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προχωρήσει στην εξεύρε-
ση και αγορά από το
δήµο έκτασης στην
οποία θα λειτουργούσε
χώρος υγειονοµικής
ταφής απορριµµάτων. Ο
χώρος βρέθηκε στη διάρ-
κεια της τετραετίας 1999
- 2002, στη θέση
«Μπούγαδος», συµφωνή-
θηκε µε τους ιδιοκτήτες
η τιµή ανά στρέµµα και
ο αριθµός των στρεµµά-
των που θα αγόραζε ο
δήµος, µετά την έγκριση
του ειδικού χωροταξικού
σχεδίου και την προέ-
γκριση χωροθέτησης µε
βάση την οποία η έκταση
θα εκρίνετο ως κατάλλη-
λη. Για την κατοχύρωση
µάλιστα της έκτασης για
λογαριασµό του δήµου
υπεγράφη και σχετικό
προσύµφωνο. Η µετέπει-
τα δηµοτική αρχή προ-
χώρησε στα εύκολα,
δηλαδή στην αγορά των
100 στρεµµάτων αντί του
ποσού των 70 εκατοµµυ-
ρίων δραχµών, στην ολο-
κλήρωση τού συνόλου
των µελετών και στη
δηµοπράτηση του έργου,
µετά την εξασφάλιση της
απαιτούµενης χρηµατο-
δότησης από την κυβέρ-
νηση.
Η λειτουργία όµως αυτού
του έργου δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Είναι
δαπανηρή και είναι
βέβαιο ότι ο δηµότης θα
επιβαρυνθεί και µε νέα
και ίσως µεγάλη αύξηση
των δηµοτικών τελών.
Εν τω µεταξύ εκκρεµεί η
αποκατάσταση των
χώρων που λειτουργούν
οι ανεξέλεγκτες χωµατε-
ρές, µε πρώτη αυτή που
λειτουργεί στο Μαράθι, η
οποία βρίσκεται σε
χαρακτηρισµένο αρχαιο-
λογικό χώρο, αφού στην
περιοχή υπάρχουν 30
επιφανειακά αρχαία
λατοµεία.
Όπως και να έχει η ολο-
κλήρωση ενός µεγάλου
έργου υποδοµής, όπως
είναι ο Χ.Υ.Τ.Α., ασφα-
λώς είναι ένα σπουδαίο
γεγονός για το νησί. Εξ
ίσου σπουδαίο γεγονός
είναι και η λειτουργία
του, η οποία εκτιµάται
ότι θα έχει χρονική διάρ-
κεια 15 ετών. Το διάστη-
µα αυτό είναι αρκετό για
να αναζητηθεί µια άλλη,
καλύτερη λύση, που θα
επιβαρύνει ελάχιστα το
περιβάλλον της Πάρου.

   

íçóéÜ ìáò
Ýíá ðñüâëçìá

Ο Χώρος Υγειονοµικής
Ταφής Απορριµµάτων, προ-

βλέπεται να έχει ολοκληρω-
θεί µέσα στο 2008, εάν ο ανά-

δοχος του έργου προχωρήσει
µε γρηγορότερους ρυθµούς

Όποιος επισκεφθεί το εργοτάξιο στην περιοχή του
Μπούγαδου, εντυπωσιάζεται από το µέγεθος του έργου
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11940:  Οι  μεγάλεςς  γιορτέςς  του  άγιου  ∆ωδεκαήμερου

Ôá öáíáñÜêéá äåí Üíáøáí, ïé êáìðÜíåò
ôùí åêêëçóéþí äåí êôýðçóáí…
Ο καιρός περνούσε. Ήλθαν οι
µεγάλες γιορτές: τα Χριστούγεννα,
η Πρωτοχρονιά, τα Φώτα!
Όλα ήταν ήσυχα, χωρίς την παλιά
λάµψη, που έδιναν άλλοτε, στην
ήσυχη ζωή µας, οι µεγάλες γιορ-
τές του άγιου ∆ωδεκαήµερου. Για
τα κάλαντα βγήκαµε πολύ νωρίτε-
ρα από την συνηθισµένη ώρα,
χωρίς αναµµένα φαναράκια. Το
απαγόρευε η συσκότιση.

Οι καµπάνες των εκκλησιών, δεν κτύ-
πησαν για να αναγγείλουν στους
πιστούς, τις µεγάλες γιορτές της
Χριστιανοσύνης! Από τις εορταστικές
λειτουργίες έλλειπαν τα παλληκάρια.
Μέσα στους ναούς, έβλεπες µόνο
γυναίκες, γέροντες και παιδιά. Είχαν
έλθει και τα τραγικά
µαντάτα για κάποια απ’
αυτά τα παλληκάρια,
που δεν θα επέστρεφαν
πια, στο νησί µας. Την
εποχή εκείνη, το πένθος,
δεν περιοριζόταν στις
οικογένειες και τους συγ-
γενείς των νεκρών. Όλη η
µικρή µας κοινωνία,
έπασχε µαζί τους, ιδιαί-
τερα τώρα που οι συµπο-
λίτες µας που χάθηκαν,
ήταν νέοι άνθρωποι που
πέθαναν για την πατρίδα!

Πέρασαν οι γιορτές. Οι
µέρες αργοκυλούσαν µε
τις λίγες, αλλά χαρούµε-
νες ειδήσεις από το
µέτωπο, ότι ο στρατός
µας προχωρεί. Θυµάµαι,
το κοινοτικό καφενείο,
που είχε τότε, ο µακαρί-
της µπάρµπα - Μανώλης,
ο Κάρταλης, το «µεγάλο
καφενείο», όπως το έλε-
γαν. Ήταν στο ισόγειο
του παλαιού
∆ηµαρχείου, εκεί που
στεγάζεται σήµερα το
ΚΑΠΗ. Ήταν το καλύτερο
καφενείο της Παροικιάς.
Σ’ αυτό σύχναζαν οι
δηµόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι
του ∆ηµοσίου και ευκατάστατοι έµπο-
ροι και εισοδηµατίες. Σ’ αυτό, λοιπόν,
το καφενείο, όταν άρχισε ο πόλεµος,
είχαν φτιάξει µε µεγάλες λευκές
κόλλες που είχαν κολλήσει σ’ έναν
τοίχο, την µια δίπλα στην άλλη, ένα
τεράστιο χάρτη της Αλβανίας. Όταν ο
στρατός µας άρχισε να προελαύνει
µέσα στο αλβανικό έδαφος, στα
σηµεία που έδειχναν τις πόλεις και τα
χωριά που κατείχε, τοποθέτησαν πολύ
µικρές χάρτινες ελληνικές σηµαίες.
Έτσι, µε µια µατιά, µπορούσε ο καθέ-
νας  να αντιληφθεί ποιες πόλεις και
ποια χωριά, είχε µέχρι εκείνη την
ώρα, ελευθερώσει ο στρατός µας. Τις
µικρές αυτές σηµαίες µετακινούσαν
κάθε φορά, που ο ελληνικός στρατός
ελευθέρωνε κάποια πόλη. Με τις ίδιες
σε µέγεθος, ιταλικές σηµαίες, είχαν
επισηµάνει εκείνες τις πόλεις που

κατείχαν ακόµα οι Ιταλοί.

