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Τις γιορτινές µέρες που πέρασαν, η σκέψη
πολλών συνανθρώπων µας, κάθε ηλικίας
από κάθε µεριά της Πάρου, στράφηκε
προς τους Φιλοξενούµενους του
Γηροκοµείου. Πέρα από την σκέψη τους
όµως, κάποιοι αφιέρωσαν και µέρος του
χρόνου τους και επισκέφτηκαν τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες, χαρίζοντας στιγ-
µές ιδιαίτερης συγκίνησης και χαράς. 

Μαθητές από το Γυµνάσιο Παροικίας
πήραν και έδωσαν µαθήµατα ζωής. Η ∆’
τάξη του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Παροικιάς ήρθε γεµάτη δώρα για τους
παππούδες. Συγκινητικές ήταν και οι παι-
δικές φωνές του Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς
που δώρισαν σε όλους χριστουγεννιάτικες
χειροποίητες κατασκευές. Οι µαθητές του

Β2 τµήµατος του Γυµνασίου Πάρου έκα-
ναν δωρεά µέρος των χρηµάτων που µάζε-
ψαν λέγοντας τα Κάλαντα για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών της Μονάδας. Το
παρόν έδωσαν και οι κατηχητικές οµάδες
των ενοριών απ΄ όλη την Πάρο. Τα παιδιά
του Κώστου, σκεπτόµενα µε ευαισθησία
τους ευπαθείς συνανθρώπους µας, συγκέ-
ντρωσαν χρήµατα λέγοντας τα Κάλαντα και
τα διέθεσαν στους Φιλοξενούµενους του
Γηροκοµείου. Τέλος, την αγάπη τους έδει-
ξαν, ο καθένας εκφράζοντάς την µε τον
δικό του τρόπο, και άλλοι φορείς και σύλ-
λογοι της τοπικής κοινωνίας κάνοντας την
ατµόσφαιρα του Γηροκοµείου ακόµα πιο
εορταστική.

Στις 13 Ιανουαρίου οι Φιλοξενούµενοι

και το ∆.Σ. της Μονάδας ως ελάχιστο δείγ-
µα ανταπόδοσης της ευγνωµοσύνης τους
προς τους εθελοντές και φίλους του
Γηροκοµείου, έκοψαν την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα και παρέθεσαν γεύµα. Οι πόρτες
του Γηροκοµείου άνοιξαν για άλλη µια
φορά στις 18 Ιανουαρίου όπου τα
Κ.Α.Π.Η. Παροικιάς, Αγκαιριάς και
Μάρπησσας, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη
πίτα τους στην αίθουσα εκδηλώσεων
παρουσία πλήθους κόσµου. Το ψυχαγωγι-
κό µέρος της εν λόγω βραδιάς κάλυψε το
Χορευτικό του Συλλόγου Γυναικών
Μάρπησσας και το συγκρότηµα του
Μανώλη Ραγκούση. Ο µήνας Ιανουάριος
έκλεισε µε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
ανήµερα της εορτής του Αγίου Αρσενίου
στο οµώνυµο εκκλησάκι της Μονάδας.

ΠΠοολλυυδδύύννααμμοο
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΙΙααττρρεείίοο
σσττηη  ΝΝάάοουυσσαα
Ο βουλευτής
Κυκλάδων της Ν.∆.
Γιάννης Βρούτσης
γνωστοποίησε µε
∆ελτίο Τύπου που εξέ-
δωσε σειρά µέτρων
του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχετικά
µε την αναβάθµιση
του τοµέα υγείας στις
Κυκλάδες.
Αναβαθµίζεται σε
Κέντρο Υγείας το
Πολυδύναµο
Περιφερειακό Ιατρείο
Σίφνου και σε
Πολυδύναµα Ιατρεία
αναβαθµίζονται τα
Περιφερειακά Ιατρεία
στις περιοχές:
Νάουσα Πάρου,
Γαύριο, Κόρθι,
Μπατσί Άνδρου,
Εµπορείου
Σαντορίνης, Φοίνικα
Σύρου και Κώµης
Τήνου. Επίσης ανα-
βαθµίζεται σε Π.Π.Ι.
ένα από τα πέντε Π.Ι.
του ∆ήµου ∆ρυµαλίας
Νάξου.
Το Πολυδύναµο
Περιφερειακό ιατρείο
Νάουσας που αναµέ-
νεται να λειτουργήσει
µέχρι το τέλος του
χρόνου θα ενισχυθεί
πέραν του υπάρχο-
ντος ιατρικού προσω-
πικού µε ένα γιατρό
Επιµελητή Α’ ή Β’
παθολογίας ή γενικής
ιατρικής καθώς και
µε ένα νοσηλευτή ∆Ε
και ένα νοσηλευτή
ΤΕ.

ΗΗ  ΠΠααιιδδιικκήή
ΧΧοορρωωδδίίαα
ΝΝάάοουυσσααςς
εεννττυυππωωσσίίαασσεε
ττηηνν  ΑΑννττίίππααρροο
Η φετινή κοπή της
πίττας του Ναυτικού
Οµίλου Αντιπάρου
είχε ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Ο Ν.Ο.Α. είχε
προσκαλέσει την παι-
δική Χορωδία
Νάουσας που λειτουρ-
γεί στα πλαίσια του
Μουσικοχο-
ρευτικού
Συγκροτήµατος
«Νάουσα Πάρου», υπό
την διεύθυνση της
µουσικού κας
Κωνσταντίνας
Ανδρεάκου.
Η Π.Χ. Νάουσας
οµόρφυνε πολύ την
εκδήλωση παρουσιά-
ζοντας τραγούδια από
την Ισπανία, την
Αµερική, την
Σουηδία, την ελληνό-
φωνη Κάτω Ιταλία
αλλά και τις
Κυκλάδες και την
Πάρο.

Εκδηλώσεις αγάπης από και προς την τρίτη ηλικία

Σε µια κατάµεστη αίθουσα και
µε την συµµετοχή πλήθους
κόσµου πραγµατοποιήθηκε το
βράδυ της Κυριακής 27
Ιανουαρίου 2008 η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίττας του
Πολιτιστικού Συλλόγου Άσπρο
Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ». Η εκδήλω-
ση ξεκίνησε µε την ευλογία της
πίττας από τον Πανοσιολογιώτατο
Πατέρα ∆αµιανό και ακολούθησε
η κοπή της από τον ∆ήµαρχο
Πάρου Χρήστο Βλαχογιάννη και
την Έπαρχο Πάρου - Αντιπάρου
Γρηγορία Πρωτολάτη οι οποίοι
λαµβάνοντας τον λόγο ευχήθη-
καν σε όλους µία καλή και δηµι-
ουργική χρονιά
Παραδοσιακό χαρακτήρα έλαβε
η εκδήλωση όταν τραγουδήθηκαν
τα κάλαντα και άλλα παραδοσια-
κά τραγούδια µε την συνοδεία
της παραδοσιακής τσαµπούνας
και του τουµπακιού που έπαιξαν
οι κύριοι Ιωάννης Ρούσσος και
Γεώργιος Κυδωνιεύς αντίστοιχα.
Η εκδήλωση έκλεισε µε κερά-
σµατα από άφθονα εδέσµατα,
αναψυκτικά, και παραδοσιακή
τσικουδιά που υπήρχαν στην
αίθουσα για όλους τους παρευρι-
σκοµένους.
Την εκδήλωση εκτός του κ.
∆ηµάρχου και της κ. Επάρχου
τίµησαν επίσης µε την παρουσία
τους ο Αντιδήµαρχος Στέφανος
Γαβαλάς, η Πρόεδρος του ∆ηµοτ.
∆ιαµ. Λευκών Μαρία
Τριανταφύλλου, ο Πρόεδρος του
∆ηµοτ. ∆ιαµ. Μάρπησσας
Αντώνιος Ραγκούσης, οι
∆ηµοτικοί σύµβουλοι Μάρκος
Κωβαίος, και Σπύρος
Καλακώνας, και εκπρόσωποι
φορέων και πολιτιστικών συλλό-
γων.

