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Όλοι μαζί μπορούμε
Δύσκολη νίκη σε δύσκολη εποχή

Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ

Χρήστο Βλαχογιάννη και Ενιαία Κίνηση Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον ανέδειξε η κάλπη σε μια δύ-
σκολη περίοδο. Μια δύσκολη νίκη που σηματοδοτεί την αναγκαιότητα της ενότητας των πολιτών της Πάρου για 
ν’ αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να καταβληθούν προσπάθειες για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που 
έχουν δρομολογηθεί.

Δήλωση Χ. Βλαχογιάννη
Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω 

όλες και όλους τους πολίτες της Πάρου για το ανεβασμένο 
επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που επέλεξαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Εξαίρεση αποτελούν 
λίγοι συμπολίτες μας που ευτυχώς, δεν συμπληρώνουν δι-
ψήφιο αριθμό. 

Η συντριπτική πλειοψηφία κατάφερε σήμερα ν’ αντιστα-
θεί στις υποσχέσεις, να μη λάβει υπόψη της τις συκοφα-
ντίες και έναν αγώνα που είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου 
δέκα μήνες με συγκεκριμένη τοπική εφημερίδα που υπο-
στήριξε τη συγκεκριμένη υποψήφια. Παρ’ όλα αυτά, εμείς 
χωρίς να υποσχεθούμε τίποτα και να τάξουμε οτιδήποτε 
και με απόλυτη ειλικρίνεια, καταφέραμε να κερδίσουμε τις 
εκλογές. Αυτό σημαίνει , ότι οι πολίτες της Πάρου και γνώ-
ση έχουν και νου και επίπεδο και αυτό είναι το βασικότερο 
που οδήγησε στη νίκη των εκλογών. 

Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλες και όλους που με 
τίμησαν με την ψήφο τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω 
πάρα πολύ και να τους υποσχεθώ ότι εγώ και οι συνερ-
γάτες μου θα δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για 
να κάνουμε την Πάρο του 2014 καλύτερη από την Πάρο 
του 2010. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ, όλους τους συνυ-
ποψηφίους μου, να συγχαρώ όσους εκλέχτηκαν και να πω 
σε όσους δεν εκλέχτηκαν, να είναι έτοιμοι γιατί έχουν να 
προσφέρουν και θ’ αξιοποιηθούν. Θα είναι συνεργάτες μου 
και μαζί θα πορευτούμε στο μέλλον. 

Οι εκλογές για μας απόψε τελείωσαν και από αύριο 
αρχίζει δουλειά. Βασική μου αρχή που δεν θα ξεχάσω 
ποτέ, είναι ότι ο δήμαρχος είναι σύμβολο ενότητας και 
επομένως πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε ενωμένοι. 
Θα επιδιώξω με όλες μου τις δυνάμεις, να ενώσω όλους 
τους πολίτες και να προχωρήσουμε στο πολύ σπουδαίο 
και σημαντικό έργο που έχουμε να κάνουμε για το καλό 
του νησιού μας. 

Γιάννη Λεβεντάκη και Ανάπτυξη Ενότητα Δημι-
ουργία ανέδειξε η κάλπη στην Αντίπαρο. Στο γειτο-
νικό νησί η νέα Δημοτική αρχή πρέπει να λειτουργήσει 
ενωτικά, αλλά και να καταφέρει να διατηρήσει την αυ-
τονομία της Αντιπάρου που συνεπάγεται ανάπτυξη και 
πρόοδο, με την υλοποίηση έργων πνοής και κυρίως τη 
δημιουργία υποδομών για το νέο Καλλικρατικό Δήμο. 

Είναι άδικο για την Πάρο να διχαστεί
και να βαλτώσει για 16 ψήφους

Οι περιστάσεις και τα οξυμένα προβλήματα της 
κοινωνίας καλώς ή κακώς δεν επιτρέπουν σε κανέ-
ναν να αποπροσανατολίζει και πολύ περισσότερο να 
διχάζει τη μικρή μας κοινωνία σπέρνοντας την αμφι-
σβήτηση, ακυρώνοντας θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

Είναι τραγικό να αμφισβητείται ένα "κακό" αποτέ-
λεσμα και να επιλέγει κανείς το σύρσιμο στα εκλο-
γοδικεία και στα δικαστήρια για χρόνο απροσδιόριστο 
(βλέπε Αντίπαρο), με ολέθριες συνέπειες για τον τόπο 
και τα ήθη μιας μικρής κοινωνίας.

