το κάνει καλά;

«Ο σύλλογος έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, συμμετέχοντας σε πολλά φεστιβάλ. Επί-
σης, έχει φιλοξενήσει συλλόγους και συγκροτήματα 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μέλη του συλ-
λόγου νιώθουν ηθική ικανοποίηση που τα 33 χρόνια 
της ζωής του ο σύλλογος έχει καταφέρει με το έργο 
του να βοηθήσει στο να διατηρηθούν τα ήθη και τα 
έθιμα του τόπου μας. Επίσης, μέσω των ταξιδιών του 
συλλόγου και των συμμετοχών του σε ελληνικά και 
διεθνή φεστιβάλ έχει αναδείξει μέρος της παράδοσής 
μας». 

Η πανδημία έχει επηρεάσει πολλές δραστη-
ριότητες πάνω στο νησί εδώ και ένα χρόνο. Οι 
σύλλογοι για την επιβίωσή τους χρειάζονται 
τις εκδηλώσεις. Εσείς πόσο έχετε επηρεαστεί 
και με ποιόν τρόπο;

«Η πανδημία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον σύλ-
λογο μας όπως και τους περισσότερους συλλόγους 
που δραστηριοποιούνται στο νησί. Η ματαίωση και η 
αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεών δυ-
σχεραίνει την επιβίωση του συλλόγου σημαντικά μει-
ώνοντας δραματικά τα έσοδα του». 

Όταν αρθούν τα μέτρα περιορισμού, υπάρχει 
κάποιο πλάνο εκδηλώσεων που θα συμμετέχε-
τε ή θα διοργανώσετε;

«Αν και ο σύλλογος έχει αρκετές εκδηλώσεις και 
δράσεις οι οποίες εκκρεμούν, δυστυχώς η ρευστότητα 
της κατάστασης στην οποία ζούμε δεν του επιτρέπει 
να τις προγραμματίσει». 

Γιώργος Κοντός

Αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς

Η δημοτική κοινότητα Πάρου δημοσιοποίησε 
προτάσεις της για τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς. 

Όπως σημειώνει: «Η φροντίδα και η μέριμνα για τα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς αποτελεί θεμελιώδη υπο-
χρέωση σεβασμού κάθε έμβιας ύπαρξης στο δικαίωμα 
στη ζωή και καθορίζει το μέτρο του πολιτισμού μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το συμβούλιο της κοινότητας Πά-
ρου προτείνει στον δήμο Πάρου την εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα περιλαμβά-
νει:

-τοποθέτηση stand με σακουλάκια μίας χρήσης 
συλλογής των περιττωμάτων των ζώων συντροφιάς 
σε δημόσιους χώρους, κεντρικά σημεία της πόλης, 
πλατείες, παιδικές χαρές, παραλίες ώστε να ενθαρ-
ρύνουμε την εθελοντική προσπάθεια πολιτών για την 
καθαριότητα της πόλης και προστασία της δημόσιας 
υγείας

-τοποθέτηση υποδομών για τη σίτιση των αδέσπο-
των ζώων με την ενδεδειγμένη τροφή και υπόδειξη 
των σημείων εγκατάστασής τους από την αρμόδια 
επιτροπή παρακολούθησης προγράμματος διαχείρι-
σης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου Πάρου

-ενημέρωση των πολιτών για το πρόγραμμα και τα 
οφέλη του με όλα τα πρόσφορα μέσα (έντυπο υλικό, 
διαδίκτυο, ιστοσελίδα δήμου, ΜΜΕ)».

Σχετικά με την πρόταση του τοπικού συμβουλίου Πα-
ροικιάς, ο δημοτικός σύμβουλος Πάρου, Πάνος Κε-
μπάμπης, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή;

«[…] Πρώτα από όλα, να δηλώσω ότι κατά βάση 
συμφωνώ και μετά, λίγα λόγια για την ιστορία με τις 
ταΐστρες.

Η πρώτη που ζήτησε ταΐστρες, ήταν η κ. Ειρήνη 
Ρούσσου, πρόεδρος κοινότητας Κώστου, τον Ιούνιο 
του 2020. Ήταν πολύ καλή ιδέα -δικιά της- την υιο-
θέτησα και ζήτησα από τον δήμαρχο την προμήθεια 
των συστημάτων σίτισης ζώων συντροφιάς, το οποίο 
έγινε δεκτό, και τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε. Στη 
συνέχεια ζήτησα τη βοήθεια του κ. Πέτρου Αυλήτη, 
σύμβουλο της κοινότητας Πάρου, ο οποίος σε συνεν-
νόηση με τους φιλόζωους Πάρου, μου υπέδειξε 11 
σημεία στην Παροικιά για την τοποθέτηση των, σημεία 
που ήδη έριχναν τροφές οι φιλόζωοι της Πάρου. Στη 
συνέχεια, λόγω του ότι, η τεχνική υπηρεσία του δήμου 
είναι υποστελεχωμένη από εργάτες, ζήτησα τη βοή-
θεια από τον προϊστάμενο καθαριότητας κ. Λουκή Κυ-
ριάκο, ο οποίος πρόθυμα δέχτηκε να της τοποθετήσει. 
Στη συνέχεια έως σήμερα, λόγω πολλών γραφειοκρα-
τικών αγκυλώσεων, διαφόρων εμποδίων και ενστά-
σεων, δεν έχουν τοποθετηθεί -εδώ θέλει τον Χάρη-. 
Μετά από 10 μήνες, τώρα βλέπω την ανακοίνωση 
της κοινότητας Πάρου για την τοποθέτησή τους, και 
την τοποθέτηση stand με σακουλάκια μιας χρήσης, 
συλλογής περιττωμάτων των ζώων συντροφιάς, σε 
δημόσιους χώρους».
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Το ΣΒΑΚ 
και η πλ. Αγ. 
Νικολάου

Τέλος Φεβρουαρίου 2021, ένα χρόνο μετά την πρώ-
τη παρουσίαση, και εν μέσω κορωνοϊού, ψηφίστηκε 
από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου η Β’ φάση του Σχε-
δίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Παροικιάς.

Παρ’ όλη την έντυπη και ψηφιακή δημοσιότητα, οι 
παριανοί και ιδιαίτερα οι παροικιώτες που τους αφορά 
άμεσα, στη συντριπτική πλειονότητα τους δεν ασχολή-
θηκαν με το θέμα και φυσικά, τελούν εν αγνοία. Στην 
καλύτερη περίπτωση, το θεωρούν άλλη μια απόπειρα 
κυκλοφοριακής μελέτης, που τελικά, δεν απέχει και 
πολύ από την αλήθεια.

Οι παροικιώτες έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές 
κούφιες υποσχέσεις επίλυσης του καυτού θέματος 
της πόλης τους, αλλά στην ουσία, ελάχιστα πράγμα-
τα έχουν γίνει και μόνο όταν η πραγματικότητα μας 
στριμώχνει στην γωνία. Για αυτό και οι περισσότεροι, 
αδιαφορούν. Μήλο της Έριδος, για όσους ασχολού-
νται, η διχοτόμηση της πλατείας Αγίου Νικολάου. Θα 
βελτιώσει την κατάσταση;

Πριν απαντηθεί το θέμα, ας πάμε σε μια άλλη, πα-

λιά ιστορία. Τα βράχια της παραλίας. Το προοδευτικό 
μπάζωμα της παραλίας του Πάνω Γιαλού ξεκίνησε από 
το 1976 και ολοκληρώθηκε 25 χρόνια μετά, επί Κ. Αρ-
γουζή. Ήταν μόνο ένα μέρος σχεδίου που περιελάμβα-
νε ανάπλαση του παραλιακού μετώπου βασισμένη σε 
σχέδια των Ευριπιώτη - Κάρτα, επέκταση του λιμανιού, 
μεταφορά εμπορικού λιμανιού, κατασκευή δεύτερου 
περιφερειακού, ο οποίος έμεινε στα χαρτιά από τον 
επόμενο δήμαρχο, κ.ά.

Ο βραχισμός επεβλήθη για λόγους προστασίας της 
ανάπλασης, από τις τεχνικές υπηρεσίες της τότε Νο-
μαρχίας Κυκλάδων οι οποίες παρά τις πιέσεις που 
άσκησε ο δήμαρχος, ήταν αμετάπειστες. Επί πλέον, επί 
δημαρχίας Ραγκούση σε συμφωνία με τον Αργουζή, 
υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Πάρου για δια-
μόρφωση των ογκόλιθων (βύθιση) με έξοδα του Λιμε-
νικού Ταμείου, ώστε να επανέλθει η θάλασσα όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα, που έμεινε στα χαρτιά.

Τελικά όμως, ωφελήθηκε η Παροικιά από το «μπά-
ζωμα»; Φυσικά! Το παραλιακό μέτωπο προστατεύτηκε 
από τους καταστροφικούς νοτιάδες, και σε συνδυασμό 
με την «διολίσθηση» του δρόμου, τα μαγαζιά από το 
λιμάνι μέχρι την πλατεία Βεντουρή πολλαπλασίασαν 
τον ωφέλιμο χώρο τους κατά μερικές εκατοντάδες τε-
τραγωνικά μέτρα το καθένα! Ακόμα και τα «ριγμένα», 
που ήταν απέναντι σε θέσεις στάθμευσης, εν μια νυκτί 
με μία ταχυδακτυλουργική πλακόστρωση επί πρώτης 
δημαρχίας Κωβαίου, απέκτησαν και αυτά το «μερίδιό» 

τους. Οι παράπλευρες απώλειες ήταν η απομάκρυνση 
της θάλασσας και τα κακάσχημα βράχια. Για αυτά τα 
βράχια, που έφτασαν σε αυτή τη θέση μετά από μια 
25ετή παρέλαση κοινοταρχών, δημάρχων και προέ-
δρων Λιμενικού Ταμείου, φταίει ΜΟΝΟ ο Αργουζής.

Ας επιστρέψουμε στον Άγιο Νικόλαο και ας κάνου-
με μερικούς παραλληλισμούς: Από την μια έχουμε ένα 
σχέδιο επιβεβλημένο «άνωθεν», που ΔΕΝ άφηνε πε-
ριθώρια στη φάση εκτέλεσης και από την άλλη ένα 
σχέδιο που πέρασε από διαβούλευση όπως έπρεπε, 
στο συγκεκριμένο σημείο βρήκε αντιδράσεις, αλλά και 
πλήθος από εναλλακτικές προτάσεις, με τον δήμαρχο 
να επιμένει πεισματικά στην αρχική λύση. Και οι δύο 
περιπτώσεις, επιτελούν/θα επιτελέσουν τον σκοπό για 
τον οποίο σχεδιάστηκαν.

Οι δυσμενείς παράπλευρες απώλειες: στην μια πε-
ρίπτωση αναπόφευκτες, επιβεβλημένες από κέντρα 
εκτός Πάρου, χωρίς περιθώριο εναλλακτικών λύσεων, 
ενώ στην άλλη εμμονή στη δυσμενέστερη για την Πα-
ροικιά λύση, από τον ίδιο τον δήμαρχο, παρά το πλή-
θος εναλλακτικών λύσεων.

