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Προ των ευθυνών μας
Το μέλλον κρίνεται την Κυριακή
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Έτσι, για να μη ξεχνιόμαστε δηλαδή, να σημει-
ώσω ότι το ΠΑΝ.ΚΙ. (Παναθηναϊκό Κίνημα), στο 
δήμο της Αθήνας, εξέλεξε ένα δημοτικό σύμβου-
λο. Τώρα που μπήκαν τα θεμέλια για την αρχή του 
κτισίματος του νέου μεγάλου κινήματος, πάμε 
φουλ και για την εκλογή ευρωβουλευτή. Μιλάμε 
ότι πρέπει να είναι το μοναδικό κόμμα σε όλη την 
Ευρώπη, που το απαρτίζουν οπαδοί ομάδας, οι 
οποίοι έχουν και πολιτικό φορέα. Ούτε ο IRA στην 
Ιρλανδία, δε θα μπορούσε να σκεφθεί τόσο προ-
χωρημένη κίνηση. «ΠΑΟ – ΘΡΗΣΚΕΙΑ – Θ. 13».

Το καλυτερότερο βέβαια ήταν την περασμένη 
Τετάρτη, στην 
π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ή 
συγκέντρωση 
του Ρόκο. Έρ-
χεται λοιπόν 
ένας γνωστός 
Παριανός και 
πιστός φίλος 
του «ορθόδο-
ξου» κόμματος 
και μου ανοίγει 
συζήτηση για 
διάφορα γρα-
φτά μου στην εφημερίδα. «Να δεις» σκέφτομαι 
«που θα θέλει να μου τα σούρει για κανένα δημο-
σίευμά μου». Και τι ήθελε λοιπόν να μου πει ο σύ-
ντροφας! Απλά πράγματα. Του είχα ξυπνήσει μέσα 
του τον πωρωμένο βάζελο και την καταβρίσκει με 
τις αναφορές μου στις «διαφωνίες», για τον Πανα-
θηναϊκό!

Ο σύντροφας λοιπόν και γνωστότατος επιστήμο-
νας στο νησί, ήταν από τους πρώτους της εποχής 
του οπαδικού κινήματος και ήξερε απ’ έξω και 
ανακατωτά την αρχή της ιστορίας του συνδέσμου 
φιλάθλων της Θύρας 13. Ωραία, να του γνωρίζω 
και τον άλλο σύντροφα της ροζ αριστεράς, τον 
Κολλάρο και να ανοίξουμε στην Πάρο γραφείο του 
ΠΑΝΚΙ.

Λοιπόν, πάμε και στα ωραιότερα. Εκεί πάνω 
λοιπόν, που η αγωνία έφθανε στο κατακόρυφο 
με τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών την 
περασμένη Κυριακή το βράδυ και το τηλέφωνο 
κουδούνιζε δαιμονισμένα όλη την ώρα, με παίρνει 
ένας φίλος τηλέφωνο. «Έ», σκέφτομαι, «θα θέλει 
να μάθει κανένα αποτέλεσμα». Και τι με ρωτάει 
λέτε; «Μήπως ξέρεις πως πάει με τους σταυρούς 
στην Αθήνα, η Γρηγορία;». Τώρα τι να του έλεγα… 
Τες πα. Πρέπει να ήταν ο μοναδικός Παριανός σε 
όλο το νησί που είχε τέτοια αγωνιώδη ερωτήματα 
στις 2 τα ξημερώματα.

Πάντως η Γρηγορία μας ήταν εδώ το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, μαζί με πολλούς άλλους τουρί-
στες του νησιού μας. Έρχεται το καλοκαίρι συμπα-
τριώτες. 

Να αφήσω το παραπολιτικό και να γράψω κάτι 
ανθρώπινο. Η ήττα του Γιάννη, στην Αντίπαρο, 
φαινόταν εδώ και καιρό. Κανείς όμως, από τους 
πραγματικούς φίλους του, δεν ήθελε να πιστέψει 
την τόσο μεγάλη ήττα που υπέστηκε. Θα υποστή-
ριζα ακόμα, πως η βαριά –ουσιαστικά- ήττα του 
ήταν άδικη, με την έννοια πως δεν την άξιζε, από τη 
στιγμή κιόλας, που κατά τη διάρκεια της σύντομης 

θητείας του 
προσπάθησε 
για το καλύ-
τερο και έργα 
που δεν είχαν 
υλοποιηθεί επί 
χρόνια, ξεκί-
νησαν επί των 
ημερών του. 
Έχω ακόμα την 
εντύπωση πως 
οι περισσότε-
ροι Αντιπαριώ-
τες καταψήφι-

σαν προσωπικές του επιλογές και όχι τον ίδιο.

Να γράψω και κάτι άλλο, επίσης ανθρώπινο, που 
έχω την ανάγκη να το πω δημόσια. Την περασμένη 
βδομάδα, στην προσωπική μου στήλη, μου βγήκε 
το Αντι-ΠΑΣΟΚ άσκησα σκληρότατη κριτική στο 
νυν περιφερειάρχη, κ. Γ. Μαχαιρίδη. Την ώρα που 
έγραφα το κείμενο, μου ήρθε στο μυαλό πως θα 
στεναχωρούσα τον πραγματικά ευπατρίδη Παρια-
νό, κ. Παντελή Τζανακόπουλο. Τελικά, ξεπέρασα 
τον ανθρώπινο παράγοντα και έγραψα την άποψή 
μου για τον κ. Μαχαιρίδη. Το ίδιο βράδυ –που είχα 
πάει στη συγκέντρωση Βλαχογιάννη- ήρθαν πολ-
λοί συμπολίτες μας και μου είπαν το ίδιο σχεδόν 
πράγμα: «Βρε Δημήτρη, τον Τζανακόπουλο δεν 
το σκέφθηκες;». Μετά από λίγη ώρα είδα μπρο-
στά μου και τον ίδιο τον κ. Τζανακόπουλο. Ο κυρ-
Παντελής, σαν να μη συνέβαινε τίποτα με χαιρέ-
τησε και χαμογελώντας μου είπε: «κατανοώ πως 
είναι η άποψή σου, την οποία μάλιστα τη διατύπω-
σες και ενυπόγραφα». Χάρηκα για μία ακόμα φορά, 
που η ζωή τα έχει φέρει έτσι και για πάρα πολλά 
χρόνια μου έχει γνωρίσει έναν Κύριο, σαν τον κ. 
Τζανακόπουλο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.

Η διαφημιστική κάρτα της Γρηγορίας την αδικεί 
με τη φωτογραφία που έχει. Άσε, που είναι η ίδια μ’ 
αυτή που χρησιμοποίησε το 2010 και τότε, δεν της 
πήγαν καλά τα πράγματα.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Τώρα η Πάρος
Οι Παριανές και οι Παριανοί με την ψήφο τους έστει-

λαν μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Τα επιτελεία των 
παρατάξεων πρέπει να μελετήσουν τα αποτελέσματα 
και να βγάλουν τα συμπεράσματα τους. Αυτή η απο-
κωδικοποίηση πρέπει να έχει ένα και μόνο στόχο. Ότι  
θα πρέπει να δουλέψουν όλοι από την επόμενη μέρα 
για το καλό της Πάρου.

Εκτός όμως από τους υποψήφιους δημάρχους και 
τα επιτελεία τους, όλοι εμείς πρέπει να προβληματι-
στούμε για το τι θα κάνουμε την Κυριακή, μπροστά 
στην κάλπη. Η ψήφος της δεύτερης Κυριακής, θα 
καθορίσει το μέλλον της  Πάρου. Το μέλλον της οικο-
νομίας μας, το μέλλον των παιδιών μας. Τώρα στην 
απόφασή μας δεν πρέπει να μετρήσουν απλά οι φιλί-
ες, οι συγγένειες, οι ιδιοτελείς δεσμεύσεις κλπ.

Η επόμενη πενταετής θητεία του δημοτικού συμ-
βουλίου είναι πολύ κρίσιμη. Είναι κρίσιμη γιατί το 
οικονομικό  και πολιτικό πλαίσιο που καλούνται να 
λειτουργήσουν οι δήμοι είναι ασφυκτικό. Οι αποφά-
σεις των συγκυβερνήσεων για τον οικονομικό στραγ-
γαλισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, η υποστελέχω-
ση και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες εγκρίσεων των 
αποφάσεων, καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο των 
δημοτικών συμβουλίων. Αυτή η κατάσταση σε συν-
δυασμό με το ότι μεγάλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη 
και πολλές μελέτες είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν, 
προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συ-
γκεντρώνει ο νέος δήμαρχος.

Χρειάζεται γνώση, εμπειρία και αποφασιστικότητα.
Τους δυο υποψήφιους δημάρχους τους γνωρίζου-

με καλά. Τα προγράμματα τους και τις δεσμεύσεις 
τους τα ακούσαμε. Τους δημοτικούς συμβούλους 
που εκλέγονται και θα απαρτίζουν το νέο δημοτικό 
συμβούλιο τους ξέρουμε. Η ευθύνη της επιλογής μας 
είναι πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχουν περιθώρια να δια-
κινδυνεύουμε τίποτα. ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΑΣ.

Λαουτάρης

Ώ ρ α  ε υ θ ύ ν η ς
...η Πάρος σε κρίσιµη καµπή ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Την Κυριακή 25 Μαίου 2014
 ψηφίζω υπεύθυνα, δεν απέχω!

Αυτήν την Κυριακή η Παριανή Κοινωνία επιλέγει το µέλλον της.
Οι συνθήκες πρωτόγνωρες και εξαιρετικά δύσκολες για να µπορέσει το νησί µας να 
ανταπεξέλθει, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, θα πρέπει ο καθένας µας να αποφα-
σίσει µε υπευθυνότητα.

Απορρίπτω
Αντιστέκοµαι

Αρνούµαι
Αποµονώνω

Αποδοκιµάζω

Επιλέγω

∆εν απέχω

Επιλέγω

τα λόγια και τις υποσχέσεις που δεν µπορούν υλοποιηθούν 
στο σχέδιο υποβάθµισης του Νησιού µας
την επιστροφή στο παρελθόν της ανεύθυνης πολιτικολογίας 
αυτόν που θεωρεί τον δηµόσιο διάλογο διχασµό για την κοινωνία
τη συµµετοχή ακραίων στοιχείων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Πάρου 

υπεύθυνη ∆ηµοτική Αρχή µε κοινωνική και δηµοκρατική ευαισθησία, 
που συνδυάζει εµπειρία µε νέες ιδέες.
παίρνω την τύχη του Νησιού στα χέρια µου. 
Η Πάρος µας είναι πολύ σηµαντική, για να αφεθεί στην τύχη της.
∆ήµαρχο στην υπηρεσία της Πάρου και όχι την Πάρο στην υπηρεσία 
του ∆ηµάρχου.

