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Συνεχίζοντας, το έργο της πρώτης πενταετίας, όπου 
τέθηκαν ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές βάσεις και 
διευρύνθηκε καθοριστικά το δίκτυο των υποδομών,  το 
νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό σύνολο 
έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που θα κάνουν την 
Πάρο, έναν πραγματικά ευρωπαϊκό προορισμό. Έναν 
τόπο που θα αναπτύσσεται βιώσιμα και οι κάτοικοί του 
θα νιώθουν ευτυχισμένοι και ασφαλείς. 

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος 2019-2023, 
της Δημοτικής Παράταξης «Πάρος, Επιμένουμε στην 
Πράξη» είναι:

1. Θεμελίωση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω 
της δημιουργίας Εταιρείας Ανάπτυξης & Του-
ριστικής Διαχείρισης, η οποία θα αναλάβει τον 
στρατηγικό σχεδιασμό προβολής της Πάρου και την 
αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας. Επίσης, θα υπο-
στηρίζει τη λειτουργία του Δήμου με τεχνογνωσία και 
ανθρώπινο δυναμικό και θα προωθήσει τη διασύνδε-
ση των δραστηριοτήτων του τουρισμού με την αγρο-
διατροφή και τη μεταποίηση. 

Στον ίδιο άξονα, περιλαμβάνεται η προώθηση της 
εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων μέσω 
κυματισμού, η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δη-
μόσιων κτιρίων, η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην 
Πάρο μέσω κινήτρων και ο σχεδιασμός της ηλεκτρο-
δότησης της λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΑΥΠ 
από ήπιες μορφές ενέργειας.

2. Μετάβαση στη Γαλάζια Οικονομία μέσω 
της μελέτης και της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος προστασίας της θάλασσας και αξιοποί-
ησης του θαλάσσιου πλούτου, την ανάπτυξη εργαλεί-
ων διαχείρισης και άμβλυνσης των επιπτώσεων της 
παράκτιας διάβρωσης των ακτών και την κατάρτιση 
Κανονιστικών Σχεδίων Λειτουργίας στα αλιευτικά κα-
ταφύγια της Πάρου.

3. Αναβάθμιση της Διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων μέσω της δημιουργίας σύγχρονου κέντρου 
κομποστοποίησης και της κατασκευής δεύτερου κυτ-
τάρου στο ΧΥΤΑ, την τοποθέτηση αναδυόμενων κά-
δων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε περιοχές με 
μεγάλο όγκο απορριμμάτων, την περαιτέρω ανανέωση 
του στόλου της καθαριότητας, τη δημιουργία πράσι-

νων σημείων σε κάθε κοινότητα και οικισμό και τη 
διεύρυνσης του δικτύου περισυλλογής, εναπόθεσης 
και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Στον ίδιο άξο-
να, περιλαμβάνεται και η συνέχιση της συνεργασίας 
με περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η WWF και η 
Aegean Rebreath, για την αποτελεσματική προστασία 
του περιβάλλοντος και η τοποθέτηση χημικών τουα-
λετών σε όλες τις παραλίες και σε οικισμούς που δεν 
έχουν.

4. Βελτίωση και Επέκταση των υποδομών 
του νησιού που θα περιλαμβάνει την πολεοδόμηση 
της Παροικιάς και την εφαρμογή σχεδίου βιώσιμης και 
αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), την επιτάχυνση της δη-
μιουργίας Εμπορικού Λιμένα, τη συνεισφορά του Δή-
μου στην επέκταση στου υφιστάμενου αεροδιαδρόμου 
και τη δημιουργία νέων σύγχρονων κτιριακών εγκατα-
στάσεων, την κατασκευή δημοτικού καταφυγίου για τα 
αδέσποτα ζώα και τη δημιουργία smart εφαρμογής με 
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει και τη κατασκευή 
κλειστού γυμναστηρίου και πάρκου αθλημάτων άμ-
μου στη Παροικιά καθώς και τη δημιουργία αθλητι-
κού πάρκου στη Νάουσα με την κατασκευή Δημοτικού 
σταδίου, κολυμβητηρίου, γήπεδα καλαθοσφαίρισης, 
πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης και παιδικής χαράς. 

Τέλος, το σημαντικότερο όλων είναι η παραχώρηση 
δημοτικού χώρου και η στήριξη μέσω της δημιουργίας 
ΑΜΚΕ για την κατασκευή ενός μικρού και σύγχρονου 
νοσοκομείου που θα περιλαμβάνει εκτός από εξετα-
στήρια και μονάδες βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας 
νοσηλείας, χειρουργικό τμήμα,  άρτια εξοπλισμένα 
μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο, φαρμα-
κείο, μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης, πτέρυγα επειγό-
ντων περιστατικών και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ).

5. Ενίσχυση της Εκπαίδευσης και προστασία 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω της ίδρυσης 
Κυκλαδίτικου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, της δημι-
ουργίας εικονικού μουσείου για την αξιοποίηση των 
αρχαίων λατομείων, της αξιοποίησης του ιστορικού 
αρχείου και της σύστασης Τράπεζας Δεδομένων, την 
ίδρυση Δημοτικής Πινακοθήκης, Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας και Κέντρου Παραδοσιακής Κυκλαδίτικης 

Μουσικής.
Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης τη σύνδεση σε ένα 

ενιαίο δίκτυο όλων των αρχαιοτήτων, των μνημείων 
και των σημείων ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέρο-
ντος, την ανάδειξη και αξιοποίηση των Σπηλαίων του 
νησιού και την περιφρούρηση των ζωνών προστασίας 
Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).

6. Στόχευση στις εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου Δι-
εθνούς Φεστιβάλ Γαστρονομίας, την προώθηση του 
αθλητικού τουρισμού, την υιοθέτηση του Γύρου Πά-
ρου και του Ποδηλατικού Γύρου Πάρου και την ανά-
πτυξη του περιπατητικού τουρισμού μέσω της χαρτο-
γράφησης, της σήμανσης όλων των μονοπατιών της 
Πάρου και της ένταξης των σπηλαίων στις προτεινό-
μενες διαδρομές.

7. Εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού 
τομέα μέσω της δημιουργίας Μητρώου Παραγωγών 
και Πιστοποιημένων Παραδοσιακών Προϊόντων, την 
προώθηση των παριανών προϊόντων στις τουριστικές 
εκθέσεις που συμμετέχει ο Δήμος Πάρου, τη δημιουρ-
γία μιας ανοιχτής οργανωμένης αγοράς για τα τοπικά 
προϊόντα και την εκπαίδευση των αγροτών σε νέες τε-
χνολογίες και πρακτικές έξυπνης γεωργίας. 

8. Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας 
μέσω της ίδρυσης Κέντρου Οργάνωσης & Συμβου-
λευτικών Υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, τη σύσταση 
και στέγαση του Κέντρου Νεοφυούς Επιχειρηματικό-
τητας και την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής προβολής 
των επιχειρήσεων μέσω των εφαρμογών του Δήμου.

9.Διεύρυνση του Δικτύου Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης μέσω δημιουργίας Τράπεζας Ελευθέρου 
Χρόνου και Τράπεζας Τροφίμων, Φαρμάκων και Ρού-
χων για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σημαντι-
κότερο όλων. η κατασκευή ενός σύγχρονου οικισμού 
στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου για τις ανάγκες 
στέγασης των δημοσίων λειτουργών (ιατρών, δασκά-
λων, αστυνομικών κλπ), όπου θα μένουν με προνομι-
ακό ενοίκιο.

10. Υιοθέτηση ενός πρότυπου μοντέλου Συμ-
μετοχικής Δημοκρατίας με τη δημιουργία Δημο-
τικού Συμβουλίου Νέων & Μαθητών και την ίδρυση 
Συμβουλίου ευρωπαίων πολιτών – μονίμων κατοίκων 
Πάρου.

Από τις εξαγγελίες της δημοτικής παράταξης «Πά-
ρος, Επιμένουμε στην πράξη», επιλέξαμε τρία έργα 
που συστήνονται για πρώτη φορά στη Παριανή κοινω-
νία και ζητήσαμε να μας παραθέσουν τις σκέψεις τους, 
οι οποίες έχουν ως εξής:

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – (E.A.T,Δ.Π. A.A.E OTA)

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη δραστηριο-
τήτων και πρωτοβουλιών και η εν γένει παροχή υπη-
ρεσιών που θα αποβλέπουν στη βιώσιμη ισόρροπη οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Πάρου. 

Παράλληλα, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει το γεγονός 
ότι σήμερα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας δημοφιλής 
τουριστικός προορισμός σε ευρωπαϊκό αλλά και σε δι-
εθνές επίπεδο, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο δράσης με σκοπό την προβολή της ιστορίας της, 
της παράδοση και του πολιτισμού της, τη διατήρηση 
των μοναδικών κυκλαδίτικων χαρακτηριστικών και την 
προστασία του περιβάλλοντος της. 

Τέλος, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Διαχεί-
ρισης Πάρου (ΕΑΤΔΠ), θα υποστηρίζει την επιχειρησι-
ακή λειτουργία του Δήμου Πάρου με τεχνογνωσία και  
ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να δώσει ώθηση 
στην αναπτυξιακή δυναμική της Πάρου.

Κέντρο Έρευνας Παριανού Πολιτισμού & 
Δημιουργία Ιστορικού Αρχείου

Το Κέντρο Έρευνας Παριανού Πολιτισμού θα λει-
τουργήσει ως ο κεντρικός φορέας τεκμηρίωσης, έρευ-
νας και προβολής της ιστορίας, του πολιτισμού και της 

ΝΑΙ! Μένουμε Πάρο
Η αειφορία βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος της Δημοτικής 
Παράταξης «Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη», για την περίοδο 2019-2023. 
Στόχος είναι η προστασία της κυκλαδίτικης κληρονομιάς και η ενίσχυση της 
ανάπτυξης του νησιού ώστε να κατακτήσει την αυτονομία του.
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παράδοσης της Πάρου, μέσω της δημιουργίας του 
Ιστορικού Αρχείου και της Τράπεζας δεδομένων.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Κυκλαδικό Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ένα αναπτυσσόμενος θε-
σμός δια βίου μάθησης, μπορεί να αποτελέσει ένα 
πολύτιμο εργαλείο επιμόρφωσης του τοπικού πληθυ-
σμού, όχι μόνο σε θέματα γενικής μόρφωσης αλλά και 
επαγγελματικής εξειδίκευσης, τουριστικής εκπαίδευ-
σης, αγροτικής επιμόρφωσης κ.α..

Στην Πάρο διαθέτουμε δομές για τη φιλοξενία τέ-
τοιων προγραμμάτων, όπως είναι η αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Πάρου και το Σπίτι της 
Λογοτεχνίας στις Λεύκες. Εκτιμούμε ότι ένα Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο με μια μέτρια ανάπτυξη μπορεί να 
εμπλέξει σε διάφορα προγράμματα πάνω από 1000 
δημότες ανά έτος!

2. Δημιουργία Μητρώου Παραγωγών και Πι-
στοποίηση παραδοσιακών προϊόντων

Η δημιουργία του Μητρώου Παραγωγών έχει ως 
στόχο τη στήριξη του πρωτογενή τομέα μέσω της 
προώθησης των τοπικών προϊόντων, την οργάνωση 
της παραγωγής τους, την ενημέρωση των παραγω-
γών  για εναλλακτικές καλλιέργειες, χρηματοδοτικά 
προγράμματα  κ.α., καθώς και τη παροχή τεχνογνωσί-
ας μέσω σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων, με 
στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων μεθόδων παραγωγής, μεταποί-
ησης και εμπορίου.

Ανοικτή Οργανωμένη Αγορά (τοπικά Προϊό-
ντα - Πρωτογενής &Δευτερογενής Παραγωγή)

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει 
τα μέγιστα στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής 
παραγωγής, στην ανάδειξη και τη πώληση των τοπι-
κών  προϊόντων μας. Στο χώρο της έκθεσης, που θα 
λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα επι-
τρέπεται η λιανική πώληση των προϊόντων από τους 

παραγωγούς, ενώ θα προβλέπεται η παράλληλη πραγ-
ματοποίηση εκδηλώσεων για την προσέλκυση αγορα-
στών.

3. Το όραμά μας - Ένα έργο ζωής για τις μελ-
λοντικές γενεές 

Κατασκευή σύγχρονου οικισμού στην περι-
οχή του Παλαιού Αεροδρομίου, παραχώρηση 
χώρου για τη κατασκευή Νοσοκομείου & Δη-
μιουργία ΑΜΚΕ για την ολοκλήρωσή του

Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο υποδομής για 
την Πάρο και την μελλοντική προοπτική της ανάπτυξη. 
Ένα σύγχρονο διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργι-
κό πρότυπο, το οποίο αισιοδοξούμε ότι θα αποτελέσει 
παράγοντα προσέλευσης εργατικού και επιστημονικού 
δυναμικού υψηλών προδιαγραφών.

Ο σχεδιαζόμενος οικισμός θα δημιουργηθεί στην πε-
ριοχή του παλαιού αεροδρομίου και θα περιλαμβάνει 
κατοικίες, νοσοκομείο, μαγαζιά και κέντρο νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας.

Κατασκευή Νοσοκομείου
Η πρότασή μας αφορά τη παραχώρηση δημοτι-

κού χώρου στη περιοχή του παλαιού και πλησίον του 
νέου αεροδρομίου και τη σύσταση μίας Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας, στο πρότυπο της αντίστοι-
χης ΑΜΚΕ που δημιουργήσαμε για τη κατασκευή του 
Νέου Αεροδρομίου.

Ο ρόλος της ΑΜΚΕ και σ’ αυτή την περίπτωση θα 
είναι κατ’ αρχήν συντονιστικός, ενώ επιπροσθέτως θα 
μπορεί να συνδράμει στην ανάθεση και ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων μελετών και έργων, θα αναζητήσει 
χορηγούς, θα επιδιώξει την ένταξη του σε χρηματο-
δοτικά προγράμματα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό 
τρόπο στην ολοκλήρωση του έργου.

