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Στα µέσα Ιουνίου αναµένεται η έναρξη λειτουργίας του καρδιολογικού
ιατρείου του Εµµανουήλ Β. Λιανόπουλου στο χώρο “ Ίασις” στην Παροικία.

Σύγχρονο Καρδιολογικό Ιατρείο

τηλέφωνο επικοινωνίας 22840 21075

Ο κ. Λιανόπουλος είναι µέλος της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, της  
Ελληνικής Εταιρείας Παιδοκαρδιολογίας και 
υποψ. ∆ιδάκτωρ του Παν/µίου Βερολίνου.

from Naoussa

Ambelas, Paros, tel +30 2284052362
info@margaritastudios.com

    margarita.paros

Breakfast, Brunch, Lunch & Dinner
Ανοιχτά καθηµερινά

08:30- 4:30 & 6:30 -11:30

Με πλειοψηφία 
μίας έδρας » σελ. 6-11
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O βρακοφόρος 
του Αιγαίου

Τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, παρουσία του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, έγινε 
η επίσημη ένταξη της παραδοσιακής ενδυμασίας του 
«βρακοφόρου του Αιγαίου’ στην Προεδρική Φρουρά.

Η ενδυμασία θα φέρεται από τους άνδρες της Προ-
εδρικής Φρουράς σε επετειακές εκδηλώσεις και σε 
ημέρες μνήμης και τιμής κατά περίπτωση, μετά από 
ανάλογη έγκριση του στρατιωτικού γραφείου της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Κατά την έναρξη της σεμνής τελετής, καλωσόρισε 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους προσκεκλη-
μένους, ο διοικητής της προεδρικής φρουράς, Συνταγ-
ματάρχης (ΠΖ) Ροδόλφος Δημητρόγλου και αναφέρ-
θηκε εν συντομία στην πορεία των διαδικασιών, από 
το αρχικό αίτημα-πρόταση της πολιτιστικής ομάδας 
«Αρχιπέλαγος» για την ένταξη του «βρακοφόρου του 
Αιγαίου». Στη συνεχεία ο διευθυντής του στρατιωτικού 
γραφείου της Προεδρίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Γρηγόρης 
Πρεζεράκος ανήγγειλε επισήμως την ένταξη της στο-
λής. Ακολούθησε με πολλή συγκίνηση η υπογραφή 
του σχετικού πρακτικού.

Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος ανέφερε:

«Από σήμερα, οι «Βρακοφόροι του Αιγαίου» αποτε-
λούν αναπόσπαστο τμήμα της Προεδρικής Φρουράς. 
Αυτή η πρωτοβουλία συνιστά εκπλήρωση οφειλόμε-
νου χρέους. Και το χρέος αυτό το οφείλουμε στους 
κατοίκους αγωνιστές του Αιγαίου. Σ’ εκείνους οι οποί-
οι αγωνίσθηκαν για την απελευθέρωση του Αιγαίου, 
αγωνίσθηκαν για την ένταξη του Αιγαίου στον εθνικό 
μας κορμό και αγωνίζονται ακόμα και σήμερα για την 
υπεράσπιση της πατρίδας, των συνόρων μας, της κυ-
ριαρχίας μας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώ-
νης μας.

Σήμερα εμείς έχουμε χρέος να εμπνεόμαστε από το 
παράδειγμά τους. Και αυτή την σημασία έχει η ένταξη 
των «Βρακοφόρων» στην Προεδρική Φρουρά: Το ότι 
σήμερα εμπνεόμαστε από το παράδειγμα εκείνων για 
να διαμηνύσουμε προς κάθε κατεύθυνση τι σημαίνει 
για μας το Αιγαίο. Για μας, λοιπόν, τους Έλληνες, το 
Αιγαίο είναι και πρέπει να είναι θάλασσα ειρήνης, φι-
λίας, συνεργασίας. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μας. 
Εμείς έχουμε αποδείξει ότι αυτή είναι η πρόθεσή μας 
(…)».

Οι ταχυδρόμοι 
των Λευκών

(Α’ μέρος)

Είναι βέβαιο, κι έχει ξαναγραφτεί, ότι είναι απίστευτο 
το πού μπορεί να σε οδηγήσει ο νους όταν πιάνεται 
από μια εικόνα, έναν ήχο, μια μυρωδιά. Περίεργα σαλ-
τίδια της σκέψης, που γίνονται πιο έντονα στα γηρα-
τειά και ιδίως τις ώρες που ξυπνάς τη νύχτα και μένεις 
ακόμη και για ώρες άυπνος, μ’ ανοιχτά μάτια, κοιτώ-
ντας το ταβάνι της κρεβατοκάμαρας, και σκέφτεσαι...

Προχθές το βράδυ, αναπάντεχα, από το πουθενά, 
μου ’ρθε στο νου η επικοινωνία του χωριού μας με τα 
ξενιτεμένα παιδιά του «τα εκείθεν μακράν». Επόμενο 
ήταν να «ανεστορήσω» τους ταχυδρόμους, συνδετικό 
ιστό του χωριού με τα παιδιά του στην ξενιτιά. 

Το δρομολόγιό τους ήταν Λεύκες – Πειραιάς - τα-
βέρνα «Σιγάλα» στο Μοναστηράκι. Τι ημέρες έχει δει 
αυτή η ιστορική ταβέρνα! Ήταν η λέσχη των ξενιτεμέ-
νων Λευκιανών για να ανταμώσουν, να ανταλλάξουν 
νέα, πίνοντας τα ποτηράκια τους. Δε χρειάζεται να 
γραφτεί ότι το τυρί της θειάς Ζαμπέτας ή οι ασκούδες 
της θειάς Κυριακώς αρκετές φορές δεν έφθαναν στον 
προορισμό τους. Δύο ακόμη στέκια της Αθήνας, ήταν 
το καφενείο του Ηλιαδέλλη στην οδό Αδριανού, για 
τους νέους, δίπλα στο κατάστημα του Νικόλα Αρκά, 

που λειτούργησε συν τοις άλλοις και ως ταβέρνα με 
το όνομα «Λοκάντα». Και το καφενείο «Πάρος» των 
αδελφών Ρούσσου, πίσω από τη Μητρόπολη της Αθή-
νας, που πήγαιναν οι μιας κάποιας ηλικίας εν Αθήναις 
Λευκιανοί, πριν βέβαια αποκτηθεί η σημερινή στέγη 
του συλλόγου. Επίσης, το καφενείο αυτό ήταν και το 
στέκι των Τσιπιδιανών ταχυδρόμων Σηφάκη και Με-
λανίτη (Χαρανά). Εκεί, δυστύχησα, ακροατής, να ακού-
σω αλεξιπτωτιστή, πρόεδρο του συλλόγου να ερωτά 
το συμβούλιο, που εισηγείτο εκδρομή στις Λεύκες για 
το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: «Και τι θα πάμε να 
κάνουμε στις Λεύκες;». Και ο ακηκοός με μαρτύρηκε. 
Και αληθής η μαρτυρία αυτού...

Ταχυδρόμος! Θυμάμαι τον Νικόλα Κρητικό (Καλού-
πη), από τους πιο πρόσφατους. Δουλειά κι αυτή! Να 
ξεκινάς να γυρίζεις το χωριό, για το μάζεμα των ποδο-
σιδιών, με τον γάιδαρο. Να ξεφορτώνεις έξω από το 
σχολείο. Να τα ξαναφορτώνεις στο όχημα μεταφοράς 
τους για την Παρκιά. Να ξαναξεφορτώνεις στην Παρ-
κιά, να τα μεταφέρεις στο μώλο με τα χέρια (τότε ήταν 
πιο στενός και δεν ήταν προσπελάσιμος από κάποιο 
όχημα). Να τα φορτώνεις στη βάρκα, αφού θα τάχεις 
μιλήσει με τον πρόεδρο των λεμβούχων, σχετικά με 
το ναύλο «μώλος-βαπόρι». Να τα φορτώνεις από τη 
βάρκα στο πλοίο για να τα ξεφορτώσεις και ξαναφορ-
τώσεις στον Πειραιά στο όχημα που θα τα μετέφερε 
στου «Σιγάλα», για το τελικό ξεφόρτωμα! Μεροκάμα-
το (;) εξοντωτικό. 

Οι Λευκιανοί ταχυδρόμοι, στα χρόνια μου, ήταν αρ-
κετοί. Ο πρώτος που θυμάμαι ήταν ο Παρασκευάς 
Τριαντάφυλλος. «Συριανός» το παρατσούκλι του, για 
χάρη της συζύγου του που ήταν από τη Σύρο, με «το-
μέα ταχυδρομικό» την περιοχή του Κάμπου, Άσπρου 
Χωριού, Κανονιών, Γλυφών. Έδρα του, η κατοικιά του 
στις Πλύστρες, περιοχή βορεινά, πάνω από το Άσπρο 
Χωριό. Οι Πλύστρες ήταν και σημείο συχνών επισκέ-
ψεων υποψήφιων μνηστήρων των πανέμορφων θυ-
γατέρων του Παρασκευά. Επόμενο, ο Παρασκευάς να 
είναι και ο ταχυδρόμος της οικογένειάς μου, αφού τα 
καλοκαίρια είμαστε φιλοξενούμενοι, η μητέρα μου κι 
εγώ, στους κουμπάρους μας, Γιάννη Βιτζηλαίο (Του-
λούμα) και Νικόλα Χρ. Κυδωνιέα (Χαρβαλιά). 

Μας κουβαλούσε ο Παρασκευάς τα αναγκαία που 

έστελνε ο πατέρας μου από την Αθήνα, μέχρι να έλθει 
κι εκείνος στην Πάρο. Τον χειμώνα, πάλι, μας έφερνε 
ποδοσίδια, που έστελναν οι κουμπάροι μας από την 
Πάρο στην Αθήνα. Εδώ, θα πρέπει να σημειώσω ότι σε 
διαμονή μας στο σπιτικό του Νικόλα Κυδωνιέα, δεινού 
λαγοκυνηγού, είχα την αγαθή τύχη να γνωρίσω τον 
γεννήτορα των Κυδωνιέων (Χαρβαλιάδων), τον γέρο-
Χριστόδουλο, με την άσπρη βράκα του και το φέσι. 
Όταν γράφω ότι ήταν γεννήτορας κυριολεκτώ, αφού 
οι Ασπροχωρίτες ήταν τα παιδιά του: Νικόλας, Σταύ-
ρος, Γιακουμής, Χρήστος, Κώστας, Γιώργος.

(Συνεχίζεται)
Μανώλης Ι. Χανιώτης

Αρχείο Π. Αυλήτη: Λεύκες 1928

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 498

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



Οχήµατα
Συνεργεία
Σκάφος
Καύσιµα

Οµορφιά 
Αθλητισµός
Ένδυση
Υπόδηση

Κατηγορίες
παροχής
υπηρεσιών

Τρόφιµα
Ποτά
Εστίαση
∆ιασκέδαση

Περιβάλλον
Ανακύκλωση
Κτηνοτροφία
Γεωργία

Τουρισµός
Αναψυχή
Μετακινήσεις

Σπίτι
Γραφείο
∆όµηση

Εκπαίδευση
Τέχνες
Πολιτισµός Υγεία

Γιορτάζουµε 20 χρόνια & αλλάζουµε!

Εσύ θα είσαι µέσα;

Φέτος, η δοµή θα διαµορφωθεί σε 9 υπερκατηγορίες
στοχεύοντας στην ευκολότερη αναζήτηση από τον χρήστη

και την αποδοτικότερη προβολή του επαγγελµατία.
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Η ανεκτίμητη και 
αναντικατάστατη 
μέλισσα

Το πιο εργατικό πλάσμα στον πλανήτη. Εργάζεται 
στην κυριολεξία μέχρι θανάτου. Ο ρόλος της συχνά 
αγνοείται. Δεν περιορίζεται μόνο στο μέλι που μας 
προσφέρει, αλλά μας εξασφαλίζει τη γύρη, την πρό-
πολη, τον βασιλικό πολτό και το κερί. Δεν συμβάλλει 
μόνο στην επάρκεια τροφής για τον άνθρωπο, αλλά 
και στη διατήρηση υγειών και βιώσιμων οικοσυστη-
μάτων. 

