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Όλος ο μικρόκοσμος της διεφθαρμένης μεταπολίτευσης
σε ένα έργο που χτίζει καριέρες & γεμίζει τσέπες,
αλλά για τους Παριανούς εκκρεμεί ήδη 33 χρόνια!
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ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΣΕ ΑΥΤΟ το φύλλο αποκαλύπτουμε με έγγραφα, όχι με 
λόγια και ψέματα, όλα όσα ισχύουν για το υπάρχον αε-
ροδρόμιο Πάρου και όλα όσα ισχύουν για το νέο αερο-
δρόμιο Πάρου που πρόκειται κάποτε να κατασκευαστεί 
στο νησί μας. Τα ψέματα που έλεγαν μέχρι και την προη-
γούμενη εβδομάδα ψεύτες πολιτικοί των Αθηνών και 
ψεύτες πολιτικοί της Πάρου, καθώς και τα λαδωμένα με 
ευρώ τσιράκια τους, σήμερα καταρρέουν.

Τα στοιχεία που αποκαλύπτουμε αναδείχθηκαν με 
αφορμή την πρόσφατη παρέμβαση που κατάθεσε στις 
18/8/13 η βουλευτής του κόμματος των «Ανεξάρτητων 
Ελλήνων» Ραχήλ Μακρή στη Βουλή, στο πλαίσιο του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πρόκειται για μία δέσμη 18 
ερωτήσεων τις οποίες κατέθεσε που αφορούν σχεδόν τα 
πάντα για την υπόθεση.

Αξιοποιήσαμε την ευκαιρία
Η εφημερίδα μας αξιοποίησε την αφορμή για απαντή-

σεις από κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία που έδω-
σε η συγκεκριμένη βουλευτής με τη δραστηριότητά της 
στη Βουλή. Ζητήσαμε από το Κοινοβούλιο των Ελλή-
νων τον φάκελο απαντήσεων που δόθηκαν για το έργο, 
και τον πήραμε. Έχουμε στην κατοχή μας όλα τα δημόσια 
έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν στο ιστορικό του 
«καταραμένου» νέου αεροδρομίου Πάρου, για πρώτη 
φορά εδώ και 32 χρόνια που εκκρεμεί η υπόθεση της 
κατασκευής του. Έχουμε τα έγγραφα από όλες τις κρα-
τικές υπηρεσίες και τα αρμόδια υπουργεία. Γνωρί-
ζουμε πια, δια αδιάσειστων στοιχείων ποιοι ευθύνονται 
που μόνο η Πάρος σε όλη την Ελλάδα, προσπαθεί να 
κάνει τουρισμό με το χειρότερο αεροδρόμιο της χώρας.

Αν υπήρχε δικαιοσύνη οι Παριανές τουριστικές επιχει-
ρήσεις με τα όσα πιστοποιημένα έχουν προσφέρει τα 
τελευταία 50 χρόνια στην Ελληνική οικονομία, θα έπρεπε 
να είχαν πάψει να πληρώνουν εφορία στο κράτος, δεδο-
μένου ότι το κράτος δεν έχει προσφέρει στην Πάρο ούτε 
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Δραγάτης Κώστας
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Μαρία Βάσ/κου

ARTWORK:
Ραγκούση Ευγενία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
Τ.: 22840 28150
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:

Εξοφλούνται στα γραφεία
της εφημερίδας μας

και για τους συνδρομητές της Αθήνας
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Δημόσιες Υπηρεσίες-Τράπεζες: 180€

Ναοί-Σχολεία-Σύλλογοι: 60€
Ιδιώτες: 30€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 175€
Αμερική, Αυστραλία 200

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γυναικών Πάρου «Αρηίς» διοργανώνει για τρίτη 
φορά εκδήλωση με επίδειξη μόδας στην Πάρο, που θα γίνει 
το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

Ο σύλλογος με ανακοίνωσή του κάλεσε τους επιχειρηματί-
ες που επιθυμούν να μετέχουν ως χορηγοί στην εκδήλωση να 
επικοινωνήσουν για να δηλώσουν την συμμετοχή τους, στο 
email:
syllogos-gynaikon-parou-ariis@hotmail.gr ή την Πρόε-

δρο του Συλλόγου Γυναι-
κών Πάρου Αρηίς κ. Σταυ-
ρούλα Τρίχα καθημερινά 
στα τηλέφωνα: 22840-
91087-6947325919, ή 
διαφορετικά την Αντιπρό-
εδρο του Συλλόγου κ. Αγ-
γελική Ροδίτου στο τηλ.: 
22840-24242 από τις 
9.00-2.00 μ.μ  μέχρι την 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Νοεμβρίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: τον Δήμο Πάρου
Υπηρεσία καθαριότητας
Στις 30/10/2013 με έκπληξη είδαμε το αυτοκίνητο 

καθαριότητας (πλυστικό) του δήμου να καθαρίζει την 
πλατεία Βεντουρή. Και εγώ αναρτιέμαι τι νόημα έχει 
αυτήν την εποχή, όταν έχει βρέξει, τα παιδιά ποια έχουν 
φύγει, και είναι μόνον παρκινγκ για μηχανάκια; Ποιος 
εγκέφαλος είναι αυτός, όταν όλο το καλοκαίρι έχω 
πάρει την υπηρεσία καθαριότητας αρκετές φορές και 
μάλιστα, την τελευταία φορά παραμονές Παναγίας, όταν 
το όχημα ήταν στους δρόμους και καθάριζε; Η πλατεία 
ήταν βρόμικη και ελεεινή, τα παιδάκια να παίζουν ανυ-
ποψίαστα να κυλιούνται κάτω κ.λ.π. Ούτε και τότε το 
έστειλαν. Αγαπητέ υπεύθυνε καθαριότητας θα πρέπει να 
βρίσκεσαι στους δρόμους να ελέγχεις, αν γίνεται σωστά 
η δουλειά, είναι  βρόμικα όλα τα σοκάκια από ακαθαρ-
σίες σκυλιών και γατιών (δεν φταίνε τα ζώα, αλλά αυτοί 
που τα έχουν). Και αυτό το αυτοκίνητο (πλυστικό) δεν 
θα πρέπει να καθαρίζει μια φορά τον χρόνο, όποτε μας 
καπνίσει, αλλά το καλοκαίρι μια φορά το μήνα, οπωσ-
δήποτε.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Χρήστος Μπατσούρης

1) Υ.Γ.1 Νομίζω πριν από ένα χρόνο παρουσιάστηκε 
μια σκούπα, την κάναμε δοκιμή την περιφέρανε στο 
δρόμο, τη θαυμάσαμε, τι έγινε μετά, που βρίσκετε;

2) Υ.Γ.2 Αγαπητέ κε αντιδήμαρχε, λύσατε τα άπυρα 
προβλήματα τον δημοτικών διαμερισμάτων και περίσ-
σεψαν χρήματα για να φτιάξετε τα μονοπάτια και στα 
παραδοσιακά πηγάδια;  (όχι πώς δεν χρειάζονται και 
αυτά).

ΣΥΜΦΩΝΑ με σχετική ανακοίνωση του 
Χορευτικού Ομίλου Νάουσας (ΧΟΝ), τα 
μαθήματα στο σύλλογο έχουν ήδη ξεκι-
νήσει. Όπως και κάθε χρόνο, πραγματο-
ποιούνται στην αίθουσα του Ομίλου, στη 
Νάουσα (εξαιρούνται οι συναντήσεις της 
Θεατρικής Παιδικής Συντροφιάς) και είναι 
δωρεάν για όλα τα μέλη. Oι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να τηλεφωνούν για πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες και εγγραφές 
στο 6974757611 και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@paros-xon.gr.

Το πρόγραμμα έχει πλέον διαμορφω-
θεί ως εξής:

1) Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3 - 4 
ετών)
Εισαγωγή στο χορό, το τραγούδι και το 
θεατρικό παιχνίδι
Υπεύθυνη: Κρητικού Βούλα
Τρίτη: 5:30 - 6:15

2) Παιδιά νηπιαγωγείου (4 - 5 ετών)
Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό, το 
τραγούδι, τα λαϊκά παραμύθια και το 
θεατρικό παιχνίδι
Υπεύθυνη: Αρκουλή Υπαπαντή
Τρίτη: 6:15 - 7:00

3) Τμήματα παραδοσιακών χορών
Παιδιά 6 - 7 ετών: Τετάρτη 5:30 - 6:30
Παιδιά 8 - 12 ετών: Τετάρτη 6:30 - 7:30
Έφηβοι: Παρασκευή 8:00 - 9:00
Γυναίκες: Τετάρτη 7:30 - 8:30
Αρχάριοι: Τετάρτη 8:30 - 9:30
Προχωρημένοι: 9:30 - 10:30

Στα παραπάνω τμήματα διδάσκουν οι 
Κονταράτου Μαρουσώ, Σπύρου Παναγι-
ώτης, Τριώδα Ελένη, Τσιράκης Μπάμπης, 
Τσουνάκη Σταματίνα

4) Θεατρική Παιδική Συντροφιά Νά-
ουσας (7 - 17 ετών)

Υπεύθυνος: Σπύρου Παναγιώτης
Δευτέρα & Τρίτη 6:00 - 7:00
Τα παιδιά επιλέγουν μία από τις δύο 
ημέρες για να παρακολουθούν. Οι συνα-
ντήσεις πραγματοποιούνται στην αίθου-
σα του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας». 
Χοροί Λάτιν
Υπεύθυνη: Σουλαντίκα Ελεάνα
Τρίτη 20:30 - 21:30

5) Γυμναστική, υπάρχουν δύο τμή-
ματα
Πρωινό τμήμα: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή 8:30 - 9:30
Απογευματινό τμήμα: Δευτέρα & Πέμπτη 
6:00 - 7:00, Τρίτη 7:00 - 8:00

(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν  με την υπεύθυνη Σαρρή Ελένη 
για περισσότερες λεπτομέρειες.)

ANAKOIΝΩΣΕΙΣ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου 
Αντιπάρου(Δ.Λ.Τ.Π.Α.), προκηρύσσει 
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογής 
αναδόχου για την κατασκευή του έρ-
γου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΡΑΜΠΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙ-
ΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕ-
ΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ»
Προϋπολογισμού 911.760,00 
Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
16%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του Ν. 3669/2008,  
και πιο συγκεκριμένα η επιλογή του 
αναδόχου θα γίνει με «ανοικτή δημο-
πρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο-
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, στις 
τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ β΄ και 
το άρθρο 6  του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),  
και κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), με σφραγισμένες 
προσφορές και σύμφωνα με τους 
όρους της εγκεκριμένης μελέτης. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία 
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ. 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του 
έργου που θα δημοπρατηθεί , είναι : 
Α) Καθαιρέσεις: ΕΥΡΩ (11.250,00), 
Β) Σκυροδέματα: ΕΥΡΩ 
(117.877,50), Γ) Τεχνικά εξαρ-
τήματα: ΕΥΡΩ (438.624,60),  Γε-
νικά έξοδα και Όφελος εργο-
λάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): ΕΥΡΩ 
(102.195,38), Απρόβλεπτα (ποσο-
στού 15% επί της δαπάνης ερ-
γασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ 
Ο.Ε.): ΕΥΡΩ (100.492,12), Αναθε-
ώρηση: ΕΥΡΩ (15.560,40), Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας(16%): ΕΥΡΩ 
(125.760,00).
Η προθεσμία περαίωσης του έργου 
ορίζεται σε ΕΞΗ (6) ημερολογια-
κούς μήνες.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν 
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις:  
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό 
Μητρώο (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη, 3η 
τάξη και 4η τάξη (ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕ 2ο ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ)  για έργα κατηγορί-
ας  ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει την συμφωνία για τις Δημόσι-
ες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμε-
νες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω 
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων των παραπάνω πε-
ριπτώσεων α, β, γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους 
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 
3.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων για την κάλυψη των 
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 
3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 

Μωραϊτίδης στο τμήμα προμηθειών, 
διεύθυνση Παροικία  Τ.Κ. 844 00 
Πάρος.

Πάρος 04-11-2013
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βλαχογιάννης
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Αρ.Πρωτ.: 16600/05-11-2013
ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞΓ-5ΣΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει δη-
μόσια μειοδοτική φανερή και προ-
φορική δημοπρασία, εξεύρεσης και 
μίσθωσης ενός ακινήτου συνολικής 
επιφάνειας 180-200 τ.μ. για την κά-
λυψη των στεγαστικών αναγκών του 
1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας. 
Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών ορίζεται  η 25η  Νοεμ-
βρίου 2013  ημέρα Δευτέρα.
Οι όροι συμμετοχής περιλαμβάνονται 
στη διακήρυξη που δημοσιεύεται με 
φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον 
δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της 
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντι-
γράφου αυτής στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήμα-
τος στην Παροικία,  στο δημοσιότερο 
μέρος της έδρας του Δήμου (ΚΕΠ 
Παροικιάς και ΚΕΠ Νάουσας) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων  των γραφεί-
ων  των Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Πάρου. 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 
στο Δημοτικό Κατάστημα στην 
Παροικία, στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου, την 28η Νοεμβρίου 2013 
ημέρα Πέμπτη από  ώρα 9:00 
έως 10:00 ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής δημοπρασιών για τη 
μίσθωση και την εκμίσθωση ακι-
νήτων όπως αυτή ορίστηκε με τη 
με αρ. 92/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΛΩΞΓ-
ΣΑΘ). 
Στην περίπτωση που αποβεί άγονη η 
δημοπρασία θα επαναληφθεί την 5η 
Δεκεμβρίου 2013  ημέρα  Πέμπτη 
από  ώρα 9:00 έως 10:00 χωρίς να 
απαιτείται εκ νέου δημοσίευση περι-
ληπτικής διακήρυξης.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία 
παρέχονται από τα τακτικά μέλη 
της επιτροπής δημοπρασιών για τη 
μίσθωση και την εκμίσθωση ακι-
νήτων: κο Μωραϊτίδη Ιωάννη στο 
Δημοτικό Κατάστημα  Παροικίας στο 
τηλέφωνο:2284360146 Τηλεμοι-
ότυπο 2284024726 και κο Κλα-
μπατσέα Γεώργιο στο γραφείο της 
Τοπικής Κοινότητας Λευκών στο τη-
λέφωνο  2284041617 Τηλεμοιότυ-
πο:2284041990 και στο γραφείο της 
Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου στο 
τηλέφωνο 2284041173 Τηλεμοιό-
τυπο:2284041738. 