Η σημασία της κατασκευής μίας σύγχρονης νοσο-
κομειακής δομής στο νησί μας είναι τεράστια, αφού 
μιλάμε για έργο αναγκαίας κοινωνικής υποδομής που 
θα αναβαθμίσει την υγεία και την ποιότητα ζωής του 

ντόπιου πληθυσμού, των επισκεπτών του νησιού μας 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Για το λόγο αυτό, θα επιδιώξουμε το Νοσοκομείο 
της Πάρου εκτός από εξεταστήρια και μονάδες βραχυ-
χρόνιας και μακροχρόνιας νοσηλείας, να περιλαμβάνει 
χειρουργικό τμήμα,  άρτια εξοπλισμένα μικροβιολογι-
κό και ακτινολογικό εργαστήριο, φαρμακείο, μονάδα 
χρόνιας αιμοκάθαρσης, πτέρυγα επειγόντων περιστα-
τικών και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
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Μαρουλία Κοντού
Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος Π.Ε.Πάρου
πιανίστα/καλλιτεχνική διευθύντρια Ωδείου Μυθωδία
marouliakontou@gmail.com

Ενίσχυση στην φωνή πολιτισµού. ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Κ. Γεωργίου: 
«Έκανα λάθος, 
δεν είμαι 
πολιτικός»

Την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα μας δημοσί-
ευσε συνέντευξη του κ. Κυριάκου Γεωργίου. Λόγω 
της πληθώρας της ύλης και της «πίεσης» που υπήρχε, 
η διόρθωση της ύλης αντί να βάλει το ορθό κείμενο 
που υπήρχε με τις απαραίτητες διορθώσεις, έβαλε το 
κείμενο από την αρχική απομαγνητοφώνηση. Σήμερα, 
δημοσιεύουμε το ορθό κείμενο.

Κάποια στιγμή πήρατε την απόφαση να 
ασχοληθείτε με τα κοινά της Πάρου ενόψει 
των δημοτικών εκλογών. Πείτε μας τους λό-
γους που σε ώθησαν σε μια τέτοια σκέψη.

Κ.Γ.: «Οι λόγοι ήταν αρκετοί και σημαντικοί. Κατ’ 
αρχάς είναι τα αισθήματα... Η αγάπη για την Πάρο, 
την οποία επισκέπτομαι και ζω εδώ και 40 χρόνια! 

Παρακολουθώ και συμμετέχω σε πολλές συζητήσεις 
για τις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιούνται στη 
«φυσιογνωμία» και τον «χαρακτήρα» του νησιού, τα 
τεκταινόμενα και την διαχείρισή τους, και το λεγόμε-
νο μοντέλο ανάπτυξης, για τις προοπτικές που δια-
νοίγονται. Αφουγκράζομαι -και συμμερίζομαι-  την 
ανησυχία και τον προβληματισμό των πολιτών για το 
πώς το νησί μας, από τους κορυφαίους τουριστικούς 
προορισμούς, θα είναι σε θέση να παρέχει ποιότητα 
ζωής στους μόνιμους κατοίκους (που αυξάνονται με 
γρήγορους ρυθμούς) και υψηλού επιπέδου παροχή 
υπηρεσιών στις πολλές χιλιάδες επισκεπτών που το 
επιλέγουν ως τόπο διακοπών.

Μείζονα θέματα με κορυφαία κατά την γνώμη μου, 
αυτά της υγείας και των βασικών υποδομών (Κέντρο 
Υγείας, επιβατηγό και εμπορικό λιμάνι, κυκλοφοριακό 
και διαχείρισή του, αποχετευτικό, ύδρευση, απορρίμ-
ματα και διαχείρισή τους), είναι βασικοί λόγοι προ-
βληματισμού. Είμαι πεπεισμένος ότι δεν πρέπει να 
χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος στο να εκπονηθούν 
και παρουσιαστούν άμεσα μελέτες για τα προανα-
φερθέντα. Να αναζητηθούν χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα και να οριστεί  ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης. Έλαβα επίσης, πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την 
προτροπή αρκετών φίλων στο νησί να ασχοληθώ με 
τα αυτοδιοικητικά».

Η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε. Μπορού-
με να συζητήσουμε τους λόγους γιατί δεν φτά-
σατε να δημιουργήσετε συνδυασμό;

Κ.Γ.: «Η προσπάθειά μου δεν ολοκληρώθηκε για 
διάφορους λόγους. Επικοινώνησα με πολλούς αν-
θρώπους και μοιραστήκαμε κοινούς προβληματι-
σμούς. Συνάντησα ανθρώπους με αγάπη και όραμα 
για την Πάρο, οι οποίοι πίστεψαν σε εμένα. Άκουσα 
γνώμες, δέχθηκα προτροπές… Τώρα, εκ των υστέρων 
και εκ του ασφαλούς, σκέφτομαι ότι τότε, μετά από 
διαβουλεύσεις εβδομάδων για τις οποίες απαιτήθη-
κε πολύτιμος χρόνος, η έκδοση κάποιας ανακοίνω-
σης θα δρομολογούσε διαφορετικές καταστάσεις και 

θα έδινε άλλη δυναμική στα πράγματα. Δεν έσπευσα 
να εκδώσω αυτή την ανακοίνωση εξαντλώντας τα 
πιεστικά χρονικά περιθώρια προκειμένου να ολοκλη-
ρωθούν κατά το δυνατό καλύτερα -και ξεκάθαρα- οι 
επαφές και η επικοινωνία μου με αυτούς που έκρινα 
ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Ίσως αυτό να 
ήταν το κρίσιμο σημείο. Σε ό,τι αφορά το τι μέλλει γε-
νέσθαι, θα έχω λόγο και συμμετοχή  στα τεκταινόμενα 
του νησιού μας».

Δηλαδή, δε θα σας χάσουμε την επομένη 
μέρα των εκλογών, θα συνεχίσετε να είσαστε 
παρών.

Κ.Γ.: «Θεωρείστε το δεδομένο! Αγαπώ το νησί μας, 
το αγάπησα από 18 χρόνων όταν ήρθα για πρώ-
τη φορά! Η Πάρος είναι η ιδιαίτερη πατρίδα και οι 
παιδικές αναμνήσεις της γυναίκας μου. Την αγαπούν 
οι εγγονές μου! Τολμώ να πω, είμαι παθιασμένος με 
τους ανθρώπους της, την απαράμιλλη φυσική ομορ-
φιά της και ό,τι έχει να κάνει με την Πάρο! Σίγουρα θα 
παραμείνω ενεργός, παρατηρώντας, σχολιάζοντας, 
γράφοντας, επικροτώντας αυτά που μου αρέσουν, 
στηλιτεύοντας αυτά που με ενοχλούν».

Φτάσαμε όμως λίγες μέρες πριν τις εκλογές 
και οι παριανοί έχουν να επιλέξουν μεταξύ 
δύο συνδυασμών. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η 
πραγματικότητα. Ποια είναι η άποψή σας;

Κ.Γ.: «Θεωρώ ότι έγιναν λάθη από αυτοδιοικητι-
κούς -και άλλους- ανθρώπους στο νησί. Ανθρώπους 
που δε φρόντισαν ή δεν ήθελαν να δημιουργηθεί, 
να υπάρξει ένας (ή και άλλοι) ακόμη συνδυασμός-οι. 
Μερίδιο ευθύνης ίσως έχει και η παριανή κοινωνία 
που δεν ενεργοποίησε τους αυτοματισμούς εκείνους 
για τη δημιουργία και άλλου συνδυασμού. Εύχομαι 
η κατάσταση που δημιουργήθηκε με τη δυνατότητα 
επιλογής μόνο ανάμεσα σε δύο υποψηφίους και με-
τέπειτα η διαχείριση των αυτοδιοικητικών της Πάρου 
να μην είναι προβληματική, και τελικά επιβλαβής για 
την πορεία της στο μέλλον…».

Πεζοπορία στη 
Σίφνο

Οι «Περπατητές» Πάρου την Κυριακή, 19 Μαΐου, θα 
πραγματοποιήσουν πεζοπορική απόδραση στη γειτο-
νική Σίφνο, με το εντυπωσιακό δίκτυο μονοπατιών. 

Ξεκινώντας από τη χώρα της Απολλωνίας, θα πε-
ριπλανηθούν στα όμορφα στενά της και στη συνέ-
χεια να κινηθούν νοτιοανατολικά προς τη μεσαιωνική 

πρωτεύουσα της Σίφνου, τον οχυρωμένο οικισμό του 
Κάστρου. Μετά την επίσκεψη στο Κάστρο θα περπα-
τήσουν ένα παράκτιο μονοπάτι για να περάσουν από 
την Παναγία Πουλάτη, στον παραδοσιακό οικισμό του 
Αρτεμώνα.

Η συνολική διαδρομή: Απολλωνία - Κάστρο- Αρτε-
μώνας - Καμάρες: 4 ώρες και 30 λεπτά - 13 χιλιό-
μετρα. Βαθμός δυσκολίας: Μέτριος. Απαραίτητος 
εξοπλισμός πεζοπορικά παπούτσια, σακίδιο πλάτης με 
1λ.νερο, πρόχειρο φαγητό, καπέλο, αντηλιακό. Παιδιά 
κάτω των 16 ετών συνοδεύονται από γονείς.

Η αναχώρηση από Πάρο για Σίφνο θα γίνει με το 
πλοίο «Άρτεμις» στις 8:45 με ώρα άφιξης στη Σίφνο 
στις 11:45. Το κόστος εισιτηρίου είναι 5 ευρώ το άτο-
μο. Μετά την άφιξη στη Σίφνο στο λιμάνι των Καμά-
ρων η μεταφορά στην Απολλωνία -για την εκκίνηση 
της διαδρομής- θα γίνει με ταξί (ενδεικτική τιμή10ευ-
ρώ / 4 άτομα). Ώρα αναχώρησης από Σίφνο για Πάρο 
στις 19:50 με ώρα άφιξης στο λιμάνι της Παροικιάς 
στις 22:50.

Πληροφορίες: Αρσενία Χανιώτη 6974 303803, Ντά-
νος Τσαντιράκης 6948 372181.
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Φίλες και Φίλοι,
Συστρατεύοµαι µε τον Γιώργο Χατζηµάρκο και την παράταξή του «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο», επειδή έχω εκτιµήσει το πολύ σηµα-

ντικό και αποτελεσµατικό έργο της πρώτης θητείας του στο τιµόνι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο του αναγνωρίζεται από 
όλους τους κατοίκους των νησιών µας και αποτελεί κίνητρο για να τον εµπιστευτούν ξανά να συνεχίσει δυναµικά την αναπτυξιακή 
του πορεία.

Συµµετέχω σε αυτή την οµάδα γιατί θέλω να συµβάλλω στην συνολική βελτίωση των νησιών µας, χρησιµοποιώντας την εµπειρία 
και την γνώση µου.

Προτείνω λοιπόν:
Ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον. Να προστατεύσουµε τις φυσικές οµορφιές µας, τις παραλίες και τις θάλασσές µας.
Ανάπτυξη µε ιδιαίτερη φροντίδα για τον πολιτισµό και την πολιτιστική κληρονοµιά µας. Για την ανάδειξη των αρχαιολογικών 

θησαυρών, την επέκταση και αναβάθµιση του αρχαιολογικού µας µουσείου, την ανάδειξη του Φραγκοµονάστηρου στην Παροικία, 
το αρχαίο νεκροταφείο Παροικίας, το Πυργάκι στον Αµπελά, τον Άγιο Αντώνιο στη Μάρπησσα και το ∆εσποτικό στην Αντίπαρο. 

Ανάπτυξη για την βελτίωση της καθηµερινότητας των νησιωτών. Να συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της 
καθαριότητας, στη βελτίωση του οδικού δικτύου, των σχολικών κτηρίων και να βοηθήσουµε µε νέα έργα για την επάρκεια των 
υδάτινων πόρων των νησιών µας, καθώς και στην αειφόρο οργανωµένη ανάπτυξη του τουρισµού και όχι στην αύξηση των επισκε-
πτών στην τύχη.

Ανάπτυξη µε έµφαση στα ζητήµατα υγείας, παιδείας και αθλητισµού. Να συνδράµουµε δυναµικά στις δραστηριότητες της νέας 
γενιάς, στον αθλητισµό και τον πολιτισµό και να ενισχύσουµε τις υποδοµές υγείας ώστε να νιώθουν ασφάλεια οι κάτοικοι και οι 
χιλιάδες επισκέπτες µας.

Η επιστηµονική κατάρτιση και η πολύχρονη ενασχόλησή µου µε τα κοινά, από διαφορετικές  θέσεις, είναι τα εχέγγυα για την 
δυναµική µου συνεισφορά στην κοινή προσπάθειά µας, για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών, µε επικεφαλής τον Γιώργο Χατζη-
µάρκο.

Όραµά µου είναι, η πρόοδος, η ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής στα νησιά µας!

Βαζαίος Γ. Πετρόπουλος
Υποψήφιος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

vazaios.studio265@gmail.com

Απόψεις

Αθ. Μαρινόπουλος: 
Ένα ψέμα…

Γράφτηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου» ότι απο-
δέχθηκα την πρόταση του δημοτικού συμβουλίου για το κλειστό γυμναστήριο Πα-
ροικιάς.