Τα μηνύματα δυστυχώς βλέπουμε να ερμηνεύονται 
κατά το δοκούν και κατά περίσταση, ενώ οι πολίτες 
περιμένουν επιτέλους από ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκόμε-
νους, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πιο ώριμη στάση 
και περισσότερο αγωνιστική από την επομένη κιόλας 
των εκλογών. 

Αγωνιστής άλλωστε δεν είναι κατ' ανάγκη μόνο αυ-
τός που κερδίζει. Αγωνιστής είναι αυτός που συνεχίζει 
να αγωνίζεται υπερασπίζοντας τις ιδέες του, τις αρχές 
του. Ο πολιτικός που μάχεται για την προάσπιση των 
ιδεών του και του προγράμματός του από οποιαδήπο-
τε θέση για το κοινό καλό, την προκοπή του τόπου του.

Αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε και να δούμε 
πλέον από όλους είναι δράση, καινοτόμες προτάσεις, 
αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου και των τοπι-
κών συμβουλίων, υλοποίηση εξαγγελιών και δρομο-
λόγηση έργων που θα βοηθήσουν την Πάρο να πάει 
μπροστά.

Ας επαναξιολογήσουν λοιπόν όλοι οι εκλεγμένοι 
μηδενός εξαιρουμένου τη στάση τους, ας αποκωδι-
κοποιήσουν τα αποτελέσματα της κάλπης παίρνοντας 
αποστάσεις από τα συναίσθηματα, θετικά ή αρνητικά 
των πρώτων ωρών και επιτέλους ας στρωθούν στη 
δουλειά χωρίς να ξεχνούν ότι οι Παριανοί τους θέλουν 
δίπλα τους με θέση και άποψη 365 ημέρες το χρόνο 
και όχι 30 ημέρες κάθε τέσσερα χρόνια.

Ιδού η Ρόδος...

Δήλωση Γ. Λεβεντάκη
Φίλες και Φίλοι,
Αυτή την ώρα  επιθυμώ να ευχαριστήσω από  καρδιάς 
όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι μας τίμησαν 
και μας εμπιστευθήκαν με τη ψήφο τους.  Παράλλη-
λα  θέλω να ευχαριστήσω και  τους υποψηφίους του 
συνδυασμού μας οι οποίοι έδωσαν έναν έντιμο και 
αληθινό προεκλογικό αγώνα.  

Η Αντίπαρος ζει μια από τις πιο σημαντικές στιγμές 
της ιστορίας της. Η προεκλογική περίοδος πέρασε.  
Υπάρχει  μόνο νικητής,  που δεν είναι άλλος από το λαό 
της Αντιπάρου.  Το εκλογικό αποτέλεσμα στις 14 του 
Νοέμβρη, μας έδωσε  την καθαρή εντολή για  ενότητα, 
ανάπτυξη και δημιουργία..

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους και όλες ότι θα δουλέ-
ψουμε προς όφελος των συμπατριωτών μας, των παι-
διών μας, των οικογενειών μας, μα πάνω απ’ όλα με 
σεβασμό στις  ανθρώπινες αξίες και στα ιδανικά αυτού 
του τόπου.

