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Αλληλεγγύη στον
Παλαιστινιακό λαό

Εκατοντάδες οι άμαχοι νεκροί Kι η Ιστορία περιπαίζει
τα θύματά της
Και τους ήρωές της
Τους ρίχνει μια ματιά και προσπερνά
Ετούτη η θάλασσα είναι δικιά μου
Τούτος ο υγρός αέρας είναι δικός μου
Και τ’ όνομά μου -
Ακόμη κι αν το γράψω λάθος πάνω
στο φέρετρο -
Δικό μου είναι
Όσο για μένα
Τώρα που ξεχειλίζω
απ’ όλες τις πιθανές
Αιτίες αναχώρησης
Δεν είμαι δικός μου
Δεν είμαι δικός μου
Δεν είμαι δικός μου...

(M. Darwish)

Το Παλαιστινιακό αίμα ρέει
άφθονο τα τελευταία 24ωρα στη
Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ανη-
λεείς ισραηλινοί βομβαρδισμοί
δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.
Το μόνο που υπάρχει, είναι αίμα,
συντρίμμια, θρήνος, από-
γνωση…
Αυτή τη φορά, η αιτία είναι “η
εξάλειψη της απειλής που λέγε-
ται Χαμάς”. Την προηγούμενη
φορά ήταν “η εξάλειψη της απει-
λής των ρουκετών”. Την προ-
προηγούμενη φορά, ήταν “η
εξάλειψη της απειλής των βομβι-
στών” και ούτω καθεξής. Πάντα
υπάρχει για τις Ισραηλινές κυ-
βερνήσεις μια απειλή για να εξα-
λειφθεί… Συνέχεια στη σελ. 4

Πολύ σημαντικά είναι τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Δεσποτικό, που γίνονται από τον αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο και το συνεργείο του,
που αποτελείται από φοιτητές Έλληνες και ξένους και αρχιτέκτονες από το Πολυτεχνείο του Μονάχου.
Για τα ευρήματα αυτά, ο κ. Κουράγιος είχε μιλήσει στις 29 Νοεμβρίου στην αίθουσα Καλουδά στην Αντίπαρο, με πρωτοβουλία της Τοπικής Επι-
τροπής Αντιπάρου της Ελληνικής Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου.
Πριν από ένα μήνα ο κ. Κουράγιος απευθύνθηκε και στο Δήμο Πάρου για μία διάλεξη, αλλά ακόμη δεν έχει πάρει απάντηση.
Η ΦτΠ επικοινώνησε με τον αρχαιολόγο και πήρε πληροφορίες για τις ανακαλύψεις από τις ανασκαφές και τα νέα ευρήματα.
Σύμφωνα με τον κ. Κουράγιο, έχει αποκαλυφθεί στην παραλία, απέναντι από τον Άη Γιώργη, ένα πολύ μεγάλο ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα με
11 κτίρια. Εκεί υπάρχει μία μικρή χερσόνησος που μπαίνει στη θάλασσα καθώς και το μικρό νησάκι Τσιμιτήρι που στην αρχαιότητα ήταν ενωμένο
με το Δεσποτικό. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από μία επιγραφή που βρέθηκε, αφιερωμένη στην Εστία Ισθμία, δηλαδή ένα μαρμάρινο βωμό,
στον οποίο λατρευόταν η θεά των ναυτικών. Μεταξύ Δεσποτικού και Τσιμιτηριού, υπήρχε ένας μικρός Ισθμός που καταβυθίστηκε και έχει γίνει πορθ-
μός. Αυτό επιβεβαιώνεται με μία δορυφορική φωτογράφιση που δείχνει ότι στο σημείο εκείνο τα νερά είναι αβαθή. Συνέχεια στη σελ. 3

Σε αργία ενός
μηνός από τα

μέσα Ιανουαρίου
η πρόεδρος

της Κοινότητας
Αντιπάρου

ΑΜΕΣ Νηρέας

Πέρασε με 4άρα
στα ημιτελικά
του Κυπέ_ου

Τώρα με νέο προπονητή τον Δημήτρη
Αρναούτη, θα παίξει την Κυριακή στη
Νέα Ιωνία για το πρωτάθλημα της Δ’
Εθνικής. Σελ. 11

Ο αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος στη ΦτΠ

Σημαντικές οι ανασκαφές και τα ευρήματα στο Δεσποτικό
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Ομόφωνα εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόεδρο,
αντιπρόεδρο και γραμματέα του οργάνου, στην
πρώτη συνεδρίαση του νέου έτους στις 4 Ιανουρίου,
με τη συμπλήρωση της διετίας.
Η διαδικασία ήταν συναινετική, προτάθηκαν τα ίδια
πρόσωπα και επανεξελέγησαν.
Έτσι, συνεχίζει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Αντ. Αρκάς, ως Αντι-
πρόεδρος ο κ. Μ. Κωβαίος και ως γραμματέας ο κ.
Ευρ. Ακάλεστος.

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, αφού εξήρε το
έργο, τόσο του κ. Αρκά όσο και του αντιπροέδρου
και του γραμματέα, συνεχάρη όλους για την ομό-
φωνη εκλογή και τη συναίνεση ως Δημοτικό Συμ-
βούλιο.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αντ. Αρκάς, αναλαμβάνοντας
και πάλι τα καθήκοντά του, πρότεινε να δρομολο-
γηθεί ένα θέμα που είναι σε εκκρεμότητα και που
είναι πρωτοβουλία, όπως είπε, του κ. Σκανδάλη.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2009 να πραγματο-

ποιηθεί η θεματική συνεδρίαση για τη νεολαία.
Επίσης, απευθυνόμενος στο Σώμα, ζήτησε να αγκα-
λιάσουν το Δ.Σ. με ζεστασιά, να παρευρίσκονται στις
συνεδριάσεις, να συμμετέχουν, όχι τυπικά, αλλά επί
της ουσίας, και υπογράμμισε: «δεν θέλω να υποχρε-
ωθώ να εφαρμόσω όσα προβλέπει ο Κώδικας για
τους κατ’ εξακολούθηση απόντες».
Αν και ο ίδιος είναι πάντα παρόν στις συνεδριάσεις,
υπερασπίστηκε τους απόντες στην τοποθέτησή του.
Ο κ. Κωβαίος, πρότεινε να βρεθεί μία ημέρα και ώρα
που θα μπορούν όλοι να συμμετέχουν, γιατί όπως
είπε, οι περισσότεροι απουσιάζουν λόγω επαγγελ-
ματικών υποχρεώσεων.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε τα
μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής και πάλι ομό-
φωνα.
Έτσι, με βάση τον Κώδικα, πρόεδρος παραμένει ο
Δήμαρχος και μέλη από την πλειοψηφία, οι: Στ. Γα-
βαλάς, Μαρουσώ Φραγκούλη, Άννα Κάγκανη και
Γ. Καρατζάς, με αναπληρωτές τους: Στ. Φραγκούλη,
Φρ. Βελέντζα, Κ. Χασούρη.
Από την μειοψηφία εκλέχτηκαν: Π. Κουτσουράκης
και Σπ. Καλακώνας ο οποίος προτάθηκε από τον κ.
Κουτσουράκη να είναι και ο αντιπρόεδρος της Δη-
μαρχιακής Επιτροπής, σύμφωνα όμως με τις πληρο-
φορίες δεν αποδέχτηκε τη θέση.
Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος, ανακοίνωσε
ότι και για την επόμενη διετία παραμένουν ως αντι-
δήμαρχοι, η κ. Άννα Κάγκανη, η κ. Μαρουσώ Φραγ-
κούλη και ο κ. Στ. Γαβαλάς, αφού όπως είπε
ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους με ιδιαίτερη
συνέπεια.

Ειρήνη σε
όλο τον κόσμο

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασε
τα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο κ.
Παυλάκης από την πλειοψηφία και ο κ. Κω-
βαίος από τη μειοψηφία πρότειναν να αναλη-
φθεί πρωτοβουλία για εκδήλωση συμπαράστα-
σης στο δοκιμαζόμενο λαό των Παλαιστινίων,
αλλά και όλων των αμάχων που πλήττονται
από τη συνεχιζόμενη βαρβαρότητα στην πε-
ριοχή. Ευχή για ειρήνη, εξέφρασαν ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης και ο πρόεδρος του
Δ.Σ. Αντ. Αρκάς.
Ο Δήμαρχος ευχήθηκε επίσης, το 2009 να
είναι δημιουργικό για το νησί, να υπάρχει συ-
ναίνεση ώστε να ανταποκριθεί το Δημοτικό
Συμβούλιο στις δυσκολίες που έρχονται και οι
επιπτώσεις στον τουρισμό, να είναι όσο το δυ-
νατόν λιγότερες. Ομόφωνα εξελέγη το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

Το πνεύμα συναίνεσης καλά κρατεί

Διευκρινίσεις για τη δημιουργία του φορέα τουρι-
σμού, αλλά και την ανάγκη για τη συμμετοχή των
ιδιωτών σ΄αυτόν, δίνει με ανακοίνωσή του, ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης. Στην ανακοίνωση αναφέρε-
ται:
«Αναφορικά με τον προβληματισμό που έχει ανα-
πτυχθεί σε σχέση με την δραστηριοποίηση με βάση
τον προγραμματισμό του Δήμου Πάρου όσο και των
τουριστικών λοιπόν φορέων του νησιού, θα πρέ-
πει να αναφερθούν τα παρακάτω:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 265 του Ν.
3463/2006 προβλέπεται η σύσταση ανώνυμων
εταιρειών Ο.Τ.Α. στις οποίες εκτός των ΟΤΑ δύ-
ναται να συμμετέχουν και φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, με τον περιορισμό να διαθέτουν οι Ο.Τ.Α.
κοινές μη προνομοιούχες μετοχές που θα αντι-
προσωπεύσουν την πλειοψηφία του μετοχικού κε-

