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Σε λίγες ώρες καλούμαστε με την ψήφο μας 
να επιλέξουμε τους νέους δημάρχους και τα 
νέα δημοτικά συμβούλια της επόμενης τετραε-
τίας για τους δήμους Πάρου και Αντιπάρου. Κα-
λούμαστε να αποφασίσουμε για την πορεία των 
νησιών μας, την πορεία της τοπικής οικονομίας, 
να αποφασίσουμε για το μέλλον το δικό μας και 
των παιδιών μας.

Ολοκληρώνεται μια «παράξενη» προεκλογική 
περίοδος. Το ότι μόνο δύο εκλογικοί συνδυα-
σμοί στην Πάρο κατάφεραν να ολοκληρώσουν 
την προεκλογική διαδικασία και να διεκδική-
σουν την ψήφο των Παριανών είναι ένα ανη-
συχητικό  φαινόμενο. Θα χρειαστεί το επόμενο 
διάστημα να μας απασχολήσουν τα αίτια και να 
σκεφτούμε για το μέλλον της Παριανής κοινω-
νίας. Το βάρος των συνεπειών της περιόδου της 
οικονομικής κρίσης, η καταστροφική διαχείρηση 
της κεντρικής εξουσίας και η χειραγώγηση των 
πολιτών, είναι αιτίες της απαξίωσης της πολιτι-
κής ζωής, του δημοκρατικού δικαιώματός μας, 
δηλαδή, των εκλογών.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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παντούΚΩΣΤΑΣ ΡΟΚΟΝΙ∆ΑΣ υποψήφιος δήµαρχος

» συνέχεια σελ. 8
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Κύριε δήμαρχε, βρισκόμαστε στην τελική ευ-
θεία για τις εκλογές. Δύο εβδομάδες μετά την 
προεκλογική σας ομιλία στην αίθουσα «Μι-
νώα» τι προβλέπετε ότι θα γίνει στην κάλπη;

Μ.Κ.: «Η παρουσίαση του προεκλογικού μας προ-
γράμματος στην αίθουσα «Μινώα» ήταν μια ιστορική 
βραδιά για την Πάρο, αλλά και για μένα προσωπικά. Η 
παράταξη «Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη» έγραψε 
ιστορία καθώς οργάνωσε τη μεγαλύτερη προεκλογική 
συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ στο νησί. Με αυτό 
το δεδομένο, αισθάνομαι αισιόδοξος για το εκλογικό 
αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι το να μαζεύεις περίπου το 
10% των ψηφοφόρων είναι πολύ σημαντικό, δείχνει 
ότι ο κόσμος πιστεύει πολύ στο έργο σου αλλά και 
στα λόγια σου».

Τώρα που είπατε «έργο», μήπως ήταν πάρα 
πολλά αυτά που εξαγγείλατε; Μήπως δηλαδή 
απλώς φτιάξατε ένα πρόγραμμα σε φυλλά-
διο το οποίο δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό να 
υλοποιηθεί;

Μ.Κ.: «Όσοι γνωρίζουν το έργο που υλοποιήσαμε 
την πρώτη πενταετία, ξέρουν τον τρόπο που δου-
λεύουμε, άρα και το τι μπορούμε να καταφέρουμε. 
Δουλεύοντας με όραμα, με αποφασιστικότητα, καλή 
οργάνωση και στρατηγικό σχέδιο, έχουμε τη δυνατό-
τητα να είμαστε πολύ παραγωγικοί κι αποτελεσματι-
κοί σε μια θητεία. Η τωρινή δημοτική αρχή απέδειξε 
ότι έχει την τεχνογνωσία να ολοκληρώνει έργα πνο-
ής για την Πάρο, όπως ήταν η λειτουργία του νέου 
αεροδρομίου. Δεν κολλάμε δηλαδή σε γραφειοκρα-
τικές δυσκολίες ούτε στην έλλειψη χρημάτων. Αυτό 
άλλωστε οφείλει να κάνει ένας καλός δήμαρχος, να 
βρίσκει τους τρόπους να ολοκληρώνει το πρόγραμμα 
του χωρίς να ρίχνει τις ευθύνες αλλού για τις όποιες 
καθυστερήσεις».

Με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά εσείς στις 
9 Μαΐου τάξατε στον κόσμο λαγούς με πετρα-
χήλια... Από νοσοκομείο και αθλητικά συγκρο-

τήματα, μέχρι επένδυση στην κυματική ενέρ-
γεια. Είναι ρεαλιστικό να γίνουν όλα αυτά; 
Είναι δυνατόν στην Πάρο, που καλά-καλά δεν 
έχουμε αρκετούς δρόμους να ικανοποιήσουν 
τις καθημερινές μας ανάγκες, να αναπτυχθούν 
π.χ. σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινή-
των;

Μ.Κ.: «Ας τα εξετάσουμε ένα-ένα για να βάλουμε 
μια σειρά. Πρώτον, ο χώρος στο παλιό αεροδρόμιο 
πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Είναι πλέον ζω-
τικής σημασίας για το νησί. Το γεγονός αυτό σε συν-
δυασμό με ότι πλέον το Κέντρο Υγείας, παρά τις ηρω-
ικές προσπάθειες των ανθρώπων του, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων, μας οδηγεί 
νομοτελειακά στην επιλογή της κατασκευής νοσοκο-
μείου. Άρα, έφτασε η στιγμή η Πάρος να έχει το δικό 
της νοσοκομείο. Θα δημιουργήσουμε ξανά μία ΑΜΚΕ 
ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. 

Δεύτερον, οφείλουμε να επενδύσουμε στον αθλητι-
κό τουρισμό και να αναπτύξουμε αθλητικές δραστη-
ριότητες για τους κατοίκους. Η Πάρος βρίσκεται στην 
καρδιά των Κυκλάδων, έχει την καλύτερη συνδεσιμό-
τητα από όλα τα νησιά των Κυκλάδων, και μπορεί να 
εξελιχθεί σε προπονητικό κέντρο για πολλές ομάδες 
διαφόρων αθλημάτων. Τα έργα θα ενταχθούν άμεσα 
σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα οπότε 
μετά θα μένει η κατασκευή τους. Θεωρώ ότι είναι εφι-
κτό το τέλος της τετραετίας να μας βρει με δυο και-
νούργια αθλητικά συγκροτήματα, το ένα στο Ζευλάκι 
και το άλλο στη Νάουσα. Τώρα, για το κυκλοφορια-
κό πρόβλημα που αναφέρατε έχω εξηγήσει πολλές 
φορές ότι ολοκληρώνουμε το σχέδιο κυκλοφοριακής 
μελέτης για το νησί το οποίο θα δώσει οριστική λύση 
σε πολλά από τα προβλήματα μετακίνησης που έχου-
με τώρα. Τέλος, η ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρικών 
οχημάτων είναι μία αναγκαιότητα. Έχουμε χρέος να 
καθαρίσουμε τον αέρα μας από ρύπους, έχουμε ευθύ-
νη να δείξουμε στον κόσμο πως θα είναι το νησί του 

μέλλοντος. Άρα, με το πλάνο υλοποίησης που έχουμε, 
είμαι αισιόδοξος ότι και σε αυτή τη θητεία θα πραγ-
ματοποιηθεί η πλειοψηφία των έργων που παρουσι-
άσαμε. Στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί, 
σίγουρα θα έχουν έτοιμες μελέτες και θα έχουν εξα-
σφαλίσει χρηματοδότηση για να γίνουν».

Αειφορία
Στη συνέχεια της συζήτησής μας με τον κ. 

Κωβαίο του επισημάναμε ότι επιμένει στο πρό-
γραμμά του για την αειφορία και τον ρωτήσα-
με πόσοι γνωρίζουν γι’ αυτό, γιατί το επέλεξε 
και μήπως είναι ένα μεγαλόσχημο όραμα που 
δε θα του λύσει κανένα πρόβλημα στην καθη-
μερινότητα.

Μ.Κ.: «Έχουμε το προνόμιο να ζούμε στις Κυκλά-
δες. Έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε τα αγαθά 
της παριανής ζωής. Μένουμε στο πιο όμορφο και 
ιδιαίτερο νησιωτικό σύμπλεγμα όλης της Ευρώπης, 

Ο δήμαρχος που αλλάζει 
τις Κυκλάδες
Ο δήμαρχος Πάρου και επικεφαλής του συνδυασμού «Πάρος, Επιμένουμε στην 
Πράκη», Μάρκος Κωβαίος, παραχώρησε λίγο πριν τις εκλογές της Κυριακής 
συνέντευξη στη «Φωνή της Πάρου» Η συνέντευξή του έχει ως εξής:
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στις Κυκλάδες! Έχουμε το ηθικό χρέος να διατηρή-
σουμε αναλλοίωτη την κυκλαδίτικη κληρονομιά, να 
επενδύσουμε στην αρχιτεκτονική του τόπου μας και 
φυσικά να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Για 
να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους τρεις στό-
χους πρέπει να αναπτυχθούμε βιώσιμα. Πρέπει δηλα-
δή να πάρουμε εκείνα τα μέτρα και να μεγαλώσουμε 
με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνουμε Μύκονος και 
Σαντορίνη, όπου οι κάτοικοι από τους χιλιάδες τουρί-
στες δεν μπορούν να ζήσουν στο νησί τους το καλο-
καίρι. Άρα, για αυτό τοποθετούμε την αειφορία στον 
πυρήνα του προγράμματός μας και συντονίζουμε όλο 
μας το έργο κι όλες τις επιμέρους δράσεις στις κοι-
νότητες σε αυτή την κατεύθυνση. Να δώσω ένα μι-
κρό παράδειγμα για να καταλάβουμε στην πράξη τι 
σημαίνει αειφορία. Στοχεύουμε να κατασκευάσουμε 
ένα κέντρο κομποστοποίησης το οποίο θα παράγει 
οργανικό λίπασμα από σκουπίδια. Έτσι, θα επεξερ-
γαζόμαστε ένα μεγάλο μέρος σκουπιδιών, αντί να τα 
θάβουμε στο χώμα και να γεμίζουμε τις χωματερές, 
και ταυτόχρονα θα ενισχύουμε τους αγρότες, καθώς 
θα τους δίνουμε σε τιμή κόστους το λίπασμα. Αυτό 
σημαίνει αναπτύσσομαι βιώσιμα, για την κοινωνία και 
για το περιβάλλον».

Με αφορμή την κατακόρυφη αύξηση του 
τουρισμού την τελευταία πενταετία ρωτήσα-
με τον κ. Κωβαίο αν φοβάται ότι είμαστε στο 
δρόμο για να εξελιχθούμε άμεσα σε Μύκονο 
και Σαντορίνη, και τι θα κάνει γι’ αυτό.

Μ.Κ.: «Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι το έργο 
της δική μας παράταξης έδωσε αυτή την αναπτυξι-
ακή προοπτική στον τόπο. Η άνοδος κατά 40% της 
τουριστικής κίνησης και η επιμήκυνση κατά τριάντα 
ημέρες της σεζόν είναι αποτελέσματα των δικών μας 
συντονισμένων ενεργειών: της λειτουργίας του νέου 
αεροδρομίου που έφερε 5.708 πτήσεις, της ενίσχυ-
σης των υποδομών για να μπορούν οι επιχειρηματίες 
να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέ-
πτες, και φυσικά της αποτελεσματικής προβολής του 
νησιού στις διεθνείς εκθέσεις. Άρα, εμείς είμαστε που 
οδηγήσαμε το νησί σε μία πρωτοφανή ανάπτυξη. Σας 
υπενθυμίζω ότι για αυτό κατηγορηθήκαμε πολλές 
φορές από ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν την 
Πάρο στο παρελθόν διότι δεν έχουν την ικανότητα να 
διαχειριστούν τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

Επίσης, δε θα επιτρέψουμε να γίνουμε ένας υπερ-
κορεσμένος τουριστικός προορισμός. Έχουμε απορ-
ρίψει συνειδητά κι εμφατικά τη μονοκαλλιέργεια του 
τουρισμού και για αυτό έχουμε δημιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις ώστε το νησί να αναπτυχθεί ισότιμα και σε 
πολλές κατευθύνσεις».

Δώστε μου ένα παράδειγμα γιατί μου ακού-
γεται πολύ θεωρητικό αυτό. Τι σημαίνει να 
αναπτυχθούμε ισότιμα και σε πολλές κατευ-
θύνσεις; 

Μ.Κ.: «Πολύ απλά, σημαίνει ότι έχουμε φροντίσει 
να αναπτυχθούν όλες οι κοινότητες του νησιού και 
όχι μόνο η Παροικιά και η Νάουσα. Δημιουργούμε στο 
νησί καινούργια κέντρα ενδιαφέροντος και προσελ-
κύουμε τουρίστες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδη-
μα. Για παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε ένα διεθνές 
φεστιβάλ γαστρονομίας που θα κρατάει μία εβδομά-
δα και θα έχει δράσεις σε όλο το νησί. Με αυτό τον 
τρόπο θα συνδέσουμε τον πρωτογενή μας τομέα, την 
αγροδιατροφή δηλαδή, με τον τουρισμό, θα προβάλ-
λουμε τα τοπικά προϊόντα της Πάρου, θα μελετήσου-
με εκ νέου τη γαστρονομική μας παράδοση και θα 
ενισχύσουμε στην πράξη την αγροτική παραγωγή. Ως 
εκ τούτου, θα αναπτυχθούμε σε πολλές κατευθύνσεις 
και θα ενσωματώσουμε πολλές περιοχές του νησιού 
στο φεστιβάλ».