Ο Δήμαρχος  Πάρου 
Βλαχογιάννης Χρήστος

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αρ.Πρ. 1149
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.Λ.Τ.Π.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Διακήρυξης  42/2013

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Δια-
κήρυξης Δημόσιας Σύμβασης  για 
την  «προμήθεια γραφικής ύλης, 
λοιπών υλικών γραφείου και 
φωτοτυπικού υλικού».
Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, 
διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με 
κριτήριο την  χαμηλότερη τιμή για 
την «προμήθεια γραφικής ύλης, 
λοιπών υλικών γραφείου και 
φωτοτυπικού υλικού του Δήμου 
Πάρου». O προϋπολογισμός είναι 
22.909,62 ευρώ με Φ.Π.Α., η ημε-
ρομηνία λήξης υποβολής των προ-
σφορών είναι 20-11-2013 και ώρα 
11:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού είναι 20-11-2013 και 
ώρα 11:00. Ειδικοί περιορισμοί συμ-
μετοχής υπάρχουν.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 
1.145,48 ευρώ. Δεν υπάρχουν ειδι-
κές προδιαγραφές. Η παράδοση θα 
γίνει στις εγκαταστάσεις και την απο-
θήκη του Δήμου Πάρου. Το χρονικό 
διάστημα δέσμευσης από την προ-
σφορά είναι μέχρι 21-01-2014. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές. Η χρηματοδότηση είναι από 
πόρους του Δήμου Πάρου. Η πληρω-
μή θα γίνει με την οριστική παραλαβή. 
Προκαταβολή δεν δίδεται.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορί-
ες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 
2284360143, fax: 22840-23536, 
αρμόδιος υπάλληλος κα Μαρουσώ 
Ρούσσου στο τμήμα προμηθειών, 
διεύθυνση Παροικία  Τ.Κ. 844 00 
Πάρος

Πάρος 05-11-2013
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βλαχογιάννης
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Πρωτ. 16541

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Διακή-
ρυξης Δημόσιας Σύμβασης  για την  
«προμήθεια  και τοποθέτηση συνθε-
τικού χλοοτάπητα και εστιών ποδο-
σφαίρου για την διαμόρφωση γηπέ-
δου Μάρπησσας».
Αρ. Διακήρυξης 49/2013
Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, 
διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με 
κριτήριο την  συμφερότερη προσφο-
ρά για την «προμήθεια  και τοπο-
θέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
και εστιών ποδοσφαίρου για 
την διαμόρφωση γηπέδου Μάρ-
πησσας». O προϋπολογισμός είναι 
25.752,00 ευρώ με Φ.Π.Α., η ημε-
ρομηνία λήξης υποβολής των προ-
σφορών είναι  29-11-2013 και ώρα 
11:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού είναι 29-11-2013 και 
ώρα 11:00. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 
1.287,60 ευρώ. Η παράδοση θα 
ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) 
ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή  του συμφωνητικού στην 
Τοπική κοινότητα Μάρπησσας του 
Δήμου Πάρου. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά εί-
ναι μέχρι 29-01-2014. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η 
χρηματοδότηση είναι από πόρους του 
Δήμου Πάρου. Η πληρωμή θα γίνει με 
την οριστική παραλαβή. Προκαταβολή 
δεν δίδεται.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορί-
ες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 
2284360146, fax: 22840-23536, 
αρμόδιος υπάλληλος κος Ιωάννης 

(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της 
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα προκύπτει από τον προϋπολο-
γισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απα-
ραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χω-
ρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροί-
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-
λύτερης κατηγορίας. 
4.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων  
στην  1η τάξη ΜΕΕΠ για έργα κα-
τηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ, με τις προϋπο-
θέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
5.   Κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονω-
μένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»).Κατά τα λοιπά εφαρμό-
ζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Έργων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό κατατίθενται από τους δια-
γωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ήτοι 
στο ποσό των 15.410,00ΕΥΡΩ. 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρό-
νο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μη-
νών και 30 ημερών, από την ημε-
ρομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 
παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ του-
λάχιστον μέχρι  2 Ιουλίου 2014.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 
στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Π.Α., στην 
Παροικία Πάρου. Ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας παραλα-
βής των προσφορών στον δι-
αγωνισμό, ορίζεται η  Τρίτη  3 
Δεκεμβρίου 2013 και ώρα  λήξης  
της υποβολής προσφορών ορίζε-
ται η 10:00 π.μ. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξα-
χθεί η δημοπρασία την προαναφερ-
θείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, 
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία 
(ΦΑΧ) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι-
μες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι-
σμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.).  
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναλη-
φθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού και το έντυπο οικονο-
μικής προσφοράς, από τα γραφεία 
του Δ.Λ.Τ.Π.Α., στην Παροικία Πάρου, 
από τον αρμόδιο υπάλληλο Εμμα-
νουήλ Καπούτσο, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
Τηλ. 22840-28529, Fax. 22840-
28529.
Τα στοιχεία αυτά θα χορηγούνται 
στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013. Για 
την παραλαβή των τευχών, οι ενδι-
αφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 50,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλά-
βουν την αναπαραγωγή των τευχών 
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της πα-
ρούσας περίληψης διακήρυξης 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Δ.Λ.Τ.Π.Α. με το ποσόν των 
911.760,00 Ευρώ και υπόκειται 

στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά.
Δεν  προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του  Δ.Λ.Τ.Π.Α.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Π.Α
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Αρ.Πρ: 1150

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΔΕΡΕΝΙΑ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.Λ.Τ.Π.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Επίστρωση με βιομηχανικό   δάπεδο 
του προβλήτα στη  Σιδερένια Παροι-
κίας» 
1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πά-
ρου Αντιπάρου προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου Επίστρωση με βιομηχανικό   
δάπεδο του προβλήτα στη  Σιδερέ-
νια Παροικίας    με προϋπολογισμό 
29.997,76 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθε-
ται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: Α) Σκυροδέματα – Οπλι-
σμοί: 18.574,75 €, Β) Τεχνικά Έργα: 
482,10 €,  Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%: 3.430,23 
€, Απρόβλεπτα 15%: 3.373,06 €, 
Φ.Π.Α. (16%): 4.137,62 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη 
του διαγωνισμού από τα γραφεία 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Πάρου Αντιπάρου στην Παροικία Πά-
ρου  μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2013 
(αρμόδιος υπάλληλος κ. Καπούτσος 
Μανώλης, τηλ: 2284028529, φαξ: 
2284028529) με κόστος 20,00 € 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγω-
γή των τευχών με δική τους δαπάνη 
και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 
26 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστη-
μα υποβολής προσφορών είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 6 του 
Ν3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) 
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-
μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξεις Α1, Α2 , 1η τάξη στην κατη-
γορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ, β) αλλοδαποί δια-
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 517,00 ΕΥΡΩ και ισχύ 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδί-
ους πόρους .Προκαταβολή δε θα χο-
ρηγηθεί.
7. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανά-
δοχο του έργου
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Πάρου Αντιπάρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Οι δραστηριότητες 
του ΧΟΝ στη Νάουσα

Επίδειξη μόδας
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τα ελάχιστα ανταποδοτικά 
έργα. Ας μην ξεχνάμε ότι το 
χειρότερο αεροδρόμιο της Ελ-
λάδας που διαθέτει μέχρι και 
σήμερα η Πάρος, ακόμα και 
αυτό, δεν φτιάχτηκε με την 
συνδρομή των περισσότερων 
κεφαλαίων από το κράτος, 
αλλά από τον αείμνηστο Παρι-
ανό δωρητή της γης Ν. Παντε-
λαίο.

Οι εκθέσεις
που καίνε

Κάθε Παριανός και κάθε 
Παριανή που θα διαβάσουν το 
κείμενο που ακολουθεί θα 
πρέπει να καταλάβουν ότι δεν 
περιέχει κανένα στοιχείο που 
πιθανολογούμε ότι ισχύει, 
εμείς που γράφουμε την εφη-
μερίδα. Όλα τα στοιχεία που 
θα παραθέσουμε προκύπτουν 
από δύο εκθέσεις, δύο διευ-
θύνσεων (μεγάλων τμημά-
των) της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας (Υ.Π.Α). 
Πρόκειται για τον αυτοτελή 
οργανισμό του δημοσίου που 
έχει την ευθύνη τις τελευταίες 
δεκαετίες να σχεδιάζει και να 
δρομολογεί την κατασκευή 
όλων των δημόσιων αερο-
δρομίων στην Ελλάδα, ενώ 
δικοί της υπάλληλοι είναι 
και  εκείνοι που λειτουργούν 
τα αεροδρόμια στην χώρα σε 
ό,τι αφορά τους πύργους 
ελέγχου.

Η μία έκθεση συντάχθηκε 
τον Μάρτιο του 2013 και είναι 
της Δ/νσης Αερομεταφορών/ 
Τμήμα Περιβάλλοντος της 
ΥΠΑ.

Με αυτό το κείμενο η συ-
γκεκριμένη υπηρεσία έδωσε 
εξηγήσεις στον αρμόδιο Γενι-
κό Γραμματέα του υπουργείου 
περιβάλλοντος, όταν προέκυ-
ψαν τα ζητήματα επάρκειας 
της περιβαλλοντικής μελέτης 
του συνόλου του έργου, με 
αφορμή την λήξη διάρκειας 
της (31/12/12), αλλά και με 
την εκτέλεση των εργασιών 
που γίνονται στην Πάρο τον 
τελευταίο χρόνο, μόνο για τις 
υποδομές του διαδρόμου. 
Επειδή υπήρχε έτοιμη από λί-
γους μήνες πριν, επισυνάφθη-
κε στις απαντήσεις του υπουρ-
γείου ανάπτυξης προς της 
ασκούσα τον έλεγχο βουλευτή.

ΔΙΝΟΥΜΕ στη δημοσιότη-
τα τον αριθμό αυτού του ΝΤΟ-
ΚΟΥΜΕΝΤΟΥ, που αποτελεί 
έγγραφο από την αρμόδια 
υπηρεσία για την κατασκευή 
του νέου αεροδρομίου, την 
ΥΠΑ, για να μην υπάρχει καμία 
αμφιβολία στους αναγνώστες 
μας ότι οι αποκαλύψεις είναι 
βγαλμένες από τη φαντασία 
μας. Μιλάμε για την έκθεση με 
Αριθμό Πρωτοκόλλου: Τ/
ΠΡΟΠΕ/ 8447/517 της 28 
– 3 – 2013.

Η άλλη έκθεση συντάχθηκε 
στο τέλος Αυγούστου 2013, 
προκειμένου η Δ/νση Νομικής 
Υπηρεσίας της ΥΠΑ να απαντή-
σει σε όλα τα ερωτήματα που 
είχε καταθέσει η βουλευτής Ρ. 
Μακρή, κατόπιν εντολής του 
εποπτεύοντος υπουργείου 
ανάπτυξης.

ΔΙΝΟΥΜΕ στη δημοσιότη-
τα τον αριθμό και αυτού του 
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΥ, που αποτε-
λεί έγγραφο από την αρμόδια 
υπηρεσία για την κατασκευή 
του νέου αεροδρομίου, την 
ΥΠΑ, για να μην υπάρχει καμία 
αμφιβολία στους αναγνώστες 
μας ότι οι αποκαλύψεις είναι 
βγαλμένες από τη φαντασία 
μας. Μιλάμε για την έκθεση με 
Αριθμό Πρωτοκόλλου: ΥΠΑ/
Δ13/Α/25058/1112 της 29 
– 8 – 2013.

Για κάθε ένα από τα ερω-

τήματα που είχε καταθέσει η Ρ. 
Μακρή, υπάρχει η απάντηση 
μέσα σε αυτές τις δύο εκθέ-
σεις. Ειδικά στην δεύτερη, ικα-
νοποιείται  σχετικό αίτημα της 
βουλευτή των ΑΝΕΛ και έτσι, 
επισυνάπτονται και τα έγγρα-
φα που αποδεικνύουν την 
τεκμηρίωση των απαντήσεων. 
Για παράδειγμα, η Ρ. Μακρή 
ρωτά αν έχει προβλεφθεί στη 
μελέτη του έργου το τάδε ζή-
τημα... Στην απάντηση, η νομι-
κή υπηρεσία της ΥΠΑ αναφέ-
ρει την απάντηση στο 
ερώτημα, αλλά στο τέλος, 
επισυνάπτει και ένα αντίγραφο 
της σχετικής μελέτης.

Γι’ αυτό γράφουμε, ότι η 
εφημερίδα μας διαθέτει πια 
όλες τις απαντήσεις από τις 
υπηρεσίες του κράτους και 
όλα τα έγγραφα όπου αφο-
ρούν στην υπόθεση του νέου 
αεροδρομίου.

Γι’ αυτό τα όσα γράφου-
με πια, δεν μπορούν να αμφι-
σβητηθούν από κανένα ψεύτη, 
όπως αυτούς (πρώην αξιωμα-
τούχους της Βουλής «σωτή-
ρες», τις μαριονέτες τους στην 
Πάρο και τους προσκυνημέ-
νους αργυρώνητους γλείφτες 
τους) που με ψέματα λοιδο-
ρούσαν και συκοφαντούσαν 
μέχρι σήμερα τις έρευνες και 
τα δημοσιεύματά μας, τα οποία 
πια, ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΠΛΗ-
ΡΩΣ.