Η αλήθεια είναι ότι πριν από αυτή την ενέργεια, που ακόμη κι αυτή εγώ την υπέ-
δειξα, όπως αποδεικνύεται από το συνημμένο έγγραφο, είχαν μεσολαβήσει πολλά. 
Είχα ανακαλύψει το αποθεματικό, είχα μελετήσει την νομοθεσία, είχα συζητήσει με 
τον οικονομικό προϊστάμενο της ΚΔΕΠΑΠ και τον ορκωτό λογιστή, είχα συμβουλευ-
θεί το «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» με αλλεπάλληλα ερωτήματα και είχα μιλήσει με ανθρώπους 
του ΑΟΠ που αγαπούν τα παιδιά και σιχαίνονται το ψέμα. Μέχρι τότε δεν είχε πάρει 
κανείς άλλος μυρουδιά…

Μετά ενημερωθήκατε, ως όφειλα και ξεκίνησε η διαδικασία. Κι όμως. Αν είχε 
κάποιος στοιχειώδη επικοινωνιακή εξυπνάδα θα μπορούσε να ισχυρίζεται με βάση 
τη λογική, ότι ο Μαρινόπουλος βρήκε τρόπο να ξεμπλοκαριστεί το έργο και το προ-
ώθησε, αλλά ως μέλος μιας παράταξης. Άρα το έργο πιστώνεται στην παράταξη.  
Όταν όμως χρησιμοποιείται η μία ανακρίβεια μετά την άλλη, τότε δύσκολα γίνεται 
κάποιος πιστευτός. Τελεία αλλά όχι παύλα…

Όσο γι αυτούς που οικειοποιούνται τα έργα άλλων, κοιταχθείτε στον καθρέφτη 
και μετά να πάτε να ζητήσετε συγγνώμη από τον Βλαχογιάννη. 

Και μια μισή αλήθεια…
Κάποιοι έχουν χάσει τα’ αυγά και τα πασχάλια. Προτρέπουν τον Ροκονίδα να εν-

στερνιστεί τις δικές μου απόψεις ξεχνώντας ότι εγώ πήγα στον Ροκονίδα και όχι 
εκείνος σε μένα. Στο ψητό τώρα.

Πράγματι υποστήριξα να μη δοθούν άμεσα τα χρήματα, αλλά μετά την απόφαση 
του εφετείου. Πρώτον γιατί αυτή ήταν και η εισήγηση του νομικού συμβούλου, αλλά 
και επειδή συμφωνώ με τη διάταξη του 3852/2010 (Καλλικράτης). Βλέπετε εγώ δεν 
είμαι λαϊκιστής να κάνω τον καλό σε όλους αλλά υπερασπίζομαι την άποψή μου με 
επιχειρήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματα ότι έχω και δίκιο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την ίδια άποψη με μένα στην συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου, είχαν και ο Κωβαίος και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, 
ενώ ο Ροκονίδας και ο Βλαχογιάννης υποστήριξαν την θέση των εργαζομένων.

Μετά άλλαξε θέση ο Κωβαίος για να κάνει «τον καλό». Τα πράγματα λοιπόν είναι 
κουκιά λογαριαστά.

Ποιόν άραγε πρέπει να στηρίξουν οι εργαζόμενοι, εκείνον (Ροκονίδα) που απο-
δεδειγμένα σε όλες τις περιπτώσεις  είναι στο πλευρό τους με σταθερές θέσεις, ή 
εκείνον (Κωβαίο), που λειτουργεί ευκαιριακά με γνώμονα την ψηφοθηρία; Και φυσι-
κά από τον συνδυασμό του Ροκονίδα ας προτιμήσουν οποιονδήποτε άλλο εκτός τον 
Μαρινόπουλο. Τόσο απλά.
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Υποψήφιος Περιφερειακός ΣύµβουλοςΜανώλης Γλυνός
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Απόψεις-Τοπικές ειδήσεις

Εκλογές | Η 
γιορτή της 
δημοκρατίας

Στην αρχαία Αθήνα, δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι 
άνδρες, εφόσον είχαν εκπληρώσει την στρατιωτική 
τους θητεία. Αποκλείονταν οι γυναίκες και οι δού-
λοι. Επίσης, δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, όσοι ήταν 
ασυνεπείς στις οικονομικές τους οφειλές προς την 
πολιτεία. 

Ο κάθε πολίτης άνω των 20 ετών, όχι μόνο μπο-
ρούσε να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων, αλλά 
θεωρούταν καθήκον του. Το σύστημα ήταν πλειοψη-
φικό και ψηφίζονταν άτομα και όχι κόμματα.

Στην εποχή του Ομήρου, οι ψηφοφορίες ήταν φα-
νερές και δια βοής. Κάτι που συνέβαινε και στην αρ-
χαία Σπάρτη. Ο δε υποψήφιος έπρεπε να αποδείξει 
ότι είναι γνήσιος Αθηναίος πολίτης και υπηρέτησε 
στο στρατό, ότι πλήρωνε τους φόρους του, ότι ήταν 
έντιμος και δεν είχε καταδικαστεί ποτέ για κάποιο 
αδίκημα. Από την στιγμή της εκλογής του, καταγρα-
φόταν λεπτομερώς όλη η προσωπική, αλλά και οικο-
γενειακή του περιουσία, με τέτοια λεπτομέρεια, μέχρι 
και τα σανδάλια που φορούσε. Αν κατά την διάρκεια 
της θητείας του έπαιρνε κάποια απόφαση, απόρροια 
της οποίας ήταν να ζημιωθεί το δημόσιο, και το κοινό 
καλό των πολιτών, γινότανε κατάσχεση της περιου-
σίας του, μέχρι του ποσού της ζημιάς που προκαλού-
σε. Αν η ζημιά ήταν μεγαλύτερη της περιουσίας του, 
είχε την υποχρέωση να δουλεύει χωρίς αμοιβή στο 
δημόσιο, μέχρι να ξεχρεώσει την ζημία αυτή. 

Το ψηφοδέλτιο, εισήχθη με την έλευση των Βαυ-
αρών του Όθωνα το 1833. Ήταν λευκό και ο ψηφο-
φόρος σημείωνε χειρόγραφα τον εκλεκτό του υπο-
ψήφιο. Το χειρόγραφο ψηφοδέλτιο, καταργήθηκε 
με το σύνταγμα του 1864, επειδή οι περισσότεροι 
Έλληνες ήταν αναλφάβητοι και εύκολα χειραγωγού-
μενοι από τους κομματάρχες. Ως μέσο ψηφοφορίας 

εισήχθη το σφαιρίδιο (μικρός μολυβένιος βώλος). 
Είχε δε σκοπό, την διασφάλιση του απορρήτου της 
ψήφου. Ύστερα από μισό αιώνα, τα πράγματα άλλα-
ξαν. Ο αναλφαβητισμός είχε υποχωρήσει στο 50% 
και ο τρόπος ψηφοφορίας δια σφαιριδίου θεωρείτο 
απαρχαιωμένος. Έτσι, το έντυπο ψηφοδέλτιο επα-
νήλθε στις Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 
1914 και από τις βουλευτικές εκλογές του 1926, 
είναι το μέσο ψηφοφορίας μαζί με τον σταυρό, που 
ισχύει μέχρι σήμερα.

Οι γυναίκες στην Ελλάδα, απέκτησαν δικαίωμα 
ψήφου, με το προεδρικό διάταγμα της 5ης Φεβρου-
αρίου του 1930. Για πρώτη φορά, ψήφισαν τον Φε-
βρουάριο του 1934 όσες είχαν κλείσει τα 30 και διέ-
θεταν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού.

Οι εκλογές λέγεται ότι είναι η γιορτή της Δημοκρα-
τίας. Το γεγονός ότι καλούμαστε, να ψηφίσουμε και 
να αναδείξουμε τους καλύτερους που θα μας εκπρο-
σωπούν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ικανοποιούν τις 
προσωπικές μας απαιτήσεις, αλλά να διαμορφώνουν 
το κατάλληλο περιβάλλον μέσα από το οποίο οι πο-
λίτες του τόπου μας στο σύνολό τους, θα αναβαθ-
μίζουν τον τρόπο ζωής τους και αυτό σε σύμπνοια 
ή και σε αντίθεση στις προσωπικές ή παραταξιακές 
απαιτήσεις. Χρειάζεται να έχουν «κότσια» οι τοπικοί 
άρχοντες και αυτά πρέπει να τους τα δώσουν οι ψη-
φοφόροι. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν, ποιούς θα 
επιλέξουμε με τι ηθικό ανάστημα και ποιά προσόντα. 

Σε μια μικρή κοινωνία που είναι το νησί μας, όλοι 
γνωριζόμαστε. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον, για-
τί ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Πόσο ηθικό όμως 
και δίκαιο είναι, να εξοφλούμε τα όποια «γραμμάτιά 
μας» με την ψήφο μας; Το νησί μας, έχει ανάγκη από 
ανθρώπους άξιους και ικανούς, που θα πάρουν το 
πλοίο της ανάπτυξης και θα οδηγήσουν τον τόπο σε 
ευημερία και όχι σε ναυάγιο.

Η όποια επιλογή λοιπόν, πρέπει να γίνει με σωστά 
κριτήρια, έξω από τα οποιαδήποτε μικροσυμφέροντα 
ή οφειλές μας σε κάποιους και κυρίως να μην υπο-
τιμούμε το υπέρτατο δικαίωμά μας προς την δημο-
κρατία, που είναι η ψήφος μας, διαφυλάσσοντάς την 
μόνο, για τους άξιους και ικανούς.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Ενίσχυση 
στόλου

Ο δήμος Πάρου προχώρησε στην προμήθεια πέντε 
οχημάτων για το τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Πρασίνου.

Τα οχήματα, ένα απορριμματοφόρο τύπου μύλου 16 
m3, ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 12 m3, ένα 
φορτηγό ανοικτού τύπου 3,5 τόνων, ένα φορτηγό ανοι-
κτού τύπου 7,5 τόνων με γερανό και αρπάγη, και ένα 

φορτηγό ανοικτού τύπου 2,5 m3 για συλλογή απορ-
ριμμάτων από το εσωτερικό των οικισμών, είναι έτοιμα 
και θα παραδοθούν επισήμως στον δήμο Πάρου στις 8 
Ιουνίου, εν αναμονή της πιστοποίησης.

Τέλος, εντός του 2019 θα ολοκληρωθεί η προμήθεια 
επτά ακόμα οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του δήμου Πάρου, τα οποία περιλαμβά-
νουν: α) για την υπηρεσία καθαριότητας, ένα φορτηγό 
με τράκτορα, ένα κλειστού τύπου press container 10 
m3, ένα ανοικτού τύπου press container και δύο απορ-
ριμματοφόρα, β) ένα φορτηγό όχημα για τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας Πρασίνου και γ) ένα επιβατικό όχημα για 
τις ανάγκες της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οδός 
Αμπελά

Ο Αμπελάς της Πάρου είναι ένας παράλιος 
οικισμός, στη βορειοανατολική πλευρά της Πά-
ρου και νοτιοανατολικά της Νάουσας. Ανήκει 
στη δημοτική κοινότητα Νάουσας και απέχει 
από αυτή περίπου πέντε χιλιόμετρα. 

Κατά την απογραφή του 2001 αριθμούσε 
147 κατοίκους. Ο Αμπελάς είναι ένας αγρο-
τοαλιευτικός οικισμός που στο παρελθόν ήταν 
με λίγα διάσπαρτα σπίτια, ιδίως γεωργών, που 
έμεναν εκεί μόνον κατά τους θερινούς μήνες. 
Έγινε γνωστός για τις πλούσιες καλάδες σε 
αλίευμα που έκαναν οι ψαράδες στην περιοχή 
του και φυσικά από το τραγούδι της Ειρήνης 
Κονιτοπούλου «Θα πάρω μια ψαρόβαρκα», 
στους στοίχους του οποίου αναφέρει:

«θα πάω να βρω τον Βεντουρή που ’χει το 
τρεχαντήρι

να πάω να βγω στον Αμπελά που ’ναι το πα-
νηγύρι».

Σήμερα, ο Αμπελάς, παρουσιάζει σημαντική 
τουριστική ανάπτυξη με ανάλογη ξενοδοχειακή 
υποδομή και ταβέρνες, ενώ η ωραία παραλία 
του χαρακτηρίζεται από τις πιο καθαρές για 
ξέγνοιαστες και ήρεμες διακοπές. Το αλιευτικό 
καταφύγιο που υφίσταται είναι μικρό με πολύ 
περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης. 

Το τοπωνύμιο Αμπελάς προέρχεται από τη 
γύρω περιοχή που ήταν κατάφυτος από αμπέ-
λια και μνημονεύεται σε διαθήκη του 1825.    

Η οδός Αμπελά βρίσκεται στην περιοχή Λι-
αροκόπι και ξεκινάει από την οδό Μαρμάρων 
έως την οδό «Ναούσης.