Δημοτικά Τέλη
Στο πρόγραμμα σας δεν ακούσαμε κάτι για 

μειώσεις σε δημοτικά τέλη ούτε κάνατε κάποια 
αναφορά στα δημοσιονομικά του δήμου. Το 
αποφύγατε σκοπίμως;

Μ.Κ.: «Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την πρώτη πε-
νταετία φοροελαφρύναμε πεντακόσιους πενήντα έξι 

συμπολίτες μας, με το ποσοστό της μεσοσταθμικής 
μείωσης των τελών μόνο για τις οικίες, να αγγίζει το 
ποσοστό του 28,53%. Επίσης, βελτιώσαμε τα δημο-
τικά έσοδα κατά 29%, αυξήσαμε κατά 59% το χρόνο 
το ταμειακό διαθέσιμο του δήμου και αποπληρώσα-
με όλα τα δάνεια του παρελθόντος. Άρα, δε χρειά-
ζονται προεκλογικές εξαγγελίες για τα αυτονόητα! 
Αν η οικονομική κατάσταση του Δήμου το επιτρέπει, 
έχουμε στο πλάνο να μειώσουμε κι άλλο τις εισφορές 
για τους νέους και να στηρίξουμε περισσότερο τους 
πολύτεκνους. Αυτό πρακτικά θα σήμαινε ότι τα ήδη 
μειωμένα τέλη που έχουν τώρα σε καθαριότητα και 
φωτισμό θα μπορούσαν να εξαλειφθούν, να μην πλη-
ρώνουν τίποτα δηλαδή. Όσο για τα δημοσιονομικά 
του Δήμου, έκανα αναφορά, και μάλιστα εκτενή. 

Η ίδρυση της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής 
Διαχείρισης αυτό τον σκοπό έχει, να αξιοποιήσει ακό-
μη καλύτερα τη δημοτική περιουσία του Δήμου ώστε 
να αυξηθούν περισσότερο τα δημοτικά έσοδα από 
την ορθή και συντονισμένη διαχείριση των ακινήτων. 
Παράλληλα, θα αναλάβει τον στρατηγικό σχεδιασμό 
για την τουριστική προβολή του Δήμου και θα δια-
χειρίζεται όλα τα πολιτιστικά κέντρα, από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης μέχρι το ψηφιακό μουσείο για τα 
αρχαία λατομεία».

Κύριε δήμαρχε, τι ανάγκη έχει η Πάρος από 
ένα ψηφιακό μουσείο;

Μ.Κ.: «Τα αρχαία λατομεία είναι συνώνυμα με την 
παριανή κληρονομιά και παράδοση. Από κει έβγαινε 
το παριανό μάρμαρο που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο 
για να ντύσει σπουδαία γλυπτά, όπως είναι η Νίκη της 
Σαμοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου που βρίσκο-
νται στο Λούβρο. Είναι απαραίτητο να αναδείξουμε 
αυτό το μνημείο παγκόσμιου πολιτιστικού ενδιαφέρο-
ντος, είναι αναγκαίο οι επισκέπτες να συνειδητοποιή-
σουν ότι από αυτήν εδώ τη γη έχει βγει αυτό το εξαι-
ρετικό υλικό, το παριανό μάρμαρο. Με το καθεστώς 
που επικρατεί αυτή τη στιγμή, τα αρχαία λατομεία δεν 
είναι ρεαλιστικό να γίνουν επισκέψιμα και να έχει κά-
ποιο όφελος ο Δήμος. Η λύση λοιπόν που προτείνου-
με είναι το ψηφιακό μουσείο, στο οποίο θα μπορούν 
να μπαίνουν μαθητές από όλα τα σχολεία του κόσμου 
και να ενημερώνονται για τα αρχαία λατομεία».

Μια τελευταία ερώτηση. Θα μας δώσετε μία 
πρόβλεψη για την Κυριακή;

Μ.Κ.: «Κυριακή κοντή γιορτή! Πρόβλεψη δε θα σας 
δώσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα μας δώ-
σει τη δύναμη να αλλάξουμε την ιστορία αυτού του 
τόπου. Θα μας δώσει την ψήφο του για να συνεχί-
σουμε το έργο μας».
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Μαρουλία Κοντού
Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος Π.Ε.Πάρου
πιανίστα/καλλιτεχνική διευθύντρια Ωδείου Μυθωδία
marouliakontou@gmail.com

Ενίσχυση στη φωνή πολιτισµού.

Ψιτ ψιτ 
ψηφοφόρε

Ψιτ ψιτ κυρία ψηφοφόρε, πέστε μου τι χάρη 
θέλετε να σας κάνω; Να σας στρώσω τσιμέντο έξω 
από την πόρτα σας; Να σας βάλω κολώνα με φως στο 
οικόπεδό σας; Να διορίσω τον εγγονό σας στο Δήμο; 
«Όχι όχι παιδί μου,  σ’ ευχαριστώ. Θέλεις να μου κά-
νεις μια πραγματική  χάρη;» Ό,τι πείτε γιαγιά. «Να εκεί 
στο μπάνιο έπλυνα κάτι ρούχα και δεν μπορώ να τα 
απλώσω. Τις άλλες χάρες άστες εκεί που ξεχάστηκαν 
και οι παλιές».

Ψιτ ψιτ κυρία ψηφοφόρε, γιατί βάψατε μόνο 
μπλε αυγά; «Τα κόκκινα τα έκρυψα μην με πουν πα-
λιοκουμμούνα».

Ψιτ ψιτ γιαγιά, ποιόν θα ψηφίσεις στις εκλογές; 
«Που να ξέρω πιδί μ’. Να, εφτούνο το χαρτί μι έδω-
σαν να ρίξου στο κτι» Μα αυτό είναι από τις περασμέ-
νες εκλογές. «Ούλοι’τς  ίδιοι είνι. Μήπους που βγήκα-
νε ιτούτοι, κάναν τίπουτις;».

Ψιτ ψιτ κύριε ψηφοφόρε, σας βλέπω χαρούμε-
νο. «Ναι είμαι γιατί είμαι βέβαιος ότι ο δικός μου θα 
κερδίσει στις εκλογές» Τα ίδια έλεγαν και άλλοι και 
την πάτησαν. «Ο δικός μου υποψήφιος θα κερδίσει 
γιατί είναι ανεξάρτητος.» Δεν μου λέτε, ποιος από 
τους δυο; Ο μπλε ή ο κόκκινος;

Ψιτ ψιτ παππού, ποιόν θα ψηφίσεις στις εκλογές; 
«Τουν Κώτσου βασλιά» Μήπως εννοείς τον Κώστα 

Ροκονίδα; «Ετούτον τουν Κώτσου δεν τουν άκσα κι 
δεν τουν είδα».

Ψιτ ψιτ εσείς μαντάμ με το μωρό στο καροτσάκι, 
να σας ρωτήσω. Πού πάτε; «Πηγαίνω στην Παροικία 
να ψηφίσω». Αποκλείεται κυρία μου. Εδώ που βρίσκε-
στε στο ΙΚΑ, ένα χιλιόμετρο μακριά, δεν υπάρχει πεζο-
δρόμιο. «Απίστευτο, στην πρωτεύουσα του νησιού να 
μην υπάρχει πεζοδρόμιο. Και πως θα πάω;». Μόνο με 
καροτσάκι 4Χ4 και το μωρό να φορέσει κράνος.

Ψιτ ψιτ παππού, μπορώ να σε βοηθήσω; «Σε 
παρακαλώ διάβασέ μου τα ονόματα στο σταυρωμέ-
νο ψηφοδέλτιο». Μα αυτό το χαρτί είναι απόδειξη 
σουπερμάρκετ για μισό κιλό χαλβά Φαρσάλων. «Με 
συγχωρείς, το μπέρδεψα, αλλά δεν πειράζει. Θα ρίξω 
στην κάλπη την απόδειξη, το ίδιο είναι. Όσοι δέχονται 
να σταυρώνεται το όνομα τους και ζητούν να τους 
ψηφίσω χωρίς να τους γνωρίζω, οι πιο πολλοί εί-
ναι  χαλβάδες».

Ψιτ ψιτ κυρία ψηφοφόρε, για πέστε μου τι χάρη 
θέλετε να σας κάνω όταν με ψηφίσετε. «Μια χάρη σας 
ζήτησα πριν πέντε χρόνια και δεν κάνατε τίποτα». Και 
ποια ήταν αυτή η χάρη; «Να βάλετε την μητέρα μου 
στο γηροκομείο». Υπόσχομαι πως θα τη βάλω τώρα. 
«Τώρα είναι αργά για το γηροκομείο. Την βάλαμε στο 
νεκροταφείο». Τότε θα φροντίσω να βάλω εσάς όταν 
γεράσετε. «Βρε άι στον… που θα με γεράσεις πριν την 
ώρα μου για μια ψήφο».

Ψιτ ψιτ κύριε ψηφοφόρε, θα μας ψηφίσετε 
όπως πριν πέντε χρόνια;  «Μα εγώ δεν σας ψήφισα». 
Και τότε πώς κερδίσαμε τις εκλογές; «Έλα ντε, αυτό 

διερωτώμαι και εγώ με τα μυαλά που έχεις».
Ψιτ ψιτ κυρία Σάντστρομ, μεταφέρατε τα εκλο-

γικά σας δικαιώματα στην Πάρο; «Βέβαια γιατί θα ψη-
φίσω εδώ». Καλά, αφήσατε την Σουηδία για να ζήσε-
τε μόνιμα στο νησί μας; «Διάβασα τις προγραμματικές 
δηλώσεις ενός υποψήφιου και κατάλαβα ότι με τόσα 
έργα που θα γίνουν, θα ζω καλύτερα στην Πάρο παρά 
στη Σουηδία». Ο Θεός να σας φωτίσει κυρία μου.

Καλανδράνης Δημήτρης

Γεννήθηκα στην Πάρο και δραστηριοποιούμαι 
στο νησί μας ως ελεύθερος επαγγελματίας στο 
χώρο του τουρισμού, των κατασκευών και της 
εστίασης. Είμαι παντρεμένος με την Κατερίνα 
Σιφναίου και έχω δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον 
Δημήτρη.

Για πολλά χρόνια ήμουν ενεργό μέλος της 
ΑΜΕΣ Νηρέας.

Από το 2014, με Δήμαρχο τον Μάρκο Ιωάννου 
Κωβαίο, έχω την τιμή και τη χαρά να συμμετέχω 
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας αναλαμ-
βάνοντας καθήκοντα προέδρου Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.

Νιώθω περήφανος που κατά τη διάρκεια 
της θητείας μου ξεκίνησαν και υλοποιού-
νται σημαντικά έργα για την ανάπτυξη του 
νησιού μας όπως:
- Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής
- Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου κεντρικής προβλήτας Πάρου
- Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αγίου Νικολάου Παροικιάς
- Συντήρηση ανεμόμυλου Παροικιάς
- Διευθέτηση όμβριων Υδάτων 
- Δημοπράτηση αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά και σειρά άλλων έργων που είναι 
έτοιμα για υλοποίηση.

Στόχος μου για την επόμενη θητεία είναι να συνεχίσω να είμαι χρήσιμος και 
αποτελεσματικός για τους συμπολίτες μου.

Έργα που είναι έτοιμα για υλοποίηση στην επόμενη πενταετία:
- Μεταφορά εμπορικού λιμένα Πάρου
- Αδειοδότηση Master Plan κεντρικού λιμένα Πάρου
- Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου στην Παροικιά
- Επέκταση προσύνεμου μώλου αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας
- Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά
- Ανακατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Πίσω Λιβαδιού
- Υποστήλωση κρηπιδώματος αλιευτικού καταφυγίου Καλελέ
- Κατασκευή νέων αιθουσών αναμονής κεντρικού λιμένα Πάρου
- Κατασκευή κεντρικού λιμένα Αντιπάρου

Όλα τα παραπάνω έργα καθώς και άλλα, έχουν ήδη κατατεθεί για χρηματοδό-
τηση σε προγράμματα που τρέχουν.