Ψηφίζω για το µέλλον µας

Ψηφίζω Χρήστο Βλαχογιάννη  
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Την περασμένη Κυριακή 18/5 πραγματοποιήθηκαν σε Πάρο και Αντίπαρο οι αυτο-
διοικητικές εκλογές.

Στην Πάρο, οι εκλογείς θέλησαν στον πρώτο γύρο να τιμωρήσουν αστοχίες της 
δημοτικής πλειοψηφίας και έτσι τη «στρίμωξαν», στο 26,84%.

Από την άλλη, οι εκλογείς έδωσαν μεγάλο προβάδισμα στο συνδυασμό του κ. Μ. 
Κωβαίου, δίνοντάς του 44,29%. Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών – Οικολογία Συμμετο-
χή Αλληλεγγύη, δεν μπόρεσε να καταφέρει να περάσει στο δεύτερο γύρο –κάτι που 
φημολογούταν το τελευταίο διάστημα- και έμεινε στο 17,74%. Τέλος, η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση επιβεβαίωσε τα όσα θετικά είχαν ακουστεί γι’ αυτή στην προεκλογική περίοδο, 
αποσπώντας το μεγαλύτερο ποσοστό της ιστορίας της, με 11,14%.

Τα πάντα πλέον είναι ανοιχτά για το β’ γύρο των εκλογών –που θα διεξαχθεί την 
Κυριακή 25/5- με αντιπάλους τους κ.κ. Βλαχογιάννη και Κωβαίο. 

Στην Αντίπαρο, ο κ. Αναστάσιος Φαρούπος, πέτυχε μία μεγάλη νίκη, εξασφαλί-
ζοντας το 54,52%, έναντι του δημάρχου κ. Γ. Λεβεντάκη, που έμεινε στο 45,48%. Η 
συμμετοχή στην Αντίπαρο ήταν πρωτοφανής, αφού για πρώτη φορά ψήφισαν 1018 
άτομα. Δηλαδή, μετείχε στην εκλογική διαδικασία το 81,83% των Αντιπαριωτών. Το 
ποσοστό συμμετοχής ήταν από τα μεγαλύτερα στη χώρα.

Επί της ουσίας
Οι δημοτικές εκλογές στην Πάρο, είναι από τις πλέον σημαντικές τα τελευταία χρό-

νια. Το νησί μας, που έχει ως κύρια βάση της οικονομίας του τον τουρισμό, πρέπει 
στον 21ο αιώνα να προσπαθήσει πολύ για τις υποδομές του και να υλοποιήσει μεγάλα 
έργα που είναι απαραίτητα.

Η δημοτική πλειοψηφία Βλαχογιάννη, έχει δείξει πως έχει την απαραίτητη τεχνο-
γνωσία για την υλοποίηση προγραμμάτων. Σαφώς όμως, την τελευταία τετραετία 

επικεντρώθηκε στην υλοποίηση του έργου κατασκευής του νέου αεροδρομίου, τις 
μελέτες για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Παροικιάς και τις διερευνη-
τικές κινήσεις για το εμπορικό λιμάνι και έχασε τη μάχη της καθημερινότητας. 

Από την άλλη, ο συνδυασμός του κ. Κωβαίου υπόσχεται ότι μπορεί να κερδίσει τη 
μάχη της καθημερινότητας. Ο κ. Κωβαίος, έχει πείσει μία μεγάλη μάζα των Παριανών 
ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως σε όλη 
του την προεκλογική μάχη επικεντρώθηκε στα επιτεύγματα της καθημερινότητας ως 
αντιδήμαρχος (διάνοιξη πηγαδιών, δρόμους, κλπ).

Ουσιαστικά οι ψηφοφόροι την Κυριακή, θα επιλέξουν ή την αποφασιστικό-
τητα για την υλοποίηση των μεγάλων έργων ή τη δυναμική για τη μάχη της 
καθημερινότητας. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά των δύο μονομάχων.

Οι συνδυασμοί
Μετά τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής, οι δημοτικοί συνδυασμοί (έως την 

ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας), είχαν δώσει στη δημοσιότητα τα παρα-
κάτω δελτία τύπου:

Μήνυμα Χρ. Βλαχογιάννη

«Η κοινωνία της Πάρου έστειλε το μήνυμά της, το οποίο και λάβαμε. Οφείλουμε όλοι 
να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. 

Αυτή η εβδομάδα, αποτελεί εβδομάδα αγώνα. Βλέποντας τις αστοχίες μας, ξεκινάμε 
την προσπάθεια για να πείσουμε τους υπόλοιπους ψηφοφόρους να εμπιστευτούν το 
μόνο πραγματικά αυτοδιοικητικό, ανεξάρτητο και πλήρως ακομμάτιστο συνδυ-

Προ των ευθυνών μας
Το μέλλον κρίνεται την Κυριακή
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ασμό, την «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλ-
λον». 

Κατανοούμε πλήρως, την αποχή και τη λευκή δια-
μαρτυρία. Ταυτόχρονα όμως καλούμε αυτούς που δι-
αμαρτυρήθηκαν να μετατρέψουν αυτή τους τη στάση, 
σε ψήφο αποδοκιμασίας έναντι του ξεπερασμένου και 
καταστροφικού παλαιοκομματισμού της παράταξης 
του κ. Κωβαίου.

Οι εποχές της κομματικής γραμμής και των κηδεμό-
νων έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Οφείλουμε να απο-
τρέψουμε το σχέδιο, να μετατραπεί η Πάρος σε 
δορυφόρο της Νάξου.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Είναι ώρα ευθύνης και όλοι 
μαζί, την ερχόμενη Κυριακή, ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ το μέλλον 
των παιδιών μας».

Μήνυμα Μ. Κωβαίου

«Παριανές, παριανοί,
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους όσοι συ-

νέβαλαν στην διαμόρφωση του νικηφόρου εκλογικού 
αποτελέσματος.

Ευχαριστώ όσους μας τίμησαν με την ψήφο τους 
αλλά και διαβεβαιώνω όλους όσοι έκαναν άλλη επιλο-
γή πως ο σεβασμός μου είναι απόλυτος στη δική τους 
απόφαση.

Ευχαριστώ τους υποψηφίους δημοτικούς και τοπι-
κούς συμβούλους οι οποίοι με τίμησαν με την εμπι-
στοσύνη τους και ιδιαίτερα τους νέους που με διάθεση 
και ενθουσιασμό στήριξαν την κοινή προσπάθειά μας. 
Όταν ο κυρίαρχος λαός μιλά όλοι οφείλουμε να τον σε-
βαστούμε! Δεν έχουμε μπροστά μας μια εκλογική εβδο-
μάδα, αλλά μία κρίσιμη δεκαετία, στην οποία ΟΛΟΙ θα 
πρέπει να συμβάλουμε προκειμένου να αναλάβουμε 
δράση στην Πράξη και όχι στα λόγια!

Θα ήθελα τέλος να σας διαβεβαιώσω ότι το σύνθημά 
μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ θα μας χαρακτηρί-
ζει επί της ουσίας ως αυριανή δημοτική αρχή».

Μήνυμα ΚΕΠ-ΟΣΑ

«Ο πρώτος γύρος των Δημοτικών Εκλογών τέλειω-
σε. Η  Κ.Ε.Π.-Ο.Σ.Α. έδωσε έναν όμορφο αγώνα, προ-
σπαθώντας να πείσει τους Παριανούς Πολίτες να απε-
γκλωβιστούν από τις δυνάμεις που επί τόσα χρόνια, 
«κυβερνούσαν» το νησί και το έφεραν εκεί που είναι 
σήμερα. Προσπάθησε, παρουσιάζοντας ένα πρωτοπο-
ριακό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, να κάνει  γνω-
στές, σε όλους, τις αιτίες της παρακμής και να προτείνει 
λύσεις για την υπέρβασή της. Προσπάθησε να αποκαλύ-
ψει την κακοδαιμονία του τόπου, που είναι οι πελατεια-
κές σχέσεις και οι οικογενειοκρατικές αντιλήψεις και παρεμβάσεις.

Συσπειρώσαμε διαφορετικές δυνάμεις και ανένταχτους πολίτες στη βάση της Συμ-
μετοχικής Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Συγκροτήσαμε ένα ψηφοδέλτιο αποτελούμενο τόσο από έμπειρα αυτοδιοικητικά 
στελέχη όσο και από νέους πολίτες, που με τις γνώσεις, τη ζωντάνια  και τα οράματά  
τους, αποτελούν ένα πολύ καλό δυναμικό και μια σημαντική παρακαταθήκη, για την 
προώθηση των νέων ιδεών για την ανατροπή της κατάστασης στο Δήμο. Προτείναμε 
ένα διαφορετικό μοντέλο αυτοδιοίκησης, ξεπερνώντας το δημαρχοκεντρικό σύστημα, 
βασισμένο στη συμμετοχή του πολίτη και τον λαϊκό έλεγχο. 

Σε αυτές τις εκλογές αυξήσαμε σημαντικά τις δυνάμεις που μας υποστήριξαν, καθώς 
και την εκπροσώπησή μας στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει την επόμε-
νη Κυριακή, αλλά δεν μπορέσαμε να σπάσουμε το κατεστημένο των πελατειακών και 
οικογενειακών εξαρτήσεων. Σεβόμαστε βέβαια το αποτέλεσμα των εκλογών, και την 
επιλογή των πολιτών αυτού του είδους αυτοδιοίκησης, θα κάνουμε όμως ό,τι περνάει 
από το χέρι μας για να δείξουμε τα αδιέξοδα στα οποία μας οδηγεί αυτή η επιλογή.

Δηλώνουμε στους πολίτες που μας εμπιστεύθηκαν με τη ψήφο τους, καθώς και σε 
ολόκληρο το Παριανό Λαό, ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, μέσα και έξω από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, συμμετέχοντας με όλες μας τις δυνάμεις στους μεγάλους αγώνες 
που έρχονται.

Δηλώνουμε σε όλους όσους μας υποστήριξαν, ότι δεν θα εξαργυρώσουμε 
την ψήφο τους, κάνοντας υπόγειες και χωρίς αρχές, συμφωνίες για το Δεύτερο 
Γύρο.

Πιστεύουμε ότι και οι δύο «μονομάχοι» αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Οι διαφορές τους είναι προσχηματικές 
και αφορούν μόνο το θέμα της «καρέκλας» και το 
ποιος θα διαχειριστεί την εξουσία. Γι’ αυτούς τους 
λόγους η Κ.Ε.Π.-Ο.Σ.Α. δε στηρίζει κανέναν από 
τους δύο υποψήφιους.