Περνούσαµε έξω από το καφενείο
και προσπαθούσαµε, κοιτάζοντας
µέσα από τα τζάµια των παραθύρων
του, να παρακολουθήσουµε την νικη-
φόρα προέλαση του στρατού µας, από
την µετακίνηση των µικρών ελληνικών
σηµαιών, που όπως αναφέρθηκε, όρι-
ζαν τις θέσεις που βρισκόταν ο στρα-
τός µας. ∆εν µπορούσαµε, βέβαια, να
διαβάσουµε τα ονόµατα των πόλεων
και των τοποθεσιών, αλλά βλέπαµε τις
µικρές ελληνικές σηµαίες να προχω-
ρούν µέσα στην Αλβανία και αντίθετα,
τις ιταλικές, να µετακινούνται προς τα
πίσω! Και αυτό µας αρκούσε!

Παρά την απεγνωσµένη προσπάθεια
των Ιταλών, να κρατηθούν στις στρα-

τηγικές θέσεις Κλεισούρα και
Τεπελένι, ο στρατός µας, παρ’ όλο που
είχε να αντιµετωπίσει έναν φοβερότε-
ρο ακόµα αντίπαλο, τον βαρύ χειµώ-
να της χρονιάς εκείνης, µε υπεράν-
θρωπες προσπάθειες, κατόρθωσε να
κρατά τις θέσεις του, να προχωρά
σιγά-σιγά, µέσα στο εχθρικό έδαφος,
στα παγωµένα αλβανικά βουνά! Οι
στρατιώτες µας, µε τα άκρα τους
γεµάτα κρυοπαγήµατα, προχωρούσαν
αργά και περίµεναν την άνοιξη, για να
µπορέσουν να κινηθούν, µέσα στο
τραχύ αλβανικό έδαφος, µε  ταχύτε-
ρους ρυθµούς.

Μάρτιος 1941.

Ο ελληνικός στρατός έχει συντρίψει
τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των
Ιταλών. Ακόµα και την περίφηµη

«εαρινή επίθεση» που
προανήγγειλε ο
Μουσολίνι, µε κοµπα-
σµό και την οποία
παρακολούθησε ο ίδιος,
στα πεδία των µαχών,
απέκρουσαν οι ηρωικοί
στρατιώτες µας και έκα-
ναν τον Ιταλό δικτάτορα,
να επιστρέψει κατησχυ-
µένος στη Ρώµη. Τότε
υποχρεώθηκε να ζητήσει
τη βοήθεια  του συµµά-
χου του, δικτάτορα της
Γερµανίας, Αδόλφου
Χίτλερ.

Ο Φύρερ, ανταποκρίθη-
κε στην έκκληση του
συµµάχου του, Ντούτσε.

Στις 6 Απριλίου 1941, άρχισε η επίθε-
ση του σιδερόφρακτου γερµανικού
στρατού, στα οχυρά της ελληνοβουλ-
γαρικής µεθορίου. Εκεί, όπως είναι
γνωστό, έγινε σωστή τιτανοµαχία!

Οι Γερµανοί δεν µπόρεσαν να κάµ-
ψουν την αντίσταση των ηρωικών υπε-
ρασπιστών των οχυρών, µπήκαν όµως
στο ελληνικό έδαφος από την
Γιουγκοσλαβία και κατέλαβαν την
Θεσσαλονίκη, οπότε ο ηρωικός
αγώνας των οχυρών, ήταν µάταιος
πια. Έτσι, ύστερα από το πρώτο πρω-
τόκολλο συνθηκολόγησης, που υπέ-
γραψε ο αντιστράτηγος Μπακόπουλος,
µε τους Γερµανούς, οι ηρωικοί υπε-
ρασπιστές των οχυρών, κατέθεσαν τα
όπλα. Η Πάρος, είχε τη συµµετοχή
της σ’ αυτή την εποποιία. Ανάµεσα
στους υπερασπιστές του οχυρού
Ρούπελ, ήταν και ο Παριανός, έφεδρος

ανθυπολοχαγός, αείµνη-
στος Αργύρης Αθανασίου
Μαρινόπουλος. Η µνήµη
του, όπως και η µνήµη
όλων των παλληκαριών,
που πολέµησαν σ’ αυτόν
τον πόλεµο, αλλά και σ’
όλους τους αγώνες της
Πατρίδας µας, ας είναι
αιώνια!

Στις 23 Απριλίου
1941, ο διοικητής της
στρατιάς Ηπείρου -
Μακεδονίας, αντιστράτη-
γος Τσολάκογλου, υπο-
χρεώθηκε να υπογράψει
πρωτόκολλο συνθηκολό-
γησης, µε τον Γερµανό
στρατηγό Γιοντλ και τον
Ιταλό, Φερρέρο.
Αποτέλεσµα όλων αυτών
ήταν, ο ελληνικός στρα-
τός να καταθέσει τα
όπλα. Οι δοξασµένες
µεραρχίες της Ηπείρου
και της ∆υτικής
Μακεδονίας, διαλύθη-
καν, οπότε άρχισε, µε
χίλια εµπόδια, η επι-
στροφή των πολεµιστών,
στα σπίτια τους. Οι
ήρωες πολεµιστές της
Αλβανίας, που είχαν
νικήσει τις πολυπληθέ-
στερες και πολύ καλύτε-
ρα εξοπλισµένες ιταλικές
στρατιές, καθώς και οι
ηρωικοί υπερασπιστές
των οχυρών της
Μακεδονίας, προσπα-
θούσαν τώρα να βρουν
τρόπους να επιζήσουν
και να επιστρέψουν σώοι,
στα σπίτια τους.

Με όλα όσα αναφέρω
παραπάνω, ήλθε ο Μάιος
του 1941. Οι κάτοικοι
του νησιού µας ήταν
ανήσυχοι.
Βρισκόντουσαν σε µια
διαρκή υπερένταση! ∆εν
µπορούσαν να έχουν νέα

από τους δικούς τους ανθρώπους που
ήταν στην Αλβανία ή σε περιοχές της
Χώρας µας, στις οποίες είχαν γίνει
πολεµικές επιχειρήσεις. Άρχισαν να
έρχονται, στην Πάρο, µικρά καΐκια µε
πολεµιστές της Αλβανίας, που είχαν
άλλους διαφορετικούς προορισµούς.
∆ικοί µας, Παριανοί στρατιώτες, ελά-
χιστοι είχαν φανεί.

Τις πρώτες µέρες του Μαΐου, ήλθε
στο νησί µας ένα καΐκι γεµάτο στρα-
τιώτες, πολεµιστές της Αλβανίας, που
ήταν όλοι τους από την Κρήτη. ∆εν
µπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του
και να τους πάει στο νησί τους, γιατί
τα γερµανικά αεροπλάνα, δεν άφηναν
πλεούµενο στη θαλάσσια περιοχή
µεταξύ των Κυκλάδων και της Κρήτης,
που να µην το βυθίσουν. Γι’ αυτό και
οι στρατιώτες που µετέφερε, αποβιβά-
στηκαν στο λιµάνι µας.