Στο Λιαροκόπι έχουν αποτυπωθεί στους δρό-
μους τα ονόματα των χωριών και των οικισμών 
της Πάρου.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της επιτροπής

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



Σύντομο βιογραφικό

 f Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958.

 f Σπούδασε στο Μαθηματικό του Πανεπιστήμιου 
Πάτρας.

 f Εργάζεται σαν φροντιστής στην Πάρο από το 
1984 και παράλληλα δραστηριοποιείται στον 
τουρισμό.

 f Διετέλεσε μέλος και πρόεδρος του Δ.Σ. του 
μαθηματικού τμήματος του Παν/μίου Πάτρας 
τα έτη 1977-1980.

 f Διετέλεσε γραμματέας του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Αδιόριστων Εκπαιδευτικών 1982-
1983.

 f Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στον δήμο 
Πάρου τη 12ετία 1994-2006 και από το 2010 
μέχρι σήμερα.

 f Διετέλεσε Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Πάρου σε 2 τετραετίες.

 f Είναι μέλος της Τομεακής Επιτροπής  
Ν. Κυκλάδων του ΚΚΕ.
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Δικό μας κριτήριο είναι  
οι ανάγκες και  
τα μεγάλα προβλήματα  
του παριανού λαού

υποψήφιος
δήμαρχος

Κώστας 
Ροκονίδας



υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
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Βαβανού Φωτεινή (Φένια)
Διακοσμήτρια

Γρ. Πολ. Συλλόγου Κολυμπηθρών & μέλος 
συλλόγου γυναικών Νίκαιας, μέλος ΠΕΑΕΑ

Κεφάλας Φραγκίσκος
Καθηγητής φυσικών επιστημών / χημικός

μέλος ΔΣ σωματείου εκπαιδευτικών ΕΛΜΕ 
Πάρου για πάνω από 10 χρόνια

Patrocchi Emanuela
Αρχιτέκτων - Μηχανικός

εθελόντρια ΚΥ Πάρου, μέλος συλλόγου 
παραδοσιακού οικισμού Παροικίας

Γιουρτζίδης Χαρίλαος
Ελεύθερος επαγγελματίας

πρώην Πρ. Καφεζυ/ρων, ιδρυτικό 
μέλος ΝΟΠ, δημ. σύμβουλος 94-2002, 
Αντιπρόεδρος φίλων παραδοσιακού 
οικισμού Παροικιάς

Μαούνη Φλώρα
Έμπορος

Εθελόντρια ΚΥ, μέλος ΔΣ Αιμοδοτών 
Πάρου - Αντιπάρου

Πρωτολάτη Αικατερίνη (Στελλάκη)
Συνταξιούχος / πρ. επιχειρηματίας

Ζουμής Εμμανουήλ
Ιδ. υπάλληλος

υποψ. δημοτικός σύμβουλος για 2η φορά 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου»

Μαρμαράς Ιωάννης
Συνταξιούχος / πρ. διευθυντής Εμπορικής 
τράπεζας

πρ. γραμματέας Τ.Ο. ΝΔ, πρ. μέλος 
διοικούσης επιτροπής Ι.Π.Εκατονταπυλιανής

Σαρρής Ευάγγελος
Συνταξιούχος χημικός

Άγουρος  Άγγελος
Έμπορος ξυλείας

Δημοτικός Σύμβουλος, πρώην πρόεδρος 
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού

Κατροδαύλη Ελισσάβετ
Συνταξιούχος γραφικών τεχνών

υποψ. δημοτική σύμβουλος για 2η φορά με 
τη «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου»

Παπαδάκη - Πουλοπούλου Αλεξάνδρα
Συνταξιούχος

Βελέντζας Αθανάσιος
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

Μέλος στο μουσικοχορευτικό συγκρότημα 
Νάουσας, μέλος ποδηλατικού ομίλου 
Πάρου

Κορδονέλλη Μαρία
Βρεφονηπιαγωγός / Ιδ. Υπάλληλος

Υπεύθυνη τμημάτων βόλλευ ΑΜΕΣ Νηρέα

Παυλάκη Αγγελική
Εκπαιδευτικός

Προεδρος πολ. συλλόγου «Σκόπας ο 
Πάριος»

Δεικτάς Εμμανουήλ
Ηλεκτρολόγος

Μαρινόπουλος Αθανάσιος
Έμπορος

Δημοτικός σύμβουλος

Ραγκούση Μαρία
Ελ. επαγγελματίας

Αν. μέλος συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος»

Καλακώνας Μένεγος
Βιβλιοπώλης

πρ. μέλος Εμπορικού Συλλόγου & 
σωματείου επισιτισμού - τουρισμού

Μπασούλου Ιωάννα
Συνταξιούχος αρχιτέκτων μηχανικός

Σιέττος Βασίλειος
Ναύαρχος ε.α. λιμενικού σώματος 
Ελληνικής Ακτοφυλακής

ιδρ. μέλος & επί σειρά ετών Πρόεδρος 
ομίλου αντισφαίρισης Πάρου

Αρκάς Σταμάτιος (Σιταράς)
Πτυχιούχος μηχανικών αεροσκαφών Π.Α.

Κεντρωτής Κυριάκος
Υπάλληλος ΔΟΥ Πάρου

Γραμ. συλλόγου «Ατλαντίς» στο Άσπρο 
Χωριό

Πατέλης Άγγελος
Συνταξιούχος έμπορος

Δημοτικός σύμβουλος

Βολοσυράκης Νικόλαος
Εκπαιδευτικός

πρώην δημοτικός σύμβουλος

Κρητικός Ιωάννης
Φυσικός / Ελ. Επαγγελματίας - 
φροντιστήριο «Φάσμα»

Παυλάκης Ευστράτιος
Οδοντίατρος

πρ. Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου,  
πρ. Αντιδήμαρχος Πάρου

Δεκάριστος Γιώργος (Γαβαλάς)
Οικονομολόγος - Λογιστής

εθελοντής ομάδας διάσωσης

Μαρκοπούλου - Τουμάση Άρτεμις
Υπάλληλος ΔΟΥ Πάρου

Ραγκούσης Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος ΕΛΤΑ

πρ. Κοινοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της 
Αγκαιριάς στο νησιωτικό συμβούλιο

Καπούτσου Παρασκευή
Εκπαιδευτικός - Νηπιαγωγός

μέλος δημ. επιτρ. παιδείας, πρώην μέλος 
διδασκαλικής ομοσπονδίας Ελλάδας

Μπρέγκου Έντισον - Αλέξανδρος
Τοπογράφος - Μηχανικός

Τζανετάκη Όλγα - Μαρία
Συνταξιούχος αρχιτέκτων μηχανικός

Μέλος ΔΣ συλλόγου μηχανικών Πάρου, 
σύμβ. τοπ. συμβούλιο ΔΚ Μάρπησσας με 
την ΚΕΠΟΣΑ



υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Αγκαιριάς

υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Αρχιλόχου

υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Κώστου
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Καλλέργης Παναγιώτης
Ξενοδοχουπάλληλος

Ραγκούση Ερατώ
Οικιακά

Αντιπρόεδρος πολ. συλλόγου «Σκόπας ο 
Πάριος»

Κουταλίδης Ανδρέας
Κατασκευαστής

πρ. Πρόεδρος ΔΚ Αγκαιριάς, Αντιπρόεδρος 
μορφωτικού - πολιτιστικού συλλόγου 
Αγκαιριάς

Τριπολιτσιώτη - Τσουνάκη Μαρία
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός φυσικής 
αγωγής

πρ. Πρόεδρος ΚΔ Νάουσας, ιδρυτικό μέλος 
ΧΟΝ, μέλος συλλόγου φίλων Πάρου

Τσαντάνης Φραγκίσκος
Συνταξιούχος αλιέας

πρ. Πρόεδρος συλλόγου αλιέων, πρ. 
δημοτικός σύμβουλος

Πιτσικάλης Άγγελος
Μελισσοκόμος

Προεδρος ΜΕΑΣ Κώστου, Αντιπρόεδρος 
εκκλησιαστικού συβουλίου ενορίας Κώστου, 
μέλος Ποδηλατικού Ομίλου Πάρου

Τζανακόπουλος Ιωάννης
Γυμναστής / Διασώστης ΕΚΑΒ Πάρου

Αναπ. μέλος πολ. συλλόγου «Σκόπας ο 
Πάριος»

Σκανδάλης Ματθαίος
Μελισσοκόμος

5 χρόνια σύμβουλος ΔΚ Αγκαιριάς

Τσιγώνιας Νικόλαος
Κτηνίατρος

Δημοτικός σύμβουλος, Πρόεδρος 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου

Φραντζής Ανδρέας
Συνταξιούχος

Βλάχου Γεωργία
Ιδ. Υπάλληλος

μέλος ΔΣ τοπικής κοινότητας Κώστου

Παυλάκης Γεώργιος
Συνταξιούχος

Πρώτος πρόεδρος ΟΠΑΣ

Γκιόκα Θέμις
Ελεύθ. επαγγελματίας

Τζανή - Σαμπαζιώτη Νικολέτα
πρ. συμβασιούχος καθαριότητας δήμου 
Πάρου

Καπούτσου - Βλάχου Αικατερίνη
Συνταξιούχος

Μέλος εκκλησιαστικού συμβουλίου ενορίας 
Κώστου

Ρούσσος Γεώργιος
Συνταξιούχος ΚΥ Πάρου

πρ. Πρόεδρος Κοινότητας Αρχιλόχου

Σκανδάλη Μαρία
Ιδ. Υπάλληλος

Τσιγώνια - Διομήδη Ισμήνη
Οικιακά

Ρούσσος Ιωάννης
Ελεύθερος επαγγελματίας

Τζανακοπούλου Μανταλένα
Συμβασιούχος ΚΥ Πάρου

Γραμ. πολ. συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος»

Σκιαδάς Αρσένιος
Πυροσβέστης

Φωσκίνης Γαϊτάνος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ

Γραμματέας ΝΟΠ 2008-14

Χουλιάρας Σωτήριος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Λευκών

υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Μάρπησσας

υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Νάουσας

υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Πάρου

Αρκουλής Εμμανουήλ
Συνταξιούχος

Πάσχος Γεώργιος
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός 

Γεμελιάρης Εμμανουήλ
Συνταξιούχος ΟΣΕ

Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
Επιχειρηματίας

πρ. Αντιδήμαρχος Πάρου, πρ. Πρόεδρος 
ΚΔΕΠΑΠ, Δημοτική Σύμβουλος

Μαύρης Μένεγος
Συνταξιούχος Πολ. Αεροπορίας

Σύμβουλος ΔΚ Παροικίας, Διεύθυνση 
χορωδιών ΚΑΠΗ & γυναικών Νάουσας

Ρούσσου Ζαχαρούλα - Νικολέτα
Άνεργη βρεφονηπιοκόμος

Φυσιλάνης Στέφανος
Συνταξιούχος

Μπαρμπαρίγος Γεώργιος
Αποφ. ΑΣΔΕΝ

Πρόεδρος ΔΚ Νάουσας

Σιδερή - Σιφναίου Δήμητρα
Μαθηματικός

μέλος ΔΣ συλλόγου γονέων δημοτικού 
Παροικιάς

Βιτζηλαίος Ιωάννης
Ιδ. Υπάλληλος

Βαβανός Θεόδωρος
Ιδ. Υπαλληλος

Γρ. ΚΟΒ Πάρου ΚΚΕ

Αυλήτης Πέτρος
Αρχιτέκτων - Μηχανικός

πρ. Συλλόγου παραδοσιακού οικισμού 
Παροικίας

Βαβανού Αργυρώ
Εικαστικός

Μέλος συλλόγου Ναϊάς, συμβ. ΔΚ Νάουσας

Βερνίκου - Καρατζά Γαρυφαλλιά
Οικιακά

πρ. μέλος συλλόγου Λευκιανών Αθήνας

Βελέτζας Σταμάτιος
Αυτοαπασχολούμενος

πρ. σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων

Καλαμπαλίκης Νικόλαος
Συνταξιούχος

μέλος Εμπορικού συλλόγου, εθελοντής

Αλεξοπούλου - Παντελαίου Αφροδίτη
Δημοσ. υπάλληλος

πρ. μέλος συλλόγου Υρία Λευκών

Καρμάτη - Μαυραγκά Δέσποινα
Εικαστικός

Γαράκη - Τσιγώνια Ελένη
Οικιακά

Θεοδωράκου Ανθούλα
Ιδ. Υπαλληλος σε δικηγορικό γραφείο

Γρ. Συλλόγου Γυναικών Νάουσας, μέλος 
ΧΟΝ, ταμίας ομοσπονδίας συλλόγου 
γυναικών Κυκλάδων

Λέκα Σάμουελ
Φοιτητής τμήματος φυσικής Πανεπιστημίου 
Κρήτης

μέλος ΔΣ Συλλόγου φοιτητών φυσικής 
Πανεπιστημίου Κρήτης

Καρποδίνης Γεώργιος
Υδραυλικός

Περιβόλας Δημήτριος
Επιχειρηματίας

πρ. Ταμίας συλλόγου Καφεζυθεστιατόρων, 
πρ. γραμματέας Εμπορικού Συλλόγου

Πουλοπούλου Ανδριάνα
Έμπορος

μέλος χορωδιών ωδείου «Μυθωδία»

Ρούσσου Αντωνία
Ιδ. Υπάλληλος

Φραντζής Νικόλαος
Υδραυλικός

Κουζούμη Βαρβάρα
Συνταξιούχος

Ρουμπάνος Μιχάλης
Ελ. επαγελματίας

μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Αρχαιολογία Πάρου 
& Κυκλάδων, μελος ΔΣ Συλλόγου φίλων 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Γιάννης Γκίκας»

Τριπολιτσιώτη - Τρούσα Κωνσταντίνα
Συνταξιούχος επιχειρηματίας

Μέλος θεατρικής ομάδας Νηρέα, μέλος 
συλλόγου γυναικών Νάουσας

Τριαντάφυλλος Αναστάσιος
Γεωπόνος

Αντιπρόεδος Εμπορικού Συλλόγου, μέλος, 
μέλος ομοσπονδίας εμπορικών συλλόγων 
Αττικής & Νήσων Αιγαίου

Βαβανού Εμμανουέλα
Έμπορος

Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός
Τεχνολόγος Γεωπόνος

ΔΣ Ναϊάς

Αργουδέλη Μαργαρίτα
Ιδιοκτήτρια κέντρου ξένων γλωσσών
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Δήμος Αντιπάρου
Πράξεις 
πενταετίας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεχίσαμε, ολοκληρώσαμε και αναδείξαμε 
τα μεγάλα έργα.

Καταφέραμε να ξεκινήσουμε τις συνδέσεις στο δί-
κτυο αποχέτευσης.

Ο Δήμος Αντιπάρου συμμετείχε σε Χρηματοδοτικό 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (AquaNes - Ηorizon 2020) με 
σκοπό τον επιστημονικό έλεγχο του βιολογικού.

Εκσυγχρονίσαμε τον έλεγχο των γεωτρήσεων, αντλι-
οστασίων και δεξαμενών με σύστημα τηλεελέγχου. Η 
ποιότητα του νερού στο δίκτυο βελτιώθηκε θε-
αματικά και αντικαταστάθηκαν οι πεπαλαιω-
μένες σωληνώσεις.