Οι μέλισσες εμφανίστηκαν στη γη πριν από 80 εκα-
τομμύρια χρόνια. Είναι κοινωνικό έντομο και ζει σε 
πολυάριθμες και καλά οργανωμένες κοινωνίες. Κάθε 
μελίσσι περιλαμβάνει 40.000 και πλέον άτομα. 

Το κάθε μελίσσι διαφοροποιείται σε τρείς τάξεις. 
Τις εργάτριες, που αποτελούν το σύνολο περίπου του 
πληθυσμού, τους κηφήνες και τη βασίλισσα. Το με-
γαλύτερο μέρος της ζωής τους, το περνούν σε δρα-
στηριότητες μέσα στη φωλιά τους και μόνο ένα μι-
κρό μέρος των δραστηριοτήτων τους, λαμβάνει χώρο 
στο εξωτερικό περιβάλλον και γίνεται αντιληπτό από 
μας. Μια κοινωνία ιδανική και αξιοθαύμαστη για την 
αρμονία της, που πρέπει ο άνθρωπος να παραδειγ-
ματιστεί γιατί έχει πολλά να πάρει από αυτή και τον 
τρόπο λειτουργίας της. Οι μέλισσες μοιάζουν πολύ με 
τους ανθρώπους. Έντομα με προσωπικότητα και συ-
ναισθήματα. Ακόμα στις κυψέλες υπάρχουν διάφοροι 
χαρακτήρες. Οι εργασιομανείς, αλλά και οι κοπανατζή-
δες, άλλες πιο τολμηρές και άλλες λιγότερο. Έρευνες 
δείχνουν ότι έχουν πολύ καλή μνήμη, άριστη όραση 
και ανεπτυγμένο ένστικτο.  

Οι επιστήμονες και παρατηρητές συνεχώς ανακαλύ-
πτουν νέες πτυχές και ικανότητες, που δεν θα φαντα-
ζόμασταν ποτέ στο παρελθόν. Μια τοξίνη στο δηλητή-
ριο από το κεντρί της μέλισσας, (η μελιττίνη) παρέχει 
προστασία από τον ιό του AIDS. Ακόμα, διάφορα τζελ 
από το ίδιο συστατικό απαλύνει τους πόνους από τη 

ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι μέλισσες χρησιμοποιούν 
μια κολλώδες ρητίνη, που ονομάζεται πρόπολη, που 
απολυμαίνουν την κυψέλη τους, ενώ οι άνθρωποι την 
χρησιμοποιούν για να καταπολεμούν βακτήρια, ιούς 
και μύκητες. Η ουσία αυτή, χρησιμοποιείται για την θε-
ραπεία του αναπνευστικού συστήματος, έχει αντιοξει-
δωτικές ιδιότητες και αντικαρκινική δράση. 

Έρευνες δείχνουν, ότι γονιμοποιούν το 80% των 
καλλιεργειών, που επικονιάζονται από τα έντομα, δη-
λαδή γονιμοποιούν καλλιέργειες αξίας, πάνω από 20 
δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, μόνο στην Αμε-
ρική. Τα τελευταία χρόνια, οι πληθυσμοί των μελισσών 
μειώνονται δραματικά. Η επίδραση των εντομοκτόνων, 
ζιζανιοκτόνων, από τη γεωργική δραστηριότητα, επη-
ρεάζουν την ζωή των μελισσών. Ήδη στην Αμερική, 
υπάρχουν αναφορές για εξαφάνιση μέχρι και 70% 
των μελισσοσμηνών. Αλλά και σε άλλες χώρες όπως ο 
Καναδάς, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Κροατία, 
αλλά και στην Ελλάδα, η μείωση των πληθυσμών είναι 
αισθητή.

Το γεγονός ότι επηρεάζουν την παγκόσμια παρα-
γωγή τροφίμων, μέσω της γονιμοποίησης των φυτών 
που τελούν, πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Και εδώ 
ερχόμαστε στα λόγια του Αϊνστάιν που έλεγε: «Αν κά-
ποτε οι μέλισσες εξαφανιστούν από την γη, δεν 
θα απομείνουν στον άνθρωπο παραπάνω από 
τέσσερα χρόνια ζωής».

Παναγιώτης Δημόπουλος

Στοιχεία για τη 
ρύπανση από 
πλαστικό

Ανησυχητικά στοιχεία για το μέγεθος της ρύπανσης 
που προκαλείται και στην Ελλάδα από το πλαστικό δί-
νουν διάφορες έρευνες και μελέτες που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας. Όπως προκύπτει, μάλιστα, οι 
συνέπειες περνούν ολοένα και περισσότερο στην τρο-
φική αλυσίδα, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημε-
ρίδα «Ριζοσπάστης», στις 3/5/2019.

Αν και τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά, η 
προβολή τους αποσιωπά τις πραγματικές αιτίες της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος, που είναι η δραστηριο-
ποίηση ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων με κριτήριο το 
κέρδος, σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας 
του λαού. Παράλληλα, η ανάδειξη τέτοιων θεμάτων 
από έρευνες παγκόσμιας εμβέλειας δεν είναι άσχετη 
με τους ανταγωνισμούς μεταξύ επιχειρηματικών ομί-
λων, που κοντράρονται για μεγαλύτερα μερίδια αγο-
ράς στην παραγωγή και πώληση υλικών με πρώτη 
ύλη το πλαστικό, για την αντικατάστασή του με άλλα 
«καινοτόμα» υλικά, ή ακόμα και για τα κέρδη από την 
αξιοποίηση του πλαστικού μετά την αποβολή των 
προϊόντων.

Σε τελική ανάλυση, αυτό που υπερισχύει σε όλες 
αυτές τις έρευνες είναι η «ατομική ευθύνη» του κα-
ταναλωτή να επιλέξει άλλο υλικό από το πλαστικό και 
να φροντίσει ο ίδιος για την ασφαλή ανακύκλωση ή 
καταστροφή του μετά τη χρήση.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα, στην Ελλάδα κάθε 
χρόνο καταναλώνονται εκτός σπιτιού 315.000 σάκοι 
καφέ, που σημαίνει 1,2 δισ. καφέδες. Το 60% αφο-
ρά κρύο καφέ, από το οποίο το 50% είναι takeaway. 
Επομένως, χρησιμοποιούνται 300 εκατομμύρια 
πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης για καφέ ετησί-
ως, ενώ περίπου 40 τόνοι πλαστικού καταλή-
γουν στο φυσικό περιβάλλον κάθε μέρα!

Ένα άλλο είδος πλαστικού απορρίμματος με σημα-
ντικές επιπτώσεις είναι οι μικροΐνες πλαστικού που 
προέρχονται από τη διάβρωση συνθετικών υφασμά-
των. Έχει υπολογιστεί ότι ένα μπουφάν τύπου fleece 
σε μία και μόνο πλύση του στο πλυντήριο, απελευθε-
ρώνει 250.000 τέτοιες μικροΐνες.

Το πρόβλημα είναι τόσο εκτεταμένο ώστε, σύμφωνα 
με μια μελέτη, στο 80% των δειγμάτων πόσιμου νερού 
που ελέγχθηκαν παγκοσμίως βρέθηκαν μικροΐνες πλα-
στικού. Σε μελέτη που έγινε στην Ελλάδα, στο 
89% των ψαριών τριών ειδών (γαύρος, κο-
λιός, παλαμίδα) εντοπίστηκαν 6,36 μικροΐνες 
πλαστικού (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών).

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, στην Ελλάδα με 
τα 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, αν δεν υπάρξουν 
δραστικά μέτρα υπάρχει κίνδυνος να «διαρρεύσουν» 
στο περιβάλλον επιπλέον 104 εκατ. τόνοι πλαστικών 
απορριμμάτων έως το 2030, ενώ τα πλαστικά από-
βλητα στο θαλάσσιο περιβάλλον αναμένεται να φτά-
σουν τους 300 εκατ. τόνους μέχρι το ίδιο έτος.

Κατάσχεση 
καύσιμης ύλης

Το λιμεναρχείο Πάρου ενημερώθηκε στις 24 Μαΐ-
ου από τον πλοίαρχο του «Blue Star» για την ύπαρ-
ξη ασυνόδευτου Ι.Χ. οχήματος εντός του γκαράζ του 

πλοίου, στο οποίο είχε φορτωθεί μεγάλη ποσότητα 
καύσιμης ύλης (βενζίνη, εντός 29 πλαστικών δοχείων).

Μετά τον κατάπλου του πλοίου στην Πάρο, προ-
ερχόμενο από το λιμένα του Πειραιά, τα δοχεία απο-
μακρύνθηκαν από αυτό και ελλείψει παραστατικών 
αγοράς των καυσίμων κατασχέθηκαν, ενώ ακινητοποι-
ήθηκε και το Ι.Χ.Ε. Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρ-
χείο Πάρου.

Tο δημοτικό 
πάρκο 
Νάουσας 
στους 
συλλόγους

Η χειμερινή περίοδος ήταν πλούσια σε δράσεις στο 
περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο δήμου Πάρου 
στη Νάουσα.

Προβολές παιδικών ταινιών κάθε Σάββατο στο δη-
μοτικό σχολείο της Νάουσας, μαθήματα ιστιοπλοΐας 

στον όρμο του Αϊ-Γιάννη υπό την αιγίδα του Ν.Ο. Νά-
ουσας, «Ναϊάς», αντιδιαβρωτικά έργα στην ενδοχώρα 
της χερσονήσου, ένας βοτανικός κήπος με φυτά του 
Αιγαίου σε εξέλιξη και μία ψηφιακή βιβλιοθήκη υπό 
κατασκευή στα κελιά του Αϊ-Γιάννη, διαθέσιμη στο κοι-
νό που θέλει να γνωρίσει άγνωστες πτυχές της Ιστο-
ρίας της Πάρου και του Αιγαίου. Και βέβαια, ομαδικές 
και ατομικές περιηγήσεις στα μονοπάτια και μικρά 
γλέντια στην παραλία του Καθολικού τις ηλιόλουστες 
αργίες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το θέατρο «Αρ-
χίλοχος» είναι διαθέσιμο δωρεάν τον μήνα 
Ιούνιο στους τοπικούς πολιτιστικούς συλλό-
γους, για να παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους ή 
να οργανώσουν τις εκδηλώσεις που επιθυμούν.

Για την οργάνωση της εκδήλωσης, καθορισμό ημε-
ρομηνιών, εξοπλισμό κλπ επικοινωνήστε με την κ. Έλε-
να Συμεωνίδου, στο τηλέφωνο 697 0044419 ή στο 
email contact@parospark.com.
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Σταθμός 
Χωροφυλακής 
Λευκών

Η Ελληνική Χωροφυλακή ιδρύθηκε με το Β. Διάταγ-
μα της 20/5/1833 με σκοπό, όπως αναφέρει: «[…] να 
στερεώση και να διαφυλάττη την κοινήν ασφάλειαν, 
επιτηρούσα με άγρυπνον όμμα εις το να προλαμβά-
νηται πάσα διατάραξις της κοινής ησυχίας και να 
εμποδίζηται πάσα εγκληματική επιχείρησις, και πα-
ρεμβαίνουσα με δραστηριότητα και ταχύτητα προς 
ανακάλυψιν και σύλληψιν των κακούργων (…). Χρέος 
της ίδιας (της Χωροφυλακής) είναι και να διατηρεί 
την ισχύν των νόμων καθ’ όλην την περιφέρειαν του 
Κράτους (…)».