Η Γενική Συνέλευση
Στην συνέχεια ακολούθησε η
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
µε θέµατα τον τριετή ∆ιοικητικό
και Οικονοµικό απολογισµό του
∆.Σ. και εκλογές για την ανάδει-
ξη νέου ∆.Σ. και Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Στην αρχή της συνέλευσης ο
Πρόεδρος του απερχόµενου ∆.Σ.
Νίκος Τριαντάφυλλος αναφέρθη-
κε στις δραστηριότητες και τις
εκδηλώσεις που πραγµατοποίησε

ο Σύλλογος κατά την διάρκεια
της τριετούς θητείας του ∆.Σ.,
και στις δραστηριότητες που
προγραµµατίζει ο Σύλλογος για
την επόµενη τριετία.
Συγκεκριµένα στο διάστηµα αυτό
κατασκευάστηκε το νέο
Πολιτιστικό κέντρο στον ισόγειο
χώρο του Ιερού Ναού Ζωοδ.
Πηγής και εξοπλίστηκε µε τρα-
πέζια, καρέκλες, σκηνή και
µεγαφωνική  προκειµένου να
υλοποιούνται οι συγκεντρώσεις
και οι εκδηλώσεις του χωριού.
Στον τοµέα των εκδηλώσεων
πραγµατοποιήθηκαν οι πάγιες
εκδηλώσεις όπως οι ετήσιες απο-
κριάτικες και Χριστουγεννιάτικες

εκδηλώσεις για τα παιδιά, συνε-
στιάσεις στην λέσχη κατά τη
κοπή της πίττας και την
Τσικνοπέµπτη, ετήσιες αποκριά-
τικες χοροεσπερίδες, αναβιώσεις
του εθίµου του Κλήδονα, διοργά-
νωση των πανηγυριών του χωριού
της Ζωοδόχου Πηγής και του Αγ.
Χρυσοστόµου Σµύρνης, ετήσιο
παραδοσιακό πασχαλινό παζάρι,
εµπλουτισµός θεµάτων αναπαρα-
στάσεων Μεγάλης Παρασκευής,
και διοργάνωση εκδηλώσεων
εθνικών επετείων. Επίσης θεσµο-
θετήθηκαν και πραγµατοποιήθη-
καν οι τρεις Μικρασιατικές συνα-

ντήσεις κάθε Σεπτέµβριο, µία
θεατρική παράσταση, µία συναυ-
λία αφιέρωµα στην Βίκυ
Μοσχολιού, µία συναυλία βυζα-
ντινής µουσικής, µία παράσταση
καραγκιόζη, και µία αποκριάτι-
κη εκδήλωση µε κλόουν και
ταχυδακτυλουργό, µε την συµµε-
τοχή και συνεργασία του
Μουσικοχορευτικού συγκροτή-
µατος µε το χορευτικό την θεα-
τρική οµάδα και την χορωδία
Νάουσας, του Συλλόγου
Μικρασιατών Ιεράπετρας Κρήτης,
του Συλλόγου Μικρασιατών Ν.
Ιωνίας Μαγνησίας, της
Βυζαντινής χορωδίας του Ι.Π.
Εκατονταπυλιανής, και του

Συλλόγου γονέων του ∆ηµοτικού
σχολείου Αρχιλόχου -
Μάρπησσας.
Σε πάγιο εξοπλισµό εκτός του
Πολιτιστικού Κέντρου αντικατα-
στάθηκαν τα παλιά κουφώµατα
του παλαιού Ι.Ν. Ζωοδ. Πηγής,
αγοράστηκαν βιβλία για δηµι-
ουργία βιβλιοθήκης στην λέσχη
του συλλόγου η οποία εξοπλίστη-
κε και µε άλλα παιχνίδια, δηµι-
ουργήθηκε και εξοπλίστηκε η
αίθουσα του καφενείου δίπλα
από τον Ιερό Ναό και τοποθετή-
θηκαν πάγκοι σε όλες τις στάσεις
λεωφορείων του χωριού.

Τέλος πραγµατοποιήθηκαν και
τέσσερις εκδροµές στην
Κεντροανατολική και ∆υτική
Μακεδονία, την Στερεά Ελλάδα
και την Ήπειρο.

Νέο ∆.Σ.
Ακολούθησε η αναφορά στον
οικονοµικό απολογισµό για την
τριετία που πέρασε, η έγκρισή
του και η ανάγνωση του πρακτι-
κού ελέγχου της εξελεγκτικής
επιτροπής.
Στην συνέχεια πραγµατοποιήθη-
καν οι αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη των νέων µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η σύνθεση του νέου ∆.Σ. µετά
από την συγκρότησή του σε
σώµα έχει ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τριαντάφυλλος
Νικόλαος του Κων/νου
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ρούσσου –
Τσιγάρα Άννα συζ. ∆ηµητρίου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βιτζηλαίου
Ελευθερία του Γεωργίου
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Τριανταφύλλου - Τριβυζά Φλώρα
συζ. Αγγέλου
ΤΑΜΙΑΣ: Βιτζηλαίου - Κρητικού
Μαργαρίτα συζ. Σταύρου
ΜΕΛΟΣ: Τσαγκάνη Σταυρούλα
του Μιχαήλ
ΜΕΛΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΕΟΛΑΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΧΗΣ: Βιτζηλαίος
Ιωάννης του Νικολάου και
Τριαντάφυλλος Μηνάς του
∆ηµητρίου 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Γεµελιάρης Ηρακλής του
Ιωάννου και Καπαρός Αντώνιος
του Νικολάου.
Στην Eξελεγκτική Eπιτροπή
εκλέχθησαν οι Βιτζηλαίου-
Μπαρµπαρήγου Αικατερίνη συζ.
Ανδρέα, Πιτζηλαίος Ηλίας του
Ιωάννου και Ρούσσου Αντωνία
του Εµµανουήλ µε αναπληρωµα-
τικό µέλος την Κρητικού -
Χριστοφόρου Μαρίνα συζ.
Αθανασίου.