Η εκ των υστέρων δυσαρέσκεια από τους παροι-
κιώτες για την εξαφάνιση της πλατείας Αγ. Νικολά-
ου, που όπως φαίνεται θα δουν ξυπνώντας μια μέρα 
έκπληκτοι, παρ’ όλα τα πιθανά καλά της, θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον δήμαρχο.

Πέτρος Αυλήτης

Άποψη
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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

εμπόριο κουφωμάτων 
κατασκευή και σχεδίαση επίπλων κουζίνας

κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας
κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης οροφής

ξυλουργικές εργασίες
T. 6970 041 755

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

∆ασολόγος
Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ
Τεχνικός Σύµβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ

Οι ιδιοκτήτες γης, προκειµένου να προστατεύσουν τις περιουσίες 
τους, οφείλουν να πληροφορηθούν για τον χαρακτηρισµό των 

γεωτεµαχίων τους από τον δασικό χάρτη.
Εάν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα τότε ο χαρακτήρας καθίσταται τελεσίδικος και εφόσον 

µια έκταση χαρακτηρίζεται δασική, κινδυνεύει να διεκδικηθεί 
µελλοντικά από το ∆ηµόσιο.

Απευθυνθείτε στο γραφείο µας για να ενηµερωθείτε για τις 
ιδιοκτησίες σας και να σας συµβουλέψουµε τι πρέπει να κάνετε.

∆ιαθέτουµε µεγάλη εµπειρία σε δασικά θέµατα. Παρέχουµε 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες προετοιµασίας φακέλου για την 

υποβολή αντιρρήσεων και εκπροσώπησης ως τεχνικοί σύµβουλοι 
στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Τοπικές ειδήσεις

Περιβάλλον
Από τον δήμο Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα δελ-

τίο Τύπου σχετικά με «την υλοποίηση σημαντικών έρ-
γων υποδομής που βοηθούν το νησί να δρασκελίσει 
το κατώφλι της νέας εποχής και τo φέρνουν στο επί-
κεντρο της αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο έργο της 
«Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι», που όπως 
σημειώνεται «του τελευταίου δηλαδή εναπομείναντα 
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων οδήγησε 

στην απαλλαγή της χώρας μας από την υποχρέω-
ση καταβολής των χρηματικών κυρώσεων που της 
είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε επί 
38 συναπτά έτη χωρίς απολύτως καμία προδιαγραφή 
υγειονομικής διάθεσης των απορριμμάτων και παρά 
το γεγονός ότι από το 2008 που είχε ολοκληρωθεί 
και εκκινήσει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Πάρου, αυτός στο 
Πίσω Λιβάδι θεωρητικά είχε σταματήσει να λειτουρ-
γεί, ιδιώτες παρανόμως συνέχιζαν να τον χρησιμο-
ποιούν».

Webinar της 
ΟΣΥΓΥ

Ολοκληρώθηκε το 1ο διαδικτυακό σεμινάριο ενδυ-
νάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων συλλογικών φο-
ρέων που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυ-
ναικών Κυκλάδων (ΟΣΥΓΥ), στις 10-11 Απριλίου 2021, 
στο οποίο συμμετείχαν γυναίκες από διαφορετικά νη-
σιά των Κυκλάδων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, πρωτοποριακή για 
την ελληνική πραγματικότητα, η οποία έρχεται να κα-
λύψει ένα κενό των φορέων της κοινωνίας των πολι-
τών, στοχεύοντας αφενός στη βελτίωση της διοικητι-
κής και οικονομικής λειτουργίας των συλλογικοτήτων, 
στον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση των πρα-

κτικών και μεθόδων εργασίας τους και αφετέρου στην 
ανάπτυξη και ευημερία των μελών τους. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, μετείχαν οι σύλλογοι γυναικών: Άνδρου, Μή-
λου, Μυκόνου «Ανωμερίτισσες», Πάρου «Αρηίς», Μάρ-
πησσας, Νάουσας, Σερίφου, Σίφνου, Τήνου, Σύρου, 
Αμοργού, Αντιπάρου και Κύθνου.

Εισηγητές και εισηγήτριες ήταν ο Δημήτρης Καστα-
νιάς, οικονομολόγος, λογιστής φοροτεχνικός, Μαρία 
Ζωίδου, προϊσταμένη διεύθυνση πολιτισμού, αθλητι-
σμού και δια βίου μάθησης της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
η Μαρία Μαυρίκου, στέλεχος υπουργείου Οικονομι-
κών, η Άννα Αναγνωστοπούλου, εκπαιδεύτρια Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ο Αλέξανδρος Χωνάς, 
γεωπόνος εκπαιδευτής ΕΛΓΟ και η Άννα Μαυρουδή, 
πρόεδρος ΟΣΥΓΥ.

Το επόμενο βήμα είναι το 2οWebinar για την επικοι-
νωνιακή διαχείριση και τη νομική στήριξη των συλλό-
γων θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021. 

Νέο ∆Σ 
γονέων

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στο 1ο δημοτικό σχο-
λείο Παροικιάς διεξήχθησαν οι εκλογές με τη συμμετο-
χή των εκλεγμένων εκπροσώπων σχολείων του δήμου 
Πάρου, ως μέλη της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων 
δήμου Πάρου για την εκλογή νέου 7μελούς διοικητι-
κού συμβουλίου.

Κατά τις αρχαιρεσίες είχαμε τα παρακάτω αποτελέ-
σματα:

Χαλιμούρδα Αικατερίνη 16
Πατέλης Κωνσταντίνος 15
 Ρούσσος Γεώργιος (Σορόκος) 15
Πιτσικάλης Άγγελος 14
Σταυριανός Εμμανουήλ 14
Τουρσούγκας Κωνσταντίνος 10
Βιτσαρά Ιωάννα 9 (εκλέγονται)
---------------------------------------
Σκιαδάς Λουκάς 7
Φραντζή Αννεζώ 7
Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
Δανιηλίδου Αικατερίνη 14
Σκαραμαγκάς Ευάγγελος 14
Κοτσικόνα Εύη 10
Τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 το εκλεγμένο Δ.Σ. συ-

γκροτήθηκε σε σώμα, που έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Χαλιμούρδα Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος: Ρούσσος Γεώργιος (Σορόκος)
Γενικός γραμματέας: Βιτσαρά Ιωάννα
Ειδικός γραμματέας: Πιτσικάλης Άγγελος
Ταμίας: Πατέλης Κωνσταντίνος
Μέλη: Σταυριανός Εμμανουήλ και Τουρσούγκας 

Κωνσταντίνος
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Ζητήματα στην 
ακτοπλοΐα 

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη λήψη της από-
φασης που αφορά στα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
θα ισχύσουν στην ακτοπλοΐα εν όψει της έναρξης της 
τουριστικής περιόδου.

Υπάρχουν σκέψεις για ηλεκτρονική κατάθεση των 
αποτελεσμάτων των επιβατών για τα Covid test σε 
ειδική πλατφόρμα σε αντίθεση με την περασμένη σε-
ζόν όταν οι ταξιδιώτες συμπλήρωσαν και υπέγραφαν 
ειδικό έντυπο, το οποίο παραλάμβαναν από κιόσκι έξω 
από τα πλοία, κάτι σαν υπεύθυνη δήλωση ότι ήταν 
καλά στην υγεία τους.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατη-
γών Πλοίων, Μιχάλη Σακέλλης, δήλωσε στην ιστοσε-
λίδα «newmoney» ότι «Πέρσι οι επιβάτες έδιναν 
κατά την επιβίβαση τους υπεύθυνη δήλωση. Συζητιέ-
ται να λειτουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα 
συμπληρώνουν τα στοιχεία τους οι ταξιδιώτες και θα 
επιδεικνύουν την κατάθεση με το κινητό τους».

∆ωδεκαήμερο 
γαστρονομίας

Η ανοιξιάτικη γαστρονομική περιπλάνηση στις Κυ-
κλάδες και τα Δωδεκάνησα περιλαμβάνει την παρου-
σίαση παραδοσιακών συνταγών με τοπικά πιστοποιη-
μένα παραδοσιακά προϊόντα των νησιών μας.

Το διαδικτυακό γαστρονομικό ταξίδι θα πραγματο-
ποιηθεί έως τις 28 Απριλίου σε: Ρόδο, Σύμη, Σύρο, 
Άνδρο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Μύκονο, Τήνο, Κω, Κά-
λυμνο, Λέρο, Αστυπάλαια, και Κάσο.

Οδηγοί σε αυτό το γαστρονομικό σεργιάνι, με τις 
τεχνικές, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, θα είναι 
η Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, 
καταξιωμένοι εκπαιδευτές στο χώρο της εστίασης και 

εκλεκτοί προσκεκλημένοι οι οποίοι θα παρουσιάσουν 
συνταγές που χαρακτηρίζουν το κάθε νησί μας και 
αναδεικνύουν τις αιγαιοπελαγίτικες γεύσεις σε όλο 
τον κόσμο.

Τα δωρεάν σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε 
επαγγελματίες του χώρου της εστίασης (εστιάτορες, 
μάγειρες), με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων τους. Ακολουθώντας της 
εξελίξεις και με βάση τις νέες επιταγές επιμόρφωσης 
λόγω της πανδημίας του Covid 19, οι εκπαιδεύσεις αυ-
τές θα υλοποιηθούν εξ αποστάσεως διαδικτυακά μέσα 
από την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 
ΚΕΚ για την απόλυτη ασφάλεια των συμμετεχόντων 
και των εκπαιδευτών.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των έρ-
γων «Δράσεις, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρ-
τισης στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες» με χρημα-
τοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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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

Αντιπυρική 
Περίοδος 2021

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε ότι η νέα 
Αντιπυρική Περίοδος θα διαρκέσει από 1-5-2021 
έως και 31-10-2021. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι αγρότες, κτηνοτρό-
φοι, μελισσοκόμοι των νησιών του Νότιου Αιγαίου 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν 
οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που εί-
ναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και 
να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία για 
οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους.

Η πυροσβεστική διάταξη που είναι σε ισχύ σημειώνει:
- Ορίζεται ως πεδίο εφαρμογής της τα δάση και οι 

δασικές εκτάσεις, οι χορτολιβαδικές και οι βραχώδεις-
πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, 
ανώμαλα εδάφη και λόφους και στις αγροτικές εκτά-
σεις.

- Απαγορεύεται η χρήση πυρός (ανεξάρτητα από την 
κατηγορία κινδύνου του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης 
κινδύνου πυρκαγιάς) σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρική 
περιόδου (1-5-2021 έως 31-10-2021). Ειδικότερα για 
τις νήσους Άνδρο, Νάξο, Ρόδο και Κάρπαθο η ανω-
τέρω χρονική περίοδος διαρκεί από 15-4-2021 έως 
31-10-2021.

- Δε χορηγείται καμία άδεια καύσης για τις παραπά-
νω περιόδους από τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπη-
ρεσίες συμπεριλαμβανόμενης και της άδειας καύσης 
καλαμιάς-σιτοκαλαμιάς (ατομικής ή ομαδικής).

- Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην ύπαιθρο 
εντός του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω καθώς και 
της 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης, από 1-6-2021 

έως 30-9-2021 τις ημέρες που η κατηγορία κινδύνου 
του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 2,3,4 ή 
5. Για τις χρονικές περιόδους και τις αντίστοιχες κατη-
γορίες κινδύνου πυρκαγιάς όπου επιτρέπονται οι θερ-
μικές εργασίες πρέπει να τηρούνται όλα τα προληπτικά 
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται 
από την 7/1996 Πυροσβεστική Διάταξη.