Ευχαριστώ που με στηρίξατε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 
πενταετίας. Διεκδικώ εκ νέου την ψήφο σας ώστε να καταφέρουμε 
να ολοκληρώσουμε τα αναπτυξιακά έργα που έχουν δρομολογηθεί 
στο νησί μας.
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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 - Τοπικές ειδήσεις

Πώς θα 
ψηφίσουμε 
στις δημοτικές 
εκλογές

Το εκλογικό σύστημα που θα διεξαχθούν οι δημο-
τικές εκλογές είναι η απλή αναλογική. Στην Πάρο, 
που έχουμε την κάθοδο δύο συνδυασμών, αυτό ση-
μαίνει ότι όποιος λάβει τις περισσότερους ψήφους 

θα είναι ο νικητής από την πρώτη Κυριακή.
Ακόμα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι διαχωρίζεται 

πλέον η εκλογή του δημοτικού συμβουλίου από την 
εκλογή των τοπικών συμβουλίων. Έτσι, σε άλλη 
κάλπη και με άλλο ψηφοδέλτιο θα ψηφίζει 
ο ψηφοφόρος για δήμαρχο και δημοτικούς 
συμβούλους και σε άλλη κάλπη και με άλλο 
ψηφοδέλτιο θα ψηφίζει για το τοπικό συμ-
βούλιο της κοινότητάς του. Δηλαδή, κάλλιστα 
ένας ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει το ένα ψηφο-
δέλτιο ενός συνδυασμού για υποψήφιο δήμαρχο και 
συμβούλους και το άλλο ψηφοδέλτιο του δεύτερου 
συνδυασμού για υποψήφιους τοπικούς συμβούλους.

Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο υποψήφιος 
δήμαρχος δε χρειάζεται σταυρό για την εκλογή 
του. Εάν όμως τοποθετηθεί σταυρός στο όνομά του, 

το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο. 
Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ο 

κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει από ένα μέχρι 
τρεις σταυρούς προτίμησης. Αν σ’ ένα ψηφοδέλ-
τιο σημειωθούν περισσότεροι από τρεις σταυρούς 
προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογί-
ζεται υπέρ του συνδυασμού, αλλά χωρίς να λαμβά-
νεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Αν τώρα 
σημειωθούν λιγότεροι σταυροί προτίμησης, από 
τους τρεις που δικαιούται κάθε ψηφοφόρος, τότε η 
σταυροδοσία ισχύει κανονικά.

Τέλος, στο ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους συμ-
βούλους για την τοπική κοινότητα ο ψηφοφόρος 
μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του στην Πάρο, 
ανεξάρτητα σε ποια κοινότητα ψηφίζει, με δύο σταυ-
ρούς σε υποψηφίους.

Οδός 
Μαραθιού

Ο οικισμός Μαραθιού βρίσκεται δυτικά βορειοδυ-
τικά του Κώστου, στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής 
οδού Παροικιάς Λευκών και σε υψόμετρο 180 μέ-
τρων. Υπάγεται στη τοπική κοινότητα του Κώστου. 

Η προέλευση του τοπωνύμιου, από τον γνωστό 
μάραθο, φυτό γνωστό στο νησί. Σχετικά με το το-
πωνύμιο ο Πρωτόδικος γράφει: «μικρά πεδιάς ομώ-
νυμος του εν Αττική περίφημου Μαραθώνος». Το 
Μαράθι μνημονεύεται στις 2 Δεκεμβρίου 1689 στο 
Βρέβιο της Χοζοβιώτισσας. Απαντά δε και ως «Μα-
ράνθι» και «Αμαράνθι» σε έγγραφα του 17ου,18ου 
και 19ου αι. 

Η βορειοδυτική περιοχή του Μαραθιού προς την 
Αγία Πακού και απέναντι από τις Καντινελιές, όπου 
και ο ναός του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, κοντά 
στο πλακοστρωμένο δρόμο, καλούνταν «Κάτω Μα-

ράθι», ενώ η περιοχή κοντά στα αρχαία λατομεία 
«Επάνω Μαράθι». Στο Μαράθι βρίσκονται τα αρ-
χαία λατομεία μαρμάρου της Πάρου, από τα οποία 
εξορυσσόταν το ξακουστό παριανό μάρμαρο ο «λυ-
χνίτης», το μοναστήρι του Αγίου Μηνά του 17ου αι. 
και ο ερειπωμένος ναΐσκος της Ζωοδόχου Πηγής, 
βυζαντινής περιόδου, κοντά στο νέο ομώνυμο ναό.   

Η οδός Μαραθιού βρίσκεται στο Λιαροκόπι» και 
ξεκινάει από την οδό Δριού έως την οδό Άσπρου 
Χωριού.

(Στο Λιαροκόπι έχουν αποτυπωθεί στους δρόμους 
τα ονόματα των χωριών και των οικισμών της Πά-
ρου).

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Ειδήσεις

Χρηματοδότηση 
έργων για τα 
απόβλητα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης 
αποβλήτων, η περιφέρεια Ν. Αιγαίου απευθύνει προ-
σκλήσεις προς τους δήμους και τους Φορείς Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) των νησιών, συ-
νολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 8,5 εκατ. 
ευρώ, για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμέ-
νου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις εφαρ-
μογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ)», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 4.000.000 
ευρώ, αφορά τα μεγαλύτερα νησιά του Νοτίου Αιγαί-
ου και απευθύνεται μεταξύ άλλων στον δήμο Πάρου
καθώς και στον ΦΟΔΣΑ Πάρου Αντιπάρου.

Η πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις εφαρμογής Περι-
φερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ-
ΔΑ) στα μικρά νησιά», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
4.500.000 ευρώ, αφορά τα μικρότερα νησιά του Ν. 
Αιγαίου και απευθύνεται μεταξύ άλλων και στον δήμο 
Αντιπάρου.

Με δεδομένες τις διαπιστωμένες αυξημένες ανά-
γκες χρηματοδότησης έργων για την εφαρμογή του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του 

Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων, καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου Δι-
αχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου, προκύπτει η ανάγκη χρηματοδότησης των 
παρακάτω ενδεικτικών παρεμβάσεων:

1. Δράσεις επεξεργασίας Βιοαποβλήτων. Δράσεις 
προώθησης οικιακής κομποστοποίησης, μέσω της 
προμήθειας κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Δρά-
σεις ανάπτυξης χωριστής συλλογής (Διαλογή στην 
Πηγή) Βιοαποβλήτων. Δράσεις επεξεργασίας προδια-
λεγμένων Βιοαποβλήτων (συστήματα ανοικτής κο-
μποστοποίησης, μηχανικοί κομποστοποιητές ή συνδυ-
ασμένα συστήματα)

2. Δράσεις ανάπτυξης πράσινων σημείων (έργα 
υποδομής, προμήθεια εξοπλισμού, απόκτηση γης, 
έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ), νησίδες ανακύκλω-
σης υψηλής αισθητικής σε τουριστικά σημεία όπως πχ 
παραλίες

3. Υποδομές προσωρινής αποθήκευσης ή και μετα-
φόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

4. Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για 
επεξεργασία βιοαποβλήτων και πράσινα σημεία.

5. Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών 
αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, ΣΜΑΑ, αναβάθμιση υφιστα-
μένων ΧΥΤ κλπ) – για τα μικρά νησιά.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων 
πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ για την 
πρώτη πρόσκληση και των 200.000 ευρώ για την δεύ-
τερη. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων και για 
τις δύο προσκλήσεις είναι από τις 20/5/2019 έως 
τις 30.8.2019.

11ο 
πανκυκλαδικό 
συνέδριο 
συλλόγων 
γυναικών

Το μήνυμα της ενότητας και της δύναμης που απορ-
ρέει από αυτήν, έστειλαν οι γυναίκες των Κυκλάδων, 
από τη Μήλο, όπου το 11ο πανκυκλαδικό συνέδριο 
συλλόγων γυναικών, ολοκλήρωσε τις εργασίες του 
την Κυριακή 5/5/2019, με τη συμμετοχή 80 γυναικών 
– εκπροσώπων και μέλη των 17 συλλόγων από 13 
νησιά.

Στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 
120 άτομα, με θέμα τον εθελοντισμό, παρουσιάσθη-
καν ομιλίες από πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, εκ-
παιδευτικούς, εκπροσώπους τοπικών, περιφερειακών 

και διεθνών οργανώσεων εθελοντών.
Συμπεράσματα συνεδρίου

Ο εθελοντισμός και οι τοπικές κοινωνίες των Κυ-
κλάδων, επιζητούν την ενεργό συμμετοχή όλων μας, 
αρχικά σε τοπικό και συλλογικό επίπεδο, ως πιο προ-
σιτό και οικείο. Σε αυτή τη βάση, προγραμματίζεται η 
δημιουργία άτυπου δικτύου στήριξης και εκπαίδευσης 
εθελοντών, με την ενεργοποίηση των κατά τόπων Συλ-
λόγων.

.Το ενδιαφέρον για δημιουργία γεωπάρκου Κυκλά-
δων υπό την προστασία της UNESCO, εκφράστηκε 
από όλα τα νησιά, μια πρωτοβουλία συλλογικοτήτων 
από τη Σύρο. Εντάσσεται στο πλαίσιο του ήπιου ανα-
πτυξιακού μοντέλου για τα νησιά μας για το οποίο 
αγωνίζεται η ΟΣΥΓΥ. Ψήφισμα για να σταματή-
σουν οι εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών 
στις Κυκλάδες, μια πρωτοβουλία των συλλό-
γων της Πάρου, υπογράφεται από τους εκπρο-
σώπους όλων των μελών της ΟΣΥΓΥ.

Τέλος, οι σύνεδροι χαιρέτισαν την αύξηση της ποσό-
στωσης των γυναικών στα ψηφοδέλτια των επικείμε-
νων εκλογών, ζητώντας παράλληλα το 50%-50% με 
ενδυνάμωση των γυναικών, και στήριξη των υποψηφί-
ων εκείνων που θέτουν τα ζητήματα φύλου ψηλά στην 
ατζέντα του δημοσίου λόγου και των προγραμμάτων 
τους.

Συγκέντρωση 
ΣΥΡΙΖΑ

Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ θα πραγ-
ματοποιήσει εκδήλωση στην Πάρο εν όψει των ευ-
ρωεκλογών. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο υποψήφιος 
ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός, Γιάννης Μουζά-
λας και οι βουλευτές Κυκλάδων, Μανιός και Συρίγος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στις 20.30.

Της τελευταίας 
στιγμής…

Από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανα-
κοινώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, ενόψει των επικείμενων περιφερειακών και 
δημοτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδει-
ξη μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, τα γραφεία 
ταυτοτήτων και τα γραφεία διαβατηρίων των αστυνο-
μικών υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, 
πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, 
ως ακολούθως: 

- Γραφεία Ταυτοτήτων
Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 και 01 Ιουνίου 2019, κατά 

τις ώρες 08.00 έως 18.00 
Κυριακή, 26 Μαΐου 2019 και 02 Ιουνίου 2019, κατά 

τις ώρες 07.00 έως 19.00.
- Γραφεία Διαβατηρίων (για την παράδοση 

διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από 
τους δικαιούχους).

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 και 01 Ιουνίου 2019, κατά 
τις ώρες 07.30 έως 18.00 

Κυριακή, 26 Μαΐου 2019 και 02 Ιουνίου 2019, κατά 
τις ώρες 07.00 έως 19.00.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης 
- αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, αυτό θα εκδί-
δεται άμεσα, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, 
εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο 
τον ενδιαφερόμενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολο-
γητικά. 



Φαρούπος Αναστάσιος
Υποψήφιος Δήμαρχος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Ζάχαρη-Μαριάνου Ελένη Καλάργυρος Δαμιανός 
(Ντάμης)

Καλάργυρος Θεολόγος Καλαργύρου Μαρουσώ

Καπούτσος Ιωάννης 
(Καπέλος)

Καπούτσος Δαυίδ Κουστουμπέκη Ισαβέλλα Κριτσαντώνη-Μαούνη 
Μαγδαληνή

Μαριάνου Καδιό Νικόλ 
(Κέη)

Μπαλάσκα-Καστανιά 
Μαρίνα

Μαρινάτος Σωτήρης Παλαιολόγος Δαμιανός Παλαιολόγου Ζαμπέτα Παντελάκης Ιωάννης

Τριαντάφυλλος ΑρτέμιοςΣκούρτης Σωτήριος Τριαντάφυλλος Γεώργιος Φαρούπος Χρήστος Zuzana Pilarikova- Ρούσσου

Αγαπητές συμπολίτισσες, 
συμπολίτες, φίλοι και φί-
λες, σε λίγες μέρες καλού-
μαστε όλοι μας υπεύθυνα 
να εκλέξουμε τη νέα Δημο-
τική αρχή του νησιού μας. 
Η επόμενη Δημοτική αρχή 
θα πρέπει να διανύσει μια 
σημαντική τετραετία, όπου 
θα δει να γίνονται πράξη 
όλα όσα προετοιμάσαμε σε 
αυτή τη θητεία που λήγει.
Οι αρχές μας παραμένουν 
ίδιες, αναλλοίωτες, και εί-
ναι αυτές που αποτέλεσαν 
το κίνητρο για όσα επιτε-
λέσαμε σε αυτή τη δύσκο-
λη, κρίσιμη και απαιτητική 
δημοτική θητεία. Η πρόο-
δος που έχει τελεστεί σε 
πολλούς τομείς, από την 
καθημερινότητα του πο-

λίτη και την ανάδειξη του 
τόπου μας ως την θωρά-
κιση της νομιμότητας και 
της δημοκρατίας, την προ-
άσπιση της διαφάνειας και 
την έξωθεν καλή μαρτυρία, 
είναι σημαντική και αδιαμ-
φισβήτητη, όπως και εσείς 
μπορείτε να διαπιστώσετε.
Η δημοκρατία, η ισότητα 
και ισονομία, το αίσθημα 
ευθύνης, η αγάπη για τον 
τόπο μας και ο σεβασμός σε 

όλους τους κατοίκους μας 
οδηγούν και τώρα. Η πο-
λιτική μας εμπειρία και το 
ανανεωμένο ψηφοδέλτιο 
αποτελούν την καλύτερη 
εγγύηση για την πραγμα-
τοποίηση των προγραμμα-
τικών μας θέσεων που σας 
παρουσιάζουμε. Είναι η 
ευκαιρία να ενισχύσουμε 

το θετικό μας αποτύπωμα 
στην ιστορία αυτού του νη-
σιού με τη βεβαιότητα ότι 
μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε, διαθέτοντας σύντο-
μα πλήρεις υπηρεσίες και 
την πολιτική εμπειρία μιας 
δύσκολης θητείας.