Πίτα  και  εκλογέςς  στον Πολιτιστικό  Σύλλογο «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»

ÃëÝíôé ìå ôóéêïõäéÜ,
ôóáìðïýíá êáé ôïõìðÜêé

Ο δήµαρχος Πάρου Χρήστος
Βλαχογιάννης και η
Έπαρχος Πάρου-Αντιπάρου
Γρηγορία Πρωτολάτη µε τον
πρόεδρο του συλλόγου Νίκο
Τριαντάφυλλο. Πλήθος
κόσµου γέµισε την αίθουσα.
Ανάµεσά τους και µέλη του
∆.Σ. του ∆ήµου Πάρου (κάτω)
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Κινδύνευσαν
σκάφη
στο Μώλο
11,,  22::  Λιµανάκι και
παραλία του
Μώλου. Τα κύµατα
στο λιµανάκι του
Μώλου, µετά και
την αποξήλωση του
παράνοµου
λιµενοβραχίονα
ξεπέρασαν τον
υπάρχοντα µε
αποτέλεσµα τα
σκάφη να
κινδυνεύσουν ενώ
αρκετά
πληµµύρησαν. Στην
παραλία τα κύµατα
έδτασαν µέχρι το
δρόµο...

Κάδοι
παντού
33,,  44::  Αρκετοί ήταν οι
κάδοι απορριµάτων
που τους σκόρπισε
ο αέρας. Μάλιστα οι
µπλε κάδοι πίσω
από το
νεκροταφείο...
περπάτησαν µέχρι
τον αρχαιολογικό
χώρο!

Αφρισµένα
κύµατα...
55::  Εντυπωσιακή
φωτογραφία από
την παραλία της
Παροικιάς µε φόντο
τον Άγιο Σπυρίδωνα
αριστερά και τις
Πόρτες δεξιά. Τα
κύµατα
“χτυπούσαν” την
παραλία ενώ οι
άνεµοι που έπνεαν
ξεπερνούσαν τα 10
µποφόρ.

Η προβλήτα
στην Πούντα
66::  Το έργο στην
Πούντα απέναντι
από την Αντίπαρο
δοκιµάστηκε από
την κακοκαιρία. Η
ένταση του ανέµου
ήταν µεγάλη και τα
κύµατα αρκετές
φορές ξεπέρασαν
την προβλήτα που
πρόσφατα
κατασκευάστηκε.

Αυτός έπεσε
77::  Αυτός ο
τελεφωνικός
θάλαµος στην
παραλία της
Παροικιάς έπεσε.
Τον έριξε ο αέρας
και σε αυτό
συνέβαλε και η
σκουριασµένη βάση
του.



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς10 Πέμπτη  7  Φεβρουαρίου  2008

Στον “Παριανό Τύπο” µπορείτε να στέλνετε
µε fax: 2284025161 ή µε e-mail:
arparos@par.forthnet.gr για δηµοσίευση
ανακοινώσεις, ευχαριστήρια, µικρές αγγελίες,
αναγγελίες γάµων, επιστολές κ.λπ.

Αγγελίες
Ενοικιάζεται κατάστηµα στην Νάουσα στην αγορά
µε τα ρούχα 25 τ.µ. Τηλ.: 6973517783.
Στις Σωτήρες πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρεµµάτων,
άρτιο και οικοδοµήσιµο. Ευκαιρία!
Τηλ.: 22840-22285, 6932953666
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα. Τιµές
χαµηλές. Παροικία Πάρος. Πληροφορίες:
Τηλ.: 2284023738, 6932905529. ∆ηµήτρης.
Πωλείται τζιπ Τσερόκι µοντέλο 9/2005, 6τάχυτο,
δερµάτινο σαλόνι, aircondition. καινούργια
λάστιχα, βιβλίο σέρβις. Πληροφορίες στο τηλ.:
6944226812.
Ζητείται βοηθός λογιστή µε 5ετή τουλάχιστον
εµπειρία σε λογιστικό γραφείο για εργασία στην
Πάρο. Τηλ. 6972020905.

∆ημήτρης  Τζανακόπουλος
Γεμάτοςς  ευγένεια,  καλοσύνη
Αιφνίδια έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιανουαρίου 2008, ο
∆ηµήτρης Τζανακόπουλος του Αντωνίου και της
Μαρουσώς. Γεννήθηκε στα Μάρµαρα το 1933. Ήταν
γόνος πολύτεκνης οικογένειας, τεσσάρων αγοριών και
επτά κοριτσιών. Νυµφεύτηκε την Ελένη Κων/νου
∆ελέντα και απέκτησαν τρεις κόρες, τη Νικολέττα, την
Αντριάνα και τη Μαρουσώ - Αλεξία, από τις οποίες
είχαν και πέντε εγγόνια.

Αγρότης στο επάγγελµα, ζυµωµένος ψυχή και σώµα
µε τη γη, γεµάτος ευγένεια και καλοσύνη, τόσο προς
την οικογένειά του, όσο και προς όλο τον κόσµο που
γνώρισε, ήσυχη και ταυτόχρονα δυναµική προσωπικό-
τητα, άφησε πίσω έντονη την ανάµνησή του.
Θερµά συλλυπητήρια στη σύζυγο και τα παιδιά του.
Όλοι οι συγγενείς και φίλοι του, εύχονται να είναι
«Αιωνία η µνήµη του…».

Στις 17 Ιανουαρίου 2008,
ύστερα από µια µικρή σε
διάρκεια, αλλά πολύ σκληρή
µάχη  µε την καταραµένη
αρρώστια, έφυγε από τον
κόσµο τούτον, για την αιωνιό-
τητα, ο Γιάννης Μιχ.
Μαλατέστας, συνταξιούχος
τελωνειακός υπάλληλος.

Με τον αγαπηµένο νεκρό, δεν µας
ένωναν απλά δεσµοί αίµατος,
αλλά δεσµοί καρδιάς!
Μεγαλώσαµε µαζί και µια και δεν
µου έδωσε ο Θεός αδέλφια,
αυτός ήταν ο αδελφός µου, ο
φίλος µου, ο άνθρωπος της καρ-
διάς µου! Γι’ αυτό και ο χαµός
του µε πλήγωσε κατάκαρδα!
Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος.
Ήταν προικισµένος από τον Θεό,
µε προτερήµατα σπάνια: Ευγενής,
αξιοπρεπής, εργατικός, εξυπηρετι-
κός, πρόθυµος να προσφέρει
παντού τους θησαυρούς της καρ-
διάς του, να βοηθήσει, να παρα-
µυθήσει. Η ευσέβειά του ήταν
υποδειγµατική. Η προσφορά του
στην Κυρία Εκατονταπυλιανή,
είναι δύσκολο να αποτιµηθεί.
Ατέλειωτες ώρες διέθετε για να
εξυπηρετήσει τη Χάρη Της!
Ιδιαίτερη ήταν η αφοσίωσή του
στον τοπικό µας άγιο, τον Άγιο
Αρσένιο. Ήταν, όχι απλά ο
Ταµίας, αλλά η ψυχή του
Συλλόγου «Ο Άγιος Αρσένιος»,
από τότε που ιδρύθηκε από τον
µακαριστό γέροντά µας, π.
Φιλόθεο Ζερβάκο, µέχρι πριν
λίγες µέρες, που έφυγε από κοντά
µας!
Η ζωή του θα µπορούσε να είναι
ένα µυθιστόρηµα. Γι’ αυτό και,
αντί να τον νεκρολογήσω µε τις
λέξεις που συνηθίζονται σ’ αυτές
τις περιπτώσεις, προτίµησα να
γράψω δυο λόγια για την ζωή
του, µια ζωή γεµάτη προσπάθεια,
γεµάτη κόπο και µόχθο, µια ζωή
γεµάτη προσφορά, όχι µόνο στην
οικογένειά του, αλλά και στους
γύρω του, ακόµα και στο νησί
του!