Λάβαμε χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι -προμήθεια 
μίας μονάδας αφαλάτωσης (434.000ευρώ), ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ - προμήθεια GCB και bobcat (145.000ευρώ), 
και προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παι-
δικές χαρές (137.000ευρώ).

Είχαμε δυναμική και αδιάλειπτη παρουσία 
του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο μετά από χρό-
νια. Δρομολογήσαμε το έργο της κρηπίδωσης του 
μόλου.

Εφαρμόσαμε το ασύρματο δίκτυο ίντερνετ 
(wifi).

Έγινε η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της πλατ-
φόρμας Crowdfunding.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Έγινε άμεση ενεργοποίηση της ανενεργής 

Τουριστικής Επιτροπής με πλήρη ανεξαρτησία 
δράσης, καταγράφηκαν για πρώτη φορά στατιστικά 
δεδομένα, έγιναν η κατάθεση μελέτης φωτισμού και 
άλλων παρεμβάσεων στο Κάστρο, οι πρωτότυπες πα-
ρεμβάσεις στο χώρο του Σπηλαίου. Είχαμε δυναμική 
και πλήρη παρουσία του νησιού μας στις μεγάλες εκ-
θέσεις (πάνω από 30 εκθέσεις με μηδενικό σχε-
δόν κόστος, έναντι 4-5 δαπανηρών εκθέσεων 
σε όλη τη θητεία της προηγούμενης δημοτικής 
αρχής).

Έγινε στοχευμένη ανανέωση του ενημερωτικού υλι-
κού σε μεγάλους ταξιδιωτικούς οδηγούς.

Δημιουργήσαμε την εφαρμογή «Α for 
antiparos» (IOS, Android) για τον επισκέπτη 
με διαδραστικές σελίδες, χάρτες, προτάσεις, 
και πλήρες τουριστικό υλικό σε έξι γλώσσες. 

Αναδείξαμε δώδεκα μονοπάτια της Αντιπά-
ρου μέσω της πλατφόρμας Antiparos Routes 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Προβήκαμε σε τακτική συντήρηση και αποκατάστα-

ση του οδοστρώματος και εφαρμόσαμε οικολογικό 
φωτισμό. Έγινε συντήρηση χωματόδρομων. Οριοθε-
τήσαμε τη στάθμευση στο λιμάνι. Αναβαθμίσαμε το 
δημοτικό πάρκινγκ - δημιουργήσαμε δεύτερο. Απομα-
κρύναμε εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Έγινε αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων στο λιμά-
νι και τοποθετήθηκαν 5 πίλλαρ σε συνεργασία με το 
Λιμενικό Ταμείο. Έγινε νέα φωτοσήμανση στο ελικο-
δρόμιο.

Διευκολύναμε την ηλεκτρονική διασύνδεση των δη-
μοτών και μετατρέψαμε το δημοτικό κατάστημα από 
ένα καπνισμένο χώρο περιορισμένης πρόσβασης σε 
χώρο συνομιλίας με τον ίδιο το Δήμαρχο.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στήσαμε εκ νέου το site του Δήμου και το κα-

ταστήσαμε λειτουργικό και ενημερωτικό εργαλείο στα 
χέρια του δημότη. Δημιουργήσαμε προφίλ στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δώσαμε αμέσως βάρος στα δημοκρατικά και νόμιμα 
δημοτικά συμβούλια, προασπίσαμε τη διαφάνεια με 
άμεση δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων. Ψη-
φίσαμε μετά από διαβούλευση κανονισμούς 
ύδρευσης, καθαριότητας και αποχέτευσης.

Αναβαθμίσαμε το ρόλο της ΚΕΔΑ με την πρό-
σληψη διευθυντή. Ιδρύσαμε το λαογραφικό-ιστο-
ρικό μουσείο.

Αυξήθηκαν τα έσοδα του Σπηλαίου: 
από 88.000 (2014) έφτασε το 2018 στα 
216.000ευρώ.

Αδελφοποιηθήκαμε με τον δήμο Τρικκαίων ο 
οποίος μας στήριξε σε τεχνικό επίπεδο. Εφαρμόσαμε 
για πρώτη φορά τη σύνταξη της απογραφής 
σύμφωνα με τη διπλογραφική λογιστική μέ-
θοδο.

Πετύχαμε τη χρηματοδότηση του Δήμου με 
το ποσό των 400.000 ευρώ για την αποκατά-
σταση των ζημιών από τις πρόσφατες κατα-
στροφές στη θέση Γλυφά.

Καθαρίσαμε και ευπρεπίσαμε τους χώρους στο Δη-
μοτικό γκαράζ και το παλιό τυροκομείο. Έγιναν συντη-
ρήσεις και επισκευές σε όλα τα δημοτικά κτίρια.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Ξεκινήσαμε την ανακύκλωση σε ηλεκτρικές 

συσκευές, λαμπτήρες, γυαλί, τηγανέλαιο και πλαστικά 
μπουκάλια νερού.

Θέσαμε σε διαβούλευση και ψήφιση τον κα-
νονισμό καθαριότητας. Χωροθετήθηκαν οι κάδοι 
του οικισμού και αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά μετά από 
διαβούλευση.

Αναλάβαμε όλο το βάρος της καθαριότητας 
του νησιού χωρίς να εκχωρήσουμε την αποκο-
μιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Αναζητήσαμε 
και πετύχαμε την συνδρομή κοινωνικών εταίρων με 
την παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου εκ μέρους 
του Δήμου Πειραιά και τη δωρεά ενός άλλου από το 
ίδρυμα Κομνηνού.

Υπογράψαμε συμβάσεις με την Ε.Ε.Α., την Ανακύ-
κλωση Συσκευών, τη Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστι-
κών-Ηλεκτρικών ειδών. Συνάψαμε σύμβαση συνεργα-
σίας του Δήμου με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση». 
Συστήσαμε Επιτροπή Ανακύκλωσης που εισήγα-
γε ως πρώτη πιλοτική δράση τη συλλογή πλαστικών 
μπουκαλιών νερού.

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-ΝΕΟΙ
Έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και αντικατάστα-

σης σοβάδων σε νηπιαγωγείο και γυμνάσιο και είναι 
καθ’ οδόν και η αλλαγή των κουφωμάτων στο δημο-
τικό.

Έγιναν εργασίες μόνωσης στο Νηπιαγωγείο και το 

Δημοτικό, εργασίες εξωτερικές και αλλαγή κουφω-
μάτων στο Νηπιαγωγείο. Έχουν δεσμευθεί 100.000 + 
50000 ευρώ (Περιφέρεια και Δήμος) για την άμεση 
αλλαγή κουφωμάτων και θυρών Γυμνασίου και Δη-
μοτικού. Έγινε γενική επισκευή και βάψιμο του Γυμνα-
σίου.

Διασφαλίσαμε ανεξάρτητη θέρμανση για τα κτίρια 
δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου. 

Η Σχολική Επιτροπή Δημοτικού αποκατέστη-
σε έλλειμμα 14000 ευρώ, κληροδότημα της 
προηγούμενης θητείας.

Πιστοποιήθηκαν οι δύο παιδικές χαρές.
Αναβαθμίστηκε η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή. 
Δρομολογήθηκε η ανακατασκευή του προβληματι-

κού δαπέδου καλαθοσφαίρισης του Γυμνασίου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση μετα-

ξύ του Δήμου Αντιπάρου, της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισμού 
(«μελέτες και εργασίες ανάδειξης του Κάστρου 
Αντιπάρου και του Ιερού του Απόλλωνος στο 
Δεσποτικό»). Επιχορηγήσαμε τις εργασίες στο 
Δεσποτικό με 90.000 ευρώ.

Αναβαθμίσαμε την αξία του Κάστρο ως χώρο 
επίσκεψης και εκδηλώσεων με τις πολλαπλές εκθέ-
σεις, προβολές και συναυλίες σε ένα χώρο επαρκώς 
φωτισμένο. Τέθηκε πόρτα εισόδου-εξόδου. Βρισκόμα-
στε σε διαδικασίες ανάδειξης του μεσαιωνικού πυρ-
γίσκου. 

Διοργανώσαμε την αρχαιολογική διημερίδα 
«Αρχαιότητες και μνημεία της Αντιπάρου και 
των νησίδων της», με σημαντικούς ομιλητές (Φω-
τεινή Ζαφειροπούλου, Λόρδος Colin Renfrew, Μάρω 
Φίλιππα).

Κάναμε θεσμό το τριήμερο χορευτικό φεστιβάλ.
Εκδώσαμε 3 βιβλία, «Δεσποτικό -ταξίδι στον χρόνο», 

«Τα λαϊκά παραμύθια της Αντιπάρου» και «Τα μεταλ-
λεία της Αντιπάρου».

ΥΓΕΙΑ - ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Υποστηρίξαμε το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας και 

τις κινητοποιήσεις υπέρ αυτής.
Οργανώσαμε ενημερωτικές ημερίδες και παρεμ-

βάσεις σε συνεργασία με φορείς. Διοργανώσαμε στο 
νησί μας δυο φορές πανευρωπαϊκό ιατρικό συνέδριο 
με την συμμετοχή νευροπαιδοχειρούργων (U-TASK 
meeting).

Συνδιοργανώσαμε την ημερίδα-συνέδριο της Ένω-
σης Κυκλαδικού Τύπου με θέμα «Η Δημόσια Υγεία στις 
Κυκλάδες»

Προβήκαμε σε συνεργασία με την εταιρία «Θερα-
πεία=Ελπίδα» για την «Ανίχνευση και Αποκατάσταση 
Διαταραχών στον Προφορικό και Γραπτό Λόγο»

Φροντίσαμε επιτέλους για τον έγκαιρο και 
πιστοποιημένο αντικουνουπικό ψεκασμό.

Υπεγράφη η σύμβαση συνεργασίας με το φι-
λοζωικό σωματείο AWA για τη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΚΩΣΤΟΣ,
πωλείται κτήµα 3.650 µέτρα µε ελαι-
όδεντρα και αµπέλι. έχει παροχή ∆ΕΗ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 210 2910944, 
6979 584 237

ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΙ – ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ, 
πωλείται κτήµα 7,5 στρέµµατα το 
οποίο κτίζει 255 τ.µ. Τηλ. για πληρο-
φορίες: 6976 681 470

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζονται σε ξενώνα 
δωµάτια 25 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένα 
για 2 -3 άτοµα σε εργαζόµενους στο 
νησί, µε πλήρη εβδοµαδιαία καθαριό-
τητα και πάρκινγκ. Τιµή 1.000 – 1.200 
ευρώ το µήνα ανά δωµάτιο. Ελάχιστη 
διαµονή 4 µήνες από Μάιο – Σεπτέµ-
βριο. Τηλ. 6942 798 728 κ. Γιάννης

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται µονοκατοικία 
150 τ.µ, µεζονέτα, µε 3 Υ/∆, 3 µπάνια, 
τζάκι, κεντρική θέρµανση, για όλο το 
χρόνο. 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ. 6932 901 931

ΑΜΠΕΛΑΣ ενοικιάζεται µονοκατοικία 
80 τ.µ., ισόγεια, µε 2 Υ/∆, µπάνιο, 
καλοριφέρ και τζάκι. Ενοικίαση για 
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 077 493

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΟΙΚΙΑ εντός του οικισµού Παροικιάς 
ζητείται για αγορά. Τηλ. επικοινωνίας: 
6932 899 999, κ. Μάριος 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία σε 
αρτοποιείο στην Παροικιά, µε γνώσεις 
καφέ. Τηλ. για πληροφορίες: 6974 
36 4045

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία στο 
κυλικείο του Αερολιµένα Πάρου, για 
τις θέσεις: 1) ταµία, 2) barista – µπου-
φέ, 3) τυλιχτή και 4) κρύας κουζίνας. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Η 
σχετική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη. 
Τηλ. 698 2925 141

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ζητείται για καθηµερινή εργασία 
στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισµού 
Η/Υ, αγγλικών και η εµπειρία στη 
γραµµατειακή υποστήριξη. Επιθυµητό 
πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ (οικονοµία, διοίκηση, 
επαγγέλµατα υγείας). Βιογραφικά: 
e-mail: kmparos@epapsy.gr, fax: 
22840 24911

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ µε 
εµπειρία ζητείται από εµπορική 
εταιρεία στην Πάρο, για µόνιµη 
εργασία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Αποστολή βιογραφικού στο email: 
xristoscompany@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για όλη τη 
σεζόν, από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 
Τηλ. για πληροφορίες:6948 511 309

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχια-
κή ή µόνιµη απασχόληση και Ο∆ΗΓΟΣ 
– ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ηλικίας έως 40 
ετών, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22840 
27990

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία 
σε ξενοδοχεία στην Παροικιά, για τα 
πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝ και ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ. Απαραίτητα προϋπηρεσία και 
γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 023 004. Αποστολή βιογραφι-
κών στο: panorhtl@otenet.gr

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται 
νέος, για τη στελέχωση τεχνικού 
γραφείου στην Παροικιά της Πάρου. 
Απαραίτητα προσόντα η γνώση Αγ-
γλικών, η άριστη γνώση Autocad και 
Η/Υ. Πληροφορίες στο 6944-778171. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
george.kottikas@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε δίπλωµα Γ’ 
κατηγορίας και σχετική εµπειρία 
σε φορτηγά, για εργασία τη σεζόν 
από Μάιο έως Σεπτέµβριο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6949 667 545

ΚΟΠΕΛΑ – ΚΥΡΙΑ για καθαριότητα 
ζητείται, για εργασία part time για 2 
γκαρσονιέρες στη Νάουσα της Πάρου 
για τους καλοκαιρινούς µήνες. Τηλ. 
6946 821 550

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για το  
κατάστηµα Arsenis Delicatessen στη 
Νάουσα για τις παρακάτω θέσεις: 1)
ΠΩΛΗΤΡΙΑ για µόνιµη απασχόληση, 
2) ΠΩΛΗΤΗΣ για εργασία 3 µήνες και 