“Πριν τεσσεράμισι χρόνια, 
μας ένωσε η αγωνία για 
το παρόν και το μέλλον 
του τόπου μας από το 
διοικητικό κατήφορο που 
διαπιστώναμε. Τώρα μας 
εμπνέει η αγωνία να μην 
πισωγυρίσει το νησί σε 
εποχές που ξεχάσαμε, μαζί 
και η βεβαιότητα ότι έχουμε 
τις πολιτικές λύσεις για τα 
προβλήματα του νησιού 
και τα πολιτικά εργαλεία 
για όσα υποσχόμαστε”.
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Μήνυμα Μάρκου 
Κωβαίου

«Συμπολίτισσά μου, Συμπολίτη μου,
Όπως θα έχεις καταλάβει από τα έργα της πρώτης πενταετίας, η παράταξη «Πά-

ρος, Επιμένουμε στην Πράξη», εγγυάται την ανάπτυξη του νησιού με σεβασμό στο 
περιβάλλον και στην κυκλαδίτικη κληρονομιά του.

Είμαστε εμείς που βρήκαμε τρόπο να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
και να βάλουμε μπρος τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Είμαστε εμείς που προστατεύσαμε το νησί από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Είμαστε εμείς που 

κατασκευάσαμε το πρώτο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, εμείς που διεκδικήσαμε την πα-
ραμονή του καινούργιου ασθενοφόρου στο νησί, εμείς που αποπληρώσαμε όλα τα 
δάνεια του δήμου. Και το κυριότερο, είμαστε εμείς που δώσαμε νόημα στο δημόσιο 
διάλογο. Που πήγαμε επανειλημμένως σε όλες τις κοινότητες και σε όλα τα χωριά, 
που συζητήσαμε με τους κατοίκους, που ακούσαμε τους επαγγελματίες, που υιοθε-
τήσαμε προτάσεις των πολιτών στο καινούργιο πρόγραμμά μας.

Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε μία ήπια πολιτική κα-
μπάνια, χωρίς κορώνες και εντυπωσιασμούς, δίχως μεγαλόστομες φράσεις και κού-
φιες υποσχέσεις. Μια καμπάνια ουσίας κι ενημέρωσης. 

Αυτός είναι ο λόγος που εφτακόσια άτομα κατέκλυσαν την αίθουσα «Μινώα» 
στις 9 Μαΐου κι έγραψαν μαζί μας ιστορία. Γιατί μη γελιόμαστε, ιστορία γράφτηκε. 
Όταν παρουσιάζεις ως δήμαρχος το προεκλογικό σου πρόγραμμα μπροστά σε τόσο 
κόσμο, στη μεγαλύτερη προεκλογική συγκέντρωση της Πάρου, νιώθεις περήφανος. 
Περήφανος που κατόρθωσες μαζί με τα στελέχη σου να κερδίσεις την αγάπη του 
κόσμου. Περήφανος που βλέπεις ότι έχεις βάλει γερά τα θεμέλια για να χτιστεί μια 
πλατιά κοινωνική συμμαχία. Μια ιερή συμμαχία ανάμεσα στους πολίτες και στη Δη-
μοτική αρχή. Μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά.

Στις 26 Μαΐου δε ζητούμε μόνο την ψήφο σου. Ζητούμε να μας δώσεις τη δύνα-
μη να συνεχίσουμε το έργο μας. Ζητούμε να μας δώσεις μεγάλη πλειοψηφία στο 
δημοτικό συμβούλιο ώστε να μπορούμε χωρίς καθυστερήσεις να κυβερνήσουμε τον 
τόπο. Γιατί με τον καινούργιο εκλογικό νόμο -που βασίζεται στην απλή αναλογική- 
δεν υπάρχουν περιθώρια για ισχνές πλειοψηφίες. Ζητούμε λοιπόν να είσαι κι εσύ 
ένα μέλος αυτής της πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας που θα βοηθήσει τον τόπο να 
προοδεύσει. 

Το πρόγραμμα μας για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνει μια σειρά από έργα 
πνοής για το νησί και επιμέρους παρεμβάσεις σε κάθε κοινότητα. Από αυτά που 
παρουσιάσαμε, στέκομαι σε κάποια. Πρώτον, στο νοσοκομείο που θα κατασκευα-
στεί στο χώρο του παλιού αεροδρομίου κι επιτέλους θα μπορούμε να νιώθουμε 
ασφαλείς στο νησί μας. Δεύτερον, στα δυο μεγάλα αθλητικά κέντρα που θα δημι-
ουργηθούν στην Παροικιά και στη Νάουσα. Θα δώσουν αθλητικές ευκαιρίες στους 
κατοίκους και θα προσελκύσουν ομάδες από την Ελλάδα και την Ευρώπη για τις 
καλοκαιρινές τους ετοιμασίες. Τρίτον, στο κέντρο κομποστοποίησης, όπου θα παρά-
γουμε οργανικό λίπασμα από τα απορρίμματα και θα το δίνουμε σε τιμή κόστους 
στους αγρότες. Και τέλος, στην επένδυση στην κυματική ενέργεια για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού. Θα έχουμε ενεργειακή αυτονομία, δε θα μολύνουμε το περιβάλλον και 
δε θα αλλοιώσουμε την ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου μας.

Στις 26 Μαΐου ζητούμε να έρθεις μαζί μας. Αν μας ψήφισες την προηγούμενη τε-
τραετία, σίγουρα θα νιώθεις δικαιωμένος για την επιλογή σου. Αν δεν μας επέλεξες 
πριν πέντε χρόνια, σου ζητούμε να το κάνεις τώρα. Έλα μαζί μας για να κάνουμε την 
Πάρο έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό. Έλα μαζί μας για να πούμε όλοι μαζί 
δυνατά: Ναι! Μένουμε Πάρο».

Πρώτο θέμα

Με αίσθημα ευθύνης
Η εκλογική διαδιακασία δίνει επιλογή για αλλαγή πλεύσης ή όχι, επιβάλλεται  

η συμμετοχή όλων μας, δίνοντας ηχηρή απάντηση σ’ όλους όσους θέλουν τον 
πολίτη άβουλο, στη γωνία.

Η τελική επιλογή μας για τη θέση του δημάρχου πρέπει να γίνει με ορθολογι-
κά κριτήρια. Χρειάζεται να μπει τέλος στη νοοτροπία του παρελθόντος όπου οι 
επιλογές των ψηφοφόρων πολλές φορές ήταν αποτέλεσμα ρουσφετιών, εξυπη-
ρετήσεων, κουμπάρων και ψεύτικων ανέφικτων υποσχέσεων. 

Σήμερα τα νησιά μας βρίσκονται σε μια αναπτυξιακή πορεία. Με την ψήφο 
μας θα επιλέξουμε  ποια και για ποιους θα είναι αυτή η ανάπτυξη. Θα πρέπει να 
επιλέξουμε με την σκέψη στο μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Η Φ.τΠ. με σεβασμό στους αναγνώστες της προσπάθησε να ενημερώσει για 
τις θέσεις και τις δεσμεύσεις όλων των συνδυασμών που διεκδικούν την ψήφο 
μας. Με βάση την αρχή «υπεύθυνος πολίτης - ψηφοφόρος είναι ο ενημερωμένος 
πολίτης» απευθυνθήκαμε σ’ όλους χωρίς εξαιρέσεις.

Σε αυτό το κάλεσμά μας ανταποκρίθηκαν όλοι και πιστεύουμε ότι έτσι συμβά-
λαμε στην αντικειμενική ενημέρωσή σας.

Ας αποφασίσουμε με ωριμότητα και με το βλέμμα στο μέλλον. Τώρα, είναι η 
ώρα της ευθύνης του πολίτη.

Λαουτάρης

» συνέχεια από σελ. 1



υποψήφιος δήµαρχος

Παριανή, Παριανέ πριν φτάσεις στην κάλπη

Κώστας Ροκονίδας

αναρωτήσου

αποφάσισε

θυµήσου

σκέψου

  Με την ψήφο σου, θα στηρίξεις την πολιτική που µας έφερε εδώ;

  Με την ψήφο σου, θα επιτρέψεις να σε κοροϊδεύουν ότι τώρα θα λύσουν τα 
προβλήµατα που δεν ακούµπησαν και δεν έλυσαν εδώ και πέντε χρόνια;

 Να δώσεις δύναµη στη δύναµή σου.
 Να ψηφίσεις για το µέλλον σου!
 Να κάνεις την πραγµατική διαφορά.

  Ότι δε σου είπαµε ποτέ ψέµατα. Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
εκφράζει την κοινή δράση των ριζοσπαστικών κοινωνικών δυνάµεων στο νησί 
µας. 

  Ότι µε τη δική µας εµπειρία & διάθεση και τη δική σου στήριξη & συµµετοχή 
µπορουµε να δροµολογήσουµε λύσεις στις πραγµατικές ανάγκες και τα µεγάλα 
προβλήµατα.

  Ότι για να καλύψει ο «ανεξάρτητος» δήµαρχος την πολιτική του και τις αδυναµίες 
του, σε «παραµύθιαζε» διαρκώς. 

  Ότι πέντε χρόνια η δηµοτική αρχή υποταγµένη στη κάθε κυβερνητική πολιτική, δε 
διεκδίκησε τίποτα για σένα και το νησί µας. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ 
για να έχεις λόγο
για τον τόπο σου
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Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου: Ξεπέρασαν 
κάθε όριο, έβγαλαν 
και δικαστική 
απόφαση!

Μετά το στείρο, παρωχηµένο  και διχαστικό πολιτικό λόγο του Μ. 

Κωβαίου και των συνεργατών του, τα ρουσφέτια που τάζουν δεξιά 

και αριστερά, και τις δεσµεύσεις τους για έργα, που άλλοι φορείς 

έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους, τώρα παραπλανούν την 

κοινή γνώµη της Πάρου µε χοντρά και επικίνδυνα ψέµατα.

Μετέτρεψαν τη συζήτηση στο τριµελές Εφετείο Πειραιά (9-5-19), 

που αφορούσε αίτηµα του ∆.Σ. του ανενεργού ιδρύµατος του «∆η-

µοτικού και Εκκλησιαστικού Γηροκοµείου», ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Το  αίτηµα του ∆.Σ. αφορά τη διάλυση του Ιδρύµατος και την 

επιστροφή της περιουσίας του στους αρχικούς κατόχους, το ∆ήµο 

και την τοπική µας Εκκλησία. (Φραγκοµονάστηρο, και σπίτια στην 

Πεντέλη και το Πόρτο Ράφτη).

Το ψέµα είναι χοντρό, γιατί όπως είναι γνωστό οι αποφάσεις για 

τέτοια θέµατα βγαίνουν έπειτα από µήνες και επικίνδυνο γιατί προ-

καταλαµβάνουν την απόφαση  της δικαιοσύνης, γεγονός που µπο-

ρεί να έχει εντελώς αντίθετο αποτέλεσµα.

Ανακοινώσεις αυτού του περιεχοµένου θέτουν σε κίνδυνο ενδε-

χόµενη θετική για την Πάρο απόφαση του Εφετείου, προκειµένου 

να εξασφαλίσουν µερικές ψήφους, σε βάρος των συµφερόντων 

του νησιού µας.

Εµείς γνωρίζουµε πολύ καλά ποιοι εργάστηκαν για να φτάσει µέ-

χρι το Εφετείο το τεκµηριωµένο νοµικά αίτηµα της διάλυσης του 

Ιδρύµατος, οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση µε τις επικίνδυνες προ-

χειρότητες της δηµοτικής αρχής.

