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Έτος: 63ο

Νεα περίοδος Φύλλο: 3

Έτος Ίδρυσης 1945

Έφυγε πλήρης ημερών

Υπήρξε Ποιμενάρχης σεμνός, δίκαιος, 
συνετός, ταπεινόφρων, φιλεύσπλαχνος, 
άνθρωπος του Θεού. 

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας Αμβρόσι-
ος εκοιμήθη χτες, 25 Μαρτίου, ημέρα της 
Εθνικής Επετείου. 

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε 
θλίψη στο ποίμνιό του, αλλά και στους ιε-
ρείς της Μητρόπολης. Οι καμπάνες στα 
τρία νησιά, Πάρο, Νάξο και Αντίπαρο 
χτύπησαν πένθιμα, ως ελάχιστο φόρο τι-
μής στον ποιμενάρχη, ενώ εψάλει τρισάγιο 
στην Εκατονταπυλιανή.

Η σορός του Μητροπολίτη θα εκτεθεί 
την Πέμπτη (αύριο) το μεσημέρι σε λαϊκό 
προσκύνημα στη Νάξο, όπου θα ψαλεί η 
εξώδιος ακολουθία και το βράδι της ίδιας 
ημέρας η σορός του θα έρθει στην Πάρο, 
την ιδιαίτερη πατρίδα του, για το τελευ-
ταίο αποχαιρετισμό. 

Το πρωί της Παρασκευής θα τελεσθεί 
λειτουργία και το μεσημέρι θα ψαλεί η εξώ-
διος ακολουθία.

Επιθυμία του, όπως αναφέρεται και στη 
διαθήκη του, είναι να ταφεί στο χώρο του 
Γηροκομείου Πάρου, που είναι δικό του 
έργο, όπως και το γηροκομείο της Νάξου.   
Επιθυμία του επίσης, είναι αντί για στεφά-
νια, τα χρήματα αυτά, να δοθούν στο γη-
ροκομείο.

Την Πέμπτη στη Νάξο και την Παρα-
σκευή στην Πάρο - Αντίπαρο κηρύχθηκε 
αργία λόγω πένθους. 

Ο μητροπολίτης εισήχθη στο νοσοκομείο 
την περασμένη Πέμπτη 20 Μαρτίου, γιατί 
από την πτώση μέσα στο σπίτι του, παρουσί-
ασε πρόβλημα στους πνεύμονές   του.  

Ο σεβασμιότατος διεκομίσθη με το Βε-
λέντζειο υγειονομικό αεροσκάφος στο νο-

σοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου την επο-
μένη εισήχθη στην καρδιολογική μονάδα 
του νοσοκομείου, για την αφαίρεση του 
υγρού από τον πνεύμονα. Η κατάσταση 
της υγείας του όμως ήταν αρκετά δύσκολη 
και έτσι την Τρίτη 25 του μήνα, ο μητροπο-
λίτης έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Το Μητροπολίτη Αμβρόσιο επισκέφθη-
κε στον Ερυθρό Σταυρό, δύο ημέρες πριν 
από το θάνατό του, ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος. 

Τοποτηρητής στη Μητρόπολη Παροναξί-
ας ορίστηκε ο Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος.

Τη δρομολόγηση, από τον Απρίλιο, πλοίου 
Ro-Ro, ανακοίνωσε ο Ναυτικός Πράκτορας Γ. 
Αποστόλου και παράλληλα αναφέρθηκε στα 
δρομολόγια μεγάλων πλοίων που μπαίνουν από 
την εταιρία του εφοπλιστή Αγούδημου.

Το Ανθή Μαρίνα, το Δημητρούλα, το πλοίο 
Ροδάνθη, αλλά και το πλοίο Μιλένα που θα έρχε-
ται και θα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, θα προ-
στεθούν στα πλοία των άλλων εταιριών και θα 
εξυπηρετούν το νησί της Πάρου από τον Απρίλιο 

και όλη την καλοκαιρινή περίοδο.
Το Ανθή Μαρίνα είναι πλοίο της GA 

Ferries , το οποίο για πρώτη φορά δρομο-
λογείται στην Πάρο. 

Μοναστήρι κλαμπ
Κάθε τουριστικός προορισμός έχει 

να παρουσιάσει στο αγοραστικό κοι-
νό κάποια σημεία που κάνουν τη δι-
αφορά στη δύσκολη ανταγωνιστική 
τουριστική αγορά. Πολλές φορές, 
αυτά τα ξεχωριστά σημεία κάνουν 
παγκοσμίως γνωστό τον συγκεκρι-
μένο προορισμό.

Η Πάρος, εκτός από το συνολικό 
φυσικό της κάλλος, ξεχωρίζει και από 
δύο – τρία σημεία που λειτουργούν 
σαν «μαγνήτης» και προσελκύουν 
χιλιάδες επισκέπτες μόνο με το όνομά 
τους. Ένα τέτοιο σημείο είναι και το 
Μοναστήρι κλαμπ στην περιοχή του 
Αι Γιάννη Δέτη στη Νάουσα.

Πολλοί επιχειρηματίες της Νάου-
σας, εκτός από εκείνους που το εκ-
μεταλλευόταν, έχουν ωφεληθεί όλα 
αυτά τα χρόνια από την παρουσία του 
Μοναστήρι Κλαμπ.

Η διακοπή μίσθωσης αυτής της 
επιχείρησης και η συζήτηση για την 
εκμετάλλευσή της από το Δήμο ή από 
μαζικό φορέα της περιοχής (Νηρέας), 
δημιουργεί εύλογα, πολλά ερωτήματα. 

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ

Από τον Απρίλιο έρχεται και το Ro-Ro

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτ ης Παροναξίας

σελ. 3 

σελ. 5

Αυξάνονται καθημερινά με τη νέα σαιζόν τα δρομολόγια των πλοίων 

σελ. 4
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Απάντηση σε όσα καταγγέλθηκαν από δη-
μότη σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, σχετικά με την επέκταση του ηλεκτρο-
φωτισμού κοντά σε οικόπεδο που ανεγείρει 
οικοδομή ο τέως δήμαρχος, Γ. Ραγκούσης, 
δίνει ο Δημοτικός Σύμβουλος Φ. Βελέντζας, 
για την αποκατάσταση, όπως αναφέρει, της 
αλήθειας.

 Σε ανακοίνωσή του, τονίζει: «Η απόφαση 
για την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της επέκτασης του ηλεκτροφωτισμού στο συ-

γκεκριμένο δρόμο, πάρθηκε μετά από πρότα-
σή μου, στις 16 Ιανουαρίου 2003 από το το-
πικό συμβούλιο του Κώστου όταν ήμουν εγώ 
πρόεδρος,  στη συνεδρίαση που έγινε για το 
τεχνικό πρόγραμμα του 2003.

 »Ο συγκεκριμένος δρόμος βρίσκεται σε 
πολύ κοντινή απόσταση από τον οικισμό, εί-
ναι ο κεντρικός δρόμος που συνδέει τον Κώ-
στο με τη Νάουσα και έχει μεγάλη κίνηση από 
τροχοφόρα και πεζούς.

 »Για τον λόγο αυτό, ζητήσαμε το συγκε-

κριμένο ηλεκτροφωτισμό, κρίνοντας ότι ήταν 
από τα έργα πρώτης προτεραιότητας για το 
Δημοτικό διαμέρισμα, όπως αναφέρεται και 
στο υπ’αριθμ. 1/16-1-03 πρακτικό της συνε-
δρίασης του τοπικού συμβουλίου Κώστου».

 Ο κ. Βελέντζας χαρακτηρίζει ως «λίαν 
ατυχή» την καταγγελία του δημότη και προ-
σθέτει, «ότι  η άδεια οικοδομής του πρώην 
Δημάρχου εκδόθηκε σχεδόν τρία ( 3 ) χρόνια 
μετά την απόφαση του τοπικού Συμβουλίου 
Κώστου».  

Έτος 63ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύλλου 3
Έτος ίδρυσης 1945

Ιδρυτής:       Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 

Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Επιμέλεια ύλης: Μαρία Δουλγέρη – 

Δημήτρης Μερεμέτης - π. Στυλιανός Μπιζάς
Διαφημίσεις: Μαρια Λακταρίδου, κιν.: 694 7206950 

Τηλ.: 22840 53555 – FAX 22840 53055
www.fonitisparou.gr • e-mail: info@fonitisparou.gr

Ανακοίνωση – απάντηση Βελέντζα για τον ηλεκτροφωτισμό

Στην περιοχή Μώλος σε σημείο που δεν 
είναι ιδιαίτερα εμφανές, εδώ και λίγες ημέρες 
έχουν στρατοπεδεύσει αθίγγανοι. 

Το πρόβλημα βέβαια, δεν είναι ότι κατασκή-
νωσαν, αλλά ότι είναι ανεξέλεγκτη η διαμονή 
και διαβίωσή τους. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, 
ούτε κάδοι για τα σκουπίδια και ο χώρος, όταν 
θα τον εγκαταλείψουν θα είναι μία χωματερή. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι μαζεύουν από 
διάφορους χώρους όλα τα αντικείμενα, σίδε-
ρα, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα, ενώ στην 
Πάρο υπάρχει εταιρία που έχει σύμβαση με το 
Δήμο για ανακύκλωση τέτοιων αντικειμένων.

Η εταιρία ανήκει στον κ. Γ. Χριστόφορο, ο 
οποίος όπως είπε, συνεργάζεται με το Δήμο 
και τη Νομαρχία, αλλά οι τσιγγάνοι έρχονται 
και διαλέγουν από οπουδήποτε διάφορα αντι-

κείμενα εντελώς παράνομα. Μάλιστα παίρ-
νουν οτιδήποτε έχει λίγη αξία και τα υπόλοιπα 
(τα υπολείμματα από τα μέταλλα, όπως τζάμια 
κλπ.), τα πετάνε ρυπαίνοντας το περιβάλλον. 

Ο κ. Χριστόφορος πέρσι είχε απευθυνθεί 
στο Δήμο Πάρου και για αρκετό διάστημα οι 
πλανόδιοι είχαν εξαφανιστεί για να επανεμφα-
νιστούν τώρα. 