για το κατάστηµα Arsenis χονδρική 3)
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ για εργασία 
4 µήνες. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: ktimaarseni@gmail.com

ΑΤΟΜΑ για εργασία σε ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην Πάρο ζητούνται για 
την σεζόν 2019, στις εξής ειδικότητες 
για πλήρη και µερική απασχόληση: 
1. Προσωπικό Μπουφέ/Σνακ Μπαρ-
πισίνας, 2. Προετοιµασία µπουφέ 
πρωινών, 3. Γενικών καθηκόντων-
Οδηγός. Βιογραφικά στο mail: 
parosjfk@gmail.com, τηλ. επικοιν. 
6944 748 368

ΚΟΠΕΛΑ µε πτυχίο κοµµωτικής 
ζητείται από το κοµµωτήριο «Χτένα & 
Ψαλίδι» στην Αλυκή της Πάρου, για 
πλήρη απασχόληση, για το διάστηµα 
από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Πληροφο-
ρίες: 6945 047 477, κα. Έφη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για το εστια-
τόριο ASPRO στον Αµπελά Πάρου, 
(σερβιτόροι, βοηθοί κουζίνας, µάγει-
ρες), για τη σεζόν από αρχές Ιουνίου. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6974 483 110

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ηµιαπασχόληση 
(4άρω ή 6ωρο - πρωί ή απόγευµα), 
σε ανθοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6972 077 052

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από 
ψητοπωλείο στην Παροικιά, για 
εποχιακή απασχόληση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 22840 22308

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται για 
πρωινή απασχόληση σε κατάστηµα 
ηλεκτρικών ειδών στην Παροικιά. 
Τηλ. 22840 22565, 6945 244 748

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
– ΠΩΛΗΤΡΙΑ κοπέλα ζητείται για 
κατάστηµα τεντών και ειδών σκίασης 
στη Νάουσα Πάρου. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6906 390 129, 22840 52582

ΚΥΡΙΑ εσωτερική ζητείται για φύλαξη 
ηλικιωµένου. Τηλ. 6932 196 725 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
4* στη Νάουσα της Πάρου από Ιού-
νιο έως και Σεπτέµβριο. Παρέχονται 
µισθός – ασφάλιση, διαµονή – ηµι-
διατροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία τηλ.6937 263 928

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ µε εµπειρία στη φροντίδα 
ηλικιωµένων και στην καθαριότητα, 
αναζητεί ανάλογη εργασία. Τηλ. 6907 
644 108 (κ. Λουίζα)

Αγγελίες

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ
Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιμητηρίου

Είδη μνημοσύνου
Νάουσα τηλ. 22840 52528 - Παροικιά τηλ. 22840 28184

Αθήνα Κιν. 69422 07896
Email: roussosmanolisparos@gmail.com

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, πω-
λούνται οικόπεδα εντός σχεδίου 
(305-330 τµ), µε πρόσοψη σε ένα 
ή δύο δρόµους, κτίζουν 280 τ.µ., 
είναι 100µ. από τη θάλασσα και 
µε θέα στην Αντίπαρο. Τηλ: 6945 
296 297 (ιδιώτης).

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

Αναγγελία Γάμου
Ο  Χριστόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης το γένος 

Ρούσσου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Πειραιά και η Πλακάκη
Γαλάτια - Ιωάννα  του Μιχαήλ και της Νικολέτας το γένος Μπενέτου, που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Πειραιά, θα παντρευτούν στις 8 Ιουνίου στο 
Νταμουλή της Πάρου. 

                                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 08-05-2019
Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΠΑ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στις 03 Ιουνίου 2019 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. - 11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα 
Πάρου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, σύμφω-
να με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους για την εκμίσθωση χώρου προς 
άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.ΙΧ. 
αυτοκινήτων στο Νέο Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, θα δίνονται από την Υ.Π.Α. 
Δ/νση Δ11 Οικονομικού – Εφοδιασμού Τμήμα Γ’ τηλ. 210 8916271 και από τον 
Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, τηλ. 22840 90502 – 90501

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης

CONSTRUCTION
CONSULTANT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

PROPERTY MANAGEMENT
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

PROPERTY MAINTENANCE
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

CONCIERGE SERVICES
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ/NICK CAPOUTSOS
NAOUSSA OLD TOWN, 84401, PAROS
TEL.: +30 22840 51754
MOBILE: +30 6970 916 145
bridge2paradiseparos@gmail.com
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ
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Κοινοτικές εκλογές: 
17 Μαΐου 1986

Ενώ λίγες μέρες απομένουν για τις δημοτικές εκλο-
γές ο προεκλογικός πυρετός έχει ανέβει για τα καλά 
στο νησί μας. Με τη λήξη του χρονικού ορίου υποβο-
λής των υποψηφιοτήτων ήδη στις περισσότερες κοι-
νότητες και στο Δήμο της Πάρου κατεβαίνουν τρεις 
συνδυασμοί γεγονός που ενισχύει την πολυφωνία και 
το Δημοκρατικό διάλογο για την τοπική αυτοδιοίκηση 
με την αντιπαράθεση περισσοτέρων από δύο απόψε-
ων για τα κοινοτικά μας πράγματα.

Από ότι δείχνουν τώρα τα πράγματα στο Δήμο της 
Πάρου είναι δύσκολο κάποιος από τους τρεις συνδυ-
ασμούς να συγκεντρώσει από την πρώτη Κυριακή την 
απόλυτη πλειοψηφία και θα χρειαστεί οι δύο πρώτοι 
συνδυασμοί να αναμετρηθούν και τη δεύτερη Κυρια-
κή. Πάντως το θετικό μέχρι στιγμής για την όλη προε-
κλογική είναι η ηπιότητα που επικρατεί και η επιθυμία 
σχεδόν όλων των υποψηφίων για τη διατήρηση της 
μέχρι και τις εκλογές. Παράλληλα με την προεκλογι-
κή δραστηριότητα στο νησί γίνονται έντονες ζυμώσεις 
και στην Αθήνα με συγκεντρώσεις και ομιλίες των 
υποψηφίων Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων 
για να ενημερώσουν τους συμπατριώτες μας στην 
Αθήνα αφού και αυτοί αποτελούν μεγάλο μέρος των 
ψηφοφόρων του νησιού μας. Εμείς από την πλευρά 
μας ευχόμαστε να εκλεγούν οι αξιότεροι, αυτοί που θα 
αγωνιστούν για το τόπο τους, για την ανύψωση του 
θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πέρα από μικρο-
κομματικές σκοπιμότητες για το καλό του Παριανού 
Λαού.

Παραθέτουμε παρακάτω τους συνδυασμούς κατά 
κοινότητα.
(Σ.σ.: Εντός παρένθεσης με τους ψήφους που έλα-

βαν οι εκλεγμένοι).
ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ψήφους 
204
Υποψήφιος Δήμαρχος: ΤΑΣΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Καλακώνας Εμμανουήλ, 
Καλαλές Μιχαήλ του Π., Μερτζάνης Αναστάσιος, Μη-
τρογιάννης Σπύρος, Ροδίτης Κων/νος του Γ., Πατέλης 
Γιάννης, Παυλάκης Στρατής του Δ., Σαρρηκάκης Αντώ-
νης, Σαρρής Νίκος του Ε., Ταλόγλου Παρασκευή, Τρια-
νταφύλλου Καλυψώ, Φραγκούλη Μαρουσώ του Ι.
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» ψήφους 1.217
Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αγγελάκης Γεώργιος του 
Μιχ. (131), Αλιφιέρης Γεώργιος του Χ., Αποστολόπου-
λος Παν. του Δ., Γκίκας Ιωάννης του Αν. (153), Δαφε-
ρέρας Αντώνης του Αθ., Καπούτσος Κοσμάς του Ανδρ. 
(138), Καλακώνας Αναστάσιος του Σπ. (82), Μεσολογ-
γίτης Αντώνιος, Μοστράτος Εμμανουήλ του Ν., Ναυ-
πλιώτη Μαρία του Γ. (131), Περράκης Ιωάννης, Πε-
ραντινός Παντελής του Ι., Πιερτζοβάνης Αντώνιος του 
Κ. (87), Σαρρής Στυλιανός (88), Σιφναίος Θεόδωρος, 
Χανιώτης Ευάγγελος του Γ.
«ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ψήφους 977
Υποψήφιος Δήμαρχος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΛΑΚΟΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Αλιπράντης Γιάννης του Σ. 
(134), Γράβαρης Κων/νος του Ι., Δαφερέρας Αντώνιος 
του Μ., Ιορδάνης Γεώργιος του Ν., Κεμπάμπη Πολυ-
ξένη του Ε. (82), Κόντες Ευάγγελος του Μιχ., Κοντός 
Κων/νος του Αντ., Μοστράτος Κων/νος του Δ., Μουρ-
λάς Γεώργιος του Κ., Μπιζάς Γεώργιος (141), Περα-

ντινός Ιωάννης του Κ., Σκαραμαγκάς Βασίλειος του Δ., 
Σκαραμαγκάς Μιχαήλ του Ε., Τριαντάφυλλος Πέτρος 
του Ι., Φραγκούλης Δημήτριος του Κ., Χανιώτης Θεό-
δωρος του Απ.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ 
«Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ» ψήφους 331
Υπόψήφιος Πρόεδρος: Γεώργιος Σκανδάλης
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Λουκής Μιχαήλ Νικ. (54), 
Λουκής Δημήτριος Γεωρ. (34), Παντελαίος Εμμαν. Αντ., 
Ραγκούσης Γεώργιος Ιω., Σκανδάλης Ανδρ. Ιω. (103), 
Σκιαδάς Αντώνιος Ιω. (50), Χανιώτης Εμμαν. Ιω.
Πάρεδροι: Παρούσης Νικόλ. Γεωργ., Ραγκούσης Ια-
κωβ. Παναγ. (237)
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ψήφους 219
Υποψήφιος Πρόεδρος: Ραγκούσης Μοσχονάς Ζαχ.
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Κονταράτος Ανώνιος Ιακ., 
Λουκής Γεώργιος Ιω., Μπαλίκος Ευάγγελος Ιω., Πα-
ντελαίος Κων/νος Ιακ. (49), Ραγκούσης Ιάκωβος Ανδρ., 
Ραγκούσης Ιάκωβος Κων/νου, Ραγκούσης Ζαχαρίας 
Νικολ., Σκιαδάς Ελευθέριος Αθαν., Χανιώτης Μιχαήλ 
Αντ.
Πάρεδροι: Σκανδάλης Εμμανουήλ Γεωργ.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
«ΠΑΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ» ψήφους 
314
Υποψήφιος Πρόεδρος: Φιλολίας Γεώργιος
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Βιάζης Γεράσιμος Δαμ., 
Καλάργυρος Ιωάννης Θεολ. (45), Καπούτσος Γεώργι-
ος Δημ. (43), Μαούνης Νικόλαος Μπεν. (51), Σγαρδέ-
λης Αριστείδης Σταυρ., Σταθερός Βασίλειος Νικ. (50), 
Φαρούπος Αναστάσιος Ιωαν., Φαρούπος Ευστάθιος 
Γεωρ., Φιλολίας Γεώργιος Παν.
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ψήφους 257
Υποψήφιος Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Ανάργυρος
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Καπούτσος Κων/νος Νικ., Μα-
ριάνος Αντώνιος Δημ., Μαριάνος Παύλος Βενεδ., Μα-
ριάνος Σπύρος Νικ., Παρούσης Ιωάννης Νικ. (68), Πα-
τέλης Αντώνιος Δημ., Τριαντάφυλλος Κων/νος Ιωαν.

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΝΕΑ ΠΝΟΗ» ψή-
φους 195
Υποψήφιος Πρόεδρος: Χριστόφορος Ευστράτιος 
Δομ.
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Αντιπαριώτης Αλέξανδρος 
Νικ., Θαλασσινός Σταύρος Ανδρ., Καλέργης Γεώργιος 
Νικ., Κεφάλας Ιωάννης Θεοδ., Ραγκούσης Γεώργιος 
Λεβ., Στέλλας Κων/νος Παντ., Τερζή Άννα Γερ., Χριστό-
φορος Ελευθέριος Σαμ., Χριστόφορος Παναγιώτης Αθ.
Πάρεδροι: Συφάκης Μιχαήλ Νικ.
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ» ψήφους 279
Υποψήφιος Πρόεδρος: Ρούσσος Βατίστας του Νι-
κολάου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Δαμίας Μιχαήλ Αντ. (60), 
Καστανιάς Ζαχαρίας Ιωαν., Κεφάλας Νικήτας Θεοδ., 
Μελανίτη Αικατερίνη Φραγκ., Πετρόπουλος Ζαχαρίας 
Ανδρ. (47), Πούλιος Γεώργιος Πετρ., Ρούσσος Γεώργι-
ος Ζαχ. (44), Χριστόφορος Ιωάννης Χρ. (59)
Πάρεδροι: Κληρονόμος Νικόλαος Ανδρ. (187), Τσιγώ-
νιας Ευάγγελος Γεωρ.
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» ψήφους 59
Υποψήφιος Πρόεδρος: Τριβυζάς Στυλιανός του Νι-
κολάου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Γεμελιάρης Γεώργιος Νικ., 
Γεμελιάρης Νικόλαος Γεωρ., Τζανακόπουλος Αναστά-
σιος Γεωρ., Τζανακόπουλος Νικόλαος Αντ., Συφάκης 
Νικήτας Ιωαν.
Πάρεδροι: Οικισμού Προδρόμου Σκανδάλης Δημήτρι-
ος του Ιωάννου.