Το 1984, το Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής 
συγχωνεύτηκε με το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων 
(που είχε ιδρυθεί το 1920 και εκτελούσε αστυνομικά 
καθήκοντα σε ορισμένες μεγάλες πόλεις της Ελλά-
δας), στη σύγχρονη «Ελληνική Αστυνομία» (ΕΛ.ΑΣ).

Πότε ιδρύθηκε ο Σταθμός Χωροφυλακής στις Λεύ-
κες δεν μας είναι γνωστό. Θεωρούμε όμως ότι θα 
ήταν από τους πρώτους σταθμούς που ιδρύθηκαν σε 
χωριά της χώρας γιατί: α) η περιοχή των Λευκών είναι 
αρκετά μεγάλη σε έκταση, β) οι Λεύκες από το 1835  
είχαν γίνει δήμος με την επωνυμία «Δήμος Υρίας», και 
γ) οι Λεύκες ήταν το δεύτερο σε πληθυσμό χωριό του 
νησιού.

Από τα στοιχεία που βρήκαμε φαίνεται, ότι ο Σταθ-
μός Χωροφυλακής δε λειτούργησε επί μονίμου βάσε-
ως, αλλά κατά διαστήματα. Και σίγουρα καταργήθηκε 
τη δεκαετία του 1910, όπως προκύπτει και από το 
Πρακτικό με αριθμό 98 του 1920, που βρήκαμε στο 
Αρχείο της Κοινότητας, με το οποίο το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε: «την κατάρτισιν και την αποστολήν 
σε κάθε αρμόδιο, Ψηφίσματος, δια την ανασύστασιν 
του προ ολίγων ετών καταργηθέντος Αστυνομικού 
Σταθμού εν τη κωμοπόλει ημών, ήτις αριθμεί περί τας 
δύο χιλιάδας (2000) κατοίκους». Η αποστολή του ψη-
φίσματος δεν είχε, προφανώς, αποτέλεσμα και μάλλον 
δεν ελήφθη υπόψη από τους αρμοδίους. 

Ο Σταθμός Χωροφυλακής, όπως εικάζεται από το 
παρακάτω σημείωμα του Λυκούργου Χανιώτη, επανι-
δρύθηκε το 1951 και καταργήθηκε οριστικά το 1969. 
Οι ενέργειες της Κοινότητας Λευκών που έγιναν πριν 
από το 1969, για να μην καταργηθεί ο Σταθμός, όπως 
φαίνεται και από το με αριθμό 10 του 1966, Πρακτικό 
του Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας, σύμφωνα 
με το οποίο αποφασίστηκε: «[…] η υποβολή παράκλη-
σις στους αρμοδίους δια την μή κατάργησιν του Σταθ-
μού Χωροφυλακής (…)», δεν έφεραν αποτέλεσμα. 

Στον παρακάτω πίνακα που συνέταξε ο μακαρίτης 
Λυκούργος Χανιώτης ο οποίος, όπως ήδη έχουμε γρά-
ψει σε προηγούμενο σημείωμά μας (ΠΑΡΙΑΝΑ τεύχος 
150),  υπηρέτησε αρκετά χρόνια Γραμματέας της Κοι-
νότητας Λευκών, αναφέρονται οι διατελέσαντες Διοι-
κητές του Σταθμού Χωροφυλακής των Λευκών, οποίοι 
είχαν συνήθως το βαθμό του Ενωμοτάρχη (νωματάρ-

χη όπως τον έλεγαν), τα τελευταία 34 χρόνια (1935-
1969).

«Διοικηταί του τ. Σταθμού Χωροφυλακής Κοινότη-
τος Λευκών ΠΑΡΟΥ από το 1936(;) έως 1969, ότε κα-
τεργήθη ο άνω Σταθμός, λόγω αστυφιλίας».

1) 1935-36 Δημήτριος Τσίπης, καταγωγή Αγγελόκα-
στρο - Κορινθίας

2) 1936-39  Δημήτριος Γιαννακούρος, καταγωγή Ν. 
Κορινθίας

3) 1939-40 Αθανάσιος Λουκάς, καταγωγή Στερεά 
Ελλάδα

4) 1940-42 Δημήτριος Δημόκας, καταγωγή Στερεά 
Ελλάδα

5) 1942-44  Παύλος Λάσκαρης, καταγωγή ;
6) 1944-46 Ευθύμιος Πολύχρονος, καταγωγή Ρού-

μελη
7) 1946-47  ; Κουρδουνούρης, καταγωγή ;
8) 1947-48 Γρηγόριος Κατσουλάκος, καταγωγή Ν. 

Λακωνίας
9) 1948-50 Βλάσιος  Σοκορέλος, καταγωγή Δερβένι 

Ν. Κορινθίας
10) 1950-53 Πολύκαρπος Σακελλάρης, καταγωγή 

Ν. Φωκίδας
11) 1953-55 Παναγιώτης Βέττας, καταγωγή Ιστιαία 

- Β. Ευβοίας
12) 1955-56 Αντώνιος Κτενάς, καταγωγή Λευκάδα
13) 1956-57 ; Αθανασόπουλος, καταγωγή Στερεά 

Ελλάδα
14) 1957-58 ; Μπεζεράκος, καταγωγή Ν. Λακωνίας
15) 1958-59 Στέφανος Κοσυφάκης, καταγωγή Ν. 

Πρεβέζης
16) 1959-60 Δημήτριος Κεφαλόπουλος, καταγωγή 

Ν. Μεσσηνίας
17) 1960-62 Ιωάννης Σκορδάς, καταγωγή Στερεά 

Ελλάδα
18) 1962-64 Νικόλαος Βλαχάκης, καταγωγή Δυρ-

ράχιον  Ν. Αρκαδίας
19) 1964-67 Κων/νος Αναστασάκης, καταγωγή 

Λούμα-Λασιθίου
20) 1967-68 Θωμάς Μανωλάκος, καταγωγή Κοκ-

κάλα-Λακωνίας
21) 1968-69 Απόστολος Υφαντής, καταγωγή Άγιος 

Γεώργιος-Τυμφρηστού.
Ευάγγελος Ν. Καστανιάς

Απάτες μέσω 
τηλεφώνου

Η πανελλήνια ομοσπονδία τουριστικών καταλυμά-
των «Κύκλος», με ανακοίνωσή της συστήνει στους 
επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων να προσέ-
χουν, καθώς εμφανίσθηκαν –και πάλι- «τηλεφωνικοί» 
απατεώνες που καλούν είτε με απόκρυψη αριθμού τη-
λεφώνου, είτε από αριθμούς εξωτερικού 00337510…

Σύμφωνα με την ομοσπονδία ζητούν τον υπεύθυνο 
της επιχείρησης και του ανακοινώνουν ότι καλούν από 
«την υπηρεσία επαγγελματιών του Νομού». Ότι ελέγ-

χουν αν είναι σωστά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, 
για τον επαγγελματικό-τουριστικό οδηγό/κατάλογο, 
ότι είναι δωρεάν για πάντα και εσείς… θα δώσετε εφ’ 
άπαξ μόνο 49 ευρώ και θα λάβετε τιμολόγιο!

Αν τους ζητηθούν διευκρινήσεις, συχνά λένε ότι είναι 
είτε από την Περιφέρεια, είτε από τον δήμο, είτε από 
το επιμελητήριο, είτε από ομοσπονδία – σύλλογο κλπ, 
είτε ότι συνεργάζονται με αυτούς ή άλλους φορείς και 
υπηρεσίες.

Η πανελλήνια ομοσπονδία τουριστικών καταλυ-
μάτων «Κύκλος», στην ανακοίνωσή της σημειώνει: 
«Πρόκειται για απατεώνες. Δεν υπάρχει τέτοιος 
οδηγός και καμιά υπηρεσία δε χρεώνει με τιμολόγιο! 
Αν σας έχουν στείλει οτιδήποτε με αντικαταβολή, μην 
το παραλάβετε!».

Τραπεζικό 
πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Business Banking Τουρισμός 2019» 
παρουσίασε η Eurobank σε επιχειρηματίες του κλάδου 
στην Πάρο, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθη-
κε τη Δευτέρα 6 Μαΐου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 60 επιχειρημα-
τίες, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά από στελέχη 
της Eurobank για όλη τη δέσμη των εξειδικευμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα. 

Τους επιχειρηματίες της Πάρου υποδέχτηκαν εκ μέ-
ρους της Eurobank στελέχη της τράπεζας και ο επι-
κεφαλής του καταστήματος Πάρου, Στέλιος Συνόδης.

Επιγραμματικά, το πρόγραμμα «Business Banking 
Τουρισμός 2019», καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικευμέ-
νων επιχειρηματικών αναγκών όπως: 

- Ενίσχυση της ρευστότητας με κλιμακούμενο 
επιτόκιο στον επαγγελματικό λογαριασμό και επιβρά-
βευση της αύξησης των μηνιαίων υπολοίπων.  

- Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω του 
προγράμματος Hotel Business Credit, αλλά και σε συ-
νεργασία με ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς μέσω 
του προγράμματος COSME και της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
- Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», δυνατότητα έκδο-
σης εγγυητικών επιστολών με προνομιακή τιμολόγηση 
για Rent A Car και Τουριστικά Πρακτορεία

- Διαχείριση των εισπράξεων της επιχείρησης 
με τα πιο σύγχρονα τερματικά POS και ανταγωνιστικές 
προμήθειες, αλλά και προηγμένες λύσεις διαχείρισης 
μετρητών, όπως τα Έξυπνα Χρηματοκιβώτια.

- Ανταγωνιστικό πρόγραμμα διαχείρισης μι-
σθοδοσίας με ειδικά προνόμια για το προσωπικό

- Ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης 
της επιχείρησης και του προσωπικού

- Διευρυμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες one-
stop shop:

- Συμβουλευτική υποστήριξη για το ΕΣΠΑ 
2014-2020 με πλήρες πακέτο υπηρεσιών που περι-
λαμβάνει δωρεάν ενημέρωση, έλεγχο επιλεξιμότητας, 
χρηματοδότηση, υποβολή και υποστήριξη με μειωμένο 
κόστος

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες προβολής και δι-
κτύωσης στα social media, σε συνεργασία με εξειδι-
κευμένες εταιρείες

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες βελτιστοποίη-
σης εσόδων και πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία 
ανάλυσης οικονομικών στοιχείων

- Σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες εξοι-
κονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής πιστο-
ποίησης και συμβουλευτική υποστήριξη στην υποβολή 
φακέλου κατάταξης αστεριών

- Προνομιακές τιμές στην απόκτηση εξοπλισμού 
- Δυνατότητα πρόσβασης σε ακόμη περισσότε-

ρα προνόμια στα Gold & Silver μέλη
- Τέλος, τα μέλη του προγράμματος, αυξάνοντας τις 

καταθέσεις που διατηρούν στον επαγγελματικό τους 
λογαριασμό, κερδίζουν «Κωδικό €πιστροφή» που αντι-
στοιχεί σε εισιτήριο για απευθείας πτήση εντός ή εκτός 
Ελλάδας, με το δίκτυο της AEGEAN και της Olympic 
Air, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσο-
νται.

Απόψεις - Ειδήσεις
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Η οριακή πλέον πλειοψηφία στις αποφάσεις των δη-
μοτικών συμβουλίων στα δύο νησιά μας απαιτεί συ-
νεργασίες με την αντιπολίτευση ακόμα και σε θέματα 
καθημερινότητας, ενώ και οι δύο δημοτικοί άρχοντες 
πρέπει να ξεχάσουν πρακτικές της προηγούμενης θη-
τείας τους για το καλό των δημοτών.