Ξεκινάμε τις αποκαλύψεις 
λοιπόν:
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Τον τελευταίο χρόνο έχει 

ξεκινήσει η κατασκευή του συ-
νόλου του έργου του αερο-
δρομίου, όπως προσπαθού-
σαν να πείσουν τους 
Παριανούς ο πρώην υπουρ-
γός Γ. Ραγκούσης, ο δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης και οι 
«φίλοι» τους;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι απαντή-
σεις είναι κατηγορηματικές 
από όλες τις αρμόδιες υπηρε-
σίες, οι οποίες ξεκάθαρα ανα-
φέρουν ότι τον τελευταίο χρό-
νο στην Πάρο εκτελούνται οι 
εργασίες κατασκευής μόνο 
του νέου διαδρόμου, χωρίς 
μάλιστα τον μηχανολογικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό του. 
Μόνο οι υποδομές κατασκευ-
άζονται. Αυτό που ονομάζου-
με «λακκούβα» εκ των εργα-
σιών εκσκαφής που έχουν 
γίνει.
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Έστω, αυτός ο διάδρομος, 

είναι κάτι που κατόρθωσε να 
προωθήσει ο πρώην υπουρ-
γός Γ. Ραγκούσης, με την έν-
νοια ότι εργάστηκε για την 
ωρίμανση της μελέτης του, 
έβγαλε την έγκριση χωροθέ-
τησης, βρήκε τα λεφτά για να 
την πληρώσει, πήρε τις υπουρ-
γικές αποφάσεις έγκρισης πε-
ριβαλλοντικών όρων που 
χρειάζονταν κλπ;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Από τα έγ-
γραφα προκύπτουν κατηγορη-
ματικές απαντήσεις. Απαντή-
σεις που είναι κόλαφος για τον 
Γ. Ραγκούση, σε σχέση με τα 
όσα «φούμαρα» έχει πλασάρει 
στους Παριανούς. Αλλά απο-
τελούν όνειδος και για τις κυ-
βερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας 
Δημοκρατίας που κυβέρνησαν 
τη χώρα τα τελευταία χρόνια, 
για τα ψέματα που υπόσχονταν 
στους Παριανούς οι τοπικοί 
πολιτικοί παράγοντες αυτών 
των δύο κομμάτων για να 
λαμβάνουν τις ψήφους των 
πολιτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Η οριστική μελέ-
τη κατασκευής του διαδρόμου 
για τον οποίο γίνονται εργασί-
ες εκσκαφής τον τελευταίο 
χρόνο στην Πάρο έχει ολο-
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Για τον μήνα Νοέμβριο
W Για τις ημέρες 13 - 14/11 (Τετάρτη - Πέμπτη)
Τυροπιτάκια  CRF 1 κιλού 1,50€

W Για τις ημέρες 15 - 16/11 (Παρασκευή - Σάββατο)
Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη 58-60 μεζ. Skip 8.50€

W Για τις ημέρες 11 - 16/11 (Δευτέρα - Σάββατο)
Προϊόντα στοματικής υγιεινής Αim – Αφρόλουτρα Lux & Badedas – Σαμπουάν 
Ultrex – Sunsilk – Timotei και όλα τα Dove 1+1 ΔΩΡΟ

ΕΧΤΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BROTHERS COMPANY
W Για τις ημέρες 11 – 16|11 (Δευτέρα – Σάββατο)
• Τομάτες το κιλό 0,97€
• Edam – Gouda  Γερμανίας το κιλό  5,49 €
• Πάριζα για ΤΟΣΤ 5% λιπαρά Εν Ελλάδι Creta farm το κιλό  5.49€
• Ανάμεικτα Λαχανικά & Καλαμπόκι 450γρ Υφαντής  1+1ΔΩΡΟ 
• Χαρτί Υγείας Delica Ultra So\   4+4 ρολά ΔΩΡΟ 1,50 €
• Χαρτί Κουζίνας Delica 1+1 ΔΩΡΟ 1,50 €
• Σετ Τάπερ 3 τεμαχίων στρογγυλά 3,99€

Διανομές στην Αντίπαρο κάθε Τετάρτη και Σάββατο με αγορές άνω των 200 ευρώ
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των προϊόντων

Όλος ο μικρόκοσμος της διεφθαρμένης 
μεταπολίτευσης

σε ένα έργο που χτίζει καριέρες & γεμίζει τσέπες,
αλλά για τους Παριανούς εκκρεμεί ήδη 33 χρόνια!

κληρωθεί το 1997. Μάλιστα, 
είχε γίνει από γνωστό ιδιωτικό 
γραφείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΚΑΙ ΚΛΑΨΤΕ: 
α) Είχε στοιχίσει τότε στο Ελ-
ληνικό δημόσιο 9.763.756 
ευρώ σημερινά λεφτά.

β) Η έγκριση περιβαλλοντι-
κών όρων για το διάδρομο του 
οποίου το σκάμμα φτιάχνεται 
σήμερα, υπογράφτηκε την 
Άνοιξη του 2002, με την Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση με 
αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 
82355 της 29 – 3 – 2002, η 
οποία επικύρωνε την χωροθέ-
τηση κατασκευής του νέου 
διαδρόμου που είχε αποφασι-
στεί στις 19 – 12 – 2000 από 
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1: ΠΑΣΟΚ 
και Νέα Δημοκρατία εγκατέλει-
ψαν από τότε την πρόοδο του 
έργου στο κατασκευαστικό μέ-
ρος του για 10 ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΧΡΟΝΙΑ!

Κατόπιν αυτής της εγκατά-
λειψης, τον Ιούνιο του 2010 ο 
υπουργός Δ. Ρέππας αναθέτει 
μία επικαιροποίηση εκείνης της 
μελέτης, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Ήταν μία δια-
δικασία που κράτησε μόλις 5 
μήνες και κόστισε 29.000 
ευρώ. Ενώ η μελέτη ήταν έτοι-
μη, δεν προκηρύχθηκε ο διά-
δρομος από τον Δ. Ρέππα.

Έτσι, όλο αυτό το πακέτο 16 
ετών βρήκε έτοιμο ο Γ. Ρα-
γκούσης και το υπέγραψε στις 
7/11/11, αφού το μόνο άλλο 
που χρειαζόταν ήταν οι εγκρι-
τικές υπογραφές στο εσωτερι-
κό της ΥΠΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε θα μπορού-
σε να φτιαχτεί ο διάδρομος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Μαζί με το 
υπόλοιπο έργο για το οποίο 
από το 2002 δεν έχουν τελει-
ώσει οι μελέτες των τμημάτων 
του, ακόμη και μέχρι σήμε-
ρα. Δεν είναι δόκιμο να φτιά-
χνεται ένας διάδρομος ο οποί-
ος και να φτιαχτεί, δεν μπορεί 
να χρησιμεύσει σε τίποτε, αν 
δεν ολοκληρωθούν και υπό-
λοιπες εγκαταστάσεις του, β) 
Αν ωστόσο, επέλεγε κάποιος 
να ξεκινήσει το διάδρομο μόνο 
του, αυτό θα μπορούσε να το 
κάνει ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΑ από το 
2005, με μία υπογραφή.

Καταλαβαίνει ο καθένας ότι 
το 2011 ο Γ. Ραγκούσης υπέ-
γραψε τμήμα του έργου που 
θα μπορούσε να είχε υπογρά-
φει και ολοκληρωθεί από χρό-
νια.

Προσοχή: Η εφημερίδα μας 
ισχυρίζεται ότι με βάση τα όσα 
αναφέρουν τα έγγραφα, πως 
υπήρχαν 10 ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΧΡΟΝΙΑ όπου υπουργοί ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ, τοπικοί βουλευτές των 
κομμάτων και οι δήμαρχοι Γ. 
Ραγκούσης και Χρ. Βλαχογιάν-
νης ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΠΟΛΥ|
ΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ για να ολοκλη-
ρωθούν και να εγκριθούν όλες 
οι μελέτες, όλων των τμημά-
των του έργου. Αν είχαν ασχο-
ληθεί τότε, από το 2003, το 
2005 ή έστω το 2009 θα μπο-
ρούσαν να είχαν δημοπρατή-
σει το έργο ολόκληρο, ενώ θα 
είχαν την άνετη δυνατότητα να 
το εντάξουν στο ευρωπαϊκό 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
σύγκλησης 2007 – 2013 
(ΕΣΠΑ) και έτσι, να ήταν εξα-

σφαλισμένη, οριστική και σύ-
ντομη η ολοκλήρωση του, το 
πολύ σε 4 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί όμως δεν 
υπέγραφαν οι προκάτοχοι 
υπουργοί του Γ. Ραγκούση, 
μόνο το διάδρομο, αφού ήταν 
όλα από χρόνια έτοιμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί δεν συ-
νηθίζεται να γίνεται το 1/5 
ενός έργου, να πληρώνεται και 
να εγκαταλείπεται στη φθορά 
χωρίς χρήση, μέχρι να ετοιμα-
στούν για να δημοπρατηθούν 
τα υπόλοιπα 4/5 του έργου. 
Αυτά μας τα λένε με σαφήνεια 
τα έγγραφα της ΥΠΑ τα οποία 
απαντούν ότι το έργο έχει άλλα 
4 κυρίως μέρη εκτός από αυτό 
που φτιάχνεται σήμερα, ενώ 
διατυπώνεται με σαφήνεια έμ-
μεση μομφή εναντίον του Γ. 
Ραγκούση που υπέγραψε το 
1/5 του έργου, χωρίς να έχουν 
τελειώσει οι διαδικασίες για τα 
υπόλοιπα τμήματά του.
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Είναι αλήθεια ότι το νέο αε-

ροδρόμιο μπορεί να λειτουρ-
γήσει για μεγαλύτερα αερο-
πλάνα, μόλις τελειώσει ο νέος 
διάδρομος, με τη χρήση των 
κτιρίων του υπάρχοντος αερο-
δρομίου;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Κατηγορημα-
τικά ΟΧΙ! Τα έγγραφα αναφέ-
ρουν ότι ο νέος διάδρομος θα 
λειτουργήσει με δικά του κτί-
ρια, δικό του πύργο ελέγχου, 
δικό του αεροσταθμό, δικό του 
χώρο στάθμευσης, δικό του 
μηχανολογικό και ηλεκτρονικό 
και ηλεκτρολογικά εξοπλισμό, 
δικά του έργα ασφάλειας, απο-
θήκες, υπόστεγα, δικά του 
έργα οδοποιίας από τη νέα του 
θέση έως και την Παροικιά.
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Ο δήμαρχος Πάρου Χρ. 

Βλαχογιάννης ισχυρίζεται σε 
τελευταία ανακοίνωσή του 
(στις 24/10/13) ότι η δημοτική 
αρχή έχει φροντίσει για την 
διασφάλιση και απρόσκοπτη 
πρόοδο του έργου του αερο-
δρομίου και την εξασφάλιση 
της κατασκευής του. Είναι αλή-
θεια;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Από τα έγγρα-
φα που δόθηκαν μαζί με τις 
απαντήσεις από τη Βουλή, 
προκύπτει ότι ειδικά τα τελευ-
ταία 7 χρόνια που έχει τη θέση 
του δημάρχου ο Χρ. Βλαχογι-
άννης, ο ίδιος δεν έχει δια-
δραματίσει απολύτως κα-
νένα ρόλο στην εξέλιξη της 
υπόθεσης προόδου του νέου 
αεροδρομίου Πάρου. Μπορεί 
να έχει στείλει κάποια αδιάφο-
ρα για τις αρμόδιες υπηρεσίες 
έγγραφα, αλλά δεν έχει κα-

μία απολύτως εμπλοκή 
στην υπόθεση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
δεν μνημονεύεται παρέμ-
βασή του σε κανένα έγγρα-
φο, καμίας αρμόδιας Δ/νσης, 
κανενός υπουργείου, ενώ δεν 
υπάρχει ο Δήμος Πάρου, ούτε 
καν στις κοινοποιήσεις σημα-
ντικών εγγράφων ενημέρω-
σης και εξελίξεων για το έργο.

Αντίθετα, μνημονεύονται 
στα έγγραφα διαβουλεύσεις 
των υπηρεσιών με τις τοπικές 
αρχές προ της ύπαρξης Χρ. 
Βλαχογιάννη στο Δήμο Πάρου.

Το μόνο έγγραφο που έχει 
κοινοποιηθεί στον δήμαρχο 
Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη ήταν 
η έκθεση των επιθεωρητών 
περιβάλλοντος του υπουργεί-
ου περιβάλλοντος με βάση την 
οποία κινητοποιούνται αυτή 
την εποχή ξανά εκείνοι οι κά-
τοικοι (και ποιος ξέρει ποιοι 
άλλοι) που λέγεται ότι επιθυ-
μούν να προσφύγουν στη δι-
καιοσύνη.

Από τα έγγραφα προκύπτει 
ότι αυτή η δυσμενής έκθεση 
συντάχθηκε, κατόπιν ερωτη-
μάτων που είχε θέσει προς το 
υπουργείο ο κάτοχος κατοικίας 
στην περιοχή Βουτάκου J. 
Marcos. Από μαρτυρίες του 
ίδιου τις οποίες έχουμε δημο-
σιεύσει παλαιότερα, γνωρίζου-
με ότι ο συγκεκριμένος άν-
θρωπος δεν είχε απευθυνθεί 
για να λυθούν οι απορίες του 
στο υπουργείο πρώτα, αλλά 
στο γραφείο δημάρχου Πά-
ρου. Από έγγραφα γνωρίζου-
με ότι ο δήμαρχος Πάρου δεν 
ανέλαβε να καθησυχάσει και 
να λύσει τις όποιες απορίες του 
εν λόγω κατοίκου, αλλά του 
σύστησε να απευθυνθεί στο 
αρμόδιο υπουργείο!

Όσο αφορά την εξασφάλι-
ση του έργου, από τις απαντή-
σεις στον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, δεν προκύπτει κά-
ποια εξασφάλιση, ούτε χρο-
νικού ορίζοντα περαίωσης του 
έργου, ούτε ασφαλούς χρημα-
τοδότησης. Πράγμα που το 
παραδέχεται πλέον ο βουλευ-
τής ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων και 
γραμματέας της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας του κόμματος, Π. 
Ρήγας με ανακοίνωσή του 
στις 5 Νοεμβρίου 2013. Προ-
φανώς, ο Π. Ρήγας, διάβασε τις 
απαντήσεις των αρμόδιων 
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Τα εξώφυλλα από τα τεύχη των απαντήσεων από κάθε 
υπηρεσία, καθώς και το έγγραφο της παρέμβασης Ρ. Μακρή
Τ
υ
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υπηρεσιών στην Ρ. Μακρή, 
πριν βγάλει την ανακοίνωσή 
του. (Θα αναφερθούμε πιο 
κάτω).