- Για τους χώρους απορριμμάτων, τους χώρους λει-
τουργίας ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων και λοι-
πών εργαστηριακών συγκροτημάτων και για το κάπνι-
σμα μελισσών ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7, 
8 και 9, αντίστοιχα της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάτα-
ξης (ΦΕΚ 1459/Β/2000) όπως τροποποιήθηκαν με την 
9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β/2005).

- Για τις περιπτώσεις που επιτρέπονται οι ανωτέ-
ρω εργασίες, συστήνεται η αποφυγή τους μετά τις 
12.00μμ, στην περίπτωση που επικρατούν συνθήκες 
παρατεταμένης ξηροθερμίας, υψηλής θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, χαμηλής σχετικής υγρασίας και πνέει 
αισθητός άνεμος.

Ακόμα, οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις παρα-

κάτω οδηγίες για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής πε-
ριόδου:

- Δεν πραγματοποιούμε υπαίθριες θερμές εργασί-
ες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγο-
νοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που 
εκτοξεύει σπινθήρες).

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) 
κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε 
χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.

- Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν 
εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης 
στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και 
να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, 
καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

- Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από 
το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε 
στο δάσος.

- Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει 
κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, δι-
ότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρ-
τα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Δε χρησιμοποιούμε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, 
σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από 
δασικές εκτάσεις.

- Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που 
υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων 
διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό δι-
άστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας 
ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.

- Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκα-
λούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημά-
των μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές 
για πυρκαγιά.

- Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πι-
νακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού 
κινδύνου.



Η έξοδος του Μεσολογγίου, Θεόδωρος Βρυζάκης, 1855

24 Απριλίου 1821
Έναρξη της Επανάστασης

στην Παρο

«Φίλοι της ἐλευθερίας ὁμογενεῖς Ἕλληνες κάτοικοι τῆς νήσου 
Πάρου

 Κανείς σας δὲν ἀγνοεῖ ὅτι τὸ γένος ὅλον διὰ νὰ ἀπολαύση τὴν 
ἐλευθερίαν του καὶ μετ’ αὐτῆς πάσαν εὐδαιμονίαν, ἀνέλαβε 
τὰ ὄπλα καὶ πανταχόθεν τρέχον καταπολεμεῖ τοὺς ἕως τώρα 
ἀπίστους τυράννους ἠμῶν. Ἀφ’ ὄλας τὰ πέριξ νήσους ἠμῶν 

ἀδιακόπως τρέχουσα κατὰ τοῦ ἐχθροῦ. Σεῖς δὲν εἶσθε κατώτεροι 
ἐκείνων κατὰ τὴν ἀνδρείαν. Ἀναλάβετε λοιπὸν τὰ ὄπλα καὶ 

ἐλᾶτε νὰ συγκαταλεχθῆτε μετὰ τῶν λοιπῶν συστρατιωτῶν. Ἡ 
πατρὶς δὲ ἐν καιρῶ θέλει ἀνταμείψη τὴ γενναιότητά σας. Ἐγὼ δὲ 
κατὰ τὸ παρὸν θέλω δώσει εἰς τὸν χρείαν ἔχοντα ἀργύρια καὶ 
θέλω σᾶς ὁδηγήσει μὲ ἰδικά μου ἔξοδα ἕως εἰς Ὕδραν, ἡ ἂν τὸ 

καλέση ἢ χρεία καὶ παρεμπρός. Μὴν ἀργοπορήσετε λοιπόν, ἀλλὰ 
προθυμοποιηθῆτε νὰ μοῦ γίνετε γνωστοὶ. Ἔρρωσθε

 Ἐν. . . . . .τῆς Πάρου τὴ 24 Ἀπριλίου 1821

 Ὁ συμπατριώτης σᾶς Παναγιώτης Δ. Δημητρηκάπουλος»

Αφιέρωμα:

200 χρόνια από 
την Ελληνική
Επανάσταση
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Χαρακτήρας 
της 
επανάστασης 
του 1821 
και διδάγματα

Η «Φωνή της Πάρου», στο πλαίσιο εορτασμού των 
200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821, 
συνομίλησε με τον Παριανό ιστορικό Αναστάση Γκίκα, 
για να μας αναλύσει τον χαρακτήρα και τα διδάγματα 
που πηγάζουν από την μελέτη των ιστορικών γεγονό-
των του εθνικοαπελευθεροτικού αγώνα.

Κύριε Γκίκα,
θα θέλαμε, με την επιστημονική ιστορική γνώση σας, 

να «φωτίσουμε» πλευρές της επανάστασης αλλά και να 
«προκαλέσουμε» τους αναγνώστες να ξαναμελετήσουν 
την ιστορία του ’21 και τα διδάγματα αυτού του αγώνα.

Ποιό ήταν το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας 
της Ελληνικής Επανάστασης;

Α.Γ.: Ο χαρακτήρας μιας επανάστασης προσδιορίζε-
ται από την εποχή της, τις ανάγκες που τη γεννούν και 
τις κοινωνικές δυνάμεις που πρωτοστατούν σε αυτή. 

Και η Επανάσταση του 1821 πραγματοποιήθηκε σε 
μια περίοδο γενικότερων κοσμογονικών αλλαγών που 
συντάραξαν συθέμελα τις κοινωνίες των ανθρώπων. Σε 
μια ιστορική εποχή, όπου ο παλιός κόσμος των βασιλιά-
δων και των ευγενών παρήκμαζε και πέθαινε, ενώ νέες 
κοινωνικές δυνάμεις είχαν κάνει δυναμικά την εμφάνισή 
τους στο προσκήνιο της Ιστορίας, διεκδικώντας όλο και 

πιο επιτακτικά να λάβουν τη θέση τους σε αυτή. Πρόκει-
ται, βεβαίως, για την κοινωνική τάξη των εμπόρων, των 
καραβοκυραίων, των βιοτεχνών, των τραπεζιτών, κλπ., 
που, συνολικά, ονομάζουμε αστική τάξη. Η αμφισβήτη-
ση του παλιού κόσμου ξεκίνησε ως ανάγκη, γιατί οι νέες 
δυνάμεις, όσο μεγάλωναν, τόσο πιο πολύ ασφυκτιού-
σαν στους κόλπους του. Σε μια πορεία, η ανάγκη αυτή 
γέννησε νέες ιδέες (το Διαφωτισμό), που με τη σειρά 
τους μετουσιώθηκαν σε επαναστατικά κηρύγματα κατά 
της τυραννίας, υπέρ της ισότητας και της ελευθερίας. 
Εν τέλει η ανάγκη έγινε Ιστορία, οι αντιθέσεις μεταξύ 
του παλιού και του νέου έφτασαν σε βαθμό ρήξης και 
οδήγησαν σε μια σειρά επαναστάσεις, που έγιναν και ο 
καταλύτης για να κινήσουν οι τροχοί της Ιστορίας μπρο-
στά. 

Η εποχή λοιπόν όπου ξέσπασε η Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821 ήταν μια εποχή αστικών επαναστάσεων, 
στην Αμερική το 1775, στην Γαλλία το 1789, στην Ιτα-
λία, την Ισπανία και την Πορτογαλία το 1820, κοκ. 

Και αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές επηρέα-
σαν και τον ελλαδικό χώρο;

Α.Γ.: Βεβαίως. Τέλη του 18ου – αρχές του 19ου αιώνα, 
η ελληνική αστική τάξη είχε αποκτήσει τεράστια οικο-
νομική δύναμη. Ο ελληνόκτητος στόλος είχε πενταπλα-
σιαστεί μέσα σε λίγες δεκαετίες, τα ελληνικά εμπορικά 
δίκτυα είχαν απλωθεί σε όλη την Ευρώπη, κοκ. Η οικο-
νομική όμως αυτή δύναμη δεν είχε αντίστοιχη έκφραση 
στο πολιτικό πεδίο, στο επίπεδο της εξουσίας. Αντιθέ-
τως, εμποδιζόταν, τόσο από τον παλιό (φεουδαρχικό) 
τρόπο οργάνωσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όσο 
και από το γεγονός ότι, η ελληνική αστική τάξη, όσο 
δυνατή και αν ήταν, παρέμενε σε καθεστώς υποτέλειας 
υπό ξένο δυνάστη. Έτσι, η πάλη για το νέο δέθηκε με 
την πάλη για ανεξαρτησία. Εξ ου και η Επανάσταση του 
1821 είχε ταυτόχρονα κοινωνικό και εθνικοαπελευθε-
ρωτικό χαρακτήρα. 

Σιγά-σιγά, λοιπόν, η οικονομική δύναμη έφερε 
την πνευματική ακμή (με την ίδρυση σχολών, 
την έκδοση βιβλίων, κλπ.), η κοινωνική προ-
βληματική του Διαφωτισμού οσμώθηκε 
με την εθνική αφύπνιση, ενώ άρχισαν 
προοδευτικά να εμφανίζονται και τα 
πρώτα επαναστατικά σκιρτήματα 
και οργανώσεις, με σημαντικότε-
ρη βεβαίως τη Φιλική Εταιρία. 

Γεγονός-καταλύτης υπήρξε 
αναμφίβολα η Γαλλική Επανάστα-
ση, που όπως έγραψε ο ίδιος ο Θ. 
Κολοκοτρώνης, «έκαµε να ανοίξουν τα 
µάτια του κόσµου». Πράγματι, η Γαλλι-
κή Επανάσταση ενέπνευσε και έδειξε 
το δρόμο για την επαναστατική αλλαγή. 
Κάτι που αποτυπώθηκε ανάγλυφα στη 
σκέψη και το έργο, τόσο του Αδ. Κοραή, όσο 
και του Ρήγα Φεραίου, κ.ά.

Στην όξυνση των αντιθέσεων εντός της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας συνέβαλε όμως 
και η βαθύτατη οικονομική κρίση που εκδη-
λώθηκε προεπαναστατικά στο εμπό-
ριο και τη ναυτιλία, εντείνοντας 
τα κοινωνικά αδιέξοδα 
της εποχής σε βαθ- μό 
επαναστατικής ρήξης. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, πως η μεγάλη 
πλειοψηφία των με- λών της 
Φιλικής Εταιρίας, της οργάνωσης 
δηλαδή που οργάνωσε, σ χ ε δ ί α σ ε 
και κήρυξε την Επανά- σ τ α σ η 
του 1821, ανήκε στην τάξη τ ω ν 
εμπόρων, των πλοιάρχων, 
κλπ. Ούτε είναι τυχαίο ότι ήδη 
από το 1815 είχαν σημειωθεί 
γενικευμένες εξεγέρσεις πείνας 
στην Πελοπόννησο. Χαρακτηρι-
στική ήταν η απάντηση των οπλαρ-
χηγών του Μωριά στον Καποδίστρια 
όταν, παραμονές της Επανάστασης, εκεί-
νος τους συνέστησε σύνεση και υπομονή. 
«Μας µιλάτε για το µέλλον», του είπαν, «τη στιγµή 
που µας λείπει και το καθηµερινό ψωµί και δεν έχουµε 
τίποτα».