Ο Γιάννης Μαλατέστας γεννήθηκε
στην Παροικιά της Πάρου, στις 3
∆εκεµβρίου 1922. Ήταν το τρίτο
από τα πέντε παιδιά του Μιχέλη
Μαλατέστα, αλιέα, και της
Αλεξάνδρας, το γένος Μαύρη, που
ήταν η µικρότερη αδελφή της αεί-
µνηστης µητέρας µου.
Όταν το έτος 1933, η οικογένειά
µου, επέστρεψε από την Αίγυπτο,
για να εγκατασταθεί µόνιµα στην
Πάρο, ο αξέχαστος Γιάννης, ήλθε
και έµεινε κοντά µας. Όλοι τον
αγκαλιάσαµε µε αγάπη. Οι γονείς

µου τον θεωρούσαν πραγµατικό
παιδί τους κι εγώ αληθινό αδελφό
µου!
Έφηβος έφυγε από την Πάρο, για
την Αθήνα. Έπρεπε να εργαστεί
και συγχρόνως να σπουδάσει και
η Πάρος δεν έδινε, τότε, τέτοιες
ευκαιρίες. ∆ούλεψε, λοιπόν, στην
αρχή σε σπίτια ευπόρων και
αργότερα, σε καταστήµατα,
παράλληλα δε, προσπαθούσε να
ικανοποιήσει τη δίψα του για
µάθηση. Γράφτηκε στη Νυκτερινή
Εµπορική Σχολή, των
Εµποροϋπαλλήλων, των Αθηνών.
Αργά τη νύχτα, όταν οι άλλοι στο
σπίτι που εργαζόταν, κοιµόντου-
σαν, εκείνος µελετούσε µε το
φως ενός κεριού, τα µαθήµατα
της επόµενης µέρας!
Όταν πλησίαζε ο πόλεµος, κατα-
τάχτηκε σε ένα σώµα Αεράµυνας,
που είχε ιδρυθεί τότε και σ’ αυτό
παρέµεινε µέχρι που οι κατακτη-
τές κατέλαβαν την Αθήνα, τον
Απρίλιο του 1941.
Τότε ήλθε πάλι στην Πάρο, στο
σπίτι µας. Βοηθούσε τον πατέρα
µου, στο µικρό ξενοδοχείο µας.
Όταν µερικοί συµπολίτες µας,
κυρίως στρατιωτικοί, έφυγαν
κρυφά για τη Μέση Ανατολή,
φούντωσε µέσα του ο µεγάλος
πόθος, να φύγει και κείνος και να
πάει να πολεµήσει για την ελευθε-
ρία της Πατρίδας µας. Έφυγε, µε
τον φίλο του, Ηλία Κυριαζάνο, µε
µια βάρκα, απ’ αυτές που χρησι-
µοποιούσαν τα γρι-γρι. Πήραν
πατάτες και κρεµµύδια για να τα
πάνε, όπως είπαν, στη Σίφνο, να
τα ανταλλάξουν µε λάδι και τσου-
κάλια και να επιστρέψουν πάλι
στο νησί µας. Μόνο σε µένα,
εµπιστεύθηκε, ο ξάδελφός µου,
το µεγάλο µυστικό και µε εξόρκι-

σε να µην το πω σε κανέναν. Και
όταν πια πέρασε αρκετός καιρός
και ανησύχησαν οι δικοί του και
οι δικοί µου, για την τύχη του,
τότε τους αποκάλυψα την αλή-
θεια!
Έπειτα από περιπλάνηση πολλών
ηµερών, σ’ όλα τα µικρά νησιά
των ανατολικών Κυκλάδων, κατά-
φεραν να φθάσουν, επιτέλους,
στη Σµύρνη. Προωθήθηκαν από
κει µε τραίνο στη Συρία και το
Λίβανο και τέλος, ύστερα από
πολλές περιπέτειες, έφθασαν στην
Αγγλοκρατούµενη Παλαιστίνη.
Κατατάχτηκε στην Ελληνική
Πολεµική Αεροπορία. Το όνειρό
του ήταν να γίνει πιλότος.
Μετά την βασική εκπαίδευση, τον
έστειλαν στη Νότιο Αφρική, που
ήταν οι σχολές των  ιπταµένων,
αλλά για κακή του τύχη, η αρµό-
δια αγγλική υγειονοµική υπηρε-
σία, τον απέκλεισε, λόγω αχρω-
µατοψίας, από κάθε ειδικότητα
ιπταµένου. Απαρηγόρητος, έµεινε
τρεις µέρες στο κρεβάτι του,
χωρίς τροφή και το κυριώτερο,
χωρίς καµµιά ελπίδα, να πραγµα-
τοποιήσει το όνειρο της ζωής του!
Τελικά, τον έκαναν υπαξιωµατικό
της οικονοµικής υπηρεσίας και
τον έστειλαν στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αεροπορίας, στο Κάιρο.
Μετά την απελευθέρωση, ήλθε µε
την υπηρεσία του στην Ελλάδα
και υπηρέτησε στην Αθήνα, µέχρι
που απολύθηκε.
Όταν έφυγε από την Αεροπορία,
ήλθε πάλι στην Πάρο, κοντά µας.
Τη δύσκολη εκείνη µεταπολεµική
εποχή, έπρεπε να βρει δουλειά,
να σταδιοδροµήσει. Με τη βοή-
θεια του αείµνηστου συµπολίτη
µας, Φραγκίσκου Χαµάρτου, που
ήταν τότε Γενικός ∆ιευθυντής των

Τελωνείων Πειραιώς, κατατάχτηκε
στην Τελωνοφυλακή. Αργότερα,
έκανε µετάταξη και έγινε τελωνει-
ακός υπάλληλος. Όλα τα χρόνια
της υπηρεσίας του στο ∆ηµόσιο,
εργάστηκε στην ∆ιεύθυνση
Τελωνείων Πειραιώς, κάτω από
τις διαταγές δύο εκλεκτών συµπο-
λιτών µας, που διηύθυναν αυτή
την υπηρεσία, των µακαριστών:
Φραγκίσκου Χαµάρτου, για τον
οποίο έγινε πρωτύτερα λόγος, και
Στέλιου Καµπάνη, πατέρα του
εκλεκτού συµπολίτη µας, καθηγη-
τή της χειρουργικής, κ. Νίκου
Καµπάνη. Στην µακριά θητεία του
στην τελωνειακή υπηρεσία,
άφησε στους προϊσταµένους του
και σ’ όλους τους συναδέλφους
του, που υπηρέτησαν µαζί του,
άριστες εντυπώσεις, για την
καλωσύνη του, την εργατικότητά
του, για την ακεραιότητα του
χαρακτήρα του!
Το 1951, παντρεύτηκε τον έρωτα
της καρδιάς του, την όµορφη
∆ιαµάντω, κόρη του αείµνηστου
Μανώλη Κάρταλη, που είχε το
κοινοτικό καφενείο, στην παραλία
της Παροικιάς, και της
Κλεοπάτρας, που ήταν κι οι δυο
από το Κουσάντασι της Μικράς
Ασίας. Απέκτησαν δυο παιδιά: το
Μιχάλη, συνταξιούχο σήµερα
ανώτερο υπάλληλο της Εθνικής
Τράπεζας που παντρεύτηκε την
συνάδελφό του Έφη Ιωάννου και
την Κλεοπάτρα, σύζυγο του  οικο-
νοµολόγου Άρη Ψαλλίδα. Ο αγα-
πηµένος µας Γιάννης, µε την κατά
πάντα, άξια σύζυγό του, αγωνί-
στηκαν να αναστήσουν τα παιδιά
τους, να τα στεγάσουν και να
τους εξασφαλίσουν όλα τα απα-
ραίτητα, για µια άνετη ζωή και
την απαραίτητη µόρφωση. Για να