Εµείς εδώ και πολλά χρόνια, κάθε φορά µε αφορµή την ανανέω-

ση της θητείας των µελών του ∆Σ αυτού του ιδρύµατος ζητούσαµε 

την επιτάχυνση των διαδικασιών της διάλυσης και την προστασία 

της δηµοτικής περιουσίας στην Αττική από τους επίδοξους καταπα-

τητές. Γι’ αυτό τι έκανε η απερχόµενη δηµοτική αρχή;

Άννα 
Κάγκανη-Κορτιάνου: 
Με όραµα ανάπτυξης 
& προοπτικής

Η συµµετοχή µου στον συνδυασµό µε τον Κώστα Ροκονίδα της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» ως υποψήφιας κοινοτικής συµβούλου µου δίνει τη δυνατό-
τητα να ασχοληθώ µε το χωριό µου, τη Νάουσα,η όποια έχει αναπτυχθεί 
σε µια όµορφη πόλη µε µεγάλα και αυξανόµενα προβλήµατα, αποτελεί για 
µένα µια πρόκληση.

Σήµερα, µπροστά στην απογοήτευση των πολιτών και την άνοδο του λα-
ϊκισµού, η Πάρος µε την παράταξη υποψηφίου δηµάρχου Κώστα Ροκονίδα 
καλείται να εµπνεύσει και πάλι τους πολίτες της µε ένα νέο µοντέλο συµπα-
ράστασης στην καθηµερινότητα του πολίτη αλλά και ένα όραµα ανάπτυξης 
και προοπτικής.

Στόχος µου αρχικά είναι µαζί µε τους συνυποψήφιους µου να αποτελέσω 
µια δυνατή φωνή διεκδίκησης όσων απαιτούνται για να αποκτήσει η Νάου-
σα την ταυτότητα που της αξίζει και µετά να αφοσιωθώ σε αυτά ώστε να 
γίνουν πράξη. Η γνώση και η εµπειρία µου µε ώθησαν να αποφασίσω µε 
υπευθυνότητα και να πω το «ναι».

Είµαι βαθιά πεπεισµένη ότι µπορούµε να πετύχουµε πολλά ώστε οι µι-
κρές αλλαγές να γίνουν ευκαιρίες για ένα µέλλον που µας αξίζει.

Η δράση και η συµµετοχή µου στα κοινά του νησιού ξεκίνησαν το 1979 
ως ιδρυτικό µέλος και γραµµατέας του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας. Η 
πορεία και το ενδιαφέρον για τα προβλήµατα και την αναπτυξιακή πορεία 
του τόπου µας ήταν συνεχής και έµπρακτη και εκφράστηκε µε τη συµµετο-
χή µου σε συλλογικούς φορείς και τις δράσεις µου ως προέδρου του Συλ-
λόγου γονέων και κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου Νάουσας, ως µέ-
λους του ∆.Σ. του Συλλόγου φίλων της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου, του 
Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου-Αντιπάρου και των Φίλων της Πάρου.

Από το 2006 διετέλεσα χρέη αντιδηµάρχου Πάρου και από το 2011 χρέη 
προέδρου στην Κ.∆.Ε.Π.Α.Π(Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Πάρου). Από το 2014 είµαι ∆ηµοτική Σύµβουλος στο ∆ήµο µας.

Η πολύχρονη εµπειρία, η ενασχόληση και η πολιτική στην πράξη µε 
οδήγησαν στο ασφαλές συµπέρασµα ότι η ζωή γίνεται ακόµα πιο ενδια-
φέρουσα όταν ασχολούµαστε µε πολιτικές που µας κάνουν περισσότερο 
αλληλέγγυους άρα περισσότερο εξωστρεφείς ως πολίτες. Και αυτό µου 
δίνει χαρά. Να νοιάζοµαι για το νησί µας και να συνεργάζοµαι µε τους 
ανθρώπους του.

Άννα Κάγκανη - Κορτιάνου
∆ηµοτική σύµβουλος & Υποψήφια σύµβουλος 

στην τοπική κοινότητα Νάουσας 
µε την Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
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Αλήθειες και µύθοι
Σχετικά µε την πρόσφατη αναφορά του απερχόµενου προέδρου της δηµο-

τικής µας κοινότητας Κ. Πούλιου έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής:

1. Το ΚΑΠΗ σχεδιάστηκε µε απόφαση την υπ’ αριθ. 434/13-2-12 του τοπι-

κού συµβουλίου. Η πρώτη χρηµατοδότηση του έγινε µε απόφαση του δη-

µοτικού συµβουλίου µε την υπ’ αριθ.74/2014 του δηµοτικού συµβουλίου.

Η αλήθεια είναι ότι εσείς κόψατε την κορδέλα.

2. Η µελέτη για την κατασκευή του γεφυριού ήταν έτοιµη από το 2013 και 

δεν ξεκίνησε η κατασκευή  γιατί  τότε δόθηκε προτεραιότητα στην αγορά 

του ΚΑΠΗ σύµφωνα µε την επιθυµία των συγχωριανών µας.

Η αλήθεια ότι θυµηθήκατε την κατασκευή το λίγες µέρες πριν 
τις εκλογές.

3. Το νηπιαγωγείο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2013 και τελείωσε το 

2015.

Η αλήθεια είναι ότι εσείς κόψατε την κορδέλα.

4. Μας λέτε ότι συντηρήσατε τους αθλητικούς χώρους. 

Ναι, στα πέντε χρόνια έχετε βάψει το δάπεδο του γηπέδου 
µπάσκετ µε την συµµετοχή του Πολιτιστικού συλλόγου και εθε-
λοντών.
Η αλήθεια είναι ότι:
• Τα αντιανεµικά είναι κουρέλια από τον αέρα.
• Η περίφραξη του τένις είναι έτοιµη να πέσει.
• Η τοποθέτηση του τάπητα  του γηπέδου ποδοσφαίρου εκκρε-
µεί από του 2015

• Έχετε µεταφέρει την µία κερκίδα κάπου αλλού και δεν την 
έχετε επιστρέψει µέχρι σήµερα.

5. Στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας ο απολογι-
σµός του προέδρου προσπαθεί να µας πείσει για άλλα πράγµατα από 
αυτά που βλέπουµε όλοι µας.
Η αλήθεια είναι ότι: 
• Οι κάδοι απορριµµάτων δεν επαρκούν και έτσι έχουµε συσ-
σώρευση όγκων σκουπιδιών και δυσοσµία.

• Τα φωτιστικά σώµατα της Πίσω Αλυκής είναι δύο χρόνια χω-
ρίς λάµπες.

• Στους δρόµους υπάρχουν στηθώµατα α πό τις ρίζες των δέν-
δρων που κάνουν την όδευση επικίνδυνη.

6. Το 2012 το δηµοτικό συµβούλιο και ο τότε αντιδήµαρχος Μ. Κωβαίος 
είχαν αποφασίσει να ολοκληρώσουν τις εργασίες στο ιατρείο στο Καµάρι.
Η αλήθεια ότι στα πέντε χρόνια δεν έγινε τίποτα.

7. Από το 2013 αλλά και επί προεδρίας Κ. Πούλιου έχει παρθεί απόφαση για 
την πλακόστρωση στο τρίγωνο από το εστιατόρια του Γιάννη Σκανδάλη 
έως την οικία του Ν. Τριαντάφυλλου και από εκεί µέχρι το σουβλατζίδικο 
του Γ. Παρούση.
Η αλήθεια είναι στην πενταετία της απερχόµενης δηµοτικής 
αρχής δεν έγινε τίποτα για αυτή την απόφαση.

Θα µπορούσαµε να συνεχίζουµε νε παρουσιάζουµε µε πολύ συγκεκριµένα 
παραδείγµατα που όλοι οι Αγκαιριανοί βιώνουν στην καθηµερινότητα τους, 
για να αποδείξουµε ότι το µαύρο αυτής της πενταετίας δεν µπορεί γίνει 
άσπρο.

Άσπρη µέρα θα δει το χωριό µας αλλά και ολόκληρη η Πάρος µε την απο-
φασιστική ενίσχυση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για να αλλάξει η συµβιβα-
σµένη, αναποτελεσµατική διοίκηση του δήµου µας.

Ανδρέας Κουταλίδης
Κοινοτικός σύµβουλος & Υποψήφιος σύµβουλος 

στην τοπική κοινότητα Αγκαιριάς 
µε την Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Όταν ο λαϊκισµός 
απογειώνεται 
και η νοηµοσύνη 
των πολιτών 
απαξιώνεται…

Η απερχόµενη δηµοτική αρχή την τελευταία βδοµάδα και στο τέλος της 

προεκλογικής περιόδου κορυφώνει την λαϊκίστικη πρακτική της.

Τσιµεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις στη λογική της µικροπολιτι-

κής συναλλαγής, όταν το κεντρικό δηµοτικό οδικό δίκτυο του νησιού είναι 

«κοµµάτια». 

Αποκατάσταση πλακόστρωτου στον Άγιο Νικόλαο της Παροικιάς στην 

«τούρλα του Σαββάτου», όταν το λιθόστρωτο στην Πλατεία Μ. Μαυρο-

γένους και τα όσα πεζοδρόµια υπάρχουν, είναι για χρόνια παγίδες για την 

ασφάλεια των διερχόµενων πεζών.

Αποκατάσταση του τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο του Προδρό-

µου (έργο που φαίνεται), όταν για την αποκατάσταση του οστεοφυλακίου 

δεν υπάρχουν χρήµατα (έργο που δεν φαίνεται)

Εγκαίνια στην µονάδα αφαλάτωσης, που αν υπήρχε πολιτική βούληση, 

θα είχε τεθεί σε λειτουργία από το 2015. Εγκαίνια αντί ο απερχόµενος δή-

µαρχος Μ. Κωβαίος να ζητήσει συγνώµη από τον παριανό λαό, που από τη 

δική του αδράνεια «χάθηκε» το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών για τις µονάδες αφαλάτωσης, ύψους 350.000 ευρώ. 

 Ο Μ. Κωβαίος θεωρεί ότι µε αυτό τον τρόπο βγάζει «άσσους από το 

µανίκι» στη προεκλογική του προσπάθεια. Αδυνατεί να κατανοήσει ότι προ-

σβάλει βάναυσα τη νοηµοσύνη του παριανού λαού. 

Ο «ευρωπαϊκός προσανατολισµός» σε όλο του το µεγαλείο!
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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 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 

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

∆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

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

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 απασχόλη-
ση: 1. Προσωπικό Μπουφέ/Σνακ 
Μπαρ-πισίνας, 2. Προετοιµασία 
µπουφέ πρωινών, 3. Γενικών καθηκό-
ντων-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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραφείο 
ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πα-
ροικιά Πάρου. Απαραίτητα δίπλωµα 
οδήγησης αυτοκινήτου και προαιρετι-
κά δίπλωµα µοτοσυκλέτας και γνώση 
αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: info@paroscarrental.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-
µενα δωµάτια στη Νάουσα Πάρου για 
όλη τη σεζόν ως το τέλος Σεπτεµβρί-
ου. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 51040, 
6972 402 857

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται α-
πό ξενοδοχειακή µονάδα στη Νάουσα, 

για ηµιαπασχόληση. Εργασία 21:00-

0:30. Γνώση αγγλικών απαραίτητη. 

Τηλ. 6948 895 316

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα 

Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., για 

τα νέα της καταστήµατα σε Πάρο και 

Αντίπαρο, για τα πόστα: 1. Πωλητές 

τυριών – αλλαντικών, 2. Μανάβικου, 

3. Κρεοπωλείου, 5. Ταµίες, 6. Απο-

θηκάριους. Βιογραφικά: g.repaneli@

anedik.com.gr ή επικοινωνήστε στο 

τηλ. 6940 299 329

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για τροφοδοσία 

καταστηµάτων. Ικανοποιητικές 

αποδοχές. Τηλ. γα πληροφορίες: 6937 

564 721

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,
πωλούνται οικόπεδα εντός 
σχεδίου (305-330 τµ), µε πρό-
σοψη 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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ, ΤΗΛ: 22840 51754, 6970 916 145
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
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. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ:
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ∆ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ:
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 497

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: 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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Πρωταθλητής 
Κυκλάδων ο 
ΑΟΠ

Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο ΑΟΠ που νίκησε με 
3-1 τη Μύκονο, στον τελικό της Κ-18 της ΕΠΣ Κυκλά-
δων, στο γήπεδο της Ερμούπολης.

Το πρώτο ημίχρονο πέρασε άκαρπο και για τις δύο 
ομάδες. Στο 47ο λεπτό η Μύκονος προηγήθηκε 1-0 
ύστερα από πέναλτι του Κάνιουρα.