φαλαίου. Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των
ΟΤΑ σε άλλες ανώνυμες εταιρείες με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Προ-
κειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα σύστασης
εταιρειών αυτής της μορφής θα πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι οι ανώνυμες εταιρείες αυτής της
μορφής δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από
τους ΟΤΑ, ενώ μόνο οι αναπτυξιακές δύναται να
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με ΟΤΑ,
με σημαντικούς όμως περιορισμούς, που στην
ουσία καθιστούν τη δυνατότητα αυτή ανέφικτη.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι εται-
ρείες που προβλέπονται ανωτέρω από το Ν.
3463/2006 θα πρέπει να λειτουργούν με ιδιωτι-
κοοικονομικά κριτήρια, δηλαδή κόστη και κέρδη,
χωρίς να έχουν πίσω τους τον προστατευτικό ή
χρηματοδοτικό βραχίονα του Δήμου, ο οποίος
μετά τη σύσταση ουσιαστικά δεν δύναται να επι-
βοηθήσει τη λειτουργία τους.
»Από την άλλη πλευρά υφίσταται η ήδη υπάρχουσα
και λειτουργούσα τουριστική επιτροπή, που έχει διο-
ρισθεί από το δημοτικό συμβούλιο, η οποία έχει δυ-
νατότητες εντός του υπάρχοντος θεσμικού
πλαισίου και ουσιαστικά στηρίζεται στο Δήμο
Πάρου, αφού αποτελεί τον τουριστικό βραχίονα
αυτού, με το Δήμο Πάρου να στηρίζει και να
χρηματοδοτεί τις προτάσεις του μέσα στις υπάρ-
χουσες δημοσιονομικές δυνατότητες. Προφανώς η

επιτροπή προτείνει και ο Δήμος αποφασίζει και
χρηματοδοτεί.
Στο πλαίσιο αυτά είναι σκόπιμο ο Δήμος Πάρου
να γνωρίζει εγγράφως τις απόψεις σας σε σχέση
με το υπάρχον πλαίσιο και δυνατότητες και ει-
δικότερα:
»Προτίθεστε να συμμετάσχετε σε ανώνυμη εται-
ρεία που θα συσταθεί από το Δήμο Πάρου και
στη περίπτωση αυτή και εν όψει του κεφαλαι-
ουχικού χαρακτήρα της εταιρείας, ποιες είναι οι
προτάσεις σας ως προς την οικονομική συμμετοχή
σας;
»Προτίθεστε να ιδρύσετε ανώνυμη εταιρεία με
συμμετοχή του Δήμου και στην περίπτωση αυτή
θα είναι η οικονομική συμμετοχή σας;
»Θεωρείται σκόπιμο αντί για τη σύσταση εται-
ρειών της ανωτέρω μορφής να συμβάλλετε στην
αναβάθμιση της τουριστικής επιτροπής και με
ποιον τρόπο θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να γίνει;
»Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων, προκει-
μένου η απόφαση που θα ληφθεί να είναι η κα-
λύτερη για το Νησί, ο Δήμος Πάρου
προσκάλεσε τον μελετητή της « ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε.»
κ. Γιάννη Ρώτα, οποίος θα απαντήσει σε όλα τα
ερωτήματα την ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2009 και ώρα
13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλείσθε να βρίσκεστε και σε αυτή τη συ-
νάντηση».

Δήμαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης

Φορέας άσκησης τουριστικής πολιτικής

Διευκρινήσεις και πρόσκληση για συμμετοχή
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Εν τω μεταξύ, πάνω στο Τσιμιντήρι έχουν εντοπι-
στεί και άλλα πέντε μεγάλα κτίρια για τα οποία
ακόμη δεν έχουν γίνει ανασκαφές, καταλαβαίνει
όμως κανείς, ότι υπήρχε μία συνέχεια, ότι ήταν ένα
ενιαίο κομμάτι αυτή η χερσόνησος. Αυτό ήταν ένα
πάρα πολύ μεγάλο ιερό με πάρα πολλά κτίρια,
βοηθητικούς χώρους, όπου έμεναν το Ιερατείο και
οι προσκυνητές που ερχόταν από διάφορα μέρη.

Σταθμός στο Αιγαίο
Το Δεσποτικό είναι ακατοίκητο, έχει χαρακτηρι-
στεί αρχαιολογικός χώρος και όπως αναφέρει ο κ.
Κουράγιος δεν μπορεί να χτιστεί και όλα όσα
ακούγονται για ανέγερση ξενοδοχείων κ.λπ., είναι
φήμες. Αναφέρει επίσης, ότι υπάρχουν αρχαία και
σε άλλες περιοχές γύρω από το Δεσποτικό.
Στην περιοχή που γίνονται οι ανασκαφές, τα ευ-
ρήματα είναι αρχαϊκά του 6ου π.Χ. αιώνα. Ο κ.
Κουράγιος είχε ξεκινήσει τις ανασκαφές πριν από
περίπου 10 χρόνια. Είχε πάει στο Δεσποτικό, όπου
αντίκρισε μία μάντρα στην οποία ήταν εντοιχι-
σμένα όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη από κάποιο ναό.
«Διέγνωσε» τη σημαντικότητά τους και με την
πρώτη χρηματοδότηση από το υπουργείο Αιγαίου
ξεκίνησε την ανασκαφή, που από το 2001 έγινε
συστηματική και στο όνομά του. Μεταφέρθηκε
όλη τη μάντρα λίγο πιο αριστερά, οπότε αποκα-
λύφθηκαν όλα αυτά τα κτίρια.
Όπως λέει ο κ. Κουράγιος, είναι μία χερσόνησος
όπου αναπτύσσονται τα τρία κτίρια στα οποία
υπάρχει ένα τοίχισμα τριγύρω, οπότε γίνεται ένας
χτιστός περίβολος για να προστατέψει το ναό του
Δεσποτικού, που τον αποτελούν τα δύο δωμάτια
του μεγάλου κτιρίου, μήκους 40 μέτρων και πλά-
τους 10 μέτρων που βρίσκονται σε εξαιρετική κα-
τάσταση. Τα ευρήματα είναι επίσης πάρα πολλά
και εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο της
Πάρου.
Περίπου 600 ευρήματα έχουν μεταφερθεί από το
δωμάτιο του ιερού, ελεφαντοστέινες πόρτες,
χρυσά, χάλκινα, αγγεία, μπρούτζινα, εργαλεία, σί-
δηρος, φαγεντιανή, που είναι είδος πορσελάνης,
εισηγμένο από την Αίγυπτο. Αυτό, σύμφωνα με
τον κ. Κουράγιο, φανερώνει ότι είχε μεγάλη ακτι-
νοβολία το συγκεκριμένο ιερό, ήταν ένα πανελ-
ληνικό ιερό που προσέλκυε πιστούς από όλο το
γνωστό τότε αρχαίο κόσμο, Συρία, Παλαιστίνη
και ο λόγος ύπαρξής του ήτανε ένα πολύ καλά
προστατευμένο λιμάνι, που ιδρύθηκε από τους
Παριανούς για να εδραιώσουν τη θέση τους στο
Αιγαίο.
Βρέθηκαν ακόμη πάρα πολλοί κούροι, τέσσερα
κεφάλια, αλλά και σώματα από κούρους και ένα
καταπληκτικό άγαλμα ενός αθλητή γυμνού, που
είναι παρόμοιο με κάποια που υπάρχουν στο Λού-
βρο, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, σε Μουσείο της

Οξφόρδης και στη Δήλο. Από αυτό το γεγονός
εξάγεται το συμπέρασμα, ότι πρόκειται για Πα-
ριανούς γλύπτες που αφιερώνανε στο Ιερό.
Αυτά έχουν αποκαλυφθεί, η συνέχεια ποια θα
είναι;
Ανασύσταση του Ιερού και συνεργάζομαι γι’ αυτό
με αρχιτέκτονες από το Πολυτεχνείο του Μονά-
χου. Βρήκαμε όλα τα αρχιτεκτονικά μέρη από τα
ναό και με χρηματοδότηση από το υπουργείο Αι-
γαίου, παραγγείλαμε κάποια μάρμαρα, σπόνδυ-
λους καινούριους για να μπορέσουμε να
σηκώσουμε ένα κίονα, για να δείξουμε το χώρο
αναστήλωσης και να αναδείξουμε το ναό.
Θα είναι ένας υποδειγματικά διαμορφωμένος
χώρος, με δρόμους περιπάτου κλπ. Σε αυτό μπορεί
να βοηθήσουν και οι Παριανοί και οι Αντιπαριώ-
τες. Ένας τρόπος είναι, οι φοιτητές που συμμετέ-
χουν στις ανασκαφές να μην πληρώνουν εισιτήριο

στο φέρι μποτ.
Ο τουρίστας, λέει ο κ. Κουράγιος, θέλει θάλασσα,
αλλά θέλει να δει και τον πολιτισμό και εκτιμά ότι
αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του νησιού του-
ριστικά. Καταγγέλει όμως, ότι «υπάρχει αδιαφο-

ρία από το υπουργείο Πολιτισμού».
Με πικρία επισημαίνει επίσης, ότι Νέα Υόρκη,
Ιταλία, Βοστόνη, Παρίσι, όπου έγιναν 10 διαλέ-
ξεις, γνωρίζουν για το Δεσποτικό, εκτός από τους
Παριανούς και Αντιπαριώτες.

Σημαντικές οι ανασκαφές
και τα ευρήματα στο Δεσποτικό

Ο αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος στη ΦτΠ



4 Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου ‘08Φωνή της Πάρου

Συνέχεια από τη σελ. 1
Το «παράπτωμα» των Παλαιστινίων είναι ένα
και μοναδικό: Θέλουν εδώ και 60 χρόνια να έχουν
τη δική τους πατρίδα, επιθυμία και αίτημα που
έχει γίνει αποδεκτό από όλους τους διεθνείς Ορ-
γανισμούς, αλλά απορρίπτεται από το Ισραήλ και
τους προστάτες του.
Το τίμημα της επιθυμίας των Παλαιστινίων να
έχουν δικό τους κράτος, είναι χιλιάδες νεκροί άμα-
χοι. Νεκρά παιδιά, τρομαγμένα από τη φρίκη,
ένας λαός που τον έχουν καταδικάσει να ζει στα
όρια της εξαθλίωσης, εγκλωβισμένο μέσα στο τεί-
χος της ντροπής, με ηλεκτροφόρα σύρματα, με κα-
τεδαφισμένα κτίρια, ή από τις βόμβες ή από τις
μπουλντόζες των Ισραηλινών.
Αντικρίζοντας τις φωτογραφίες των νεκρών παι-
διών, τις εικόνες των ακρωτηριασμένων – κατα-

ματωμένων παιδιών, που μεγαλώνουν χωρίς παι-
χνίδια και την ανεμελιά της ηλικίας τους, αλλά με
το φόβο των πυροβολισμών και του θανάτου, δεν
μπορούμε να μην αγανακτούμε με την εγκλημα-
τική θηριωδία των Ισραηλινών.
Όταν βομβαρδίζουν νοσοκομεία, όταν λόγω του