Η «Φ.τΠ.», θα στηρίξει κάθε ενέργεια στην παραπά-
νω κατεύθυνση των δύο δημάρχων και με αίσθηση 
ευθύνης θα υποστηρίξει τις αποφάσεις τους για το 
συμφέρον των νησιών μας.

Οι εκλογές με μία ματιά

Στον δήμο Πάρου τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
Αγκαιριά:
Πάρος επιμένουμε στην Πράξη: 339 (57,36%)
Λαϊκή Συσπείρωση: 252 (42,64%) 
Αρχίλοχος
Πάρος επιμένουμε στην Πράξη: 412 (64,68%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 225 (35,32%)
Κώστος
Πάρος επιμένουμε στην Πράξη: 133 (50%)
Λαϊκή Συσπείρωση: 133 (50%)
Λεύκες
Πάρος επιμένουμε στην Πράξη: 247 (57,45%)
Λαϊκή Συσπείρωση: 220 (42,55%)
Μάρπησσα
Πάρος επιμένουμε στην Πράξη: 462 (62,10%)
Λαϊκή Συσπείρωση: 282 (37,90%)
Νάουσα
Πάρος επιμένουμε στην Πράξη: 896 (54,04%)
Λαϊκή Συσπείρωση: 762 (45,96%)
Παροικιά
Πάρος επιμένουμε στην Πράξη: 1297 (41,69%)
Λαϊκή Συσπείρωση: 1814 (58,31%)
Σύνολο Πάρου
Πάρος επιμένουμε στην Πράξη: 3836 
(50,98%%) έδρες 14

Λαϊκή Συσπείρωση: 3688 (49,02%) έδρες 13.

Αντίπαρος

Εκλογικά τμήματα: 3
Γραμμένοι: 1284
Ψήφισαν: 989
Έγκυρα: 967
Άκυρα: 14
Λευκά: 8
Αναγέννηση (Φαρούπος): 514 (53,15%) έδρες 7
Μαζί (Βιάζη): 453 (46,85%) έδρες 6

Περιφερειακές εκλογές

Γιώργος Χατζημάρκος, -Στήριξη ΝΔ-: 53,62% 
(έδρες 27)
Γλυνός Εμμανουήλ –Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, 
Οικολόγοι-: 33,67% (έδρες 17)
Ντουνιαδάκης Ιωάννης – Στήριξη ΚΚΕ-: 5,81% 
(έδρες 3)
Κόκκινος Χαράλαμπος: 3,75% (έδρες 2)
Αττίτης Νικόλαος –Στήριξη Χρυσή Αυγή-: 
3,15% (έδρες 2)

Περιφερειακή Ενότητα Πάρου:
Μπροστά το Ν. Αιγαίο (Χατζημάρκος): 5333 
(65,53%) έδρα 1
Συμμαχία Ν. Αιγαίου (Γλυνός): 1312 (16,12%)
Λαϊκή Συσπείρωση (Ντουνιαδάκης): 1071 
(13,16%)
Ελληνική Αυγή (Αττίτης): 290 (3,56%)
Πνοή Δημιουργίας Ν. Αιγαίου (Κόκκινος): 132 
(1,62%).

* Η δεύτερη έδρα στην περιφερειακή ενότητα Πά-
ρου έως την ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας 
μας ήταν μεταξύ των συνδυασμών του κ. Γλυνού και 
του κ. Ντουνιαδάκη.

Με πλειοψηφία  
μίας έδρας
Το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών σε Πάρο και Αντίπαρο, με το σύστημα 
της απλής αναλογικής που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην αυτοδιοίκηση, 
έφερε τους δύο εκλεγέντες δημάρχους (Μ. Κωβαίος, Αναστ. Φαρούπος) στη 
διοίκηση των δήμων, αλλά με ισχνή πλειοψηφίας μίας μόνο έδρας. Ο μεν 
κ. Κωβαίος έχει 14 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους έναντι 13 του κ. 
Ροκονίδα και ο κ. Φαρούπος έχει 8 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, 
έναντι 7 της κ. Βιάζη. 
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Ευρωεκλογές

Σύνολο χώρας
ΝΔ: 33,12% (έδρες 8)
ΣΥΡΙΖΑ: 23,77% (έδρες 6)
ΚΙΝΑΛ: 7,72% (έδρες 2)
ΚΚΕ: 5,34% (έδρες 2)
Χρυσή Αυγή: 4,88% (έδρες 2)
Ελληνική Λύση: 4,18% (έδρες 1)
ΜέΡΑ 25: 2,99%
Πλεύση Ελευθερίας: 1,61%
Ποτάμι: 1,25%
Ένωση Κεντρώων: 1,45%
Ελλάδα ο άλλος δρόμος: 1,24%
ΛΑ.Ο.Σ.: 1,23%
* Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ποσοστό μικρότερο του 
1%.

Κυκλάδες
ΝΔ: 35,56%
ΣΥΡΙΖΑ: 21,42%
ΚΙΝΑΛ: 9,76%
Χρυσή Αυγή: 4,50%
ΚΚΕ: 4%
ΜέΡΑ 25: 2,89%
Ελληνική Λύση: 2,86%
Πλεύση Ελευθερίας: 1,68%
Ένωση Κεντρώων: 1,65%
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 1,63%
Ελλάδα ο Άλλος Δρόμος: 1,18%
Ποτάμι: 1,62%
* Ακολουθούν κόμματα με πολύ μικρά ποσοστά.

Πάρος
ΝΔ: 35,76%
ΣΥΡΙΖΑ: 22,64%
Χρυσή Αυγή: 4,60%
ΚΙΝΑΛ: 4,34%
ΚΚΕ: 3,87%
ΜέΡΑ 25: 3,24%
Ελληνική Λύση: 3,03%

Ποτάμι: 2,62%
Πλεύση Ελευθερίας: 2,42%
Οικολόγοι Πράσινοι: 1,52%
Πολίτες του Ηλ. Ψηνάκη: 1,33%
Οικολογία Πράσινοι - Αλληλεγγύη: 1,25%
Νέα Δεξιά: 1,06%
ΛΑ.Ο.Σ.: 1,02%
* Τα υπόλοιπα κόμματα συγκέντρωσαν ποσοστό κάτω 
από 1%. 
  
Αντίπαρος
ΝΔ: 40,53%
ΣΥΡΙΖΑ: 24,94%
ΚΙΝΑΛ: 6,57%
Χρυσή Αυγή: 5,01%
Ελληνική Λύση: 3,90%
ΚΚΕ: 3,01%
ΜέΡΑ 25: 2,12%
Ποτάμι: 1,78%
* Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν πολύ μικρά ποσοστά.

Δημοτικοί σύμβουλοι

Πάρος Επιμένουμε στην Πράξη
1. Κεμπάμπης Παναγιώτης 602
2. Σαρρή - Παπακυρίλλου Δώρα 540
3. Κουντρομιχάλης Ηλίας 496
4. Ρούσσος Βατίστας 473
5. Αντιπαριώτης Δημήτρης 431
6. Καραχάλιος Σταύρος 420
7. Τριπολιτσιώτης Γιώργος 386
8. Πούλιος Γιώργος 382
9. Πετρόπουλος Παναγιώτης 376
10. Λεοντής Μικές 359
11. Σάμιος Αθανάσιος 310
12. Δαφερέρα - Καλλούς Χριστίνα 273
13. Μανωλάκη - Κονταράτου Θεοδοσία 252
14. Μαλαματένιος Εμμανουήλ 241
Λαϊκή Συσπείρωση
1. Ροκονίδας Κων/νος
2. Μαούνη Φλώρα 726

3. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 666
4. Πατέλης Άγγελος 572
5. Σιέττος Βασίλης 563
6. Παυλάκης Ευστράτιος 562
7. Άγουρος Άγγελος 535
8. Τσιγώνιας Νικόλαος 417
9. Βολοσυράκης Νίκος 412
10. Γιουρτζίδης Χαρίλαος 362
11. Κεφάλας Φραγκίσκος 347
12. Τριπολιτσιώτη Τσουνάκη Μαρία 340
13. Παυλάκη Αγγελική 298

Το νέο δημοτικό συμβούλιο

Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
δημοτικών συμβούλων το νέο δημοτικό συμβούλιο θα 
απαρτίζεται από τους παρακάτω:

Δήμαρχος, άνευ ψήφου στις συνεδριάσεις: 
Μ. Κωβαίος.

Πλειοψηφία -14 σύμβουλοι-: Κεμπάμπης Πα-
ναγιώτης, Σαρρή - Παπακυρίλλου Δώρα, Κουντρομι-
χάλης Ηλίας, Ρούσσος Βατίστας, Αντιπαριώτης Δημή-
τρης, Καραχάλιος Σταύρος, Τριπολιτσιώτης Γιώργος, 
Πούλιος Γιώργος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Λεοντής 
Μικές, Σάμιος Αθανάσιος, Δαφερέρα - Καλλούς Χρι-
στίνα, Μανωλάκη - Κονταράτου Θεοδοσία, Μαλαμα-
τένιος Εμμανουήλ.

Μειοψηφία -13 σύμβουλοι-: Ροκονίδας Κων/
νος, Μαούνη Φλώρα, Μαρινόπουλος Αθανάσιος, Σιέτ-
τος Βασίλης, Παυλάκης Ευστράτιος, Πατέλης Άγγελος, 
Άγουρος Άγγελος, Τσιγώνιας Νικόλαος, Γιουρτζίδης 
Χαρίλαος, Κεφάλας Φραγκίσκος, Βολοσυράκης Νίκος, 
Τριπολιτσιώτη Τσουνάκη Μαρία, Παυλάκη Αγγελική.

Τοπικοί σύμβουλοι

Δημοτική Κοινότητα Πάρου
Λαϊκή Συσπείρωση
1. Αργουδέλη Μαργαρίτα 427
2. Αυλήτης Πέτρος 404
3. Ρουμπάνος Μιχάλης 393
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4. Μαύρης Μένεγος 347
-----------------------------------------------------
5. Καλαμπαλίκης Νίκος 279
6. Τριαντάφυλλος Αναστάσιος 220
7. Περιβόλας Δημήτρης 216
8. Βερνίκου Καρατζά Γαρυφαλλιά 102
9. Πουλοπούλου Ανδριάνα 100
10. Σιδέρη Σιφναίου Δήμητρα 82
11. Λέκα Σάμιουελ 54
Πάρος Επιμένουμε στην Πράξη
1. Σκιαδάς Δημήτρης 312
2. Μπιζάς Ιωάννης 288
3. Τσαντάνης Δαμιανός 264
-----------------------------------------------------
4. Σκλαβούνος Γιώργος 191
5. Γαβαλάς Χρήστος 169
6. Σκαραμαγκά Αναστασία 166
7. Νικολαράκης Στέφανος 152
8. Κόντε Παντελία 134
9. Μπαφίτης Λευτέρης 130
10. Ακάλεστου Άννα 124
11. Ροπαΐτου Μαργαρίτα 114

Δημοτική Κοινότητα Νάουσας
Πάρος Επιμένουμε στην Πράξη
1. Μπαφίτης Παντελής 235
2. Σπύρου Μαργαρίτα 189
3. Μπαφίτη Ασπασία 182
4. Αιγινήτη Ευαγγελία 78
-----------------------------------------------------
5. Σπανόπουλος Αθανάσιος 68
6. Σκορδούλης Αθανάσιος 64
7. Αλιφιέρης Χρήστος 62
8. Κρητικού Μαρία 56
9. Μπαφίτη Λουκία 53
10. Μαλάμου Ιωάννα 50
11. Διβόλη Άννα 31
Λαϊκή Συσπείρωση
1. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα  337
2. Μπαρμπαρίγος Γεώργιος  241
3. Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός  164

-----------------------------------------------------
4. Θεοδωράκου Ανθούλα  100
5. Κουζούμη Βαρβάρα  56
6. Καρποδίνης Γεώργιος  52
7. Βελέντζας Σταμάτης  51
8. Τριπολιτσιώτη Τρούσα Κων/να  46
9. Βαβανού Αργυρώ  31
10. Βαβανός Θεόδωρος  24
Σημ.: Απουσιάζει η σταυροδοσία από το 216ο εκλογι-
κό τμήμα Ναούσης. 

Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς
Πάρος Επιμένουμε στην Πράξη
1. Πούλιος Κων/νος 263
2. Λουκή Κυριακή 96
3. Κονταράτου Ειρήνη 95
-----------------------------------------------------
4. Ραγκούσης Δημήτρης 79
5. Τσουνάκης Πέτρος 24
6. Σκιαδά Πολυξένη 17
Λαϊκή Συσπείρωση
1. Κουταλίδης Ανδρέας 174
2. Σκιαδάς Αρσένιος 100
-----------------------------------------------------
3. Σκανδάλη Μαρία 58
4. Σκανδάλης Ματθαίος 48
5. Γκιόκα Θέμις 28

Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου
Πάρος Επιμένουμε στην Πράξη
1. Χριστόφορος Ευστράτιος 206
2. Παντελαίος Δημήτρης 156
3. Σάμιος Χρήστος 116
-----------------------------------------------------
4. Χριστοφόρου Γιαννούλα 82
5. Κεφάλα Μαγδαληνή 56
6. Ζουμή Ελισσάβετ 47
7. Παυλάκης Τζαννής 44
8. Πετρόπουλος Μιχαήλ 30
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
1. Παυλάκης Γεώργιος 115

2. Ρούσσος Γεώργιος 97
-----------------------------------------------------
3. Ραγκούση Ερατώ 45
4. Τζανακόπουλος Ιωάννης 33
5. Τζανακοπούλου Μανταλένα 32

Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας
Πάρος Επιμένουμε στην Πράξη
1. Αντωνοπούλου Άννα 394
2. Πούλιου – Αριανούτσου Μαρία 111
3. Γεμελιάρης Ηρακλής 106
-----------------------------------------------------
4. Τσαντολή Ζαμπετώ 80
5. Τριβυζάς Άγγελος 62
6. Γεμελιάρης Νικόλαος 41
7. Παντελαίος Πέτρος 41
8. Παρλιώνα – Κεχαγιά Αικ. 19
Λαϊκή Συσπείρωση
1. Γαράκη Τσιγώνια Ελένη 122
2. Βαβανού Εμμανουέλα 67
-----------------------------------------------------
3. Γεμελιάρης Εμμανουήλ 50
4. Φραντζής Νικόλαος 44
5. Φυσιλάνης Στέφανος 40
6. Βιτζηλαίος Ιωάννης 35

Κοινότητα Λευκών
Πάρος Επιμένουμε στην Πράξη
1. Κονταράτος Ιωάννης 226
2. Παντελαίος Ιωάννης 79
3. Γεροχρήστος Γιώργος 75
-----------------------------------------------------
4. Παντελαίος Γιώργος 53
5. Καπαρού Νικολέττα 44
6. Κορνάρος Αντώνης 40
7. Ραγκούση Ελένη 36
8. Λουκή Κατερίνα 18
Λαϊκή Συσπείρωση
1. Αλεξοπούλου Παντελαίου Αφροδίτη 78
2. Ρούσσου Αντωνία 50
-----------------------------------------------------

Πρώτο θέμα
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Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 222 331 117 194

2 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 223 532 297 268 14 7 120 148

3 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 224 504 299 285 11 3 143 142

4 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 225 525 310 294 12 5 117 176

5 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 226 495 266 244 14 8 107 137

6 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 227 500 305 294 11 5 139 149

7 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 228 490 280 264 14 2 100 164

8 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 229 495 296 281 11 4 102 179

9 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 230 515 321 309 9 3 130 179

10 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 231 519 297 281 10 6 102 179

11 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 232 486 297 287 4 6 120 167

12 ΝΑΟΥΣΑΣ 216 524 340 326 11 3 161 165

13 ΝΑΟΥΣΑΣ 217 510 293 270 18 5 149 121

14 ΝΑΟΥΣΑΣ 218 494 295 274 16 5 120 154

15 ΝΑΟΥΣΑΣ 219 477 269 247 18 4 135 112

16 ΝΑΟΥΣΑΣ 220 476 286 268 16 1 161 107

17 ΝΑΟΥΣΑΣ 221 471 289 274 9 6 171 103

18 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 213 364 253 238 11 4 138 100

19 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 214 370 243 234 9 0 154 80

20 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 215 436 295 272 18 5 170 102

21 ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 206 529 295 272 16 7 145 127

22 ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 207 540 353 319 27 7 194 125

23 ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 208 490 296 279 15 2 189 90

24 ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 209 551 379 358 18 3 223 135

25 ΚΩΣΤΟΥ 210 409 279 266 7 6 133 133

26 ΛΕΥΚΩΝ 211 453 263 253 7 3 138 115

27 ΛΕΥΚΩΝ 212 534 292 265 27 1 159 105

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 3837 3688

50.98% 49.02%
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3. Ρούσσου Ζαχαρούλα Νικολέττα 31
4. Πάσχος Γεώργιος 26
5. Αρκουλής Εμμανουήλ 18
6. Καρμάτη Μαυραγκά Δέσποινα 12

Κοινότητα Κώστου
Πάρος Επιμένουμε στην Πράξη
1. Ρούσσου Ειρήνη 101
2. Ρούσσος Αντώνης 69
3. Μπάλιος Ιάκωβος 32
-----------------------------------------------------
4. Λουκής Αναστάσιος 21
5. Ζουμή Μαργαρίτα 13
6. Χανιώτης Ηλίας 4
Λαϊκή Συσπείρωση
1. Πιτσικάλης Άγγελος 71
2. Βλάχου Γεωργία 67
-----------------------------------------------------
3. Ρούσσος Ιωάννης 42
4. Καπούτσου Βλάχου Αικ. 17
5. Καλλέργης Παναγιώτης 11

Δημοτικοί σύμβουλοι Αντιπάρου

«Αναγέννηση» Αντιπάρου
1. Δαμιανός Παλαιολόγος 164
2. Σωτήρης Σκούρτης 143
3. Γιάννης Βασιλόπουλος 130
4. Σωτήρης Μαρινάτος 95
5. Μπέτυ Παλαιολόγου 92
6. Αρτέμης Τριαντάφυλλος 83
7. Κέη Μαριάνου 82
-----------------------------------------------------
8. Γιάννης Παντελάκης 81
9. Χρήστος Φαρούπος 70
10. Μαρουσώ Καλαργύρου 69
11. Μάγδα Κριτσαντώνη – Μαούνη 61
12. Μαρίνα Μπαλάσκα-Καστανιά 55
13. Δαμιανός Καλάργυρος (Ντάμης) 52
14. Ζουζάνα Πιλαρίκοβα – Ρούσσου 51
15. Θεολόγος Καλάργυρος 42
16. Τριαντάφυλλος Γιώργος 34
17. Γιάννης Καπούτσος (Καπέλος) 33
18. Ελένη Ζάχαρη-Μαριάνου 23
19. Δαυίδ Καπούτσος 22
20. Ισαβέλλα Κουστουμπέκη 18
Μαζί για την Αντίπαρο
1. Βιάζη Ελένη
2. Κουβαράς Παρασκευάς 222
3. Τριανταφύλλου Μαργαρίτα 150
4. Μαριάνος Πιπίνος 120
5. Μαριάνος Γρηγόρης 111
6. Καπούτσος Παρασκευάς 103
-----------------------------------------------------
7. Βιάζης Αθανάσιος 100
8. Φαρούπος Δημήτριος 57
9. Χατζηπέτρου Φωτεινή 51
10. Καπούτσος Ιωάννης 48
11. Φαρούπου Μαντελένα 48
12. Κρητικού Ζαμπιώ 45
13. Μάζβουλας Μιχαήλ 43
14. Τριανταφύλλου Ανδρεάνα 37

15. Καλαργύρου Αικατερίνη 34
16. Παντελαίος Θωμάς 26
17. Τριαντάφυλλος Εμμανουήλ 26
18. Κρητικού Κατίγκω 12
19. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 12

Τα μηνύματα των συνδυασμών

Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη - Μάρκος 
Κωβαίος

«Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πάρος, 
Επιμένουμε στην Πράξη» και νυν Δήμαρχος Πάρου 
Μάρκος Κωβαίος και τα μέλη της, ευχαριστούμε πολύ 
τον Παριανό Λαό που μας τίμησε με την ψήφο του και 
επιβράβευσε ουσιαστικά τη συνέχεια του έργου μας.

Την επόμενη τετραετία είμαστε βέβαιοι ότι θα φα-
νούμε αντάξιοι των προσδοκιών του και θα μείνουμε 
σταθερά κοντά του στην ικανοποίηση των καθημε-
ρινών αναγκών. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσου-
με και όσους δε μας ψήφισαν. Κατανοούμε ότι απο-
δοκίμασαν το έργο της πρώτης πενταετίας και τους 
ενημερώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
αισθανθούν στην πράξη ότι ο Δήμαρχος αγκαλιάζει 
όλους τους πολίτες.

Τέλος, θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Κώστα Ρο-
κονίδα για το μεγάλο εκλογικό αποτέλεσμα που κα-
τέγραψε.

Εμείς μένουμε πιστοί στις προγραμματικές μας δη-
λώσεις ώστε να κάνουμε την Πάρο έναν σύγχρονο 
ευρωπαϊκό προορισμό. Ελπίζουμε ότι η αντιπολίτευση 
θα συμπορευτεί μαζί μας και θα μπορούμε επιτέλους 
να έχουμε έναν εποικοδομητικό δημόσιο διάλογο».

Λαϊκή Συσπείρωση - Κ. Ροκονίδας
«Είμαστε νικητές! 
Δεν μπορεί παρά να αισθανόμαστε δικαιωμένοι με 

το εκλογικό αποτέλεσμα της Λαϊκής Συσπείρωσης 
στο Δήμο της Πάρου.

Η πίκρα της στιγμής ότι δεν κατακτήσαμε την από-
λυτη πλειοψηφία, είναι ένα πρόσκαιρο συναίσθημα, 
που δεν μπορεί να μειώσει το μέγεθος της επιτυχίας 
της του εκλογικού μας ποσοστού και της πολιτικής 
ευθύνης που έχουμε απέναντι στο μισό του εκλογικού 
σώματος του νησιού μας, αλλά και απέναντι σε όλους 
εκείνους που ήθελαν να μας ψηφίσουν και άλλοι πα-
ράγοντες επηρέασαν την επιλογή τους.

Είμαστε περήφανοι και δικαιωμένοι γιατί κάναμε 
πράξη τη συσπείρωση και την συστράτευση πολλών 
ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, 
που εκπροσωπούν τις ριζοσπαστικές δυνάμεις της 
τοπικής μας κοινωνίας. 

Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τις χι-

λιάδες των παριανών που μας τίμησαν με τη ψήφο 
τους και όλους εκείνους που μας στήριξαν με κάθε 
τρόπο είτε με τη συμμετοχή τους στο συνδυασμό είτε 
με τη δουλειά τους δίπλα σε αυτόν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους νέους ανθρώπους 
που κατανοούν ότι αφουγκραζόμαστε τις δικές τους 
ανάγκες.

Το δικό μας όπλο ήταν η ξεκάθαρη πολιτική αντιπα-
ράθεση και η επιμονή μας να απαντήσουμε στις πραγ-
ματικές ανάγκες του παριανού λαού, στην καθημερι-
νότητά του και την προοπτική επίλυσης  των μεγάλων  
προβλημάτων του νησιού μας.