Στη συνέχεια η παριανή ομάδα βγήκε ομαδικά στην 
αντεπίθεση και στο 54ο λεπτό ισοφάρισε με κεφαλιά 
του Καραφυλλάκη. Ο ΑΟΠ συνέχισε να έχει την πλήρη 
υπεροχή στον αγώνα και έκανε αρκετές ευκαιρίες. Κα-
θοριστικό σημείο του παιχνιδιού ήταν στο 79ο λεπτό, 
όταν ο Μπομπάι της Μυκόνου αποβλήθηκε μετά από 
σκληρό φάουλ που έκανε πάνω στον Καραφυλλάκη.

Οι ευκαιρίες για τον ΑΟΠ διαδέχονταν η μία την 
άλλη και τελικά στο 88ο λεπτό ό Χίσκα, με άπιαστο 
«παλικαρίσιο» σουτ, έγραψε το 1-2. Το τελικό 1-3 
γράφτηκε εν μέσω πανηγυρισμών στις καθυστερήσεις 
του αγώνα με πέναλτι του μεγάλου πρωταγωνιστή 
Αριστοτέλη Καραφυλλάκη.

Οι πρωταγωνιστές:
Μύκονος: Μπουρντένης, Μιχίλι, Πάπα, Αχμετάι, 

(Θεοχάρης), Τσάνης, Μπαϊρακτάρι (Χότζα), Καλογεράς, 
Ξυδάκης (Ισάι), Δάρας, Κάνιουρας, Μπομπάι

ΑΟΠ: Χανιώτης, Πάπα, Λουκής (Χερουβείμ), Μπέ-
τσα, Καραφυλλάκης, Γκέτσι, Σγουράτι, Σκιαδάς (Ιω. 
Σαρρής), Α. Σαρρής (Τσαντάνης), Γκιόκα, Χίσκα.

Διαιτητής: Καλόγερας με βοηθούς τους κ.κ. Αρμακό-
λα και Μουτάφη.

Δρομολόγια 
φέρι μπόουτ 

Τα δρομολόγια από λιμένα Αντιπάρου προς Πούντα 
Πάρου και αντίστροφα έως τις 31/5/2019 έχουν 
ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 - 09:15 – 09:45 

– 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 
- 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 - 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 16:45 - 17:15 – 17:45 – 18:15 – 19:15 - 
20:15 – 21:15 – 22:30 – 23:15 - 00:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 - 09:30 – 10:00 

– 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 
- 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 - 15:30 – 16:00 
– 16:30 – 17:00 - 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:30 - 
20:30 – 21:30 – 22:45 – 23:30 - 00:30.

Ψηφιακές 
εφαρμογές 

 Καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή  
και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, εκδη-
λώσεων, δρώμενων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και 
συνολικά του πολιτιστικού κεφαλαίου που διαθέτουν, 
αποκτούν τα νησιά των Κυκλάδων, με χρηματοδότη-
ση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 
– 2020», εντάσσονται 10 έργα, συνολικής επιλέξιμης 
δημόσιας δαπάνης 1.207.300 ευρώ. Τα έργα αυτά 
αφορούν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος 
των Κυκλάδων αλλά και ειδικότερα τα νησιά Σύρος, 
Κέα, Αμοργός, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, 
Άνδρος και Κύθνος.

Δικαιούχοι των έργων είναι οι αντίστοιχοι Δήμοι και  
η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η οποία λόγω αρ-
μοδιότητας έχει την ευθύνη  για τη συγγραφή και την 
τεκμηρίωση των κειμένων για τα μνημεία, αρχαιολογι-
κούς χώρους και μουσεία, καθώς και για τον έλεγχο 
του απαραίτητου έγγραφου, έντυπου, οπτικοακουστι-
κού και ψηφιακού υλικού, απαραίτητου για την υλο-
ποίηση των έργων.

Για την Πάρο το έργο είναι ο «ψηφιακός ξεναγός 
πολιτιστικών διαδρομών Πάρου» με χρήση φο-
ρητών συσκευών

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακής εφαρ-
μογής «ξεναγού πολιτιστικών διαδρομών» στην Πα-
ροικιά, με χρήση φορητών συσκευών και ακουστική 
ξενάγηση, με σκοπό την αναβάθμιση της φυσικής πλο-
ήγησης των επισκεπτών στον χώρο, και κατ’ επέκταση 
την ανάδειξη και με ψηφιακά μέσα του πολιτιστικού, 

ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τόσο του 
ιστορικού κέντρου της πόλης της Παροικιάς όσο και 
της ευρύτερης περιφέρειάς της. Μέσω της ψηφιακής 
εφαρμογής ξεναγού, ο χρήστης θα μπορεί να περιηγη-
θεί στα προτεινόμενα από τις διαδρομές πολιτιστικά 
σημεία ενδιαφέροντος και να διατρέχει ένα πλούσιο 
όγκο πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης.

Στις πολιτιστικές διαδρομές οι οποίες θα αναδει-
χθούν ψηφιακά συγκαταλέγονται:

(α) η Πολιτιστική Διαδρομή (ΠΔ) 1, η οποία αποτε-
λεί μία μεγάλη διαδρομή μέσα από την οποία γίνεται 
κατανοητή η ιστορική εξέλιξη της Πάρου, και περι-
λαμβάνει το Ιερό Δηλίου Απόλλωνα και Άρτεμης, το 
Αψιδωτό οικοδόμημα (Περιοχή Κριός), το επίσημο νε-
κροταφείο (Θέση Βίτζι), το Ηρώον Αρχίλοχου- Τρεις 
Εκκλησιές (Περιοχή Έλητας) και τα Αρχαία λατομεία 
(Θέσεις Μαράθι και Λάκκοι),

(β) η Πολιτιστική Διαδρομή (ΠΔ) 2 μέσω της οποίας 
προβάλλονται η Παναγία Eκατoνταπυλιανή, το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο, το Υπαίθριο Ιερό - Θεσμοφόριο, το 
Οικιστικό συγκρότημα ελληνιστικής περιόδου (Θέση 
Καστροβούνι), το Αρχαίο τείχος (Θέση Δύο Πλάκες) 
και το Εργαστήριο κεραμικής (Θέση Θόλος), 

(γ) η Πολιτιστική Διαδρομή (ΠΔ) 3, με την οποία 
αναδεικνύονται η Αγορά - Μεσαιωνική πόλη, το ενετι-
κό κάστρο της Παροικιάς και ο Ναός Αθηνάς (Λόφος 
κάστρου), και

(δ) η Πολιτιστική Διαδρομή (ΠΔ) 4, η οποία περιλαμ-
βάνει το επίσημο νεκροταφείο (θέση Βίτζι), το Ηρώ-
ον Αρχίλοχου- Τρεις Εκκλησιές (Περιοχή Έλητας), το 
Οικιστικό Συγκρότημα Ελληνιστικής Περιόδου (Θέση 
Καστροβούνι), το Αρχαίο τείχος (Θέση Δύο Πλάκες), το 
Ιερό Ασκληπιού (Θέση Αγία Άννα) και το Ιερό Πυθίου 
Απόλλωνα (Θέση Αγία Άννα).

Τέλος, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
110.000 ευρώ και ως ημερομηνία έναρξης της Πρά-
ξης ορίζεται η 2/9/2019 και λήξης η 31/12/2021. 

«Απαρατήρητοι» 
στην Πάρο

Η ιδέα γι’ αυτό το βιβλίο γεννήθηκε στην Παροικιά, 
ένα βράδυ του αποκαλόκαιρου, ενώ η συγγραφέας 
περίμενε το πλοίο μαζί με τον σύζυγό της, τον ιδρυτή 
των κινητών μονάδων ψυχικής υγείας (ΕΠΑΨΥ) στις 
Κυκλάδες, Στ. Στυλιανίδη. 

Παρακολουθούσαν τον παρκαδόρο να καθοδηγεί 
τα αυτοκίνητα που περνούσαν την μπουκαπόρτα, σε 
συνθήκη μεγάλης έντασης, ενώ όλοι βιάζονταν και οι 

περισσότεροι ήταν νευρικοί λόγω της καθυστέρησης 
και του συνωστισμού. 

Αναρωτήθηκαν τι γίνεται μετά, πώς μεταβολίζεται 
όλο αυτό το στρες και τι σκέφτεται για τους παραθε-
ριστές αυτός που τους καθοδηγεί για να παρκάρουν 
το αυτοκίνητό τους. Άρχισαν να αναλογίζονται πόσο 
δύσκολο είναι να κάνεις μια δουλειά που δεν προϋπο-
θέτει ουσιαστική επικοινωνία με τους άλλους, ανθρώ-
πινη επαφή, που δεν προσφέρει κάποια αναγνώριση, 
που πραγματοποιείται με μηχανικές

κινήσεις, με λόγια στερεότυπα και μετρημένα, σε μια 
κατάσταση αμείλικτης επανάληψης. 

Μέχρι να φτάσουν στο λιμάνι του Πειραιά είχαν 
μιλήσει και για άλλους εργαζόμενους που δεν τους 
προσέχουμε γιατί είναι σχεδόν αόρατοι την ώρα που 
κάνουν τη δουλειά τους, δεν ρωτάμε το όνομά τους, 
τους συναντάμε και δεν τους γνωρίζουμε, μας απευ-
θύνονται και δεν τους ακούμε.

Τελικά, η Αγγελική Σπανού έγραψε δέκα ιστορίες και 
οι «Απαρατήρητοι» κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις 
«Πόλις» τον Απρίλιο. Το ενδιαφέρον που προκάλεσαν 
αμέσως δείχνει ότι κάπου μέσα μας ξέρουμε ότι η τα-
μίας στο σούπερ μάρκετ, η κυρία στα διόδια, ο ντελι-
βεράς και οι άλλοι είναι κάπως σαν εμάς. Χρωστάνε 
και μετράνε τις υποχρεώσεις τους, ερωτεύονται, κλαί-
νε, γελάνε, χωρίζουν, φλερτάρουν, φαντασιώνονται, 
ονειρεύονται, πονάνε, δυσκολεύονται στην καθημερι-
νότητά τους, κοιτάζουν τους γύρω, ελπίζουν, απογοη-
τεύονται - ζουν μια ζωή πέρα από το οκτάωρο.

Μετά από είκοσι και πλέον χρόνια δημοσιογραφι-
κής ενασχόλησης με πολιτικά και διπλωματικά θέματα 
η Αγγελική Σπανού, που περνάει τα καλοκαίρια της 
στην Αντίπαρο, αποφάσισε να μιλήσει με ανθρώπους 
που δεν τους ρωτάμε πώς τα βγάζουν πέρα, αν αντέ-
χουν τη μονοτονία και τη μοναξιά της δουλειάς τους, 
αν αναζητούν ένα χαμόγελο, αν υποφέρουν από την 
αγένεια και την αδιαφορία μας, τι λένε για εμάς. Το 
τελευταίο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του 
βιβλίου: Η ματιά των «Απαρατήρητων» πάνω μας. Ξέ-
ρουν για εμάς πολλά, κάποιες φορές περισσότερα απ 
όσο οι ίδιοι για τον εαυτό μας και αυτή δεν είναι πάντα 
μια ανώδυνη πραγματικότητα.



14 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 24 Μαΐου 2019Τοπικές ειδήσεις

Αιμοδοσία

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπά-
ρου «Μαρία Ναυπλιώτη», προσκαλεί όλα τα μέλη του 
στην εαρινή αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί από 
το συνεργείο αιμοληψίας του Νοσοκομείου Παίδων 
«Αγία Σοφία».

Πρόγραμμα
Στην Αντίπαρο, αίθουσα Καλουδά 
6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη, 16:00 έως 21:00.
Στο Κέντρο Υγείας Πάρου,
7 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή, 9:00  έως 13:30 

& 18:00 έως 21:30.   
8 Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο, 9:00 έως 13:30 & 

18:00 έως 21:30.  
9 Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή, 18:00 έως 21:30.
Στη Μάρπησσα, - Αγροτολέσχη
9 Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή, 9:00 έως 14:00 

προς τιμή του ήρωα Νικόλα Στέλλα που έδωσε τη ζωή 
του για τη λευτεριά μας. 

Φίλοι αιμοδότες, δώστε με το αίμα σας για άλλη 
μια φορά τη ζωή και τη χαρά σε αυτούς που το έχουν 
ανάγκη. Σας περιμένουμε μ’ έναν καινούριο φίλο σας.

Παρακαλούμε τους εθελοντές αιμοδότες που θα 
προσέλθουν να προσκομίσουν τον αριθμό ΑΜΚΑ.

«Μένουμε στη 
σπηλιά»

Υπάρχει μια ομάδα ατόμων μεταξύ των οποίων εί-
ναι υποψήφιοι για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές 
ή είναι ήδη μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν 
τους αρέσουν οι νόμοι του κράτους που προστατεύ-
ουν αδέσποτα ή δεσποζόμενα ζώα και δρουν ενάντια 
στη νομοθεσία. Απαξιώνουν τη δουλειά των εθελο-
ντών των φιλοζωικών οργανώσεων και δεν διστάζουν 
να τους ειρωνεύονται ή να τους απειλούν δημόσια.