Μιλήσατε για το ρόλο της τάξης των εμπό-
ρων και των καραβοκυραίων, της αστικής τάξης 
όπως λέτε. Ποια ήταν όμως η στάση και ο ρόλος 
των άλλων κοινωνικών δυνάμεων της εποχής 
έναντι της Επανάστασης του 1821;

Α.Γ.: Η αστική τάξη ήταν πράγματι αυτή, στην οποία 
ανήκε η ιστορική πρωτοβουλία, που έδωσε το ιδεολογι-
κό στίγμα και ανέλαβε την οργάνωση της Επανάστασης. 
Στην υπόθεση της Επανάστασης, βεβαίως, συμπαρατά-
χθηκαν και άλλες κοινωνικές δυνάμεις, δίχως όμως να 
έχουν αυτές την πρωτοβουλία. Γιατί συνέβη αυτό;

Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε για την περίοδο της 
οθωμανικής κυριαρχίας, από το σχολείο λ.χ., είναι πως 
όλοι οι ραγιάδες υποφέραμε εξίσου τα δεινά της υπο-
τέλειας, σωστά; Δεν είναι όμως έτσι. Υπήρχαν υποτε-
λείς πολλών «ταχυτήτων», θα μπορούσε να πει κανείς. 

Αναστάσης
Γκίκας
∆ρ. Πολιτικών Επιστημών

Ο Αναστάσης Ι. Γκίκας γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στην Πάρο. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες 
και Ιστορία στη Μ. Βρετανία, όπου ολοκλήρωσε 
το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του. Έχει 
συγγράψει 4 βιβλία, ενώ είχε συμμετοχή και 
στη συγγραφή άλλων 5, με πιο πρόσφατο το 
κεφάλαιο «Ο ρόλος και η στάση των κοινωνι-
κών δυνάμεων της εποχής στην Επανάσταση 
του 1821 – Ο χαρακτήρας της Επανάστασης» 
(στην έκδοση της Σύγχρονης Εποχής με τίτλο 
«1821. Η Επανάσταση και οι απαρχές του ελ-
ληνικού αστικού κράτους»). Στο βιογραφικό του 
περιλαμβάνονται επίσης μια σειρά συμμετοχές 
σε ελληνικά και διεθνή Συνέδρια, ιστορικά ντο-
κυμαντέρ, καθώς και δεκάδες άρθρα σε εφημε-
ρίδες και επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος 
του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΚΚΕ, ενώ υπήρξε και  υποψήφιος βουλευτής 
Κυκλάδων του ΚΚΕ σε μια σειρά εκλογικές ανα-
μετρήσεις.

την έκδοση βιβλίων, κλπ.), η κοινωνική προ-την έκδοση βιβλίων, κλπ.), η κοινωνική προ-
βληματική του Διαφωτισμού οσμώθηκε βληματική του Διαφωτισμού οσμώθηκε 
με την εθνική αφύπνιση, ενώ άρχισαν με την εθνική αφύπνιση, ενώ άρχισαν 
προοδευτικά να εμφανίζονται και τα προοδευτικά να εμφανίζονται και τα 
πρώτα επαναστατικά σκιρτήματα πρώτα επαναστατικά σκιρτήματα 
και οργανώσεις, με σημαντικότε-και οργανώσεις, με σημαντικότε-

Γεγονός-καταλύτης υπήρξε Γεγονός-καταλύτης υπήρξε 
αναμφίβολα η Γαλλική Επανάστα-αναμφίβολα η Γαλλική Επανάστα-
ση, που όπως έγραψε ο ίδιος ο Θ. ση, που όπως έγραψε ο ίδιος ο Θ. 

«έκαµε να ανοίξουν τα «έκαµε να ανοίξουν τα 
Πράγματι, η Γαλλι-Πράγματι, η Γαλλι-

κή Επανάσταση ενέπνευσε και έδειξε κή Επανάσταση ενέπνευσε και έδειξε 
το δρόμο για την επαναστατική αλλαγή. το δρόμο για την επαναστατική αλλαγή. 
Κάτι που αποτυπώθηκε ανάγλυφα στη Κάτι που αποτυπώθηκε ανάγλυφα στη 
σκέψη και το έργο, τόσο του Αδ. Κοραή, όσο σκέψη και το έργο, τόσο του Αδ. Κοραή, όσο 
και του Ρήγα Φεραίου, κ.ά.και του Ρήγα Φεραίου, κ.ά.

Στην όξυνση των αντιθέσεων εντός της Στην όξυνση των αντιθέσεων εντός της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας συνέβαλε όμως οθωμανικής αυτοκρατορίας συνέβαλε όμως 
και η βαθύτατη οικονομική κρίση που εκδη-και η βαθύτατη οικονομική κρίση που εκδη-
λώθηκε προεπαναστατικά στο εμπό-λώθηκε προεπαναστατικά στο εμπό-
ριο και τη ναυτιλία, εντείνοντας ριο και τη ναυτιλία, εντείνοντας 
τα κοινωνικά αδιέξοδα τα κοινωνικά αδιέξοδα 

μό μό 
Δεν είναι Δεν είναι 

η μεγάλη η μεγάλη 
λών της λών της 
οργάνωσης οργάνωσης 
σ χ ε δ ί α σ ε σ χ ε δ ί α σ ε 
σ τ α σ η σ τ α σ η 
τ ω ν τ ω ν 

Γεγονός-καταλύτης 
υπήρξε αναμφίβολα η 
Γαλλική Επανάσταση, 
που όπως έγραψε ο ίδιος 
ο Θ. Κολοκοτρώνης, 
«έκαμε να ανοίξουν τα 
μάτια του κόσμου»
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Υπήρχε η Εκκλησία με τεράστια προνόμια και εξουσία. 
Υπήρχαν οι Φαναριώτες, που κατείχαν υψηλόβαθμες 
θέσεις στο οθωμανικό κράτος. Υπήρχαν και οι μεγά-
λοι γαιοκτήμονες, οι περιβόητοι κοτζαμπάσηδες, που 
ξεζούμιζαν στη δουλειά και τους φόρους –ποιους νο-
μίζετε;- μα τους φτωχούς ραγιάδες βιοπαλαιστές. Με 
άλλα λόγια υπήρχαν οι ανώτερες χριστιανικές τάξεις, 
που τα είχαν εξαιρετικά καλά με τους οθωμανούς επι-
κυρίαρχους. Και υπήρχαν βεβαίως, από την άλλη μεριά, 
οι φτωχές λαϊκές μάζες, που υπέφεραν τα πάνδεινα, 
τόσο από τους οθωμανούς, όσο όμως και από τους 
συμπατριώτες τους αρχόντους. Δεν είναι τυχαίο πως, 
οι «κλέφτες», χτυπούσαν εξίσου αγάδες και κοτζαμπά-
σηδες. Ή πως oθωμανοί, κοτζαμπάσηδες και Εκκλη-
σία πολέμησαν από κοινού τους κλέφτες του Μωριά, 
σχεδόν εξοντώνοντάς τους το 1805-1806, λίγα χρό-

νια δηλαδή πριν την Επανάσταση του 1821. Τότε 
μάλιστα το Πατριαρχείο αφόρισε τους κλέφτες 

–μεταξύ αυτών και τους Κολοκοτρωναί-
ους- όπως είχε πράξει πιο πριν με τους 
μετέχοντες στην εξέγερση των Ορλο-
φικών και όπως έπραξε αργότερα με 
τους επαναστάτες του 1821. 

Με άλλα λόγια, δεν είχαν όλοι συμ-
φέρον σε μια επαναστατική ρήξη με την 

οθωμανική αυτοκρατορία. Βεβαίως, οι 
κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνταν, 

δεν άφησαν ανεπηρέαστες και αυτές τις κοι-
νωνικές δυνάμεις. Έτσι, πολλοί κοτζαμπάση-

δες που είχαν αρχίσει να ασχολούνται επίσης 
με το εμπόριο και τη ναυτιλία, προσέγγιζαν όλο 
και περισσότερο τις πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις 

της εποχής. Πολλοί Φαναριώτες είχαν επη-
ρεαστεί από τη Γαλλική Επανάσταση 

και το Διαφωτισμό. Το ίδιο 
συνέβη και με πολλούς 

φωτισμένους λόγιους 
ιεράρχες. Ο δε κατώ-

τ ε - ρος κλήρος, όντας πιο 
κοντά στα προβλήματα και τις 

αγωνίες του φτωχού 
λαού, μετείχε δραστήρια 

στην Επανάσταση, συχνά με 
το όπλο στο χέρι. 

Και φυσικά, υπήρχε ο μέγας 
λαός, οι «ξυπόλητοι και παρα-

κεντέδες» όπως τους έλεγαν με 
περιφρόνηση οι συμπατριώτες τους 

άρχοντες, οι οποίοι ρίχτηκαν με αξιο-
θαύμαστη ανιδιοτέλεια στα πεδία των μα-

χών, ποτίζοντας με το αίμα τους το δέντρο της 
ελευθερίας να ανθίσει. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αντιθέσεις που προϋπήρχαν, 
μεταξύ π.χ. των πιο καθυστερημένων κοινωνικά κο-
τζαμπάσηδων και των πιο προωθημένων εμπόρων και 
καραβοκυραίων, εκφράστηκαν και κατά την έκρηξη της 
Επανάστασης, με τους λεγόμενους «εμφυλίους».

Αυτή η «διχόνοια» που εκδηλώθηκε στη δι-
άρκεια της Επανάστασης, είναι τελικά «στίγμα 
της φυλής μας», όπως λένε;

Α.Γ.: Όχι βέβαια, οι συγκρούσεις που εκδηλώθηκαν 
στο εσωτερικό του επαναστατικού στρατοπέδου δεν 
είχαν να κάνουν με το «κακό μας το κεφάλι», όπως 
έχουμε συνηθίσει να λέμε, αλλά με υπαρκτές αντι-
θέσεις, ριζωμένες στην προεπαναστατική εποχή, που 
εκδηλώθηκαν βεβαίως και στην Επανάσταση και 

υπήρξαν θα έλεγε κανείς και σε ένα μεγάλο βαθμό 
απαραίτητες, προκειμένου να επικρατήσει το καινού-
ριο. Να σημειώσουμε δε πως εμφύλιες συγκρούσεις 
υπήρχαν σε όλες ανεξαιρέτως τις αστικές επαναστά-

σεις της εποχής. Μήπως στη Γαλλική Επανάσταση δεν 
υπήρξαν Γάλλοι που πολέμησαν, άλλοι υπέρ της επανά-
στασης και άλλοι κατά (σε συνεργασία μάλιστα με τους 
«προαιώνιους» εχθρούς της Γαλλίας, τους Άγγλους); 
Αλλά και μέσα στο επαναστατικό στρατόπεδο, μήπως 
δεν υπήρξαν σφοδρότατες συγκρούσεις ανάμεσα στα 
πιο ριζοσπαστικά και τα πιο συντηρητικά τμήματά της; 
Οι εμφύλιες συγκρούσεις δεν ήταν επομένως κάποια 
«ελληνική ιδιαιτερότητα».