Ασφαλώς η παρουσία των ανθρώπων αυ-
τών δεν ενοχλεί. Και αν πάρουν και ορισμένα 
αντικείμενα να βγάλουν ένα μεροκάματο, δεν 

έγινε τίποτα. Όπου στρατοπεδεύουν όμως γί-
νεται ένας χαμός. 

Δεν λέμε να εκδιωχθούν λοιπόν, αλλά 
ίσως θα έπρεπε να τους διατεθούν ένας ή 
δύο κάδοι, μία χημική τουαλέτα, ώστε και 
αυτοί να διευκολυνθούν και το περιβάλλον 
να μην …πονέσει.

Κάποιος θα πρέπει να φροντίσει τους αθίγγανους που στρατοπέδευσαν στο Μώλο

Για να μην αφήσουν πίσω τους χωματερή

Παραγωγή, εκτύπωση:

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Την                               θα  βρεΙΤε:

Στην Παροικία: Σημεία διανομής εφημερίδων: 
Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 
Μπιζά Ελένη (Εκατονταπυλιανή), Ρούσσος Νι-
κόλαος (Βίντζι), Σ/Μ Ατλάντικ, Σ/Μ Πρίμο, 
Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιεία: Αλιπράντη, Αρτόπο-
λις, Δίον, Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδιών 
Πώλος Τουρς, εταιρείες ταχυμεταφορών Γενι-
κή, ACS, Avant Travel, Wind, Μ/Μ Ζούμ.
Άγιοι Απόστολοι: Σ/Μ Dia , Τυπογραφείο, 
Φούρνος  Ραγκούση
Νάουσα: Σημεία διανομής εφημερίδων: 
Ρούσσου Λουκία , Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Π. Σκαλιστή, Σ/Μ Ευρωαγορά,  Κατσίμπα-
ρος, Σπυριδούλα. Αρτοποιεία: Μαργαρίτη, 
Μπατίστα, Τσουνάκη, Smart computers 
Φίλιππος Σκιαδάς.
Υστέρνι: Ξυλόφουρνος
Πρόδρομος: Αρτοποιείο η Παράδοση
Μάρμαρα: Φούρνος Χ. Ζουμή, Σ/Μ Χρι-
στόφορος, Α/Β Τσιγώνια Αργυρώ.
Μάρπησσα: βιβλιοπωλείο ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, 
Σ/Μ  5 Μαρινόπουλος 
Λογαράς:  Σ/Μ  Μελανίτης
Δρυός: Σ/Μ  Ανουσάκης, μινι Μάρκετ 
Στέλιος 
Άσπρο χωριό: Σ/Μ Φραγκίσκας 
Βιντζηλαίου
Αλυκή: Σ/Μ Προτον, περίπτερο παραλίας,  
περίπτερο Βρεττού Νικολάου.
Αγκαιριά: Παραδοσιακός Φούρνος
Σωτήρες: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
Κώστος: Καφενεία Α. Μπάλιου, 
Τάσου Ρούσσου
Λεύκες: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο  Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
Αντίπαρος: Σ/Μ  ΑΛΦΑ Γρηγόρης Μαριάνος, 
περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε τη 

καλέστε μας στο 22840 53555 

Άμεση αποκατάσταση 
ζητούν οι κάτοικοι

«Άνω – κάτω» ο δρόμος στα Κακάπετρα Παροικίας

Ανοιχτή επιστολή προς το 
Δήμαρχο Πάρου, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τον πρόεδρο της 
ΔΕΥΑΠ στέλνουν τρεις κάτοικοι 
της περιοχής Κακάπετρα, με την 
οποία ζητούν να αποκαταστα-
θούν οι ζημιές που υπάρχουν στο 
οδόστρωμα.

Στην επιστολή αναφέρουν ότι 
κατέθεσαν αίτημα με υπογραφές 
από του κατοίκους της περιοχής, 
για την αποκατάσταση τμήματος 
του δρόμου από το γεφύρι του 
περιφερειακού (Χαρίκλεια) έως 
το σπίτι του Γ. Μαυρή, αλλά δεν 
υπήρξε ανταπόκριση.

Όπως αναφέρουν, μετά τις συν-
δέσεις λυμάτων της ΔΕΥΑΠ που 

έγιναν σε ορισμένα σπίτια, τα 
έργα για την αποκατάσταση 
βλαβών στο δίκτυο του νερού, 
αλλά και από τις βροχές, ο 
δρόμος είναι γεμάτος τεράστι-
ες λακκούβες και καθιζήσεις, 
στα σημεία από όπου περνά ο 
αγωγός των λυμάτων.  

Το αποτέλεσμα είναι, να 
κινδυνεύουν καθημερινά κά-
τοικοι και επισκέπτες, γι΄ 
αυτό ζητείται από τους αρμό-
διους να δώσουν άμεσα λύση 
πριν γίνει κανένα ατύχημα.

Την επιστολή υπογράφουν 
εκ μέρους όλων των κατοίκων, 
οι κ.κ. Δ. Σιφναίος, Χ. Γιουρ-
τζίδης και Π. Παναγιωτίδης. 

Υπέρ της τάξης στο κυκλοφοριακό έξω 
και γύρω από το λιμάνι, τάσσεται ο Λιμε-
νάρχης κ. Ηλ. Κουντρομιχάλης.

Σε απάντησή του προς τους εκροσώ-
πους του ΚΤΕΛ Πάρου και του Συλλό-
γου Ιδιοκτητών Ραδιοταξί «Η ΕΚΑΤΟ-
ΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ», τονίζει ότι για το 
συγκεκριμένο ζήτημα έχει απευθυνθεί 
στους αρμόδιους φορείς (Δήμο Πάρου 
και Λιμενικό Ταμείο), προτείνοντας συ-
γκεκριμένα μέτρα για την επίλυση ή του-
λάχιστον τη βελτίωση του φαινομένου.

Συγκεκριμένα ζητήθηκε: 
Τοποθέτηση μόνιμων πλαστικών 

οριοδεικτών στο σημείο από την πύλη 
Γ΄του λιμανιού έως και την αφετηρία 
του ΚΤΕΛ.

Απαγόρευση στάθμευσης στην πλατεία  

και επιτρεπτή μόνο η είσοδος μικρού αριθ-
μού οχημάτων τροφοδοσίας και ΕΛ.ΑΣ 
εφοδιασμένων με ηλεκτρονική κάρτα. 

Την οριοθέτηση του χώρου στάθμευ-
σης των ΤΑΞΙ.

Τη μονοδρόμηση της οδού από τα κα-
τάστημα ΜΕΜΦΙΣ έως και το Λιμεναρ-
χείο, ενώ σε ότι αφορά στον παραλιακό 
δρόμο, το θέμα έχει ήδη ρυθμιστεί.

Ο Λιμενάρχης επισημαίνει ωστόσο, ότι 
το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με κατα-
σταλτικά μέτρα και ότι κανείς από τους 
αρμόδιους φορείς, αλλά ούτε ο ίδιος 
επιθυμεί να αφαιρούνται πινακίδες από 
οχήματα πολιτών και επαγγελματιών. Γι΄ 
αυτό, τονίζει, αναμένουμε να κληθούμε 
ώστε να συμβάλουμε στην επίλυση του 
προβλήματος. 

Τάξη στο χάος έξω και γύρω 
από το λιμάνι

Συνάντηση όλων των αρμόδιων φορέων προτείνει ο Λιμενάρχης για 
την επίλυση του κυκλοφοριακού

Σε «θρίλερ» εξελίχθηκε ο 
περίπατος δύο γυναικών στην 
παραλία στο Μαρτσέλο. 

Η μία από τις κυρίες είχε 
μαζί της το περίπου ενός 
έτους μωρό της και η δεύτε-
ρη δύο σκυλιά, το ένα εκ των 
οποίων, ήταν λυμένο και κυ-
κλοφορούσε ελεύθερο. 

Περίοικος ενοχλήθηκε από 
το σκύλο, γιατί όπως είπε, φο-
βήθηκε μην του φάει τις πάπι-
ες που επίσης τριγυρνούσαν 
ελεύθερες.

Λογικό ακούγεται, η συμπε-
ριφορά του όμως ήταν εκτός 
λογικής. Ζήτησε να απομακρύ-
νουν τον σκύλο με την απειλή 
ενός δίκαννου, λέγοντας στις 
δύο κυρίες πως αν δεν έφευ-
γαν θα σκότωνε το ζωντανό. 
Όταν η μία κυρία έβγαλε το 
κινητό της τηλέφωνο και τον 

φωτογράφισε, έσπευσε να 
μπει στο σπίτι του. 

Οι δύο γυναίκες απευθύν-
θηκαν στο Αστυνομικό Τμή-
μα και περιέγραψαν το περι-
στατικό, που κατεγράφει στα 
συμβάντα. Οι αστυνομικοί 
στη συνέχεια τον επισκέφθη-
καν στο σπίτι του και του έκα-
ναν συστάσεις.

Ας ελπίσουμε ο εν λόγω 
κύριος στο εξής να λύνει τις 
διαφορές του με καλύτερο 
τρόπο.

Στ΄ άρματα για ένα ζωντανό…
Περίοικος ενοχλήθηκε από το σκύλο και απείλησε  δύο γυναίκες με δίκαννο

Θεατρική ομάδα Νάουσας Πάρου
Παραστάσεις του έργου La Nonna του 

Roberto Cossa θα δοθούν από τη θεατρι-
κή ομάδα Νάουσα Πάρου, στην αίθουσα 
στον περιφερειακό Νάουσας, στις 29 και 
30 Μαρτίου και στις 5, 6, 12 και 13 Απρι-
λίου στις 8.30 το βράδυ. 

Θεατρική ομάδα Νηρέα
Επίσης, από τη θεατρική ομάδα Νηρεα, θα 

δοθούν παραστάσεις του έργου «Το φάντα-
σμα του Ραμόν Νοβάρο, στις 4, 5, 6, 11, 12 
και 13 Απριλίου. 

ΘεατρικέςΠαραστάσεις 
στη Νάουσα



Βρισκόμαστε στο τέλος του Μάρτη και 
ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικα-
σίες για την οριστική απόφαση σχετικά με 
το τι πρόκειται να γίνει με τη συγκεκριμέ-
νη επιχείρηση.