Ο Νόμος 4039/12 «για τα δεσποζόμενα και αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους» ορίζει 
σαφώς ότι την ευθύνη των αδέσποτων έχει ο ΔΗΜΟΣ 
ο οποίος είναι υποχρεωμένος να έχει πρόγραμμα δια-
χείρισης και ελέγχου του αδέσποτου πληθυσμού μέσω 
περίθαλψης και στειρώσεων. Ο δήμος Πάρου εφαρ-
μόζει πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων τα τελευταία 
χρόνια και ω! τι ειρωνεία… δημοτικοί σύμβουλοι είναι 
εναντίον του προγράμματος του δήμου που υπηρε-
τούν!

Ο ίδιος Νόμος λέει επίσης ότι οι κηδεμόνες των 
ζώων όταν δεν έχουν που να διαθέσουν τα γατάκια 
και τα κουτάβια που θα γεννηθούν από τα ζώα τους 
είναι υποχρεωμένοι να τα στειρώνουν.

Επειδή ο δήμος όμως δεν διαθέτει το ανάλογο προ-
σωπικό για να αναλάβει αυτό το έργο οι εθελοντές 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια φροντίζουν τα αδέσποτα 
στην Πάρο. Αυτή η μικρή ομάδα δημοτών ΜΕΝΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΣΠΗΛΙΑ εδώ και χρόνια εκφοβίζει τους εθελο-
ντές και διαδίδει απαρχαιωμένες, αντιεπιστημονικές 
απόψεις και μύθους ενάντια στη στείρωση του τύπου… 
«θα εξαφανιστεί το είδος, θα μας φάνε τα ποντίκια, 
ότι ενάντια στη φύση…». Λες και η φύση τους είναι να 
έχουμε παρατημένα γατάκια σε σακούλες και κούτες 
μέσα σε κάδους, ή πατημένα γατάκια από αυτοκίνη-

τα ή να πεινάνε άρρωστα και εξαθλιωμένα γύρω από 
τους κάδους… Ωραία εικόνα για την τουριστική Πάρο!.

Η παγκόσμια φιλοζωική κοινότητα αναγνωρίζει τη 
στείρωση ως τη μόνη ανθρώπινη και επιστημονικά 
αποδεκτή μέθοδο ελέγχου και διαχείρισης του αδέ-
σποτου πληθυσμού. Το είδος βέβαια όσες στειρώσεις 
και να γίνουν δεν θα εξαφανιστεί, ούτε μας έχουν φάει 
τα ποντίκια. Αγνοούν επίσης ότι όταν οι γάτες είναι υγι-
είς και καλοθρεμμένες τόσο πιο πολύ κυνηγάνε ποντί-
κια. Οι πεινασμένες και άρρωστες γάτες δεν έχουν την 
δύναμη να κυνηγάνε ποντίκια.

Οι τρεις φιλοζωικές στο νησί ταΐζουμε πάνω από 
600 γάτες σε γατο-αποικίες και άλλες τόσες και πα-
ραπάνω οι ιδιώτες. Βέβαια όταν προσφέρουμε για 
υιοθεσία παρατημένα γατάκια στα μέλη αυτής της 
ομάδας που είναι κατά της στείρωσης ουδόλως εν-
διαφέρονται. Το τραγικό αποτέλεσμα των μύθων που 
διαδίδει αυτή η ομάδα είναι ότι πολλοί δε στειρώνουν 
τις γάτες τους αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν που να 
δώσουν τα γατάκια τους. Έτσι, τα πετάνε στους κά-
δους, στα χωράφια, ή ακόμα και τα θάβουν ζωντανά, 
οπότε βρίσκουν φρικτό θάνατο. Αν είναι τυχερά και τα 
βρούμε εμείς τα φροντίζουμε με μεγάλο κόπο και τους 
βρίσκουμε σπίτια.

Επίσης, όταν κάπου μαζεύονται πολλές γάτες φυσι-
κά ενοχλούν κάποιους και αντί να τις στειρώνουν για 
να μην αυξάνεται ο πληθυσμός τους συχνά τις φορτώ-
νουν στα αυτοκίνητα τους και τις αμολάνε στις ταβέρ-
νες άλλων χωριών, λες και οι ταβέρνες χρειάζονται κι 
άλλες γάτες ή στις αποικίες μας, λες και έχουμε τόσα 
χρήματα να ταΐζουμε τις γάτες των ασυνείδητων. Και 
το χειρότερο ακόμα είναι να τις αμολάνε στα βουνά. 
Αυτές είναι μερικές από τις επιζήμιες επιπτώσεις λόγω 
των απαρχαιωμένων και αντιεπιστημονικών απόψεων 
αυτής της μικρής ομάδας ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΠΗΛΙΑ 
επειδή θεωρεί ότι η άποψη της είναι ανώτερη από το 
Νόμο.

Αν διαχειρίζονται έτσι ένα συγκεκριμένο ελληνι-
κό νόμο οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, πώς θα 
φερθούν σε άλλους νόμους που δεν τους αρέσουν; 
Είναι άνθρωποι που μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι 
θα σεβαστούν τον νόμο γενικότερα; Δε νομίζω. Η κοι-
νότητα στην Πάρο, ντόπιοι και ξένοι, που αγαπάει τα 
ζώα ευτυχώς είναι μεγάλη, δεν θέλει να βλέπει ζώα 
να υποφέρουν, ενδιαφέρεται να τηρούνται οι νόμοι και 
αυτά όλα θα φανούν στις κάλπες.

Ελένη Γιακουμοπούλου 
Διαχειρίστρια PAROSCAT

Ναρκωτικά και 
οπλοκατοχή

Στις 18/5/2019 συνελήφθησαν στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, 
τρεις ημεδαποί (2 άνδρες και 1 γυναίκα) ηλικίας 22, 
23 και 28 ετών για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό τη 
διακίνηση. 

Κατασχέθηκαν 8,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάν-
ναβης, 5 ζυγαριές ακριβείας, μαχαίρι και πτυσσόμενη 
ράβδος.

Χειροβομβίδα 
στον Σωρό!

Μία χειροβομβίδα εντοπίστηκε στις 16/5/19, στη 

θαλάσσια περιοχή Σωρός Αντίπαρου, σε απόσταση 

τρία μέτρα από την ακτή και σε βάθος ενός μέτρου. 

Από το λιμεναρχείο Πάρου έχουν ληφθεί τα απαραί-

τητα μέτρα αποκλεισμού της περιοχής και ενημερώθη-

κε η αρμόδια αρχή για τις δικές της ενέργειες.

Ευχαριστήριο 
ΕΠΑΛ

Ευχαριστήριο μήνυμα εξέδωσαν οι εκπαιδευτικοί 
του τομέα ηλεκτρολογίας – ηλεκτρονικής  ΕΠΑ.Λ. Πά-
ρου προς τον Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρικών Έρ-
γων Πάρου – Αντιπάρου.

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος έκανε μία δωρεά σεβα-
στής ποσότητας καινούργιου ηλεκτρολογικού υλικού 
προς το σχολείο κατά τη διάρκεια της φετινής σχολι-
κής χρονιάς.

Με τα ολοκαίνουργια πολύμετρα που παραδόθηκαν 
αναβαθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα και η πο-
σότητα του εξοπλισμού των εργαστηρίων του τομέα 
ηλεκτρολογίας – ηλεκτρονικής.
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Κοινοτικές εκλογές 

1990-94
ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ
Τελικά τρεις Συνδυασμοί διεκδικούν την ψήφο των 

δημοτών στο Δήμο Πάρου, με υποψηφίους Δημάρ-
χους το σημερινό Δήμαρχο Στέλιο Φραγκούλη, τον 
Ταξίαρχο Γιώργο Τριαντάφυλλο και τον καθηγητή 
Χρήστο Γεωργούση. Οι συνδυασμοί αυτοί που κατε-
βαίνουν στις Δημοτικές Εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 
είναι οι εξής:

(εκλέγονται οι με αναφορά ψήφων που έλαβαν)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ (1192) 
Φραγκούλης Ι. Στέλιος, Αγγελάκης Γεώργιος, Καλα-

λές Στέλιος, Κολιόπουλος Ιωάννης, Κρίσπη Αργυρώ, 
Λάβδας Σπυρίδων, Μαούνης Νικόλαος, Ναυπλιώτου 
Μαρία (139), Νίκας Γεώργιος, Παντελαίου-Καπού-
τσου Ευαγγελία, Περαντινός Παντελής, Πιερτζοβάνης 
Αντώνιος (164), Σπανός Γεώργιος, Σαρρής Στέλιος, 
Σαρρή Σταματίνα, Τριαντάφυλλος Πάντος (109), Χα-
νιώτης Ευάγγελος.

ΠΑΡΟΣ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ (1363)
Δήμαρχος: Τριαντάφυλλος Γεώργιος. Σύμβουλοι: 

Γράβαρης Κων/νος, Δραγάτης Δημήτριος (91), Ιορ-
δάνης Νικόλαος (151), Ιωσήπου-Ρουσσάκη Ειρήνη, 
Κεμπάμπη Πολυξένη (78), Κονδύλη Βασιλική-Αθηνά, 
Κοντός Ιωάννης (75), Κυδωνιεύς Ευθύμιος, Μαύρης 
Εμμανουήλ, Μαύρης Μενέγος, Μοστράτος Χρήστος, 
Μπιζάς Γεώργιος (194), Πατέλης Παναγιώτης (143), 
Σκαραμαγκάς Μιχαήλ, Τσαντάνης Φραγκίσκος (94), 
Φραγκούλης Δημήτριος.

ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Γεωργούσης Χρήστος, Ακάλεστος Νικόλαος, Ακαλέ-

στου Άννα, Βαρριάς Αριστείδης, Βεντουρής Ιωάννης, 
Γκίκας Στέλιος, Δαφερέρας Αντώνιος, Θαλασσινός Ιω-
άννης, Καλακώνας Μανώλης, Καλαλές Μιχάλης, Κα-
στρουνής Σωτήρης, Κοντόσταυλος Τάσος, Κυριαζάνος 
Ιωάννης, Μητρογιάννης Σπύρος, Μπιζάς Φραγκίσκος, 
Παυλάκης Στρατής.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
Πρόεδρος: Σκανδάλης Κ. Γεώργιος (314), Κοντα-

ράτος Νικόλαος (73), Λουκής Μιχαήλ (69), Σκιαδάς 
Αντώνιος (43), Σκανδάλης Ανδρέας (42).

-Ραγκούσης Μοσχονάς (254), Τσαντουλής Γεώργι-
ος (67). Πάρεδρος Αλυκής: Παρούσης Χρυσόστομος 
(184) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Πρόεδρος: Φιλολίας Γεώργιος (337), Καπούτσος 

Γεώργιος (73), Φαρούπος Αναστάσιος (64), Καλάργυ-
ρος Αντώνιος (51), Βιάζης Γεράσιμος (45).

-Καλάργυρος Ιωάννης (303), Παρούσος Ιωάννης 
(56).

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
Πρόεδρος: Χριστόφορος Ευστράτιος (342), Παυ-

λάκης Ιωάννης (69), Χριστόφορος Παναγιώτης (64), 
Ραγκούσης Ιωάννης (53), Χριστόφορος Ελευθέριος 
(44).

-Ρούσσος Σωτήριος (277), Τζανακόπουλος Γεώργι-
ος (60).

Πάρεδρος Προδρόμου: Μαρμαρινός Κ. Αντώνιος 
(214).

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΟΥ
Πρόεδρος: Μπογιατζής Δημήτριος (160), Βλάχος 

Κων/νος (33), Βελέντζας Μάρκος (24), Χερουβείμ Νι-
κόλαος (20), Παντελαίος Δημήτριος (19).

-Ρούσσος Παντελής (147), Λουκής Αρσένιος (33).
Κατά του κύρους των εκλογών ασκήθηκε ένσταση 

από τον πρόεδρο του Συνδυασμού «Προοδευτική Πα-
ράταξη» κ. Παντελή Ρούσσο, η οποία συζητήθηκε στο 
Πρωτοδικείο Σύρου και απορρίφθηκε.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝ
Πρόεδρος: Αρκουλής Δ. Νικόλαος (326), Χανιώτης 

Λουκάς (81), Τριαντάφυλλος Κων/νος (61), Λουκής 
Γεώργιος (51), Γεμελιάρης Εμμανουήλ (34).

-Κονταράτος Ανδρέας (271), Ραγκούσης Φανούριος 
(51).

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
Πρόεδρος: Τζιώτης Αναστάσιος (374), Φραντζής 

Ανδρέας (51), Βλαχογιάννης Χρήστος (50), Ισηγόνης 
Εμμανουήλ (43), Πούλιος Γεώργιος (43).