ΕΡΩΤΗΣΗ | ΨΕΜΑ 5
Όμως, είναι αλήθεια ότι ο 

Γ. Ραγκούσης ως δήμαρχος, 
πρώτος επικεφαλής του συν-
δυασμού που διοικεί το Δήμο 
Πάρου μέχρι και σήμερα, και 
μετέπειτα υπουργός, έχει συ-
νεχή και καθοριστική συμμε-
τοχή στην υπόθεση της προό-
δου του έργου;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ – κεφάλαιο 
Α΄: Οι έγγραφες απαντήσεις 
των κρατικών υπηρεσιών στις 
ερωτήσεις της βουλευτή Ρ. 
Μακρή μας δίνουν για πρώτη 
φορά τη συνολική και διαχρο-
νική απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα.

1) Σύμφωνα με τις κρατι-
κές υπηρεσίες, από τον Μάρτιο 
του 2002 έως τον Ιούνιο του 
2010 δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ εξέλιξη για την 
ουσιαστική πρόοδο σε καμία 
προϋπάρχουσα μελέτη ή από-
φαση για την προαγωγή του 
κατασκευαστικού σκέλους του 
νέου αεροδρομίου Πάρου.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟ-
ΟΔΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΚΕ-
ΛΟ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙ-
ΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Είτε ο Γ. Ρα-
γκούσης ως δήμαρχος Πάρου 
μέχρι τον Αύγουστο του 2007, 
είτε ο Γ. Ραγκούσης ως νούμε-
ρο 2 πολιτικός του ΠΑΣΟΚ της 
αντιπολίτευσης - επερχόμενης 
κυβέρνησης – μέχρι το 2009, 
ούτε ο Γ. Ραγκούσης ως αρχυ-
πουργός των μνημονίων του 
ΠΑΣΟΚ έχει συμβάλει σε καμία 
πρόοδο στο κατασκευαστικό 
σκέλος του έργου μέχρι το 
Φθινόπωρο του 2011, όπου 
μία ημέρα πριν καταρρεύσει η 
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, υπογρά-
φει ΜΟΝΟ τη δημοπράτηση 
κατασκευής των υποδομών 
του νέου διαδρόμου, το 
«σκάμμα», τη «λακκούβα». Θυ-
μίζουμε: απλά υπογράφει έναν 
ήδη ώριμο και έτοιμο φάκελο 
από 10 χρόνια πριν. Αυτό επι-
βεβαιώνουν τα έγραφα.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ – κεφάλαιο 
Β΄: 2α) Στο οικονομικό σκέ-
λος, από τη θέση του γραμμα-
τέα τοπικής οργάνωσης ΠΑ-
ΣΟΚ Πάρου, είχε την ευκαιρία 
να φιλοξενήσει τον τότε Πρω-
θυπουργό Κ. Σημίτη σε εκδή-
λωση στην Πάρο. Σε αυτή την 
εκδήλωση ο τότε Πρωθυ-
πουργός ανακοίνωσε – άφησε 
«δωράκι» -  ότι θα προωθήσει 
το ζήτημα της οριστικής κήρυ-
ξης των απαλλοτριώσεων της 
περιοχής ως αναγκαστικών με 
έκδοση Φύλλου Εφημερίδας 
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 204/ 14 – 
3 - 2002). Σημειώνουμε ότι 
όλα τα προαπαιτούμενα και για 
αυτή την πράξη ήταν έτοιμα 
από το 1997. 2β) Στο οικονο-
μικό σκέλος και πάλι, το 2004 
συγκεκριμένος στενός συ-
νεργάτης και έμπιστος φίλος 
του «βαρόνου» των δημόσιων 
έργων, υπουργού της ΝΔ Γ. 
Σουφλιά, που είναι λάτρης 
της Πάρου, επικοινωνεί με τον 
δήμαρχο πλέον, Γ. Ραγκούση. 
Του αναφέρει ότι θα φιλοξε-
νήσει στο σπίτι που διατηρεί 
στο νησί μας, για διακοπές τον 
Γ. Σουφλιά. Διαμεσολαβεί 
ώστε ο «βαρώνος» να προω-
θήσει το ζήτημα της καταβο-
λής των αποζημιώσεων, των 
από χρόνια ήδη οριστικώς 
δεσμευθέντων κτημάτων της 
περιοχής Βουτάκου. Αυτή την 
υπόθεση την καρπώνεται πο-
λιτικά σε τοπικό επίπεδο ο Γ. 

Ραγκούσης. Το όνομα του φί-
λου του Σουφλιά που «έκανε 
τη δουλειά» δεν έχουμε λάβει 
το δικαίωμα να το δημοσιοποι-
ήσουμε.

2γ) Το ίδιο «παιχνίδι», επι-
κοινωνιακών ωφελειών παί-
ζει τότε και ο πρόεδρος της 
τοπικής επιτροπής της Νέας 
Δημοκρατίας και μετέπειτα 
σφοδρός πολιτικός αντίπαλος 
στις δημοτικές εκλογές του 
2006, Λ. Κοντός. Ο Γ. Σουφλι-
άς δεν αρκούσε για να διευ-
θετηθεί το ζήτημα της διάθε-
σης πιστώσεων για την 
καταβολή αποζημιώσεων 
στους δικαιούχους. Χρειαζό-
ταν και μία υπογραφή από τον 
τότε υπουργό οικονομικών Γ. 
Αλογοσκούφη που έχει ο 
ίδιος σπίτι στην Πάρο. Γνωρί-
ζουμε ότι ο ένας υπουργός 
δεν θέλει ούτε να βλέπει τον 
άλλο. Έτσι, ο Λ. Κοντός δημι-
ουργεί με απόσταση λίγων 
ημερών μία συνάντηση της 
τοπικής με τον Γ. Αλογοσκού-
φη για να «πιστωθεί» πολιτικά 
την τυπική υπογραφή του.

ΕΥΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί 
οι προαναφερθέντες υπουρ-
γοί, και ο τότε δήμαρχος Γ. 
Ραγκούσης ειδικά, σε δύο δι-
αφορετικές χρονικές περιό-
δους ΞΕΣΚΙΖΟΝΤΑΙ κυριολε-
κτικά ποιος θα καρπωθεί 
επικοινωνιακά την παρέμβαση 
για την επίλυση του θέματος 
των αποζημιώσεων των οικο-
πέδων, ενώ ΕΠΙ ΔΕΚΑ ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, την ίδια 
χρονική περίοδο, οι ίδιοι άν-
θρωποι ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ-
ΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ για την προ-
αγωγή του κατασκευαστικού 
σκέλους του νέου αεροδρομί-
ου Πάρου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί από τις 
αποζημιώσεις θα ικανοποιού-
νταν λαμβάνοντας «ζεστό» 
μετρητό οι μισές οικογένει-
ες της Παροικιάς που είχαν 
εξοχικά κτήματα στην πε-
ριοχή, και αρκετές από την 
περιοχή Αγκαιριάς. Οι δύο 
παρεμβάσεις γίνονται πριν τις 
δημοτικές εκλογές του 2002 
και πριν τις εκλογές του 2006. 
Ενώ από τις απαντήσεις στον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο της 
βουλευτή Ρ. Μακρή που έχου-
με σήμερα, οι υπηρεσίες του 
δημοσίου μας λένε ότι από τον 
Μάρτιο του 2002, έως τον 
Φεβρουάριο του 2011 δεν 
σημειώθηκε καμία απολύτως 
πρόοδος στην προετοιμασία 
του κατασκευαστικού σκέλους 
του έργου. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ 
ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ με ημερομηνία 
μέσα σε αυτά τα χρόνια, για 
τον συγκεκριμένο τομέα.-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σήμερα 
αποδεικνύεται λοιπόν, ότι ο 
ρόλος του Γ. Ραγκούση ήταν 
καιροσκοπικός, κομμένος και 
ραμμένος, όχι στις ανάγκες 
της Πάρου και των Παρια-
νών, αλλά στις εκάστοτε ανά-
γκες της ατομικής του καριέ-
ρας στην πολιτική της Πάρου, 
στην κεντρική πολιτική και 
στην κάλυψη – έστω και εικο-
νικά – της υστεροφημίας του.

ΠΟΝΗΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι Γ. 
Αλογοσκούφης και Γ. Σουφλι-
άς είχαν άλλη δυνατότητα από 
το να κινήσουν και υπογρά-
ψουν τη διαδικασία για έκδοση 
προσωρινής τιμής μονάδας 
απαλλοτριώσεων το 2004 - 
2005;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατηγορημα-
τικά όχι! Η δέσμευση απαλλο-
τρίωσης θα κατέπιπτε τον 
Μάρτιο του 2005, αν δεν 
υπογράφονταν οι αποζημιώ-
σεις. Σύμφωνα με τη νομοθε-
σία, με βάση το έγγραφο του 
ΦΕΚ 204/ 14 – 3 - 2002 της 
κήρυξης των απαλλοτριώσε-
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Όλος ο μικρόκοσμος της διεφθαρμένης 
μεταπολίτευσης

σε ένα έργο που χτίζει καριέρες & γεμίζει τσέπες,
αλλά για τους Παριανούς εκκρεμεί ήδη 33 χρόνια!

ων που έχουμε σήμερα από τις 
απαντήσεις Ρ. Μακρή, η πολι-
τεία όφειλε εντός τριών χρό-
νων από την έκδοσή του, είτε 
να εκδώσει προσωρινή τιμή 
μονάδας, είτε να επιστρέψει 
μετά από 10 περίπου χρόνια 
τα δεσμευμένα κτήματα στους 
ιδιοκτήτες τους.

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, τοπικοί βου-
λευτές, παράγοντες και δήμαρ-
χος, θα έπρεπε να ανακοινώ-
σουν στους Παριανούς και 
τους Αντιπαριώτες πως, παρά 
του ότι είχαν ήδη τότε δαπανη-
θεί πάνω από 10 εκατομμύρια 
ευρώ του ελληνικού δημοσίου 
για μελέτες, δεν θα γινόταν για 
άλλη μία φορά αεροδρόμιο. 
Θα έπρεπε να ανακοινώσουν 
στους οικοπεδούχους της πε-
ριοχής, πως μετά από 10 χρό-
νια που δεν μπορούσαν να 
κάνουν τίποτα με τη γη τους,  
θα τους την επέστρεφαν χωρίς 
καμία αποζημίωση. Έβαλαν 
λοιπόν υποχρεωτικά τις υπο-
γραφές τους και μάλιστα με 
πολύ «παχιά» αποζημίωση την 
οποία καρπώθηκαν και άλλοι 
Παριανοί, όπως δικηγόροι και 
συμβολαιογράφοι κλπ.

Την υποχρέωση των 
υπουργών, «κάποιοι» μας 
την πούλησαν για επιτυχία 
τους, όπως αποκαλύπτεται 
σήμερα!!!
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ξεκίνησε ο διάδρομος, είναι 
θέμα λίγων ημερών ή μηνών 
να δημοπρατηθούν και να αρ-
χίσουν να κατασκευάζονται τα 
υπόλοιπα έργα που αφορούν 
το σύνολο του νέου αεροδρο-
μίου, ώστε να τελειώσει όλο 
μαζί γρήγορα και να πετούν τα 
μεγαλύτερα αεροπλάνα που 
θα μας λύσουν το πρόβλημα 
του τουρισμού και της οικονο-
μίας του νησιού αντίστοιχα; Ο 
Γ. Ραγκούσης και η δημοτική 
αρχή Χρ. Βλαχογιάννη είχαν 
πει ότι θα υπήρχαν σχετικές 
εξελίξεις το Μάρτιο του 2013 
που πέρασε… Τα τελευταία 
δύο χρόνια, έλεγαν ότι όλα 

είναι εξασφαλισμένα και υπό 
έλεγχο…

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Η ΥΠΑ και οι 
υπηρεσίες της αναφέρουν ΞΕ-
ΚΑΘΑΡΑ στις απαντήσεις 
προς τη βουλευτή Ρ. Μακρή ότι 
αυτή την εποχή εκπονούνται 
ΟΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ για όλα τα 
υπόλοιπα έργα. Μιλάμε για τα 
υπόλοιπα 4/5 του έργου!!! Μι-
λάμε για εκτίμηση δαπάνης 
επιπλέον 20 εκατομμυρίων 
ευρώ!!!

Μετά από 33 ολόκληρα 
χρόνια που οι Παριανοί διατύ-
πωσαν προς το κράτος το 
αίτημα για μεγαλύτερο αερο-
δρόμιο,

μετά από 32 χρόνια που 
υιοθετήθηκε το αίτημα από την 
πολιτεία ως αναγκαίο προς 
υλοποίηση, 

μετά από 13 χρόνια που 
υπογράφτηκε η απόφαση 
απαλλοτρίωσης του χώρου,

μετά από 8 χρόνια που δε-
σμεύτηκαν και άρχισαν να δί-
νονται τα χρήματα των απαλ-
λοτριώσεων, ήτοι 11.476.822 
εκατομμύρια ευρώ μέχρι 
σήμερα... 

… από επίσημες υπηρεσίες 
του κράτους έχουμε εγγραφές 
απαντήσεις ότι ακόμα τώρα, 
βρισκόμαστε στην διαδικασία 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΕ-
ΛΕΤΩΝ για τα υπόλοιπα 4/5 
του συνολικού έργου του νέου 
αεροδρομίου Πάρου!!!

Ο Γ. Ραγκούσης και ο προ-
στατευόμενος του Χρ. Βλαχο-
γιάννης μπορεί να μίλαγαν για 
Μάρτιο, αλλά δεν ξεκαθάρισαν 
ποιον Μάρτιο ... Μπορεί να έλε-
γαν ψέματα στους Παριανούς 
και να συκοφαντούσαν με ψέ-
ματα τα σχετικά ρεπορτάζ της 
εφημερίδας μας, αλλά αυτό 
δεν τους ενδιέφερε.

ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΝΑ ΕΠΙ-
ΒΙΩΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, εκμεταλ-
λευόμενοι μία απέλπιδα και 
προχειρατσίδικη πράξη που 
κατάφερε να κάνει ο Γ. Ρα-
γκούσης: Να βάλει μία υπο-
γραφή μόνο για την υποδομή 
του διαδρόμου, του οποίου ο 
φάκελος ήταν ήδη από άλλους 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΤΟΙΜΟΣ από χρό-
νια. Κατά τα άλλα σπατάλησαν 
12 χρόνια εξουσίας στο Δήμο 
Πάρου και 7 χρόνια στην κε-
ντρική πολιτική σκηνή, χωρίς 
να προάγουν το έργο στο κα-
τασκευαστικό του σκέλος ούτε 
στο ελάχιστο. Τα έγγραφα των 
υπηρεσιών του δημόσιου επι-
βεβαιώνουν αυτό το γεγονός. 
Όχι εμείς που τα γράφουμε.
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να κατασκευαστεί το συνολικό 
έργο του αεροδρομίου, τότε η 
Πάρος θα μπορεί να λύσει το 
πρόβλημα τουρισμού και ανά-
πτυξης, αφού θα μπορούν να 
έρχονται κατευθείαν στο νέο 
αεροδρόμιο μεγαλύτερα αερο-
πλάνα, ακόμα και τσάρτερ κα-
τευθείαν από το εξωτερικό;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Από τις απα-
ντήσεις της αρμόδιας κρατικής 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας που δόθηκαν στην Ρ. Μα-
κρή, παίρνουμε εγγράφως 
απόλυτες απαντήσεις σε αυτό 
το ερώτημα. Ο διάδρομος που 
φτιάχνεται τώρα και το υπόλοι-
πο του έργου, όποτε και αν 
φτιαχτεί, θα μπορούν να υπο-
δέχονται αεροπλάνα τύπου 
ΑΤR 72 τα οποία έχουν δυνα-
τότητα 68 θέσεων. Αυτό είναι 
το αεροπλάνο που η ίδια η 
αρμόδια υπηρεσία διαβεβαιώ-
νει ότι θα μπορεί να προσαπο-
γειώνεται στο νέο αεροδρόμιο 
Πάρου.

ΑΛΗΘΕΙΑ 2: Η ΥΠΑ στις 
απαντήσεις της αναφέρει κα-
τηγορηματικά ότι δεν θα μπο-
ρούν να γίνονται πτήσεις 
τσάρτερ κατευθείαν από το 
εξωτερικό, ούτε καν από ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες προς 
το αεροδρόμιο Πάρου.

ΑΛΗΘΕΙΑ 3: Από το 1992 
που η ΥΠΑ εργαζόταν για την 
κατασκευή του νέου αερο-
δρομίου Πάρου, με αρχική 
πρόβλεψη διαδρόμου 2.500 
μέτρων, κατόρθωσε να έχει 
έτοιμες τις σχετικές μελέτες 
το 1998. Τότε, μία ομάδα κα-
τοίκων συνεπικουρούμενοι 

από κατόχους βιλών διακο-
πών της περιοχής προσέφυ-
γαν στο Συμβούλιο της Επι-
κράτειας. Προ του κινδύνου να 
χαθεί η μέχρι τότε προσπάθεια 
που είχε φτάσει έως την έγκρι-
ση περιβαλλοντικών όρων με 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΥΠΕΧΩΔΕ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), 
εκδόθηκε νέα Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση με την οποία 
ανακλήθηκε η έγκριση. Λόγω 
της ανάκλησης, το δικαστήριο 
δεν έγινε, αφού δεν υπήρχε 
αντικείμενο για να δικάσει.

ΕΥΤΥΧΩΣ για την Πάρο και 
για τα εκατομμύρια ευρώ που 
είχαν δοθεί ήδη μέχρι τότε για 
μελέτες σε ιδιώτες, λίγους μή-
νες μετά, η τότε δημόσια ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ με ένα 
έγγραφο της (Αριθμός Πρωτο-
κόλλου: ΔΣ/2074 της 4 – 11 
– 1998) ξανάβαλε το αίτημα 
μεγαλύτερου αεροδρομίου για 
το νησί μας. Το επιχείρημα της 
Ολυμπιακής προς την ΥΠΑ και 
τα Υπουργεία - που είχαν αρ-
χίσει να εγκαταλείπουν το έργο 
λόγω της ανάκλησης - ήταν ότι 
τα μοναδικά αεροπλάνα τα 
οποία εκτελούσαν τότε πτήσεις 
στο αεροδρόμιο της Πάρου, 
δηλαδή τα μικρά Ντορνιέ, θα 
σταματούσαν τις πτήσεις τους 
λόγω υψηλού κόστους λει-
τουργίας και λόγω παλαιότη-
τας η οποία προέκυπτε από την 
15ετή χρήση τους.

Από τις έγγραφες απαντή-
σεις της ΥΠΑ που έλαβε η βου-
λευτής Ρ. Μακρή, μαθαίνουμε 
ότι τότε η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ισχυ-
ριζόταν ότι αν κατασκευάζο-
νταν διάδρομος 1400 μέτρων 
θα μπορούσαν να ταξιδεύουν 
τα ΑΤR 72 των 68 θέσεων τα 
οποία τότε ήταν καινούρια.

Το ερώτημα που προκύ-
πτει από τα έγγραφα είναι 
το εξής: πόσα δρομολόγια θα 
έχει το νέο αεροδρόμιο Πάρου, 
όταν θα φτιαχτεί, και πόσα αε-
ροπλάνα ΑΤR 72 θα υπάρχουν 
πια; Διότι μέχρι σήμερα, έχουν 
περάσει 16 χρόνια από το 
αίτημα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ κατά 
τα οποία πετούν τα λίγα ATR 
72 που υπάρχουν στην Ελλά-
δα, ενώ το νέο αεροδρόμιο 
αργεί ακόμα, σύμφωνα με τα 
έγγραφα των απαντήσεων 
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο 
της Ρ. Μακρή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί, αφού δίνο-
νται επί 32 χρόνια ένας σκα-
σμός λεφτά, δεν δημιουργήθη-
καν κατευθείαν οι προδια-
γραφές για ένα αεροδρόμιο με 
διάδρομο τόσων μέτρων, 
όσων χρειάζεται για να πετούν 
απρόσκοπτα επαρκή αεροπλά-
να για την τουριστική ανάπτυξη 
της Πάρου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Από το 
1992 που ξεκίνησε η πορεία 
κατασκευής του έργου, μέχρι 
το 1997 είχε δημιουργηθεί 
φάκελος για την κατασκευή 
αεροδρομίου με διεθνείς προ-
διαγραφές, με διάδρομο 2.500 
μέτρα. Θα προσγειωνόταν ό,τι 
θέλαμε, σχεδόν από όπου το 
θέλαμε. Όμως, εξαιτίας στρα-
τηγικών λαθών, έλλειψης δη-
μιουργίας «συμμαχιών», ελλι-
πούς τεκμηρίωσης από την 
πλευρά των κρατικών υπηρε-
σιών και αβάσιμου τοπικού 
«μεγαλοϊδεατισμού», η υπόθε-
ση προσέκρουσε στην αντί-
δραση κατοίκων της περιοχής 
με την υποστήριξη και ισχυρών 
παραγόντων της χώρας. 

β) Εξαιτίας εκείνης της σύ-
γκρουσης οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες του κράτους σε συ-
νεργασία με τις τοπικές αρχές 
συμφώνησαν το 2000 να 
προσαρμοστεί όλος ο ήδη 
υπάρχων φάκελος σε ένα το-
πικό αεροδρόμιο και πάλι, 

αλλά με λίγο μεγαλύτερες 
δυνατότητες (Από 710 μέτρα 
διάδρομος στα 1400), για να 
εξουδετερωθούν τα επιχει-
ρήματα εκείνων που διαφω-
νώντας θα προσέφευγαν και 
πάλι στη δικαιοσύνη. Χωρίς 
αυτήν την προσαρμογή δεν 
ήταν δυνατόν να κατασκευα-
στεί αεροδρόμιο στην Πάρο. 

Όμως, η χωροθέτηση και οι 
απαλλοτριώσεις παρέμειναν 
στα όρια των αποφάσεων 
του1997, αν και έγιναν προ-
σαρμογές στα ωφέλημα μέτρα. 
Συνεπώς, υπάρχει πρόβλε-
ψη από το 2000 για επέκτα-
ση του διαδρόμου μέχρι 1800 
περίπου μέτρα.

Πρέπει όμως πρώτα να τε-
λειώσει η κατασκευή του αε-
ροδρομίου στα 1400 μέτρα 
(για να μην είναι εύκολη η νο-
μική προσβολή του όσο θα 
κατασκευάζεται) και στη συνέ-
χεια, με νέες μελέτες, νέες 
εγκρίσεις, νέα εκδίκαση τυχόν 
ενστάσεων, νέες τελικές απο-
φάσεις και εξασφάλιση πόρων, 
να γίνει η επέκταση.

Αυτή την διαδικασία την 
γνώριζαν και την γνωρίζουν 
όλοι οι δήμαρχοι και δημοτικοί 
παράγοντες, όλες οι αρμόδιες 
υπηρεσίες, όλοι οι βουλευτές 
Κυκλάδων και υπουργοί των 
κομμάτων που μας κυβέρνη-
σαν από το 1998 που ναυάγη-
σε ο σχεδιασμός για ένα μεγά-
λο αεροδρόμιο, μέχρι και 
σήμερα. Αυτονόητο καθή-
κον τους ήταν να τελειώσει 
γρήγορα το νέο αεροδρόμιο 
1400 μέτρων, ώστε να ξεκινή-
σει όσο το δυνατόν γρηγορό-
τερα ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΤΕ-
ΛΕΙΩΣΕΙ η επέκτασή του 
τουλάχιστον στα 1800 μέτρα. 
Αυτό είναι το κατά τα ελάχιστα 
επαρκές αεροδρόμιο για την 
Πάρο, διότι με αυτά τα μέτρα 
διαδρόμου θα μπορούν να 
προσαπογειώνονται τα σκάφη 
που - κατ’ ελάχιστο θέσεων - 
εξυπηρετούν τις πτήσεις τσάρ-
τερ από τις Ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες.  Αντί αυτού, όλοι 
όσοι μας εκπροσώπησαν σπα-
τάλησαν τα χρόνια, τα ελληνικά 
χρήματα και τις μεγάλες δυνα-
τότητες εξασφαλισμένης ευ-
ρωπαϊκής χρηματοδότησης, 
γιατί αδιαφόρησαν, προέταξαν 
την καριέρα τους, πλιατσικολό-
γησαν πολιτικά και οικονομικά.

Αυτό αποδεικνύεται με τα 
έγγραφα του δημοσίου που 
έχουμε στα χέρια μας σήμερα.
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Είναι εξασφαλισμένη η 

χρηματοδότηση των εργασιών 
που γίνονται αυτή την εποχή 
για τις υποδομές του νέου δι-
αδρόμου και για τα υπόλοιπα 
4/5 του έργου που απαιτού-
νται;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Για το μεν 1/5 
του έργου που γίνεται τώρα, 
συνολικής εργολαβικής αξίας 
15,249,402 εκατομμυρίων 
ευρώ, έχουμε απαντήσεις από 
τα δεδομένα που μας δίνουν 
τα έγγραφα. Μέσα σε δύο προ-
ϋπολογισμούς του πτωχευ-
μένου κράτους, δύο οικονο-
μικών ετών από την εκκίνηση 
ανάθεσης, μπορούν να διατε-
θούν για πληρωμή τιμολογίων 
μόνο 2 εκ. ευρώ για την πρό-
οδο των εργασιών μέχρι τις 
31|12|13. Αυτά έχουν γραφτεί 
στο αβέβαιο, και κάθε μνημο-
νιακή χρονιά ισχνότερο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων (ΠΔΕ), δηλαδή τα κρατικά 
λεφτά με τα οποία απέμεινε να 
χρηματοδοτείται το έργο. Ο 
καθένας μπορεί να σκεφτεί 
πόσα χρόνια θα χρειαστούν για 
να τελειώσει το έργο, αν συνε-
χιστεί αυτή η δυνατότητα χρη-
ματοδότησης από το κράτος.
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Για το δε έργο που υπολεί-
πεται εκτιμώμενης αξίας 20 
εκατομμυρίων ευρώ, η ΥΠΑ 
στις απαντήσεις της είναι κα-
τηγορηματική, ότι δεν έχει 
αυτή τη στιγμή εξασφαλι-
σμένους πόρους. Διατυπώ-
νει την ελπίδα ότι, αν θα τελει-
ώσουν έγκαιρα οι προμελέτες 
και μελέτες και εγκρίσεις κλπ, 
ίσως μπορέσει να εντάξει την 
χρηματοδότηση στην νέα ευ-
ρωπαϊκή προγραμματική περί-
οδο 2014 – 2020. Αλλά, επει-
δή δεν είναι σίγουρη ότι θα 
προλάβει  ή ότι θα επιτύχει τη 
ένταξη, αναφέρει πως όποτε 
τελειώσουν οι διαδικασίες, το 
έργο θα συνεχίσει να αντλεί 
τους όποιους πόρους από τα 
κρατικά λεφτά του ΠΔΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ | ΨΕΜΑ 9
Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια 

ότι θα μπορέσουμε σύντομα 
να έχουμε ένα πλήρες – έστω 
και μικρό ξανά – πλην σύγχρο-
νο αεροδρόμιο; Είναι αλήθεια 
αυτό που έγραψε η Ένωση 
Ξενοδόχων Πάρου σε ανακοί-
νωσή της στις 18|10|13 με 
την οποία κατήγγειλε την πα-
ρέμβαση της βουλευτή Ρ. Μα-
κρή, ότι: «Έχει προκηρυχθεί η 
μελέτη των κτιρίων και σε λίγο 
θα γίνει και η κατασκευή 
τους»;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Από κανένα 
έγγραφο αρμόδιου υπουργεί-
ου της κυβέρνησης Σαμαρά 
της Νέας Δημοκρατίας ή της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας που υπάρχει ως 
απάντηση μέσα στις 150 και 
πλέον σελίδες του φακέλου 
απαντήσεων προς την Ρ. Μα-
κρή δεν προκύπτει αυτό που 
ισχυρίστηκε η Ένωση Ξενοδό-
χων Πάρου. Το αντίθετο μάλι-
στα. Η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας αναφέρει κατηγο-
ρηματικά ότι τα κτιριακά και τα 
υπόλοιπα 4/5 του έργου βρί-
σκονται ακόμα στη φάση των 
προμελετών. Δίνουν εκτίμηση 
ότι μπορεί όλα αυτά που χρει-
άζονται ως προεργασία να 
έχουν τελειώσει από το 2016 

και μετά, ενώ επιφυλάσσονται 
ότι μπορεί να μην προλάβει το 
υπόλοιπο έργο να ενταχθεί 
στην προγραμματική περίοδο 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
2014 – 2020, δηλαδή μιλάει 
για μετά το 2020. 
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Τελικά, η παρέμβαση Ρ. 