εγκληματικού αποκλεισμού στη Λωρίδα της
Γάζας έχουν τελειώσει τα φάρμακα, οι γάζες, το
οινόπνευμα, δεν μπορούμε εμείς οι Παριανοί και
οι Αντιπαριώτες να καθόμαστε με σταυρωμένα τα
χέρια.
Η Φωνή της Πάρου, αναλογιζόμενη τις ανθρώπι-
νες ευαισθησίες σε τέτοια τραγικά γεγονότα, πήρε
την πρωτοβουλία να κινητοποιήσει τους Παρια-
νούς και τις Παριανές, του Αντιπαριώτες και τις
Αντιπαριώτισσες, για να εκφραστεί με τον τρόπο
αυτό η αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της
Παλαιστίνης. Ν. Ραγκούσης

Άρθρο της Βιβί Κεφαλά

Γιατί γίνεται
τώρα;

Να αρχίσουμε από τη συγκυρία. Γιατί γίνε-
ται τώρα; Γιατί τώρα έχουμε μεταβατική πε-
ρίοδο σε τρία επίπεδα. Πρώτον, έχουμε
προεκλογική εκστρατεία, γίνονται βουλευτι-
κές εκλογές στο Ισραήλ στις 9 Φεβρουαρίου.
Δεύτερον, έχουμε στις ΗΠΑ έναν απερχό-
μενο πρόεδρο (Μπους), ο οποίος είναι ανε-
πιφύλακτα υπέρ του Ισραήλ. Από την άλλη, ο
νέος πρόεδρος (Ομπάμα), αποφεύγει να
πάρει θέση σε ζητήματα που είναι φλέγοντα,
επικαλούμενος το σεβασμό προς τους θε-
σμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν κάθε
φορά έναν πρόεδρο, ενώ έχει κάνει δηλώσεις
για άλλα ζητήματα. Εδώ τίθεται το ερώτημα,
τότε η Αμερική δεν είχε έναν πρόεδρο;
Τρίτο επίπεδο, είναι ότι στις 9 Ιανουαρίου
λήγει η θητεία του προέδρου της Παλαιστι-
νιακής αρχής του Μαχμούτ Αμπάς. Αυτό ση-
μαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές, γιατί
αν γίνουν θα τις κερδίσει η ΧΑΜΑΣ. Εφόσον
λοιπόν κερδίσει και τις προεδρικές εκλογές η
ΧΑΜΑΣ, δεν θα υπάρχει αποδεκτός συνομι-
λητής από την πλευρά του Ισραήλ, αλλά και
από τη Δύση, γιατί η ΧΑΜΑΣ έχει χαρακτη-
ριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση. Άρα λοι-
πόν έχουμε μεταβατική περίοδο στα τρία
επίπεδα. Η αφορμή για το μακελειό δόθηκε
από την κήρυξη της λήξης της εκεχειρίας από
τη ΧΑΜΑΣ, παραμονές των Χριστουγέννων.
Αυτό ήταν μια ευκαιρία για το Ισραήλ που
θέλει να καταστρέψει τη ΧΑΜΑΣ, την οποία
θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση και απειλή
για την ασφάλειά του, επειδή η οργάνωση
πλήττει με πυραύλους πόλεις του νοτίου τμή-
ματος του Ισραήλ. Όμως, οι ρουκέτες αυτές,
είναι κυρίως μία εκφοβιστική κίνηση, στέλ-
νοντας το μήνυμα στις Ισραηλινές αρχές ότι
«δεν μπορείτε να κοιμόσαστε ήσυχοι». Τα
θύματα, αθώα επίσης, είναι ελάχιστα, αλλά
δεν παύουν να είναι άνθρωποι που χάνουν
άδικα τη ζωή τους.
Αντιθέτως, οι μαζικοί βομβαρδισμοί του Ισ-
ραήλ, σε μία εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη
περιοχή του κόσμου (σε 300 τ.χιλιόμετρα κα-
τοικεί 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων), είναι
προφανές ότι δεν πλήττουν μόνο κτίρια. Δεν
θα χτυπηθεί για παράδειγμα, μόνο το αρχη-
γείο της ΧΑΜΑΣ και θα σκοτωθούν μέλη
της, αλλά σκοτώνουν αδιακρίτως. Και το ερώ-
τημα που τίθεται είναι: Βεβαίως το Ισραήλ
έχει δικαίωμα για την ασφάλειά του, βεβαίως
έχει δικαίωμα να ζήσει εν ειρήνη, όπως όλα τα
κράτη του κόσμου, αλλά μέχρι που φτάνει
αυτό το δικαίωμα; Φτάνει μέχρι να ακυρώσει
το αντίστοιχο δικαίωμα των Παλαιστινίων;

Η Βιβί Κεφαλά είναι Διεθνολόγος
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εκατοντάδες οι άμαχοι νεκροί

Αλληλεγγύη στον
Παλαιστινιακό λαό

Είναι τραγικό να κατασκευαστεί

ένα μνημείο για το Παλαιστινιακό

δράμα, που θα στάζει αίμα,

δίπλα στο υπάρχον μνημείο

για το εβραϊκό Ολοκαύτωμα,

που από την πέτρα στάζει δάκρυ

Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος
«Με συνοχή καρδίας παρακολουθούμε τα συγκλονιστικά γεγονότα που
συμβαίνουν στην Παλαιστίνης, όπου το τραγικότερο όλων που μας θλίβει
βαθύτατα, είναι ότι καθημερινά έχουμε απώλεια αθώων υπάρξεων, αμάχου
πληθυσμού και παιδιών και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να μας αφήσει
αδιάφορους. Όλοι οι άνθρωποι σε όλη τη γη, πρέπει με κάθε τρόπο να τους
συμπαρασταθούμε. Να σταθούμε σ’ αυτούς τους ανθρώπους, που περνούν
μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Ιδιαίτερα ως χριστιανοί έχουμε καθήκον να δεί-
ξουμε έμπρακτα και τη χριστιανική μας αγάπη και τη συναδελφικότητα στα
προβλήματα των αδελφών μας. Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω για τον τρόπο
που θα πρέπει όλοι να αντιδράσουμε, αλλά το άμεσο που μπορούμε να κά-
νουμε, είναι θερμή προσευχή και προς πάσα κατεύθυνση να πληροφορούμε
τους ανθρώπους για το γεγονός αυτό, ώστε ο Θεός να δώσει πραγματικά
την ειρήνη στην περιοχή, που για μια ακόμη φορά συγκλονίζεται. Σ’ αυτά
τα άγια μέρη της γης, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και πιθανώς να έχει
επιπτώσεις και στον τόπο μας. Εύχομαι να αποκατασταθεί η ειρήνη, να πά-
ψουν οι πράξεις βίας και τα ανθρώπινα θύματα, από όπου και αν προέρχον-
ται.

Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης
«Με αφορμή το νέο έτος, εύχομαι σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρόνια,
υγεία και για το νησί μας, να είναι δημιουργικό και ελπιδοφόρο παρά τις αν-
τίξοες συνθήκες. Εύχομαι αυτή τη χρονιά, να σταματήσει η βία, η πείνα, ο
πόνος και η δυστυχία. Γεγονότα σαν αυτά που παρακολουθούμε τον τελευ-
ταίο καιρό στα τηλεοπτικά κανάλια που γίνονται στην Παλαιστίνη, μακάρι
να πάψουν να υπάρχουν στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει η ανθρωπότητα να θε-
ωρείται ότι είναι πολιτισμένη και το 2009 να σκοτώνονται άνθρωποι από
ανθρώπους. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να λύνουμε τις διαφορές μας, είτε αυτές
αφορούν σε διαπροσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο συλλογικό ή σε επίπεδο κρα-
τών, με ειρηνικό τρόπο και όχι με τη βία ή με τα όπλα».

Μέλος Ν.Ε. Συνασπισμού Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος
«Εκφράζουμε την αμέριστη καταδίκη μας στους βομβαρδισμούς και στη δο-

λοφονική επίθεση των Ισραηλινών, που με τη στάση τους αυτή δείχνουν ότι
ο μόνος στόχος τους είναι η εξαφάνιση του Παλαιστινιακού λαού. Είμαστε
αλληλέγγυοι στον αγώνα των Παλαιστινίων για ένα κράτος δικό τους και
καταδικάζουμε τη χλιαρή στάση της Ελληνικής κυβέρνησης, ουσιαστικά την
αμέτοχη στάση της Ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο θέμα, η οποία θα
έπρεπε να έχει πάρει είδη πρωτοβουλίες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον
ΟΗΕ για να σταματήσει το έγκλημα. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεντρώ-
σεις αλληλεγγύης, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, να δυνα-
μώσουμε τη φωνή αλληλεγγύης για να σταματήσει αυτό το μακελειό και να
οδηγηθούμε σε ειρηνευτικές διαδικασίες διεξόδου.

Πρόεδρος Τ.Ο. Ν.Δ. Πάρου – Αντιπάρου Χ. Μαλινδρέτος
«Το θέμα είναι ότι πάντα οι (ιεροί) πόλεμοι είναι οι πιο καταστροφικοί και
οι πιο αποτρόπαιοι. Πέραν τούτου, οι πόλεμοι που γίνονται για οικονομικά
συμφέροντα , κάτω από τον μανδύα των «ιερών» πολέμων είναι ότι χειρό-
τερο για τους ανθρώπους. Ευχόμαστε και ελπίζουμε κάποτε οι άνθρωποι,
χωρίς τα βαρίδια των προκαταλήψεων, να αναλογιστούν, πέρα από τα οικο-
νομικά συμφέροντα και να καταλάβουμε όλοι μας ότι ζούμε σε μια γειτονιά
που μας χάρισε ο Θεός, όχι για να την καταστρέφουμε, αλλά να ζήσουμε ευ-
τυχείς με δικαιοσύνη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο».