Τι γνωρίζουμε για τη συμμετοχή των Παρια-
νών στην Επανάσταση του ’21;

Α.Γ.: Η συμμετοχή της Πάρου στην Επανάσταση του 
1821 ήταν πολύμορφη και καθόλου αμελητέα. Το κρί-
μα είναι ίσως ότι εμείς, οι σύγχρονοι Παριανοί, δεν την 
γνωρίζουμε όσο καλά θα έπρεπε. Κι’ όμως, στην Ιστο-
ρία του τόπου μας, μπορεί κανείς να βρει όλες τις αντι-
θέσεις και τους πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης. 

Από τη μια, τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, που πρω-
τοστάτησε στην πολεμική της Εκκλησίας κατά των 
νέων ιδεών του Διαφωτισμού, διακηρύττοντας μάλι-
στα λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση πως η ελευθερία 
δεν είναι στη φύση του ανθρώπου. Ή το Φαναριώτη 
Ν. Μαυρογένη, ο οποίος, όντας Δραγουμάνος του Στό-
λου, υπήρξε κατά τις μαρτυρίες συντοπιτών του της 
εποχής «πιο τύραννος και από τους Τούρκους.» 

Και από την άλλη, τη Μαντώ Μαυρογένους, που 
επηρεασμένη από το επαναστατικό ρεύμα της περιό-
δου έδωσε κυριολεκτικά τα πάντα στην Επανάσταση. 
Επίσης, τον έμπορο Σπ. Μαύρο και τον τραπεζίτη Αλ. 
Μαύρο, που εντάχθηκαν στη Φιλική Εταιρία ήδη από 
το 1818. Αλλά και τον Φιλικό Π. Δημητρακόπουλο, που 
στις 24 Απριλίου 1821 κήρυξε την Επανάσταση στο 
νησί, καθώς και τους δεκάδες συντοπίτες μας, αλιείς, 
ναυτικούς και αγρότες, που πήγαν εθελοντές και πο-
λέμησαν στην πολιορκία της Τριπολιτσάς και αλλού. 

Ποια είναι τα διδάγματα αυτής της περιόδου 
και πόσο μας βοηθούν στην σημερινή δύσκολη 
κατάσταση που βιώνουμε; 

Α.Γ.: Η Επανάσταση του 1821 μας διδάσκει πως 
ένας λαός που είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει το 
δίκιο του, περικλείει τεράστια δύναμη. Τέτοια δύναμη, 

που μπορεί να τα βάλει με αυτοκρατορίες ολόκληρες, 
οι οποίες φαντάζουν παντοδύναμες και αιώνιες, και να 
βγει νικητής.

Αναδεικνύεται επίσης πως, ποτέ δεν πλέαμε όλοι 
στην ίδια βάρκα, ούτε τότε, ούτε βεβαίως και σήμερα. 
Και επί οθωμανικής κυριαρχίας, κάποιοι -τα ανώτερα 
δηλαδή κοινωνικά στρώματα- ζούσαν πλουσιοπάροχα 
σε βάρος των πολλών. 

Το πιο σημαντικό, όμως, δίδαγμα του 1821 είναι πως 
οι τροχοί της Ιστορίας προχωρούν μπροστά. Με σκα-
μπανεβάσματα, ακόμα και προσωρινά πισωγυρίσματα, 
αλλά πάντοτε μπροστά. Έτσι, αργά η γρήγορα, η ανά-
γκη πάντοτε γίνεται Ιστορία. 

Σήμερα, αυτό που κάποτε πρέσβευε το νέο και το 
προοδευτικό, έχει περάσει προ πολλού στη θέση του 
παλιού. 

Σήμερα είναι ο αστικός κόσμος, το σύστημα αυτό 
της εκμετάλλευσης που ονομάζουμε καπιταλισμό, το 
οποίο παρακμάζει και σαπίζει, γεννώντας διαρκώς 
φτώχεια, πείνα, κρίσεις και πολέμους. Δείτε τι τερά-
στιες αντιφάσεις δημιουργούνται μεταξύ των κερδών 
των ολίγων, των κολοσσών του πλούτου από τη μια 
και τις ανάγκες των πολλών –αλλά και τις σύγχρονες 
δυνατότητες που υπάρχουν για να τις καλύψουν- από 
την άλλη. Μέσα στην πανδημία, π.χ., σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου 
αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 1,9 τρις δολάρια. 
Ταυτόχρονα, εκατομμύρια συνάνθρωποί μας έπεσαν 
κάτω από τα όρια της φτώχειας, ζουν με την ανασφά-
λεια της αναδουλειάς, ή με επιδόματα-ελεημοσύνες. 
Και όμως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα έφτανε μόλις το 

1/7 των κερδών των υπερπλουσίων της γης προκει-
μένου να εξαλειφθεί η παγκόσμια πείνα και φτώχεια.

Τα σημερινά αδιέξοδα και αντιφάσεις της ανθρω-
πότητας λοιπόν δεν αποτελούν «φυσικά φαινόμενα». 
Είναι γέννημα θρέμμα ενός ανθρωποφάγου συστήμα-
τος, του καπιταλισμού, που όσο γερνά, τόσο γίνεται πιο 
βίαιο, πιο απεχθές, πιο απειλητικό για την ίδια τη ζωή 
μας. Και για να απελευθερωθεί ο κόσμος του μόχθου 
από αυτά τα δεσμά και να γίνει ο πραγματικός κύριος 
της ζωής του και του τεράστιου πλούτου που παράγει 
αλλά δεν απολαμβάνει, πρέπει να γίνει και πάλι ο πρω-
ταγωνιστής της Ιστορίας. Και να κατακτήσει αυτό που 
του ανήκει με τις δικές του, σύγχρονες, Επαναστάσεις. 
Για μια κοινωνία πραγματικά ελεύθερη, χωρίς εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο, για το σοσιαλισμό.

σχεδόν εξοντώνοντάς τους το 1805-1806, λίγα χρό-σχεδόν εξοντώνοντάς τους το 1805-1806, λίγα χρό-
νια δηλαδή πριν την Επανάσταση του 1821. Τότε νια δηλαδή πριν την Επανάσταση του 1821. Τότε 

μάλιστα το Πατριαρχείο αφόρισε τους κλέφτες μάλιστα το Πατριαρχείο αφόρισε τους κλέφτες 
–μεταξύ αυτών και τους Κολοκοτρωναί-–μεταξύ αυτών και τους Κολοκοτρωναί-

ους- όπως είχε πράξει πιο πριν με τους ους- όπως είχε πράξει πιο πριν με τους 
μετέχοντες στην εξέγερση των Ορλο-μετέχοντες στην εξέγερση των Ορλο-
φικών και όπως έπραξε αργότερα με φικών και όπως έπραξε αργότερα με 
τους επαναστάτες του 1821. τους επαναστάτες του 1821. 

Με άλλα λόγια, δεν είχαν όλοι συμ-Με άλλα λόγια, δεν είχαν όλοι συμ-
φέρον σε μια επαναστατική ρήξη με την φέρον σε μια επαναστατική ρήξη με την 

οθωμανική αυτοκρατορία. Βεβαίως, οι οθωμανική αυτοκρατορία. Βεβαίως, οι 
κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνταν, κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνταν, 

δεν άφησαν ανεπηρέαστες και αυτές τις κοι-δεν άφησαν ανεπηρέαστες και αυτές τις κοι-
νωνικές δυνάμεις. Έτσι, πολλοί κοτζαμπάση-νωνικές δυνάμεις. Έτσι, πολλοί κοτζαμπάση-

δες που είχαν αρχίσει να ασχολούνται επίσης δες που είχαν αρχίσει να ασχολούνται επίσης 
με το εμπόριο και τη ναυτιλία, προσέγγιζαν όλο με το εμπόριο και τη ναυτιλία, προσέγγιζαν όλο 
και περισσότερο τις πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις και περισσότερο τις πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις 

της εποχής. Πολλοί Φαναριώτες είχαν επη-της εποχής. Πολλοί Φαναριώτες είχαν επη-
ρεαστεί από τη Γαλλική Επανάσταση ρεαστεί από τη Γαλλική Επανάσταση 

και το Διαφωτισμό. Το ίδιο και το Διαφωτισμό. Το ίδιο 

τ ε -τ ε -
κοντά στα κοντά στα 

Δεν είχαν όλοι συμφέρον 
σε μια επαναστατική 
ρήξη με την οθωμανική 
αυτοκρατορία.

Βεβαίως, οι 
κοσμογονικές αλλαγές 
που συντελούνταν, δεν 
άφησαν ανεπηρέαστες 
και αυτές τις κοινωνικές 
δυνάμεις.

Το πιο σημαντικό, 
όμως, δίδαγμα του 
1821 είναι πως οι 
τροχοί της Ιστορίας 
προχωρούν μπροστά. 
Με σκαμπανεβάσματα, 
ακόμα και προσωρινά 
πισωγυρίσματα, αλλά 
πάντοτε μπροστά. 
Έτσι, αργά η γρήγορα, 
η ανάγκη πάντοτε 
γίνεται Ιστορία. 
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Ο «Φιλικός»  
Π. Δημητρακόπουλος 
και οι πρώτοι  
Παριανοί αγωνιστές

Ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος ήταν γιός του Δημητρίου Δημητρακόπουλου, 
ο οποίος είχε έρθει στην Πάρο από την Πελοπόννησο μετά από την αποτυχημέ-
νη επανάσταση των «Ορλωφικών». Στην Πάρο, ο Δημήτριος ανέλαβε «επίτροπος 
της δόμνας Μαριώρας Μαυρογένεσας», συζύγου του αποκεφαλισθέντος από τους 
Τούρκους ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαου Μαυρογένους.

Ο Π. Δημητρακόπουλος μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία από έναν από τους μεγα-
λεμπόρους της Οδησσού, ή τον Παριανό Αλέξανδρο Μαύρο, ή τον Σπυρίδωνα Βιάζη 
που δρούσε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Πάρο, ήταν επικεφαλής των Φιλικών.

Στις 24 Απριλίου του 1821 ο Π. Δημητρακόπουλος με προκήρυξή του, κηρύσσει την 
επανάσταση στα χωριά Κέφαλο, Νάουσα, Λεύκες και Κώστο και την πρωτεύουσα της 
Πάρου. Ο ίδιος ως πλούσιος έμπορος, πληρώνει τα έξοδα των πρώτων αγωνιστών 
που επιστρατεύει, για να μεταβούν στην Ύδρα και από εκεί στην Πελοπόννησο, για να 
συμμετάσχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Το εκστρατευτικό σώμα των Παριανών 
αγωνιστών έλαβε μέρος στην πολιορκία της Τριπολιτσάς και στη συνέχεια σε μάχες 
στο Ναύπλιο και όπου αλλού κλήθηκαν. 