Αρνηθήκαμε να δημιουργήσουμε ψεύτικες προσ-
δοκίες, είπαμε όχι στην εικονική πραγματικότητα και 
βρεθήκαμε απέναντι σε συμφέροντα, που είμαστε 
σίγουροι ότι  σύντομα θα εκφράσουν τις απαιτήσεις 
τους προς τη δημοτική αρχή.

Δεν ενδώσαμε σε προκλήσεις και είμαστε σίγουροι 
ότι θα κερδίσουμε στο μέλλον το δικό μας στοίχημα.

Ενωμένοι, συσπειρωμένοι και αισιόδοξοι θα 
διεκδικήσουμε μέσα και έξω από το δημοτικό 
συμβούλιο καλύτερες μέρες για μας, τα παιδιά 
μας και τον τόπο μας».

Αναγέννηση Αντιπάρου - Α. Φαρούπος
«Το αποτέλεσμα των εκλογών δικαίωσε όλους εμάς 

που προσπαθήσαμε στην παρούσα δημοτική θητεία 
να στήσουμε ένα δήμο πάνω στα χαλάσματα. Δικαίω-
σε την προσπάθειά μας και επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές 
που πρεσβεύουμε (εντιμότητα, διαφάνεια, δημοκρα-
τία, ισονομία) έγιναν αντιληπτές από την τοπική κοι-
νωνία.

Για μένα προσωπικά αποτελεί μια επιπλέον δικαί-
ωση, αφού πιστοποιείται η εμπιστοσύνη των δημο-
τών στο πρόσωπό μου στη θέση του Δημάρχου. Η 
συμμετοχή στα κοινά είναι απαραίτητη για την σωστή 
λειτουργία του Δήμου και θα επιδιώξουμε την ενερ-
γή συμμετοχή όλων, εκλεγμένων και μη συμβούλων, 
φορέων, ενεργών πολιτών και νέων του νησιού μας.

Ελπίζω οι υποψήφιοι που εμφανίστηκαν και κατέ-
λαβαν θέσεις στην αντιπολίτευση να αποτελέσουν 
πραγματικά μετρήσιμο διαλεκτικό μέγεθος και τους 
εύχομαι μια παραγωγική θητεία με διάθεση συνεργα-
σίας, αφού μόνο μέσα από ενωτικό κλίμα μπορούμε 
να προσηλωθούμε στους κοινούς μας στόχους, που 
αφορούν την ευημερία και πρόοδο της Αντιπάρου».

ΜΑΖΙ για την Αντίπαρο – Ελ. Βιάζη
«Ως επικεφαλής του Συνδυασμού «ΜΑΖΙ για την 

Αντίπαρο», ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όλες 
και όλους, για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που 
μας δείξατε με την ψήφο σας, στον συνδυασμό μας 
και στους υποψήφιους συμβούλους του. Θα την τι-
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μήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ τους 
υποψηφίους συμβούλους, τους φίλους και τις φίλες 
που συμμετείχαν στον αγώνα μας, υπό συνθήκες που 
δεν μας τιμούν ως νησί.

Παράλληλα σέβομαι και την επιλογή όσων δεν μας 
ακολούθησαν, διότι η πορεία για την πρόοδο του νη-
σιού μας είναι κοινή. Είναι υπόθεση όλων μας. 

Επιθυμώ να συγχαρώ τον Συνδυασμό της Αναγέν-
νησης και τον Τάσο Φαρούπο για την εκλογή τους. 
Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ο Θίασος, όπως μας 
αποκάλεσαν, θα ανταποκριθεί μέσα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο με συνέπεια, υπευθυνότητα, ενωτική δι-
άθεση και με εποικοδομητικές προτάσεις κάνοντας 
πράξη την εντολή των συμπολιτών μας. Μέσα στο 
μικρό χρονικό διάστημα των 20 ημερών από τη δή-
λωση της υποψηφιότητας μας, καταφέραμε να ανα-
πτύξουμε ένα πρόγραμμα εφικτό και αληθινό! Κατα-
φέραμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε θίασος! Αλλά 
άτομα που αγαπάμε το νησί μας, έχουμε όραμα και 
όρεξη για δουλειά, ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά και 
τις οικογένειές μας. Δεν ενδιαφερόμαστε για θέσεις. 
Ούτε να κάνουμε το δήμο οικογενειακή μας υπόθε-
ση. Μοναδικός μας σκοπός είναι να πάει η Αντίπαρος 
μπροστά!

Για μένα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρ-
χει μόνον η Αντίπαρος. Εδώ μεγάλωσα, εδώ ζω, εδώ 
εργάζομαι, εδώ έχω τους ανθρώπους που αγαπώ και 
από εδώ θα φύγω όταν το θελήσει ο Θεός. Συνεπώς 
έχω υποχρέωση να αγωνίζομαι για την ανάπτυξη και 
την ευημερία του τόπου μου και των συμπολιτών μου.

Με το σκεπτικό αυτό θα πορευτούμε και στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να αλλάξουμε την μέχρι 
σήμερα πορεία. Άλλωστε το είπαμε προεκλογικά, το 
λέμε και θα το πράξουμε και στη συνέχεια. «ΜΑΖΙ για 

την Αντίπαρο».

Δημ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου Αντιπάρου
«Μεγάλη ικανοποίηση και χαρά για εμάς από την 

πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στις Ευρωεκλογές για 
την Πάρο κι Αντίπαρο. Στις 26 Μαΐου 2019, η πλει-
οψηφία των πολιτών των νησιών μας, αποδοκίμασε 
την Πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας μας 
συνεχίζεται σθεναρά μέχρι η Νέα Δημοκρατία να γίνει 
κυβέρνηση για να μπορεί να ανασάνει ξανά η χώρα 
μας. 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους εκλογικούς αντιπρο-
σώπους για την υπευθυνότητα που επέδειξαν κατά 
τη διάρκεια των καθηκόντων τους καθώς και για την 
άψογη συνεργασία που είχαμε. 

ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!
Όλοι μαζί ενωμένοι προχωρούμε!».

Λαϊκή Συσπείρωση Ν.Αιγαίου - Γ. Ντουνια-
δάκης

«Εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου, απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε 
όλους όσους ψήφισαν Λαϊκή Συσπείρωση στις πε-
ριφερειακές και δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐ-
ου 2019 και το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, και ειδικά σε 
όσους έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά. Επίσης 
στέλνω θερμό χαιρετισμό προς όλους όσους συ-
μπορεύτηκαν και συμπαραστάθηκαν με οποιονδήπο-
τε τρόπο στον αγώνα, για τις εκλογές, όπως και σε 
όλους και όλες που μας τίμησαν συμμετέχοντας στα 
ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Μπροστά μας έχουμε  κρίσιμες τις εθνικές εκλο-
γές. Προχωράμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότη-
τα. Καλώ όλους, όσες και όσους μας ψήφισαν στην 

Περιφέρεια, όσους δίστασαν να κάνουν το βήμα την 
προηγούμενη Κυριακή, πιεσμένοι από το κλίμα πόλω-
σης των ψεύτικων διλημμάτων, να προχωρήσουν και 
πιο αποφασιστικά να ενισχύσουν με την ψήφο τους 
το ΚΚΕ γιατί αυτό συμφέρει και είναι προς όφελος 
των νησιωτών και του λαού μας.

Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρω-
σης διαβεβαιώνουμε, ότι  θα αγωνιστούμε για τα 
συμφέροντα του λαού των Δωδεκανήσων και των 
Κυκλάδων. Εδώ στα νησιά του τουριστικού «θαύμα-
τος», που ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος ο μικρός 
επιχειρηματίας υποφέρει από τους φόρους, τα εξα-
ντλητικά ωράρια, την ακρίβεια κλπ, οι σύμβουλοι της 
Λαϊκής Συσπείρωσης θα διεκδικήσουμε κατά προτε-
ραιότητα την κάλυψη κρίσιμων λαϊκών αναγκών των 
νησιών, όπως στην Υγεία, στην Εκπαίδευση, στις υπο-
δομές για την προστασία της ζωής του λαού και της 
λαϊκής περιουσίας, για την άθληση, τον πολιτισμό, το 
περιβάλλον.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρω-
σης θα είναι το αυτί, το μάτι και η φωνή του λαού στο 
περιφερειακό συμβούλιο. Γιατί εμείς είμαστε απέναντι 
στα μεγάλα συμφέροντα τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, 
την ΕΕ, που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση τους, πα-
ρέχοντας ψίχουλα για τον απλό λαό.

Είμαστε σταθερά ταγμένοι με τη διεκδίκηση και την 
καθημερινή δράση, με τον αγώνα και την αλληλεγγύη 
για όλα όσα αφορούν τους νησιώτες, για τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα, την ειρήνη.

Ταυτόχρονα θα είμαστε μπροστά στη δράση 
και στον αγώνα με το λαό των νησιών για να βά-
λουμε φρένο σε ό,τι αρνητικό μας ετοιμάζουν 
και να ανοίξουμε το δρόμο στην ελπιδοφόρα 
λαϊκή αντεπίθεση!»
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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

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από κατάστηµα 

στην Παροικιά, κατά προτίµηση µε 

γνώσεις λογιστικής. Τηλ. για πληρο-

φορίες: 22840 22765, 6974 945 215

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η’ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΥ ζητείται από συνεργείο στις 

Καµάρες Πάρου. Μόνιµη ή εποχιακή 

εργασία. Τηλ. για πληροφορίες: 6973 

873 360

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ µε εµπειρία στη φροντίδα 

ηλικιωµένων και στην καθαριότητα, 

αναζητεί ανάλογη εργασία. Τηλ. 6907 

644 108 (κ. Λουίζα)

Πένθος
Αφιερωμένο στην αγαπημένη μας μάνα ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ, που έφυγε στις 

6 Απριλίου 2019 ημέρα Σάββατο. Στάθηκε για μας και ΜΑΝΑ και ΠΑΤΕΡΑΣ, μετά 
το χαμό του πατέρα μας που έφυγε στα 49 του και εκείνη ήταν μόλις 33 ετών. Την 
ευχαριστούμε.

Έφυγε η μάνα… Και τώρα δεν είσαι παιδί κανενός… Πόσο πονάει αυτή η σκέψη! 
Ποιος άλλος θα σε πονέσει και θα σε σκεφτεί όπως ΕΚΕΙΝΗ; Και γεννιούνται με τον 
πόνο και άλλες σκέψεις. Μανούλα ήσουν ευτυχισμένη; Σ’ έκανα περήφανη; Ήμουν 
δίπλα σου όταν το ήθελες; Πόσο πίσω μπορεί να σε πάει ο πόνος του χαμού της; 
Ήμουν καλό παιδί; Αναρωτιέσαι, και ξαφνικά κάποιος στο βάθος του δωματίου σε 
φωνάζει «ΜΑΜΑ» και το ένστικτο λειτουργεί πάλι. Και το μικρό παιδάκι που θρηνεί 
σκέφτεται τη μορφή της με περηφάνια και αγάπη. Το παράδειγμα προς μίμηση, η 
ΜΑΝΑ μας! Αλλά η ζωή ζητάει από σένα να συνεχίσεις το έργο της μάνας. Ευθύνη, 
βάρος, ευλογία και χαρά! Η ΜΑΝΑ όλων είναι η ΑΓΑΠΗ και αυτή δε χάνεται ποτέ!