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου
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Ιδέες διαφήµισης...
σκέτος πειρασµός!
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:

Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ

Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη

Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής

Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ

Για τη συνέντευξη Ραγκούση στη ΦτΠ

"Καλώς έπραξε
για το καλό
της Πάρου"

Οι δηλώσεις του κ. Ραγκούση που έγιναν δυο μέ-
ρες πριν από τις εκλογές έδωσαν λαβή για πολλές συ-
ζητήσεις και ερμηνείες τόσο για το περιεχόμενό τους 
όσο και για τους λόγους για τους οποίους ο πρώην 
δήμαρχος της Πάρου έκανε αυτή την δυναμική γρα-
πτή παρέμβαση. Και όπως είναι σύνηθες, οι δηλώσεις 
που προέρχονται από υψηλά ιστάμενους πολιτικούς, σε 
εποχή προεκλογικού αγώνα έχουν μεγάλη βαρύτητα 
και δικαιολογημένα σχολιάζονται και αναλύονται από 
όλους τους εμπλεκόμενους στις εκλογικές αναμετρή-
σεις, είτε αυτοί είναι υποψήφιοι είτε απλοί ψηφοφόροι. 
Η περίπτωση του κ. Ραγκούση έχει μια ιδιαιτερότητα 
γιατί ο ίδιος χρημάτισε Δήμαρχος στο νησί.

Τα ερωτήματα και τα σχόλια που διατυπώθηκαν μό-
λις κυκλοφόρησαν οι δηλώσεις εστιάστηκαν στην εκτε-
ταμένη αναφορά σε επίμαχα σημεία που αποτέλεσαν 
αντικείμενο αντιπαράθεσης των συνδυασμών, στην 
ανοιχτή υποστήριξη στο πρόσωπο του κ. Βλαχογιάννη, 
καθώς και στη χρονική στιγμή που επέλεξε να κάνει τις 
δηλώσεις..

Όπως ήταν επόμενο, οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν 
οι οπαδοί της Ν.Δ. που υποστήριζαν την κ. Πρωτολάτη, 
γιατί είδαν την παρέμβαση του Γιάννη Ραγκούση σαν 
καθαρά κομματική. Οι υπόλοιποι υποστηρικτές της κ. 
Πρωτολάτη αντέδρασαν φοβούμενοι διαρροές προς τον 
κ. Βλαχογιάννη. Το ΚΚ και ο ΣΥΝ αντέδρασαν γιατί δεν 
ανέχονται επηρεασμό της κοινής γνώμης από παρεμ-
βάσεις κυβερνητικών παραγόντων. Το περίεργο είναι 
ότι υπήρξαν και αντιδράσεις από την πλευρά ορισμέ-
νων οπαδών του κ. Βλαχογιάννη, γιατί θεώρησαν ότι 
οι δηλώσεις αυτές, τη στιγμή που έγιναν, έβλαψαν αντί 
να ωφελήσουν τον συνδυασμό ο οποίος εμφανιζόταν 
ως ακομμάτιστος. Πάντως είναι αξιοσημείωτο το γεγο-
νός ότι οι αντιδράσεις δεν αφορούσαν το περιεχόμενο 
των δηλώσεων, αλλά την παρέμβαση αυτή καθαυτή. 
Εντύπωση έκανε η άμεση έγγραφη αντίδραση Ναξιώ-
τη βουλευτή της Ν.Δ., ο όποιος υποστηρίζει άλλους 
συνδυασμούς της Πάρου, στην οποία αμφισβήτησε το 
δικαίωμα του Παριανού Υπουργού να υποστηρίζει τον 
συνεχιστή του έργου του και να παρεμβαίνει σε θέματα 
που αφορούν άμεσα την Πάρο, δηλαδή τον τόπο κα-
ταγωγής του. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη σχολι-
ασμού του βουλευτή στο περιεχόμενο των δηλώσεων, 
υποδηλώνει την παραδοχή των όσων αναφερόντουσαν 
ή την αδυναμία του να τα αντιμετωπίσει. 

Όμως το ερώτημα ήταν 
και είναι, γιατί ο Γιάννης 
Ραγκούσης προέβη σε 
αυτές τις δηλώσεις και σε 
εκείνη τη συγκεκριμένη 
στιγμή. Ήταν ρίσκο ή το 
θεώρησε αναγκαίο ή φυσι-
ολογικό; Βέβαια δεν είμα-
στε Γιάννης Ραγκούσης για 
να πούμε με βεβαιότητα 
πως σκέφθηκε ο Υπουρ-
γός. Με τα δεδομένα που 
υπάρχουν και με την απλή 
λογική μπορούμε να βγά-

λουμε κάποιο συμπέρασμα και να δώσουμε μερικές 
εξηγήσεις.

Προσωπικά πιστεύω ότι καλώς έπραξε και έκανε τις 
δηλώσεις και καλώς έπραξε και τις έκανε εκείνη τη δε-
δομένη στιγμή.

Ο Γιάννης Ραγκούσης, το γνωρίζουμε όλοι, μηδενός 
εξαιρουμένου, ότι είναι ένας ευφυέστατος άνθρωπος. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι κανένας απλός πολίτης, πόσο 
μάλλον και ένας πολιτικός δεν θα ήθελε να κάνει κακό 
στον τόπο του, ούτε και στη συγκεκριμένη περίπτωση 
στον συνδυασμό του κ. Βλαχογιάννη. Ο Υπουργός το 
έκανε γιατί διαπίστωσε ότι υπήρχαν ασάφειες και πα-
ρερμηνείες σε πολλά θέματα που αφορούσαν και τον 
ίδιο όταν ήταν Δήμαρχος και είχαν γίνει σημείο αντι-
παράθεσης. Διαπίστωσε επίσης ότι επικοινωνιακά ο κ. 
Βλαχογιάννης υστερούσε, σε αντίθεση με την κ.Πρωτο-
λάτη, η οποία είχε στήσει ένα ολόκληρο επιτελείο για 
να επηρεάζει το εκλογικό σώμα. Βλέποντας λοιπόν να 
πλησιάζουν οι εκλογές και ο λαός της Πάρου θα πήγαι-
νε στις κάλπες ανενημέρωτος, το θεώρησε υποχρέω-
ση και καθήκον του ως παριανός πολίτης να παρέμβει 
αποκαθιστώντας την αλήθεια σε όσα τον αφορούσαν 
άμεσα ή έμμεσα. Ο, τι έκανε το έκανε για τους πολίτες 
της Πάρου, τους συμπατριώτες του. 

Ως προς την ανοιχτή υποστήριξή του στο πρόσωπο 
του κ. Βλαχογιάννη, νομίζω ότι τα σχόλια είναι περιτ-
τά. Δηλαδή ποιον θα έπρεπε να υποστηρίξει, μήπως 
την κ. Πρωτολάτη; Ή να παραστήσει τον αδιάφορο και 
τον υπερκομματικό. Εκτός αν υπάρχουν ακόμα μερι-
κοί αφελείς που πιστεύουν αυτά που σκόπιμα κυκλο-
φορούσαν τελευταία από το συνδυασμό «Πάρος Αξία», 
ότι δήθεν « εμείς υποστηρίζουμε τον κ. Ραγκούση, όχι 
όμως τον κ. Βλαχογιάννη» με στόχο να μειώσουν τον 
αντίπαλο, ενώ συγχρόνως έδιναν την εντύπωση ότι εί-
ναι φίλοι με τον πρώην Δήμαρχο για να κερδίσουν συ-
μπάθειες.

Η κ. Πρωτολάτη και οι σύμβουλοί της έχουν υπόψη 
τους το ρεύμα αναγνώρισης, εμπιστοσύνης και συμπά-
θειας που υπάρχει υπέρ του Γιάννη Ραγκούση και δεν 
τους συνέφερε να τα βάλουν μαζί του γιατί γνωρίζουν 
ότι ο παριανός λαός είναι υπερήφανος για το άξιο παιδί 
του και που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι ο Γιάννης 
Ραγκούσης φρόντιζε, φροντίζει και θα φροντίζει πάντα 
για το καλό του τόπου του. Άλλο αν μερικοί δεν τους 
πάει να το παραδεχτούν. 

Συμπερασματικά λοιπόν, αν τις δηλώσεις τις δούμε 
με αυτό το σκεπτικό τότε ο Γιάννης Ραγκούσης καλώς 
έπραξε για το καλό της Πάρου, αδιαφορώντας για τις 
όποιες αντιδράσεις των συνδυασμών, συμπεριλαμβα-
νομένου και του συνδυασμού του κ. Βλαχογιάννη.

    Π. Κ.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Σκέψεις για τις εκλογές
Ένα: Οι εκλογές είναι μια μάχη για το συνεχή αγώ-
να προς το καλύτερο, όχι όμως η πρώτη και όχι η 
μόνη. Ξοδεύουμε και ελπίζουμε υπερβολικά πολλά 
σε σχέση με εκείνο που πραγματικά μπορούμε να 
καταφέρουμε. Αν οι εκλογές μπορούσαν να προ-
καλέσουν τόσο μεγάλη ζημιά στο σύστημα, δεν θα 
τις επέτρεπαν.
Δύο: Ο αγώνας είναι διαρκής, καθημερινός. Αγώ-
νας με τον εαυτό μας, με τα καθημερινά στη δου-
λειά μας, με τις σχέσεις μας, αγώνας κοινωνικός 
και πολιτικός. 
Τρία: Αντιμετωπίζουμε τους έχοντες διαφορετικές 
σκέψεις σαν αυριανούς φίλους, σαν συνοδοιπό-
ρους, όχι σαν εχθρούς και σαν πράκτορες του κα-
κού, ως διαβόλους της κόλασης.
Τέσσερα: Ο εμφύλιος τελείωσε κι έφερε όσα ξέ-
ρουμε δεινά κι άλλα που δεν μάθαμε. Προξενεί 
ζημιά σε όλους να τον συνεχίζουμε.
Πέντε: Πρώτο θέμα πάντα είναι η ανάγνωση της 
πραγματικότητας, για να επιχειρούμε, εκεί που δεν 
μας αρέσει, να την αλλάζουμε. 
Έξι: Βάζουμε μπόλικο συναίσθημα στην πολιτική κι 
έτσι δεν σχηματίζουμε ευκρινή εικόνα της πραγμα-
τικότητας, ώστε να βρίσκουμε κατάλληλες μεθό-
δους αλλαγής.
Επτά: Με τη συνεχή προβολή διαρκών αιτημάτων, 
με τη δικαιολογία πάντων όσων έχουν απαιτήσεις, 
διαμορφώσαμε ένα κίνημα ποσότητας. Με απλω-
μένο χέρι πάντα, δεν προσέξαμε τη δίκαιη μοιρα-
σιά και αυτό που οφείλουμε να δώσουμε οι ίδιοι, 
αν θέλουμε να είμαστε η αλλαγή που επαγγελλό-
μαστε. 
Οκτώ: Το πρώτο αίτημα που έπρεπε ιδιαίτερα να 
προσεχθεί και να ληφθούν μέτρα είναι η ανεργία. 
Εδώ να επικεντρωθεί η προσοχή των πάντων.
Εννιά: Αρέσει στην αριστερά ιδιαίτερα, όπως έχει 
φανεί, η διαίρεση και η αφαίρεση. Η σύνθεση είναι 
πάντα πιο δύσκολη. 
Δέκα: Να αναρωτηθούμε τι έγιναν οι νίκες μας και 
πώς φτάσαμε στην κατάσταση αυτή νικώντας δι-
αρκώς! 
Ένδεκα: Με τις μετωπικές επιθέσεις μάλλον χά-
νουμε, ενώ πολλά μπορεί να κερδηθούν με την 
κύκλωση του «αντιπάλου». Παλεύομε όλες τις 
μορφές συλλογικής δράσης, στον πολιτισμό, στους 
δήμους, στον εθελοντισμό και ανοίγουμε δρόμο. 
Δώδεκα: Ενώ εξελίσσονται πολιτικοί αγώνες, πα-
ράλληλα πρέπει και να ζήσουμε. Η ζωή είναι αυτα-
ξία κι εδώ ας απαντήσει η πολιτική που θέλει θυ-
σίες και αίματα, αλλά τρόπους ομορφότερης ζωής 
δεν ξέρει. 
Δεκατρία: Στις παρούσες εκλογές καινούριο ήταν 
η Περιφέρεια που θα διοικηθεί από εκλεγμένους. 
Στα νησιά των Κυκλάδων και στα Δωδεκάνησα θα 
είναι πολύ δύσκολη η λειτουργία του νέου θεσμού. 
Πρέπει να δούμε όλα τα τρωτά και να επιχειρήσου-
με αλλαγές.
Δεκατέσσερα: Τα τελευταία χρόνια ξεχάστηκε η 
αποκέντρωση και οδηγούμαστε σε συγκεντρωτι-
κότερες μορφές εξουσίας. Δεν είναι μόνο τα όσα 
προβλέπει ο νόμος, αλλά τολμήματα και πρωτο-
βουλίες να ανοίξουμε παράθυρα στην αποκέντρω-
ση. 
Δεκαπέντε: Σήμερα για την ανάπτυξη των νησιών 
παίζει πρωτεύοντα ρόλο η προστασία του περιβάλ-
λοντος. Να προσέξουμε όλοι, γιατί αδιαφορήσαμε 
και δεν έχουν δοθεί οι αγώνες που έπρεπε.
Δεκαέξι: Στεκόμαστε από τη μια πλευρά και κα-
τηγορούμε τους άλλους, ενώ αφήσαμε σημαντικά 
θέματα να ατονίσουν. Τη συμμετοχή, τη συλλογική 
δράση, τον εθελοντισμό, τη φροντίδα για το πε-
ριβάλλον, τα καθημερινά θέματα του πολιτισμού. 
Εμείς οι άγγελοι, οι άλλοι πράκτορες, εχθροί, προ-
δότες, το απόλυτο κακό. Λιγοστεύουμε έτσι για τη 
μάχη των αλλαγών.
Δεκαεπτά: Είναι εντυπωσιακό ότι το «δεν συνεργα-
ζόμαστε με κανένα» προβάλλεται με καμάρι, όταν 
πολιτική σημαίνει και συνεργασία.
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Α π ο τ ε λ ε σ μ ΑτΑ  π Α ρ ο υ
Εκλογικό Τμήμα Δημοτικό Διαμέρισμα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Αποχή Άκυρα Λευκά Χ. Βλαχογιάννης Γ. Πρωτολάτη Χ. Βλαχογιάννης Γ. Πρωτολάτη