πετύχει τον παραπάνω στόχο,
δούλευε σε τρεις δουλειές: το
πρωί, στη ∆ιεύθυνση των τελω-
νείων, το απόγευµα, στον έλεγχο
των διυλιστηρίων και των δεξαµε-
νών καυσίµων και την νύχτα, στα
θεάµατα, τα θέατρα και τους
κινηµατογράφους, στον έλεγχο
των εισιτηρίων, που πραγµατοποι-
ούσαν, τότε, υπάλληλοι του
Υπουργείου των Οικονοµικών, για
την είσπραξη των φόρων. Έφευγε
από το σπίτι του, την αυγή, για
να επιστρέψει σ’ αυτό, κοντά στα
µεσάνυχτα!
Το έτος 1980, ο Γιάννης
Μαλατέστας, συνταξιοδοτήθηκε
και αφιερώθηκε στην οικογένειά
του και στο Σύλλογο του Αγίου
µας. Και τα δυο παιδιά που του
έδωσε ο Θεός, δηµιούργησαν
ωραίες οικογένειες, µε δυο παιδιά
η κάθε µια, που είναι ήδη επιστή-
µονες ή σπουδάζουν ακόµα.
Παιδιά και εγγόνια, τα λάτρευε ο
αξέχαστος Γιάννης. ∆εν ήταν
µόνο ιδανικός σύζυγος, πατέρας
και παππούς. Ήταν και ένας θαυ-
µάσιος συγγενής. Όλους, όσοι
αποµείναµε από την µητρική µου
οικογένεια, µας αγκάλιαζε µε την
ζεστασιά του και την αγάπη του.
Ιδιαίτερα, στη γυναίκα µου και σε
µένα, είχε µια πραγµατικά αδελφι-
κή αγάπη, ένα ξεχωριστό ενδια-
φέρον, µια ιδιαίτερη µέριµνα!
Ήταν πάντοτε κοντά µας και στις
χαρές µας και στις λύπες µας!
Αλλά και µεις, πέρα από την
αγάπη µας τη θερµή, σε κείνον
και την οικογένειά του, αισθανό-
µαστε πως είχαµε κοντά µας έναν
εντελώς δικό µας άνθρωπο, που
αντιµετώπιζε µαζί µας, κάθε
δυσκολία, που έφερνε µπροστά
µας, η ζωή!
Και τώρα έφυγε! Και αισθανόµα-
στε πιο φτωχοί, περισσότερο
µόνοι! Έχω στο κοµοδίνο, δίπλα
στο κρεβάτι µου, µια µικρή εικόνα
του Αγίου µας, που µου έστειλε
πέρυσι, µε την γυναίκα µου, την
ηµέρα της γιορτής του. Είµουνα
άρρωστος πολύ, και δεν µπόρεσα
να πάω στο Μοσχάτο, να προσκυ-
νήσω τη Χάρη του. Την µικρή
αυτή εικόνα, την προσκυνώ πρωί
και βράδυ, και νοµίζω πως είναι
κοντά µου, ο µεγάλος «απών»!
Η Κυρία Εκατονταπυλιανή, που
τόσο ευλαβόταν, και ο Άγιος
Αρσένιος, που πραγµατικά
λάτρευε, εύχοµαι να του δώσουν
τη γαλήνη! Παρακαλώ, να µεσιτέ-
ψουν στον Κύριό µας, να τον
πάρει κοντά Του, στη Βασιλεία
Του, ανάµεσα στους εκλεκτούς
Του!

ΠΑΝΑΓ. Ι. ΠΑΤΕΛΛΗΣ
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Αγαπητοί συµπολίτες,
η ΜΝΗΜΗ (όχι η επιλεκτική) αποτελεί
την πυξίδα για το παρόν και το µέλλον
µας.
Η αγνωσία µας, βοηθάει τους ψεύτες,
τους συκοφάντες, τους ιδιοτελείς να
διαρρήξουν τις συνειδήσεις µας και να
καθορίσουν τις ροπές µας.
Οι πολιτικοί (όχι όλοι) µη διαθέτοντας
τα προσήκοντα στον ηγέτη, καταφεύ-
γουν στο ψεύδος και τη καπηλεία,
κατακρηµνίζοντας στο Ναδίρ την πολιτι-
κή.
Παράδειγµα ασύστολου ψεύδους παρα-
πλάνησης και ψυχικής µιζέριας αποτε-
λούν για τους πολιτικούς της Ν.∆. του
ΚΚΕ του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. οι κραυγές τους για
κάποια εικοσαετία, (πολλοί από αυτούς
ανερυθρίαστα προσθέτουν κι άλλα χρό-
νια).Κάποιας τερατώδους διακυβέρνη-
σης της χώρας µας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Με µία απλή σούµα αγαπητοί συµπολί-
τες, των περιόδων διακυβέρνησης της
χώρας µας από Ν.∆., ΠΑ.ΣΟ.Κ., µε
ευχέρεια διαπιστώνει ο ενδιαφερόµενος
ότι από τον Ιούλιο του 1974 έως τον
Γενάρη του 2008 17 περίπου χρόνια
κυβέρνησε η Ν.∆. 17 περίπου χρόνια το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. τελεία και παύλα.
Αγαπητοί συµπολίτες, ο ανάξιος µη δια-
θέτοντας τα στοιχεία που θα του επιτρέ-
ψουν να δηµιουργήσει κάτι καλό συχνά
πυκνά καταφεύγει στην καπηλεία.
Πρωταρχικό µέληµα των καπηλευτών
είναι, το να µας πείθουν για τη συµµε-
τοχή τους σε µεγαλειώδη επιτεύγµατα,
(παρά το ότι λυσσωδώς αντιστέκονται για
να µη επιτευχθούν) εάν τούτο δεν κατα-
στεί δυνατόν, ξεκινούν την επιχείρηση
κατασυκοφάντησης τους και διαγραφής
τους από τις µνήµες µας, για να περνά-
νε εύκολα στις συνειδήσεις µας σαν
υπέρτατο καλό, το κακό, το ελάχιστο, το
ασήµαντο, που προέρχεται από αυτούς.
Αγαπητοί συµπολίτες, οι Κυβερνήσεις
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της περιόδου 1982-1988
κυριολεκτικά έδωσαν το φιλί της ζωής