ΔΔΔΔ ηηηη λλλλ ώώώώ σσσσ εεεε ιιιι ςςςς     κκκκ αααα ττττ αααα δδδδ ίίίί κκκκ ηηηη ςςςς
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Ο δρόμος του αίματος
«Πάντες γαρ οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρα απολούνται»
διδάσκει το Ευαγγέλιο και ο ποιητής βλέπει «τα έθνη άλλο-
τες αλαζονικά παραδομένα στη σφήκα και στο ξινόχορτο».
Μπορεί όλα αυτά να είναι λόγια, μπορεί να επαληθεύονται ή
όχι, η παρηγοριά της εκδίκησης δεν στεριώνει καμιά ασφά-
λεια, τα παιδιά συνεχίζουν να σκοτώνονται. Θριαμβεύει το
άδικο και η απονιά πάει μαζί με τον πολιτικό καθωσπρεπισμό
και τον ελεεινό καιροσκοπισμό, μαζί με τα χαμόγελα, τις δε-
ξιώσεις, τα πυροτεχνήματα, και τα ερείπια.  Ο θάνατος και η
δυστυχία είναι πάντα δίπλα μας, καιροφυλαχτούν να ξεδιψά-
σουν με αίμα και το μαχαίρι που ετοιμάζεται για τους αδύνα-
τους δεν είναι  από «γιούλια και ναρκίσσους», είναι
πραγματικό, με φοβέρες και με αίματα. Γράψαμε κάποτε σε
μια μικρή φίλη:
«Μ’ έχουν πονέσει τα δεινά του τελευταίου πολέμου και διά-
βασα πολύ για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όλα τα φο-
βερά κι απερίγραπτα. Με συνέτριψε όταν πρωτόμαθα ότι οι

Γερμανοί έβαζαν τους Εβραίους να σκάβουν το
λάκκο τους και τους εκτελούσαν. Υπάρχουν
άπειροι τρόποι να γίνεται κανείς απάνθρωπος.
Πολλές φορές οι συμπεριφορές των ανθρώπων
μας καταβαραθρώνουν στο μέγα φόβο του σύμ-
παντος. Κι έρχεται ώρα που οι φονιάδες σκάβουν
το λάκκο της ερχόμενης θλίψης τους. Βρισκό-
μουν στο τρίτο έτος όταν διάβασα το βιβλίο του
Σάϊρερ «Άνοδος και πτώση του τρίτου Ράιχ».
Απολιθώθηκα. Αυτά όλα συνέβησαν λίγα μόλις
χρόνια αφότου γεννήθηκα;  Παράτησα για με-
γάλο διάστημα τις σπουδές στη φυσική και ασχο-
λήθηκα με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Σημαδεύτηκα για πάντα».
Ακούσαμε την υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ
να μιλά για τις αξίες της χώρας της. Τις γνωρί-

σαμε. Είδαμε την κυρία, σίγουρη, χαμογελαστή, να απορρί-
πτει προτάσεις για εκεχειρία. Ο Χίτλερ γύρισε πίσω! Δεν
έμαθαν τίποτα, δεν διδάχτηκαν τίποτα, παίζουν με το αίμα
των άλλων, εγκαθιδρύοντας την ασφάλεια του θανάτου. Η
ιστορία δεν διδάσκει, γυρίζουν όλα τα φαντάσματα πίσω και
πληρώνουν οι αδύνατοι πάντα. 
Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε κοινοτοπίες, αφού εμείς αυτή
τη στιγμή ησυχάζουμε κι άλλοι αγωνίζονται να θάψουν τους
νεκρούς τους.  Ούτε με στίχους, ούτε με λόγια, ούτε με τις
γραφές, ούτε και με τους σωτήρες, η ανθρωπότητα θα βαδί-
σει ένα σίγουρο δρόμο δικαίου. Χρειάζεται οι λαοί να εξε-
γερθούν, να αμφισβητήσουν τις αξίες που έφεραν με
τρικυμίσματα την ανθρωπότητα μέχρι εδώ, στο χείλος της
αβύσσου. Η Αμερική του πλούτου ζητά δανεικά και τα τερα-
τώδη πολεμικά μηχανήματα που συντρίβουν αθώους, μπορεί
να γυρίσουν καταπάνω εκείνων που δεν διδάχτηκαν από το
Άουσβιτς και το Νταχάου. Οι εξουσιάζοντες την Αμερική δεν
πείθουν, δεν πείθει ούτε η Ευρώπη, ούτε οι ίδιοι οι Άραβες με
τα πετρέλαια και τα κατεστημένα τους, με τις δικτατορίες και
τον φεουδαρχισμό-φασισμό τους. Επιτρέπουν στους φονιά-
δες το αποτρόπαιο έργο τους.  Κανένας δεν πείθει. Αλλά και
η λεγόμενη τρομοκρατία που θα λάβει εκδίκηση δεν πείθει. Ο
δρόμος του αίματος οδηγεί και πάλι στο αίμα και χρειάζεται
καινούριο λάβαρο ενός πραγματικού ήλιου της δικαιοσύνης
που θα το σηκώσουν οι ίδιοι οι λαοί. Μέχρι τότε χρειάζεται
εγρήγορση και κάθε συμβολή μικρή ή μεγάλη ανθρώπινης
αλληλεγγύης. Γιατί ο πόνος είναι απέραντος.

Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

Τοπική οργάνωση
ΠΑΣΟΚ Πάρου – Αντιπάρου 
Kαταδικάζoυμε με  κατηγορηματικό τρόπο τις χερσαίες επιχειρήσεις
και την εισβολή των δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
Αυτή η στρατιωτική κλιμάκωση επιδεινώνει δραματικά την
κατάσταση για τον ήδη βασανισμένο άμαχο πληθυσμό της Γάζας.
Προκαλεί μόνο φρίκη και φόβο. Εκφράζουμε την αyηλεxύη μας
στον Παλαιστινιακό λαό. Η λύση δεν μπορεί να υπάρξει με
στρατιωτικά μέσα. Ο μόνος δρόμος είναι ο διάλογος και η
συνεννόηση. Θέλουμε την άμεση κατάπαυση του πυρός, να
σταματήσουν άμεσα όλες οι εχθροπραξίες και να υπάρξει εκεχειρία.
Το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
και η Χαμάς να σταματήσει την εκτόξευση ρουκετών. Να
διασφαλισθεί η προστασία των αμάχων και η αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας. Η συνέχιση της σύγκρουσης θα αποτελέσει
μια καινούργια βαθιά πληγή, που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο
την επίτευξη του στόχου της επίλυσης του Παλαιστινιακού και της
διασφάλισης της ειρήνης στην περιοχή. Ενώνουμε την φωνή μας μαζί
με όλο τον Παλαιστινιακό λαό, καθώς και με όλους τους ανθρώπους
που εκφράζουν σε όλο τον κόσμο την διαμαρτυρία, την απελπισία
τους και την οργή τους για αυτήν την αιματοχυσία. Ενώνουμε τη
φωνή μας μαζί τους και δηλώνουμε ότι, ο αγώνας μας είναι για την
ειρήνη και ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην βία. Ξέρουμε και
έχουμε όλοι υποχρέωση να ανταποκριθούμε στα όνειρα των παιδιών.
Ζητούν τα παιδιά το ελάχιστο, να ζουν ειρηνικά και στη Γάζα, στην
Παλαιστίνη και στο Ισραήλ.

«Εγκληματική επιχείρηση»
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων του Συνασπισμού της
Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας καταxέyει τη
βάρβαρη επιδρομή του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού λαού.
Η νέα εγκληματική πολεμική επιχείρηση με θύματα εκατοντάδες
αμάχους νεκρούς και τραυματίες προστίθεται στο διαρκές έγκλημα
εναντίον του παλαιστινιακού λαού.
Η Ν.Ε. Κυκλάδων και τα μέλη του Συνασπισμού ενώνουν τη φωνή
τους με όλους όσους απαιτούν να σταματήσουν τώρα οι
βομβαρδισμοί και ο αποκλεισμός της Γάζας, με όλους όσους
στέκονται αyηλέxυοι στον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος ζητάει τη
δική του πατρίδα.
Καλούμε τους Κυκλαδίτες να συμμετέχουν μαζικά σε διαδηλώσεις
ενάντια στην Ισραηλινή Κτηνωδία.
Ζητούμε από την εyηνική κυβέρνηση να απαιτήσει άμεσα να
σταματήσει τώρα το έγκλημα κατά του παλαιστινιακού λαού. Να
σταματήσουν τώρα οι βομβαρδισμοί και ο αποκλεισμός της Γάζας.
Προτείνουμε και ζητούμε από τη Νομαρχία να φιλοξενεί κατ’ έτος
παιδιά από την πολύπαθη περιοχή της Γάζας, όπως ήδη έχουν
αποφασίσει και άyες Νομαρχίες της χώρας.

Φωνή διαμαρτυρίας
Εκπρόσωποι κομμάτων για τα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας

«Είναι γενοκτονία»
Είναι ανάγκη να καταδικάσουμε με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο, τη νέα βάρβαρη και συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ
κατά των Παλαιστινίων.  Είναι απαραίτητο αποφασιστικά, να
καταδικάσουμε τη πολιτική των ΗΠΑ και της ΕΕ, που στηρίζουν
ή τροφοδοτούν με την τακτική τους, τη πολιτική της γενοκτονίας
που εφαρμόζει το Ισραήλ. Ακόμα πρέπει να καταδικαστούν οι
επιλογές της κυβέρνησης της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που
ταυτίζονται στον ένα ή άyο βαθμό με τη πολιτική των
«συμμάχων» και εξισώνουν το θύτη με το θύμα, τον διώκτη με
τον διωκόμενο, τον δολοφόνο με τον δολοφονημένο. Αν  για τη
τωρινή επίθεση αφορμή ήταν η «Χαμάς» στο παρελθόν ήταν
κάτι άyο.
Η λύση στο παλαιστινιακό πρόβλημα είναι μία:
Σεβασμός όλων των αποφάσεων που προβλέπουν δίκαιη λύση με
τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη
του 1967 και πρωτεύουσα του την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Τέλος είναι επιτακτική η ανάγκη να εκφράσουμε ατομικά και
κυρίως συyογικά, πολύμορφα και έμπρακτα την αyηλεxύη μας
στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό Λαό. Στα πλαίσια αυτής της
αyηλεxύης πραγματοποιείται η επίσκεψη της ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Α. Παπαρήγα επικεφαλής αντιπροσωπείας του Κόμματος
στις 5-1-2009  στη Ραμάλα. Για τον ίδιο λόγο  πραγματοποιούμε
εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και συyαλητήρια σε όλη τη χώρα και
στηρίζουμε ανάλογες πρωτοβουλίες.