Συνεχίζουμε με νέα ορμή τον αγώνα για μια διεκδικη-
τική τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με τους πολίτες, για την 
επίλυση των προβλημάτων της Παριανής Κοινωνίας».

Μήνυμα Λαϊκής Συσπείρωσης

«Καταρχάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εκεί-
νους και εκείνες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, συμπορεύτηκαν μαζί της και 
στήριξαν τα ψηφοδέλτια της στο δήμο και την περιφέ-
ρεια.

Τα ποσοστά μας (11,14% στο δήμο και 11,43% στην 
περιφέρεια) στην Πάρο παρουσίασαν σημαντική αύξη-
ση σε σχέση με το 2010. Στο δήμο κατά 239 ψήφους 
ή σε ποσοστό κατά 39% περίπου και στην περιφέρεια 
κατά 162 ψήφους ή σε ποσοστό κατά 22% περίπου.

Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που στη-
ρίζεται από το ΚΚΕ και μετέχουν σε αυτό και βάζουν 
πλάτη ριζοσπάστες, αγωνιστές, άνθρωποι που αντιλαμ-
βάνονται ότι και στο νησί μας πρέπει να ανατραπεί η 
κατάσταση που ζούμε, έδωσε αυτή την εκλογική μάχη 
με τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα και την εκλογή 2 
δημοτικών συμβούλων. Γνωρίζουμε ότι δεν θα είχαμε 
πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, αν αρκετοί συμπατριώτες 
μας δεν ξεπέρναγαν αγκυλώσεις, προκαταλήψεις και 
διλήμματα. 

Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το συνολικό εκλο-
γικό αποτέλεσμα εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την 
οργή, την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία απένα-
ντι στην πολιτική  της δημοτικής αρχής όλα αυτά 
τα χρόνια και όχι την αποδοχή της πολιτικής του 
κ. Κωβαίου. 

Έχουμε επίγνωση ότι μεγαλώνουν οι ευθύνες μας, να 
αξιοποιήσουμε όλο αυτό τον κόσμο που προεκλογικά 
βρεθήκαμε μαζί του, να συμβάλουμε πιο αποφασιστι-
κά στην συγκρότηση, τη μαχητικότητα και μαζικότητα 
ενός αγωνιστικού κινήματος στην Πάρο. Πορευόμαστε 
χωρίς να έχουμε και χωρίς να καλλιεργούμε αυταπά-
τες. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυ-
ριακής γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 
υπάρχουν για να βελτιωθεί η θέση της λαϊκής οικογέ-
νειας στο νησί μας και να μπουν σε τροχιά επίλυσης τα 
σημαντικά ζητήματα του τόπου. 

Εμείς, σε κάθε περίπτωση, με καθαρό τρόπο 
έχουμε πει ότι διαφωνούμε με τα εκβιαστικά δι-

λήμματα του εκλογικού νόμου και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη στήριξης 
κανενός από τους μετέχοντες στον Β’ γύρο, αφού θεωρούμε ότι η πολιτική τους 
αποτελεί όψεις του ίδιου νομίσματος.

Καλούμε: 
- Τους συνεργαζόμενους, φίλους και ψηφοφόρους μας,
- Τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, μικρούς εμπόρους, άνεργους, συντα-

ξιούχους, νέους και νέες, που θέλουν να αντισταθούν στην αντιλαϊκή πολιτική, 
Να ενισχύσουν αυτή την Κυριακή μαζικά το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλο-

γές. Έτσι την επόμενη μέρα ο λαός μας θα είναι πιο ισχυρός για να αποτρέψουμε τα νέα 
μέτρα, να αποσπάσουμε βελτιώσεις και να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα προοπτική».

Μήνυμα Αν. Φαρούπου

«Αντιπαριώτισσες και Αντιπαριώτες,
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας τίμη-

σαν με τη ψήφο τους και εμπιστεύθηκαν το πρόγραμμά μας. 
Παράλληλα θέλω να ευχαριστήσω τους υποψηφίους του συνδυασμού μας οι οποίοι 

έδωσαν έναν δυνατό και έντιμο προεκλογικό αγώνα. Το αποτέλεσμα της 18ης Μαΐ-
ου έδειξε ότι η Αντίπαρος γύρισε σελίδα. Υπόσχομαι ότι οι δεσμεύσεις μας θα γίνουν 
πράξεις. Εμείς είμαστε αυτοί που θα κάνουμε την διαφορά, ενώνοντας όλο το χωριό, 
αλλάζοντας το τοπίο.

Θα βάλουμε την Αντίπαρο στην θέση που της αξίζει».



ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ
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Αντίπαρος

186ο Εκλ. Τμ.
Λεβεντάκης: 237
Φαρούπος: 251

187ο Εκλ. Τμήμα
Λεβεντάκης: 216
Φαρούπος: 292

Κώστος

 192ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 118
Κωβαίος: 99
Σαρρής: 38
Ροκονίδας: 16

Λεύκες

193ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 120
Κωβαίος: 109
Σαρρής: 16
Ροκονίδας: 6

194ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 106
Κωβαίος: 128
Σαρρής: 25

Ροκονίδας: 17

Μάρπησσα

195ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 95
Κωβαίος: 173
Σαρρής: 62
Ροκονίδας: 17

196ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 141
Κωβαίος: 198
Σαρρής: 47
Ροκονίδας: 21

Αρχίλοχος

190ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 122
Κωβαίος: 114
Σαρρής: 36
Ροκονίδας: 9

191ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 158
Κωβαίος: 184
Σαρρής: 42
Ροκονίδας: 14

Αγκαιριά 

188ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 80
Κωβαίος: 130
Σαρρής: 50
Ροκονίδας: 21

189ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 124
Κωβαίος: 151
Σαρρής: 37
Ροκονίδας: 17

Παροικιά

203ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 59
Κωβαίος: 101
Σαρρής: 53
Ροκονίδας: 72

204ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 67
Κωβαίος: 105
Σαρρής: 64
Ροκονίδας: 52

205ο Εκλ. Τμ.

Βλαχογιάννης: 67
Κωβαίος: 130
Σαρρής: 81
Ροκονίδας: 63

206ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 60
Κωβαίος: 127
Σαρρής: 52
Ροκονίδας: 59

207ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 51
Κωβαίος: 117
Σαρρής: 57
Ροκονίδας: 46

208ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 60
Κωβαίος: 121
Σαρρής: 62
Ροκονίδας: 56

209ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 72
Κωβαίος: 127
Σαρρής: 57
Ροκονίδας: 51

210ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 60
Κωβαίος: 154
Σαρρής: 60
Ροκονίδας: 37

211ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 57
Κωβαίος: 145
Σαρρής: 73
Ροκονίδας: 46

212ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 61
Κωβαίος: 125
Σαρρής: 52
Ροκονίδας: 87

Νάουσα
197ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 58
Κωβαίος: 120
Σαρρής: 79
Ροκονίδας: 19

198ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 58
Κωβαίος: 141

Σαρρής: 76
Ροκονίδας: 18

199ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 71
Κωβαίος: 108
Σαρρής: 67
Ροκονίδας: 28

200ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 57
Κωβαίος: 150
Σαρρής: 58
Ροκονίδας: 24

201ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 59
Κωβαίος: 149
Σαρρής: 76
Ροκονίδας: 12

202ο Εκλ. Τμ.
Βλαχογιάννης: 53
Κωβαίος: 150
Σαρρής: 46
Ροκονίδας: 14

δημοτικές εκλογές
Αντίπαρος συνολικά
Γραμμένοι: 1.244
Ψήφισαν: 1.018
Έγκυρα: 996
Άκυρα: 19
Λευκά: 3
«Αναγέννηση Αντιπάρου», Αν. Φαρούπος: 543 (54,52%, έδρες 8). Το 2010 ο 

συνδυασμός Μαριάνου είχε λάβει 40,02% και ο συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρο», 
13%.

«Ανάπτυξη – Ενότητα – Δημιουργία», Γ. Λεβεντάκης: 453 (45,48%, έδρες 5). 
Το 2010 είχε λάβει 46,98%.

Πάρος συνολικά
Γραμμένοι: 12.581
Ψήφισαν: 7.890
Έγκυρα: 7.5778 
Άκυρα: 225
Λευκά: 87
«Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον», Χρ. Βλαχογιάννης: 2.034 

(26,84%, έδρες 6). Το 2010 ο συνδυασμός είχε λάβει 43,10%.
«Πάρος, Τώρα στην Πράξη» Μ. Κωβαίος: 3.356 (44,29%, έδρες 6).
«ΚΕΠ-ΟΣΑ» Ν. Σαρρής: 1.334 (17,74%, έδρες 2). Το 2010 ο συνδυασμός της 

ΚΕΠ είχε λάβει 8,49%.
«Λαϊκή Συσπείρωση», Κ. Ροκονίδας: 844 (11,14%, έδρες 2). Το 2010 είχε λάβει 

8,22%.
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σταυροδοσία υποψηφίων

περιφερειακές εκλογές

Αντίπαρος
Γραμμένοι: 1.184
Ψήφισαν: 975
Έγκυρα: 899
Άκυρα: 38
Λευκά: 38
Μαχαιρίδης: 325 (36,15%)
Χατζημάρκος: 363 (40,38%)
Σπύρου: 118 (13,13%)
Καφαντάρη: 56 (6,23%)
Σπυρίδης: 37 (4,12%) 

186ο εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 177 
Χατζημάρκος: 171 
Σπύρου: 63
Καφαντάρη: 29
Σπυρίδης: 20

187ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 186
Χατζημάρκος: 154
Σπύρου: 55
Καφαντάρη: 27
Σπυρίδης: 17

Πάρος
Γραμμένοι: 12.560
Ψήφισαν: 7.866
Έγκυρα: 7.051
Άκυρα: 323
Λευκά: 482
Μαχαιρίδης: 1.588 (22,52%)
Χατζημάρκος: 2.909 (41,24%) 
Σπύρου: 1.292 (18,32%)
Καφαντάρη: 853 (12,10%)

Σπυρίδης: 409 (5,80%)
Κώστος

192ο Εκλ. Τμ. 
Μαχαιρίδης: 78
Χατζημάρκος: 77
Σπύρου: 44
Καφαντάρη: 34
Σπυρίδης: 6

Λεύκες
193ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 57
Χατζημάρκος: 114
Σπύρου: 19
Καφαντάρη: 25
Σπυρίδης: 16

194ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 71
Χατζημάρκος: 102
Σπύρου: 35
Καφαντάρη: 23
Σπυρίδης: 27