Το κείμενο της πρώτης προκήρυξης έχει ως εξής:

«Φίλοι της ἐλευθερίας ὁμογενεῖς Ἕλληνες κάτοικοι τῆς νήσου Πάρου
Κανείς σας δὲν ἀγνοεῖ ὅτι τὸ γένος ὅλον διὰ νὰ ἀπολαύση τὴν ἐλευθερίαν 
του καὶ μετ’ αὐτῆς πάσαν εὐδαιμονίαν, ἀνέλαβε τὰ ὄπλα καὶ πανταχόθεν 
τρέχον καταπολεμεῖ τοὺς ἕως τώρα ἀπίστους τυράννους ἠμῶν. Ἀφ’ ὄλας 
τὰ πέριξ νήσους ἠμῶν ἀδιακόπως τρέχουσα κατὰ τοῦ ἐχθροῦ. Σεῖς δὲν 
εἶσθε κατώτεροι ἐκείνων κατὰ τὴν ἀνδρείαν. Ἀναλάβετε λοιπὸν τὰ ὄπλα 
καὶ ἐλᾶτε νὰ συγκαταλεχθῆτε μετὰ τῶν λοιπῶν συστρατιωτῶν. Ἡ πατρὶς 
δὲ ἐν καιρῶ θέλει ἀνταμείψη τὴ γενναιότητά σας. Ἐγὼ δὲ κατὰ τὸ παρὸν 
θέλω δώσει εἰς τὸν χρείαν ἔχοντα ἀργύρια καὶ θέλω σᾶς ὁδηγήσει μὲ ἰδικά 
μου ἔξοδα ἕως εἰς Ὕδραν, ἡ ἂν τὸ καλέση ἢ χρεία καὶ παρεμπρός. Μὴν 
ἀργοπορήσετε λοιπόν, ἀλλὰ προθυμοποιηθῆτε νὰ μοῦ γίνετε γνωστοὶ. 

Ἔρρωσθε
 Ἐν. . . . . .τῆς Πάρου τὴ 24 Ἀπριλίου 1821

 Ὁ συμπατριώτης σᾶς Παναγιώτης Δ. Δημητρηκάπουλος»

Την 1η Ιουλίου του 1821 ο Π. Δημητρακόπουλος, με δεύτερη προκήρυξη, ζητά με-
γαλύτερη συμμετοχή από τους κατοίκους της Πάρου στον αγώνα «κατά του ασεβούς 
τυράννου». Η δεύτερη προκήρυξη έχει ως εξής:

«Ὁμογενεῖς Ἕλληνες,
ὅσοι ἀπὸ τοῦ Παρίους καὶ Ἀϊβαλιώτας ἔχετε ζῆλον νὰ δουλεύσετε 
τὴν κοινὴν πατρίδα εἰς τὸν κατὰ τοῦ ἀσεβοῦς τυράννου πόλεμον 

ἐμποδίζεστε δὲ δὶ’ ὑστέρησιν τῆς ἀναγκαίας τροφῆς τῶν φαμιλιῶν σας, 
προθυμοποιηθῆτε νὰ μοῦ γίνετε γνωστοί, καὶ ἐγὼ ὑπόσχομαι νὰ δίδω διὰ 
τρεῖς μήνας τὸ ἀναγκαῖον κριθάρι διὰ τὴν ζωοτροφίαν τῶν φαμιλιῶν σας. 

Ὅσοι λοιπὸν θέλετε, παρησιασθεῖτε εἰς ἐμὲ καὶ ἑτοιμασθῆτε νὰ ξεκινήσωμεν 
περὶ τὰ τέλη τῆς ἐλευσόμενης ἑβδομάδας διὰ νὰ ἐνωθῶμεν μὲ τὰ ὑπὸ τὴν 
ὁδηγίαν τοῦ πρίγκηπος Δημήτριου Ὑψηλάντη εἰς Πελοπόννησον ἑλληνικὰ 
στρατεύματα, τὰ δὲ ἔξοδα τοῦ ταξειδιοῦ σᾶς ἕως εἰς τὴν Πελοπόννησον 
θέλω κάμει ὁ ἴδιοςεγω , καὶ ἂφ ὅτι ἄλλο ὁ κὰθ εἰς σᾶς ὑστερεῖται, ἂς μὲ 

τὸ γνωστοποιήση καὶ ἂν δύναμαι θέλω τοῦ τὸ χορηγήσει. Ἔρρωσθε.
Νάουσα τῆς Πάρου τὴ 1 Ἰουλίου 1821

Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος»

Οι πρώτοι Παριανοί αγωνιστές που άκουσαν τη φωνή της πατρίδας δια στόματος 
Δημητρακόπουλου και προσήλθαν για να ακολουθήσουν τον αρχηγό τους στα ήδη 
φλεγόμενα από τις επαναστατικές εστίες μέρη της Πελοποννήσου είναι:

Γεώργιος Αναπλιώτης, Μανώλης Βενιέρης, Νικόλαος Ρούσσος, Σταμά-
της Βεντουρής, Νικόλαος Αναγνώστης, Ελευθέριος Αναγνώστης, Γιάν-
νης Σκοπελής (η Σκοπελίτης), Απόστολος Γραμματικόπουλος, Σπυρίδων 
Πανάς, Βαγγέλης Παπαδόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μανώλης 
Παπαδόπουλος, Δημήτριος Αρκάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Μάρκος 
Μοστράτος, Αντώνης Καντιώτης, Περούλης Παντελαίος, Παντελάκης Ρα-
γκούσης, Ιωάννης Αλιπράντης.

Ο Π. Δημητρακόπουλος στην πολιτική ζωή του διορίζεται το 1822 έπαρχος Νάξου 
και κατόπιν το 1824 διετέλεσε βουλευτής και πληρεξούσιος στις Εθνοσυνελεύσεις. 
Στις 18 Απριλίου του 1826 και επί κυβερνήσεως Ανδρέα Ζαΐμη, αναλαμβάνει υπουρ-
γός οικονομικών. Αργότερα διετέλεσε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής Ελλάδας και 
Γερουσιαστής μέχρι το 1832. 

Πέθανε στην Αθήνα στα τέλη του Οκτωβρίου του 1832.

Η 24η Απριλίου είναι ένας σημαντικός σταθμός στην ιστορία της νεότερης Πάρου 
και πρέπει να τιμάται με τη δέουσα και πρέπουσα τιμή και σεβασμό προς όλους τους 
αγωνιστές της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης.

Πηγές:
1. «Σκέψεις και συμπεράσματα από την αναδρομή στην ιστορία με επίκεντρο τις Λεύκες Πάρου», Γ. 

Καπαρού
2. «Ο Φιλικός Παναγιώτης Δημητρίου Δημητρακόπουλος και η Πάρος κατά την περίοδο της Επα-

ναστάσεως του 1821», Παν. Δ. Δημητρακόπουλος

Διδασκόμαστε  
και τιμάμε

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου μας, προς τιμή των δράσεων του τόπου 
μας, για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η 
εφημερίδα μας με πρωτοκολλημένη πρόταση εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο 
να πάρει απόφαση και να καταθέσει αίτημα στο υπουργείο Eσωτερικών, ώστε με 
προεδρικό διάταγμα να καθιερωθεί η 24η Απριλίου ως ημέρα δημόσιας τοπικής 
σημασίας και ημέρα αργίας για το δήμο Πάρου.

Στις 24 Απριλίου 1821 ο Φιλικός, Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος, κήρυξε την 
Εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση στο νησί της Πάρου.

Το πολύ σημαντικό αυτό γεγονός για την ιστορία του νησιού μας πιστεύουμε ότι 
πρέπει να διδάσκεται αλλά και να τιμάται ανάλογα. Γι’ αυτό θέσαμε την πρόταση μας 
στο Δημοτικό Συμβούλιο/

Παρά τη θετική εισήγηση του Δημάρχου και τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, το δημοτικό συμβούλιο δεν κατέληξε σε απόφαση. 
Οι ενδοιασμοί κάποιου συμβούλου ως προς τη βιαστική δρομολόγηση της διαδικασί-
ας και οι αιτιάσεις γύρω από την απαιτούμενη μελέτη των γεγονότων του τόπου μας 
(…) δημιούργησαν κάποια αμηχανία στο σώμα και τελικά οδήγησαν στην αναβολή 
συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη 
ομόφωνη απόφαση εισήγησης προς το υπουργείο Εσωτερικών και την έκδοση σχε-
τικού προεδρικού διατάγματος γι’ αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός της ιστορίας του 
τόπου μας.

Ν.Ρ.Λ.



ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Τα παιδιά βλέπουν τον Αγώνα του 1821 μέσα από ένα αντικείμενο 

του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου “Όθωνας Κάπαρης”

Η ΚΔΕΠΑ ΠΑΡΟΥ και το Εικαστικό εργαστήριο του Δήμου 
Πάρου οργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής με αφορμή τη 
συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821.

Ο διαγωνισμός έχει τίτλο «Τα παιδιά βλέπουν τον 
Αγώνα του 1821 μέσα από ένα αντικείμενο του 
Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου “Όθωνας 
Κάπαρης”» και απευθύνεται σε μαθητές 
Δημοτικού και Γυμνασίου.

Με αφορμή το έκθεμα που φιλοξενείται στη 
συλλογή Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου 
του Όθωνα Κάπαρη, ένα μπρούτζινο 
κανοκιάλι (είδος τηλεσκοπικής διόπτρας) 
που χρονολογείται την περίοδο της 
Επανάστασης καλούμε τα παιδιά να 
εκφραστούν δημιουργικά με τα εικαστικά 
τους έργα.

⚫  Δες μέσα από το κυάλι τους ήρωες στη μάχη αλλά και 
στην καθημερινή τους ζωή. Ποιός είναι ο αγαπημένος σου;
⚫  Εμπνεύσου από έργα τέχνης, γλυπτά και ιστορικά 
αποσπάσματα. 
⚫  Πώς μπορείς να δεις τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν 
200 χρόνια πριν στην Ελλάδα αλλά και στην Πάρο; 
Γνωρίζεις κάποια; Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου 
να συμμετέχει σε ένα από αυτά;

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:
⚫  Κατέβασε το περίγραμμα από το Facebook του 
Εικαστικού Εργαστηρίου.
⚫  Εκτύπωσε το σε χαρτί Α4.
⚫  Ζωγράφισε μέσα σε αυτό το έργο σου.
⚫  Μπορείς να λάβεις μέρος με ένα έως δύο έργα και να ζωγραφίσεις με 
μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, παστέλ, ακρυλικά και νερομπογιές καθώς και 
να κάνεις κολάζ συνδυάζοντας δυο τεχνικές.
⚫  Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου.
⚫  Παρέδωσε το έργο σου στα γραφεία της ΚΔΕΠΑΠ εργάσιμες μέρες και ώρες.

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο eikastikoparou@g-
mail.com Θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε στα ερωτήματα σου. Επιπλέον 
βοηθητικό υλικό μπορείς να βρεις στη σελίδα μας στο Facebook: Εικαστικό 
Εργαστήριο Δήμου Πάρου. Ο διαγωνισμός ξεκινά την 24η Απριλίου, ημέρα 
κήρυξης της επανάστασης στο νησί μας με καταληκτική ημερομηνία τη λήξη 
της σχολικής χρονιάς.

Διακρίσεις
Στους μαθητές/τριες που θα διακριθούν θα 
απονεμηθούν βραβεία - έπαινοι σε ειδική 
τελετή. Επίσης θα οργανωθεί έκθεση με τα 
έργα όλων των συμμετεχόντων σε ημερομηνία 
που θα καθοριστεί εφόσον το επιτρέψουν οι 
συνθήκες. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν 
στους νικητές/τριες είναι σύνολο έξι. Δηλαδή 
τρία για το Δημοτικό και τρία για το Γυμνάσιο. 
Σε κάθε βαθμίδα, για τα δύο πρώτα βραβεία θα 
δοθεί από ένα τάμπλετ και για το τρίτο θα δοθεί 
από ένα βιβλίο.