Κώστας Ροκονίδας 
Μέλος Ν.Ε. Κυκλάδων του Κ.Κ.Ε.
Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων
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Με μεγάλη επιτυχία έγινε η χριστουγεννιάτικη γιορτή που από
κοινού διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου
«Σκόπας ο Πάριος»  και ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας
Πάρου, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του ΝΗΡΕΑ,
στη Νάουσα. 
Οι μικροί χορευτές των συλλόγων παρουσίασαν με όρεξη και
κέφι το πρωτότυπο χορόδραμα «Το Παραμύθι της κούκλας»,
που ετοίμασαν οι Παναγιώτης Σπύρου και Ελένη Κουρνέτα. Οι
μικροί και …λιγότερο μικροί θεατές που γέμισαν την αίθουσα
παρακολούθησαν τις περιπλανήσεις μιας χαριτωμένης κούκλας
σε διαφορετικές μεταξύ τους πολιτείες, σε ένα θέαμα που χαρα-
κτηριζόταν από σεβασμό στη μοναδικότητα των παιδιών, ευρη-
ματικότητα, γρήγορες εναλλαγές, αλλά και πολλή και ποικίλη
μουσική (από κλασικά χριστουγεννιάτικα κομμάτια μέχρι λάτιν
και Rihanna!). 
Μετά το τέλος της παράστασης η συγκίνηση και η χαρά ήταν
έκδηλη στα πρόσωπα των θεατών. Όλοι επαίνεσαν την απόδοση,
τη ζωντάνια και τον πολύ καλό συντονισμό ακόμα και των μι-
κρότερων παιδιών.
Η καλλιτεχνική επιμέλεια και η διδασκαλία ήταν των Πανα-
γιώτη Σπύρου, Ελένης Κουρνέτα και Βασίλη Ζέλκα . Συμμετεί-
χαν συνολικά 80 χορευτές από τις παιδικές ομάδες των δυο

συλλόγων. Τα σκηνικά ετοίμασαν οι Μαρουσώ Κονταράτου,
Παναγιώτα Ρούσσου, Ισιδώρα Λεβαντή, Β. Ζέλκας. Στη ρύθ-
μιση ήχου και στους φωτισμούς ήταν ο Μάκης Λακταρίδης, ενώ
την εκδήλωση μαγνητοσκόπησε ο Νικόλας Βεντουρής. Ιδιαί-
τερα ενεργός ήταν ο ρόλος όλων των γονιών, καθώς και άλλων
μελών των δυο Παριανών συλλόγων που συμμετείχαν σε όλη τη
δημιουργική διαδικασία, στη δημιουργία των σκηνικών, των κο-
στουμιών και του προωθητικού υλικού.
Ο ΣΚΟΠΑΣ  και ο ΧΟΝ συγχαίρουν όλους τους συντελεστές,
και τους ευχαριστούν για τη συμμετοχή τους. Η συμπαράστασή
τους είναι πολύτιμη και βοηθάει τους συλλόγους να πορευθούν
δυναμικά στο μέλλον.

Πρωτοχρονιάτικη πίττα –
Γενική Συνέλευση – εκλογή νέου Δ.Σ.
Ο ΧΟΝ εύχεται στα μέλη, τους φίλους του και όλους τους Πα-
ριανούς καλές γιορτές, με υγεία και χαρά η νέα χρονιά και τους
προσκαλεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009, στις 6 μ.μ., στην
αίθουσά του για την κοπή της βασιλόπιτας και την ετήσια Γε-
νική Συνέλευση μελών. Θα γίνουν ο οικονομικός απολογισμός
και ο απολογισμός δραστηριοτήτων από το απερχόμενο διοικη-
τικό συμβούλιο, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του “ΣΚΟΠΑ” και του ΧΟΝ

«Το παραμύθι της κούκλας»

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στην Αγκαιρια 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς μας  εντυπωσίασε το περασμένο καλοκαίρι με την άρτια έκ-
θεση παραδοσιακών προϊόντων στο παζάρι που έγινε στην  παραλία της Αλυκής. Τώρα τον χειμώνα,
μας περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη με το Χριστουγεννιάτικο παζάρι που λειτούργησε  στις 20 και
21 Δεκεμβρίου. Στην ήρεμη χειμωνιάτικη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Αγκαιριάς, το παζάρι
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου  δημιούργησε μια πραγματικά εορταστική ατμόσφαιρα
στο χωριό και χάρισε όμορφες στιγμές στους πολυάριθμους επισκέπτες της. 
Στην πραγματικότητα το παζάρι αυτό ήταν μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους, γιατί, εκτός από τα
βιβλία, τα παιγνίδια και τα σπιτικά γλυκίσματα (προσφορές κατοίκων) που μπορούσε κανείς να αγο-
ράσει, υπήρχε και ένας κλόουν που διασκέδαζε τα παιδιά, καθώς και ένας αξεπέραστος Αη Βασίλης
που χάριζε μικρές λιχουδιές σε όσους τον πλησίαζαν. Οι μεγάλοι μπορούσαν να γευτούν τα ποτά και
τα κεράσματα από έναν πλούσιο μπουφέ. 

Παραδοσιακά κάλαντα από τον «Αρχίλοχο»
H θεατρική ομάδα του Αρχιλόχου συνεχίζοντας την παράδοση είπε
τα Κυκλαδίτικα κάλαντα των Χριστουγέννων με τη συνοδεία κλαρί-
νου από το Ν. Σαρή, σε καταστήματα της  Παροικιάς, στις 20 Δε-
κεμβρίου. Στην ενίσχυση του γιορτινού κλίματος των ημερών,
συμμετείχαν και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου. Το Δ. Σ. του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου  «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» ευχαριστεί ιδιαίτερα τους
Νίκο Σαρρή, Αρσένια Χανιώτη, Στέλλα Κανίρη και Αρτέμη Σαρρή
για την πολύτιμη συμμετοχή τους στην εκδήλωση αυτή.

Κάλαντα στον Κώστο
Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαQαν στον Κώστο τα παιδιά του χωριού.
Τα χρήματα που συγκέντρωσαν τα προσέφεραν στο Γηροκομείο του νησιού.

Εκδρομή στην Ιταλία
Εκδρομή στην Ιταλία πραγμα-
τοποίησε η Ομοσπονδία Παρια-
νών Συλλόγων από τις 25 έως
τις 31 Οκτωβρίου. Η εκδρομή
είχε τίτλο «Πανόραμα Ιταλίας»
και οι 37 συμμετέχοντες επισκέ-
φθηκαν όλα τα αξιοθέατα της
Ιταλίας. Όλοι δήλωσαν ότι ήταν
μια αξέχαστη εμπειρία και έμει-
ναν ικανοποιημένοι. 
Η Ομοσπονδία ευελπιστεί ότι
στο μέλλον θα υπάρχει μεγαλύ-
τερη συμμετοχή. 
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Σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης στο Ίδρυμα Γουλανδρή στην Αθήνα, παρου-
σιάστηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2008 ο τόμος των
πρακτικών του Β’ Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολο-
γίας Πάρου και Κυκλάδων «ο Αρχίλοχος κα η
Εποχή του», που εκδόθηκε από το Ιντστιτούτο
Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) με
την επιμέλεια της προέδρου του Ινστιτούτου, Αρ-
χαιλόγου Δρος του Πανεπιστημίου Corneli Ντό-
ρας Κατσωνοπούλου, σε συνεργασία με τους
Ιωάννη Πετρόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης και Στέλλα Κατσαρού, Αρχαι-
ολόγο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στην κατάμεστη αιθουσα του Μουσείου, την εκ-
δήλωση παρακολούθησαν πολλοί εκπρόσωποι της
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, πανεπιστη-
μιακοί, φιλόλογοι, αρχαιολόγοι των Εφορειών Αρ-
χαιοτήτων Αττικής, Πειραιά και Κυκλάδων,
πολλοί Παριανοί που δρουν και ζουν στην Αθήνα, μέλη του Ινστι-
τούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων και μέλη ξένων Αρ-
χαιολογικών Σχολών της Αθήνας. Την εκδήλωση που
οργανώθηκε από το ΙΑΠΚ σε συνεργασία με την ομοσπονδία Πα-
ριανών Συλλόγων, άνοιξε ο Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδι-
κής Τέχνης Καθ. Νίκος Σταμπολίδης που αναφέρθηκε στην
ιδιαίτερη σημασία του βιβλίου για τον Αρχαίο ποιητή της
Πάρου.Ακολούθως, η Πρόεδρος της Ο.ΠΑ.Σ Βενετσιάνα Ρούσ-
σου εξέφρασε την ικανοποίηση των Παριανών Συλλόγων για την
σημαντική πρωτοβουλία και ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δ.Σ.
του ΙΑΠΚ για την οργάνωση του Συνεδρίου και τη έκδοση των
Πρακτικών. Το Δήμο Πάρου εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Άννα
Κάγκανη, που στο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην προσωπικό-
τητα του Αρχιλόχου και στη σημασία του τόμου των Πρακτικών
για την προβολή και ανάδειξη αυτής της προσωπικότητας.
Στην περιεκτική ομιλία της, η Πρόεδρος του ΙΑΠΚ Αρχαιολόγος
Ντόρα Κατσωνοπούλου παρουσίασε τους στόχους του Ινστιτού-
του και τόνισε την ανάδειξη της κληρονομιάς των Παρίων μέσα
από τις δράσεις του, συνδέοντας τον τόμο για τον Αρχίλοχο με την

προηγηθείσα έκδοση της Παρίας Λίθου το 2000, δηλαδή των
Πρακτικών του Α’Συνεδρίου που ήταν αφιερωμένο στο Πάριο
Μάρμαρο και στη διαχρονική του χρήση στη γλυπτική και αρχι-
τεκτονική από τον 7ο αι. π.Χ. μέχρι τον 19ο αι. μ.Χ. Την ειδική πα-
ρουσίαση του τόμου που περιλαμβάνει 30 εργασίες ελλήνων και
ξένων ειδικών επιστημόνων στον Αρχίλοχο και την Εποχή του,
έκαναν ο Αναπλ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πρόεδρος του Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ στο Ναύπλιο Ιωάννης Πε-
τρόπουλος που παρουσίασε τις 16 εργασίες του Μέρους Ι, Αρχί-
λοχος. Η προσωπικότητα και το έργο του, και ο ομότιμος
Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρό-
εδρος της εταιρίας Μεσσηνιακών Μελετών Πέτρος Θέμελης που
παρουσίασε τις 14 εργασίες του Μέρους ΙΙ.Η εποχή του Αρχιλό-
χου, Μνημεία και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις. Στην ιδιαίτερη ση-
μασία του έργου για την επιστήμη και την προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάρου αναφέρθηκε εκ μέρους του
Υπ.Πολιτισμού η Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων κ. Βιβή Βασι-
λοπούλου.