Του Παναγιώτη
Πατέλλη

Απόσπασµα από
το κεφάλαιο
“Μέρες Πολέµου”
του υπό έκδοση
βιβλίου του,
«Αναµνήσεις
ενός Παριανού»

Παροικιά τη δεκαετία του ‘40. Στο βάθος διακρίνεται η Εκατονταπυλιανή
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Χριστούγεννα παραµονές.
Χριστούγεννα και χιονιάς
πάντα πάνε µαζί. Μα εκείνη
τη χρονιά οι καιροί ήτανε
φουρτουνιασµένοι παρά
φύση. Χιόνι δέν έρριχνε.
Μοναχά που η ατµόσφαιρα
ήτανε θυµωµένη, και φυσού-
σανε σκληροί βοριάδες µε
χιονόνερο και µ’ αστραπές.
Καµµιά βδοµάδα ο καιρός
καλωσύνεψε και φυσούσε
µια τραµουντάνα που αρµε-
νιζότανε. Μα την παραµονή
τα κατσούφιασε. Την παρα-
µονή από το πρωΐ ο ουρανός
ήτανε µαύρος σαν µολύβι, κ’
έπιασε κ’ έρριχνε βελονιαστό
χιονόνερο.

Σε µια τοποθεσία που τη λέγα-
νε Σκρόφα, βρισκότανε ένα
µαντρί µε γιδοπρόδατα, απάνω
σε µια πλαγιά του βουνού που
κοίταζε κατά το πέλαγο. το
µέρος αυτό ήτανε άγριο κ’
έρηµο, γεµάτο αγριόπρινα, σκί-
νους και κουµαριές, που ήτανε
κατακόκκινες από τα κούµαρα.
το µαντρί ήτανε τριγυρισµένο µε
ξεροτρόχαλο [=ξερολιθιά].

Οι τσοµπάνηδες καθόντανε
µέσα σε µια σπηλιά που βρισκό-
τανε παραµέσα και πιο ψηλά από
τη µάντρα και που κοίταζε κατά
τη νοτιά. Μεγάλη σπηλιά, µε
τρία - τέσσερα χωρίσµατα, κι
αψηλή ως τρία µπόγια. Τα
ζωντανά σταλιάζανε κάτω από
τις χαµηλές σάγιες, που έσκυβες
για να µπεις µέσα. Σωροί από
κοπριά στεκόντανε εδώ κ’ εκεί,
και βγάζανε µια σπιρτόζα µυρου-
διά. Χάµω, το χώµα ήτανε σκου-
πισµένο και καθαρό, γιατί οι τσο-
µπάνηδες ήτανε µερακλήδες, και
βάζανε τα παιδιά και σκουπίζανε
ταχτικά µε κάτι σκούπες κανωµέ-
νες από αστοιβιές.

Αρχιτσέλιγκας ήτανε ο Γιάννης
ο Μπαρµπάκος, ένας άνθρωπος
µισάγριος, γεννηµένος ανάµεσα
στα γίδια και στα πρόβατα.
Ήτανε µαύρος, µαλλιαρός, µε
γένεια µαύρα κόρακας, σγουρά
και σφιχτά σαν του κριαριού.
Φορούσε σαλβάρια κοντά ως το
γόνατο, σελάχι στη µέση του,
ζουνάρι πλατύ, βαριά τζεσµέδια
στα ποδάρια του. το κεφάλι του
το είχε τυλιγµένο µ’ ένα µεγάλο
µαντίλι σαν σαρίκι, κ’ οι µαρχα-
µάδες [= τα κρόσια] κρεµόντανε
στο πρόσωπό του. Αρχαίος
άνθρωπος!
Είχε δυο παραγυιούς, τον Αλέξη
και τον ∆υσσέα, δυο παλληκαρό-
πουλα ως είκοσι χρονών. Είχε
και τρία παιδιά, που τους βοη-
θούσανε στ’ άρµεγµα και κοιτά-
ζανε το µαντρί νά ‘ναι καθαρό.
Αυτές οι έξι ψυχές εζούσανε σε
κείνο το µέρος, κρυφά από τον
Θεό. Ανάρια βλέπανε άνθρωπο.

Η σπηλιά ήτανε καπνισµένη κι ο
βράχος είχε µαυρίσει ως απάνω
από την καπνιά που έβγαινε από
το στόµα της σπηλιάς. Εκεί µέσα
είχανε τα γιατάκια τους, σαν
µεντέρια, στρωµένα µε προβιές.
Στους τοίχους της σπηλιάς είχα-
νε µπήξει παλούκια µέσα στις
σκισµάδες του βράχου, και κρε-
µόντανε καρδάρες, τυροβόλια,
µαγιές, τουφέκια και µαχαίρια,
λες κ’ ήτανε ληµέρι των ληστών.
Απ’ έξω φυλάγανε οι σκύλοι,

όλοι άγριοι σαν λύκοι.

Η ακροθαλασσιά βρισκότανε
ως ένα τσιγάρο απόσταση από
τη µάντρα. Ήτανε έρηµη, κι
άλλο δεν ακουγότανε εκεί πέρα
παρά µοναχά ο αγκοµαχητός του
πελάγου, µέρα - νύχτα. Με τον
βοριά απάγκιαζε, και καµµιά
φορά πόδιζε κανένα καΐκι.
Αλλιώς δεν έβλεπες βάρκα που-
θενά. Από το µαντρί αγνάντευε
κανένας το πέλαγο ανάµεσα στα
δέντρα, και το µάτι ξεχώριζε
καθαρά τα βουνά της Μυτιλήνης.

Την παραµονή τα
Χριστούγεννα, είπαµε πως ο

καιρός χάλασε, κι άρχισε να
πέφτει χιονόνερο. Οι τσοµπάνη-
δες είχανε µαζευτεί στη σπηλιά
κι ανάψανε µια µεγάλη φωτιά και
κουβεντιάζανε. Τα παιδιά είχανε
σφάξει δυο αρνιά και τα γδέρνα-
νε. Ο Αλέξης έβαλε απάνω σ’ ένα
ράφι µυτζήθρες και τυρί ανάλατο
µέσα στα τυροβόλια, αγίζι και
γιαούρτι. Ο ∆υσσέας είχε µια
παλιά Σύνοψη, κ’ επειδή γνώριζε
λίγο από ψαλτικά κ’ ήξερε και
πέντε γράµµατα, διάβαζε τις
Κυριακάδες κι όποτε ήτανε γιορ-
τή κανένα τροπάρι και λιγοστά
από τον Εξάψαλµο. Εκείνη την
ώρα φυλλοµετρούσε τη Σύνοψη,
για να δει τι γράµµατα ήτανε να
πει.

Θά ‘τανε ώρα σπερινού. Κείνη
την ώρα ακούσανε κάτι τουφε-
κιές. Καταλάβανε πως θά ‘τανε
τίποτα κυνηγοί. το ένα παιδί,
που είχε πάγει να φέρει ξύλα µε
τον γάϊδαρο, είπε πως το πρωΐ
είχε ακούσει τουφεκιές κατά την
από µέσα θάλασσα, κατά την
Άγια-Παρασκευή. Οι σκύλοι πιά-
σανε και γαβγίζανε όλοι µαζί και
πεταχτήκανε όξω από τη
µάντρα.