Υπάρχει κίνδυνος, η όποια απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου να προσβληθεί 
στην Περιφέρεια από οποιονδήποτε και να 
έχουμε νέες αναβολές και καθυστερήσεις. 

Επειδή όμως ο χρόνος δεν σταματά και 
οσωνούπο η τουριστική σαιζόν ξεκινά, 
ακόμη και σήμερα να αρχίσουν τα έργα, 
δεν θα προλάβουν να ετοιμαστούν ώστε 
να υποδεχτούν τους χιλιάδες επισκέπτες. 

Η ιστορία και η πείρα τέτοιων εγχειρημά-
των (Δημοτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
μαζικών φορέων), έχουν δείξει ότι ο κίν-
δυνος της αποτυχίας είναι πολύ μεγάλος, 
αφού η ευθύνη τις περισσότερες φορές ανα-
τίθεται σε πολλά αναρμόδια πρόσωπα.

Το σκηνικό αυτό, όπως έχει διαμορφωθεί, 
εγκυμονεί πολύ μεγάλους κινδύνους για τη 
συνολική απαξίωση ενός από τους πολύ καλούς 
τουριστικούς πόλους έλξης του νησιού μας.

Και τίθεται το ερώτημα. Ποιος θα έχει την 
ευθύνη όταν θα έχει απαξιωθεί το «φιλέτο» 
αυτό και στη συνέχεια θα παραχωρηθεί σαν 
κατιμάς σε κάποιον επιχειρηματία;

 Ή ακόμη, εάν «καθαρίσει» η περιοχή 
και γνωστή κατασκευαστική εταιρία που 
έχει αγοράσει 250 στρέμματα στην ευρύ-
τερη περιοχή θα εκμεταλλευτεί ένα ειδυλ-
λιακό και ήσυχο περιβάλλον; 

Ίσως το αίτημα του Νηρέα και κάθε άλ-
λου μαζικού φορέα θα έπρεπε να είναι, όχι η 
εκμετάλλευση, αλλά η ενίσχυσή τους, από 
την απόδοση ενός ποσοστού των εσόδων  
του όποιου επιχειρηματία αναλάμβανε να 
λειτουργήσει το μοναστήρι κλαμπ.

Λαουτάρης
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Συνέχεια από την 1η σελ.

Το κτιριακό είναι το πρώτο πρόβλημα των πε-
ρισσοτέρων σχολείων της Πάρου. 

Και αυτό γιατί οι μαθητές αυξάνονται, με απο-
τέλεσμα να μην επαρκούν οι υπάρχοντες χώροι. 

Μία προσωρινή λύση, είναι οι αίθουσες προ-
κάτ, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες. 

Στο Γυμνάσιο Παροικιάς, τοποθετήθηκαν 
λίγο πριν από τα Χριστούγεννα αίθουσες προ-
κατασκευασμένες, σε χώρο που έχει νοικιαστεί 
από το Επαρχείο Πάρου. Όμως η ανάγκη για 
ένα δεύτερο γυμνάσιο προβάλει επιτακτική. Το 
σχολείο μπορεί να φιλοξενήσει 200 μαθητές και 
σήμερα φοιτούν σε αυτό, 304 παιδιά. 

Το Γυμνάσιο Πάρου υποδέχεται τους αποφοί-
τους τριών δημοτικών σχολείων (1ο – 2ο Πα-
ροικιάς και Δημοτικό Αγκαιριάς).

Έτσι, από το 2003 έως το 2006, ο αριθμός 
των μαθητών αυξήθηκε κατά 26 μαθητές (από 
247 σε 273), ενώ από το 2006 έως το 2007 
αυξήθηκαν κατά 31 μαθητές (από 273 σε 304) 
και σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το σχολικό 
έτος 2009-2010 ο αριθμός των μαθητών θα ξε-
περάσει του 350.

Εκτός από το κτιριακό όμως, το Γυμνάσιο 
στερείται και αθλητικών εγκαταστάσεων, η βι-
βλιοθήκη είναι μόλις 20 τ.μ. και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αναγνωστήριο, σε πρώτη 
φάση όμως, απαιτείται άμεση συντήρηση του 
υπάρχοντος κτιρίου. 

Τα πατώματα έχουν φθαρεί, τα κουφώματα θα 
πρέπει να αντικατασταθούν σε πόρτες και παρά-
θυρα, ενώ πρέπει να αντικατασταθεί και το ηλε-
κτρολογικό δίκτυο. 

Ο Γυμνασιάρχης του σχολείου έχει στείλει δύο 
έγγραφα (5/12/2007 και 14/12/2007) προς 
το 5ο Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ν. Κυκλάδων και περιμένει απαντήσεις.

Την ίδια ώρα οι Σύλλογοι γονέων και Κηδε-

μόνων πραγματοποιούν συναντήσεις με θέμα το 
κτιριακό όλων των σχολείων στην Πάρο. Η πρώ-
τη συνάντηση έγινε στις 19 Μαρτίου και η δεύ-
τερη θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου 
να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να πιέσουν 
τους αρμόδιους φορείς, μήπως και προχωρήσουν 
λύσεις σε ορισμένα ή σε όλα τα ζητήματα. 

Προτεραιότητα στην Παιδεία
Τα προβλήματα των σχολείων τα θέσαμε 

στην Έπαρχο της Πάρου, κ. Γρηγορία Πρω-
τολάτη, η οποία ήταν ενημερωμένη πλήρως 
και μάλιστα ανέφερε, πως έχοντας σε πρώτη 
προτεραιότητα την παιδεία, ήδη η Επαρχια-
κή Επιτροπή Παιδείας σε συνεργασία με το 
Δήμο, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, έχει ξεκινήσει καταγρα-
φή όλων των προβλημάτων των σχολείων 
της Πάρου. 

Όπως είπε, «έχουμε ξεκινήσει την κατα-
γραφή για να δούμε πια σχολεία αντιμετω-
πίζουν πραγματικά στεγαστικό πρόβλημα, 
να δούμε πια είναι η αναλογία μαθητών κα-
θηγητών, αιθουσών, ώστε να μπει ένας σω-
στός προγραμματισμός για το μέλλον». 

Εν τω μεταξύ, έχει εγκριθεί από τον προ-
ϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης Κυκλάδων, χρηματοδότηση των σχο-
λείων για τη βελτίωση των λειτουργικών 
τους αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν 
εγκριθεί, 65.000 ευρώ για το Γυμνάσιο της 

Παροικιάς, 28.800 για το Λύκειο της Νά-
ουσας, 45.000 για το Γυμνάσιο της Αντιπά-
ρου, ενώ για το δεύτερο Δημοτικό σχολείο 
Παροικιάς, έχει εγκριθεί πίστωση 1500 
Ευρώ. Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία 
της εκμίσθωσης αιθουσών, ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες.

Σύντομα τα εγκαίνια 
στο ΤΕΕ Πάρου

Η κ. Πρωτολάτη αναφέρθηκε και στο 
ΤΕΕ Παροικιάς, τα εγκαίνια του οποίου, 
αναμένεται να γίνουν σύντομα.

Είναι είπε, το μοναδικό έργο που υπάρχει 
στο Νομό, με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Θα υπάρχουν εξειδικευμένοι καθηγητές, 
μηχανολόγοι, μηχανικοί, τοπογράφοι, που 
θα έχουν τη δική τους αίθουσα και οι μαθη-
τές θα παίρνουν τα πράγματά τους και θα 
πηγαίνουν στην αντίστοιχη αίθουσα, που 
θα είναι πλήρως εξοπλισμένη. 

Αγώνας δρόμου από εκπαιδευτικούς και γονείς
Έντονο το κτιριακό πρόβλημα και στο Γυμνάσιο Παροικιάς

Ο Υφυπουργός 
Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, 
Γεώργιος Κωνστα-
ντόπουλος θα παρα-
στεί και θα μιλήσει 
στην εκδήλωση των 
Γυναικών της Νέας 
Δημοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου με θέμα 
«καρκίνος του προστάτη», που θα γίνει στο 
ξενοδοχείο Αγνάντι το Σάββατο 5 Απριλίου 
2008 στις 6:30 το απόγευμα.

Στην Πάρο
ο υφυπουργός Υγείας
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Πρόκειται για πλοίο τεραστίων διαστάσεων, 

είναι 175 μέτρα, χωρητικότητας 2.500 ατόμων, 
και 150 φορτηγών, σχετικά γρήγορο (20 μίλια), 
δηλαδή Πάρος – Πειραιά περίπου πέντε ώρες. 
Το δρομολόγιο θα είναι εξπρές, κάθε μέρα από 
Πειραιά βραδινές ώρες και από την Πάρο μεση-
μεριανές ώρες. 

Είναι σύγχρονο, με κυλιόμενες σκάλες, ασαν-
σέρ, με εμπορικά κέντρα και διαθέτει οκτώ ορό-
φους. 

Πιστεύω, λέει ο κ. Αποστόλου, ότι αυτό το 
πλοίο θα λύσει πολλά προβλήματα, μαζί με όλα 
τα άλλα δρομολόγια των άλλων εταιριών και 
παράλληλα θα λυθεί και το ζήτημα μεταφοράς 
προϊόντων με το Ro-Ro που ξεκινά σύντομα τα 
δρομολόγιά του (πιθανότατα αρχές Απρίλη), 
από Ηράκλειο, για Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, 
Πειραιά.

Ο κ. Αποστόλου εκτιμά, ότι το φετινό Πάσχα 
θα είναι από τα καλύτερα όλων των εποχών στην 
Πάρο, γιατί  προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη κί-
νηση, κρίνοντας από τις κρατήσεις θέσεων που 
ήδη γίνονται. 

Επισημαίνει όμως και το γεγονός, ότι πολλές 
εταιρίες δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα πλάνα τους, 
γεγονός που όπως λέει, δημιουργεί πρόβλημα, 
γιατί δεν μπορούν να γίνουν κρατήσεις θέσεων 
και κατ  ́ επέκταση δεν μπορούν να κλειστούν 
ξενοδοχεία ή δωμάτια. 

Η εταιρία Αγούδημου έχει ανοίξει από τις 20 
Μαρτίου τα πλάνα της για το Πάσχα και για όλο 

το καλοκαίρι, ενώ αρχές Μαρτίου είχε ανοίξει 
πλάνα και η Blue Star.  