Μακρή του κόμματος των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων με τις 
18 ερωτήσεις που υπέβαλε 
προς κάθε εμπλεκόμενη δη-
μόσια αρχή με το νέο αερο-
δρόμιο Πάρου, έκανε κακό; 
Μπορεί να βλάψει την υπόθε-
ση της κατασκευής του νέου 
αεροδρομίου, όποτε και αν 
αυτή γίνει; 

Γιατί μέμφθηκαν αυτή την 
παρέμβαση: η δημοτική αρχή 
Πάρου, ο βουλευτής Κυκλά-
δων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας, ο 
βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιος, η  Ένωση 
Ξενοδόχων Πάρου, ο Εμπορι-
κός Σύλλογος Πάρου, η παρα-
τάξεις του δημοτικού συμβου-
λίου Πάρου ύστερα από αίτημα 
του συνδυασμού «Πάρος 
ΑΞΙΑ»; Μήπως η παρέμβασή 
της στην Βουλή εξυπηρετεί 
τους κατοίκους της περιοχής 
που θέλουν να σταματήσουν 
το έργο;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: α) Η βουλευ-
τής Ρ. Μακρή δεν διαχειρίστη-
κε επικοινωνιακά με τον σω-
στό τρόπο και προς όφελος 
της, ούτε τον τρόπο σύνταξης 
του κειμένου, αλλά ούτε τον 
τρόπο «πλασαρίσματος» του 
κειμένου της παρέμβασής της, 
στην Παριανή κοινωνία. Όμως, 
είναι αλήθεια ότι φημίζεται για 
την μαχητικότητα της και όχι 
για το ενδιαφέρον της για την 
συνηθισμένη «επικοινωνιακή 
τάξη».

β) Οι 18 ερωτήσεις της, 
άσχετα με τον τρόπο σύνταξης 
τους, είναι απολύτως επιτυχη-
μένες και καίριες για να προ-
κύψουν οι απαντήσεις που μας 
ενδιαφέρουν, για όλο το φά-
σμα της 33χρονης υπόθεσης, 
με έγγραφα και αποδείξεις. 

Χάριν της παρέμβασης της Ρ. 
Μακρή, οι Παριανές και οι Πα-
ριανοί έχουμε για πρώτη φορά 
τις αποδείξεις για το τι ακρι-
βώς ισχύει και τι δεν ισχύει για 
την υπόθεση του αεροδρομί-
ου. Αποδεικνύεται από δημό-
σια έγγραφα ποιοι μας έλεγαν 
ψέματα και ποιοι όχι τόσα χρό-
νια, αλλά και το που βρισκό-
μαστε και τι μέλλει να γίνει και 
πότε.

γ) Στην πολιτική, όπως και 
στη ζωή, δεν κάνουν ποτέ 
κακό οι ερωτήσεις. Κάνει 
κακό η ανυπαρξία απαντήσε-
ων λόγω σκόπιμης αδιαφάνει-
ας ή η ύπαρξη πολύ κακών 
απαντήσεων για το όφελος 
της κοινωνίας. Τα τελευταία 
33 χρόνια που μοιράζονται 
υποσχέσεις και λεφτά για ένα 
νέο αεροδρόμιο που δικαιού-
ται το νησί μας, δεν έχει ασκή-
σει τη διακυβέρνηση της χώ-
ρας η Ραχήλ Μακρή. 

Την άσκηση εξουσίας εί-
χαν το κόμμα της Νέας Δημο-
κρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κα-
θώς και Παριανοί δήμαρχοι 
με τελευταίο τον Γ. Ραγκούση 
ο οποίος είχε και την υπουρ-
γική ιδιότητα.

Κατόπιν όλων των αδιαμ-
φισβήτητων αποκαλύψεων, 
αποδεικνύεται με απόλυτο 
τρόπο ότι μας κορόιδευαν και 
συνεχίζουν να μας κοροϊδεύ-
ουν.

Το μεν κράτος ΠΑΣΟΚ - ΝΔ 

κινήθηκε και κινείται με βήμα 
σημειωτόν μόνο και μόνο για 
να μας κοιμίζει, χωρίς μάλιστα 
να έχει σχεδιάσει μία επαρκή 
για τον τουρισμό μας λύση 
ακόμα, οι δε τοπικοί πολιτικά-
ντηδες αποδεικνύεται ότι 
«έπαιζαν» με φάσεις του συ-
νόλου του έργου, όποτε τους 
βόλευε και όχι με σκοπό να 
επιλύσουν οριστικά το ζήτημα. 
Ενέπαιζαν τους πολίτες για να 
χρησιμοποιήσουν τις ψήφους 
τους για την προσωπική τους 
καριέρα.

δ) Η εγκληματική ιστορία 
για την υπόθεση του αεροδρο-
μίου Πάρου των κομμάτων 
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, των υπουργών 
τους, των τοπικών βουλευτών 
τους, των τοπικών κομματι-
κών παραγόντων τους, κα-
θώς και η εγκληματική - πρό-
χειρη και επιλεκτικά απο-
σπασματική ανάμειξη δημάρ-
χων Πάρου, αλλά και ο πολι-
τικός αναλφαβητισμός, ο αγο-
ραίος λαϊκισμός* και η μικρο-
πολιτική σκοπιμότητα, είναι οι 
αιτίες που όλοι οι προαναφε-
ρόμενοι παράγοντες επιτέθη-
καν στην ασκούσα κοινοβου-
λευτικό έλεγχο Ρ. Μακρή.

ε) Ας δεχθούμε ότι η Ρ. 
Μακρή με τα πρόσφατα ερω-
τήματα της εκπροσώπησε 
τους διαμαρτυρόμενους κα-
τοίκους της περιοχής Βουτά-
κου ή τους ιδιοκτήτες βιλών ή 
τα μεγάλα οικονομικά συμφέ-

ροντα που τυχόν κρύβονται 
πίσω από τις αντιδράσεις...

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: ποιο είναι το 
αποτέλεσμα της παρέμβασης 
της βουλευτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: όλα τα έγ-
γραφα που αποδεικνύουν τα 
«βρώμικα» όλου του κεντρι-
κού και τοπικού συστήματος 
της μεταπολίτευσης που μας 
έφερε στην σημερινή κατά-
ντια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: υπάρχει κά-
ποιος νόμος που να προβλέπει 
να σταματούν οι όποιες εργα-
σίες, η όποια πρόοδος στις 
μελέτες ενός έργου του κρά-
τους, μόνο και μόνο επειδή 
κάποια βουλευτής έκανε μία 
ερώτηση στο κοινοβούλιο και 
έτσι, να τίθεται σε κίνδυνο το 
παραμικρό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ασφαλώς και 
όχι. Αυτά είναι αστεία πράγμα-
τα που τα λένε ψεύτες που 
έχουν «χεσμένη» την φωλιά 
τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: η παρέμβαση 
Ρ. Μακρή μπορεί να διαδραμα-
τίσει αρνητικό ρόλο σε ενδε-
χόμενη ένσταση ή δικαστική 
προσφυγή κατά του εκκρε-
μούς έργου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ασφαλώς και 
όχι. Καμία «ερώτηση» δεν 
προβλέπεται να αξιολογείται 
από δικαστικές ή ελεγκτικές 
αρχές, ως αποδεικτικό μέσο, 
ούτε καν ως πειστήριο. Δύνα-
ται όμως να χρησιμοποιηθούν 

«ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» που καταδει-
κνύουν ελλείψεις, λάθη, καθυ-
στερήσεις και αβελτηρίες και 
εγκληματικές σκοπιμότητες. Οι 
«απαντήσεις» στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση, δεν είναι της Ρ. 
Μακρή.    

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: υπάρχει κά-
ποιο όφελος από την παρέμ-
βαση Ρ. Μακρή, εκτός από την 
αποκάλυψη των εγγράφων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: είναι βέβαιο 
ότι όποιος έχει σύνεση και επι-
θυμεί να ολοκληρωθεί το συ-
ντομότερο δυνατόν (έτσι σκα-
τά που τα κάνανε) το έργο 
κατασκευής του νέου αερο-
δρομίου, μελετώντας τα έγ-
γραφα από τις απαντήσεις στη 
Βουλή, έχει τον πλήρη «οδη-
γό» τι πρέπει να γίνει από εδώ 
και εμπρός και ποιος οφείλει 
να το κάνει.

Τούτων δεδομένων, γιατί 
μας νοιάζει ποιους μπορεί να 
εκπροσωπούσε η Ρ. Μακρή;

Επιμύθιο
Διάβασε, κρίνε, αποφάσισε 

με ποιους θα πας και ποιους 
θα αφήσεις. Υπάρχει χρόνος 
μόνο για μία ζωή. Μέχρι πότε 
θα περιμένουμε για να απο-
κτήσουμε ένα αεροδρόμιο;

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΔΡΑΓΑΤΗΣ

ΥΓ1*: Μας θλίβει η στάση 
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. 
Συρμαλένιου, να ασκήσει 
κριτική με υπονοούμενο έναντι 
δημοκρατικά ασκούμενης δρ-
λασης κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου, με σκοπό να εμφανιστεί 
υποσχετικός και υποστηρικτι-
κός σε μία επικοινωνιακή 
«σκύλευση» που επιχειρείται 
εκ μέρους αυτών που ευθύ-
νονται για την 33χρονη εκκρε-
μότητα του αεροδρομίου Πά-
ρου. Μας λυπεί ιδιαίτερα, που 
προσέτρεξε σε δηλώσεις «συ-
μπάθειας», χωρίς να μελετήσει 
τα στοιχεία που προέκυπταν 
από τις απαντήσεις στην Ρ. 
Μακρή. Αν το είχε κάνει, θα 
έβρισκε μερικές λέξεις να 
ασκήσει κριτική στις κυβερνή-
σεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για τις αδι-

αμφισβήτητες κοροϊδίες τους 
τόσων ετών. «Όπλο» ενός 
αριστερού, θα πρέπει να είναι 
η αλήθεια που αποκομίζει από 
τα στοιχεία και τα γεγονότα. 
Όχι η ευκαιριακή αποκόμιση 
ευαρέσκειας του συρμού.

ΥΓ2: Δεν μας εκπλήσσει η 
πολιτική «λεηλασία εκκλησίας» 
που επιχείρησε ο βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας με την ανα-
κοίνωσή του. Στο μισό τμήμα 
της επιβεβαιώνει όλα όσα 
γράφαμε και αποκαλύπταμε τα 
τελευταία δύο χρόνια που μας 
συκοφαντούσε το μνημονιακό 
τοπικό σύστημα εξουσίας, οι 
νταβατζίδες του και τα αργυ-
ρώνητα τσιράκια του. Κανονι-
κά, θα έπρεπε να μας χαροποι-
εί που ο Π. Ρήγας παραδέχεται 
ότι ο δρόμος για την εξασφά-
λιση νέου αεροδρομίου είναι 
μακρύς και δύσκολος.

Το μόνο που του αναγνω-
ρίζουμε, είναι ότι αυτός πριν 
δημοσιοποιήσει ανακοίνωση, 
είχε διαβάσει τις αποκαλυ-
πτικές απαντήσεις των αρμό-
διων υπουργείων στην Ρ. Μα-
κρή.

Δεν μας εκπλήσσει ότι και 
αυτός την ψέγει με λαϊκισμό. 
Όμως θαυμάζουμε το όψιμο 
θράσος του να ορκίζεται στους 
πολίτες ότι θα καταβάλει από 
εδώ και εμπρός κάθε προσπά-
θεια για να αποκτήσουν οι 
Παριανοί αεροδρόμιο, παρά 
του ότι συμμετέχει στο ΠΑΣΟΚ 
τόσα χρόνια, είναι βουλευτής 
του κόμματος και υπήρξε νο-
μάρχης. Στην ουσία προσπαθεί 
να «πλιατσικολογήσει» εναπο-
μείναντες  πασοκτζίδες φίλους 
του Γ. Ραγκούση στην Πάρο. 
Να γίνει ο νέος «μπαμπάς» 
τους στη Βουλή. Ωστόσο, την 
διάθεση προσφοράς, ακόμη 
και με αυτές τις προθέσεις, την 
κρατάμε στα υπόψη.  

ΥΓ3: Στους σαλιάρηδες 
που μας κατηγορούσαν τα τε-
λευταία δύο χρόνια για τα σχε-
τικά ρεπορτάζ μας, τώρα, τους 
αφήνουμε να «πνιγούν» στα 
σάλια τους.  

«ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ έκπληξη προκαλεί 
η αναιτιολόγητη παρέμβαση της εκ 
Κοζάνης ορμώμενης βουλευτού του 
κόμματος του κ. Καμμένου, κας Ρα-
χήλ Μακρή με στόχο ουσιαστικό την 
παρεμπόδιση της συνέχισης και ολο-
κλήρωσης του νέου αεροδρομίου 
της Πάρου.

Αν και είναι σύνηθες το τελευταίο διάστημα οι δήθεν «οι αδέσμευ-
τοι» και «αδιάφθοροι» πάσης κατηγορίας και προέλευσης να αποδει-
κνύονται στην πράξη τοποτηρητές και εκπρόσωποι πολύ συγκεκρι-
μένων συμφερόντων θα προτιμούσα να αποδώσω την ενέργεια της 
βουλευτού των ΑΝΕΛ σε απειρία και πολυπραγμοσύνη.