Σε λίγο φανερωθήκανε από
πάνω από τη σπηλιά δυό άνθρω-
ποι µε τουφέκια, και φωνάζανε
τους τσοµπάνηδες να µαζέψουνε
τα σκυλιά, που χυµήξανε απάνω
τους. Ο Σκούρης άφησε τους
ανθρώπους κι άρπαξε ένα από τα
ζαγάρια πού ‘χανε οι κυνηγοί και
το ξετίναζε να το πνίξει. Ο κυνη-
γός έρριξε απάνου του, και τα
σκάγια τον πόνεσανε και γύρισε
πίσω, µαζί µε τ’ άλλα µαντρό-
σκυλα, που πηγαίνανε πισώδρο-
µα όσο κατεβαίνανε οι κυνηγοί.
Τέλος πάντων, εβγήκε ο
Μπαρµπάκος µε τους άλλους και
πιάσανε τον Σκούρη και τον
δέσανε, διώξανε και τ’ άλλα σκυ-

λιά.

«Ώρα καλή, βρε παιδιά!» φώνα-
ξε ο Παναγής ο Καρδαµίτσας,
ζωσµένος µε τα φυσεγκλίκια, µε
το ταγάρι γεµάτο πουλιά.

Ο άλλος, που ήτανε µαζί του,
ήτανε ο γυιός του ο ∆ηµητρός.
«Πολλά τα έτη!» αποκριθήκανε ο
Μπαρµπάκος κ’ η συντροφιά
του. «Καλώς ορίσατε!»
Τους πήγανε στη σπηλιά.
«Μωρέ, τ’ είν’ εδώ; Παλάτι!
Παλάτι µε βασιλοπούλες!» είπε ο
µπάρµπα-Παναγής, δείχνοντας
τις µυτζήθρες που αχνίζανε.

Τους βάλανε να καθήσουνε,

τους κάνανε καφέ. Οι κυνηγοί
είχανε κονιάκι. Κεραστήκανε.
«Βρε αδερφέ», έλεγε ο µπάρ-
µπα-Παναγής, «ποιος να τό
‘λεγε, χρονιάρα µέρα, πως θα
κάνουµε Χριστούγεννα στο σπή-
λαιο που εγεννήθη ο Χριστός!
Εχτές περάσαµε στην Άγια -
Παρασκευή, να κυνηγήσουµε
λίγο. Ε, δικός µας είναι ο ηγού-
µενος, κοιµηθήκαµε στο µονα-
στήρι, και σήµερα την αυγή βγή-
καµε στο κυνήγι. Βλέποντας πως
φουρτούνιασε ο καιρός, είπαµε
πως δε θα µπορέσουµε να περά-
σουµε το µπουγάζι µε τη σαπιό-
βαρκα του µπάρµπα-Μανώλη
του Βασιλέ. Κ’ επειδή ξέραµε απ’
άλλη φορά το µαντρί, και µε το
κυνήγι πέσαµε σε τούτα τα
σύνορα, είπαµε νά ‘ρθουµε στ’
αρχοντικό σας... Μωρέ, τι σκύλο
έχετε; Αυτό είναι θηρίο, ασλάνι
και καπλάνι!
Μπρε, µπρε, µπρε! το ζαγάρι το
πετσόκοψε! Για κοίταξε τι χάλια
το ‘κανε!»

Και γύρισε σε µια γωνιά της
σπηλιάς, που κλαµούριζε το
σκυλί κ’ έτρεµε σαν θερµιασµέ-
νο.
«Έλα δω, Φλοξ! Φλοξ!»
Μα η Φλοξ από την τροµάρα της
τρύπωνε πιό βαθιά.
Άµα ήπιανε δυό-τρία κονιάκια, ο
µπάρµπα-Παναγής άρχισε να
µασά τα µουστάκια του, και στο
τέλος έπιασε να τραγουδά:

Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν
είναι ορισµός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν να
πω στ’ αρχοντικό σας.

Ύστερα ο ∆υσσέας έψαλε το
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε».
Εκείνη την ώρα ακούσανε πάλι
τα σκυλιά να γαβγίζουνε.
Στείλανε τα παιδιά να δούνε τι

είναι. Ο αγέρας είχε µπουρινιάσει
κ’ έρριχνε παγωµένο νερό. Κρύο
τάντανο!

Σε λίγο πάψανε τα σκυλιά, και
γυρίσανε πίσω τα παιδιά. Από
πίσω τους µπήκανε στη σπηλιά
τρεις άντρες, που φαινόντανε
πως ήτανε θαλασσινοί, και δυό
καλόγεροι, βρεµένοι όλοι και
ξυλιασµένοι απ’ το κρύο. Τους
καλωσορίσανε, τους βάλανε και
καθήσανε.

Μόλις πήγε κοντά στη φωτιά ο
πρώτος, ο καπετάνιος, τον γνώ-
ρισε ο Μπαρµπάκος κ’ έβγαλε
µια χαρούµενη φωνή. Ήτανε ο

καπετάν-Κωσταντής ο
Μπιλικτσής, που ταξίδευε στην
Πόλη. Είχε περάσει κι άλλη φορά
από τη Σκρόφα, κ’ είχανε δέσει
φιλία µε τον Μπαρµπάκο, που
δεν ήξερε τι περιποίηση να τους
κάνει. οι άλλοι δυό ήτανε γεµι-
τζήδες κι αυτοί, άνθρωποι του
καϊκιού του.

Ο ένας από τους καλόγερους,
ένας σωµατώδης µε µαύρα
γένεια, οµορφάνθρωπος, ήτανε ο
πάτερ-Σιλβέστρος Κουκουτός,
καλογερόπαπας. Ο άλλος ήτανε
λιγνός, µε λίγες ανάριες τρίχες
στο πηγούνι, σαν τον Άγιο
Γιάννη τον Καλυβίτη. Τον λέγανε
Αρσένιο Σγουρή.

Ο καπετάν-Κωσταντής ερχό-
τανε από την Πόλη και πήρε στο
καΐκι τον πάτερ-Σίλβεστρο, που
είχε πάγει στην Πόλη από τ’
Άγιον Όρος για ελέη, κ’ ήθελε να
κάνει Χριστούγεννα στην πατρί-
δα του. Ο πάτερ-Αρσένιος είχε
ταξιδέψει µαζί του από τη Μονή
του Παντοκράτορας στο Όρος,
κ’ ήτανε από τη Θεσσαλία.

Ταξιδέψανε καλά. Μα σαν
καβατζάρανε τον Κάβο-Μπαµπά,
ο αγέρας µπουρίνιασε, κι όλη τη
µέρα αρµενίζανε µε µουδαρισµέ-
να πανιά και µε τον στάντζο, ως
που φτάξανε κατά το βράδυ απ’
έξω από το Ταλιάνι. Ο καιρός
σκύλιαξε κι ο καπετάνιος δεν
µπόρεσε να ‘µπει στο µπουγάζι,
να κάνουνε Χριστούγεννα στην
πατρίδα.
Αποφάσισε λοιπόν να ποδίσει,
και πήγε και φουντάρισε στ’
απάγκειο, πίσω από έναν µικρόν
κάβο, από κάτω από το µαντρί.
Κ’ επειδή θυµήθηκε τον φίλο του
τον Μπαρµπάκο, πήρε τους
γέροντες και τους δυο άλλους
νοµατέους και τραβήξανε για το

αγίλι [=µαντρί]. Στο τσερνίκι
είχανε αφήσει τον µπαρµπ’ -
Απόστολο µε τον µούτσο.

Σάν είδανε πως στη σπηλιά βρι-
σκότανε κι ο κυρ-Παναγής µε
τον κυρ-∆ηµητρό, γίνηκε µεγάλη
χαρά και φασαρία.

«Μωρέ να δεις», έλεγε ο κυρ-
Παναγής, «τώρα ψέλναµε το
τροπάρι, κι απάνω που λέγαµε
«εν αυτή γαρ οι τοις άστροις
λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδά-
σκοντο...», φτάξατε κ’ εσείς οι
µάγοι µε τα δώρα! Γιατί βλέπω
µια νταµιζάνα κρασί, βλέπω
λακέρδα, βλέπω χαβιάρια, βλέπω
παξιµάδια, µπακλαβάδες, «σµύρ-
ναν, χρυσόν και λίβανον»!
Χα! Χα! Χα!» - γελούσε δυνατά ο
κυρ-Παναγής, µισοµεθυσµένος
και ψευδίζοντας, και χάϊδευε την
κοιλιά του, γιατί ήτανε καλοφα-
γάς.

Στο µεταξύ ο πάτερ - Αρσένιος
ο Σγουρής ζωντάνεψε ο καϊµέ-
νος, κ’ είπε σιγανά χαµογελώ-
ντας και τρίδοντας τα χέρια του:

«∆όξα σοι ο θεός, Κύριε ηµών
Ιησού Χριστέ, που µας ελύτρω-
σες εκ του κλύδωνος!» κ’ έκανε
τον σταυρό του.

Ο πάτερ - Σίλβεστρος είπε να
σηκωθούνε όρθιοι, κ’ είπε λίγες
ευχές, το «Χριστός γεννάται», κ’
ύστερα µε τη βροντερή φωνή
του έψαλε:
«Μεγάλυνον, ψυχή µου, την
τιµιωτέραν και ενδοξοτέραν των
άνω στρατευµάτων.

Μυστήριον ξένον ορώ και
παράδοξον. Ουρανόν το σπήλαι-
ον, θρόνον χερουβικόν την
Παρθένον, την φάτνην χωρίον,
εν ω ανεκλίθη ο αχώρητος
Χριστός ο Θεός, ον ανυµνούντες
µεγαλύνοµεν.»

Ύστερα καθήσανε στο τραπέζι.
Τέτοιο τραπέζι βλογηµένο και
χαρούµενο δεν έγινε σε κανένα
παλάτι. Τρώγανε και ψέλνανε.
Και του πουλιού το γάλα είχε
απάνω, από τα µοσκοβοληµένα
τ’ αρνιά, τα τυριά, τα µανούρια,
τις µυτζήθρες, τις µπεκάτσες και
τ’ άλλα πουλιά του κυνηγιού, ως
τη λακέρδα και τ’ άλλα τα πολίτι-
κα που φέρανε οι θαλασσινοί,
καθώς και κρασί µπρούσικο.

Όξω φυσοµανούσε ο χιονιάς,
και βογγούσανε τα δέντρα κ’ η
θάλασσα από µακριά. Ανάµεσα
στα βουΐσµατα ακουγόντανε και
τα κουδούνια από τα ζωντανά
που αναχαράζανε. Μέσα από τη
σπηλιά έβγαινε η κόκκινη αντι-
φεγγιά της φωτιάς µαζί µε τις
ψαλµωδίες και µε τις χαρούµενες
φωνές. Κι ο κυρ-Παναγής έκλεβε
κάπου-κάπου λίγον ύπνο, ρουχά-
λιζε λιγάκι κ’ ύστερα ξυπνούσε κ’
έψελνε µαζί µε τη συνοδεία.

Αληθινά, από τη Γέννηση του
Χριστού δεν έλειπε τίποτα.
Όλα υπήρχανε: το σπήλαιο,
οι ποιµένες, οι µάγοι µε τα
δώρα, κι ο ίδιος ο Χριστός ήτανε
παρών µε τους δύο µαθητές του,
που ευλογούσανε
«την βρώσιν και την πόσιν».

×ñéóôïýãåííá
óôç óðçëéÜ

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο
δδιιήήγγηημμαα
ττοουυ   
ΦΦώώττηη   ΚΚόόννττοογγλλοουυ
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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.

Αγγελία
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα. Τιµές
χαµηλές. Παροικία Πάρος. Πληροφορίες:
Τηλ.: 2284023738, 6932905529. ∆ηµήτρης.

Νέο  ∆.  ΣΣ.  σττο  σύλλογο
Γονέων  -  Κηδεμόνων  ∆ημοττικού
ΣΣχολείου,  Νηπιαγωγείου  Ανττιπάρου
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προέκυψε µετά τις εκλο-
γές που έγιναν στις 22 Νοεµβρίου στο σύλλογο
γονέων και κηδεµόνων του ∆ηµοτικού σχολείου και
Νηπιαγωγείου Αντιπάρου.
Το νέο ∆.Σ. η θητεία του οποίου είναι διετής έχει ως
εξής:
Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Φαρούπος Τάσος
Γραµµατέας: Καµπάσης Λεωνίδας
Γραµµατέας Β’: Πατέλη Αρσενία
Ταµίας: Κυριακοπούλου Βίκυ
Μέλη: Μαριάνου Καντιώ, Παλαιολόγου Άννα.

Ο επικεφαλής της Συν-Κυκλαδικής
Πρωτοβουλίας νοµαρχιακός σύµβου-
λος Νίκος Συρµαλένιος, στην
παρέµβαση του στην Ηµερίδα που
διοργάνωσε το ∆ίκτυο Αειφορικών
Νήσων (∆ΑΦΝΗ) στις 10 ∆εκεµβρίου
στην Αθήνα τόνισε µεταξύ άλλων τα
παρακάτω:
«Χαιρετίζουµε την Ηµερίδα, ευχόµα-
στε στο ∆ΑΦΝΗ κάθε επιτυχία, συγ-
χαίρουµε το ∆ήµο της Κέας, που βρα-
βεύθηκε για τις θετικές επιδόσεις του
στις δράσεις που συµβάλλουν στους
στόχους της αειφορίας. Θεωρούµε
όµως ότι πρέπει να προσεγγίσουµε το
θέµα της αειφόρου-βιώσιµης ανάπτυ-
ξης όχι αποσπασµατικά, αλλά προω-
θώντας συνολικά το ζήτηµα. Σωστά
επιβραβεύουµε τις θετικές δράσεις
(ανακύκλωση, διαχείριση λυµάτων
κ.λπ.), αλλά αυτές δεν µπορεί να είναι
ανεξάρτητες από την έννοια π.χ. της

«φέρουσας ικανότητας», για την οποία
δεν ακούσαµε τίποτα.
Τι θα γίνει π.χ. µε τη διαχείριση
απορριµµάτων ή τη διαχείριση του
νερού, όταν έχουµε µια συνεχή και
αλόγιστη επέκταση της δόµησης;
Στο χωροταξικό σχεδιασµό των
νησιών, αφού ακυρώθηκαν ουσιαστικά
οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ)
που εκκρεµούσαν από το 1988, µιλά-
µε σήµερα για τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
(Σχέδια Χωρικής Οργάνωσης Ανοικτών
Πόλεων), που µπορούν να προωθη-
θούν µε ευθύνη των ∆ήµων. Ποιος
µας λέει όµως ότι και αυτά δεν θα
παραπεµφθούν στις καλένδες, αφού
τα πάντα θα πρέπει να υπαχθούν στο
Εθνικό Χωροταξικό;
Αν θέλουµε λοιπόν να µιλάµε επί της
ουσίας για βιώσιµη - αειφόρο ανάπτυ-
ξη, θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε
τρεις άξονες:

α) να καθορίσουµε αν αποδεχόµαστε
την έννοια της «φέρουσας ικανότη-
τας» και να συζητήσουµε πως την
εννοούµε.
β) να προωθήσουµε το χωροταξικό
σχεδιασµό, µε καθορισµό χρήσεων
γης και αντίστοιχους όρους δόµησης.
Σχετικά µε την εκτός σχεδίου δόµηση,
είµαστε υπέρ της σταδιακής κατάργη-
σης της µε ταυτόχρονη σχεδιασµένη
επέκταση των υπαρχόντων οικισµών
και µε αντισταθµιστικά οφέλη.
γ) µέχρι τη θεσµοθέτηση των χωροτα-
ξικών, να πάρουµε από σήµερα όλα
τα ενδεδειγµένα µέτρα που θα απο-
τρέπουν την περαιτέρω εξάπλωση της
αυθαιρεσίας και της παρανοµίας.
Στην κατεύθυνση αυτή δεν µπορούν
ορισµένες δηµοτικές αρχές να αρνού-
νται τη συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση π.χ. στο θέµα της κατε-
δάφισης των αυθαιρέτων».

Παρέμββαση  Νίκου  Συρμαλένιου  στην  Ημερίδα  του  ∆ικτύου  Αειφφορικών  Νήσων

«Íá óõìöùíÞóïõìå ôé åííïïýìå
âéþóéìç áåéöüñï áíÜðôõîç»

ΟΟ  ∆∆..  ΒΒααξξεεββααννίίδδηηςς  ννέέοοςς  ππρρόόεεδδρροοςς
ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  ΛΛεευυκκιιααννώώνν
Μεγάλη ήταν η συµµετοχή στις εκλογές που
πραγµατοποιήθηκαν για την ανάδειξη νέων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της εξε-
λεγκτικής επιτροπής στο σύλλογο Λευκιανών
Πάρου για την επόµενη διετία..
Οι εκλογές πραγµατοποιήθηκαν στις 25
Νοεµβρίου στα γραφεία του συλλόγου στην
Αθήνα και οι εκλεγέντες συγκροτήθηκαν σε σώµα
ως εξής:
Πρόεδρος: ∆ηµήτρης Βαξεβανίδης
Αντιπρόεδρος: Κώστας Καστανιάς
Γενικός Γραµµατέας: Ιωάννης Κονταράτος
Ταµίας: Απόστολος Λουκής
Μέλη: Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου, Απόστολος
Παντελαίος, Κατερίνα Αρκά, Φωτεινή
Τριανταφύλλου και Μαρία Χανιώτη.
Την εξελεγκτική επιτροπή απαρτίζουν οι:
Κωνσταντίνος Περράκης, Ελένη Πανώριου και
Νικόλαος Κορωναίος.

∆ελτίο  Τύπου  της  
«Συν-Κυκλαδικής  Πρωτοβουλίας»  
για  την  αυθαίρετη  δόμηση

«Να  αναλάββουν  όλοι
τιςς  ευθύνεςς  τουςς»
Η «Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία» µε
∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρεται
στο θέµα της αρµοδιότητας για τις
κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων.
Αναλυτικά αναφέρει:
«Τις τελευταίες µέρες παρακολουθούµε
δια µέσου του τοπικού τύπου τη διελ-
κυνστίδα δηλώσεων και ανακοινώσεων,
µεταξύ του Νοµάρχη και ∆ηµάρχων ή
∆ηµοτικών Συµβουλίων µεγάλων
∆ήµων των Κυκλάδων γύρω από το
θέµα της αρµοδιότητας για τις κατεδα-
φίσεις των αυθαιρέτων.
Είναι φανερό ότι µετά και τις πρόσφα-
τες αποφάσεις του νοµαρχιακού συµ-
βουλίου (24 Οκτωβρίου 2007) και την
ενεργοποίηση της Ν.Α. για την αντιµε-
τώπιση της µάστιγας των αυθαιρέτων,
κάτι έχει αρχίσει και κινείται.
Είµαστε πεπεισµένοι ότι η υπόθεση
αυτή, µόλις τώρα αρχίζει. Γι’ αυτό και
χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία του
Νοµάρχη, να απευθύνει έστω και τώρα
πρόσκληση προς ορισµένους ∆ήµους
για σύναψη προγραµµατικών συµβάσε-
ων µε στόχο την κατεδάφιση αυθαιρέ-
των. Μας ικανοποιεί εξάλλου ότι, παρό-
τι ανάλογη πρόταση µας (στο
Νοµαρχιακό Συµβούλιο) δεν έτυχε
καθολικής επιδοκιµασίας, υιοθετείται
τώρα από το Νοµάρχη. Βεβαίως η δική
µας πρόταση µιλούσε για δυνατότητα
σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων
είτε µε τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ, είτε
και µε την Περιφέρεια, όπως άλλωστε
διαφαίνεται και από την παρ. 8 του
άρθρου 9 του Ν. 3212/03, βάσει της
οποίας «…αν η αρµοδιότητα κατεδάφι-
σης ακινήτων ανήκει στους ΟΤΑ πρώ-
του και δεύτερου βαθµού και δεν εφαρ-
µοστεί σε προθεσµία εντός τριάντα ηµε-
ρών, τότε η Περιφέρεια καθίσταται
αποκλειστικά αρµόδια για την εκτέλεση
της πράξης κατεδάφισης…».

Ανακοίνωση  ∆ήμου  Πάρου
Äçëþóôå ôá
ôåôñáãùíéêÜ óáò!
Ο ∆ήµος Πάρου µε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 23
Νοεµβρίου καλεί τους κατοίκους του νησιού -προκειµένου να
έχει πλήρη εικόνα καταγραφής της πραγµατικής επιφάνειας
(τετραγωνικών µέτρων) των ακινήτων- να δηλώσουν: «αυτοβού-
λως και εντός του επόµενου τριµήνου τις πιθανές διαφορές ή
ελλείψεις σε σχέση µε τα πραγµατικά δεδοµένα κάθε είδους
ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου».
Ο ∆ήµος Πάρου είχε κάνει σχετική ανακοίνωση και στις 14
Φεβρουαρίου 2003.
Στην ανακοίνωση του ∆ήµου αναφέρονται ακόµα τα εξής:«Για
τον τρόπο καταβολής των οφειλοµένων που θα προκύψουν
από τις διαφορές που θα δηλωθούν οικειοθελώς στο διάστηµα
που αναφέρεται ανωτέρω (3 µήνες), ο ∆ήµος θα εξαντλήσει
όλες τις παρεχόµενες δυνατότητες απ’ την κείµενη νοµοθεσία.
Μετά την παρέλευση του τριµήνου εξουσιοδοτηµένο συνερ-
γείο του ∆ήµου θα προβεί σε συµπληρωµατικούς ελέγχους σε
όλα τα ακίνητα που δεν έχουν ελεγχθεί µέχρι σήµερα και θα
εφαρµόσει µε αυστηρότατα µέτρα όσα η κείµενη νοµοθεσία
ορίζει. Παρακαλούµε για την ανταπόκρισή σας γιατί η ολο-
κλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα αποβεί προς όφελος
του συνόλου των δηµοτών αφού θα διασφαλίσει την ισονοµία
και την κοινωνική δικαιοσύνη στο ∆ήµο µας και θα εξασφα-
λίσει δυνατότητες για την παροχή καλύτερων ανταποδοτικών
υπηρεσιών».

ΕΕυχαριστήριο
Παροικιά 25 Νοεµβρίου 2007

Προς τον κ. Πρόεδρο και τα µέλη
του ∆.Σ. του Συνδέσµου
Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου
Σας ευχαριστώ θερµά για την τιµητική σας διάκριση απονέµο-
ντάς µου τον έπαινο του συνδέσµου σας. Η οικογένεια µου κι
εγώ ευχόµαστε να περάσετε χαρούµενες γιορτές και ο νέος
χρόνος να φέρει ό,τι καλύτερο στην οικογενειακή και επαγγελ-
µατική σας ζωή.

Γιώργος Ν. Καστανιάς, Φοιτητής Π. Πειραιά

Ο σύλλογος
γονέων και
κηδεµόνων του
γενικού λυκεί-
ου της Νάουσας
εύχεται στους
καθηγητές,
τους µαθητές
και τους γονείς
Χρόνια πολλά
και καλή
χρονιά!
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Τρία παιχνίδια έγιναν το
Σαββατοκύριακο 8 και 9 ∆εκεµβρίου
για το πρωτάθληµα µπάσκετ ανδρών
στις Κυκλάδες. Ο Μαρπησσαϊκός δεν
αγωνίσθηκε και µε 7 βαθµούς σε τέσ-
σερα παιχνίδια είναι στην δεύτερη
θέση. Στην κορυφή µε 8 βαθµούς σε
τέσσερις αγώνες πέρασε ο Α.Ο.
Ερµούπολης που σηµείωσε δυο εκτός
έδρας νίκες.
Η οµάδα της Πάρου είναι η µοναδική

που µετέχει στο πρωτάθληµα που δεν
έχει έδρα και διεκδικεί µε αξιώσεις
την κατάκτηση του τίτλου.
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των τριών
παιχνιδιών που διεξήχθησαν στις 8
και 9 ∆εκεµβρίου είναι:
Πανναξιακός - 
Α.Ο. Ερµούπολης: 58-85
Πανναξιακός - 
ΑΠΑΣ ΤΑ Φανάρια: 88-63
Γ.Σ. Πανιώνιος - 

Α.Ο. Ερµούπολης: 44-60

Βαθµολογία
Οµάδα Βαθ. Αγ.
1. Α.Ο. Ερµούπολης 8 4
2. Μαρπησσαϊκός 7 4
3. Πανναξιακός 5 3
4. Γ.Σ. Πανιώνιος 4 3
5. ΤΑΚ Περιστεριώνας 3 2
6. Άρης Σύρου 3 3
7. ΑΠΑΣ ΤΑ Φανάρια 3 3

Υπόθεση δυο Παριανών οµάδων είναι από την
Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου η κορυφή της βαθµολογίας
στον 2ο όµιλο του ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος
Κυκλάδων. Τόσο ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας όσο και
ο Α.Ο. Πάρου (νίκησαν 3-1 ο Νηρέας εντός το
Φιλώτι, 3-0 εκτός ο Α.Ο. Πάρου τον ΚΕΜΑΣ Ίου)
βρίσκονται ισόβαθµοι στην πρώτη θέση µε 20 βαθ-
µούς έπειτα από εννέα αγωνιστικές και όλα δεί-
χνουν ότι αυτές οι δυο οµάδες θα διεκδικήσουν τις
δυο προνοµιούχες θέσεις µέχρι το τέλος.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Α.Ο. Καρτεράδος µε 18
βαθµούς που γνώρισε αναπάντεχη ήττα µε 2-0 από
τον Α.Ο. Λάβας και ακολουθεί µε 17 βαθµούς στην
τέταρτη θέση ο Αστέρας Μαρµάρων Πάρου που επι-
κράτησε µε 1-0 στα Μάρµαρα της Αναγέννησης
Νάξου.

Όλα δείχνουν ότι το φετινό πρωτάθληµα που διεξά-
γεται σε δυο οµίλους θα είναι συναρπαστικό, θα
έχει κι άλλες εκπλήξεις, ανατροπές και τις δυο προ-

νοµιούχες θέσεις θα πάρουν οι οµάδες που θα
κάνουν τα λιγότερα λάθη.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 8ης και 9ης αγωνι-
στικής του δευτέρου οµίλου έχουν ως εξής:
8η Αγωνιστική 
Α.Ο. Πάρου - Α.Ο. Λάβα ..............................7-2
Α.Ο. Καρτεράδος - ΑΜΕΣ Νηρέας..................2-1
ΚΕΜΑΣ Ίου - Αστ. Τραγαίας..........................0-1
Α.Ο. Πανθηραϊκός - Α.Ο. Πύργος ..................3-0
Μαρπησσαϊκός - Αναγ. Νάξου ......................2-6
ΑΜΣ Φιλώτι - Αστ. Μαρµάρων ......................6-2
9η Αγωνιστική
ΑΜΕΣ Νηρέας - ΑΜΣ Φιλώτι ........................3-1
Α.Ο. Λάβα - Α.Ο. Καρτεράδος ......................2-0
Α.Ο. Πύργος – Μαρπησσαϊκός ......................5-0
Αστ. Τραγαίας – Πανθηραϊκός ......................1-0
ΚΕΜΑΣ Ίου - Α.Ο. Πάρου ............................0-3
Αστ. Μαρµάρων - Αναγ. Νάξου ......................1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθµολογία στον δεύτερο όµιλο µετά και την 9η
αγωνιστική έχει ως εξής:
Οµαδ. Αγ. Νικ. Ισοπ. Ητ. Τερµ. Βαθ.
1. ΑΜΕΣ Νηρέας 9 6 2 1 18-5 20
2. Α.Ο. Πάρου 9 6 2 1 20-6 20
3. Α.Ο. Καρτεράδος 9 6 - 3 18-13 18
4. Αστ. Μαρµάρων 9 5 2 2 19-10 17
5. Πανθηραϊκός 9 4 3 2 19-10 15
6. ΑΜΣ Φιλώτι 9 4 1 4 17-13 13
7. ΚΕΜΑΣ Ίου 9 4 1 4 10-15 13
8. Αστ. Τραγαίας 9 4 - 5 12-14 12
9. Α.Ο. Πύργος 9 3 1 5 13-16 10
10. Α.Ο. Λάβα 9 3 1 5 18-24 10
11. Αναγ. Νάξου 9 2 1 6 22-21 7
12. Μαρπησσαϊκός 9 - - 9 4-38 -3

Επόµενες αγωνιστικές
Η επόµενη 10η αγωνιστική περιλαµβάνει το
Παριανό ντέρµπι ανάµεσα στον ΑΜΕΣ Νηρέα
Νάουσας και τον Αστέρα Μαρµάρων, και την επι-
κίνδυνη έξοδο του Α.Ο. Πάρου στη Σαντορίνη
όπου τον περιµένει ο Α.Ο. Πανθηραϊκός.
Αναλυτικά το πρόγραµµα έχει ως εξής:
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας – Αστ. Μαρµάρων
Α.Ο. Πανθηραϊκός – Α.Ο. Πάρου
Α.Ο. Καρτεράδος – ΚΕΜΑΣ Ίου
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός – Αστ. Τραγαίας
ΑΜΣ Φιλώτι – Α.Ο. Λάβα
Αναγ. Νάξου – Α.Ο. Πύργου
Η 11η αγωνιστική και τελευταία του πρώτου
γύρου περιλαµβάνει τις αναµετρήσεις:
Α.Ο. Πύργου – Αστέρας Μαρµάρων
Α.Ο. Πανθηραϊκός – Α.Ο. Καρτεράδος
Α.Ο. Πάρου – ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός
ΚΕΜΑΣ Ίου – ΑΜΣ Φιλώτι
Αστ. Τραγαίας – Αναγ. Νάξου
Α.Ο. Λάβα – ΑΜΕΣ Νηρέας

ΑΜΕΣ  Νηρέαςς  Νάουσαςς  και  Α.Ο.  Πάρου
Συγκατοικούν στην πρώτη θέση

Εντυπωσιακή ήταν η επιστροφή στις
νίκες για τον ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας
αφού συνοδεύτηκε και µε την πρώτη
θέση της βαθµολογίας µε συγκάτοικο
τον Α.Ο. Πάρου.
Η οµάδα του Νηρέα παίζοντας κατά
διαστήµατα πολύ καλό ποδόσφαιρο
επικράτησε για την 9η αγωνιστική στο
γήπεδο της Παροικιάς του ΑΜΣ
Φιλωτίου µε 3-1. Πρωταγωνιστής και
αυτής της νίκης για την οµάδα του

Νηρέα ήταν ο ∆ουλγεράκης που
σηµείωσε δυο γκολ. Το πρώτο µε
εύστοχο χτύπηµα πέναλτι στο 20’.
Την εσχάτη των ποινών είχε κερδίσει
ο Λουκής Α. όταν ανατράπηκε από
τους αµυντικούς του Φιλωτίου
Το Φιλώτι αντέδρασε αµέσως και δυο
λεπτά αργότερα ισοφάρισεµε κεφαλιά
του Μουστάκη ∆. έπειτα από εκτέλεση
κόρνερ.
Στο 65’ ο Τόδρης µε σουτ µέσα από

τη µεγάλη περιοχή σηµείωσε το δεύ-
τερο γκολ για την οµάδα του και ο
∆ουλγεράκης στο 83’ µε τον ίδιο
τρόπο σηµείωσε το δεύτερο προσωπι-
κό του γκολ στην αναµέτρηση και το
τρίτο της οµάδας του (3-1).

ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας: Σκιαδάς Β.
(46’ Τσουνάκης Β.), Γεράλης Β.,
∆εληµπαλταδάκης Μ., Μπαρµπαρίγος
Π. (44’ Κραβαρίτης Κ.), Ρούσσος Γ.,

Τόδρης Ν., Βάρσαµος Π., Λουκής Α.
(55’ Μόλλα Ε.), Κρίστο Ν., Μποφάκος
Θ., ∆ουλγεράκης Λ.
ΑΜΣ Φιλωτίου: Πολυκρέτης Γ.,
Γρατσίας Α. (55’ Σαρλάνης Α.),
Μουστάκης Ν., Λιοφάγος Κ.,
Κοττάκης Σ., Μουστάκης Ι., ∆έτσης Ι.
(90’ Μανιός ∆.), Βουβουσήρας ∆.,
Μακαρής ∆., Μουστάκης ∆. (60’
Μουστάκης Ι.), Κοττάκης Ε.

Η  ομάδα  τηςς  Νάουσαςς,  με  δυο  γκολ
του  ∆ουλγεράκη  3-11  το  ΦΦιλώτι

ÅíôõðùóéáêÞ åðéóôñïöÞ
ÍçñÝá óôçí êïñõöÞ...

Μππάσκετ  ανδρών:  ∆εν  αγωνίστηκε  ο  Μαρππησσαϊκόςς
Πέρασε πρώτος ο Α.Ο. Ερµούπολης

ΜΜππάάσσκκεεττ  ΓΓυυννααιικκώώνν
Ήττα  με  33  πόντους
στη  Σύρο
Βαριά ήττα µε 60-27 γνώρισε η
γυναικεία οµάδα µπάσκετ του
Μαρπησσαϊκού στη Σύρο από τον
Α.Ο. Ερµούπολης.
Η διαφορά δυναµικότητας ήταν
εµφανής και η επικράτηση των
γηπεδούχων απολύτως δίκαιη.
Ξεχώρισε η Περαντινού
που σηµείωσε 10 πόντους.
Α.Ο. Ερµούπολης: Βελούδου 11,
Βόϊκου, Γαδ 10, Γεωργαλά,
Μανθοπούλου, Μπούπουρη 8,
Ξυνιά, Παπαγεωργίου, Πρίντεζη
10, Ρηγούτσου 2, Ρούσσου,
Σαραντοπούλου 9.
Μαρπησσαϊκός: Αντιπαριώτη 4,
Καπούτσου Ν. 2, Καπούτσου Π. 4,
Μπάλογλου 2, Παντελαίου 2,
Περαντινού 10, Τσιγώνια 3.
∆εκάλεπτα: 20-6 / 33-14 /
49-21 / 60-27
∆ιαιτητές: Μαρουδιάς - Ρούσσος

Βαθµολογία
Οµάδα Βαθ. Αγ.
1. Α.Ο. Ερµούπολης 6 3
2. Πανναξιακός 3 2
3. Μαρπησσαϊκός 2 2
4. Γ.Σ. Πανιώνιος 0 1

ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας (αριστερά) και Α.Ο. Πάρου (δεξιά)
βρίσκονται µαζί στην κορυφή της βαθµολογίας του 2ου οµίλου