ΠΑΣΟΚ Πάρου -
Αντιπάρου

H τοπική οργάνωση ΠΑΣΟΚ
Πάρου - Αντιπάρου εύχεται σε
όλους
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
& ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
Το 2009 να είναι  χρόνος χαράς,
ειρήνης , δημιουργίας, κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, αλήθειας και
αγάπης για όλους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ερμούπολη 7 Νοεμβρίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6788

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του Νικολάου Γεμελιάρη, προβήκαμε σε ταυτάριθμη
πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 2.869,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση
«Λαγκαδάκια Αρχίλοχου», κτηματικής περιφέρειας Δήμου Πάρου της νήσου Πάρου,
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, ως εξής:
Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των παρα-
γράφων 1 έως 5 του άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και
πλέον ισχύουν με το Ν 3208/03, διότι είναι αγροτικής μορφής με διαχρονικώς ανα-
γνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής (βαθμίδες, κλίση ήπια, έδαφος βαθύ, ευρύ-
τερη περιοχή αγροτική) συγκράτησης εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις της παρ. 6α

του άρ. 3 του Ν. 998/79.
Τα μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης, όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, προστα-
τεύονται από τη Δ.Α.Δ. 07/2000 σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμ-
βαση επ’ αυτών χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας.
Πεισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας και στον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο
έχει ήδη αποσταλεί για ανάρτηση).

Ο Δ/ντής Δασών Ν. Κυκλάδων
Κων/νος Καταγάς

Δασολόγος Α΄

«Φωνή αγανάκτησης»
Φωνή αγανάκτησης για την απραξία του Δήμου και όσων συμμετέ-
χουν στα κοινά, είτε τους μεν είτε τους δε.
Έχουν αφήσει τη Νότια Πάρο αποκομμένη από τα πολιτιστικά.
Είχαν συσταθεί επιτροπές πολιτιστικών – τουρισμού που μένουν
αδρανείς. Ένας σύλλογος γυναικών μόνο διοργανώνει ένα δύο εκ-
δηλώσεις , ο οποίος σύλλογος αυτός εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα ίδια

πρόσωπα. Η νεολαία έξω από όλα. Υπάρχει κέντρο
νεότητας στην Μάρπησσα  φρεσκοανακαινισμένο που
παραμένει κλειστό (αγροτολέσχη), χωρίς καμία δρα-
στηριότητα από τους ίδιους τους εφήβους, τη νεολαία
μας, η οποία αναγκάζεται να κοιτάει μόνο στην Πα-
ροικία  ή στην Νάουσα (Αρχίλοχο, Νηρέα) για εκδη-
λώσεις, ομιλίες, κινηματογράφο, δημοτική
βιβλιοθήκη, θέατρο… Βέβαια, ορισμένα παιδιά έχουν
τη δυνατότητα να συμμετέχουν, τα υπόλοιπα μένουν
πίσω. Μας ζητάνε την γνώμη μας, αιτήματα – προτά-
σεις που και που, τα  οποία βέβαια τα πετάνε στο κα-
λάθι των αχρήστων. Ως πότε θα συνεχίζεται αυτή η
κατάσταση; Θα μας θυμηθούν πάλι πριν από τις εκλο-
γές; 
Παίρνοντας αφορμή από τα άρθρα του δασκάλου μας
Χρήστου Γεωργούση, ο οποίος συνεχίζει να μας αφυ-
πνίζει με ευαισθησία και λόγιο τρόπο για τα θέματα
της νεολαίας και γενικότερα της κοινωνίας μας, θέ-
ματα που προβληματίζουν όλους μας, ως κάτοικος του
τοπικού διαμερίσματος Μάρπησσας  ρωτώ το Δημο-
τικό και το Τοπικό συμβούλιο: Τι θα γίνει με τον
τρόπο λειτουργίας της ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ ώστε να
είναι χρήσιμη και δημιουργική για τους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής μας; Ας λειτουργήσει όπως λει-
τούργησε παλιότερα, σαν κέντρο νεότητας. Με κινη-
ματογράφο, με ομιλίες, θέατρο, σαν ψυχαγωγικός
χώρος για την νεολαία. Χώρος στον οποίο τα παιδιά
θα ασχολούνται με επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, πινκ-

πονκ, ίντερνετ. Αν χρειαστεί και ζητηθεί από τους αρμόδιους, θα
έχουν τη βοήθεια των γονιών και των εθελοντών δασκάλων – κα-
θηγητών της περιοχής μας.

Με εκτίμηση,
Φραντζή Ανδριανή,

κάτοικος τοπικού διαμερίσματος Μάρπησσας
ΗΗ
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Παρουσίαση των Πρακτικών Β’ Διεθνούς επιστημονικού
Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων στην Αθήνα

Ο Αρχίλοχος και
η εποχή του

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμότατα εκ βάθους καρδίας τον κ. Ανδρέα Δρυμιώτη και την οικογένειά του για την
ευγενική προσφορά των δύο μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πολυδύναμο Περιφερικό
Ιατρείο Αντιπάρου, συμβάyοντας έτσι στην καλύτερη οργάνωση και εκσυγχρονισμό των
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από τους δύο εξαίρετους ιατρούς μας. 
Ανταποκρινόμενος άμεσα, όπως ακριβώς και πριν δυο χρόνια στο αίτημα του Πολιτιστικού
Συyόγου «Άη Γιάννη Σπηλιώτη»στην πραγματοποίηση της δωρεάς των δύο ιατρικών συσκευών
(ένας απινιδωτής και ένας φορητός αναπνευστήρας αξίας 12.500 ευρώ), η οποία και ολοκληρώθηκε
επιτυχώς με την παράδοση των συσκευών στο Ιατρείο Αντιπάρου.
Εύχομαι για το έτος 2009 υγεία και ευτυχία σε αυτόν και την οικογενειά του.
Το προσωπικό
Το προσωπικό του ΠΠΙ Αντιπάρου ευχαριστεί τον κ. Α. Δρυμιώτη για την ευγενική του κίνηση
να δωρίσει δύο σύγχρονες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Ιατρείο.
Του ευχόμαστε καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο Έτος.
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Τα ΟΧΙ και τα ΝΑΙ
Του Σταμάτη Μαύρου
Ένα μήνα, σχεδόν, μετά την απαράδεκτη ενέργεια ενός ειδικού φρου-
ρού να πυροβολήσει (χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του) και να στερήσει
τη ζωή ενός μαθητή, η Αθήνα και ολόκληρη η Ελλάδα διακατέχεται

από το σύνδρομο της αυτοκαταστροφής.  Σαν να μην έφθανε το κακό που μας βρήκε με
τον θάνατο ενός παιδιού μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε ιδεολογικά και πο-
λιτικά, ομάδες διαφόρων προσώπων που φθείρουν και εξαφανίζουν υποδομές και θεσμούς
και εντέλει πλήττουν καίρια το μέλλον της πατρίδας μας.
Κατ’ επανάληψη, έχω εκφράσει την άποψη ότι οι θεσμοί στον τόπο ,ας χρειάζονται επα-
νίδρυση και ανασύσταση.  Οποιοσδήποτε όμως για παράδειγμα υποστηρίζει ότι το κλει-
στό σχολείο είναι καλύτερο από ένα ανοικτό και προβληματικό σχολείο, είτε αδιαφορεί
σχετικά ως προς την αξία της μόρφωσης είτε πιστεύει ότι δια της εξαχρείωσης θα επέλθει
η κατάρρευση του συστήματος.  Το μέγα λάθος αυτού του συλλογισμού είναι ότι αυτή η
εξέλιξη θα σημάνει την απώλεια πολλών γενεών νέων ανθρώπων, ένα πισωγύρισμα με θύ-
ματα τον ανθό της πατρίδας μας για τις επόμενες δεκαετίες.
Πιστεύω ακράδαντα ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να αντιδράσουν με αποφα-
σιστικότητα σε αυτό το ενδεχόμενο, με έργα δίχως λόγια, που έχουν πολλαπλές εξηγήσεις
και ήξεις αφίξεις.

Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι τα επόμενα χρόνια, άσχετα με την Κυβέρνηση
που θα υπάρχει στην Ελλάδα, η οικονομία της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου,
θα δοκιμάζεται και οι λαοί που αδυνατούν να δουν τις ευκαιρίες μέσα στα προ-
βλήματα θα μείνουν στάσιμοι, ουραγοί των εξελίξεων που σηματοδοτεί η αλ-
λαγή στην κοινωνικοοινομική κατεύθυνση της παγκόσμιας κοινότητας.
Ιδιαίτερα στα νησιά μας, που η σημασία της παροχής υπηρεσιών στον τουρι-
σμό και το εμπόριο είναι τεράστια και καθοριστική για τα εισοδήματα των συμ-
πατριωτών μας, η διασφάλιση μιας ομαλής λειτουργίας της εκπαίδευσης των
νέων ανθρώπων που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας αποτελεί κρίσιμο πα-
ράγοντα.
Η νεότητα από τη φύση της αμφισβητεί και αναζητά την τελειότητα.  Αλλοί-
μονο εάν συνέβαινε το αντίθετο, όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει πριν πολλά

χρόνια ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής.  Το ερώτημα όμως είναι με ποιον τρόπο
αξιόπιστα και αποτελεσματικά θα πείσουμε τους νέους μας ότι τους υπολογίζουμε και
τους σεβόμαστε, όταν αποφασίζουμε για θέματα που υποθηκεύουν το μέλλον τους.
Μόνον τότε μπορούμε να μιλήσουμε και για τις υποχρεώσεις τους που πάντα θα συνυ-
πάρχουν με τα δικαιώματά τους.
Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε μια εθνική συμφωνία που οι συμμετέχοντες δεν θα ασχο-
λούνται μόνο με τις πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά και με τη συνείδησή τους, με όλα όσα
έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους τους Έλληνες του μόχθου και της δημιουργίας.
Χωρίς βολεμένους καρεκλοκένταυρους, υπερασπιστές κεκτημένων δικαιωμάτων που απο-
μυζούν πόρους και ελπίδες ανθρώπων με ψυχή και όραμα. 
Οφείλουμε να ξαναδούμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το περιβάλλον, τους φυσικούς
μας πόρους, τα αποθέματα του νερού, τη διαχείριση των απορριμμάτων, κάθε ενέργεια
που διασώζει και προστατεύει την αυθεντικότητα των νησιών μας, την ομορφιά τους, το
τεράστιο συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε έναν βαθειά ανταγωνιστικό κόσμο.

Σε κάθε δημοκρατία, η ευθύνη και η δύναμη ανήκει στους πολίτες, στους ελεύθερους πο-
λίτες, με γνώση, με μνήμη, με επιμονή.  Ας μην αφήνουμε τις μικροεξαρτήσεις που εξυ-
πηρετούν μικροανάγκες να υποθηκεύουν το μέλλον μας, τις υποσχέσεις να αναιρούν την
πραγματικότητα και την ανασφάλεια να μειώνει το ανάστημα.

Ποτέ δεν μετάνιωσα για τα ΟΧΙ που είπα.  Από τα ΟΧΙ και τα ΝΑΙ φτιάχνεται η ζωή
μας.