Μάρπησσα
195ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 64
Χατζημάρκος: 126
Σπύρου: 45
Καφαντάρη: 64
Σπυρίδης: 28

196ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 717
Χατζημάρκος: 169
Σπύρου: 53

Καφαντάρη: 50
Σπυρίδης: 21

Αρχίλοχος
190ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 113
Χατζημάρκος: 62
Σπύρου: 49
Καφαντάρη: 17
Σπυρίδης: 18

191ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 176
Χατζημάρκος: 102
Σπύρου: 51
Καφαντάρη: 23
Σπυρίδης: 19

Αγκαιριά
188ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 33
Χατζημάρκος: 80
Σπύρου: 95
Καφαντάρη: 26
Σπυρίδης: 32

189ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 42
Χατζημάρκος: 121
Σπύρου: 92
Καφαντάρη: 22
Σπυρίδης: 24

Παροικιά
203ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 50
Χατζημάρκος: 123

Σπύρου: 48
Καφαντάρη: 41
Σπυρίδης: 10

204ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 55
Χατζημάρκος: 126
Σπύρου: 49
Καφαντάρη: 32
Σπυρίδης: 12

205ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 66
Χατζημάρκος: 138
Σπύρου: 54
Καφαντάρη: 47
Σπυρίδης: 12

206ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 35
Χατζημάρκος: 145
Σπύρου: 55
Καφαντάρη: 40
Σπυρίδης: 19

207ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 48
Χατζημάρκος: 114
Σπύρου: 38
Καφαντάρη: 42
Σπυρίδης: 17

208ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 27
Χατζημάρκος: 148
Σπύρου: 56

Καφαντάρη: 37
Σπυρίδης: 18

209ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 56
Χατζημάρκος: 123
Σπύρου: 58
Καφαντάρη: 39
Σπυρίδης: 12

210ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 53
Χατζημάρκος: 151
Σπύρου: 45
Καφαντάρη: 33
Σπυρίδης: 13

211ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 68
Χατζημάρκος: 149
Σπύρου: 59
Καφαντάρη: 27
Σπυρίδης: 8

212ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 54
Χατζημάρκος: 158
Σπύρου: 42
Καφαντάρη: 43
Σπυρίδης: 17

Νάουσα
197ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 112
Χατζημάρκος: 44
Σπύρου: 53
Καφαντάρη: 32

Σπυρίδης: 11

198ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 65
Χατζημάρκος: 92
Σπύρου: 49
Καφαντάρη: 45
Σπυρίδης: 10

199ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 66
Χατζημάρκος: 85
Σπύρου: 55
Καφαντάρη: 31
Σπυρίδης: 11

200ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 59
Χατζημάρκος: 94
Σπύρου: 63
Καφαντάρη: 30
Σπυρίδης: 15

201ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 75
Χατζημάρκος: 96
Σπύρου: 52
Καφαντάρη: 25
Σπυρίδης: 19

202ο Εκλ. Τμ.
Μαχαιρίδης: 63
Χατζημάρκος: 102
Σπύρου: 33
Καφαντάρη: 25
Σπυρίδης: 15

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραμμένοι: 306.798
Ψήφισαν: 185.280
Έγκυρα: 171.294
Άκυρα: 6.837 (3,69%)
Λευκά: 7.149 (3,86%)
Μπροστά το Νότιο Αιγαίο, Γ. Χατζημάρκος: 61.186 (35,71%). Έδρες 9. (Το 2010 

ο συνδυασμός Χ. Κόκκινου είχε λάβει 31,08%).

Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργίας, Ιω. Μαχαιρίδης: 55.269 (32,27%). 
Έδρες 8. Το 2010 είχε λάβει 50,90%).

Νησιωτική Ανατροπή, Μπ. Σπύρου: 31.483 (18,38%). Έδρες 5. (Το 2010 ο συν-
δυασμός του κ. Συρμαλένιου είχε λάβει 8,75%).

Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, Λίλα Καφαντάρη: 13.561 (7,92%). Έδρες 2. (Το 
2010 είχε λάβει 9,04%).

Ελληνική Αυγή Ν. Αιγαίου, Σάββας Σπυρίδης: 9.813 (5,73%). Έδρες 2.

«Πάρος, Τώρα στην Πράξη»
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Πατέλης Άγγ.: 438
2. Χριστόφορος Χρ.: 403
3. Τριπολιτσιώτης Γ.: 402
4. Μαρινόπουλος Αθ.: 355
5. Σαρρή – Παπακυρίλου Δώρα: 355
6. Λεοντής Μικές: 281
-----------------------------------------
7. Ρούσσος Βατίστας: 276
8. Πετρόπουλος Ιω.: 265
9. Μαλινδρέτος Χαρ.: 264
10. Καραχάλιος Στ.: 257
11. Ρούσσος Π.: 255
12. Πούλιος Γ.: 243
13. Πατέλη Αικ.: 234
14. Μαλαματένιος Εμ.: 232
15. Σαραντινός Χρ.: 229

16. Λουκής Γ.: 218
-----------------------------------------
17. Ραγκούσης Γεωρ.: 212
18. Μανωλάκη-Κονταράτου Θεοδ.: 179
19. Ρούσσος Κων/νος: 179
20. Παντελαίος Ηλ.: 171
21. Ροδίτου Αγ.: 161
22. Αρμάου Φραγκ.: 160
23. Μιχελής Γ.: 154
24. Καβάλλης Δημ.: 143
25. Μιχαλάτος Παν.: 135
26. Βιτζηλαίου Αικ. 132
27. Οικονόμου Θεοδ.: 129
28. Ρούσσος Αντ.: 110
29. Κοτσώνης Κίμων: 108
30. Μπαρμπαρής Γ.: 102
31. Περράκης Π.: 102
32. Δευτερίγος Μιχ.: 101
33. Χατζόπουλος Ν.: 96

34. Μπόνης Στ.: 93
35. Ακάλεστου Άννα: 86
36. Ραγκούσης Ηλ.: 82
37. Αλιπράντη Χρ.: 78
38. Ραγκούσης Β.: 75
39. Μάζαρος Κων/νος: 58
40. Αρκουλής Ηλ.: 52
41. Ντόμπρης Θεοδ.: 52
42. Ρίτσος Θεοδ.: 50
43. Επιτροπάκης Γεωρ.: 44
44. Κρητικού Μαρ.: 35
45. Σκανδάλης Γεωρ. 35
46. Νομικός Γ.: 27
47. Αλεξάνδρου Μαρ.: 17

Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς
1. Πούλιος Κων/νος: 157
-----------------------------------------

2. Τσαντουλή Μαρία: 107
3. Παντελαίος Χρ.: 104
-----------------------------------------
4. Κονταράτος Κ.: 36
Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου
1. Χριστόφορος Ευστ.: 202
-----------------------------------------
2. Τζανακοπούλου Ανδρ.: 81
3. Χριστοφόρου Γιαν.: 57
-----------------------------------------
4. Κεφαλά Μαρ.: 49
5. Ραγκούσης Ιω.: 28
6. Μηλαίος Φρ.: 22

Τοπική Κοινότητα Κώστου 
1. Βλάχου Γεωργία: 49
-----------------------------------------
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«Ενιαία Κίνηση Πολιτών
Ενότητα για το μέλλον»
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα 297
2. Καλακώνας Μηνάς 294
3. Χανιώτη Μαρία 294
4. Αντιπαριώτης Δημήτρης 281
5. Άγουρος Άγγελος 280
6. Λουκής Γιώργος 249
-----------------------------------------
7. Κεμπάμπης Παναγιώτης 230
8. Βελέντζας Φραγκίσκος 218
9. Ρούσσος Ζαχαρίας (Κοντογιώργης) 
206
10. Παντελαίος Απόστολος 196
11. Μαούνης Ιωάννης 184
12. Ρούσσος Παντελής 170
13. Μπιζά Ταρασία 168
14. Αλιπράντης Απόστολος 164
15. Κουζούμης Ιωάννης 154
16. Καταπόδης Θεοφάνης 136
-----------------------------------------
17. Γεμελιάρης Εμμανουήλ 122
18. Σιφναίος Εμμανουήλ 113

19. Φραντζή Τζανακοπούλου Αικ. 102
20. Παντελαίος Θωμάς 99
21. Πούλιου Χριστοφόρου Δημ. 90
22. Καπούτσος Βασιλ. 88
23. Ντούσης Στέφ. 77
24. Τρίχα Σταυρούλα 72
25. Παντελαίος Γεωργ.66
26. Τσαντάνη Μαρία 66
27. Σκαραμαγκάς Ιωάννης 62
28. Τριβυζά Αννέζα 54 
29. Κόντε Παντελία 53
30. Αρμπελιά Αικ. 41
31. Φωκιανός Εμμ. 37
32. Διβόλη Άννα 26
33. Μπαφίτη Παρασκ. 22
34. Ρούσσος Ευαγ. 18

Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς
1. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ:134
-----------------------------------------
2. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: 84
3. ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ ΚΑΣ.: 31
-----------------------------------------
4. ΣΚΙΑΔΑ ΑΙΚ.: 20  
5. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.: 18  
6. ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΔΗΜ.: 13

Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου 
1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 170
-----------------------------------------
2. ΖΗΛΕΛΗ ΑΙΚ.: 58
3. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡ.: 55
-----------------------------------------
4. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.: 49 
5. ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩ.: 46  
6. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝ.:17  
   
Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας

1. ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤ.: 153
-----------------------------------------
2. ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΣΤ.: 109
3. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡ.: 33
-----------------------------------------
4. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚ.: 23  
5. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΤ.: 17  
Δημοτική Κοινότητα Νάουσας
1. ΒΑΒΑΝΟΥ ΗΡΩ: 107
-----------------------------------------
2. ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΧΡ.: 91
3. ΠΑΡΟΥΣΗΣ Γ.: 82
-----------------------------------------
4. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΑΘ.:74

5. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝ.: 54
6. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔ.: 48 
 
Δημοτική Κοινότητα Πάρου
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧ.: 160
-----------------------------------------
2. ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: 139
3. ΠΑΣΣΟΣ ΑΝΤ.: 112
-----------------------------------------
4. ΦΛΩΚΟΣ ΞΕΝ.: 85  
5. ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΡΓ.: 67  
6. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛ.: 30 
 
Τοπική Κοινότητα Κώστου 
1. ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ: 78
-----------------------------------------
2. ΛΟΥΚΗΣ ΑΝ.: 18
-----------------------------------------
3. ΜΠΑΛΙΟΣ ΙΑΚ.: 14  
4. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤ.: 5  
   
Τοπική Κοινότητα Λευκών   
1. ΧΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ: 121
-----------------------------------------
2. ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΚΥΡ.: 63 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.: 9

«Αναγέννηση Αντιπάρου»
Φαρούπος Αναστάσιος (δήμαρχος)
1. Σκούρτης Σωτ.: 149
2. Βασιλόπουλος Ιω.: 133
3. Τριαντάφυλλος Αρτέμης: 100
4. Παλαιολόγος Δαμιανός: 99

5. Πατέλης Δημ.: 83
6. Τριαντάφυλλος Ιω. του Αρτεμίου: 76
7. Σταθερός Νικ.: 70
8. Τριαντάφυλλος Ιω. του Διονυσίου: 70
-----------------------------------------
9. Μαρινάτος Σωτ.: 69
10. Καλάργυρος Δαμιανός: 60

11. Φαρούπος Χρ.: 58
12. Παντελάκης Ιω.: 57
13. Μαριάνος Παύλος: 51
14. Καλάργυρου Αθ.: 50
15. Τριανταφύλλου Μαργ.: 50
16. Φαρούπου Χρ. 59
17. Καπούτσος Κων/νος: 47

18. Καπούτσος Απ.: 45
19. Πατέλη Αρσενία: 43
20. Φαρούπου Άννα: 31
21. Καστανιάς Δημ.: 30
22. Τριαντάφυλλος Παν.: 30
23. Κεμεντζοπούλου Ελ.: 29
24. Τριανταφύλλου Αικ.: 21

«Ανάπτυξη - Ενότητα - Δημι-
ουργία»
1. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: 193
3. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ: 161
4. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ: 88

5. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: 78
-----------------------------------------
6. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: 74
7. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 71
8. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ: 69
9. ΜΩΡΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ: 62
10. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 63

11. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: 59
12. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 43 
13. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 35
14. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: 33
15. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ: 32
16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 30
17. ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ: 29

18. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 26
19. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΙΓΚΩ: 20 
20. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ: 19 
21. ΤΡΑΪΚΑΠΗ – ΣΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: 17
22. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: 14
23. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: 14
24. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 11

«ΚΕΠ - ΟΣΑ»
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρρής Νίκος
2. Γκόγκας Αλέξης: 249
-----------------------------------------
3. Κασαπίδης Αναστάσιος: 236
4. Βολοσυράκης Νικόλαος: 212
5. Σπύρου Παναγιώτης: 209
6. Καστρουνής Σωτήρης: 193
7. Κεφάλας Φραγκίσκος: 143
8. Θαλλασινός Ιωάννης: 136
9. Αναγνωστόπουλος: 129
10. Γκίκας Στέλιος: 115
11. Μανούσος Στέλιος: 113
12. Ισιγώνης Εμμανουήλ: 108
13. Καβάλλης Γιώργος: 94
14. Σάμιος Ανδρέας: 94
15. Μαραγκουδάκης: 93
16. Χριστοφόρου Δέσποινα: 91

17. Βαζάκα Αφροδίτη: 86
18. Ρούσσος Κώστας: 81
19. Βελέντζας Σταμάτης: 80
20. Μαυραγκάς Αντώνης: 70
21. Βαβανού Εμμ.: 60
22. Βιτζηλαίος Ιωάννης: 56
23. Σιφναίου Μαρία: 55
24. Πατρόκι Εμμ.: 45
25. Κατσαρός Ιωάννης: 44
26. Φερεντίνου Αμαλία: 43
27. Καφφάτος Δημήτρης: 41
28. Αποστολίδης Κλεομένης: 36
29. Κόττη Ιωάννη: 36
30. Στεφάνου Νικόλαος: 36
31. Παπανικολαου: 32
32. Πούλιου Ελένη: 25
33. Λαύδας Βασίλης: 25
34. Σπανός Αλέξανδρος: 25
35. Γιακουμοπούλου: 22
36. Βασάλου Δημήτρης: 21
37. Νικολαΐδης Πέτρος: 21

38. Φρατζή Ανδριανή: 21
39. Στέλλας Σταύρος: 15

Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς
1. Σκανδάλης Ματθ.: 61
2. Παντελαίου Ασημ.: 43
3. Παναγάκη Αικ.: 16
4. Παπαποστόλου: 13
   
Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου 
1. Καβάλλη Σπ.: 52
2. Παυλάκης Κ.: 31
3. Τσιγώνιας Γεωρ.: 23  
   
Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας
1. Τζανετάκη Ολ.: 56
2. Βιτζηλαίος Ιω.: 42
3. Περαντινού ΑΘ.: 29
4. Λουρίδης Στ.: 13 
 
Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

1. Θεοφίλης: 139
2. Βεντουρής: 138
3. Ταντάνης: 129
4. Λαχταρίδης: 96
5. Χαμηλοθώρη: 71
6. Δεβελίογλου: 12
  
Δημοτική Κοινότητα Πάρου
1. Μαύρης: 195
2. Γρηγοράσκου: 172
3. Ευταξιάδης: 129
4. Φερεντίνου: 106
5. Πρωτολάτης: 53
6. Κολλάρος: 27 
 
Τοπική Κοινότητα Κώστου 
1. Ζουμής Παντ.: 13  
   
Τοπική Κοινότητα Λευκών   
1. Παναγάκη: 10
2. Χατζηγρηγορίου: 8

2. Ρούσσου Γεωρ.: 15
-----------------------------------------
3. Ρούσσου Αργ.: 12
4. Ζουμή Μαργ. 9

Τοπική Κοινότητα Λευκών

1. Κονταράτος Ιω. 81
-----------------------------------------
2. Παντελαίος Ιω.: 70
3. Καπούτσος Νικ. 36

4. Κορνάρος Αντ.: 11

Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας

1. Αντωνοπούλου Άννα: 215
-----------------------------------------
2. Τριβυζά Εργίνα: 149
3. Τριβυζάς Β.: 102
-----------------------------------------
4. Βιτζηλαίου Νικ.: 38
5. Παντελαίος Π.: 33
6. Τριβυζάς Δημ. 28

Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

1. Μπαρμπαρίγος Γ.: 338
-----------------------------------------
2. Σπύρου Μαργ.: 239
3. Σιμιτζής Παν.: 161
-----------------------------------------
4. Σπανόπουλος Αθ. 127
5. Μαλάμου Ιω.: 110
6. Πετρόπουλος Ιω.: 91

Δημοτική Κοινότητα Πάρου

1. Ιορδάνης Παν.: 448
-----------------------------------------
2. Σιφναίος Παντ.: 279
3. Ροπαΐτη – Φραγκούλη Μαργ.: 252
-----------------------------------------
4. Μπιζάς Ιω.: 182
5. Καβάλλη Λουΐζα: 167
6. Παντελαίος Αθ.: 130
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Σημεία των καιρών
Αν υπάρχει ένας μεγάλος 

φταίχτης στην πολιτική ζωή 
και αυτός πρέπει να κατα-
δειχθεί με κάθε τρόπο, είναι 
ο «απλός», «καθημερινός», 
ψηφοφόρος. Αυτός ο Ελ-
ληναράς, που κάθεται στον 
καφενέ σταυροπόδι και λέει: 
«Να πάνε να πνιγούν όλοι. 
Θα τους μαυρίσω!». Όποτε 
ακούτε κάτι παρόμοιο στις παρέες σας, να ξέρετε 
πως έχετε μπροστά σας έναν Ηλίθιο με Περικεφα-
λαία, που σίγουρο είναι ότι στη συνέχεια θα πάει να 
ψηφίσει κανονικότα και θα πάρει μαζί του στον πάτο 
της θάλασσας πολλούς…

Όλη η Ελλάδα στενάζει με το μνημόνιο. Αυτοκτονί-
ες έχουμε, συσσίτια (που είχαμε να τα δούμε από το 
Β’ παγκόσμιο πόλεμο και τη διάρκεια του εμφυλίου) 
έχουμε, χιλιάδες συνάνθρωποι μας υποφέρουν ψυ-
χολογικά απ’ αυτή την κατάσταση και τελειωμό δεν 
έχουν αυτές οι ιστορίες. Και όμως. Την περασμένη 
Κυριακή, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφό-
ρων αυτής της χώρας ψήφισε για την αυτοδιοίκηση 
εκπροσώπους των χρεοκοπημένων κομμάτων του 
μνημονίου. Θέλουμε να πιστεύουμε –ίσως εκφρά-
ζουμε και ευχή- ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί και 
μεθαύριο στις ευρωεκλογές. Θέλουμε να πιστεύ-
ουμε, ότι έστω και την ύστατη ώρα, κάποιοι θα λο-
γικευθούν και θα στείλουν στην ανεργία αρκετούς 
κρατικοδίαιτους πολιτικούς.

Ας δώσουμε όμως και μερικά παραδείγματα της 
πλήρους ηλιθιότητας που δέρνει μερικούς Ελληνα-
ράδες, που κατά τα άλλα βυζαντινολογούν και λένε 
απίστευτες σαχλαμάρες στους καφενέδες. Στο Δήμο 
Βόλου, ο κ. Αχιλλέας Μπέος θριάμβευσε την πρώ-
τη Κυριακή των εκλογών. Προφανώς οι Βολιώτες 
πιστεύουν πως όσα ακούστηκαν και όσα γράφηκαν 
για τον κ. Μπέο και τα στημένα παιχνίδια, δεν τους 
αφορούν. Προφανώς και οι δικαστικές αποφάσεις 
δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Μπέος, για δήμαρχος λοι-
πόν. Μου θυμίζει έντονα την ιστορία με τους συγκε-
ντρωμένους έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, 
κατά τη διάρκεια της δίκης Παπαγεωργόπουλου. 
Φώναζαν για τον «Μέγα Αλέξανδρο»-Παπαγεωργό-
πουλο, που τα έβαλε μαζί του η «μαφία» των δικα-
στών… Δε θα μου φανεί καθόλου περίεργο αν μετά 
την αποφυλάκιση του κ. Παπαγεωργόπουλου (που 
τον είχαμε καμάρι όλοι οι Έλληνες για τις αθλητικές 
του επιδόσεις), βάλει και πάλι υποψηφιότητα και 
εκλεγεί! Γιατί όχι άλλωστε…

Πάμε και παρακάτω. Δήμαρχος από την πρώτη 
Κυριακή στη Ζαχάρω Ηλείας, ο κ. Πανταζής Χρο-
νόπουλος, που είχε κηρυχτεί έκπτωτος στην προη-
γούμενη θητεία του και είχε οδηγηθεί στις φυλακές. 
Ο κ. Πανταζής Χρονόπουλος, έχει περίπου 100 δικα-
στικές εκκρεμότητες και καταδίκες για σοβαρά αδι-
κήματα. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος έχει 
καταδικαστεί πρωτόδικα σε 59 χρόνια κάθειρξη, για 
τις ευθύνες του στις πυρκαγιές του 2007 που κα-
τέκαψαν την Ηλεία, ενώ είναι κατηγορούμενος στο 
πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, για παράνομη 
μετακύληση προστίμων. Δεν σχολιάζω ακόμα τις χα-
ριτωμένες ιστορίες συμπατριωτών μας που θέλουν 
δήμαρχο στο Μαραθώνα τον κ. Ψινάκη… ούτε φυ-
σικά τη μάχη του Δήμου Πειραιά με το συνδυασμό 
των εφοπλιστών-επιχειρηματιών… Απλά, να πω, ότι 
κατά την καταμέτρηση των υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο κ. Β. 
Μαρινάκης και τη δεύτερη θέση ο κ. Π. Κόκκαλης. 