Το νέο αεροδρόμιο της Πάρου έχει περάσει από μύρια κύματα 
μέχρι να ξεκινήσει, γι’ αυτό  το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα 
είναι να αναζωπυρωθούν οι αρχικές «έριδες» και αντιπαραθέσεις 
και να αρχίσουν νέες περιπέτειες. Θα είναι καταστροφικό για το 
νησί και το μέλλον του, να μπει το αεροδρόμιο στην διελκυστίνδα 
των μικροκομματικών και μικροπαραταξιακών αντιπαραθέσεων. 
Καλό είναι να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο έργο είχε και έχει την 
καθολική και ομόθυμη στήριξη της Παριανής κοινωνίας και των 
φορέων του νησιού. Αποτέλεσε αντικείμενο συλλογικής διεκδίκη-
σης επί αρκετά χρόνια και θεωρείται ζωτικής σημασίας έργο για 
την Πάρο στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού.

Για το έργο αυτό έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά που αφορούν 
στις απαλλοτριώσεις και τις μελέτες καθώς και για τις εργασίες που 
αφορούν στο νέο υπό κατασκευή διάδρομο. Θα ήταν, πράγματι,  
κατασπατάληση πόρων να υπάρξει παρεμπόδιση της συνέχισης 
του έργου και θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά όσοι την 
αποτολμήσουν. Αντίθετα, μέριμνα και στόχος όλων πρέπει να είναι 
η εντός της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωση του έργου του 
διαδρόμου του αεροδρομίου καθώς και η έγκαιρη εκπόνηση των 
απαιτούμενων μελετών για τα έργα της επόμενης φάσης.

Όπως είναι, ίσως γνωστό εάν δεν μεσολαβήσει κάτι απρόβλε-
πτο, η πρώτη φάση του έργου που αφορά στην κατασκευή του 
διαδρόμου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.

Ο φορέας υλοποίησης και επίβλεψης του έργου που είναι η 
ΕΥΔΕ Αεροδρομίου Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Μεταφορών, 

Υποδομών και Δικτύων έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της 
ομαλής εξέλιξης του έργου του οποίου η χρηματοδότηση είναι 
εξασφαλισμένη από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων. Για να προχωρήσει η επόμενη φάση που θα 
περιλαμβάνει τα κτηριακά έργα, τις οδούς πρόσβασης και τον 
εξοπλισμό πρέπει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως Κύριος του 
έργου να προχωρήσει στην προκήρυξη των μελετών των πιο πάνω 
έργων.

Η ανάθεση και εκπόνηση των μελετών δεν είναι ούτε 
απλή ούτε σύντομη υπόθεση.

Χρειάζεται – αν δεν υπάρξουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις – 
περισσότερο από ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι οριστικές 
μελέτες και οι μελέτες εφαρμογής του υπόλοιπου έργου.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πρέπει να προγραμματιστεί 
και να διασφαλισθεί στο μέλλον η απαραίτητη χρηματοδό-
τηση του υπολοίπου του έργου που με πρόχειρους υπολογισμούς 
θα ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το αεροδρόμιο της Πάρου 
έχει αρκετό δρόμο να διανύσει μέχρι να ολοκληρωθεί και γι’ 
αυτό χρειάζεται συντονισμένη και σοβαρή υποστήριξη και όχι 
υπονόμευση. Η ολοκλήρωσή του αναμφίβολα θα ενισχύσει την 
τουριστική κίνηση και ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει την αεροπορική 
εξυπηρέτηση του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Όπως και κατά το παρελθόν, έτσι και σήμερα, τόσο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
που εκπροσωπώ όσο και εγώ προσωπικά, στηρίξαμε και στηρί-
ζουμε έμπρακτα την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Χωρίς 
μικροψυχίες και επιφυλάξεις αναγνωρίζω την ουσιαστική συμβο-
λή όσων βοήθησαν στο ξεκίνημα του έργου και αναλαμβάνω την 
υποχρέωση να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ολοκλήρωσή του. 
Το έργο του αεροδρομίου αναβαθμίζει τις υποδομές του νησιού, 
βελτιώνει το τουριστικό προϊόν της Πάρου και την αναδεικνύει ως 
προορισμό ευκολότερης πρόσβασης. Το αεροδρόμιο είναι έργο 
ζωής για την Πάρο και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να ολο-
κληρωθεί και να αξιοποιηθεί στην αναπτυξιακή προσπάθεια που 
καταβάλουν οι Παριανοί και Αντιπαριανοί».
Φιλικά

Παναγιώτης Ρήγας
Βουλευτής Κυκλάδων ΠΑΣΟΚ

Συρμαλένιος Νίκος
Βουλευτής Κυκλάδων
Προς: Τον  Δήμαρχο Πάρου κ. Χρήστο Βλαχογιάννη
 Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
 Τους  Δημοτικούς Συμβούλους

«ΑΠΟ δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αλλά και από τις 
πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, 
μετά και τη συγχώνευση της Olympic air με την Aegean, 
φαίνεται ότι εύλογα έχουν δημιουργηθεί ανησυχίες σχετικά 

με την τύχη των περιφερειακών αεροδρομίων που δεν είναι διεθνή και κερδοφόρα 
και ειδικότερα ορισμένων νησιών των Κυκλάδων (Σύρος, Νάξος, Πάρος, Μήλος). 
Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, μαζί με άλλους συναδέλφους βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, καταθέσαμε πρόσφατα στη Βουλή σχετική Ερώτηση, με στόχο να έχουμε την 
επίσημη απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στις πληροφορίες αυτές.

Θεωρώ βεβαίως θετικό ότι, σε πρόσφατη σύσκεψη της διοίκησης της Aegean με 
δημάρχους και εκπροσώπους τοπικών φορέων, οι παραπάνω πληροφορίες διαψεύ-
στηκαν και μάλιστα υπήρξε και σχεδιασμός για την καλλίτερη λειτουργία των συγκε-
κριμένων γραμμών με σκοπό την αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Παρόλα αυτά, εμείς θα περιμένουμε τις σαφείς απαντήσεις της κυβέρνησης, για 
να σχηματίσουμε την πλήρη εικόνα για το μέλλον των αερομεταφορών και ειδικότε-
ρα της νησιωτικής μας περιοχής.

Στο παραπάνω πλαίσιο και εντελώς αιφνιδιαστικά πληροφορηθήκαμε ότι, μετά και 
την κατάθεση σχετικής Ερώτησης από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. 
Ραχήλ Μακρή, τέθηκε σε αμφισβήτηση η σκοπιμότητα περαίωσης του νέου αερο-
δρομίου της Πάρου.

Θέλω να διαβεβαιώσω, τόσο το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και τους 
φορείς της Πάρου, ότι όσο κατηγορηματικά αντίθετοι είμαστε στο κλείσιμο των αε-
ροδρομίων των νησιών μας αλλά και στην ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση τους, άλλο 
τόσο κατηγορηματικά αντίθετοι είμαστε και στην όποια αμφισβήτηση της σκοπιμότη-
τας του νέου αεροδρομίου του νησιού.

Θεωρούμε ότι το νέο αεροδρόμιο της Πάρου και με τις προδιαγραφές που έχουν 
συμφωνηθεί, θα αποτελέσει σταθμό για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού για 
το νησί αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σε ότι μας αφορά, θα συμβάλλουμε έτσι ώστε το 
ζωτικό αυτό έργο μαζί με όλες τις απαραίτητες υποδομές του (πύργος ελέγχου κλπ) 
να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση το συντομότερο δυνατόν».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π. ΡΗΓΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ

W ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Παροικιά (Cine Paros)
W ΜΠΙΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
 Εκατοντοπυλιανή
 (Αναγέννηση)
W ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Περιφερειακός
 Παροικιάς

W ΜΠΙΤΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 Κάτω Γιαλός Παροικιάς
W ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 Περιφερειακός Νάουσας
W ΡΟΥΣΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
 Πλατεία Νάουσας
W ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΝΤΖΗ
 Λεύκες

W ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 Μάρπησσα
W ΚΟΥΤΟΥΛΙΕΡΗΣ Θ.
 Αλυκή (Περίπτερο εισόδου)
W ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 Δρυός
W ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
 Αντίπαρος

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

1 Πωλείται επιπλωμένη 
κατοικία στον Κώστο, 
έτοιμη για χρήση, 58 τ.μ., 
Τιμή 25.000. Τηλ.: 6948 
661966

1 Πωλείται στον Κάμπο 
Βουτάκου, μετά τα Γλεισί-
δια, οικόπεδο ευκαιρία με 
«πρόσωπο» σε άσφαλτο, με 
άδεια οικοδομής για 200 
τ.μ., που κοστίζει 20.000. 
Προσφορά για 52.000 
ευρώ. 
Τηλ.: 22840 52225, 6944 
856105 

1 Πωλείται οικόπεδο στη 
Σάντα Μαρία, 4 στρέμματα, 
με άδεια για τρεις μεζονέ-
τες. ΤΙΜΗ: 150.000 ευρώ. 
Τηλ.: 22840 52225, 6944 
856105

1 Πωλείται στο λιμάνι της 
Νάουσας μοναδικό ακίνητο 
50 τ.μ. Τηλ.: 22840 52225.

1 Πωλείται στους Αγίους 
Αναργύρους Νάουσας μονα-
δικό, καταπληκτικό οικόπεδο 
εντός σχεδίου, 300 τ.μ, με 
άδεια για τρεις μεζονέτες
σε σχέδια γνωστού αρχιτέ-
κτονα. 
Τηλ.: 22840 52225.

1 Πωλείται οικόπεδο στην 
Πούντα, επάνω στη θάλασ-
σα, χτίζει 300 τ.μ., μεγάλη 
ευκαιρία. 
Τηλ.: 22840 52225

1 Πωλούνται στην περιοχή 
Μαραθί Πάρου:

1. Οικόπεδο εντός οικισμού 
με πρόσοψη στον κεντρικό 
δρόμο Παροικίας – Λευκών 
εμβαδού 1.535 m2.
Τιμή: 95.000 ευρώ.

2. Αγροτεμάχιο εκτός 
οικισμού, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, κατάλληλο και για 
καλλιέργειες εμβαδού 
5.973m2. Τιμή: 50.000 
ευρώ

3. Αγροτεμάχιο εκτός 
οικισμού στην περιοχή
Αγ. Θωμάς, Μαράθι Πάρου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο 
εμβαδού 6.203 m2.
Τιμή: 35.000 ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
6974 025630 
(Απογευματινές ώρες)

1 Πάρος (Καμάρι Αγκαι-
ριά), αγρόκτημα 8 περίπου 
στρ.,
σε Τιμή 75.000 ευρώ 
Ευκολίες, ανταλλαγές, 
έκπτωση στα μετρητά.
Τηλ. 6932285768

1 Στη Μάρπησσα, οικόπε-
δο 1.000 τ.μ., εντός 
σχεδίου κατάλληλο και για 
επαγγελματική κτίζει 112 
τ.μ., κατάλλη χρήση, 
μεσίτες δεκτοί, τιμή 
110.000 ευρώ, 
συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975/943381, 
12:00 - 21:00

1 Πωλείται οικόπεδο στην 
Αντίπαρο ένα στρέμμα, 
στον Άη Γιώργη στον 
οικισμό των χρυσοχόων. 

Τηλ.: 210 7647509, 
6974876485

1 Πωλείται κτήμα 13 
στρέμματα στον Κώστο 
500μ. από την πλατεία του 
χωριού με ελιές, αμυγδαλι-
ές, συκιές και αμπέλια
Τηλ.: 2107647509, 
6974 876485

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

1 Πάρος, από 
κατασκευαστή λόγο 
ανάγκης  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθε-
σίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικι-
σμού  από 60 έως 
150τμ σε τιμές κάτω 
του κόστους, από 
45.000€, πολύ μικρή 
προκαταβολή, πολλές 
δόσεις αντί ενοικίου.
www.paroshomes.
livadas.de, τηλ. 
6932285768

Πάρος μονοκατοικία 
(Καμάρι Αγγαιριά), 
100τ.μ., 2 Υ/Δ, 2 
μπάνια, σαλόνι με 
τζάκι, καλοριφέρ, 
κτήμα 1650τ.μ. με 10 
ελιές, αμπέλι, 
οπωροφόρα, 
βεράντες, πέργολες. 
95.000€  Έκπτωση 
στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές  
δεκτές. Κατασκευα-
στής . Τηλ. 
6932285768

Ενοικιάζονται, 
Παροικία Κακάπετρα, 
διαμέρισμα 70τ.μ., 
260€, Καλαμάυκα 
(Πεταλούδες), 70τ.μ. 
250€, Έλητας, 65τ.μ. 
300€, Έλητας 100τ.μ. 
350€, 2Υ/Δ, καλορι-
φέρ,  Αλυκή, γκαρσο-
νίερα, 120€, επιπλω-
μένα ή μη. Τηλ. 
6932285768

1 Πωλείται η ενοικιάζεται 
στα Γλυσίδια μονοκατοι-
κία 80 τ.μ., με 300 μέτρα 
οικόπεδο, υδροδεξαμενή και 
υπέροχη θέα στη θάλασσα. 
Τηλ.: 6944 667058

1 Πωλείται διαμέρισμα
στον περιφερειακό δρόμο 
της Παροικιάς 200μ από 
την παραλία, 1ου ορόφου, 
43 τμ πλήρως ανακαινισμέ-
νο (κουζίνα – μπάνιο – κου-
φώματα – δάπεδα - τέντες 
κλπ). Αποτελείται από 
ενιαίο χώρο καθιστικό - 
κουζίνα, 1 υ/δ, 1 μπάνιο, 
parking, κήπος. Τιμή 50.000 
Ε. Επίσης, πωλείται και 
οικόπεδο 370 τμ εντός 
σχεδίου (Παροικιά), τιμή 
80.000 Ε. 
Δίδονται και συνολικά, για 
ανταλλαγή με οικία στην 
Πάρο από 70 τμ και άνω. 
τηλ.6943487643.