ΚΩΣΤΟΣ
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» 
ψήφους 141
Υποψήφιος Πρόεδρος: Παντελής Ρούσσος
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Αρκάς Δημήτριος Ιωαν., 
Αρκουλής Γεώργιος Ιωαν., Γεμελιάρης Παναγιώτης 
Αντ., Κανάλες Γεώργιος Ιωαν., Κυπραίος Δημήτριος 
Αντ., Λουκής Αρσένιος Κων/νου, Ρούσσος Βασίλειος 
Ζαχ., Ρούσσος Ιωάννης Πέτρ., Ρούσσος Στέφανος Χαρ. 
(25).
«ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ψήφους 154
Υποψήφιος Πρόεδρος: Δημήτριος Μπογιατζής
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Αρκάς Γεώργιος Δημ. 
(23), Βελέντζας Μάρκος Αθαν., Ζουμής Παντελεήμων 

Φραγκ., Νικηφοράκης Ιωάννης Μιχ., Ρούσσος Ηλίας 
Μιχ. (31), Ρούσσος Μιχαήλ Ιωαν., Ρούσσος Ιωάννης 
Χρ. (21), Σαμαλτάνης Στυλιανός Ηλία, Χερουβείμ Νι-
κόλαος Κων/νου (28).

ΛΕΥΚΕΣ
«ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ» ψήφους 306
Υποψήφιος Πρόεδρος: Χανιώτης Λουκάς του Θε-
οδώρου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Αρκουλής Νικόλαος Δημ. 
(63), Βιτζηλαίος Οδυσσέας Νικ. (59), Κρητικός Αντώ-
νιος Ευστρ., Λουκής Γεώργιος Δημ. (52), Παντελαίος 
Νικόλαος Κυρ., Ραγκούσης Νικόλαος Ιωαν., Ρούσσος 
Δημήτριος Γεωρ., Στέλλας Ιωάννης Χριστοδ. (34), Χα-
νιώτης Αναστάσιος Νικ.
«Η ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ψήφους 282
Υποψήφιος Πρόεδρος: Κονταράτος Ανδρέας του 
Ιωάννη
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Βιτζηλαίος Ηλίας Παν., Βι-
τζηλαίος Παναγιώτης Οδ., Δεσύλλας Δημήτριος Αρτ., 
Καπαρός Αντώνιος Νικ., Κυδωνιεύς Γεώργιος Σταυρ., 
Παντελαίος Νικόλαος Ιωαν., Παντελαίος Νικόλαος Χρ. 
(66), Χανιώτης Εμμανουήλ Αντων., Χανιώτης Μοσχο-
νάς Αθ.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ» ψήφους 196
Υποψήφιος Πρόεδρος: Νικόλαος Τζιώτης του Ιω-
άννη
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Περαντινός Κων/νος Γεωρ., 
Τριβυζάς Άγγελος Ηλία, Τσαντουλής Νικήτας Ιωαν., 
Τσιγώνιας Εμμανουήλ Γεωρ., Τσιγώνιας Νικόλαος Άγγ., 
Τσιγώνιας Στυλιανός Νικολ., Φραντζής Ανδρέας Στεφ., 
Φραντζής Γεώργιος Ιωαν., Φυσιλάνης Στέφανος Ευαγ.
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ψήφους 
115
Υποψήφιος Πρόεδρος: Ισηγώνης Εμμανουήλ του 
Κων/νου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Κανάκη Κυριακή Νικ., Κρη-
τικός Νικόλαος Αντ., Μελανίτου Ζαχαρούλα Πετρ., 
Μπάλιος Αντώνιος Ζαχ., Τσαντουλής Γεώργιος Νικ., 
Τσιγώνιας Αλέξανδρος Νικ., Τσιγώνιας Ηλίας Νικ., Τσι-
γώνιας Θωμάς Νικ., Φραντζής Ανδρέας Νικ.
«ΕΡΓΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ» ψήφους 255
Υποψήφιος Πρόεδρος: Τσιγώνιας Εμμανουήλ του 
Κων/νου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Κρητικός Παναγιώτης 
Θεοδ., Μπάλιος Αντώνιος Σταυρ. (37), Περαντινός Δη-
μήτριος Γεωργ., Πούλιος Γεώργιος Ιωαν. (49), Ραγκού-
σης Μιχάλης  Ιωαν., Τζιώτης Αναστάσιος Ιωαν. (54), 
Τσιγώνιας Ιωάννης Πετρ., Τσιγώνιας Νικόλαος Εμμ. 
(33), Φωκιανός Γεώργιος Χαρίτ.

ΝΑΟΥΣΑ
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ψή-
φους 545
Υποψήφιος Πρόεδρος: Μπαφίτης Χρύσανθος του 
Γεωργίου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Βεντουρής Νικόλαος Γε-
ωργ. (49), Βιτσαδάκης Γρηγόριος Παν., Ζουμής Σαρά-
ντος Ηλία, Μπάλιος Γεώργιος Ιωαν., Ρούσσος Γεώρ-
γιος Κων/νου (97), Σκορδούλης Νικήτας Αθαν. (49), 
Ταντάνης Σπύρίδων Αναργ. (73), Τριπολιτσιώτης Εμ-
μανουήλ Παν., Χαμηλοθώρης Αθανάσιος Παναγ. (66).
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΙ-
ΩΝ» ψήφους 500
Υποψήφιος Πρόεδρος: Αλιφιέρης Ελευθέριος  
Κων/νου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Αλιπράντης Φανούριος 
Ευστ., Γαβαλάς Στέφανος Χρ., Καρποδίνης Αλέξαν-
δρος Ευαγ., Κουγιουμτζόγλου Αννέζα Βασ., Κρητικός 
Σταύρος Παναγ., Μπαρμπαρήγος Ιωάννης Γεωργ. (86), 
Μπαρμπαρήγος Σταμάτης Προκ., Μωραΐτης Εμμανου-
ήλ Θεοδ., Παρούσης Γεώργιος Νικ.
«ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ψή-
φους 226
Υποψήφιος Πρόεδρος: Κορτιάνος Δημήτριος Αντ.
Υποψήφιοι Σύμβουλοι: Αιγινήτης Απόστολος Λεον., 
Αλιπράντης Πέτρος Αντ., Βιτσαράς Ιωάννης Αιγ., Κορ-
τιάνος Σταύρος Ιωαν., Μαργαρίτης Ιωάννης Γεωργ., 
Πετρόπουλος Ανάργυρος Ιωαν., Σαγκριώτης Ζαννής 
Νικ., Τσουνάκης Γεώργιος Χρ., Τσουνάκης Νικόλαος 
Πέτρ.

Πηγές: «Παριανή Γνώμη» τεύχη 115, «Φωνή της 
Πάρου» τεύχος 407

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Κέντρο Υγείας 
Πάρου

Προς Αρχισυντάκτη εφημερίδας «Φωνή της Πάρου»
κ. Μπελέγρη,
Με έκπληξη και ενδιαφέρον (κατά τη διάρκεια μά-

λιστα μιας πολύ επιβαρυμένης εφημερίας), διάβασα 
στη στήλη «Συνήθης  Ύποπτος» το κείμενό σας με τίτ-
λο: «Νοσοκομείο Πάρου» που αφορά τη δημιουργία 
Νοσοκομείου στην Πάρο ή (κατά το ορθότερο και γε-
νικότερο) την πρόταση δημιουργίας Νοσοκομείων σε 
κάθε μέσου μεγέθους νησί (πχ με περισσότερους από 
5.000-7.000 μόνιμους κατοίκους). Βρήκα στο κείμενο 
αυτό (με το περιεχόμενο του οποίου εν γένει συμφω-
νώ) πολλά θετικά σημεία:

1. Είναι προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα λαμ-
βάνοντας υπόψη το εφικτό ή μη χαρακτήρα των διά-
φορων υγειονομικών λύσεων. Η εμμονή σε μία λύση η 
οποία εκ των πρότερων κρίνεται ως ανέφικτη είναι η 
σίγουρη συνταγή μιας πλήρους μελλοντικής αποτυχίας

2. Δεν αποκρύπτει την αλήθεια. Αντιθέτως αγγίζει 
ακόμη και το ζήτημα της ποιότητας των ιατρικών πρά-
ξεων που λαμβάνουν χώρα στα μικρά Νοσοκομεία.  
Πρόβλημα, που παρότι είναι γνωστό σε όλους τους 
«παροικούντες την Ιερουσαλήμ» σπάνια αναδεικνύεται 
αφού «δεν συμφέρει».

3. Και το κυριότερο: Φαίνεται να είναι προϊόν ανε-
ξάρτητης δημοσιογραφικής σκέψης (δεν φαίνεται κα-
τευθυνόμενο). Και ας μην υποστηρίξει κανείς ότι όλα 
ανεξαιρέτως τα δημοσιογραφικά κείμενα που διαβά-
ζουμε επί δεκαετίες στο νησί τηρούν αυτές τις προδι-
αγραφές… Όπως ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη από έναν 
ιατρό ο οποίος θα αποφασίζει αγνά, με μοναδικό κρι-
τήριο την ωφέλεια του ασθενούς του, χωρίς να λαμ-
βάνει υπόψη το (οικονομικό ή μη) όφελός του, άλλο 
τόσο έχει ανάγκη από δημοσιογράφους που αναδει-
κνύουν την αλήθεια αμόλυντη και χωρίς συγκεκριμένη 
κατεύθυνση.

Όμως, διαφωνώ με τον σχολιασμό: «Το ότι η Δημό-
σια Υγεία στο νησί μας δεν είναι σε στελέχωση αυτή 
που πρέπει, δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει προκηρύξεις 
για τις ανάλογες θέσεις ιατρών, αλλά διότι δεν υπάρ-
χει ενδιαφέρον… Στην Πάρο έρχεται μόνο ο Ιατρός 
που θέλει να ζήσει στο νησί! Για άλλο λόγο δεν έρ-
χεται!».

Πράγματι το καθεστώς που επικρατούσε, αλλά και 
αυτό που ο Νομοθέτης είχε αρχικά προσφάτως ει-

σηγηθεί, οδηγούσε κάποιον που διορίζονταν σε  νησί 
στον κίνδυνο να συνταξιοδοτηθεί υποχρεωτικά και 
από εκεί ή να παραιτηθεί. Δεν προβλεπόταν μετάθεση 
ή αυτή ήταν πάντα δυνητική ενώ πολύ συχνά μετα-
θέσεις ακυρώνονταν λόγω «αυξημένων αναγκών και 
έλλειψης ιατρών». Έτσι το άρθρο 29 του Ν4461/2017 
(στην αρχική του διατύπωση), χαρακτήριζε για άλλη 
μια φορά την πιθανότητα μιας μετάθεσης ως «δυ-
νητικής». Αυτό άλλαξε μετά από τον σχολιασμό ενός 
Κυκλαδίτη Ιατρού στη δημόσια διαβούλευση του εν 
λόγω άρθρου. Ο σχολιασμός του βρήκε σύμφωνους 
τρεις ακόμη νησιώτες Ιατρούς που ακολούθησαν με 
νέα σχόλια προς την ίδια κατεύθυνση. Παρακολούθη-
σα με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία όλη τη συζήτηση 
μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής των Ελλήνων για 
να διαπιστώσω ότι τουλάχιστον τρεις βουλευτές (ει-
δικά μάλιστα ο ένας αντιπολιτευόμενου κόμματος, ια-
τρός στο επάγγελμα), ανέφεραν στις εισηγήσεις τους 
σχεδόν κατά γράμμα τον εν λόγω σχολιασμό. Αυτό 
αποδεικνύει ότι όχι απλώς διάβασαν το σχόλιο στη 
δημόσια διαβούλευση, αλλά και ότι συμφωνούσαν και 
με αυτό. Αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει η τελική 
διατύπωση του εν λόγω άρθρου και η μετάθε-
ση ενός Ιατρού που υπηρετεί σε νησί για πέντε 
έτη να είναι στο εξής υποχρεωτική για την Πο-
λιτεία. Το γεγονός αυτό είναι το ισχυρότερο 
διαπραγματευτικό μου χαρτί όταν επικοινω-
νώ με Ιατρούς που σκέφτονται να διοριστούν 
στην Πάρο: «…Έλα για πέντε χρόνια και μετά 
όποτε θέλεις βρίσκεσαι σπίτι σου διατηρώντας 
τον βαθμό σου…».

Είναι επίσης αναληθές το γεγονός ότι έγιναν προ-
κηρύξεις και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Του-
λάχιστον κατά το χρονικό διάστημα της θη-
τείας μου ως Επιστημονικού Διευθυντή (τα 
τελευταία 2 έτη), καμία απολύτως προκήρυξη 
δεν απέβη άγονη. Συγκεκριμένα: σε ότι αφορά την 
προκήρυξη Παιδιάτρου και Παθολόγου, γνωρίζω τα 
γεγονότα καλύτερα από τον καθένα καθώς ήμουν ει-
σηγητής για την κατάταξη και την επιλογή των υπο-
ψηφίων. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Επιλογής 
Ιατρών έδωσα κυριολεκτικά μάχη μαζί με τον υποδι-
οικητή της ΔΥΠΕ κ. Αντύπα ο οποίος ήταν και ο Πρό-
εδρος του Συμβουλίου, (του οποίου η συμβολή ήταν 
αποφασιστική), με αποτέλεσμα και οι δύο Ιατροί να 
διοριστούν. Αυτό θεωρείται τεράστια επιτυχία καθώς 
για πολλά έτη τόσοι αγώνες και διαμαρτυρίες από 
τους κατοίκους της Πάρου δεν είχαν κανένα απολύ-
τως αποτέλεσμα. Ο Ορθοπεδικός κ. Χατζηαντωνίου 

διορίστηκε αμέσως, καλύπτοντας την θέση που προ-
κήρυξε η ΔΥΠΕ μετά από δικό μου έγγραφο/εισήγηση 
όπου ζητούσα Ορθοπεδικό με Επίσημη Πιστοποίηση 
(μετά από εξετάσεις) στην Επείγουσα Προνοσοκομει-
ακή ιατρική (έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετω-
πίσει πρωτοβάθμια επείγοντα όλων των ειδικοτήτων 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμος 
ΓΙ ή Παθολόγος). Και αυτή η θέση καλύφθηκε άμεσα 
(χρειάζεται φυσικά προκήρυξη και μόνιμης θέσης σε 
αυτή την πολύ σημαντική ειδικότητα λόγω μεγάλου 
αριθμού ατυχημάτων). Τέλος, η ΓΙ κ. Καψάλη, άρχισε 
να εργάζεται στο ΚΥ Πάρου για πρώτη φορά το 2015 
ως ειδικευόμενη μετά από απόφασή μου προς το Νο-
σοκομείο της Σύρου (με την ιδιότητα του Συντονιστή 
ΓΙ) και επίσης (προσφάτως) κατέλαβε χωρίς καθυστέ-
ρηση θέση επικουρικού ιατρού που προκηρύχθηκε. Με 
τον ίδιο τρόπο διορίστηκε και η μόνιμη Βιοπαθολόγος, 
ενώ αναμένεται μόνιμος Καρδιολόγος (άμεσα) αλλά 
και μόνιμος Ακτινολόγος.