Αυξάνει και η GA Ferries την τιμή 
των ναύλων

Αν και η εταιρία του κ. Αγούδημου, έχει φθη-
νότερες τιμές στα εισιτήρια από άλλες εταιρίες, 
βάζει και αυτή το κάτι τις της στη νέα σαιζόν. 
Αυτή τη στιγμή το εισιτήριο έχει 24.50 και το 
καλοκαίρι στη φουλ σαιζόν, Ιούλιο –Αύγουστο 
θα φτάσει τα 29 ευρώ. Το ναύλο για το αυτοκί-
νητο είναι γύρω στα 66 ευρώ.

Και το Πρέβελης της ΑΝΕΚ 
από τον Απρίλιο 

Με το πλοίο Πρέβελης, μπαίνει από τον Απρίλιο 
στα δρομολόγια προς Πάρο και η Εταιρία ΑΝΕΚ.

Είναι ένα βαπόρι 142 μέτρων μήκους και 23 
πλάτους και έχει βύθισμα 6 μέτρα. Είναι χωρη-
τικότητας 50 φορτηγών τριαξονικών και μπορεί 

να λύσει τα προβλήματα της Πάρου και σε φορ-
τηγά και σε επιβάτες. 

Τα δρομολόγια ξεκινούν από 3/4 και έως τις 
12/6 το πλοίο θα φεύγει Δευτέρα – Τετάρτη και 
Παρασκευή από τον Πειραιά στις 8 το απόγευμα 
και θα επιστρέφει στον  Πειραιά, Τρίτη-Πέμπτη-
και την Κυριακή στις 23.40.

Από τις 13/6 που είναι η υψηλή περίο-
δος θα φεύγει από τον Πειραιά στις 10 το 
βράδυ, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή και θα 
επιστρέφει στον Πειραιά την επομένη στις 
14.10 το μεσημέρι, εκτός από την Πέμπτη 
που δεν θα πηγαίνει μέχρι Σαντορίνη, 
αλλά μόνο μέχρι τη Νάξο και θα επιστρέ-
φει για Πειραιά το πρωί στις 9.20. Τις ημέ-
ρες του Πάσχα, το 15νθήμερο, θα μπουν 
έκτακτα δρομολόγια και θα πηγαινοέρχε-
ται συνέχεια. 

Από τον Απρίλιο έρχεται και το Ro-Ro
Αυξάνονται καθημερινά με τη νέα σαιζόν τα δρομολόγια των πλοίων 

Μεγάλη ανταπόκριση

Εκδήλωση για επιχειρηματίες από την Τράπεζα Πειραιώς 
και τον Εμπορικό Σύλλογο

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 19 Μαρτίου, η 
εκδήλωση της Τράπεζας 
Πειραιώς και του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πάρου 
– Αντιπάρου, στην αί-
θουσα του Αρχίλοχου, με 
θέμα: «Πειραιώς Επιχει-
ρείν» - Προοπτικές του 
Αναπτυξιακού Νόμου.

Η αίθουσα ήταν κατά-
μεστη από επαγγελματί-
ες – επιχειρηματίες του 
νησιού, οι οποίοι έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την εκδήλωση και τις 
πληροφορίες που τους 
δόθηκαν για ένα ζήτημα 

που τους αφορά άμεσα, 
όπως είναι ο Αναπτυξι-
ακός Νόμος και η συμ-
βολή της τράπεζας στην 
υλοποίησή του.

Στη Φωνή, ο Περι-
φερειακός Δ/ντής της 
Τράπεζας Πειραιώς κ. 
Στ. Ηλιάδης, τόνισε πως 
«η εκδήλωση εντάσ-
σεται στη φιλοσοφία 
της τράπεζας, να είναι 
κοντά στο σύγχρονο 
επιχειρηματία και κυρί-
ως στη μικρή κοινωνία 
των τοπικών αγορών». 
Παρουσιάζουμε είπε, 
«τον Αναπτυξιακό νόμο 
και πως η Τράπεζα βοη-

θά στην υλοποίηση των 
εφαρμογών του, καθώς 
και τη νέα στρατηγική 
των εφαρμογών του 
σύγχρονου μάρκετινγκ 
και της διοίκησης».

Ο κ. Ηλιάδης εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του 
από τη συμμετοχή και το 
ενδιαφέρον του επιχειρη-
ματικού κόσμου.

Την ικανοποίησή του 
από τη συμμετοχή των 
συναδέλφων στην εκ-
δήλωση, εξέφρασε και ο 
πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Πάρου 
– Αντιπάρου κ. Απ. Αλι-
πράντης.

Το Μοναστήρι ζητεί 
ο ΑΜΕΣ Νηρέας

Οριστική απόφαση από 
το Δημοτικό Συμβούλιο

Με ψήφους 6-1 αποφασίστηκε στην τε-
λευταία συνεδρίαση του τοπικού συμβουλί-
ου της Νάουσας  να ζητηθεί η παραχώρηση 
της παραλίας, αλλά και του αναψυκτηρίου 
στη θέση «Αϊ Γιάννης Δέτης», για τέσ-
σερα χρόνια στον  Αθλητικό Μορφωτικό 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Νηρέα», που 
εδρεύει στην Νάουσα.

Το τοπικό συμβούλιο συνεδρίασε την 
21/3 για τον λόγο αυτό, εκτάκτως  μπρο-
στά σε 50 περίπου παρισταμένους.

Την πρότασή τους παρουσίασαν  τα μέλη 
του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου εκθέτοντας όχι μόνο τις ιδέες και σκέ-
ψεις τους, αλλά υποστηρίζοντας αυτές και 
με μια οικονομοτεχνική μελέτη που περι-
γράφει τα δεδομένα που αποδεικνύουν τη 
βιωσιμότητα του εγχειρήματος που προτί-
θενται να υλοποιήσουν.

Αντιρρήσεις υπήρξαν από ορισμένους, οι 
οποίοι εξέφρασαν το φόβο ότι θα πληγεί η 
Νάουσα ως τουριστικός προορισμός, από την 
αλλαγή του χαρακτήρα της εκμετάλλευσης. 

Με την κατάθεση των αντιρρήσεων έγινε 
διάλογος, δόθηκαν ορισμένες απαντήσεις, 
αλλά αρκετοί έμειναν με την εντύπωση ότι 
δεν ειπώθηκαν όλα.

Οριστική απόφαση για το ζήτημα θα 
ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του δημο-
τικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΗΡΕΑ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα την περασμένη Κυριακή 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νηρέα.
Το νέο Δ.Σ έχει ως εξής:
Πρόεδρος  Κασαπίδης Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος  Κουλιανός Ιωάννης 
Γ.Γραμματέας π.Κων/νος Δευτερίγος
Ταμίας Λουκή Θεοδώρα  
Ειδ.Γραμματέας Ταντάνης Ανάργυρος 
Έφορος  Ποδοσφαίρου Καρποδίνης Ευάγγελος
Έφορος   Λέσχης Σιφναίος Κων/νος
Έφορος   Μπάσκετ, βόλλει   Μαλαματένιος Μπατίστας
 Σιφναίος Εμμανουήλ
Γεν.Αρχήγος  Εφήβων Σαραντινός Ιωάννης
Παίδων Ταντάνης Γεώργιος                                                                      
Έφορος   Μορφωτικού Βεντουρής Νικόλαος
Πολιτιστικού  τμήματος   
Έφορος   Θεάτρου  Τριπολιτσιώτη Κων/να 
 Αναπληρωματικά   Μέλη                                          
 Τριπολιτσιώτη Κων/να
 Ρούσσος  Κων/νος
 Σιφναίος Εμμανουήλ
  Γκάρλας Αντώνιος

Στην Πάρο και προσκεκλημένος της Σχολής Γονέ-
ων του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής βρέθηκε το τριήμερο 21 – 23 /03 ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος. 

Ο Σεβασμιώτατος, χοροστάτησε στο Ι. Προ-

σκύνημα στην Ακουλουθία των Χαιρετισμών, 
λειτούργησε το Σάββατο και την Κυριακή και 
μίλησε με θέμα Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό της 
Εκατονταπυλιανής. 

Δεν φταίει κανείς αν δεν επιβάλλεται από 
τους αρμόδιους να τηρούνται οι νόμοι

Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης 
κ. Παύλος στην Πάρο

Στο προηγούμενο φύλο της Φωνής και στη 
συνέντευξη των συνδικαλιστών του Τομέα 
Υγείας Ν. Κυκλάδων, γράφτηκε ότι δεν τη-
ρείται το τιμολόγιο, από ορισμένους ιδιώτες 
γιατρούς, όταν έρχονται στο Κέντρο Υγείας 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Οι συνδικαλιστές επανέρχονται στο θέμα, 
γιατί όπως τονίζουν, αυτό δεν αφορά άρδην 

όλους τους ιδιώτες γιατρούς. Όμως και όσοι 
δεν τηρούν το τιμολόγιο δεν ευθύνονται, γιατί 
ουδείς τους ελέγχει. 

Όπως τονίζουν, όταν οι διοικήσεις δεν 
ασκούν έλεγχο και δεν τηρούνται οι νό-
μοι, γιατί δεν επιβάλλεται από τους υπεύ-
θυνους να τηρηθούν, θα υπάρχουν παρα-
τράγουδα… 



Τετάρτη 26 Μαρτίου ‘08 5

Προτάσεις για την τροποποίηση του οργανι-
σμού του Επαρχείου Πάρου –Αντιπάρου, όπως 
ζητήθηκαν με την 592/8-2-08 επιστολή του Νο-
μάρχη, υπέβαλε το επαρχιακό Συμβούλιο Πάρου  
προς το Νομαρχιακό, με την ομόφωνη απόφασή 
του της 18-3-08. Συγκεκριμένα η πρόταση προ-
τείνει την προσθήκη των παρακάτω 34 θέσεων:

• Π.Ε. Ιατρών Υγειονολόγων 1
• Π.Ε. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.  1
• Π.Ε. Κοινωνικών Επιστημών  1
• Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών  1
• Π.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων 1
• Π.Ε. Πληροφορικής  2
• Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος 2
• Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  1
• Τ.Ε. Εποπτών Δ.Υ. 1
• Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας 1
• Τ.Ε. Ιχθυοκομίας – Αλιείας  1
• Τ.Ε. Μηχανικών (Πολ.Εργ.Υποδ.)  1

• Τ.Ε. Τουριστικών Επιχειρήσεων  2
• Τ.Ε. Χημ. Πετρελαίου  1
• Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων 2
• Τ.Ε. Μηχαν. Περιβάλλοντος 1
• Τ.Ε. Εργοδηγών  1
• Τ.Ε. Φυτικής Παραγωγής 1
• Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  5
• Δ.Ε. Γεωργοκτηνοτροφικού  1
• Δ.Ε. Εργοδηγών 1
• Δ.Ε. Οδηγών 1
• Δ.Ε. Σπερματεγχυτών  1
• Υ.Ε. Επιμελητών  1
• Υ.Ε. Εργατών 1
• Υ.Ε. Καθαριστριών  1

Επίσης ζητήθηκε να δημιουργηθεί στο 
Επαρχείο Πάρου ένα γραφείο «Κέντρο 
Υποστήριξης Επενδυτών».