Αξιολόγηση
Την αξιολόγηση των έργων και την ανακήρυξη των νικητών αναλαμβάνει κριτική 
επιτροπή που αποτελείται από ανθρώπους του χώρου της τέχνης και του
πολιτισμού. Την επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζουν:
⚫  Νατάσα Μπιζά, Εικαστικός, Καθηγήτρια στο Εικαστικό Εργαστήριο Δήμου Πάρου
⚫  Ηρώ Βαβανού, Εικαστικός, Καθηγήτρια στο Εικαστικό Εργαστήριο Δήμου Πάρου
⚫  Δήμητρα Σκανδάλη, Εικαστικός
⚫  Αγγέλικα Βαξεβανίδου, Εικαστικός
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ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Σταματάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης το γένος Ιω-

άννου, που γεννήθηκε στο Χολαργό και κατοικεί στο Χαλάνδρι και η Βιτζηλαίου 
Μαρία του Οδυσσέα και της Ζαμπέτας το γένος Πιτζηλαίου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι και κατοικεί στο Χαλάνδρι, θα παντρευτούν στις 21 Αυγούστου στον Ιερό 
Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Άσπρο Χωριό στην Πάρο.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

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

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

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 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται για το ξενοδο-
χείο 5* Ποσειδών, στην Χρυσή Ακτή 
της Πάρου, με γνώσεις ηλεκτρολόγου 
ή υδραυλικού ή ψυκτικού, για μόνιμη 
απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: myron.sa@gmail.com

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 

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

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

ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται για 
τη στελέχωση Σούπερ – Μάρκετ στη 
Μάρπησσα. Αποστολή βιογραφικών 
στο broth.acc@gmail.com. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6943 27 9 227

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

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»

Στοπ Αλβανίας στους 
επισκέπτες από 
Ελλάδα

Σχετικά με τις ερωτήσεις Αλβανών πολιτών που ζουν στο νησί μας και πολιτών που 
θέλουν να επισκεφθούν τη γείτονα χώρα κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, 
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας, θα υπάρχει καραντίνα.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής και υφυπουργός Υγείας της Αλβανίας, 
Μίρκα Ρακατσόλι, θα υπάρχει υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε όλους όσοι 
εισέρχονται στην επικράτεια της από την Ελλάδα και το Μέτρο θα ισχύει μέχρι την 
3η Μαΐου.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Ελλάδα, ο αριθμός των κρουσμάτων και αυτών 
που χάνουν τη ζωή τους έχει αυξηθεί, όπως και στη Βόρεια Μακεδονία, που και για 
τους επισκέπτες αυτής της χώρας ισχύουν τα ίδια. Όπως είπε η κ. Ρακατσόλι κατά 
την επερχόμενη περίοδο των εορτών του Πάσχα αναμένεται να φθάσουν στην Αλ-
βανία αρκετοί άνθρωποι που εργάζονται σε άλλες χώρες, και δεδομένου ότι πέρυσι 
μετά από αυτές τις πασχαλινές εορτές ο αριθμός των νέων μολύνσεων και θανάτων 
αυξήθηκε απότομα, η επιτροπή έλαβε αυτήν την απόφαση.

Αλιείς μικρής κλίμακας 
Ανακοινώθηκε η έναρξη της πρώτης πρόσκλησης για τη χορήγηση επιχορηγήσεων 

σε αλιείς μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργα-
σία της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αλιείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων» για την 
περιοχή των Κυκλάδων.

Με τις επιχορηγήσεις αυτές, επιδιώκεται να επιταχυνθεί η χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την 
προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο.

Οι επιχορηγήσεις προορίζονται αποκλειστικά για αλιείς οι οποίοι σκοπεύουν να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται το ΕΤΘΑ. 
Για να αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο 
ΕΤΘΑ, το WWF Mediterranean/BlueSeeds θα παράσχει στους αλιείς μικρής κλίμα-
κας:

- αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 
ευρώ), το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση στην αίτηση χρη-
ματοδότησης που θα υποβάλλουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θά-
λασσας (ΕΠΑλΘ) του ΕΤΘΑ,

- τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης προς τις αρχές που 
διαχειρίζονται το ΕΠΑλΘ του ΕΤΘΑ.

Οι επιλέξιμοι αλιείς μικρής κλίμακας από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη 
Σλοβενία, την Κροατία και την Ελλάδα, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργου 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
επιχορήγησης. Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη διεύθυνση applications@wwfmedpo.org, χρησιμοποιώντας το έντυπο 
αίτησης, έως τις 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ..

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. - τηλ. 2281088834 - email: 
info@e-cyclades.gr

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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Πλατεία 
24ης 
Απριλίου 
1821

Η 24η Απριλίου 1821 είναι η ημέρα έναρξης 
της Επανάστασης στην Πάρο. Οι κάτοικοι είχαν 
ήδη προετοιμαστεί για να δεχτούν το μήνυμα 
της εξέγερσης χάρη στον πρόκριτο της Νάου-
σας, Φιλικό, Παναγιώτη Δ. Δημητρακόπουλο, 
ο οποίος είχε μυήσει στα μυστικά της Φιλικής 
Εταιρείας συμπολίτες μας όπως οι: Μάρκος 
Μάτζας Μαυρογένης, Ανδρέας Ψαράκης, Αλέξ. 
Μπαρότζης, Βασίλειος Καμπάνης, Γ. Τελέντας, 
Ιωάννης Βαλσαμής, Ιωάννης Κορτιάνος, Γεώρ-
γιος Ι. Βιτσαράς, κ.α.

Ο Φιλικός, Παν. Δ. Δημητρακόπουλος, είχε 
μυηθεί από ένα μεγαλέμπορο της Οδησσού, 
τον παριανό Αλέξανδρο Μαύρο. Έτσι, στις 24 
Απριλίου 1821 που θεωρείται ημέρα έναρξης 
της Επανάστασης στην Πάρο, ο Παναγιώτης Δ. 
Δημητρακόπουλος, με προκήρυξη του κηρύσσει 
την Επανάσταση στα χωριά και στη πρωτεύου-
σα, την Παροικιά. Ο ίδιος, πλούσιος έμπορος, 
πληρώνει τα έξοδα των πρώτων αγωνιστών 
που επιστρατεύει για να μεταβούν στην Ύδρα 
και από εκεί στην Πελοπόννησο, για να μετά-
σχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Επίσης, στη 
συνέχεια συνέχισε να συντηρεί οικονομικά τις 
οικογένειες των αγωνιστών.

Η προκήρυξη που απηύθυνε ο Παναγ. Δ. Δη-
μητακόπουλος, προς τους συμπολίτες του έχει 
ως εξής: 

«Φίλοι της ελευθερίας ομογενείς Έλληνες κά-
τοικοι της νήσου Πάρου.

Κανείς σας δεν αγνοεί ότι το Γένος όλων δια 
να απολαύσει την ελευθερία του και μετ’ αυτής 
πάσαν ευδαιμονίαν, ανέλαβε τα όπλα και πα-
νταχόθεν τρέχον καταπολεμεί τους έως τώρα 
απίστους τυράννους ημών.

Αφ’ όλας τας πέριξ νήσους ημών αδιακόπως 
τρέχουσι κατά του εχθρού. Σεις δεν είσθε κα-
τώτεροι εκείνων κατά την ανδρείαν. Αναλάβετε 
λοιπόν τα όπλα και ελάτε να συγκαταλεχθήτε 
μετά των λοιπών συστρατιωτών.

Η πατρίς δε εν καιρώ θέλει ανταμείψει την 
γενναιότητα σας. εγώ δε κατά το παρόν θέλω 
δώσει εις τον χρείαν έχοντα αργύρια και θέλω 
σας οδηγήσει με ιδικά μου έξοδα έως εις Ύδραν, 
ή αν το καλέση η χρεία και παρεμπρός. 

Μην αργοπορήσητε, λοιπόν, αλλά προθυμο-
ποιηθήτε να μου γίνητε γνωστοί. Έρρωσθε.

Έν Ναούση της Πάρου τη 24η Απριλίου 1821
Ο συμπατριώτης σας
Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος».

ΠΗΓΗ: «Οι παριανοί αγωνιστές του 1821». 
Ηλίας Κωνσταντίνου και Νίκος Αλιπράντης

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

20 χρόνια 
χωρίς τον π. 
Επιφάνιο

Ο Γέροντάς μας, π. Επιφάνιος Χατζόπουλος, ήταν 
ένας ιερέας, ένας λειτουργός του Υψίστου που «ξεχεί-
λιζε» από απλότητα και κατάνυξη. Όσοι τον γνώρισαν 
θα μπορούσαν να πουν ότι πέρασε και άγγιξε την ζωή 
τους ένα πουλάκι-μία ανάλαφρη ψυχούλα.

Λειτουργούσε καθημερινώς και όταν τον ρωτούσες, 
αν αύριο θα έχει Λειτουργία, απαντούσε στερεότυπα: 
«Αν θελήσει ο Κύριος». Κατέβαινε από το κελί του στον 
ναό, και με σταθερά βήματα, σιωπηλός κατευθυνόταν 
προς την Ωραία Πύλη να «πάρει καιρό». 

Τυλιγμένος στο ράσο του, διάφανος μέσα στο μι-
σοσκόταδο του ναού, περιστοιχισμένος από τις μικρές 
φλογίτσες των καντηλιών σαν από αστέρια του ουρα-
νού. Με την είσοδο του στο ιερό «μεταμορφωνόταν» 
-δεν ήταν πλέον κοσμικά προσιτός- και μετά αργά, 
στοχαστικά μνημόνευε με μία τρυφερότητα, χωρίς αί-
σθηση χρόνου, με το βλέμμα παρατεταμένο στα δίπτυ-
χα της Αγίας Πρόθεσης και στις σημειώσεις αμέτρητων 
πιστών. Μπροστά του το Άγιο Ποτήριο σκεπασμένο, 
το Άγιο Δισκάριο να δέχεται τα ψίχουλα των ψυχών, 
ζώντων και τεθνεώτων, που αδιάλειπτα με τη λόγχη 
στο χέρι έβγαζε, και «ζωντάνευε» πατέρες και μη, πα-
λαιών ημερών… εκεί στην Αγία Πρόθεση, με τα άμφια 
του. Ήτο Ιερεύς «με ένα πρόσωπο εκπάγλου κάλλους», 
ροδαλό κι ακτινοβόλο, σαν βυζαντινής εικόνας, και με 
«την κεφαλήν ασκεπήν» πολλαπλασίαζε τη φωτεινότη-
τα και τη χάρη. Μετά θυμίαζε και έβαζε «Ευλογημένη 
η Βασιλεία» με όλη την μεγαλοπρέπεια της ιεροσύνης, 
σύννους, με κινήσεις σταθερές, σίγουρες, ελάχιστα αρ-
γές, ιεροπρεπής τελετουργός. Καθώς λειτουργούσε, 
ήταν αλλού -δεν άνηκε στον κόσμο αυτό- βλέποντας 
τον, είχες την αίσθηση ότι έρχεται από ένα σεβαστό, 
βαθύ παρελθόν, για να συνεχίσει με σιγουριά σ’ ένα 
ατέλειωτο μέλλον.

Είχε δόγμα του να κρύβει την ταπεινότητα και την 
κατάνυξή του, αλλά όταν λειτουργούσε ήταν αδύνα-
τον. Θερμαινόταν ολόκληρος και μέσα από τα χαμηλω-
θώρα μάτια του, έβλεπες σαν από «παράθυρο» βαθιά 
πέρα σε άλλο διάστημα. Το βλέμμα αυτό, προερχόταν 
από καρδιά αρνιού- απλή και απονήρευτη.

Ήταν ένας εύσπλαχνος διάκονος, στοργικός ποιμέ-
νας, συνετός πνευματικός, ένας γνήσιος Λογγοβαρ-
δινός Ιερομόναχος της κολλυβάδικης αδελφότητας, 
ο τελευταίος της σειράς του Οσίου Φιλοθέου -και 
πνευματικοπαίδι του π. Δαμιανού- ήταν ένας Ιερεύς 
του Υψίστου!

Τη μεγάλη πατρική ευχή και την Οσιακή πρεσβεία 
του Άγιου Γέροντά μας Επιφανίου να έχουμε όλοι μας 
σύμμαχο και βοηθό στην ζωή μας. Αμήν. Γένοιτο.

Ν.Μ. Γαβαλάς

Αφερίμ 
εφέντη!

Διασταυρώνουν τα ξίφη τους καθημερινά στο 
κοινοβούλιο, στις οθόνες των τηλεοράσεων, στο 
διαδίκτυο, όλα τα πολιτικά μας κόμματα. Αφερίμ 
εφέντη!

Πολιτικοί καβγάδες, από θερμοκέφαλους, κατη-
γορίες, φωνασκίες, αντεγκλήσεις, που δεν εκπλήσ-
σουν και δίνουν «τροφή» στα δελτία των τηλεοπτι-
κών ειδήσεων, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων 
και στις αναρτήσεις των τρολ. Αφερίμ εφέντη!

Αποποιούνται και μετακυλίουν τις ευθύνες, για 
τα οικονομικά, της υπερμετάδοσης του ιού της 
πανδημίας, με υψηλούς τόνους συζήτησης, πε-
ζοδρομιακούς διαλόγους, απίστευτους συμψη-
φισμούς προς τέρψιν φίλιων δυνάμεων και ενα-
πομεινάντων οπαδών που παρακολουθούν τα 
τεκταινόμενα. Σκηνικό άκρας πόλωσης, που ου-
δόλως ενδιαφέρει τους πολίτες, που ασφυκτιούν 
να τα φέρουν βόλτα και βρίσκονται σε κατάσταση 
πανικού από το φόβο να προσβληθούν από τον ιό 
και να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο. 
Αφερίμ εφέντη!

Για κάποιους βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους, 
περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο της πανδη-
μίας. Για κάποιους άλλους, τώρα αρχίζουν τα δύ-
σκολα, επικρίνοντας το κάθε τι, κάνοντας σκληρή 
αντιπολίτευση, εντοπίζοντας μόνο τα κακώς κεί-
μενα και με στεντόρεια φωνή και διαδηλώσεις 
τις περισσότερες φορές. Αν η αντιπολίτευση τα 
βλέπει όλα μαύρα, αλλά δεν έχει να αντιπροτείνει 
παρά μόνο έναν κοινό υπουργό Υγείας και έναν 
νέο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τότε, Αφερίμ 
εφέντη!

Ο γνωστός σε όλους στρατηγός Σουν Τζου, στην 
τέχνη του πολέμου συνιστά, για την κατάληψη ενός 
μεγάλου υψώματος. Με μικρά και σταθερά βήμα-
τα καταλαμβάνουμε πρώτα τα πιο μικρά υψώματα 
και στη συνέχεια πάμε για το μεγάλο ύψωμα. Για 
την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ακούμε 
για γενναία άλματα προόδου, αντί για μικρά και 
απλά βήματα βελτίωσης της. Πως θα γίνουν όλα 
αυτά μετά από την κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται η ελληνική οικονομία, πολλούς μας ξεπερνάει. 
Αν δεν είναι ένα φληνάφημα, ένα νέο προεκλογικό 
αφήγημα, τότε ανεβάζει τον πήχη, στην μετά covid 
εποχή, πολύ ψηλά. Ας είναι. Αφερίμ εφέντη!

Κάθε φορά που ανακοινώνονται νέα μέτρα, οι 
μισοί από τους ειδικούς της επιτροπής, δεν συμ-
φωνούν. Το κάνουν γιατί διαφωνούν η για λόγους 
δημοσιότητας; Αυτοί ξέρουν. Αφερίμ εφέντη!

Το λατρεμένο φρούτο των περισσοτέρων Ελ-
λήνων ψηφοφόρων, λίγο πριν την κάλπη, είναι ο 
λωτός. Μια ματιά στα αποτελέσματα των εκλογών 
της περιόδου 2000-2019 το αποδεικνύει. Τελικά η 
κάλπη λειτουργεί σαν «Κολυμπήθρα του Σιλωάμ». 
Όλα τα καθαρίζει! Αφερίμ εφέντη!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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... για το 
Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουμε προϊόντα
με καταγωγή 
και υπογραφή

Υποκατάστατα 
ανθρωπιάς 
και τοξική 
εξάρτηση

Οι συνθήκες εγκλεισμού λόγω πανδημίας, εκδηλώ-
νουν συσσωρευμένα προβλήματα και δημιουργούν 
νέα, πρωτόγνωρα, ιδιαίτερα στην νεολαία. Τα ευρήμα-
τα ψυχοφαρμάκων και ναρκωτικών στα αστικά λύματα 
παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση όσο περιορίζονται 
οι δραστηριότητες και οι επικοινωνίες των ανθρώπων. 

Το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης είναι πολυπαρα-
γοντικό. Συνδέεται κυρίως με το πρόβλημα του βιώ-
ματος της αποξένωσης/αλλοτρίωσης. Οι άνθρω-
ποι, στην κοινωνία του κεφαλαίου, όπου κυριαρχεί το 
εμπόρευμα και το χρήμα, κατά κανόνα, νοιώθουν ξέ-
νοι προπαντός στην εργασία τους: αποξενωμέ-
νοι από το αντικείμενο της εργασίας τους, από 
τα μέσα/εργαλεία, από τον σκοπό/νόημα του 
έργου τους, από την όλη διαδικασία της εργα-
σίας, από το αποτέλεσμα/προϊόν. Αλλά και οι 
σχέσεις στις οποίες αναγκαστικά εμπλέκονται 
τους είναι ξένες: από αδιάφορες έως και ανα-
γκαστικές σχέσεις ιδιοτελούς συμφέροντος. 

Νοιώθουν σαν να ζουν μια ζωή, το περιεχόμε-
νο, τους όρους και τα όρια της οποίας οι ίδιοι 

δεν γνωρίζουν και δεν ορίζουν. Πράγματα, δι-
αδικασίες, σχέσεις και καταστάσεις προβάλλουν σαν 
δυνάμεις άγνωστες, φθοροποιές/βλαπτικές 
ή και καταστροφικές, σε βαθμό που συχνά η 
ζωή τους μοιάζει σαν να μην έχει περιεχόμενο, 
νόημα και προοπτική. Το βίωμα της μοναξιάς, της 
απουσίας ανθρωπιάς, της ανασφάλειας και του φόβου 
για το αύριο, οδηγεί συχνά σε απογοήτευση, απελπισία 
και αδιέξοδο. Ο ίδιος ο βίος των ανθρώπων γίνε-
ται αβίωτος όταν σκοντάφτουν σε κάθε βήμα τους 
σε αδιαφορία, εκμετάλλευση, καταπίεση, ιδιοτέλεια και 
απάνθρωπες συνθήκες, όπου ο ένας προβάλλει για τον 
άλλο ως εργαλείο/μέσο ή ως εμπόδιο. 

Η κατάσταση χειροτερεύει με τη βιομηχανία θεά-
ματος/ακροάματος και την διαφήμιση, σε βαθμό που 
οι άνθρωποι δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ξεχωρί-
σουν τις πραγματικές τους ανάγκες από τις ψεύτικες/
τεχνητές. Γίνονται θύματα μιας ζωής υποταγμένης 
στην αλόγιστη/βουλιμική κατανάλωση. Με τον 

καταναλωτισμό, οι άνθρωποι χάνουν την αίσθηση 
την γνώση, το μέτρο και την ιεράρχηση των αυθεντι-
κών τους αναγκών/σκοπών και ρίχνονται σε έναν 
ατέρμονο φαύλο κύκλο αγοραίων υποκατα-
στάτων ευτυχίας, αυθεντικότητας και ανθρω-
πιάς, ψάχνουν στα πράγματα και στο χρήμα το 
νόημα της ζωής…

Καταιγισμός προτύπων και προτροπών: «εσύ να περ-
νάς καλά», «να κοιτάς την πάρτη σου», «να δείχνεις 
επιτυχημένος με αυτά που κατέχεις και επιδεικνύεις», 
«το θέμα είναι να τη βρεις εσύ και μη σε νοιάζει για 
τους άλλους, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» κ.λπ. Σε μια 
κρίσιμη φάση της ζωής, η ένταση των παραπάνω νο-
σηρών/τοξικών βιωμάτων, μπορεί να οδηγήσει ένα νέο 
άνθρωπο στην αναζήτηση εδώ και τώρα της με-
γαλύτερης ηδονής/απόλαυσης για την πάρτη 
του, για τον εαυτό του, όσο αυτοκαταστροφική 
και αν είναι. Μάλιστα, όσο πιο ασυνείδητος αδιέξο-
δος και αβίωτος είναι ο βίος του, όσο δεν βλέπει ή/
και δεν αντιλαμβάνεται πραγματική διέξοδο, νόημα και 
προοπτική στο συνειδητό συλλογικό αγώνα για κοι-
νωνικό μετασχηματισμό, για εξανθρωπισμό της κοι-
νωνίας, τόσο πιο εναγώνια είναι η αναζήτηση μιας 
εύκολης και γρήγορης ψευδαίσθησης «φυγής 
απ’ την πραγματικότητα» με κάποια εξαρτησιο-
γόνο ψυχότροπη ουσία (αλκοόλ, ναρκωτικά).

Και ο θάνατος παραμονεύει…
∆ημήτρης Πατέλης

Αν. καθηγητής φιλοσοφίας
Πολυτεχνείου Κρήτης



«Πλάνα µε Ουρά»
Η ΕΡΤ2 και η εκπομπή «Πλάνα με Ουρά», επισκέφθηκαν το καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων του συλλόγου PAWS στο Μαράθι, την Παρασκευή, 16 
Απριλίου, 2021.

Εννεαμελής ομάδα με επικεφαλής τη δημοσιογράφο, Τασσούλα Επτακοίλη 
και το τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ, επισκέφτηκαν το καταφύγιο για τηλεο-
πτικά πλάνα και συνεντεύξεις με την πρόεδρο του συλλόγου, Αργυρώ Ελευ-
θεριάδου, τον υπεύθυνο του καταφυγίου, Νίκο Κορτεσάκη και εθελοντές. 

Οι κτηνίατροι, Μ. Λάμπρου και Α. Λάμπρου εμβολίασαν σκυλάκια on 
camera και η κ. Επτακοίλη έπαιξε με κουταβάκια και γατάκια. 



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