στην ετοιµοθάνατη πατρίδα
µας, της οποίας πατρίδας µας
τα κλινικά της χάλια περιγρά-
φει ο δεξιός Αβέρωφ σε έκθεση
του τον Σεπτέµβρη του 1981,
στο τέλος δηλαδή της πρώτης
περιόδου 1974-1981 που
κυβέρνησε τον τόπο η Ν.∆.
∆ηλαδή αγαπητοί συµπολίτες
το αρνητικό πρόσηµο αυτής της
περιόδου δεν το φιλοτέχνησε το αντιπο-
λιτευτικό µένος κάποιου Πασόκου,
αλλά το ξαφνικό ξέσπασµα ευθύνης
ενός από τα ανώτατα στελέχη της µετα-
πολεµικής δεξιάς.
Την αυλαία της περιόδου 1982-1988
την ανοίγουν οι υπουργοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
µε µια γενναία φορολογική µεταρρύθµι-
ση, που εξαναγκάζει για πρώτη φορά
τους ΛΗΣΤΕΣ του Ι∆ΡΩΤΑ και του
ΑΙΜΑΤΟΣ του ΛΑΟΥ µας, να επιστρέ-
φουν µέρος από τα κλεψιµαίικα. Τούτο
επιφέρει µεγάλες αυξήσεις σε συντάξεις
και µισθούς, διπλασιασµό της αγροτι-
κής σύνταξης, εθνική σύνταξη, την µε
πρακτικό τρόπο αναγνώριση της ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, φιλολαϊκές, φιλερ-
γατικές παρεµβάσεις, την αυτόµατη
τιµαριθµική αναπροσαρµογή (ΑΤΑ),
έργα υποδοµής και πλείστες άλλες πρα-
κτικές ευνοϊκές για τους µη προνοµιού-
χους Έλληνες.
Η παλικαρίσια εκµαίευση των µεσογεια-
κών ολοκληρωµένων προγραµµάτων
(ΜΟΠ) από την Ληστρική Ε.Ε. που
πέτυχε η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
αποδίδει θεαµατικά. Ενδυναµώνεται το
αγροτικό συνεταιριστικό κίνηµα, φιλοα-
γροτικές παρεµβάσεις και έργα υποδο-
µής µεγάλου βεληνεκούς µε κυρίαρχα
ωφεληµένη την από εκατονταετίες ξεχα-
σµένη ελληνική ύπαιθρο, το κολοσσιαίο
έργο του Γεννηµατά ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ) που σε καµία άλλη χώρα
της υφηλίου δεν πραγµατοποιήθηκε
τόσο γρήγορα και τόσο ολοκληρωµένα
και άλλα πολλά. ∆υστυχώς αγαπητοί

συµπολίτες, η θαυµαστή αυτή
ανοδική πορεία της πατρίδας
µας ανακόπηκε βίαια από τους
γνωστούς καλοθελητές, που ο
ιστορικός του µέλλοντος θα τους
περιποιηθεί δεόντως κι ας
κοµπάζουν σήµερα µεθυσµένοι
από την εξουσία, την δηµοσιότη-
τα, τον πλούτο.
Παρά το τεράστιο αναζωογονητι-

κό για την πατρίδα µας αυτό έργο, που
άφησαν πίσω τους οι κυβερνήσεις του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. της περιόδου 1982-1988,
συγκράτησαν το χρέος στα 6,3 τρις δρχ.
µόνο, που αντιστοιχούσε τότε 68% στο
Α.Ε.Π. µε προοπτική γρήγορης απόσβε-
σης, λόγω των µε θετικό πρόσηµο ρυθ-
µών σ’ όλους τους τοµείς.
∆ύο µόνο στοιχεία αρκούν για να κατα-
δείξουν αγαπητοί συµπολίτες, πως οι
σηµερινοί τιµητές των πάντων, είναι οι
ίδιοι κι απαράλλαχτοι που ξεκίνησαν το
ξεχαρβάλωµα του τεράστιου αυτού
έργου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκείνης της περιό-
δου 1982-1988.
Πρώτον: Ο εξαµηνιαίος συνεταιρισµός
(που καλά κρατεί µέχρι σήµερα) Ν.∆.,
ΚΚΕ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που παρέλαβε
6,3 τρις δρχ. χρέος, άφησε πίσω του 28
τρις δρχ. χρέος. Κοντά στο 100% στο
Α.Ε.Π. χωρίς να βάλει ένα καρφί στον
τοίχο.
∆εύτερον: Ο Νόµος που καθιστά συνέ-
ταιρους τον Μηχανικό, την Εφορία, το
ΙΚΑ, του µόχθου του Έλληνα, που θα
σκεφτεί να βάλει ένα κεραµίδι πάνω
από το κεφάλι του, δεν είναι νόµος
κάποιου κακού ΠΑΣΟΚΟΥ αλλά του
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΛΙΑΣΚΑ που ασµένως
ψήφισαν οι βουλευτές της θλιβερής
εκείνης συγκυβέρνησης του 1989 Ν.∆.,
ΚΚΕ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Στο ρεζουµέ τώρα αγαπητοί συµπολίτες.
Από τις 8 Φλεβάρη του 2004 ο ως άνω
αναφερόµενος συνεταιρισµός Ν.∆., ΚΚΕ
,ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, συνεπικουρούµενος
από την ∆εξιά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που επάξια

εκπροσωπεί ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και οι
ΟΜΙΟΙ του, από καναλάρχες, εφηµερι-
δάδες, κεφαλαιοκράτες, καλοταϊσµένους
δηµοσιογράφους, θεατρίνους, σατιρι-
στές, έχουν συγκεντρώσει τα πυρά τους
στον Γιώργο Παπανδρέου και στο
ΠΑ.ΣΟ.Κ. που αυτός εκπροσωπεί.
Γιατί άραγε; Η Απάντηση απλή αγαπη-
τοί συµπολίτες.
Οι επικλήσεις του Γιώργου Παπανδρέου
που στοιχειοθετούν το όραµα του, είναι
στραµµένες στην περίοδο 1982-1988,
που οι πύλες της διαφθοράς - διαπλο-
κής ήταν επτασφράγιστες και κάποιοι
χρειάστηκαν τα εκατοµµύρια κάποιων
του σκληρού ελληνικού κεφαλαίου, για
να τις διαρρήξουν πληρώνοντας ψευδο-
µάρτυρες.
Ξέρουν πολύ καλά αγαπητοί συµπολί-
τες οι κύκλοι αυτοί της διαφθοράς -
διαπλοκής ότι η άνοδος του Γιώργου
Παπανδρέου και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που
αυτός σήµερα εκπροσωπεί στην εξουσία,
θα στρέψει τους κρουνούς ροής των
εκατοµµυρίων από τις τσέπες τους προς
τους µη Προνοµιούχους Έλληνες, γι‘
αυτό και σήµερα λυσσωδώς µοιράζουν
∆ΕΞΙΑ και ΑΡΙΣΤΕΡΑ δίχως φειδώ εκα-
τοµµύρια ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ.
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΕ ΜΑΣ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ
ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ.