Χώρο έκθεσης και προβολής   των αρχαι-
ολογικών ευρημάτων, που ανασύρθηκαν  
από τον κόλπο της Παροικίας, ύστερα από 
έρευνες της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτή-
των το 2001, αναζητεί το Επαρχείο Πάρου 
–Αντιπάρου.

Μετά τα πρόσφατα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν στον μισθωμένο χώρο 
που φυλάσσονται και επειδή  τα ευρήματα 
αυτά από Παριανό μάρμαρο δεν είναι επι-

σκέψιμα, με πόρους 
που διαθέτει για 
τον σκοπό αυτό η 
νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση Κυκλά-
δων, θα αναζητη-
θεί χώρος για την 
στέγασή τους, κα-

θώς και η δυνατότητα έκθεσής τους σε 
υπαίθριους χώρους.

Νέες θέσεις στο Επαρχείο Πάρου

Έκθεση-Προβολή αρχαιολογικών εκθεμάτων

Ο κατά κόσμον Νικόλαος Στάμενας γεννήθηκε 
το 1922 στη Μάρπησσα της Πάρου. Μετά το τέ-
λος της στοιχειώδους εκπαίδευσης έφυγε για την 
Αθήνα όπου εργαζόμενος σπούδαζε σε νυκτερινό 
γυμνάσιο. Από παιδί οι γονείς του, Αντώνιος και 
Μαρία του καλλιέργησαν την έφεση, που ο ίδιος 
είχε για την ιεροσύνη. Μεγάλη και σημαντική 
επιρροή και επίδραση είχε και από το γέροντα και 
πνευματικό του, π. Φιλόθεο Ζερβάκο, Καθηγού-
μενο της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγο-
βάρδας Πάρου. 

Στη διάρκεια του πολέμου 1940-41 κατατάσ-
σεται εθελοντής στο σώμα της παθητικής αερά-
μυνας και μετά την απελευθέρωση υπηρετεί στο 
πολεμικό ναυτικό. Το 1950 χειροτονείται διάκο-
νος στη Μάρπησσα από τον τότε Μητροπολίτη 
Παροναξίας  Αμβρόσιο τον Α΄ του οποίου φέρει 
το όνομα. 

Την ίδια χρονιά εισήχθη στη Θεολογική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και απο-
φοίτησε το 1955 και στη συνέχεια χειροτονείται 
πρεσβύτερος 28/08/55, στο Ιερό Προσκύνημα 
της Εκατονταπυλιανής και του απονέμεται και 
το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Διορίζεται τακτικός 
ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξί-
ας και μετά την εκδημία του τότε Μητροπολίτου 
Αμβροσίου και με την άφιξη του νέου Μητροπο-
λίτη κ. Επιφάνιου, αναλαμβάνει Πρωτοσύγκελος. 
Ύστερα από δέκα χρόνια παρουσίας στην Ιερά 
Μητρόπολη, το 1965 μεταβαίνει εις την Αρχιε-
πισκοπή Αθηνών όπου και αναλαμβάνει τακτι-
κός ιεροκήρυκάς της για μία δεκαετία , μέχρι την 
εκλογή του ως Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλ-
κισίου τον Ιούλιο του 1974. 

Στη δεκαετία εις την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 
του ανετέθη επίσης ο τομέας της Νεότητος και 
των Κατηχητικών Σχολείων με κορυφαίο γεγο-
νός την οργάνωση της μεγαλειώδους εορτής των 
Κατηχητικών Σχολείων στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
τον Μάιο του 1968. 

Από τον Ιούλιο του 1974 όταν και εξελέγη Μη-

τροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου  οργάνωσε 
και στελέχωσε την Ιερά Μητρόπολη, έκτισε να-
ούς, χειροτόνησε ιερείς, οργάνωσε την κοινωνι-
κή αλληλεγγύη, ίδρυσε γηροκομείο, λειτούργησε 
μαθητικά οικοτροφεία, φιλόπτωχα ταμεία, συσσί-
τια, πνευματικά κέντρα, θεμελίωσε Ιερές Μονές 
και ναούς. Από το λαό του Κιλκίς ονομάστηκε 
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Η αγάπη του 
όμως για την Εκατονταπυλιανή και για την Πάρο 
ήταν μεγάλη, όσο μεγάλη ήταν και η επιθυμία του 
μακαριστού πνευματικού του πατέρα π. Φιλοθέου 
Ζερβάκου, και έτσι το 1991 ζήτησε από την Ιερά 
Σύνοδο και μετετέθη από την κατά πολύ μεγα-
λύτερη Μητρόπολη του Κιλκίς στη Μητρόπολη 
Παροναξίας. Έτσι πραγματοποιήθηκε και η ευχή  
του γέροντος Φιλοθέου, η δικιά του, αλλά και του 
λαού της Παροναξίας που διά των εκπροσώπων 
του, το είχε επίμονα ζητήσει από την Ιεραρχία. 

Το έργο του
Μία σύντομη αναφορά στο έργο που έπρα-

ξε κατά την 17ην ποιμαντορία του στη Μη-
τρόπολή μας.

Η ανάδειξη του Ενοριακού Ναού της Εκατο-
νταπυλιανής σε Προσκύνημα, η πανελλήνια εμ-
βέλειά του, ο εορτασμός για τους 17 αιώνες το 

1996 και τα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν.
Εκκλησιαστικά γηροκομεία σε Νάξο και 

Πάρο.
Πνευματικά Κέντρα, Φιλόπτωχα Ταμεία, Συσ-

σίτια απόρων, Κέντρα νεότητας, Σχολές Γονέων, 
Σχολές Βυζαντινής Μουσικής, Κατηχητικά Σχο-
λεία, Χειροτονίες.

Εγκαίνια μεγαλοπρεπέστατων ναών ( π.χ. Ι.Ν. 
Αγ. Αρσενίου, Ι.Ν. Αγ. Φιλοθέου, Ι.Ν. Αγ. Αθα-
νασσίου του Παρίου, Ι.Ν. Αγίων Νικοδήμου και 
Νικολάου του Πλανά, Ι.Ν. Αργοκοιλιωτίσσης, 
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής και άλλα). 

Αναστηλώσεις εκ βάθρων Ιερών Μονών (Φα-
νερωμένης, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αναργύρων, Αγ. 
Χαραλάμπους, Αγ. Κυριακής κ.α.).

Ταμείο αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως.

Αμβρόσιος Β΄
Η ζωή και το έργο του Μακαριστού Μητροπολίτη 

Από τα εγκαίνια 
του Γηροκομείου 
Πάρου

Η τελευταία επιστολή 
του μητροπολίτη 

Αμβρόσιου, ήταν προς 
τον εκδότη της εφημερί-
δας “Φωνή της Πάρου”, 

κ. Ν. Ραγκούση 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Γραμματέας ζητείται από μεσιτικό γραφείο με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γνώσεις Η/Υ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 22840 - 21474 και απο-
στολή βιογραφικών στο 22840 - 23274. 

Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γραφείο. 
Απαραίτητη ξένη γλώσσα, γνώση Η/Υ και 
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Πληροφορίες 
22840 22302 κ. Μαριέττα Κοντού.

Γραμματέας ζητείται από τεχνικό γραφείο με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γνώσεις Η/Υ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 22840 - 21874 και απο-
στολή βιογραφικών στο 22840 - 23274.

Το κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων “Isa-
ias” στη Νάουσα, ζητάει πωλήτριες για πλήρη 
και μόνιμη απασχόληση. Πληροφορίες στο  
τηλ. 697 8337393

Ζητούνται νέες και νέοι για εργασία σε καφέ-
μπαρ στο Πίσω Λιβάδι. Τηλ. 22840 28740  

Ζητούνται, σερβιτόροι και σερβιτόρες για ερ-
γασία σε καφετέρια στην Νάουσα. Τηλ.: 697 
4787497

Το ξενοδοχείο «Αργοναύτης» στην Παροικία, 
ζητεί υπάλληλο για την υποδοχή, για την του-
ριστική περίοδο 2008, πλήρης απασχόληση. 
(απαραίτητη γνώση αγγλικών και η/υ). Πλη-
ροφορίες: 6944625219

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Πωλούνται μεταχειρισμένα, αλλά σε καλή κα-
τάσταση κουφώματα (πόρτες – παράθυρα με 
σίτα). Πληροφορίες τηλ.: 6972183670 

Ζητείται γκαρσονιέρα ή δυάρι για όλο το 
χρόνο στις περιοχές από Παροικιά έως και τη 
Νάουσα. Τηλ.: 6974334985

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ενοικιάζονται α) ανακαινισμένα γραφεία ορό-
φου β) ανακαινισμένος επαγγελματικός χώρος 
200 τ.μ. ισόγειο και 150 τμ στεγασμένη αυλή 
στο περιφερειακό Παροικίας πλησίον ΔΕΗ-
Εφορίας 35-45 τμ. Τηλ. 6877335656

Πάρος, στην αγορά Νάουσας, κατάστημα 25τ.
μ., τιμή ενοικίασης 700€/μήνα. Τηλ: 22840 
21474

Πάρος, στην αγορά Παροικίας, κατάστημα 
16τμ, τιμή ενοικίασης 700€/μήνα. Τηλ: 22840 
21474

Ενοικιάζεται κατάστημα στην Αντίπαρο με 
αυλή, δίπλα στον κεντρικό δρόμο, 50μ από την 
πλατεία, 130τ.μ., τηλ 6945499134

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

Λεύκες, μονοκατοικία, 3 υπνοδωμάτια, τζάκι, 
καλοριφέρ, θέα, ξενώνας. Καρολίνα Ιωαννίδου. 
Από 1990, Λιμάνι Νάουσας. 6944856105, 
22840 52225

Αλυκή, παραθαλάσσια, 90τ.μ., με μικρή, ανε-
ξάρτητη, στο ίδιο οικόπεδο. Και για εισόδημα. 
Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάου-
σας. 6944856105, 22840 52225 

Νάουσα, μονοκατοικία, διώροφη, 120τ.μ., 
150.000 €. Ισόγειο 45τ.μ., όροφος 75τ.μ., 
εύκολη πρόσβαση, Parking. Καρολίνα Ιωαννί-
δου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους Φοίνι-
κες. 6944856105, 22840 52225 

Νάουσα, ανεξάρτητη διώροφη οικία, καινού-
ρια, 160τ.μ., με δύο ανεξάρτητα μικρά διαμερί-
σματα, για εισόδημα ή ξενώνες. Τιμή συζητή-
σιμη, πλησίον αμμουδιάς Καρολίνα Ιωαννίδου. 
Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους Φοίνικες. 
6944856105, 22840 52225.

Νάουσα, λιμάνι, οικία, 150τ.μ., με τέσσερα 
ανεξάρτητα studio. Για εισόδημα. Καρολίνα 
Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους 
Φοίνικες. 6944856105, 22840 52225

Αντίπαρος, μεζονέτα 80τμ, 3υ/δ, μεγάλες βε-
ράντες, κοντά στη θάλασσα με πολύ καλή θέα. 
Δ.Τριανταφύλλου RE/MAX ALL STAR 22840-
28530/1

 

Αγκαιριά, βίλλα 280τμ + υπόγειο 94τμ με γκα-
ράζ και λεβητοστάσιο, σε 8στρ οικόπεδο, πισίνα, 
5υ/δ, 5 μπάνια, θέρμανση τοίχων, μεγάλες βερά-
ντες με καταπληκτική θέα θάλασσα και Αντίπαρο. 
Δ.Μέξης RE/MAX ALL STAR 22840-
28530/1 

Αγκαιριά, 2 κατοικίες, 85τμ σε 500τμ οικόπεδο με 
επιπλέον δόμηση 115τμ, και 95τμ σε 550τμ, εντός 
οικισμού, 2 υ/δ, 2 μπάνια, με ανεμπόδιστη θέα θά-
λασσα. Δ.Μέξης RE/MAX ALL STAR 22840 
28530/1

Νάουσα – Άγιος Ανδρέας, παραδοσιακή βίλλα 
300τμ σε 9,8στρ οικόπεδο με ελιές, αμπέλι και διά-
φορα δέντρα, βεράντες γύρω γύρω, ξενώνα, κεντρι-
κή θέρμανση, πηγάδι, καταπληκτική θέα στον κόλ-
πο της Νάουσας. Δ.Μέξης RE/MAX ALL STAR 
22840-28530/1

Αντίπαρος, Άγιος Γεώργιος, κατοικία 114τμ, 
2υ/δ, 2 μπάνια, 150μ από θάλασσα, με υπέ-
ροχη θέα ανατολής και ηλιοβασιλέματος. 
Δ.Τριανταφύλλου RE/MAX ALL STAR 22840-
28530/1

Πίσω Λιβάδι, κατοικία 117τμ, με 3υ/δ, 2 μπά-
νια, 52τμ βεράντα, με καταπληκτική θέα όλη την 
ανατολική ακτή. Ν. Μιχαλακόπουλος RE/MAX 

ALL STAR 22840-28530/1

Αγκαιριά, πέτρινη μεζονέτα 102τμ, 2υ/δ, μεγάλες 
βεράντες, καθιστικό με τζάκι, παραδοσιακής αρχι-
τεκτονικής, πανοραμική θέα θάλασσα και νησιά. 

Denis RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1

Αγκαιριά, κατοικία 85τμ, 2υ/δ, 2 μπάνια, ανε-
μπόδιστη θέα θάλασσα. Denis RE/MAX ALL 
STAR 22840-28530/1

Παροικία, κατοικία 90τμ, 2υ/δ, καταπληκτική 
θέα θάλασσα και ηλιοβασίλεμα. Denis RE/MAX 
ALL STAR 22840-28530/1

Δυτικά, επιπλωμένη μεζονέτα 150τμ, με 2 ξε-
νώνες, πανοραμική θέα θάλασσα Αντιπάρου, 
άριστης κατασκευής, πισίνα, γκαράζ, αποθήκη, 
κήπος. Λ.Καρακόλια RE/MAX ALL STAR 
22840-28530/1,

Παροικία – Αγία Ειρήνη, μονοκατοικία 165τμ 
σε 1.340τμ οικόπεδο, 2υ/δ και 1 studio, μεγάλες 
βεράντες, θέα ηλιοβασίλεμα. Λ.Καρακόλια RE/
MAX ALL STAR 22840-28530/1

Νάουσα, μονοκατοικία 260τμ σε 7στρ οικόπεδο, 
με δικό του πηγάδι, κοντά στη θάλασσα, με θέα 
στις Κολυμπήθρες. Λ.Καρακόλια RE/MAX 
ALL STAR 22840-28530/1

1.. ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακές 
λιθόκτιστες κατοικίες, εκπληκτική θεά λιμάνι, 
Αντίπαρο, ηλιοβασίλεμα, δεντροφυτεμένος 
κήπος 1000τμ πέτρινοι νεροχύτες BBQ 
ξυλόφουρνος τζάκι, κεντρική θέρμανση air-
condition (90-156τ.μ) μεγάλες βεράντες, 
συναγερμός 6977335656  6945157128 
www.skopasvillage.gr

Πάρος, ανεξάρτητη μεζονέτα, 220τ.μ., σε οι-
κόπεδο 3 στρέμματα, ανεμπόδιστη θέα λιμάνι, 
Αντίπαρο και ηλιοβασίλεμα, σε 3 επίπεδα, 
κυκλαδίτικο ύφος, τιμή 400.000 Ευρώ. ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ. 2284024007. Κωδικός 
ΠΠΟ2-12 

Κατοικία 65τ.μ. σε ύψωμα με απεριόριστη 
θέα θάλασσα, τον κόλπο του Παρασπόρου 
και νησιά. Δύο Υ/Δ, δύο μπάνια, τζάκι, πολύ 
καλή κατασκευή. Τιμή 125.000 Ευρώ. ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ. 2284024007

Πωλείται οικία 230m2 σε κτήμα 7500m2, πε-
ριοχή Φιλίζι, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗ-
ΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλείται πέτρινη κατοικία 100 τ.μ με οικό-
πεδο 3 στρεμμάτων στο Φιλίζι, 250 μ. από 
τη Σάντα Μαρία. Μεσιτικό γραφείο Spiti, 

Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται στη Μάρπησσα κατοικίες από 
100 τ.μ εως 140 τμ με θέα όλη την ανατολική 
ακτή. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται εξοχικές κατοικίες 60-70 και 80 
τ.μ κοντά στο Φάραγγα. Καταπληκτική θέα. 
Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος Σταύ-
ρος. Τηλ. 6937033316

Διαλέξτε το σπίτι που σας ταιριάζει στις περι-
οχές Υστέρνι ή Αμπελάς, με απεριόριστη θέα 
θάλασσα. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλι-
ος Σταύρος. Τηλ. 6937033316

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Νάουσα σχεδίου, 320τ.μ. θέα θάλασσα. Καρο-
λίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας 

στους Φοίνικες. 6944856105, 22840 52225

Νάουσα, εκτός προς Σταυρό, 4.000τ.μ., θέα, 
60.000 €. Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λι-
μάνι Νάουσας. 6944856105, 22840 52225 

Τζανές, Δρυός, 8.000τ.μ. με κατοικία, άριστη 
κατάσταση, θέα. Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 
1990, Λιμάνι Νάουσας. 6944856105, 22840 
52225

Παροικία, παραλιακά 2.000τ.μ. + 2.500τ.μ. 
συνεχόμενα, σχεδίου. Καρολίνα Ιωαννίδου. 
Από 1990, Λιμάνι Νάουσας. 6944856105, 
22840 52225

Παροικία, περιφερειακός, 6.000τ.μ. Καρο-
λίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας 
στους Φοίνικες. 6944856105, 22840 52225.

Νάουσα, εντός σχεδίου, 600τ.μ., κτίζει 400τ.
μ., Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι 
Νάουσας. 6944856105, 22840 52225

Πωλείται αγροτεμάχιο 2500m2, άρτιο, οικο-
δομήσιμο, επί ασφάλτου, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
τιμή 50.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗ-
ΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλείται αγροτεμάχιο 2500m2, άρτιο οικο-
δομήσιμο με παλαιά κτίσματα 60m2 στην πε-
ριοχή Καλάμι, τιμή 110.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλούνται στον Κώστο 2 αγροτεμάχια 
10.300m2 και 8.000m2, ΘΕΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙ-
ΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλείται στον Πρόδρομο αγροτεμάχιο 
4.000m2, χτίζει 400m2,ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
τιμή 100.000 €, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλούνται δύο αγροτεμάχια 100m από θά-
λασσα, 4200m2 και 7500m2, ΘΕΑ ΠΑΝΟ-
ΡΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΧΛΑ-
ΚΑΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ 
Τηλ. 6948242797

 Πωλούνται στο Άσπρο Χωριό, επί του κεντρι-
κού δρόμου, 2 οικόπεδα 2800m2 και 1100m2, 
κατάλληλα για οικιακή ή επαγγελματική χρή-
ση, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ. Τηλ. 
6948242797

  Οικόπεδο 2.750 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
(κάθετη ιδιοκτησία), με άδεια οικοδόμησης 
του 2007 για 128τ.μ. Απόσταση 500μ από 
την παραλία του Φάραγγα. Εκπληκτική 
ανεμπόδιστη θέα θάλασσα και νησιά, τιμή 
210.000 Ευρώ. ASPIS REAL ESTATE. Τηλ. 
2284024007

Πίσω Λιβάδι, οικόπεδο 5.123 τ.μ. εκτός οικι-
σμού, εντός ζώνης, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
θέα θάλασσα. Τιμή 135.000 Ευρώ. ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ.2284024007

Πάρος, Μάρπησσα, οικόπεδο σε ύψω-
μα, 1.000τ.μ., 120.000 Ευρώ. Κτίζει 
200τ.μ. ASPIS REAL ESTATE 
Τηλ.2284024007

Πάρος, 10 λεπτά από Παροικία, οικόπεδο 
32.000τ.μ., απεριόριστη θέα, εφαπτό-
μενο στη θάλασσα, 450.000 Ευρώ. AS-
PIS REAL ESTATE Τηλ.2284024007 

Κωδικός ΠΠΟ2-2

Πάρος, Νάουσα, οικόπεδο 500τ.μ. εντός 
σχεδίου. Κτίζει 380τ.μ., σε πολύ καλό ση-
μείο. Τιμή 130.000 Ευρώ ASPIS REAL 
ESTATE  Τηλ. 2284024007

Παροικία, αγροτεμάχιο 25.500τ.μ. άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Συναρπαστική θέα λι-
μάνι και θάλασσα. Απόσταση 500μ από 
οικισμό Παροικίας. Τιμή 350.000 Ευρώ. 
ASPIS REAL ESTATE Τηλ. 22840 
24007 

Παροικία, οικόπεδο 12στρ, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, με καταπληκτική θέα τον κόλπο 
της Παροικίας. Ν.Μιχαλακόπουλος RE/
MAX ALL STAR Τηλ. 22840-28530/1

Πάρος Καλάμι, οικόπεδο μισό στρέμμα με 
δυνατότητα δόμησης 100τ.μ. με πανοραμι-
κή θέα. Τιμή 152.000 Ευρώ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ. 2284024007

Αμπελάς, οικόπεδο 7,6 στρ, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, καταπληκτική θέα θάλασσα και 
Νάξο. Ν.Μιχαλακόπουλος RE/MAX ALL 
STAR Τηλ. 22840-28530/1

Άσπρο Χωριό, 3 οικόπεδα 1.372τμ, 2.556τμ 
και 1.120τμ, πάνω σε κεντρικό δρόμο με 
θέα θάλασσα. Τ.Δράκου RE/MAX ALL 
STAR Τηλ. 22840-28530/1

Παροικία – Άγιος Γεώργιος, οικόπεδο 
4.980τμ, με καταπληκτική θέα θάλασσα και 
ηλιοβασίλεμα. Τ.Δράκου RE/MAX ALL 
STAR Τηλ. 22840-28530/1

Νάουσα – Καμάρες, οικόπεδο 4.060τμ, εκτός 
σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, ιδανικό 
για εμπορική χρήση. Τ.Δράκου RE/MAX 
ALL STAR Τηλ. 22840-28530/1

Αντίπαρος, Κάμπος, οικόπεδο 6.528τμ, 500μ 
από παραλία, με αμπέλι. Δ.Τριανταφύλλου 
RE/MAX ALL STAR Τηλ. 22840-28530/1

Πωλείται αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων πάνω 
στον κεντρικό δρόμο Νάουσας-Παροικί-
ας. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμάτων στον κε-
ντρικό δρόμο Ναουσας-Παροικίας με παλιά 

κατοικιά 70 τ.μ, λιγα μέτρα από τη θάλασσα. 
Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος Σταύ-
ρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται οικόπεδα στον Κώστο με θέα 
Νάξου, διαθέτουν άδεια οικοδομής και παλιά 
κατοικιά. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλι-
ος Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλείται κτήμα 2,5 στρεμμάτων στις Λεύκες 
μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον, διαθέτει 20 
ελιές. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται οικόπεδα στη Νάουσα από 500 
τ.μ εως 1000 τ.μ εντός σχεδίου. Μεσιτι-
κό γραφείο Spiti, Καραχάλιος Σταύρος. 
Τηλ. 6937033316

Πωλείται κτήμα 10 στρεμμάτων στη Νάουσα, 
περιοχή Μοναστήρι, σχεδόν πάνω στη θά-
λασσα. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλείται οικία 240τ.μ. σε κτήμα 7.500τ.μ., χτίζει 
ακόμη 50τ.μ., περιοχή Φιλίζι, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ «ΕΛΗΤΑΣ», 6948242797 

Πωλείται αγροτεμάχιο, 7.500τ.μ., περιοχή Κο-
λυμπήθρες, κοντά στην ταβέρνα «Σπύρος», 
άρτιο, οικοδομήσιμο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
«ΕΛΗΤΑΣ», 6948242797 

Ζητούνται αγροτεμάχια, οικόπεδα, αγροικίες για 
πελάτες του γραφείου μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ «ΕΛΗΤΑΣ», 6948242797 

Πωλούνται στην περιοχή Κουκουμαυλές, οι-
κόπεδα 2.000τ.μ., έκαστο θέα θάλασσα, χτίζουν 
400τ.μ. έκαστο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΕΛΗ-
ΤΑΣ», 6948242797

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΣ (ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ) Πέτρινη κατοι-
κία 150 τ.μ. σε 2,5 στρ. οικόπεδο υπό ανέγερ-
ση με φανταστική θέα το λιμάνι της παροικίας 
και το πέλαγος μόλις 2 ΚΜ από το κέντρο 
της πόλης. Παριανή Κτηματομεσιτική Τηλ. 
22840 21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ) Κατοικία 115 τ.μ. νε-
όδμητη εντός οικισμού με οικόπεδο 450 τ.μ. 
σε προνομιακή θέση με θέα το λιμάνι της Πα-
ροικίας μόλις 1,5 ΚΜ από το κέντρο της πό-
λης. Παριανή Κτηματομεσιτική. Τηλ. 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ) Πέτρινη κα-
τοικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 2 στρ. νεόδμητη 
με εκπληκτική θέα μόλις 150 μέτρα από την 
γνωστή παραλία της Χρυσής Ακτής. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τιμή 300.000 ευρώ. 
Παριανή Κτηματομεσιτική. Τηλ. 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΑΜΠΕΛΑΣ) νεόδμητη πέτρινη 
κατοικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 2 στρ. εκπλη-
κτικής κατασκευής και αρχιτεκτονικής, κυριο-
λεκτικά πάνω στο κύμα. Παριανή Κτηματομε-
σιτική Τηλ. 22840 21784 – 697 4327545

ΠΑΡΟΣ (ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ) Νεόδμητη 
ισόγεια κατοικία 57 τ.μ. με κήπο και πισίνα 
σε συγκρότημα 7 κατοικιών με 2 Υ / Δ σε 
σημείο με φοβερή και ανεμπόδιστη θέα. Πα-
ριανή Κτηματομεσιτική. Τηλ. 22840 21784 
– 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΑΜΠΕΛΑΣ) Νεόδμητη πέτρινη 
κατοικία 100 τ.μ. με φοβερή και ανεμπόδιστη 
θέα εκπληκτικής κατασκευής και αρχιτεκτονι-
κής. Παριανή Κτηματομεσιτική. Τηλ. 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ) Νεόδμητη πέτρινη 
κατοικία 95 τ.μ. με οικόπεδο 700 μέτρα 
μοναδικής κατασκευής και αρχιτεκτονικής. 
Μόλις 500 μέτρα από το κέντρο της Νάουσας 
και την παραλία. Παριανή Κτηματομεσιτική. 
Τηλ. 22840 21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ) Εκπληκτική πέ-
τρινη κατοικία 100 τ.μ. εξαιρετικής κατασκευ-
ής και Κυκλαδικής αρχιτεκτονικής με φοβερή 
και ανεμπόδιστη θέα. Παριανή Κτηματομεσι-
τική. Τηλ. 22840 21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ) Γκαρσονιέρες και δυά-
ρια από 28 τ.μ. νεόδμητα μόλις 1 λεπτό με τα 
πόδια από την παραλία και το κέντρο της Νά-
ουσας. Μεγάλες βεράντες και ανεμπόδιστη 
θέα. Παριανή Κτηματομεσιτική. Τηλ. 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ) Πέτρινες κατοικίες 
από 75 τ.μ. σε μικρό νεόδμητο συγκρότημα 

 Η ΠΑΡΙΑΝΉ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ζητάει άτομα για την στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων. 
Παρέχονται Bonus, κινητό 
και έξοδα κίνησης.

Πληροφορίες 
3ο χλμ.  Παροικίας  Νάουσας 

Τηλ.2284021784
6974327545

Το πιο τεχνολογικά εξοπλισμένο 
εργοστάσιο στην Ελλάδα στην 
κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, 
ζητά να προσλάβει :
Νέους ή νέες μέχρι 35 ετών για 
μόνιμη απασχόληση σε διαφόρους 
τομείς της παραγωγικής διαδικασί-
ας του εργοστασίου.
Η εταιρία ειδικεύεται στο ξύλινο 
κούφωμα, πάνω από 60 χρόνια 
και έχει ως χώρο δράσης τον Νομό 
Κυκλάδων.
22840 41504
κιν. 697 4012006  
Κος Αντώνης 
Κρητικός

Τιμοκατάλογος για τις μικρές αγγελίες

Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιωτών ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις

1. Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες  . . . . . . . . . . .5 €
2.                                                         Μεσίτες  . . . . . . . . . . .3 €
3. Απλή αγγελία με πλαίσιο  . . . . . . . . . .10 €
4. Αγγελία με φωτογραφία και 15 λέξεις  . . . . . . . . . .15 €
5. Πέρα των 15 λέξεων  . . . . . .    0,25 € ανά λέξη

Ζητείται διορθωτής-τρια, 
για την εφημερίδα 

“Φωνή της Πάρου”,
 μερική απασχόληση. 

Τηλ.6977248885 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α .Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ – Α .Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕ Α Σ 2-1
Διεκδίκησε για πρώτη φορά στην ιστο-

ρία του το Κύπελλο Κυκλάδων ο Νηρέ-
ας, αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στον 
Α.Ο. Μυκόνου. Ο Τελικός διεξήχθη στη 
Σύρο και το αποτέλεσμα έφερε την ομά-
δα της Μυκόνου Κυπελλούχο Κυκλά-
δων. Το σκορ άνοιξε στο 10΄για τον Α.Ο. 
Μυκόνου ο Σκούρος και ο Δουλγεράκης 
ισοφάρισε για τον Νηρέα στο 38΄ σε 1-
1 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου. Στο 
δεύτερο ημίχρονο, εμφανώς ανώτερη η 
ομάδα της Μυκόνου κατάφερε στο 80΄ 
να κάνει το 2-1 με τον Αβίντογλου και 
να πάρει τη μεγάλη νίκη. 

Διαιτητές του αγώνα οι κύριοι Ζαρά-
νης, Σουλτάνης και Ρούσσος.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ’
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ  Τσουνάκης, Γέ-

ραλης, Παπαδόπουλος, Δελημπαλταδά-

κης, Καρανίκης (Λουκής), Κραβαρίτης, 
Κρητικός, Τόδρης (Μολλά), Δουλγερά-
κης, Βάρσαμος, Μπαρμπαρήγος.

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ   Μανταφούνης, 
Μπαιρακτσόγλου, Ράμος (Γρίβας), Ηλι-
άδης, Συριανός, Σπυρόπουλος, Τσάνη, 
Θεοδώρου (Μπαλής), Σκούρο (Μετα-
ξάς), Αβίντογλου, Αργυρίου.

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σημαντικές επιτυχίες κατέκτησαν  οι 
αθλητές του ΝΟΠ που πήραν μέρος σε 
αγώνες στη Λίμνη  Val de Garda στην βό-
ρεια Ιταλία.

Ανάμεσα σε 1000 αθλητές από 32 χώρες 
που διαγωνίστηκαν σε δυο κατηγορίες, παί-
δων και εφήβων και με θερμοκρασίες γύρω 
στους 5 Κελσίου οι Παριανοί αθλητές πή-
ραν τις θέσεις:

Κατηγορία Παίδων(11χρονα) με 165 
συμμετοχές:

49 θέση Σκιαδάς Νικόλαος
64 θέση Πατέλης Νικόλαος
74 θέση Μαθιέλης Φίλλιπος
84 θέση Βρότσος Παναγιώτης
Κατηγορία εφήβων(15χρονα) με 829 

συμμετοχές
Γκρούπ Α
110 θέση Σαρρή Πολυξένη 
168 θέση Σκούρτη Βαλεντίνη
Γκρουπ Δ
152 θέση Τσουκάρης Θεόδωρος 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 1-0

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 1-1

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 0-7

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ Α.Ο. ΛΑΒΑ 0-1

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 0-1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ 1-1

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 17 43-15 38

2 Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 17 36-13 36

3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 17 30-18 34

4 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 16 37-15 31

5 Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 16 39-23 30

6 Α.Μ.Ε.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 16 32-20 27

7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 17 30-22 27

8 Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 17 18-35 21

9  Α.Ο. ΛΑΒΑ 16 24-37 16

10 Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ 16 18-31 13

11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 16 34-48 12

12 ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 17 6-69 -3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξ΄ αναβολής παιχνίδια:  Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ   
ΣΑΒΒΑΤΟ  29 /03  Ώρα 16:00 Δημοτικό Στάδιο Παροικίας
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ  (30/03)

Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 1-0

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 6-0

Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 1-0

Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 2-2

ΡΕΠΟ : Α.Ο. ΠΑΓΟΥ

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (22κ΄23/03/08)

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1  Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 14  41-10 36

2  Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 15 28-15 29

3 Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 14 26-11 24

4 Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 14 33-12 21

5 Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 19-18 19

6 Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 14 16-14 18

7 Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 15 17-24 14

8  Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 13 11-26 10

9 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 14 4-65 -3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει -1 βαθμό από την περίοδο 2006-2007
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ -3 Δεν προσήλθε στη Μήλο
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ  -3 Δεν προσήλθε στη Στενή Τήνου

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:   (30/03/08)
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

αθλητισμός
Αθλητές του ΝΟΠ στην Ιταλία

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ

Η Ζωοδόχος Πηγή ήταν η μεγάλη νι-
κήτρια στο πρώτο ημιτελικό που διεξή-
χθη στο γήπεδο 5Χ5 της Παροικίας το 
Σάββατο 22/03. 

Αν και βρισκόταν πίσω στο σκορ με 5-
4 πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, 
κατάφερε να πάρει τη νίκη σε ένα εντυ-
πωσιακό παιχνίδι με το τελικό 6-5 εις βά-
ρος της Δόξας και να την στέλνει στον 
τελικό όπου και θα αντιμετωπίσει τον 
νικητή του άλλου ημιτελικού μεταξύ της 
Χριστιανικής Φλόγας και του Αστέρα 
Εκατονταπυλιανής.

Πρόκριση αθλήτριας του ΝΟΠ
Στην εθνική Ομάδα Laser 4,7 γυναικών  

προκρίθηκε η αθλήτρια του ΝΟΠ Σταυρούλα 
Θεοχάρη καταλαμβάνοντας την 4η θέση στην 
κατηγορία της, στους αγώνες που έγιναν στο 
Δέλτα Φαλήρου από 21 έως 25 Μαρτίου.

ΑΜΕΣ  ΦΙΛΩΤΙ  - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη για να 

αυξήσουν τις ελπίδες τους για τη δεύτερη 
θέση στο πρωτάθλημα. Τελικά το παιχνίδι 
στο γήπεδο του Φιλωτίου έληξε ισόπαλο και 
άφησε απογοητευμένες και τις δύο ομάδες.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

A .M.E.Σ. ΝΗΡΕ Α Σ – Α ΣΤΕΡΑ Σ ΤΡΑΓΑΙ Α Σ
Σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι το οποίο 

δεν προσφερόταν για θέαμα η ομάδα της 
Νάξου κατάφερε να πάρει τη νίκη με ένα 
γκολ του Ονάσογλου λίγο πριν από τη 
λήξη του αγώνα και συγκεκριμένα στο 
81ο λεπτό . 

Ο Νηρέας , σαφώς επηρεασμένος από 
την κούραση λόγω του Τελικού Κυπέλ-
λου δύο ημέρες πριν, είχε την υπεροχή, 
αλλά χωρίς κάτι το ουσιαστικό. Έτσι, η 
ομάδα της Νάξου απέκτησε μεγάλο προ-
βάδισμα για τη δεύτερη θέση η οποία 
οδηγεί στα μπαράζ.

Διαιτητές του αγώνα οι κύριοι Ζαρά-
νης, Ρηγούτσος και Δρόσος.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ  Σκιαδάς, Γεράλης, 

Παπαδόπουλος, Δελημπαλταδάκης, Κα-
ρανίκης, Κραβαρίτης (Τόδρης), Κρητι-
κός (Ρούσσος), Δουλγεράκης, Βάρσα-
μος, Μολλά, Λουκής

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ  Κάγκανης, 
Βουτσίνος (Μαρούλης), Κατσούλης, 
Βιτζηλαίος, Αλιμπέρτης, Φρατζέσκος, 
Ονάσογλου Μ. (Κατσιούλης), Βασαλά-
κης, Ονάσογλου Γ., Πιέτρι, Τσάπι.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 1-0
Ισοπεδωτικός ο Αστέρας νίκησε τον 

Καρτεράδο με 1-0 αντί για 5-0. 
Το γκολ για την ομάδα των Μαρμά-

ρων πέτ υχε ο Χριστόφορος Χρήστος 
στο 57΄ και έθεσε την ομάδα της Σα-
ντορίνης εκτός πορείας για τα μπαράζ 
καθώς έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα 
στη συνέχεια. Ένα πολύ εύκολο από-
γευμα λοιπόν για την ομάδα της Πά-
ρου, η οποία έπαιξε όπως πάντα για την 
ιστορία της και τη φανέλα και της αξί-
ζουν πολλά συγχαρητήρια. Τόσο στη 
διοίκηση, όσο και στους παίκτες και 

στους φιλάθλους της, και ελπίζουμε το 
παράδειγμα αυτό να το ακολουθήσουν 
και άλλα σωματεία τα οποία δεν πράτ-
τουν το ίδιο σύμφωνα με πληροφορίες 
που έχουμε και μόλις εξακριβωθούν θα 
σας ενημερώσουμε. Και πάλι ΕΥΓΕ 
ΑΣΤΕΡΑ .

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ   Παπαδά-

κης, Χριστόφορος Δ., Ρούσσος, Α λι-
πράντης, Σάμιος Χ., Βιτζηλαίος, Σάμι-
ος Κ ., Κ ληρονόμος, Χριστόφορος Χ., 
Ρούπας, Λουκής.
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Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε στην Πάρο 

και την Αντίπαρο η Εθνική επέτειος του 
ξεσηκωμού του γένους και με θρησκευτική 
κατάνυξη, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 

Νωρίς το πρωί, οι καμπάνες χτύπησαν 
χαρμόσυνα και στις 10 τελέσθηκε η επίση-
μη δοξολογία στον Ιερό ναό Παναγίας Εκα-
τονταπυλιανής. 

Eπιμνημόσυνη δέηση τελέσθηκε στο 
μνημείο των πεσόντων, όπου κατέθεσαν 
στεφάνια οι εκπρόσωποι των αρχών του νη-
σιού και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. 

Στη συνέχεια έγινε η παρέλαση στην παρα-
λιακή λεωφόρο, δεξίωση στο Α΄ ΚΑΠΗ και 
εκδήλωση με εθνικούς και παραδοσιακούς χο-
ρούς από το χορευτικό συγκρότημα Πάρου.

Το απόγευμα έγινε  λαμπαδηφορία από 
το 1ο Δημοτικό έως την πλατεία «Μα-
ντώ Μαυρογένους», που διοργάνωσαν 
ο Δήμος Πάρου και ο Εμπορικός Σύλλο-
γος Πάρου – Αντιπάρου.

Το έθιμο αυτό αναβίωσε πριν από 
8 χρόνια με πρωτοβουλία των μελών 
του Ε.Σ.

Μία ακόμη λαμπαδηφορία αναβίωσε 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προδρό-
μου «Σκόπας ο Πάριος», που ξεκίνησε 
από την παλιά δεξαμενή και κατέληξε 
στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα. Τη 
Δευτέρα κατατέθηκαν στεφάνια από μα-
θητές και σπουδαστές στο μνημείο της 
Μαντώς Μαυρογένους.