Όλοι οι παραπάνω έχουν εκλεγεί νομιμότατα και 
δημοκρατικότατα. Κανείς τους δε σφετερίστηκε 
θέση, κανείς τους δεν την άρπαξε με τη βία, κανείς 
τους δεν επιβλήθηκε με αντιδημοκρατικό τρόπο. 
Κανείς τους. Όλοι τους ψηφίστηκαν από συμπατρι-
ώτες μας. Όλοι τους. Τους ψηφίσαμε…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Πανηγύρι της 
Αναλήψεως

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, για 85η χρονιά θα διοργανώσει το πανηγύρι του 
συλλόγου, παραμονή της Αναλήψεως.

Την Τετάρτη 28 Μαΐου, ο σύλλογος συνεχίζοντας την 
παράδοση των τελευταίων ετών να τιμά παλιούς προέ-
δρους του, θα τιμήσει τον κ. Στέλιο Βιώνη.

Τέλος, την εκδήλωση θα πλαισιώσουν το συγκρότημα 
του Κυριάκου Μοστράτου και με παραδοσιακή μουσική 
(τσαμπούνα και τουμπέκι) οι κ.κ. Κοσμάς Σαρρής και 
Νίκος Σαρρής.

Ο «Μπέκαμ» 
συνέρχεται

Οι Φιλόζω-
οι Εθελοντές 
Πάρου, με 
ανακοίνωσή 
τους ενημέ-
ρωσαν σχετι-
κά με την τύχη 
ενός κυνηγό-
σκυλου που 
έγινε θέμα 
σ υ ζ ή τ η σ η ς 
στο νησί μας, 
λόγω της κατάστασης που είχε εντοπιστεί.

Στις 19 Μαΐου, η ΦΕΠ δημοσιοποίησε το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Στον Αστυνομικό Σταθμό Νάουσας Πάρου παραδώ-
σαμε σήμερα στον κηδεμόνα του τον Μπέκαμ, το πόιντερ 
που βρέθηκε αποστεωμένο στις 24 Μαρτίου, στην περι-
οχή Κολυμπήθρες. 

Το σκυλί είχε παραδοθεί με εντολή εισαγγελέα στο 
σύλλογό μας Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου, ΜΟΝΟ για 30 
ΗΜΕΡΕΣ ώστε να το φροντίσουμε κατάλληλα, ενώ στην 
αίτησή μας είχαμε ζητήσει ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
του σκύλου. Παρ’ όλα αυτά σημειώνουμε ότι είναι η 
πρώτη φορά στην Πάρο που εισαγγελέας διέταξε απο-
μάκρυνση ζώου για παθητική κακοποίηση. Ο Μπέκαμ 
όταν βρέθηκε τον περασμένο Μάρτιο. ζύγιζε 17.500 κιλά 
περίπου και σήμερα παραδόθηκε σχεδόν 6 κιλά πιο πα-
χύς, περίπου 23.300 κιλά. Με συνεχή φροντίδα και κα-
τάλληλη τροφή βελτιώθηκε η κατάσταση του σκύλου και 
έτσι καταρρίπτεται το επιχείρημα και η δικαιολογία «το 
χειμώνα αδυνατίζει και το καλοκαίρι παχαίνει» (!) που 
ακούμε συχνά από κηδεμόνες που διατηρούν σ αυτήν 
την κατάσταση τα κυνηγόσκυλά τους. 

Θυμίζουμε ότι για το περιστατικό έγινε αυτεπάγγελτη 
δίωξη, έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα οριστεί δικά-
σιμος. Παράλληλα εκτός της ποινικής δίωξης ο Νόμος 
4039 προβλέπει και διοικητικά πρόστιμα για την παρά-
λειψη των κανόνων ευζωίας, τα οποία ήδη ο κηδεμόνας 
του σκύλου έχει πληρώσει».

Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης

Στις 14/5/2014 πραγματοποιήθηκε η απονομή των 
βεβαιώσεων παρακολούθησης του 1ου κύκλου των 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης Πάρου, σε 53 άτομα σταδιακά και συνεχίζουν να 
παρακολουθούν το πρόγραμμα άλλα 24 άτομα.

Τα προσφερόμενα προγράμματα παρακολούθησαν 
ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρ-
φωσης. Τα πρώτα προγράμματα ήταν:

Αγγλικά για τον Τουρισμό – 3 τμήματα 39 εκπαιδευ-
όμενοι

Ιταλικά για τον Τουρισμό – 2 τμήματα 30 εκπαιδευό-
μενοι

Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής – 1 τμήμα 
8 εκπαιδευόμενοι

Τα πτυχία παρέδωσε στους εκπαιδευόμενους ο Δή-
μαρχος Πάρου, κ. Βλαχογιάννης και η ορισμένη υπεύ-
θυνη του ΚΔΒΜ Πάρου, Άννα Κάγκανη και ο υπεύθυνος 
εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, κ. 
Ιωάννης Κουτσογιάννης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ «[…] τόσο 
ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Βλαχογιάννης, όσο και η Πρό-
εδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Άννα Κάγκανη, επεσήμαναν 
την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και πως η μόρφωση 
δεν επιδέχεται όριο ηλικίας και δεν τελειώνει ποτέ επι-
βεβαιώνοντας έτσι το τίτλο του προγράμματος «Δια Βίου 
Μάθησης».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-

αστή λόγω ανάγκης,  

πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 

και εντός οικισµού  από 60 

έως 150 τµ σε τιµές κάτω 

του κόστους από 45.000, 

πολύ µικρή προκαταβολή, 

πολλές δόσεις έναντι ενοι-

κίου. www.paroshomes.

livadas.de 

Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 

πωλείται µονοκατοικία 100 

τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 

µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 

1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-

λι, οπωροφόρα, βεράντες, 

πέργολες. Τιµή 95.000€.  

Έκπτωση στα  µετρητά, 

ευκολίες, ανταλλαγές δε-

κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 

6932285768 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-

λείται κτήµα 4.200 τµ, 

οικοδοµήσιµο, µε πα-

λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 

2284043160, 6945112134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-

ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-

ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 

διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-

ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  

ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  

ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 

2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-

ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 

επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 

6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-

ναστασία), ενοικιάζεται 

διαµέρισµα 3άρι, 80 

τµ. Τηλ.: 6977624072, 

2284042937   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-

σπριές), ενοικιάζεται 

κατοικία 125 τµ, µε δυο 

υπνοδωµάτια, δυο µπά-

νια, τζάκι, αυτόνοµη 

θέρµανση, µεγάλες βερά-

ντες, ελεύθερη πανταχόθεν 

σε κτήµα 6 στρεµµάτων. 

Τηλ.: 6977205591

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 

ταχυδροµείο), ενοικιάζε-

ται ισόγειο διαµέρισµα, 80 

τµ, µε δυο υπνοδωµάτι-

α, αυτόνοµη θέρµανση, 

καινούρια κουφώµατα, η-

λιακός. Τηλ.: 6970158787 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιά-

ζονται επιπλωµένα δίχωρα 

studios. Τηλ.: 2284053381, 

6978333147

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙ-

Α), ενοικιάζεται ισόγειο 

2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-

τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 

2109631639, 6977785214 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοι-

κιάζεται σπίτι, τριάρι, 

επιπλωµένο, για όλο το 

χρόνο. Σε ήσυχη περι-

οχή, µε parking. Τηλ: 

6932447962 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (στον κε-

ντρικό δρόµο προς την 

Εκατονταπυλιανή), ενοι-

κιάζεται κατάστηµα 23 τµ. 

Τηλ.: 25292, 6945120247

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΟΠΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 23 

ετών, ζητά εργασία, κατά 

προτίµηση πρωινές ώρες 

(απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευ-

τικής). Τηλ.: 6976695020

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία, 

για βράδυ και νύχτα, για 

φροντίδα ηλικιωµένων, 

µόνο στην Παροικία. Τηλ.: 

6934804731

ΚΟΠΕΛΑ, µε πτυχίο στις 

τουριστικές υπηρεσίες, 

δίπλωµα αγγλικών, γνώ-

ση Η/Υ, δίπλωµα Ι.Χ., µε 

εµπειρία, ζητεί εργασία σε 

οποιονδήποτε τοµέα. Τηλ.: 

6986325840

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, για 

κατάστηµα ειδών δώρου, 

στην παραλία της Παροι-

κίας, άνω των 30 ετών, 

οµιλών αγγλικά. Τηλ.: 

2284025086, 6945259620, 

(ώρες 10:00 -8:00 µµ)  

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “BLUE” 

στη Χρυσή Ακτή, ζητά-

ει ψήστη και προσωπικό 

κουζίνας για τη θερινή πε-

ρίοδο. Τηλ.: 6972720400 

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ζη-

τείται από εστιατόριο στην 

Παροικία. Τηλ.: 

2284024956 (κος 

Μένιος) 

ΟΙ ΝΕΡΟΤΣΟΥ-

ΛΗΘΡΕΣ AQUA 

PAROS (Κολυ-

µπήθρες), καλούν 

νέους-ες, που 

θέλουν να εργαστούν 

την θερινή περίοδο (α-

πό 15-20 Ιουνίου έως 

αρχές Σεπτεµβρίου) στις 

ειδικότητες: Υπεύθυνος 

υδάτινων παιχνιδιών, τα-

µίας, υπεύθυνος κουζίνας, 

βοηθός κουζίνας, υπεύθυ-

νος µπαρ, βοηθός µπαρ, 

σερβιτόρος πισίνας. Τηλ.: 

6986787878, 

e-mail: aquaparos@gmail.

com    

ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ 

ΚΑΙ ΜΠΟΥΦΕ ζητείται, 

από εστιατόριο στην Πα-

ροικία. Τηλ.: 2284023652

ΚΟΠΕΛΑ για σνακ-

µπαρ ξενοδοχείου 

ζητείται, στην Παροικία. 