Συμπεράσματα:
1. Όλες ανεξαιρέτως οι προκηρύξεις των τελευταί-

ων δύο ετών καταλήφθηκαν από ιατρούς. Οι προ-
σπάθειες της Επιστημονικής Διεύθυνσης θα συνεχι-
στούν αμείωτες  και στο μέλλον, χωρίς αυτό βέβαια 
να μπορεί να εξασφαλίσει ότι το άριστο ποσοστό της 
100% κάλυψης των ήδη προκηρυγμένων θέσεων θα 
συνεχιστεί και στο μέλλον. Σας υπενθυμίζω ότι ένας 
σημαντικός αριθμός θέσεων που προκηρύσσονται στο 
ΕΣΥ σήμερα όντως καταλήγουν άγονες, λόγω έλλει-
ψης ενδιαφέροντος  και μειωμένης δεξαμενής ιατρών 
(πολλοί έχουν καταφύγει στο εξωτερικό)

2. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ισχυρότατο κίνητρο για 
διορισμό σε νησί (δεν είναι απολύτως απαραίτητο ο 
ιατρός που θα επιθυμήσει να διοριστεί να κατάγεται 
και από εκεί ή να έχει προαποφασίσει να εγκατασταθεί 
επί μακρόν εκεί)

3. Καλό είναι να συμμετέχουμε στη δημόσια διαβού-
λευση των Νομοσχεδίων. Που ξέρετε, μπορεί ο σχολι-
ασμός σας να διαβαστεί ή ακόμη και να αλλάξει την 
Νομοθεσία ολόκληρης της χώρας  προς το καλύτερο!

Η δημόσια διαβούλευση του εν λόγω θέματος (με-
ταθέσεις ιατρών) μαζί με την αρχική διατύπωση του 
άρθρου, βρίσκεται εδώ (όπου μπορείτε να διαβάσε-
τε και τα σχετικά σχόλια των ιατρών): http://www.
opengov.gr/yyka/?p=1686

Σας ευχαριστώ,
Γ. Τζανίδης,

Επιστημονικός Διευθυντής  Κέντρου Υγείας 
Πάρου, MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 496

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Παρουσίαση 
βιβλίου

Γέμισε ασφυκτικά η αίθουσα του πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλοχος», στην παρουσίαση του βιβλί-
ου του Δημήτρη Καλανδράνη, «Ο Ασκητής».

Μέσα σε ένα όμορφο κλίμα που φορτίστηκε συγκι-
νησιακά κάποιες φορές για τις ιστορίες από την Αί-
γυπτο, έγιναν αναγνώσεις αποσπασμάτων του αυτο-
βιογραφικού – μυθιστορηματικού διηγήματος του κ. 
Καλανδράνη, ενώ αρκετές φορές η εκδήλωση διακό-
πηκε από χειροκροτήματα των πολιτών που βρέθηκαν 
στην αίθουσα.

Το βιβλίο του κ. Δ. Καλανδράνη «Ο Ασκητής», διατί-
θεται από τα βιβλιοπωλεία της Πάρου και είναι εκδό-
σεις «Gema».

Κλειστό 
γυμναστήριο 
στην Αντίπαρο

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων η ένταξη της μελέτης με τίτλο «κατασκευή κλει-
στού πολυχώρου αθλητισμού – πολιτισμού», στον 
δήμο Αντιπάρου, αξίας 85000 ευρώ, στο πρόγραμμα 
«Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έρ-
γων των ΟΤΑ».

Θα ακολουθήσει η σύνταξη της μελέτης για το έργο 
το οποίο είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και έχει εγγρα-
φεί στον προϋπολογισμό του δήμου Αντιπάρου.

Φροντίδα 
ιπποειδών 
στην Πάρο

Στο πλαίσιο του καθιερωμένου προγράμματος φρο-
ντίδας ιπποειδών, η GAWF/Animal Action Hellas, θα 
επισκεφτεί την Πάρο, στις 16-17 Μαΐου. Οι ιδιοκτήτες 
ιπποειδών εργασίας του νησιού θα έχουν την ευκαιρία 
να φέρουν τα ζώα τους να εξεταστούν δωρεάν από 
την ομάδα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα φροντίδας ιπποειδών της GAWF/
Animal Action περιλαμβάνει:

- KTHNIATΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η ομάδα της GAWF/Animal Action Ηellas προσφέ-

ρει εξειδικευμένη κτηνιατρική φροντίδα με στόχο πά-
ντα την ευζωία των ιπποειδών. Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει αντιμετώπιση κτηνιατρικών προβλημάτων, 
αποπαρασιτώσεις, φροντίδα πληγών και άλλες θερα-
πείες. Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται για την αναγκαιό-
τητα κτηνιατρικής φροντίδας και ελέγχου ενώ μαθαί-
νουν βασικές αρχές της πρόληψης και αντιμετώπισης 
κτηνιατρικών προβλημάτων από την αναγνώριση έως 
τις πρώτες βοήθειες.

- ΠΕΤΑΛΩΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η ομάδα πεταλωτών εξονυχίζει όλα τα ζώα, ειδι-

κά αυτά με προβλήματα στραβών, υπερβολικά μακρι-
ών ή οπλών με ανισορροπία και ανακουφίζει τα ζώα 
εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα τους ιδιοκτήτες πώς να 
εξονυχίζουν σωστά και να διατηρούν την οπλή υγιή 
καθώς και πώς να τοποθετούν σωστά τα καρφιά για 
την πετάλωση. Διοργανώνονται επιπλέον εκπαιδευτι-
κά σεμινάρια για ερασιτέχνες πεταλωτές και ιδιοκτή-
τες που πεταλώνουν μόνοι τους ώστε να το κάνουν 
πιο σωστά.

- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Τα δόντια των ιπποειδών χρειάζονται την απαραί-

τητη οδοντιατρική φροντίδα τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο είτε για λιμάρισμα των οδοντικών ακίδων είτε 
για αντιμετώπιση πιο σοβαρών προβλημάτων όπως 
εξαγωγές δοντιών. Οι εξειδικευμένοι οδοντίατροι της 
GAWF/Animal Action Hellas παρέχουν την απαραί-
τητη οδοντιατρική φροντίδα και ταυτόχρονα εξηγούν 
στους ιδιοκτήτες πώς να αναγνωρίζουν εγκαίρως 
προβλήματα της μάσησης.

- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Βασικός στόχος της GAWF/Animal Action Hellas 

είναι η συνέχιση της κτηνιατρικής, πεταλωτικής και 
οδοντιατρικής φροντίδας των ιπποειδών από τους 
ιδιοκτήτες και τους τοπικούς κτηνιάτρους όταν η ομά-
δα ολοκληρώσει την εκάστοτε επίσκεψη. Για το λόγο 
αυτό, προσφέρουμε ευκαιρίες για εκπαίδευση και επι-
πλέον μόρφωση. Διεξαγάγουμε σεμινάρια με κοινό 
όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες που επιθυμούν να 
βελτιώσουν τη ζωή των ιπποειδών με την εκπαίδευ-
σή τους σε κτηνιατρική, πεταλωτική και οδοντιατρική 
εργασία και επιπλέον διαθέτουμε στο κοινό και στους 
ιδιοκτήτες ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το: «Πώς 
να Φροντίζετε το Γαϊδούρι σας», «Οδοντιατρική σε 
Γαϊδούρια, Άλογα και Μουλάρια» και «Πώς να Περιο-
ρίζετε το Γαϊδούρι, Άλογο και Μουλάρι-Εναλλακτικές 
του «Παστουρώματος».

Για πληροφορίες που αφορούν στην επίσκεψη 
μπορείτε να επικοινωνείτε στην διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου info@animalactiongreece.gr 
και στα τηλέφωνα: 6981109929, 6974902297, 210 
3840010

Αμπελουργοί
Ο ΕΛ.ΓΑ. καλεί όσους υπέστησαν ζημιά στα αμπέ-

λια τους από την ανεμοθύελλα στις 5/5/19 στον δήμο 
Πάρου, να υποβάλουν αίτημα οικονομικής ενίσχυσης 
στον ανταποκριτή ΕΛ.ΓΑ. Πάρου έως τη Δευτέρα 
20/5/19.

Κατώτατο στρεμματικό όριο είναι: Ένα στρέμμα κατά 
αυτοτελές αγροτεμάχιο με ζημιά μισό στρέμμα.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο κύριος 
«μικρό παιδί»

Υπάρχει μία αλήθεια που είναι ότι όσο περισ-
σότερο μεγαλώνει κάποιος/α, τόσο δυσκολότερα 
κάνει φίλους. Άλλωστε ένα γνώρισμα ότι περνούν 
τα χρόνια δεν είναι από την ορφάνια των γονιών, 
αλλά από την ορφάνια των φίλων… Εγώ πάντως 
στην Πάρο, μεταξύ των φίλων μου έχω και τον κ. 
Δημήτρη Καλανδράνη.

Τον κ. Καλανδράνη δεν μπορώ να τον αποκαλέ-
σω ποτέ «κύριε Δημήτρη». Ίσως αυτό θεωρηθεί 
ανάγωγο –και είναι- καθώς ο κ. Καλανδράνης θα 
μπορούσε να ήταν ηλικιακά πατέρας μου. Παρά 
ταύτα δεν τον αποκαλώ «κύριε Δημήτρη», αφού 
τον βλέπω ως συνομήλικό μου! Είναι ζωγράφος, 
ποιητής, συγγραφέας, σχολιαστής, μουσικός, 
αθλητής και έχει ακόμα μερικές δεκάδες ιδιότη-
τες. Για όλες τις παραπάνω δράσεις του αυτο-
σαρκάζεται, με αποκορύφωμα ότι δε ζωγραφίζει, 
αλλά κάνει μίξη χρωμάτων!

Την περασμένη Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, ο Δη-
μήτρης Καλανδράνης, έκανε την παρουσίαση του 
βιβλίου του «ο ασκητής», στην αίθουσα του πο-
λιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». Σε παρόμοιες 
εκδηλώσεις το κοινό μετριέται στα δάχτυλα. Στην 
παρουσίαση του βιβλίου η αίθουσα γέμισε. Όλοι 
έτρεξαν εκεί. Προσωπικά είχα διαβάσει το βιβλίο 
από την πρώτη ημέρα που κυκλοφόρησε, καθώς ο 
Δημήτρης θεώρησε ότι η αφεντιά μου δικαιούταν 
να το διαβάσει από τους πρώτους και να του πει 
τη γνώμη μου. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ψώ-
νιου που έχω με την ιστορία, διάβασα το βιβλίο και 
έμεινα περισσότερο σε στοιχεία ιστορικών γνώσε-
ων που πήρα για τον ελληνισμό του Αιγύπτου στα 
μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Και εκεί εστίασα 
την κριτική μου στη συνέχεια στον Δημήτρη, αφού 
φοβήθηκα να του κάνω κριτική στο λογοτεχνικό 
μέρος του βιβλίου. Άλλωστε μόνο από τον τίτλο: 
«Ο Ασκητής», μπερδεύτηκα. Τι ασκητής; Της ζωής; 
Της πίστης; Της παράδοσης; Της φλόγας του ελ-
ληνισμού; Μπερδεύτηκα και κατέληξα στο εύκολο 
συμπέρασμα όλων των παραπάνω! (Σιγά που θα 
έμπαινα στα δύσκολα δηλαδή! Άσε που οι «Αιγυ-
πτιώτες» έχουν ένα κόλλημα με τον Καβάφη και 
εγώ μέχρι Πηνελόπη Δέλτα φτάνω από «Αλεξαν-
δρινούς» συγγραφείς!).

Μετά το τέλος της εκδήλωσης βγήκα στο προ-
αύλιο και κάπνισα ένα τσιγάρο προσπαθώντας να 
καταλάβω γιατί πήγε όλος αυτός ο κόσμος στην 
παρουσίαση του βιβλίου. Μίλησα με 5-6 γνω-
στούς και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλοι εί-
χαν να πουν μία ενδιαφέρουσα ιστορία για τον κ. 
Καλανδράνη. Χαμογέλασα και σκέφτηκα ότι αυτό 
το «μικρό παιδί» της Πάρου έχει κάνει προσωπι-
κούς οπαδούς λόγω της αύρας που εκπέμπει.

Από ιστορίες για τον Δ. Καλανδράνη, άλλο τίπο-
τα. Κάνει ενέργειες και μετά αποχωρεί αθόρυβα. 
Όπως πέρσι, με το μικρό τσιγγανόπουλο από την 
«Κιβωτό», που όταν το είδε να μαγεύεται από το 
τουμπερλέκι του στην Αλυκή, του έστειλε δώρο 
στη συνέχεια ένα παρόμοιο στην Αθήνα, υπογρά-
φοντας σαν «μικρό παιδί από την Πάρο!».



ΚΑΛΕΣΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
20:30 // ΝΑΟΥΣΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΚΟΝΙ∆ΑΣ
υποψήφιος δήµαρχος

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
20:30 // ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΚΑΝΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ