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ
και υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων

δδιι
λλήή

μμμμ
ααττ

αα

Σε μία σεμνή τελετή, στην
Εκατονταπυλιανή την περα-
σμένη Κυριακή, η Μητρό-
πολη Παροναξίας και ο
Δήμος Πάρου, βράβευσαν
τους μαθητές και τις μαθή-
τριες του νησιού, που πέτυχαν
την εισαγωγή τους σε σχολές
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.
Παρόντες, ο Μητροπολίτης
Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ο
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης,
η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτο-
λάτη, μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου γονείς και οι επι-
τυχόντες μαθητές, στους
οποίους δόθηκαν δώρα και
έπαινοι. Οι ομιλητές, οι οποίοι
κατ’ αρχάς εξήραν την προ-
σπάθεια και την επιτυχία
τους, τους παραίνεσαν και για
νέες επιτυχίες στην πορεία
της ζωής τους. 
Μετά την βράβευση και τις
ομιλίες, κατά τις οποίες όλοι καταδίκασαν τα τραγικά γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και τα επι-
σόδια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, ακολούθησε δεξίωση.

Βράβευση μαθητών από την Μητρόπολη Παροναξίας και το Δήμο Πάρου

«Εύγε» για την εισαγωγή τους
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Με θέμα: «φορολογικές ρυθμίσεις υπέρ των εμ-
πορικών επιχειρήσεων του νησιώτικου χώρου», ο
βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας κα-
τέθεσε ερώτησης στη Βουλή προς τον Υπουργό
Οικονομίας και οικονομικών, Γ. Αλογοσκούφη.
Στην ερώτηση ο κ. Ρήγας τονίζει: «Είναι προφα-
νές ότι η πρωτοφανής χρηματοπιστωτική κρίση
πλήττει την αγορά και ιδιαίτερα τις μικρές ατομι-
κές εμπορικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι εμπορι-
κές επιχειρήσεις στο νησιώτικο χώρο υφίστανται
εντονότερα από οπουδήποτε αλλού τις συνέπειες
της κρίσης εξαιτίας του μικρού μεγέθους της αγο-
ράς στην οποία απευθύνονται, του υψηλού κό-
στους λειτουργίας τους, της εποχικότητας και της
αντικειμενικά περιορισμένης δυνατότητάς τους να
συμπιέσουν περαιτέρω τις τιμές πώλησης των
προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτουν
στην αγορά. Είναι επομένως επιβεβλημένο να λη-
φθούν άμεσα μέτρα στήριξης των χειμαζόμενων
εμπορικών νησιωτικών επιχειρήσεων αναστέλ-
λοντας για όσο διάστημα απαιτείται την τακτο-
ποίηση ορισμένων φορολογικών εκκρεμοτήτων
που αφορούν ιδιαίτερα στο μέτρο της περαίωσης.
Με βάση τα παραπάνω και με διατυπωμένο το

συγκεκριμένο αίτημα εκ μέρους εμπορικών συλ-
λόγων των νησιών, ο κ. Ρήγας ρωτά τον υπουργό.
1. Προτίθεστε να δώσετε παράταση στην κατα-
βολή των δόσεων για οφειλές εμπορικών επιχει-
ρήσεων που έχουν παραλάβει τα εκκαθαριστικά
που αφορούν στην διαδικασία περαίωσης;
2. Προτίθεστε να επεκτείνετε και για το οικονο-
μικό έτος 2007 το μέτρο της περαίωσης με ταυ-
τόχρονη εξάμηνη παράταση των διαδικασιών για
όλες τις επιχειρήσεις;

Ερώτηση Ρήγα στη Βουλή για τις φορολογικές
ρυθμίσεις επιχειρήσεων των νησιών

Θα ληφθεί μέριμνα;

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων
Πάρου - Αντιπάρου “ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ”

Ανακοίνωση
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, με εγκύκλιο γνωστοποιεί τους όρους του   προγράμματος
κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ/ΛΑΕ έτους 2009.
Η διάρκεια του προγράμματος θα διαρκέσει από 1-6-09 έως 31-12-09.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 31-1-2009.
Όσοι συνάδελφοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για την εγκύκλιο , μπορούν να την διαβάσουν στο
site του ΟΓΑ (WWW.OGA.GR) ή να την ζητήσουν από το Σύλλογο.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Κώστας Ν. Μπιζάς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βρέθηκαν κοντά μας σε μια δύσκολη ώρα που είχα με τον
97χρονο πατέρα μου Ιωακείμ Κρητικό. Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του Δ.Δ. Μάρπησσας Αντ.
Ραγκούση και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τη βοήθειά τους, καθώς και την εθελοντική ομάδα διά-
σωσης, το Σύλλογο Γυναικών Μάρπησσας και όλους τους συγχωριανούς μας.

Με εκτίμηση
Στέλλα – Γιώργος Τριβυζάς
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Σε ενός μηνός αργία
η Κοινοτάρχης Αντιπάρου

�Σε αργία τίθεται
τελικά από τις 12

Ιανουαρίου η
Κοινοτάρχης Αντιπάρου,
Βαρβάρα – Μανέτα –
Φαρούπου. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες, η
απόφαση από την
Περιφέρεια έχει σταλεί
στην Κοινότητα από τις

30 Δεκεμβρίου. Η κ. Μανέτα τίθεται σε ενός
μηνός αργία, μετά την απόρριψη της αίτησης
αναστολής που είχε καταθέσει στο Συμβούλιο
της Επικρατείας κατά της απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο της
επέβαλε αυτή την ποινή, για την άρνησή της
να παραχωρήσει τα στοιχεία για τις
μεταδημοτεύσεις στην μειοψηφία.

Άντε και υπουργός!

�Την παραίτησή του υπέβαλε πριν από
λίγες ημέρες ο δήμαρχος της πόλης της

Μυκόνου κ. Χρήστος Βερώνης μετά από
πολυετή θητεία του στο αξίωμα. Μάλιστα
δήλωσε ότι παραιτείται ταυτόχρονα και από
όλες τις θέσεις που κατείχε στα
αυτοδιοικητικά όργανα (αντιπρόεδρος της
ΤΕΔΚ, πρόεδρος της ΑΝΕΤΚΥ, του
Λιμενικού Ταμείου κ.λπ.),
προκειμένου να κινηθούν οι
διαδικασίες εκλογής νέου
δημάρχου από τον
πλειοψηφούντα συνδυασμό.
Μήπως θα τον δούμε
υπουργό ή υφυπουργό;

Κάτι τέτοιο ψιθυρίζεται, όσο κι αν ο ίδιος το
διαψεύδει. 

Χειμερινές Εκπτώσεις

�Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν.
3357/14.5.2007 όπως πρόσφατα

ψηφίστηκε, ορίζονται οι ημερομηνίες των
εκπτώσεων σε σταθερή βάση πλέον, οι
κάτωθι: Έναρξη 15 Ιανουαρίου και λήξη 28
Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου
Πάρου – Αντιπάρου www.esparou.gr

μμιικκρράά--μμιικκρράά μμιικκρράά--μμιικκρράά μμιικκρράά--μμιικκρράά μμιικκρράά--μμιικκρράά μμιικκρράά--μμιικκρράά

Ηµέρα αγιασµού
των υδάτων

Με θρησκευτική ευλάβεια γιορτά-
στηκε η µέρα των Θεοφανείων και ο
αγιασµός των υδάτων στην Πάρο. Σε
όλες τις εκκλησίες του νησιού τελέ-
στηκε Θεία λειτουργία και στη συνέ-
χεια οι ιερείς, αλλά και πολύς
κόσµος, κατέβηκαν στη θάλασσα και
ψάλλοντας το «εν Ιορδάνη…» έριξαν
το Σταυρό στο νερό. Οι «γενναίοι»
που αψήφησαν το κρύο και τη βροχή
βούτηξαν στα παγωµένα νερά. 
Στην Παροικιά η Θεία Λειτουργία
τελέσθηκε στην Εκατονταπυλιανή
χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Παροναξίας Καλλίνικου και παρέ-
στησαν , πολλοί πιστοί, ο ∆ήµαρχος
Χρ. Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Γρη-
γορία Πρωτολάτη, ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αντ. Αρκάς, ο
επικεφαλής της µειοψηφίας Λ. Κον-
τός, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ο Αστυνο-
µικός ∆ιοικητής κ. Μποζίκης.
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

Η 12η αγωνιστική
Μετά τις γιορτές των Χριστογέννων και
της Πρωτοχρονιάς αρχίζει και πάλι το
πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής.
Η αγωνιστική, που θα διεξαχθεί την Κυ-
ριακή 11 Ιανουαρίου 2009, περιλαμβάνει
τα παιχνίδια (15:00):
Αθηναϊκός - Άγιος Ιερόθεος
Απόλλων Σμύρνης - Καλλονή
Βριλήσσια - Δόξα Βύρωνα
Θεμιστοκλής - ΠΑΟ Ρουφ
Νέα Ιωνία - Νηρέας (13:30)
Ολυμπιακός Λιοσίων - Άγιαξ Ταύρου
Πεύκη - Άγιοι Ανάργυροι

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα ο
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου επικράτησε με
4-0 της Αναγέννησης στην Νάξο την Κυριακή 4
Ιανουαρίου και πέρασε στην ημιτελική φάση του
κυπέyου Κυκλάδων.
Ωστόσο δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα όπως
μας ενημερώνει το κείμενο που δημοσιεύεται στο
site του Νηρέα και στη διεύθυνση
h:p://www.nireasfc.gr/
«Άνετη πρόκριση για την ομάδα μας σε ένα κά-
κιστο και ιδιαίτερα βαρύ αγωνιστικό χώρο με το
ευρύ 0-4 απέναντι σε μια ομάδα που προσπάθησε
απλώς να εκνευρίσει την ομάδα μας. Από το
πρώτο λεπτό κιόλας ο Μοστράτος έβαλε τον
Νηρέα στην θέση του οδηγού, σκοράροντας μέσα
από την μικρή περιοχή το πρώτο γκολ της χρο-
νιάς για την ομάδα μας. Στο 7’ ο Ζορμπαλάς δι-
πλασίασε τα τέρματα της ομάδας μας με δυνατό
σουτ έξω από την περιοχή. Από εκείνο το σημείο
και μετά το παιχνίδι πήρε άσχημη τροπή με τους
ποδοσφαιριστές της Αναγέννησης να παίζουν αν-
τιαθλητικά και ιδιαίτερα σκληρά. Αποκορύφωμα
ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον χώρο του κέν-
τρου πάνω στον Καρακώστα από το Νο 6 της
Αναγέννησης το οποίο δημιούργησε ένταση μέσα
και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.
Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν και πάλι
σκληρό και μόνο προς το τέλος του η ομάδα μας
δημιούργησε φάσεις μπροστά στην αντίπαλη