-Φυσιλάνης Ευ. Στέφανος (179)
-Τσιγώνιας Αγγ. Νικόλαος (105)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Πρόεδρος: Γαβαλάς Στέφανος (725), Αλιφιέρης 

Ελευθέριος (152), Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία 
(99), Μπαρμπαρήγος Ιωάννης (96).

-Μπαφίτης Χρύσανθος (683), Κορτιάνος Δημήτριος 
(129).

Οκτώβρης 1994
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
1ος Συνδυασμός «ΠΑΡΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
Δήμαρχος: Αργουζής Κώστας του Κων/νου.
Σύμβουλοι: Βεντουρής Ιωάννης 25, Γιουρτζίδης Χα-

ρίλαος 76, Γκίκα Μαργαρίτα 91, Δραγάτης Δημήτρης 
55, Καλακώνας Σπύρος 73, Κοντός Κων. Ιωάννης 41, 
Κοντός Λουΐζος-Παντελεήμων 30, Κοντόσταυλος Ανα-
στάσιος 91, Κυριαζάνου Φεβρωνία 162, Μαλινδρέτος 
Χαράλαμπος 88, Μαύρης Μένεγος 38, Μπιζάς Γεώρ-
γιος 328, Ροκονίδας Κων/νος 103, Τριαντάφυλλος 
Φραγκίσκος 41, Τσαντάνη Μαρία 140, Φωκιανός Εμ-
μανουήλ 38.

2ος Συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩ-
ΣΗ»

Υποψήφιος Δήμαρχος: Φραγκούλης Στέλιος.
Σύμβουλοι: Γαβαλάς Βασίλης 55, Δαφερέρας Αντώ-

νης 85, Ιορδάνης Νίκος 104, Καπούτσος Κοσμάς 51, 
Κοντογιώργης Αλέξανδρος 102, Κοντός Αργ. Αντώνης 
38, Μαλατέστας Ανδρέας 6, Μαύρης Σωτήρης 53, 
Μπιζάς Βασ. Θεόδωρος 138, Ναυπλιώτου Μαρία 100, 
Πατέλης Σταύρος 93, Περαντινός Παντελής 43, Πιερ-
τζοβάνης Αντώνης 198, Σπανός Γεώργιος 70, Φρα-
γκούλη Μαρουσώ 126.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
1ος Συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΙΣΟΤΗΤΑ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
Πρόεδρος: Μαριάνος Παύλος.
Σύμβουλοι: Καλάργυρος Ιωάννης 84, Καπούτσος 

Κων/νος 22, Παλαιολόγος Ζεππος 13, Πατέλης Νίκος 
47, Τριαντάφυλλος Εμμανουήλ, 13, Τριαντάφυλλος 
Κων/νος 22, Φαρούπος Ιωάννης 20, Φιλολίας Πανα-
γιώτης 30.

2ος Συνδυασμός «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

Υποψήφιος Πρόεδρος: Φιλολίας Γεώργιος.
Σύμβουλοι: Βιάζης Δημήτριος 55, Καλάργυρος Μι-

χαήλ 44, Καπούτσος Γεώργιος 67, Καπούτσος Νικό-
λαος 34, Πατέλη Χρυσούλα 34, Σταθερός Βασίλειος 
60, Τριαντάφυλλος Ευάγγελος 19, Τριαντάφυλλος 
Ιωάννης 45, Τριαντάφυλλος Νίκος 2.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
1ος Συνδυασμός «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ»
Πρόεδρος: Τζιώτης Αναστάσιος.
Σύμβουλοι: Βλαχογιάννης Χρήστος 59, Ισηγώνης 

Μανώλης 43, Λοϊζου Ελένη 7, Προμπονάς Νίκος 18, 
Σκανδάλης Κων/νος 47, Τσιγώνιας Μανώλης 38, 
Φραντζής Ανδρέας 49, Φωκιανού Έφη 33.

2ος Συνδυασμός «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΠΝΟΗΣ»

Υποψήφιος Πρόεδρος: Πούλιος Γεώργιος.
Σύμβουλοι: Άγουρος Άγγελος 22, Βουλγαράκη Αθη-

νά 45, Μαλαματένιος Μανώλης 36, Παντελαίος Γεώρ-
γιος 19, Πετρόπουλος Νίκος 23, Ρεντίνας Παναγιώτης 
18, Τσαντουλής Νικήτας 33, Τσιγώνιας Νίκος 28, Φυ-

σιλάνης Στέφανος 45.
3ος Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟ-

ΒΟΥΛΙΑΣ»
Υποψήφιος Πρόεδρος: Τσιγάρας Δημήτριος.
Σύμβουλοι: Αντωνόπουλος Δημήτρης 18, Αρβανιτί-

δης Σάββας 9, Κανάκη Κυριακή 8, Κρητικός Γεώργιος 
;, Περαντινού Άννα 26, Τσιγώνιας Αγγ. Νίκος 25, Φρα-
ντζής Δημήτρης 9.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
1ος Συνδυασμός «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΟΠΤΙ-

ΚΗΣ»
Πρόεδρος: Ρούσσος Βατ. Γεώργιος
Σύμβουλοι: Βαζαίου Αικατερίνη 19, Κεφάλας Ιωάν-

νης 29, Κληρονόμος Νίκος 22, Πυργής Ιωάννης 24, 
Ρούσσος Ζαχ.  Γεώργιος 46, Σομπόνη Ρουμπίνη 39, 
Τζανακόπουλος Γεώργιος 29, Χριστόφορος Ιωάννης 
60.

Πάρεδροι Προδρόμου: Σομπόνης Αντ. Νίκος 69, 
Τζανακόπουλος Γεωργ. Νίκος 120.  

2ος Συνδυασμός «ΘΕΛΗΣΗΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Υποψήφιος Πρόεδρος: Χριστόφορος Δεμ. Ευστρά-
τιος.

Σύμβουλοι: Καλλέργης Γεώργιος 10, Κληρονόμος 
Κων/νος 35, Μαρμαρινός Ιωάννης 38, Παυλάκης Γε-
ώργιος 47, Ραγκούσης Ιωάννης 55, Σάμιος Ανδρέας 
56, Τσαγιάς Ιωάννης 42, Χριστόφορος Ελευθέριος 29, 
Χριστόφορος Σταύρος 62.

Πάρεδροι Προδρόμου: Παυλάκης Ευστ. Γεώργιος 
185, Τζανακόπουλος Αντ. Ιωάννης 82.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ένας Συνδυασμός «ΝΑΟΥΣΑΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡ-

ΓΙΑΣ»
Πρόεδρος: Μπαφίτης Χρύσανθος του Γεωργίου.
Σύμβουλοι: Βιτσαδάκης Γρηγόρης 61, Βεντουρής 

Βασίλης 184, Ζουμής Γεώργιος 79, Λαμπρινάκος 
Σταμάτης 279, Μαργαρίτης Σταμάτης 71, Μπουρής 
Αντώνης 116, Ρούσσος Γεώργιος 136, Χανιώτης Γε-
ώργιος 73.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΟΥ
1ος Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΟΟ-

ΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ»
Πρόεδρος: Ρούσσος Παντελής του Μάρκου.
Σύμβουλοι: Ζουμής Γρηγόριος 10, Βουρλάκου 

Φλώρ. 27, Λουκής Αρσένης 26, Παντελαίος Νίκος 
26, Γεμελιάρης Γεώργιος 9, Παπαδόπουλος Νίκος 12, 
Ρούσσος Ευστράτιος 5, Ρούσσος Μάρκος 39,Ραγκού-
σης Νίκος 20. 

2ος Συνδυασμός «ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Υποψήφιος Πρόεδρος: Μπογιατζής Δημήτρης.
Σύμβουλοι: Αποστολόπουλος Παναγιώτης 40, Βελέ-

ντζας Μάρκος 28, Βλάχος Κων/νος 33, Ζουμή Άννα 9, 
Καλλέργης Παναγιώτης 7, Κανάλες Ιωάννης 12, Μπά-
λιος Αναστάσιος 28, Μπογιατζής Ζαχαρίας 30, Παντε-
λαίος Δημήτρης 12.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝ
Ένας Συνδυασμός (Κοινή προσπάθεια)
«ΛΕΥΚΕΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ»
Πρόεδρος: Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου.
Σύμβουλοι: Γεωργούσης Χρήστος 77, Δεσύλλα 

Μαργαρίτα 45, Ηλιόπουλος Γεώργιος 59, Κονταράτος 
Ανδρέας 93, Κρητικός Αντώνης 56, Μαούνης Ιωάννης 
64, Παντελαίος Νίκος 76, Τριαντάφυλλος Κων/νος 
101.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
1ος Συνδυασμός «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ»
Πρόεδρος: Ραγκούσης Γεώργιος του Ζαχαρία
Σύμβουλοι: Λουκής Κων/νος 11, Λουκής Μιχαήλ 35, 

Ραγκούση Μαρία 33, Σκανδάλης Νίκος 50, Σκιαδάς 
Αντώνης 42, Σκιαδάς Πέτρος 25, Τσαντουλής Γεώρ-
γιος 34, Χανιώτης Νίκος 10, Χανιώτης Εμμανουήλ 30.

Πάρεδροι Αλυκής: Παρούσης Γεωργ. Χρυσόστομος 
109, Σκανδάλης Ιωαν. Γεώργιος 107.

2ος Συνδυασμός 
Υποψήφιος Πρόεδρος: Λουκής Γεώργιος
Σύμβουλοι:Ραγκούσης Κων/νος 52, Νίκας Χρήστος 

33, Χανιώτης Ματθαίος 39, Λουκή-Ντούση Αργυρώ 
101, Παντελαίος Κων/νος 18, Ραγκούσης Ιωάννης 22, 
Σκιαδάς Ελευθέριος 14.

Πάρεδροι Αλυκής: Σκιαδάς Νικόλαος 100, Σκανδά-
λης Σωτήριος 100.     

Πηγές: «Φωνή της Πάρου» τεύχος 450, 452, 496

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη



Η µεγαλύτερη τουριστική επένδυση για 
το 2019 στην Πάρο ξεκινά τη λειτουργία της 
στις 25/5/2019

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες υλοποίησης του ξενοδοχείου 
Summer Senses, της µεγαλύτερης τουριστικής επένδυσης (το κόστος της 
επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 15.000.000) στο νησί της Πάρου για το 2019. Με 
δυναµική 100 δωµατίων σε µια έκταση 27.000 τετραγωνικών µέτρων, το Summer 
Senses αναµένεται να ανοίξει για πρώτη φορά τις πόρτες του την 25η Μαΐου 2019. 
Η Πάρος αποτελεί έναν από τους πλέον δυναµικά αναπτυσσόµενους τουριστικά προορισµούς 
και η παρουσία του Summer Senses, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 2017, αναβαθµίζει το 
επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλάζοντας τα δεδοµένα στον ξενοδοχειακό χάρτη του 
νησιού.
Το Summer Senses, στην περιοχή της Μάρπησσας, είναι το µεγαλύτερο ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Πάρο. 
Με 45 δωµάτια και 55 πολυτελείς σουίτες, σε κτηριακές εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 5.000 τετραγωνικά 
µέτρα, το ξενοδοχείο διαθέτει δύο εστιατόρια, δύο bar, εγκαταστάσεις spa, γυµναστήριο, τρεις πισίνες 
συνολικής έκτασης 1.000 και πλέον τετραγωνικών µέτρων, αλλά και ιδιωτικές πισίνες για επιλεγµένες σουίτες. 
Στο πλαίσιο της µεγάλης επένδυσης το ξενοδοχείο προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία µε το βραβευµένο µε 
αστέρι Michelin εστιατόριο Hytra, του Οµίλου Τραστέλη, φέρνοντας στην Πάρο τη Galazia Hytra. Η οµάδα του 
εστιατορίου Galazia Hytra ταξιδεύει στο νησί µε µοναδικές συνταγές που πρεσβεύουν τη δηµιουργική ελληνική 
κουζίνα. Η αέναη αναζήτηση της τελειότητας, η αναγνώριση και η αγάπη για τον πλούτο της ελληνικής γης, 
καθώς και η σύγχρονη απόδοση παραδοσιακών συνταγών, µεταφέρονται αυτούσιες στο Summer Senses µε τη 
ζεστή φιλοξενία και ατµόσφαιρα να αποτελεί κοινό παρονοµαστή για εστιατόριο και ξενοδοχείο, προσφέροντας 
στον επισκέπτη µια ολιστική εµπειρία διακοπών.
Ο πρόεδρος της εταιρείας του ξενοδοχείου Summer Senses, κ. Αθανάσιος Σίψας, δήλωσε σχετικά: «Είµαστε 
ιδιαίτερα χαρούµενοι για το συγκεκριµένο project, καθώς το Summer Senses έρχεται να αλλάξει τα δεδοµένα 
του τουρισµού στην Πάρο. Πρόκειται για µια µεγάλη επένδυση 
που στόχο έχει την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος 
που προσφέρει το νησί και την ανάδειξη της έννοιας 
της ελληνικής φιλοξενίας στο σύνολό της».