Με αγάπη 

Υ.Γ.: Αγαπητοί συµπολίτες καταθέτω την
αποστροφή µου για την κατάντια καλο-
πληρωµένων «αστέρων» της δηµοσιογρα-
φίας που αυτοαποκαλούνται έντιµοι κι’

αδέκαστοι, που µε περίτεχνο τρόπο,
περίσσια φροντίδα, υποµονή και θαυµα-

στή ικανότητα ξεσκονίζουν την σκόνη
ευθύνης από τα πέτα ενός πρωθυπουργού
που σέρνεται πίσω από θλιβερά γεγονότα

που ο ίδιος προκάλεσε και προκαλεί µε
τις επιλογές του.
ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ.

Γ. Π.

Μνήµης επίκληση

Κόβει πίτα η Ν.∆.
στις 10 Φεβρουαρίου
Η ∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση
Νέας ∆ηµοκρατίας Πάρου –
Αντιπάρου προσκαλεί τα µέλη και
τους φίλους της να τιµήσουν µε
την παρουσία τους την κοπή της
πίτας που θα γίνει την Κυριακή
10 Φεβρουαρίου 2008, στις
11:00 το πρωί, στην καφετέρια
του ξενοδοχείου «Νίκολας» στην
Παροικία.

Συγκρότηση
επιτροπών από το
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην Πάρο
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και µε τον αέρα που του
δίνουν οι δηµοσκοπήσεις, που τον
ανεβάζουν αρκετά ψηλά, ξεκίνησε
δυναµικά και στην Πάρο. Αποφάσισε
και συγκροτεί τρεις επιτροπές που θα
ασχοληθούν µε τα παρακάτω θέµατα:
1. Φυσικό και ∆οµικό περιβάλλον
στην Πάρο και προστασία του
2. Εργασιακά θέµατα ιδιωτικών
υπαλλήλων (ανασφάλιστη εργασία,
ένσηµα κ.λπ.) και
3. Θέµατα που αφορούν στο ∆ήµο
Πάρου
Οι επιτροπές τα θέµατα που θα
συζητηθούν για να αποτελέσουν θέσεις
για δράση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α στην Παριανή
κοινωνία.

Του Γιώργου Πατσιώτη

Η 13η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού
πρωταθλήµατος Κυκλάδων δεν αποδεί-
χθηκε γρουσούζικη για την οµάδα του
ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας. Η οµάδα του
Νίκου Μοστράτου «απέδρασε» από τη
Σαντορίνη κερδίζοντας πανάξια µε 3-1 τον
Πανθηραϊκό. Μια νίκη που ήταν η πρώτη
για την οµάδα του Νηρέα στην ιστορία
του µέσα στη Σαντορίνη επί του
Πανθηραϊκού. Με τη νίκη της αυτή η
οµάδα της Νάουσας διατηρήθηκε στην
κορυφή της βαθµολογίας ενώ «εξόντωσε»
έναν διεκδικητή της πρώτης θέσης, αφού
τον άφησε πίσω του πέντε βαθµούς.
Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι µε πάθος και
δυνατές µονοµαχίες µέσα σε αγωνιστικά
πλαίσια από τους ποδοσφαιριστές και των
δυο οµάδων καθώς και οι δυο οµάδες
ήθελαν τη νίκη.
Στο 5΄, ο ∆ουλγεράκης µε σέντρα έξω από
την περιοχή του Πανθηραϊκού βρήκε τον
Κρητικό και ο τελευταίος µε δεξί σουτ
στην αριστερή γωνία του Λυγνού κάνει το
0-1.
Στο 43΄, µεγάλη ευκαιρία για τον
Πανθηραϊκό, σε σουτ επιθετικού µέσα
από τη µικρή περιοχή του Νηρέα, η
µπάλα φεύγει µόλις άουτ, πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι του Τσουνάκη.
Στο 76΄ εκτέλεση φάουλ για τον
Πανθηραϊκό και αδράνεια των αµυντικών
του Νηρέα φέρνει τον Τσικέλα σε θέση
βολής, όπου µε πλασέ, µέσα από τη
µικρή περιοχή και παρά την προσπάθεια
του Τσουνάκη φέρνει το µατς στα ίσα (1-
1).
Στα τελευταία 14 λεπτά η οµάδα του
Νηρέα απέδειξε πως είχε περισσότερα
ψυχικά αποθέµατα καθώς στο 83’, ύστερα

από προσπάθεια του ∆ουλγεράκη και
σέντρα προς την µεγάλη περιοχή του
Πανθηραϊκού, βρίσκει τον Κρητικό και ο
τελευταίος µε σουτ στην κίνηση στέλνει
την µπάλα στο δεξί παραθυράκι της
εστίας του Λυγνού πραγµατοποιώντας το
1-2. Στο 93’ υστέρα από εξαιρετική ατο-
µική προσπάθεια του ∆ουλγεράκη ο
οποίος ξέφυγε από δύο αντιπάλους του
έφτασε στην µεγάλη περιοχή του
Πανθηραϊκού, την κατάλληλη στιγµή τρο-
φοδότησε τον Νίνο, ο οποίος µε πλασέ
έκανε το τελικό 1-3.
Καλή η διαιτησία του ∆εσύπρη και των
εποπτών Ρηγούτσου και Αρµακόλλα.
Νηρέας: Τσουνάκης, Γέραλης, Τόδρης,
∆εληµπαλταδάκης, Καρανίκης,
Κραβαρίτης, Μποφάκος, Κρητικός,
Μόλλα (Μπαρµπαρήγος), Τόδρης (Νίνο),
∆ουλγεράκης.

Πεντάρα ο Α.Ο. Πάρου
ήττα για τον Αστέρα
Με δυο βαθµούς διαφορά ακολουθεί τον
Νηρέα Νάουσας ο Α.Ο. Πάρου που είχε
εύκολο έργο απέναντι στον Α.Ο. Πύργου
στο γήπεδο της Παροικιάς. Ο Α.Ο. Πάρου
εντυπωσιακός κατά διαστήµατα δεν
δυσκολεύτηκε να επικρατήσει µε 5-0 και
να παραµείνει σε απόσταση βολής από
την κορυφή.
Αντίθετα ήττα, που τον αφήνει έξι βαθ-
µούς πίσω από την κορυφή, υπέστη ο
Αστέρας Μαρµάρων στο γήπεδό του µε 2-
1 από τον Αστέρα Τραγαίας. Χωρίς νίκη
έµεινε για µια ακόµη αγωνιστική ο
Μαρπησσαϊκός που ηττήθηκε στη Νάξο
µε 4-1 από το Φιλώτι.
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 13ης
αγωνιστικής έχουν ως εξής:
Αστ. Μαρµάρων – Αστ. Τραγαίας: 1-2,
ΚΕΜΑΣ Ίου – Α.Ο. Λάβα: 2-1, Α.Ο.
Πάρου – Α.Ο. Πύργου: 5-0, Α.Ο.
Πανθηραϊκός – ΑΜΕΣ Νηρέας: 1-3, Α.Ο.
Καρτεράδος – Αναγ. Νάξου: 7-2, ΑΜΣ
Φιλώτι – Μαρπησσαϊκός: 4-1.

Οι επόµενες δυο αγωνιστικές περιλαµ-
βάνουν τις εξής αναµετρήσεις:
14η αγωνιστική: ΚΕΜΑΣ Ίου – Αστ.
Μαρµάρων, Αστ. Τραγαίας – Α.Ο. Πάρου,
Α.Ο. Λάβα – Α.Ο. Πανθηραϊκός, Α.Ο.
Πύργου – Α.Ο. Καρτεράδος, Νηρέας
Νάουσας – Μαρπησσαϊκός, Αναγ. Νάξου –
Φιλώτι.
15η αγωνιστική: Αστ. Μαρµάρων – Α.Ο.
Πάρου, Α.Ο. Πανθηραϊκός – ΚΕΜΑΣ Ίου,
Α.Ο. Καρτεράδος – Αστ. Τραγαίας,
Μαρπησσαϊκός – Λάβα, Φιλώτι – Α.Ο.
Πύργου, Νηρέας Νάουσας – Αναγ. Νάξου.

Η βαθµολογία
ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

1) ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 29-9 29
2) Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 34-11 27
3) ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ 31-17 24
4) ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 20-12 24
5) ΑΣΤ. ΤΡΑΓΑΙΑΣ 23-16 24
6) ΑΣΤ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 26-14 23
7) Α.Μ.Σ ΦΙΛΩΤΙ 27-18 22
8) Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 12 -23 16
9) Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ 15-25 13
10) ΑΝΑΓ. ΝΑΞΟΥ 35-41 12
11) ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 21-34 10
12) ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 5-52 -3  
* Ο Καρτεράδος και η Ίος έχουν από
ένα παιχνίδι λιγότερο
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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ΠΑΡΟΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977
ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας
τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Με παρόντες τους περισ-
σότερους αθλητές, τους
γονείς τους και πολλούς
καλεσµένους έκοψε ο
Ναυτικός Όµιλος Πάρου
την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του στην αίθουσα
του «Αρχίλοχου» την
Κυριακή 3
Φεβρουαρίου.
Ένα καλοφτιαγµένο
βίντεο από τις αγωνιστι-
κές στιγµές της χρονιάς
που πέρασε, εντυπωσία-
σε τους παρευρισκοµέ-
νους που τίµησαν µε την
παρουσία τους την εκδή-

λωση.
Με µία σύντοµη οµιλία
χαιρέτησε τους παρευρι-
σκοµένους ο ∆ήµαρχος
Πάρου Χ. Βλαχογιάννης,
η Έπαρχος Πάρου Γ.
Πρωτολάτη, ο
Λιµενάρχης Πάρου
Ηλίας Κουντροµιχάλης,
ο επικεφαλής της δηµο-
τικής µειοψηφίας
Λουϊζος Κοντός και ο
εκπρόσωπος του συλλό-
γου Παρίων
Εκατονταπυλιανής κ.
Ζουµής, ενώ παραβρέ-
θηκαν η αντιδήµαρχος
Α. Κάγκανη, ο πρόεδρος
του ∆.Ο.Ν.Α. Πάρου Φρ.
Βελέντζας και ο διοικη-
τής του Κλιµακίου
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Πάρου Ι.
Κρανιάς. Επίσης χαιρετι-
σµούς έστειλαν ο Γ.Γ.
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
κ. Χ. Κόκκινος, οι
Βουλευτές Ν.Κυκλάδων,

Ι. Βρούτσης, Άρια
Μπινοπούλου, Π. Ρήγας
και ο έφορος Νήσων
Αιγαίου της Ελληνικής
Ιστιοπλοϊκής

Οµοσπονδίας. Σ.
Παπαδέας.
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο
του Ν.Ο.Π. και οι προ-
πονητές τίµησαν τους

καλύτερους αθλητές της
χρονιάς µε αναµνηστικές
πλακέτες, για το ήθος
και τις αγωνιστικές τους
επιτυχίες. Τις πλακέτες

απέµειναν οι προπονητές
τους Β. Σωτηρίου στην
κατηγορία  Optimist
στην αθλήτρια  Σαρρή
Πολυξένη, και ο Α.
Λεµάνης στην κατηγορία
Laser στην αθλήτρια
Θεοχάρη Σταυρούλα.
Αναµνηστική πλακέτα
δόθηκε και στον Σιφναίο
∆ηµήτρη για την δωρεά
µεγάλου Ιστιοπλοϊκού
σκάφους, όπου και ανα-
κοινώθηκε η ανακήρυξη
του σε επίτιµο µέλος του
Οµίλου. Το ∆.Σ. εύχεται
σε όλους καλή χρονιά
και επιτυχίες.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ                                                                Πάρος 21 Ιανουαρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο τοµέας γυναικών της Τοπική Επιτροπής Νέας ∆ηµοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου διοργανώ-
νει 4ήµερη εκδροµή 13 – 16 Μαρτίου 2008 στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. Για πληροφορίες
& δηλώσεις συµµετοχής. Τηλ. 22840 24347  &  697 4811838 κ. Μπιζά – Τσώλη Κυριακή.

ΚΚοοππήή  ππίίττααςς  ΝΝααυυττιικκοούύ  ΟΟμμίίλλοουυ  ΠΠάάρροουυ

Ôßìçóáí Þèïò êáé áãùíéóôéêÝò åðéôõ÷ßåò

ΌΌμμιιλλοοςς
ΑΑννττιισσφφααίίρριισσηηςς
ΠΠάάρροουυ
Σύντοµα
γήπεδα στο
Αγροκήπιο
Με µεγάλη επιτυχία
πραγµατοποιήθηκε την
Κυριακή 20-1-2008 στο
χώρο του καφέ ΠΑΝΘΕ-
ΟΝ, η γιορτή της κοπής
της πίτας για το 2008
του Οµίλου
Αντισφαίρισης Πάρου.
Στην τελετή παρέστησαν
η Έπαρχος Πάρου, ο
∆ήµαρχος, οι
Αντιδήµαρχοι και πολλοί
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
όπως και πολλά µέλη
και φίλοι του τένις.
Ο Πρόεδρος του Ο.Α.
Πάρου κ. Θέµης
Καλπακτσόγλου, στην
σύντοµη οµιλία του, ανα-
φέρθηκε στην λειτουργία
του νέου γραφείου στο
χώρο του Αγροκηπίου,
όπως και στο σοβαρό
πρόβληµα που αντιµετω-
πίζει ο Όµιλος µε την µη
ύπαρξη ∆ηµοτικών γηπέ-
δων.
Για το θέµα αυτό, τόσο η
Έπαρχος όσο και ο
∆ήµαρχος στον σύντοµο
χαιρετισµό τους, διαβε-
βαίωσαν τους παριστά-
µενους ότι το πρόβληµα
πλησιάζει προς την λύση
του, και ότι έχουν δροµο-
λογηθεί όλες οι απαραί-
τητες ενέργειες, ώστε
σύντοµα να κατασκευα-
στούν τα γήπεδα στο
χώρο του Αγροκηπίου,
όπως έχει από ετών ανα-
κοινωθεί.
Οι τυχεροί της χρονιάς
κέρδισαν µια ρακέτα του
τένις και ένα ζευγάρι
αθλητικά παπούτσια,
ενώ ο Όµιλος τίµησε µε
αναµνηστικές πλακέτες
τους κυρίους Στέλιο
Αλιπράντη και Γρηγόρη
Αλιπράντη για την
πολυετή προσφορά τους
στον Όµιλο, όπως και το
γηραιότερο αθλούµενο
µέλος και πρωτεργάτη
της εξάπλωσης του τένις
στην Πάρο Φρέντερικ
Βοοtz.