Στη ΜΑΝΑ μας…
Ήταν Σάββατο πρωί, γλυκιά καλή μας ΜΑΝΑ, 
που έφυγες και χτύπησε, πένθιμα η καμπάνα.
Πάλεψες με υπομονή, μ’ όλη τη δύναμή σου
αλλά ο χάρος νίκησε και πήρε την ψυχή σου.
Έτσι το θέλησε ο Θεός, ψηλά να σ’ αναπαύσει
στο βάσανό σου οριστική, να γίνει πλέον παύση.
Είμαστε απαρηγόρητες, εμείς οι δυο σου κόρες
που μας αφοσιώθηκες, σε όλη τη ζωή σου.
Κυλά το δάκρυ μας θερμό και τελειωμό δεν έχει
το θάνατο της ΜΑΝΑΣ του, κανείς δεν τον αντέχει.
Φίλοι, γνωστοί και συγγενείς, το μάθανε και κλαίνε
κι όλοι τους τα καλύτερα, για σένα λόγια λένε.
Τώρα ψηλά στον ουρανό, ήσυχα θα κοιμάσαι
κι αιώνια στη μνήμη μας και στην καρδιά μας θα ‘σαι.
Δε θα τη βλέπουμε τώρα πια, έφυγε η ψυχή της
ένα θα μας παρηγορεί, που έχουμε την ΕΥΧΗ της.
Οι κόρες σου
Άννα και Μαρία

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
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Τα όρια στην 
πολιτική 
κριτική

Το δικαίωμα και τα όρια στην πολιτική κριτική και 
αντιπαράθεση, μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού πολι-
τισμού, αποτέλεσε τη βάση μιας ημερίδας, που έγινε 
πριν από λίγες μέρες από αυτοδιοικητικούς φορείς. 
Με πολύ απλά λόγια, τα κύρια θέματα που απασχό-
λησαν την ημερίδα ήταν τα γνωστά σε όλους μας, 
fake news, χτυπήματα κάτω από τη μέση, σκάνδαλα, 
λάσπη, ανθρωποφαγία και τα συναφή. 

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες έκνομων συμπε-
ριφορών από πολιτικά κόμματα, πολιτικά πρόσωπα 
και αργυρώνητους δημοσιογράφους. Φυσικά, οι τε-
λευταίοι παίζουν πάντα τον ρόλο του διαμεσολαβητή 
και το ηχείο της διάχυσης της συκοφαντίας. Με το 
αζημίωτο βέβαια. 

Τα τελευταία χρόνια, η πολιτική ζωή του τόπου μας 
δηλητηριάζονται από κάθε είδους σκιωδών συμπερι-
φορών, αδιαφορώντας για  το λεγόμενο συμβόλαιο 
πολιτικού πολιτισμού, με στόχο την τήρηση των κα-
νόνων της πολιτικής δεοντολογίας και του fair play 
μεταξύ των πολιτικών προσώπων. Ιδιαίτερα στις 
προεκλογικές περιόδους η λάσπη στον ανεμιστήρα 
πάει σύννεφο. Περισσότερο οι πολιτικοί και λιγότερο 
οι αυτοδιοικητικοί καθημερινά κατακρεουργούνται 
από κακόπιστους πολίτες, πληρωμένους κονδυλοφό-
ρους και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που επιδίδο-
νται σε αποστολές δολοφονίας χαρακτήρων. Στόχος 
η άμεση βλάβη πολιτικού προσώπου με πηγαίους 
τηλεοπτικούς και έντυπους τίτλους, αδιαφορώντας 
για την πραγματική υπόσταση της κατηγορίας. Όταν 
μετά από κάποια χρόνια, το πολιτικό πρόσωπο θα 
κριθεί αθώο από τα δικαστήρια, τότε η είδηση θα 
καταχωρηθεί μονόστηλο στον Τύπο και θα περάσει 
απαρατήρητη από όλα τα άλλα Μέσα. Αποτέλεσμα, 
η απειλή διασυρμού και απαξίωσης ενός πολιτικού 
προσώπου, να εμποδίζει σοβαρούς και αξιόλογους 
να ασχοληθούν με την πολιτική και την αυτοδιοίκηση. 

Θα πρέπει, ο κάθε εχέφρων άνθρωπος που θέλει να 
μπει στον πολιτικό στίβο να αποδεικνύει καθημερινά 
ότι δεν είναι κλέφτης, λαμόγιο, ακόμη και ελέφαντας. 
Θα πρέπει να αντιμετωπίσει, πιθανούς επαγγελματίες 
εκβιαστές με όπλα έντυπα, ηλεκτρονικά και κοινωνι-
κής δικτύωσης και να διαφυλάξει την προσωπικότη-
τα του και της οικογενείας του από άρρωστα μυαλά 
που αμαυρώνουν εικόνες, δολοφονούν χαρακτήρες 
και σπιλώνουν ονόματα μέχρι τρίτης γενεάς. Υπάρχει 
λοιπόν ελεύθερος επαγγελματίας, πετυχημένος κοι-
νωνικά, να ρισκάρει την επαγγελματική και κοινωνική 
του θέση για να γίνει αιρετός, στην κεντρική πολιτική 
σκηνή ή στην αυτοδιοίκηση;

Σήμερα, που η απαξία των πολιτών προς τους πο-
λιτικούς και γενικά προς την πολιτική, εκδηλώνεται 
με τους γνωστούς «πεζοδρομιακούς» τρόπους λεκτι-
κούς αλλά και με τη γλώσσα του σώματος, θα υπάρ-
ξουν πραγματικοί «σωτήρες» για να αναλάβουν τα 
ηνία της χώρας;

Σήμερα, που οι μονταζιέρες των κομμάτων παρά-
γουν αναρίθμητα τρολς και η λάσπη θολώνει την ει-
κόνα κάθε πολιτικού προσώπου, θα γλυτώσει κανείς 
από τη σπίλωση;

Ποιος μπορεί να βάλει τα όρια στην πολιτική αντι-
παράθεση, όταν οι έχοντες τη δύναμη να τα επιβάλ-
λουν είναι οι πρώτοι που τα καταστρατηγούν;

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συναίνεση 
παρακαλώ…

Την εβδομάδα προ των εκλογών καθήμενος με 
φίλους και συζητώντας για τις δημοτικές εκλογές 
υποστήριξα ότι το χειρότερο σενάριο αποτελέ-
σματος θα ήταν με 14-13 εκλεγμένους δημοτι-
κούς συμβούλους, ανεξαρτήτως νικητή. 

Το «ντέρμπι» των δημοτικών εκλογών -που 
έγραφα και υποστήριζα εδώ και τρεις μήνες- 
εκλήφθηκε από αρκετούς ότι ήταν μία υπεκφυγή, 
ώστε να μη «χρωματιστώ» για την προτίμησή μου 
περί των δύο δημοτικών συνδυασμών. Τώρα, το 
γιατί είχα αυτήν την εντύπωση για το αποτέλεσμα 
δεν ήταν από ένστικτο, αλλά από μία άλλη παρα-
τήρηση των γεγονότων που εξελίσσονταν. Όμως 
ας πάμε και στο διά ταύτα.

Δίχως συναίνεση πλέον των δύο δημοτικών 
συνδυασμών δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε μία 
κανονιστική απόφαση. Ούτε μία! Από την άλλη 
μπορεί τύποις να έχει πλειοψηφία ο κ. Κωβαίος, 
αλλά ποιος του εγγυάται ότι σε κάθε συνεδρίαση 
θα έχει απίκο τους 14 εκλεγμένους του. Κάποιος 
δε θα λείπει σε μία υποχρέωση του δήμου (π.χ. έκ-
θεση τουρισμού ή κάποιο σεμινάριο). Κάποιος δεν 
μπορεί να αρρωστήσει; Άρα, η πλειοψηφία των 14 
συμβούλων θα είναι μόνο στα χαρτιά. Κανείς δε 
θα γνωρίζει σε κάθε συνεδρίαση ποιος από τους 
δύο συνδυασμούς θα έχει μέσα στην αίθουσα 
πλειοψηφία. Αυτό θυμηθείτε το…

Θα πω και μία άλλη άποψή μου (που αν θέλετε 
πετάξτε την). Αυτή η τετραετία του κ. Κωβαίου δε 
θα έχει καμία σχέση με την πρώτη πενταετία του 
ως δήμαρχος. Θέλει δε θέλει θα είναι καλύτερος. 
Και αυτό θα γίνει κάτω από την πίεση της ανά-
γκης ώστε να ψηφίζονται οι προτάσεις του. Θα 
ρωτήσετε φυσικά «δηλαδή θα είναι «όμηρος» των 
ορέξεων του συνδυασμού Ροκονίδα. Όχι φυσικά. 
Κανείς δεν είναι όμηρος κανενός, αν υπάρχει λο-
γική. Αν υπάρχει λογική τότε δακτυλοδεικτούμενοι 
είναι εκείνοι που αρνούνται. Αλλά…

Για να υπάρχει μία συναίνεση θα πρέπει να 
υπάρχουν και δείγματα εξ αρχής από την πλειο-
ψηφία. Και εξηγούμαι:

Ο Νόμος «Κλεισθένης» δίνει το δικαίωμα για 
πολλά πράγματα. Δεν μπορείς λοιπόν να ζητάς 
συναίνεση σε θέματα που προτείνεις, αν δεν έχεις 
παραχωρήσει πράγματα και εσύ. Και ο νοών νο-
είτο. Δεν μπορείς να αποφασίζεις από μόνος σου 
ποιους θα διορίσεις π.χ. επιστημονικούς συμβού-
λους δίχως να ρωτάς και τους άλλους, τουλάχι-
στον. Δεν μπορείς να τους ζητάς στήριξη με ψήφο 
και από την άλλη να μη δίνεις θέσεις και στους 
άλλους. Πιο λαϊκά, δεν μπορείς να έχει τον σκύλο 
χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Όλοι το γνωρίζου-
με αυτό.

Ίσως λοιπόν αυτή η νέα δημοτική αρχή να μπο-
ρεί να γράψει ιστορία στο νησί με τον τρόπο που 
θα χειριστεί τα θέματα και την απαραίτητη συναί-
νεση που θα δείξουν και οι δύο πλευρές. Ίσως, 
αυτό το ανάποδο αποτέλεσμα με το 14-13 γίνει 
μία αρχή για μεγάλα πράγματα στο νησί μας.

Οδός 
Κωνσταντίνου 
Μιχ. Κρίσπη

Ο Κωνσταντίνος Μιχ. Κρίσπης, εξέχουσα προ-
σωπικότητα της Πάρου στα μέσα του 19ου αι. 
Υπήρξε δήμαρχος Παροικιάς, βουλευτής της 
επαρχίας Παροναξίας για 20 έτη και πρόεδρος 
της Βουλής των Ελλήνων δύο φορές. 

Ήταν ο μοναχογιός του δημογέροντα Μιχαήλ 
Ι. Κρίσπη, που δολοφονήθηκε άγρια το 1831 
από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Κων-
σταντίνος, πέντε χρονών τότε, προλαβαίνει και 
φυγαδεύεται από την οικονόμο του σπιτιού, γλι-
τώνοντας από τη μανία για ολοκληρωτική εξό-
ντωση της οικογένειας από τον τακτικό στρατό 
που είχε αποβιβαστεί στην Πάρο για καταστολή 
της αναρχίας, την εποχή της δολοφονίας του 
Καποδίστρια.   

Ο Κωνσταντίνος Μιχ. Κρίσπης γεννήθηκε 
στην Παροικιά, στις 21 Μαΐου 1826 και πέθα-
νε στις 25 Απριλίου 1886 σε ηλικία 60 ετών. 
Σπούδασε νομικά και παντρεύτηκε την Ναταλία 
Νικ. Μπαρότση από τη Νάξο, με την οποία απέ-
κτησε πέντε παιδιά. Τον Μιχαήλ, τον Νικόλαο, 
τον Φραγκίσκο, την Αικατερίνη και την Ερατώ. 
Διακρίθηκε για την εντιμότητα, το ήθος και την 
αξιοπρέπεια του και τιμήθηκε από την πολιτεία 
με το σταυρό του Σωτήρος. Ενταφιάστηκε στο 
προαύλιο της Εκατονταπυλιανής ως δείγμα τι-
μής.  

