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24.4.1821: Η ΠΑΡΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΟΠΛΑ 

 

Η Πάρος βρίσκεται στο κέντρο των Κυκλάδων. 

Οι Κυκλάδες αποτελούνται από 24 νησιά, εκτός από τις βραχονησίδες. 

Μια από τις Κυκλάδες είναι και η Πάρος, η οποία με τις ομορφιές της, 

εκπέμπει μια συνεχή γοητεία. Η γοητεία αυτή έγινε αφορμή ο ποιητής Λόρδος 

Βύρων (Άγγλος φιλέλλην) να γράφει: 

Κάθε τέχνη ειρήνης και πολέμου έχει βλαστήσει 

και ένα αιώνιο καλοκαίρι λες και ως τώρα τις χρυσώνει. 

Το όνομα της το πήρε από τον Πάρο γιο του Παρρασίου από την 

Αρκαδία. 

Στην Πάρο βρίσκεται «Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ». Είναι ο αρχαιότερος 

Χριστιανικός Ναός της Ελλάδος. Είναι ο Μεγαλοπρεπέστερος Ναός, μετά την 

Αγία Σοφία. 

Η Πάρος έχει το προνόμιο να φέρνει, στα σπλάχνα της το πιο λευκό 

μάρμαρο στον κόσμο και να είναι το καταλληλότερο, για την αγαλματοποιία. 

Στην Πάρο γεννήθηκαν και σταδιοδρόμησαν στην αρχαιότητα οι 

Μεγαλύτεροι αγαλματοποιοί. Αγοράκριτος, Σκόπας, Αρίστανδρος, 

Θρασυμήδης, Αρκεσίλας, Κριτωνίδης, Εύφρων, Λόκρος, και ο σύγχρονος 

Νικόλαος ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ. 

Στην Πάρο γύρω, στα 700 π.Χ. γεννήθηκε ο Αρχίλοχος. Ο 

Μεγαλύτερος, λυρικός ποιητής της αρχαιότητας. 

Ο Κωστής ΠΑΛΑΜΑΣ, για να υμνήσει το Μεγάλο Παριανό Ποιητή 

έγραφε τους πιο κάτω στίχους: 

Τη σάτιρα κι ακόμα την ταράζει το διάβα σου. 

Απ’ την άβυσσο η φωνή σου τη χαρά και το θάνατο μοιράζει. 
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Σαν το μάρμαρο, ΑΡΧΙΛΟΧΕ, της γης σου, λαμπερή και σκληρή 

δεν τη χαλάει χάρος κανείς, τη δόξα τη δική σου. 

Ολόρθη με τον Όμηρο πλάι-πλάι. 

 

Η Πάρος υπήρξε γενέτειρα μεγάλων μορφών του πνεύματος και της 

τέχνης. Στην Πάρο γεννήθηκαν και μεγαλούργησαν οι μαθηματικοί, 

Θυμαρίδας, Αλκίμαχος, ∆είναρχος, Μέτων, Αιήτιος, Εύμηρος, Φαινεκλής, 

Τιμαίος. Οι ζωγράφοι Νικάνωρ και Πολύγνητος και ο δάσκαλος του Σωκράτη 

ο ΕΥΗΝΟΣ. Ήταν μια δαιμονισμένη εποχή. 

Αγαπητέ αναγνώστη, επιθυμώ να σε πληροφορήσω, με πολύ 

προσοχή και σεμνότητα, αλλά και με αντικειμενικότητα, χωρίς σωβινισμούς 

και εξάρσεις, ότι οι Παριανοί όλων των εποχών έδειξαν, φιλοτιμία, 

εργατικότητα και πάνω απ’ όλα πατριωτισμό. Έλαβαν μέρος σ’ όλους τους 

Εθνικούς Αγώνες και θυσιασθήκανε για την Ελλάδα. Ήταν επόμενο να μην 

υστερήσουν στο Μεγάλο απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Στο φτωχό μου 

αρχείο βρήκα την προκήρυξη, του συμπατριώτη μου Παναγιώτη 

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, με την οποία κάλεσε τους Παριανούς να 

ξεσηκωθούν εναντίον των Τούρκων, τον Απρίλιο του 1821 και η οποία έχει 

κατά λέξη: 

Φίλοι της Ελευθερίας ομογενείς Έλληνες κάτοικοι της νήσου 

ΠΑΡΟΥ. 

Κανείς σας δεν αγνοεί, ότι το γένος όλον, δια να απολαύση την 

ελευθερίαν του και μετ’ αυτής πάσαν ευδαιμονίαν, ανέλαβε τα όπλα 

και πανταχόθεν τρέχουν καταπολεμεί τους έως τώρα άπιστους  

τυράννους ημών. 

Αφ’ όλας τας πέριξ νήσους ημών αδιακόπως τρέχουσι κατά του 

εχθρού. 

Σεις δεν είσθε κατώτεροι εκείνων κατά την ανδρείαν. 

Αναλάβατε λοιπόν τα όπλα και ελάτε να συγκαταλεχθήτε μετά των 

λοιπών συστρατιωτών. 

Η Πατρίς δε εν καιρώ θέλει ανταμείψει την γενναιότητά σας. 
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Εγώ κατά το παρόν θέλω δώσει εις τον χρείαν έχοντα αργύρια και 

θέλω σας οδηγήσει με ιδικά μου έξοδα έως εις Ύδραν ή αν το  

καλέσει η χρεία και παρεμπρός. 

Μην αργοπορήσετε, λοιπόν, αλλά προθυμοποιηθείτε να μου γίνετε 

γνωστοί. ΕΡΡΩΣΘΕ (βιαστείτε). 

Εν Ναούση της Πάρου τη 24η Απριλίου 1821  

Ο συμπατριώτης σας  

Παναγιώτης ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 20.04.2015 
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