
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ 12/2018 
                             συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 
επετείου του Ολοκαυτώµατος 

Αρ. Απόφασης: 63/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 12η του µήνα Ιουνίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και 

ώρα  19:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 792/08-06-
2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) . 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά οι: 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία    
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 

1.Βασιλικής Ιωάννης      
2.Βρατσάνος Μάρκος   

3.Κούτικα Αγγελική    
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                

3.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                     
4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                      

5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                5.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
6.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 6.Χαχούλης Φώτης                                                                                      
7.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                            
 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 
τα εξής: 
Κάθε χρόνο και επί σειρά πολλών δεκαετιών εορτάζεται στο νησί η επέτειος του Ολοκαυτώµατος µε 
την πραγµατοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων ως ένδειξη φόρου τιµής στους ένδοξους προγόνους της 
νήσου των Ψαρών. Κάθε χρόνο παρατηρείται σηµαντική αύξηση αριθµού επισκεπτών, οι οποίοι έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν εκτός από τις φυσικές οµορφιές, την ιστορικότητα του τόπου που τον 
κάνει άλλωστε και ιδιαίτερο. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο τρόπο η 
τουριστική προβολή του δήµου µας. Πρέπει όµως να υπογραµµιστεί και το γεγονός της µεγάλης 
επισκεψιµότητας εκπρόσωπων φορέων, οι οποίοι µε αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν το νησί και τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως παραµεθόρια περιοχή και που µπορούν να σταθούν αρωγοί στην 
προαγωγή των συµφερόντων των δηµοτών µας. 
Σας παραθέτουµε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων του φετινού εορτασµού της επετείου του 
Ολοκαυτώµατος και παρακαλούµε για την έγκρισή του. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το πρόγραµµα των εκδηλώσεων του φετινού εορτασµού της επετείου του Ολοκαυτώµατος 
που έχει ως εξής: 
 
Παρασκευή 29/06/2018 
 
 Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων ∆ήµου Ψαρών 
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20:00 Παρουσίαση, από το δηµοσιογράφο ∆ηµήτρη Μυωτέρη, λευκώµατος µε φωτογραφίες από την 
έρευνα που έγινε στο ναυάγιο της τουρκικής ναυαρχίδας που πυρπόλησε ο Κωνσταντίνος Κανάρης 
στις 6 Ιουνίου 1822 
 
Σάββατο 30/06/2018 

 
∆ηµοτική αίθουσα «Ξενώνας»  
17:00 Έκθεση « Οι Ψαριανοί πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την επανάσταση του 1821» από τον 
πολιτιστικό σύλλογο Αδελφότης Ψαριανών   
Μαύρη Ράχη: 
19:00   Πανηγυρικός Εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης  χοροστατούντος     του 

σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών & Οινουσσών κ.κ. Μάρκου 
19:30 Τρισάγιο στο Mνηµείο των Πεσόντων, απαγγελία ποιήµατος «Η ∆όξα των Ψαρών»  

      Προσκλητήριο νεκρών  
20:15  Έκθεση ζωγραφικής µε τίτλο: «Ύδρα – Σπέτσες – Ψαρά 1821» από το ζωγράφο κύριο 
Παναγιώτη Μαστραντώνη  
 
Πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώµατος: 
21:30   Χαιρετισµοί επισήµων, έναρξη αφήγησης από την Ελένη Καραγιώργη  

- Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τµήµατα του Μορφωτικού και 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Ψαρών «Κωνσταντίνος Κανάρης» 1ο µέρος 

- Απαγγελία ποιήµατος από τη µαθήτρια Άννα- Μαρία Παραγή  
- Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τµήµατα του Μορφωτικού και 

Εξωραϊστικού Συλλόγου Ψαρών « Κωνσταντίνος Κανάρης» 2ο µέρος. 
- Παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώµατος από την Ελένη Καραγιώργη. 

      -     Λαµπαδηδροµία  
- Αναπαράσταση της ανατίναξης της πυριτιδαποθήκης 
- Ρίψη πυροτεχνηµάτων.   

 
Κυριακή 1/07/2018 

 
07:00   Όρθρος - Αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. 
10:00   ∆οξολογία για το Ολοκαύτωµα των Ψαρών - εκφώνηση πανηγυρικού  από       
            τη φιλόλογο κυρία Λίλα Παπαδηµητρίου.  
10:30   Τρισάγιο στο χώρο  που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη 
11:00 Κατάθεση στεφάνων στο µνηµείο πεσόντων στην Πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώµατος. 
     -    Απαγγελία ποιήµατος «Η καταστροφή των Ψαρών» από τη µαθήτρια Αθηνά  Κλίτσα. 
     -  Παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τµήµατα του Μορφωτικού και   Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Ψαρών «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης». 
11:45 Παρουσίαση ιστορικού ντοκιµαντέρ για τη σφαγή της Χίου και τον Κωνσταντίνο Κανάρη «τον 

µπουρλοτιέρη του Αιγαίου» από τη φιλόλογο κυρία Λίλα Παπαδηµητρίου στη αίθουσα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου Ψαρών. 

13:30  Παράθεση γεύµατος από το ∆ήµο Ψαρών σε επίσηµους προσκεκληµένους. 
22.00  Συναυλία µε έντεχνο, λαϊκό και νησιώτικο πρόγραµµα. 
                               

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  63/2018 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                  Ακριβές Απόσπασµα                                        Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                   Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
                                                    Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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