Έργα επί δημαρχίας του: Η μαρμάρινη προ-
βλήτα «η Σκάλα», που εξυπηρέτησε 130 χρόνια 
την επιβίβαση και αποβίβαση των παριανών, 
η αντικατάσταση στους δρόμους των μικρών 
φαναριών με μεγάλα μέσα στα οποία υπήρχε 
λάμπα πετρελαίου, που άναβε ο διορισμένος 
υπάλληλος της δημαρχίας. Αφιέρωση του στην 
Εκατονταπυλιανή τα δύο χάλκινα μανουάλια 
μπροστά στο τέμπλο και πολλά άλλα εκκλησια-
στικά αντικείμενα.

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 24, 144, του Ν. Χρ. 
Αλιπράντη).

Η οδός Κωνσταντίνου Κρίσπη βρίσκεται στην 
περιοχή Καινούργιο Πηγάδι και ξεκινάει από 
την οδό Λοχαγού Ιωάννη Φωκιανού έως την 
οδό Νικολάου και Φραγκίσκου Τσαντάνη.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Αγώνας 
δρόμου για 
στον Στέλλα

Ο δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ και η δημοτική κοινότη-
τα Μάρπησσας, με την υποστήριξη του συλλόγου γυ-
ναικών Μάρπησσας, του ΑΜΕΣ «Μαρπησσαϊκός» και 
της εθελοντικής ομάδας δράσης Μάρπησσας διοργα-
νώνουν τον 4ο αγώνα δρόμου προς τιμή του ήρωα 
Νικόλα Στέλλα.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Ιου-
νίου 2019 στη Μάρπησσα και θα ξεκινήσει από το 
άγαλμα του ήρωα στις 6 το απόγευμα.

Στον αγώνα θα υπάρχει διαδρομή 10 χλμ και 4 χλμ 
ενώ θα υπάρχει και ενός χλμ για τα παιδιά του δη-
μοτικού σχολείου. Η διαδρομή θα είναι σε χώμα και 
άσφαλτο και το κόστος συμμετοχής είναι μηδενικό. 
Επίσης, η διαδρομή θα διασχίσει την περιοχή όπου 
ουσιαστικά έδρασε ο ήρωας Νικόλας Στέλλας. Θα 
υπάρχει σηματοδότηση αλλά και δείκτες σε κομβικά 
σημεία της. Ο αγώνας υποστηρίζεται από την Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα Κυκλάδων). Θα υπάρ-
χουν δυο σταθμοί ανεφοδιασμού, για τα 10χλμ στο 
4χλμ και 8χλμ και για τον αγώνα των 4χλμ θα υπάρχει 
σταθμός στα 3χλμ. Δηλωσεις συμμετοχής μπορεί να 
υποβάλλονται και την ημέρα του αγώνα.

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των 10 χλμ  και 
4 χλμ έχουν όλοι άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως 
ηλικίας. Σε περίπτωση που ο/η δρομέας είναι κάτω 
των 18, η δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι υπογε-
γραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα. Η συμμετοχή στον 
αγώνα γίνεται με ατομική ευθύνη του καθενός. 

Τουρνουά 
Αγάπης

Αγώνες βόλεϊ θα πραγματοποιηθούν στις 26 Ιουνίου 
2019 στη μνήμη του Αλέξανδρου Καρποδίνη.

Γι’ αυτό το τουρνουά, που είναι ξεχωριστό σε ουσία 
με τη συμμετοχή των παιδιών από την «Κιβωτό του 
Κόσμου», ο πατήρ Στυλιανός Μπιζάς γράφει:

«Και εμείς συνεχίζουμε στο δικό μας το όνειρο και 
στο δικό μας κόσμο...! Στο πλαίσιο της φιλοξενίας 
λοιπόν, των παιδιών από την Κιβωτό του Κόσμου, ήδη 
προετοιμάζουμε εντατικά το πρόγραμμά μας. 

Δε θα μπορούσε λοιπόν να λείπει μέσα από αυτό, το 
καθιερωμένο πλέον «τουρνουά αγάπης». Μόνο που 
αυτό το τουρνουά, θα έχει πλέον όνομα και θα λέ-
γεται «Τουρνουά αγάπης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΠΟΔΙ-
ΝΗΣ», με υπόσχεση καθιέρωσης για κάθε καλοκαίρι 
που θα γίνεται. 

Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνου-
με για τον Άνθρωπο Αλέκο, ο οποίος μαζί με το γιο 
του Βαγγέλη, αγκάλιασαν και στήριξαν αυτή τη δρά-
ση από την πρώτη χρονιά. Θερμές ευχαριστίες προ-
καταβολικά, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη 
συνδιοργάνωση και την πολύτιμη προσφορά της, την 
Attica Group, τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πά-
ρου για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων, τη Νάντια Ραγκούση για την επιμέλεια και 
προσφορά της πανέμορφης αφίσας, τις διοικήσεις 
και τις προπονήτριες των ΑΟ Πάρου και Νηρέα, τον 
Πρωτέα Πάρου - Αντιπάρου που είναι ο διοργανωτής 
από την πρώτη χρονιά, καθώς και τους εθελοντές και 
εθελόντριες που είναι δίπλα μας κάθε στιγμή και θα 
τους αναφέρουμε αναλυτικά την επόμενη φορά. Αλλά 
και εκείνες και εκείνους που θα ευχαριστήσουμε όταν 
έρθει η ώρα, για να μη σας αποκαλύψουμε από τώρα 
τις εκπλήξεις που ετοιμάζουμε. 

Άλλος ένας λόγος λοιπόν, για να δούμε για άλλη μία 
φορά το γήπεδο γεμάτο. Αυτό που απομένει τώρα, 
είναι να ετοιμαστούμε για αυτή τη «γιορτή αγάπης».

Αι κοινοτικαί εκλογαί
5 Μαΐου 1959
ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Εις όλας εν γένει τας Κοινότητας της Επαρχίας μας 

αι Κοινοτικαί εκλογαί διεξήχθησαν κατά τον πλέον πο-
λιτισμένον τρόπον όστις πράγματι μας ενθυμίζει πολι-
τικά ήθη Ελβετίας. 

Εκτιμώντες ιδιαιτέρως το γεγονός, οφείλουμε να 
εκφράσωμεν τα θερμά μας συγχαρητήρια τόσον προς 
τους εκλογείς, όσον και προς τους υποψηφίους, οι 
οποίοι κατά την προεκλογικήν περίοδον απέφυγον τον 
τόνον αντιμαχόμενων μερίδων και εν τη προσπάθεια 
της επικρατήσεώς των διετήρησαν τον ανταγωνισμόν 
εντός των πλαισίων της ευπρέπειας και πολιτισμένης 
ευγενούς αμίλλης.  

Οφείλομεν επίσης να εξάρωμεν το ευχάριστον γε-
γονός, ότι και η πολιτική ηγεσία των νήσων μας παρέ-
μεινεν αυστηρώς ουδετέρα, διακηρύξασα προς πάσαν 
κατεύθυνσιν, ότι ο λαός της Έπαρχίας μας γνωρίζων 
πρόσωπα και πράγματα, να δέον επιλέξη εκείνους οι 
οποίοι κρίνονται οι μάλλον ικανοί και ενδεδειγμένοι 
δια την επίλυσιν των τοπικών προβλημάτων εκ της 
οποίας εξαρτάται η ευημερία των χωρίων.

Εναπόκειται ήδη εις τους νεοεκλεγέντας Κοινοτι-
κούς Συμβούλους να επιδείξουν πνεύμα κατανοήσεως 
και να καταρτίσουν προγράμματα τετραετούς διαρ-
κείας, αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων δι’ 
εκάστην Κοινότητα λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι αι Κοι-
νότητες των νήσων μας είναι κατά το πλείστον πτωχαί 
και έχουν ανάγκην δια την επίλυσιν των θεμάτων των 
της απαραιτήτου αρωγής του Κράτους.   

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Δ. Πάρου (Κυκλάδων)
Έτος: 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.658
Ψηφίσαντες: 2.100
Έγκυρα: 2.071
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ψήφοι 1.143 (55,19%), 

6 έδρες 
ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ψήφοι 928 (44,81%), 3 έδρες
Έτος: 1986
Εγγεγραμμένοι: 3.012
Ψηφίσαντες: 2.427
Έγκυρα: 2.398
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ψήφοι 1.217 (50,75%), 

7 έδρες
ΚΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ψήφοι 977 (40,74%), 4 

έδρες
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ψήφοι 204 (8,51%)
Έτος: 1990
Εγγεγραμμένοι: 3.204
Ψηφίσαντες: 2.622
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.592
Έγκυρα (2ος γύρος): 2.555
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 

1.258 (48,53%), 2ος γύρος ψήφοι 1.363 (53,35%) 7 
έδρες 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 1.133 
(43,71%), 2ος γύρος ψήφοι 1.192 (46,65%), 4 έδρες

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 201 
(7,75%)

Έτος: 1994
Εγγεγραμμένοι: 3.419
Ψηφίσαντες: 2.836
Έγκυρα: 2.732
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ψήφοι 1.435 (52,53%), 

7 έδρες 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ψήφοι 1.297 (47,47%), 

4 έδρες
Έτος: 1998
Εγγεγραμμένοι: 9.860
Ψηφίσαντες: 7.727
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.283
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.836
ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 2.614 

(35,89%), 2ος γύρος ψήφοι 3.283 (48,03%), 5 έδρες
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 

2.367 (32,50%), 2ος γύρος ψήφοι 3.553 (51,97%) 13 
έδρες 

ΑΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 2.302 
(31,61%), 3 έδρες

Έτος: 2002
Εγγεγραμμένοι: 11.577
Ψηφίσαντες: 8.377
Έγκυρα: 7.981
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ψήφοι 4.358 (54,60%), 15 

έδρες 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ψήφοι 2.602 (32,60%), 

7 έδρες
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ψήφοι 1.021 (12,79%), 

3 έδρες
Έτος: 2006
Εγγεγραμμένοι: 11.637
Ψηφίσαντες: 8.489
Έγκυρα: 8.040
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ψήφοι 5.396 (67,11%), 14 

έδρες 
ΚΟΝΤΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ψήφοι 2.644 (32,89%), 7 έδρες
Έτος: 2010
Εγγεγραμμένοι: 12.119
Ψηφίσαντες: 7.711
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.383
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.720
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 3.182 

(43,10%), 2ος γύρος ψήφοι 3.361 (50,12%), 16 έδρες 
ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1ος γύρος ψήφοι 2.966 

(40,17%), 2ος γύρος ψήφοι 3.352 (49,88%), 9 έδρες
ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ος γύρος ψήφοι 627 

(8,49%), 1 έδρα
ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 

608 (8,24%), 1 έδρα
Έτος: 2014
Εγγεγραμμένοι: 12.599
Ψηφίσαντες: 7.890
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.578
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.866
ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 3.356 

(44,29%), 2ος γύρος ψήφοι 4.456 (64,90%), 16 έδρες 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 2.034 

(26,84%), 2ος γύρος ψήφοι 2.410 (35,10%), 7 έδρες
ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 1.344 

(17,74%) 2 έδρες
ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ος γύρος ψήφοι 

844 (11,14%) 2 έδρες
Πηγές: «Φωνή της Πάρου» τεύχος 133

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη



Παιχνίδι και γνώση
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η επιστημονική ομάδα του ΟΠΑΠ επισκέφθη-

κε τις ακαδημίες του ΑΟ Πάρου και πρόσφερε ποδοσφαιρική γνώση στους 
εκκολαπτόμενους άσους της παριανής ομάδας.

Η επιστημονική ομάδα του ΟΠΑΠ επισκέφθηκε το δημοτικό στάδιο Πα-
ροικιάς στις 24 Μαΐου και με διαδραστικά παιχνίδια με τους προπονητές 
των ακαδημιών του ΑΟΠ έδωσε μία άλλη νότα στα παιδιά.