 Α' ΚΥΡΙΑΚΗ (07/11/2010) Β' ΚΥΡΙΑΚΗ (14/11/2010)
ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %

212 Πάρου 412 225 1 7 73 117 81 136
213 Πάρου 388 224 5 9 91 106 102 108
214 Πάρου 376 231 8 8 63 121 74 141
215 Πάρου 374 228 2 5 80 106 92 129
216 Πάρου 424 215 6 8 75 115 72 129
217 Πάρου 405 225 6 10 80 127 78 131
218 Πάρου 429 256 2 4 84 135 79 171
219 Πάρου 428 249 6 9 99 114 99 135
220 Πάρου 423 231 6 7 111 100 103 115
221 Πάρου 405 235 4 8 99 116 83 140
222 Πάρου 373 220 6 3 80 111 87 124
223 Πάρου 471 274 9 3 95 144 103 159

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΥ 4.908 2.813 1030 33,37 1412 45,74 1.053 1.618
224 Αγκαιριάς 500 273 8 5 150 90 160 100
225 Αγκαιριάς 489 297 2 6 148 123 156 133

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 989 570 10 11 298 51,20 213 36,60 316 233
226 Αρχιλόχου 498 296 3 3 142 110 182 108
227 Αρχιλόχου 512 370 5 4 182 118 220 141

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡχΙΛΟχΟΥ 1.010 666 8 7 324 49,17 228 34,60 402 249
228 Κώστου 415 273 3 6 180 65 164 100

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΣΤΟΥ 415 273 3 6 180 64,52 65 23,3 164 100
229 Λευκών 484 243 4 5 141 85 147 87
230 Λευκών 501 243 6 1 153 74 141 95

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ 985 486 10 6 294 58,33 159 31,55 288 182
231 Μάρπησσας 380 265 5 2 158 41 203 55
232 Μάρπησσας 361 228 4 3 150 60 172 49
233 Μάρπησσας 365 238 6 7 151 37 183 42