εστία διευρύνοντας το σκορ σε 4-0 με τον Ζορμ-
παλά στο 82' και τον Μοστράτο στο 87'.
Για πρώτη φορά από αυτή την σελίδα θα θέλαμε
να καταxείλουμε γεγονότα που στέλνουν το κυ-
κλαδίτικο ποδόσφαιρο ποyά χρόνια πίσω. Οι
πόρτες του γηπέδου άνοιξαν για την αποστολή
του Νηρέα στις 13:45 κι ενώ ήταν εκεί από τις
13:00 με ώρα έναρξης του αγώνα στις 15:00
έπειτα από ποyά τηλεφωνήματα προς τους υπευ-
θύνους καθώς υπήρχε έντονη βροχόπτωση. Η κα-
τάσταση του αγωνιστικού χώρου ήταν για άyη
μια φορά επιεικώς απαράδεκτη. Κατά την διάρ-
κεια του αγώνα οι ποδοσφαιριστές της Αναγέν-
νησης Νο 6 και Νο 10, ο οποίος ήταν και
αρχηγός, επιδόθηκαν σε αντιαθλητικές ενέργειες
τόσο απέναντι στους ποδοσφαιριστές μας όσο και
στους 15 φιλάθλους του Νηρέα που βρέθηκαν
στο γήπεδο. Επιστέγασμα όλων αυτών ήταν κά-
ποιος «κύριος» που θέλει να αποκαλείται πρό-
εδρος του συyόγου της Αναγέννησης, κάποιος
κύριος Κάβουρας, ο οποίος επιτέθηκε πετώντας
κέρματα και φωνάζοντας «πάρτε τα για να πά-
ρετε παίκτες».
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ «ΚΥΡΙΕ» αyά δεν θα μπο-
ρέσουμε να σας ανταποδώσουμε τέτοια φιλοξενία
γιατί εμείς απλώς σεβόμαστε το ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΟ.
Η σύνθεση του Νηρέα: (Αρναούτης) Ντουγέρο-
γλου, Κρητικός Ν., Καρακώστας, Παντελαίος,

Γρηγοριάδης, Κρίστο Νίνο, Σκαρακάκης (73'
Βάρσαμος), Μαυρίδης, Γρίβας, Ζορμπαλάς, Μο-
στράτος».

Ο Πανναξιακός θα είναι ο αντίπαλος του Νηρέα
στην ημιτελική φάση του κυπέyου Κυκλάδων. Η
ομάδα της Νάξου επικράτησε το περασμένο Σάβ-
βατο με 8-1 της Λάβας Εμπορείου. Για την ημε-
ρομηνία διεξαγωγής του ημιτελικού θα
αποφασίσει η ΕΠΣ Κυκλάδων.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Ιανουα-
ρίου για το πρωτάθλημα Κυκλάδων θα έχουμε
πλήρη αγωνιστική και στους δυο ομίλους. 

Αγώνες Πιγκ Πογκ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγκαιριάς
Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου η αίθουσα  του Πολιτιστικού Κέντρου θύμιζε Αθλητικό Κέντρο.  Από
τις  18.30 μέχρι τις 21.30  έγιναν συνολικά  τριάντα αγώνες με παίκτες όλων των ηλικιών, από 12
μέχρι 72  ετών. 
Στην κατηγορία των εφήβων και ενηλίκων, νικητές αναδείχθηκαν  ο Α. Σκιαδάς, χρυσό μετάλλιο, ο
Π. Χανιώτης αργυρό και ο Α. Σκανδάλης χάλκινο. Στην κατηγορία παίδων, νικητές αναδείχθηκαν
η Μ. Λουκή χρυσό μετάλλιο, ο Γ. Πούλιος αργυρό και ο Ν. Σαρρής χάλκινο. 
Η επιτυχημένη αυτή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι το αποτέλεσμα μιας προσεγμένης
και συστηματικής εργασίας που γίνεται κάθε Σάββατο στον χώρο του Συλλόγου, όπου συγκεν-
τρώνονται παιδιά και έφηβοι  για να περάσουν ευχάριστα  τρεις ολόκληρες ώρες από τις 18:00 μμ
μέχρι τις 21:00 μμ παίζοντας πιγκ πογκ, επιτραπέζια παιγνίδια, ποδοσφαιράκι ή απλά συζητώντας
με φίλους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος τα Σάββατα κατάφερε να γίνει
το στέκι των μαθητών  του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Βαθμολογία 
Ομάδα αγων. βαθμ. σύν. εντός εκτός 

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ 
1. Νέα Ιωνία 11 25 7-4-0 21-8 3-2-0 8-4 4-2-0 13-4
2. Απόyων Σμύρνης 11 23 6-5-0 11-1 3-2-0 5-0 3-3-0 6-1 
3. Καyονή 11 22 7-1-3 17-10 4-1-0 9-3 3-0-3 8-7
4. ΠΑΟ Ρουφ 11 21 7-0-4 22-11 5-0-1 17-4 2-0-3 5-7 
5. Αγιος Ιερόθεος 11 21 6-3-2 18-12 4-0-2 11-8 2-3-0 7-4 
6. Θεμιστοκλής 11 18 5-3-3 14-9 3-2-0 8-2 2-1-3 6-7 
7. Ολυμπιακός Λιοσίων 11 14 4-2-5 13-13 4-0-1 8-2 0-2-4 5-11 
8. Αγιοι Ανάργυροι 11 13 3-4-4 13-16 3-2-1 11-7 0-2-3 2-9 
9. Αθηναϊκός 11 13 3-4-4 10-14 1-3-1 5-6 2-1-3 5-8 
10. Νηρέας 11 12 3-3-5 11-10 3-0-3 9-5 0-3-2 2-5
11. Αγιαξ Ταύρου 11 10 2-4-5 11-22 2-3-1 8-7 0-1-4 3-15 
12. Δόξα Βύρωνα 11 8 2-2-7 10-19 1-2-3 4-7 1-0-4 6-12 
13. Πεύκη 11 7 2-1-8 11-24 2-1-2 8-9 0-0-6 3-15 
14. Βριλήσσια 11 5 1-2-8 4-17 1-1-4 2-9 0-1-4 2-8 

Ο Νηρέας με τεσσάρα στα ημιτελικά του Κυπέ_ου Κυκλάδων

«Ο ΑΜΕΣ Νηρέας ανακοινώνει την συμφωνία με τον προπονητή
κ. Δημήτρη Αρναούτη στον πάγκο της ομάδας μας μέχρι την λήξη
της αγωνιστικής περιόδου ευχόμενοι καλή επιτυχία στο έργο του».
Με τις παραπάνω 29 λέξεις η διοίκηση του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας
Πάρου ανακοίνωσε τη συνεργασία μέχρι το τέλος της περιόδου με
τον 42χρονο Έyηνα προπονητή Δημήτρη Αρναούτη. Ο κ. Αρναού-
της, που διαδέχθηκε στον πάγκο της ομάδας τον Δημήτρη Σκούνα.
Βοηθός του Δημήτρη Αρναούτη στον πάγκο του Νηρέα θα είναι ο
Νίκος Μοστράτος ο τεχνικός που ανέβασε την ομάδα την περυσινή
σαιζόν στη Δ’ Εθνική.
Η ομάδα της Νάουσας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα ενισχυθεί
με 2-3 παίκτες τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Αρναούτης
* Είναι 42 ετών
* Έχει προπονήσει αρκετές ομάδες, όπως Περαμαϊκός, Κερατσίνι,
Ερμής Κορυδαyού και ΠΑΟ Ρουφ.
* Τ α τελευταία 2,5 χρόνια ήταν προπονητής του ΠΑΟ Ρουφ στον

οποίο έκανε πολύ καλή δουλειά κυρίως με νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Χαρακτηριστικό είναι ότι φέτος ο μέσος όρος ηλικίας στους «ερυ-
θρόλευκους» είναι στα 21 έτη.
* Έθεσε την παραίτησή του στη διοίκηση του ΠΑΟ Ρουφ την Τρίτη
25 Νοεμβρίου και ενώ είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα με 3-1 από
τη Νέα Ιωνία στο ντέρμπι του ομίλου για την 8η αγωνιστική.
* Πέρσι, με την ομάδα του Ρουφ τερμάτισε στην τέταρτη θέση σε
μικρή διαφορά από την κορυφή.
* Παράyηλα, βρέθηκε στον τελικό του κυπέyου ΕΠΣΑ όπου και
έχασε τον τίτλο από την πρωταθλήτρια Αγία Παρασκευή καθώς η
ομάδα του ηττήθηκε με 3-2 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
* Πριν από τέσσερα χρόνια, όντας προπονητής του Κερατσινίου οδή-
γησε την ομάδα του Πειραιά στην Γ’ Εθνική αφού επικράτησε της
Αναγέννησης Καρδίτσας με 1-0 (το γκολ είχε σημειωθεί στο 118'!)
σε αγώνα μπαράζ για την άνοδο που είχε γίνει στη Λειβαδιά.
* Έχει αναδειχθεί νικητής στη μοναδική φορά που έχει αντιμετωπίσει
την ομάδα που συζητά να αναλάβει τον ΑΜΕΣ Νηρέα (φέτος με τον
ΠΑΟ Ρουφ, νίκη με 2-0 στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής στις 19

Οκτωβρίου).

Παρελθόν Τσουκάνι και Διαμαντής
Η ομάδα του Νηρέα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με δυο
ακόμη ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Παρελθόν από την ομάδα
του Νηρέα αποτελούν οι ποδοσφαιριστές Τσουκάνι Γιώργος και Δια-
μαντής Βαxέλης. Η διοίκηση της ομάδας τους εύχεται καλή συνέ-
χεια στην καριέρα τους». 

Με Νέα Ιωνία εκτός την Κυριακή
Με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας του 8ου ομίλου της Δ’ Εθνικής
Νέα Ιωνία δοκιμάζεται εκτός έδρας την Κυριακή ο Νηρέας. Η ομάδα
της Πάρου θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει με το δεξί
τα παιχνίδια το 2009 στην Δ’ Εθνική.
Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 13:30 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από
τον “ΗΧΩ FM 102,1”.

Παρελθόν ο Δημήτρης Σκούνας από τον πάγκο του Νηρέα

Ανακοίνωσε Δημήτρη Αρναούτη