Τηλ.: 2284023491 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

για µόνιµη εργασία ζητεί-

ται, για κατάστηµα στην 

Παροικία, µε πολύ καλές 

γνώσεις Αγγλικών & Η/Υ. 

Τηλ.: 6945770203

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ 

ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις 

Σωτήρες, ενοικιάζεται.

Τηλ.: 6934173780  

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-

ται, μάρκας Dynamic, 

66.000 btu, σε πολύ 

καλή κατάσταση. Τηλ.: 

6977248885 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΡΕ-

ΒΑΤΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 

δερµάτινη, λευκή, και-

νούρια, πωλείται στη µισή 

τιµή. Τηλ.: 2284024827 (ώ-

ρες καταστηµάτων) 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΡΚΑΣ 

FIAT PANDA πωλείται, 

έτος κυκλοφορίας 2007, 

1100 κυβικά, 63.400 χι-

λιόµετρα, τιµή 4.000 

ευρώ. Τηλ.: 6989673210, 

6979145867

Π Α Γ Ο Μ Η Χ Α Ν Ε Σ 

HOSHIZAKI – 

WESSAMET πωλούνται, 

καναπέδες, πολυθρόνες, 

τραπέζια, ηχεία CERWIN 

WEGA. Τηλ. : 2284024413, 

6942200981

Μικρές αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Νάουσα
τηλ.: 22840 52129
www.rakenti.com

& ζωντανή µουσική

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 31 Μαΐου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449
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Παριανόπουλα 
σε κορυφαίο camp

Το «11o Eugenios Gerards soccer camp & goalkeeper 
camp», είναι γεγονός, καθώς το καμπ που έγινε θεσμός, 
θα διεξαχθεί και φέτος το καλοκαίρι. Η μεγάλη διαφορά 
όμως είναι ότι αυτή την χρονιά ο Ευγένιος Γκέραρντ, 
συνεργάζεται με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα και το καμπ 
θα γίνει κάτω υπό τον έλεγχο και των δυο έμπειρων 
προπονητών. 

Δυο από τους καλύτερους προπονητές στην Ελλάδα 
με μεγάλη ιστορία στο χώρο του ποδοσφαίρου, ο Ευγέ-
νιος Γκέραρντ και ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, θα διοργανώ-
σουν και φέτος το κορυφαίο camp ποδοσφαίρου της 
Ελλάδας, σε συνεργασία με το Goalkeeper camp του Βαγγέλη Λάππα.

Μαζί τους θα είναι αρκετοί προπονητές και συγκεκριμένα από την ακα-
δημία του Παναθηναϊκού, όπως οι Βαγγέλης Σάμιος, Κώστας Ταράσης, 
Μανώλης Παπαδάκης, Άρης Κυριαζής ενώ αρκετοί ακόμα προπονητές και 
γυμναστές θα είναι παρόντες. Στόχος του «EUGENIOS GERARDS SOCCER 
CAMP» και του «GOALKEEPER CAMP 2014», είναι η εκπαίδευση των μι-
κρών ποδοσφαιριστών στις τεχνικές δεξιότητες με έναν ευχάριστο και δη-
μιουργικό τρόπο. Το καμπ θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη θα γίνει 
στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 25-29 Ιουνίου (πρωινές ώρες) στο Παγκρήτιο 
Στάδιο και η δεύτερη στις 7-11 Ιουλίου (απογευματινές ώρες) στην Αθήνα, 
στα γήπεδα του Αγίου Κοσμά. Το αντίστοιχο περσινό καμπ είχε σημειώσει 
τεράστια επιτυχία με την συμμετοχή 250 και πλέον παιδιών (ανάμεσά τους 
και 8 παιδιά από την Πάρο) και πλέον οι προσδοκίες έχουν γίνει ακόμα με-
γαλύτερες από όλους και άπαντες στο 11ο «EUGENIOS GERARDS SOCCER 
CAMP & GOALKEEPER CAMP», είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτές 
προσφέροντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε όσους πάρουν μέρος. 

Η Πάρος θα δώσει και φέτος το παρών με περισσότερα από δέκα παιδιά 
που θα τα συνοδέψει ο προπονητής Μιχάλης Παπαδάκης. Το καμπ απευθύ-
νεται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 1999 έως το 2006 ενώ για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6906-
939115.

Πρώτος ο Νηρέας
Πρωταθλητής Πάρου για το 2014 στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αναδείχτηκε ο Νη-

ρέας ολοκληρώνοντας τις πέντε αγωνιστικές με ισάριθμες νίκες. 
Για την τελευταία αγωνιστική ο Νηρέας επικράτησε με 4-0 της Νάουσας 1987, με σκόρερ 

τους: Α. Μοστράτο, Δελημπαλταδάκη, Ζυμπέρι και Χατζία. 
Σε όλη τη διάρκεια του μίνι πρωταθλήματος η Ναουσαίικη ομάδα παρουσίασε αξιοθαύμαστη 

σταθερότητα και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για το δίκαιο της κατάκτησης του τίτλου. 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΑΜΕΣ «Νηρέας»: «[…] Έτσι λοιπόν κλείνει η χρονιά για το αν-

δρικό τμήμα και πλέον παίρνει σειρά ο προγραμματισμός για την νέα σεζόν. Η δοκιμαστική αυτή 
μορφή του 1ου πρωταθλήματος κρίνεται επιτυχημένη, όμως χρειάζεται αρκετές βελτιώσεις έτσι 
ώστε να καθιερωθεί σαν θεσμός και να αγκαλιαστεί από τους ποδοσφαιρόφιλους του νησιού».

Πανκυκλαδικό τουρνουά
Ολοκληρώνονται μέσα στην εβδομάδα οι συμμετοχές για το 9ο Πανκυκλαδικό τουρνουά 

ακαδημιών ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί στην Μήλο από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου. 

Φέτος το ενδιαφέρον είναι μεγάλο από τα περισσότερα νησιά και η Μήλος αναμένεται να 
είναι το ποδοσφαιρικό κέντρο των Κυκλάδων, για τέσσερις ημέρες, με συμμετοχή περισσοτέ-
ρων από 500 παιδιά-αθλητές και πάρα πολλούς γονείς-συνοδούς. 

Στα τμήματα των Προπαίδων (γεν.01-02), Τζούνιορ (γεν.03-04) και Προτζούνιορ (γεν.05-06), 
οι συμμετοχές είναι πολλές και τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας όπως αναφέρεται και στην 
προκήρυξη του τουρνουά. Σημειώνουμε ότι κρατήθηκε ανοιχτό ένα μικρό παραθυράκι για 
τις ομάδες της Κύθνου και της Άνω Μεράς Μυκόνου και τις επόμενες μέρες αναμένεται να 
απαντήσουν. Επίσης, στο τμήμα των Μπαμπίνι (γεν.07-08) μπορούν ελεύθερα να δηλώνουν 
συμμετοχή οι ενδιαφερόμενες ομάδες. Θυμίζουμε ότι στις 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην 
Μήλο η παρουσίαση του 9ου Παννκυκλαδικού τουρνουά κου και παράλληλα θα γίνει και η 
κλήρωση των ομίλων! 

Την ερχόμενη Τρίτη 27 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο «Γ. Ηλιόπουλος» της Μήλου, θα πραγ-
ματοποιηθεί η εκδήλωση «Γονείς και Αθλητισμός: οι προσδοκίες των γονιών και οι επιπτώσεις 
τους», ενώ θα παρουσιαστεί και η επίσημη αφίσα του 9ου Πανκυκλαδικού. 

Η παραπάνω εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από τον ΑΜΕΣ Νηρέα 
πριν δύο μήνες και έχει επιμεληθεί η κλινική-συμβουλευτική ψυχολόγος Μαριαλένα Καλυβά-
Δραγάζη, η οποία και θα την παρουσιάσει στο κοινό της Μήλου.
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Ψηφίζουμε για την Ελλάδα-
Ψηφίζουμε για μια άλλη
Ευρώπη

Ποτέ άλλοτε μεταπολεμι-
κά η Ευρώπη δεν βυθίστη-
κε τόσο βαθιά στο σκοτάδι. 
Ποτέ άλλοτε η ανασφάλεια 
και η απαισιοδοξία δεν βά-
ρυναν τόσο έντονα τους πο-
λίτες και το μέλλον τους.

- Η Ευρώπη σήμερα οικοδομείται υπό την γερμανική ηγεμονία, στην 
βάση της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης, πιστής στον Μερκελισμό και την 
λιτότητα, αναδιανέμει εισόδημα-εξουσίες στους λίγους και φόβο στους 
πολλούς.

- Οι ευρωπαϊκοί λαοί υποφέρουν από ανεργία, φτώχεια, περιστασιακή 
εργασία, διάλυση του κοινωνικού κράτους. Η οπισθοδρόμηση, ο εθνικι-
σμός και ο ρατσισμός ενισχύονται, οι μεγάλες ιδέες που γεννήθηκαν στην 
Ευρώπη περιθωριοποιούνται. Προωθείται μια Ευρώπη όπου η δημοκρα-
τία συρρικνώνεται διαρκώς, μια Ευρώπη φρούριο .που δεν διστάζει να 
στηρίζει ακόμη και νεοναζιστές πολιτικούς, όπως στην Ουκρανία.

- Οι χώρες της περιφέρειας μετατρέπονται σε αποικίες χρέους, καθώς οι 
παραγωγικές τους δυνατότητες εξαντλούνται.

- Η κυρίαρχη πολιτική στην Ευρώπη ενισχύει πολλαπλασιαστικά την με-
ταφορά πόρων από την περιφέρεια προς το κέντρο. Οι ανισότητες διευ-
ρύνονται τόσο ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσο και μεταξύ των πολιτών στο 
εσωτερικό κάθε κράτους.

Αυτή την Ευρώπη δεν την θέλουμε. Μαζί με όλους τους Ευρωπαϊκούς 
λαούς παλεύουμε να την επανιδρύσουμε. Διεκδικούμε μια Ευρώπη με 
κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας, δη-
μοκρατία, οικολογική ισορροπία και ειρήνη. Ο εναλλακτικός δρόμος υπάρ-
χει. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το χρέος και η αντιμετώπιση της κρίσης με 
αλληλεγγύη, ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν την μοναδική 
βιώσιμη λύση.

Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης και την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Για να μείνει όρθια 
η κοινωνία, υψώνουμε άμεσα ισχυρή ασπίδα προστασίας σε όσους βλέ-
πουν την ζωή τους να καταρρέει.