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 1.106 731 15 12 459 61,78 138 18,57 558 146
234 Ναούσης 442 231 1 7 92 133 82 141
235 Ναούσης 450 237 7 7 84 127 86 137
236 Ναούσης 437 246 7 2 124 99 132 105
237 Ναούσης 446 247 2 3 105 112 112 130
238 Ναούσης 449 250 2 3 96 137 93 152
239 Ναούσης 466 251 4 6 94 145 82 159

ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΟΥΣΗΣ 2.690 1.462 23 595 38,94 753 49,28 587 824
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (Β' ΚΥΡΙΑΚΗ) 12.118 7.001 42,70% 130 151 3180 43,08 2968 40.21 3.368 50,12% 3.352 49,88%

Α π ο τ ε λ ε σ μ ΑτΑ  Α Ν τ Ι π Α ρ ο υ
Εκλογικό Τμήμα Δημ. Διαμέρισμα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Έγκυρα Άκυρα Λευκά Γ. Λεβεντάκης Ν. Μαριάνος Γ. Λεβεντάκης Ν. Μαριάνος

ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
209 Αντιπάρου 376 297 288 7 2 162 96 171 117
210 Αντιπάρου 364 277 269 6 2 121 117 127 142
211 Αντιπάρου 406 317 310 4 3 129 138 148 162

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1.146 891 867 17 7 412 46,97 352 40,02 446 51,44% 421 48,56%

ε δ ρ ε σ  π Α ρ ο υ
ΕΔΡΕΣ

ΕνΙΑΙΑ ΚΙνΗΣΗ ΠΟΛΙτών - ΕνΟτΗτΑ ΓΙΑ τΟ ΜΕΛΛΟν 16
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κωβαίος Μάρκος, Φραγκούλη Μαρουσώ, Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, Φραγκούλης Στέλιος, Λουκής Γιώργος, Κο-
ντός Λουίζος, Κουτσουράκης Παναγιώτης, Ραγκούσης Νικόλαος, Αρκάς Αντώνης, χανιώτη Μαρία, Τριβυζά Μαρία, Βελέντζας Φραγκίσκος, 
Γαβαλάς Στέφανος, Μοστράτος χρήστος, Αντιπαριώτης Δημήτρης, Ρούσσος Παντελής
ΠΑΡΟΣ ΑξΙΑ 9
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρηγορία Πρωτολάτη, Ραγκούσης Ιωάννης, Ακάλεστος Ευρυπίδης, Μπαφίτης Γεώργιος, Ξένος Γεώργιος, Καρατζάς 
Γεώργιος Αχιλλέας, Ρούσσος Ζαχαρίας, Πατέλης Άγγελος, Πετρόπουλος Βαζαίος.
ΛΑϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡώΣΗ ΠΑΡΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος: Ροκονίδας Κώστας 1
ΚΙνΗΣΗ ΕνΕΡΓών ΠΟΛΙτών Δημοτικός Σύμβουλος: Γλέζος Εμμανουήλ 1

ε δ ρ ε σ  Α Ν τ Ι π Α ρ ο υ
ΕΔΡΕΣ

ΑνΑΠτΥξΗ ΕνΟτΗτΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βιάζη Ελένη, Βιάζη Λίτσα, Φαρούπος Κώστας, Φαρούπος Παναγιώτης, Καπούτσος Παρασκευάς, Κουβαράς Παρα-
σκευάς, Μαριάνου Φιλοθέη, Μαριάνος Γιώργος
ΕνώτΙΚΗ ΚΙνΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 4
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μαριάνος Νίκος, Πατέλης Αντώνης, Παλαιολόγος Δαμιανός, Τριαντάφυλλος Γιάννης
ΜΕνΟΥΜΕ ΑντΙΠΑΡΟ Δημοτικός Σύμβουλος: Σφαλαγκάκος Παναγιώτης 1
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με το φακό
 της 

Από τους πανηγυρισμούς στο εκλογικό κέντρο
της "Ενιαίας Κίνησης Πολιτών Ενότητα για το μέλλον"