Να τελειώνουμε με όσους στήριξαν ή ανέχτηκαν τα μνημόνια, τρόικες, 
λιτότητα, ρατσισμό και φασισμό.

Ο αγώνας του ελληνικού λαού γεννάει ελπίδες που ξεπερνούν κατά 
πολύ τα σύνορά μας. Είναι η πρώτη φορά που η ευρωπαϊκή Αριστερά επέ-
λεξε ως υποψήφιο για την προεδρία της κομισιόν τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, 
τον Αλέξη Τσίπρα, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι καταλύτης πολιτικών 
εξελίξεων στην Ευρώπη.

ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Ευρωεκλογές
Την έγκριση του Αρείου Πάγου έλαβαν συνολικά 43 

κόμματα και συνδυασμοί, για τη συμμετοχή τους στις 
ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014.

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του 
υπέρ τεσσάρων, κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του 
συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο 
όνομα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίμησης. 

Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τέσ-
σερις σταυρούς προτίμησης προσμετράται υπέρ του 
συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
κανένας σταυρός προτίμησης.

Τα ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές είναι τα εξής:
1. Ένωση Κεντρώων.
2. ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
3. ΟΚΔΕ (Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας).
4. ΑΣΚΕ (Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας).
5. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας.
6. Κοινωνία.
7. ΚΕΑΝ (Κίνημα Εθνικής Αντίστασης).
8. Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας - Αλή Τσαούς Μου-
σταφά.
9. ΛΑ.Ο.Σ. 
10. Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών.
11. Εθνική Αυγή - Μιχάλης Γιαννόγκωνας.

12. ΚΚΕ.
13. Το Ποτάμι - Σταύρος Θεοδωράκης.
14. Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, 
Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι 
στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρί-
ζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Σώζω τα Πλούτη των Ελλήνων, Πα-
νεργατικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ) - Μιλτιάδης 
Τσαλαζίδης.
15. Λαϊκός Σύνδεσμός- Χρυσή Αυγή.
16. Γέφυρες Δημιουργία Ξανά/ Δράση (συνασπισμός κομ-
μάτων).
17. Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές), Σα-
μπετάι Μάτσας.
18. Λευκό, Κων. Ντάλιος.
19. Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες Οικολόγοι.
20. Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ), Δημήτρης Καζάκης.
21. ΟΑΚΚΕ (Οργανισμός για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ).
22. Ελευθερία, Μάριος Παπαϊωάννου.
23. Δημοκρατική Αριστερά.
24. Εθνικό Μέτωπο, Εμμ. Κώνστας.
25. Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη: Ε. Βενιζέλος (ΠΑΣΟΚ), 
Ανδρ. Λοβέρδος (Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα), Εμμ. Επι-
τροπάκης (Δυναμική Ελλάδα), Ν. Μπίστης (Μεταρρυθμι-
στική Αριστερά), Ι. Ράπτης (Νέοι Μεταρρυθμιστές), Ι. Τού-
ντας (Πολιτεία 2012) και Ν. Διακουλάκης (Πρωτοβουλία 
Β’).
26. Πράσινοι - Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία.
27. ΜΛ ΚΚΕ (Μαρξιστικό- Λενινιστικό Κομμουνιστικό 

Κόμμα Ελλάδος).
28. Νέα Δημοκρα-
τία.
29. Κολλάτος - 
Ανεξάρτητο Πολι-
τικό Κίνημα.
30. Ελπίδα Πολι-
τείας, Δημ. Αντω-
νίου.
31. Παναθηναϊκό 
Κίνημα, Θ. Μαρα-
γκουδάκης.
32. Δραχμή, Θ. Κατσανέβας.
33. Οικολόγοι Πράσινοι και Κόμμα Πειρατών.
34. Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο.
35. Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό, Β. Πολύδωρας και 
Χ. Ζώης (Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρό-
τηση), Ν. Νικολόπουλος (Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 
Ελλάδος), Π. Ψωμιάδης (Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνιση).
36. Σχέδιο Β’.
37. Σοσιαλιστικό Κόμμα, Στ. Τζουμάκας.
38. Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες, Γ. Χατζημαρκάκης.
39. Συνασπισμός Ριζοσπαστική Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ).
40. Κοινωνία Αξιών, Δ. Μπουραντάς.
41. Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ).
42. Πατριωτική Ένωση - Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση 
(ΕΛΛΑΣ), συνασπισμός κομμάτων.
43. Ανεξάρτητοι Έλληνες.

ΚΚΕ – Ευρωεκλογές
Καθώς οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές, τα εκβιαστικά-αποπρο-

σανατολιστικά διλήμματα και οι ανέξοδες αντιπαραθέσεις εντείνονται. 
Για την «ταμπακιέρα» όμως, για την ουσία, τίποτα.

Τίποτα δεν λέγεται για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τις βαρύτα-
τες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατάσταση που βιώνουμε 
σήμερα: την οικονομική-ανθρωπιστική κρίση, την ισοπέδωση των εργασιακών-ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων μας, τη διάλυση της Υγείας, της Παιδείας, κλπ. 

Τα κόμματα της συγκυβέρνησης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) προβάλλουν την ΕΕ, έναν από τους βασικούς 
συνυπεύθυνους των εγκλημάτων κατά του ελληνικού λαού, ως «σωτήρα» του, την καταστροφή 
που βιώσαμε ως «μονόδρομο» και τον πάτο που ζούμε σήμερα ως «σταθερότητα». Και έχουν το 
θράσος να απαιτούν να είμαστε ευχαριστημένοι και ευγνώμονες για αυτό, επιβραβεύοντάς τους 
μάλιστα στην κάλπη.

Η αξιωματική αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ), αντιμέτωπη με τις αντιφάσεις της (με το ότι δηλαδή όλα 
αυτά τα χρόνια στήριζε τις στρατηγικές επιλογές της ΕΕ, πρώτα και κύρια τη συνθήκη του Μάα-
στριχτ, «μητέρα» όλων των σημερινών μνημονίων), προσπαθεί να βγάλει «λάδι» την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ισχυριζόμενη προς για όλα φταίει το χ ή ψ «κακό» πρόσωπο (Μέρκελ, Σόϊμπλε, κλπ) ή 
γενικά και αόριστα η Τρόικα. Τι και αν η Τρόικα αποτελείται κατά τα 2/3 από εκπροσώπους της 
ΕΕ συν το ΔΝΤ; 

Το θέμα όμως δεν είναι κάποιοι μεμονωμένοι «κακοί» ηγέτες. Είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας και 
ο προσανατολισμός της ΕΕ. Και εδώ ο λαός μας πρέπει να προβληματιστεί και να βγάλει συ-
μπεράσματα. Πως καταστράφηκε όλα αυτά τα χρόνια η πρωτογενής παραγωγή της χώρας μας, 
η αγροτική οικονομία, η αλιεία, η βαριά βιομηχανία; Δεν ήταν κατεύθυνση της ΕΕ, με συγκε-
κριμένα προγράμματα και συνθήκες (ΚΑΠ, κ.α.); Γνωρίζεις πως με τον κανονισμό 472 της ΕΕ 
(21/5/2013), που τίθεται σε εφαρμογή φέτος, προβλέπεται επιτήρηση (δηλαδή μνημόνια) για 
δεκαετίες ακόμα; Ποιος ενημέρωσε για αυτά τον ελληνικό λαό; Σε ποιο τηλεοπτικό πάνελ συ-
ζητούνται σήμερα; Η ουσία χάνεται πίσω από ατελείωτους σκυλοκαβγάδες για το ποιος είναι 
«καταλληλότερος...».

Φίλε και φίλη, βιοπαλαιστή, αυτοαπασχολούμενε, συνταξιούχε, αγρότη, ψαρά, νέε, άνεργε. Το 
ΚΚΕ, από πολύ νωρίς, όταν ΟΛΟΙ οι άλλοι πανηγύριζαν πως θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, είχε 
προειδοποιήσει για τον πραγματικό χαρακτήρα της ΕΕ: Μιας ένωσης των ισχυρών οικονομικών 
συμφερόντων, φτιαγμένης να εξυπηρετεί πρώτα και πάνω από όλα αυτά, ισοπεδώνοντας οτιδή-
ποτε άλλο στέκεται εμπόδιο: δικαιώματα, ελευθερίες, ακόμα και ολόκληρους λαούς.

Ανεξάρτητα από το αν συμφωνείς ή όχι, σε όλα ή εν μέρει με το ΚΚΕ, εφόσον όμως είσαι και 
εσύ αποδέκτης αυτής της κατάστασης: Σε αυτές τις ευρωεκλογές έχεις τη δύναμη και τη δυνατό-
τητα να στείλεις ένα μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της ΕΕ, αντίστασης στο μεσαίωνα που θέ-
λουν να μας επιβάλουν στον 21ο αιώνα, ανυπακοής στις «οδηγίες» των διαφόρων εντεταλμένων 
τους. Ότι δεν υποκύπτεις σε εκβιασμούς, ούτε ξεγελιέσαι από ψεύτικες υποσχέσεις, πανάκριβα 
τηλεοπτικά σποτ, επικοινωνιακά τρικ και ατάκες. 

Δώσε δύναμη στη δύναμή σου, φωνή στη φωνή σου, ενισχύοντας και με τη ψήφο 
σου τη μοναδική πολιτική δύναμη αντίστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το ΚΚΕ. Για να 
βάλουμε τέλος στα μνημόνια διαρκείας και τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, στη μόνιμη 
επιτήρηση, στην υποθήκευση του παρόντος μας και του μέλλοντος των παιδιών μας. 
Για να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ανατροπής αυτής της πολιτι-
κής. Για μια Ευρώπη των πολλών και όχι των λίγων, των λαών και όχι των ισχυρών 
οικονομικών συμφερόντων. Μην αφήνεις τους άλλους να αποφασίζουν για σένα χωρίς 
εσένα. Κάνε το βήμα: τώρα ΚΚΕ!

ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ
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Αισιοδοξούμε
Σε μια περίοδο που απαξιώνεται η πο-

λιτική ζωή της χώρας, γιατί έτσι τον βο-
λεύει, νέα παιδιά της Πάρου «τόλμησαν». 
Έθεσαν υποψηφιότητα για τις δημοτικές 
εκλογές, σ’όλους τους συνδυασμούς.

Η πράξη αυτή μας γεμίζει αισιοδοξία.

Σκαραμαγκάς Ιωάννης

Παντελαίος Γιάννης

Κόττη Ιωάννα

Ζουμής Μανώλης

Χανιώτη Ιωάννα

Χριστόφορος Χρήστος

Ρούσσος Κωνσταντίνος

Μητρόγλου Μανώλης

Μπούρα Δανάη