1 Πάρος (Αλυκή), πέτρινη 
οικία πρώτου ορόφου 129 

τ.μ., βεράντες, πέργολες, 3 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 air 
condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. 
Τιμή 165.000 ευρώ. 
Έκπτωση στα μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Τηλ. 6932285768

1 Πωλείται οικία στο 
Πυργάκι 82 τ.μ., σε 
δύο ορόφους. Στον 
άνω όροφο υπάρχει 
γκαρσονιέρα 22 τ.μ. 
και στον κάτω 
εκτείνετε διαμέρισμα 
60 τ.μ. με δύο 
υπνοδωμάτια, μεγάλη 
κουζίνα, καθιστικό και 
μπάνιο. Εξαιρετική 
θέα στο λιμάνι της 
Παροικιάς.
Τηλ.: 6948 872161, 
210 8041920.

1 Πάρος (Καλαμαύκα), 
καινούρια πετρόχτιστη οικία 
70τ.μ. σαλόνι, 2 υ/δ, 2 
μπάνια, θέα θαλάσσης, 
βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος, 108.000 
ευρώ. Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Τηλ. 
6932285768.

1 Πωλείται διαμέρισμα 55 
τ.μ., νεόδμητο, περιοχή Αγ. 
Σοφία Πειραιά, 1ος όροφος, 
Πειραιά, 1ος όροφος, 
θέρμανση, πόρτα ασφαλεί-
ας, αποθήκη και 
στεγασμένη θέση πάρκινγκ 
Τηλ.: 2284029056, 6977 
6062019

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

1 Ενοικιάζεται δυάρι στη 
θέση «Σταυρός», με 
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
22840 23944, 6944 
585600

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
τριάρι στην περιοχή Σουβλιά, 
με θέα στη θάλασσα, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματισμό, 
μεγάλες βεράντες. Δίνεται 
επιπλωμένο και μη επιπλω-
μένο για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6973 366992

1 Ενοικιάζεται οικία στη 
Χρυσή ακτή 185 τ.μ., με 3 
υ/δ, 2 μπάνια,πλήρως 
επιπλωμένη με πισίνα. 
Τηλ.: 6944 714337

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
πρώτου ορόφου 50 τ.μ., 
στις Καμάρες Νάουσας, με 
θέα στη θάλασσα, με ενιαία 
κουζίνα - σαλόνι, μπάνιο 
και ένα υπνοδωμάτιο. Τηλ.: 
6946 688388 

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
ισογείου 50 τ.μ. στις Καμά-
ρες Νάουσας, με θέα στη 
θάλασσα με ενιαίο σαλόνι 
– κουζίνα, μπάνιο και ένα 
υπνοδωμάτιο, επιπλωμένο. 
Τηλ.: 6946 688388

1 Ενοικιάζεται σπίτι 
στον Πρόδρομο, άνετο με 
τρεις κρεβατοκάμαρες, με 
αυτόνομη θέρμανση και 

κλιματισμό, με μεγάλη αυλή 
για στάθμευση, πρόσβαση 
απευθείας σε άσφαλτο. Τηλ.: 
6932 447962

1 Ενοικιάζεται γκαρσονι-
έρα 40τ.μ. επιπλωμένη στο 
κάστρο στη Παροικία. 170 
ευρώ. Τηλ.6946782301

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
σε όροφο 50 τ.μ κοντά 
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
επιπλωμένο κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς. 
Tηλ.: 6977310078

1 Ενοικιάζεται σπίτι 90 τ.μ 
στην Παροικιά. Διατίθεται 
επίπλωση. Με κλιματισμό 
και καλοριφέρ, σε όροφο. 
Τηλ.: 6948 581053

1 Ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα επιπλωμένη στη 
Παροικιά. Τηλ. 22840 
22428, 6973 215533, 
6984 043234

1 Ενοικιάζεται επιπλωμέ-
νο ανεξάρτητο διαμέρισμα 
35 τ.μ (δύο ξεχωριστοί 
χώροι) με αυτόνομη 
θέρμανση, μπόϊλερ και 
ηλιακό θερμοσίφωνα, 
βεράντα και θέα στο λιμάνι 
της Παροικιάς. 230 Ευρώ

1 Ενοικιάζεται επιπλωμέ-
νο ανεξάρτητο διαμέρισμα 
55 τ.μ (τρεις ξεχωριστοί 
χώροι) με αυτόνομη 
θέρμανση, μπόϊλερ και 
ηλιακό θερμοσίφωνα, 
βεράντα και θέα στο λιμάνι 
της Παροικιάς. 350 Ευρώ. 2 
Km από την Παροικιά 100 
μ. από το ΕΠΑΛ. 
Τηλ.: 6974 395596

1 Ενοικιάζεται δυάρι στο 
καλάμι 50 τμ, με υπέροχη 
θέα, Τηλ: 6936709537.

1 Ενοικιάζεται μονοκατοι-
κία 147τ.μ στην περιοχή 
Πούντας Παροικίας Πάρου, 
επάνω στη θάλασσα, σε 
πολύ προσιτή τιμή. 
Τηλ.: 6970881566

1 Ενοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος, ευρύχωρος 
για κάθε είδους χρήση, 
στον περιφερειακό 
Παροικιάς (στο ρεύμα προς 
Αλυκή),

Όλο βιτρίνα, με βοηθητικά 
μέρη, με παρκινγκ για 
πελατεία. Λογικό ενοίκιο.
Τηλ.: 6976 642186.

1 Ενοικιάζεται δυάρι 55 
τ.μ. και τριάρι 104 τ.μ. με 
αυτόνομη θέρμανση, στη 
θέση Σταυρός Παροικίας 
Πάρου. Τηλ.: 22840 23944, 
Κιν.: 6944 585600

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
78 τ.μ, 2 υπνοδωμάτια, 
λουτρό, κουζίνα - σαλόνι 
ενιαία, σύγχρονης ποιοτι-
κής κατασκευής. Λιαροκόπι 
Παροικιάς. 
Πληρ. 22840 21545,
κιν. 6973 416872.

1 Ενοικιάζεται σπίτι στη 
Νάουσα απέναντι από τα 
ΚΤΕΛ με 1 κρεβατοκάμαρα, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
τζάκι, καλοριφέρ.
Τηλ.: 6937 437390

1 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 
απέναντι από το λιμάνι,
1ος όροφος, εμβαδόν 54 
τ.μ. Τηλ.: 22840-22040, 
κιν. 6973 530583

1 Ενοικιάζεται καινούριο 
διαμέρισμα στον Πειραιά, 
πλησίον ηλεκτρικού 
σταθμού. Επιπλωμένο, με 
air condition και αυτόνομη 
θέρμανση και αυτόνομη 
θέρμανση.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
1 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον παραλιακό Παροικιάς, 
στην περιοχή Λιβάδια. 
Ιδανικό για καφετέρια, 
έτοιμο για χρήση. Τηλ.: 
6973036961

1 Ενοικιάζεται οροφοδια-
μέρισμα 126 τ.μ. εντός 
οικισμού Αλυκής. Έτος 
κατασκευής 2008, 3 Υ/Δ, 2 
μπάνια, αυτόνομη θέρμαν-
ση, ηλιακός, τζάκι, κλειστό 
γκαράζ. 
Τηλ.: 6948 060721

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
δυάρι στην περιοχή 
Κακάπετρα Παροικίας με 
αυτόνομη θέρμανση, ΔΕΗ, 
και νερό. 
Τηλ.: 6974 489697

1 Ενοικιάζεται οικόπεδο 
1200 m2 περίπου, για 
επαγγελματική χρήση. 
Με πρόσωπο στον περιφε-
ρειακό Παροικιάς στη θέση 
Φλόγα, πλησίον δημοτικού 
χώρου στάθμευσης. 
Τιμή 700 ευρώ/μήνα. 
Τ.: 6978 403252, 210 
5818196, 6945 885770. 
κα Μαριάννα

1 Ενοικιάζεται στον 
Κώστο ισόγειο με δύο 
υπνοδωμάτια, θέρμανση, 
σκεπαστή αυλή. Τηλ.: 
22840 29056, 6977 
6062019.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

1 Ζητείται μονοκατοικία 
προς ενοικίαση με τρία 
υπνοδωμάτια πλησίον 
Παροικιάς. 
Τηλ.: 6939 005000

ΕΝΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Ενοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος 200τ.μ. στη 
Χρυσή Ακτή πλήρως 
ανακαινισμένος, ο προαύλι-
ος χώρος είναι με πέτρες, 
πισίνα και φοίνικες 
Τηλ.: 6944 714337

1 Ενοικιάζεται επιχείρηση 
ενοικιαζόμενων δωματίων 
- στούντιο , πλήρης 
εξοπλισμός, 3 δίχωρα και 4 
μονόχωρα, στην παραλία 
Λογαρά - Πούντα, 
20 μέτρα από το κύμα, σε 
κτήμα 4 στερεμάτων. τηλ. 
22840 41246, 6945 
275152,6946 744636 
Γιώργος Λοΐζος

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1 Πωλείται συνεργείο αυ-
τοκινήτων πλήρως εξοπλι-
σμένο στην περιοχή παροικι-
άς. Τηλ.: 6974 930117

1 Πωλείται εστιατόριο – 
πιτσαρία - καφέ στην Νά-

ουσα. Τηλ.: 6937423961, 
6937423962

1 Πωλείται επαγγελματι-
κός εξοπλισμός για χώρους 
μαζικής εστίασης 
σε άριστη κατάσταση με 
τιμές ευκαιρίας. 
για πληροφορίες στο τηλ.: 
6973 036961

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ

1 Ζητείται διοικητικός 
υπάλληλος , απαραίτητα 
προσόντα η άριστη γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, τουλάχιστον 2 χρόνια 
εμπειρία σε γραμματειακή 
υποστήριξη και πτυχίο ΙΕΚ/ 
ΤΕΙ. 
e-mail: kmparos@epapsy.gr, 
fax : 2284024911

1 Ζητείται έμπειρος 
πωλητής/τρια για ανάπτυξη 
νέου πελατολογίου με 
δεξιότητα σε διαπραγμα-
τεύσεις, σοβαρότητα, 
συνέπεια, γνώση χειρισμού 
Η/Υ, ευχάριστη δυναμική 
προσωπικότητα και 
ικανότητα στην επικοινω-
νία, παρέχεται διαρκής και 
δομημένη εκπαίδευση 
υψηλού επιπέδου, βασικός 
μισθός και ποσοστά επί των 
πωλήσεων. 
Τηλ.: 6942205199

1 Ζητείται κυρία Ελληνίδα 
ή να γνωρίζει ελληνικά για 
φροντίδα, περίθαλψη ηλικι-
ωμένης και του σπιτιού της 
(Εσωτερική). 
Τηλ.: 6948 104060

1 Κυρία ζητά εργασία για 
την ημέρα (καμαριέρα, 
φύλαξη παιδιού ή ηλικιω-
μένου). Τηλ.: 6994 401324

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

1 Κυρία από την Αλβανία 
που μιλά Ελληνικά ζητά 
δουλειά για καθαρίστρια η 
φροντίδα παιδιών. 
Τηλ.: 6942 038214

1 Κυρία με εμπειρία στις 
οικιακές εργασίες ζητά 
δουλειά στην ευρύτερη 
περιοχή Νάουσας για 
καθαρισμό σπιτιών ή 
καταστημάτων, 
φύλαξη ανηλίκων και 
μωρών. 
Τηλ.: 22840 51815, 6942 
038214

1 Κύριος Έλληνας 60 
ετών, κάτοικος Πάρου, 
πρώην επαγγελματίας 
οδηγός, με στοιχειώδεις 
γνώσεις κηπουρικής και 
συντήρησης χώρων 
(ηλεκτρικά, υδραυλικά, 
βάψιμο τοίχων κλπ),
& κάτοχος άδειας 
security,

ζητά ανάλογη θέση 
εργασίας. 
Τηλ.: 66973008417

∆ΙΑΦΟΡΑ  

1 Πωλείται καταψύκτης
200 lt, οριζόντιος, 
Δανίας, με 200 ευρώ.
Τηλ.: 6976 513716.

1 Χαρίζονται κουταβάκια 
μεσαίου μεγέθους.
Γεννήθηκαν στις 15 
Ιουνίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6981 394107

1 Πωλείται εξοπλισμός 
εστιατορίου, πιάτα, ποτήρια 
νερού και κρασιού, μπολ, 
σαλάτας, πλατό και
πολυκόφτης τυριού και 
λαχανικών με 5 δίσκους 
κοπής. 
Τηλ.: 6978 79529

1 Συντήρηση καθαρισμός 
αγροτεμαχίων και σπιτιών 
κλάδεμα δέντρων από 
Έλληνα συντηρητή  στην 
Πάρο. Τηλ.:2284052181

1 Πωλείται φορτηγό 
mercedes 815  Ateco 2000 
μοντέλο σε άριστη κατά-
σταση μαζί με την άδεια ή 
σκέτο, διαστάσεις 2,48 επί 
2,00 επί 5,00 μπλε φουλ 
έξτρα abs, asr, aircontision, 
τοπ, ηλεκτρικοί καθρέπτες 
παράθυρα υδραυλική 
πόρτα κουραδόρος φέρει 
άξονα ρυμούλκας. Δεκτός 
κάθε έλεγχος οπουδήποτε 
επιλέξετε να το ελέγξουν.
Τηλ.: 6932408311

1 Make up, nail art, hair 
exte art ,Tattoo, eyelashes, 
μανικιούρ πεντικιούρ, 
ονυχοπλαστική,τεχνητά 
νύχια gel, acrylic, συντήρη-
ση διακόσμηση. Ταττού , 
μόνιμο μακιγιάζ tattoo 
χειλιών ματιών , φρυδιών, 
έξτρα βλεφαρίδες, hair 
extension, τρέσες αυτοκόλ-
λητες 100% φυσικό μαλλί 
Remy hair. Τηλ.: 
6936687914 – 
6932408311

1 Πωλείται Jetski Yamaha, 
FX Cruiser, 1812 cc, 
μοντέλο του 2012 με 26 
ώρες μόνο, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή ειδική off  
season μόνο 5400 ευρώ 
(στην τιμή και το τρέιλερ).

Πληροφορίες: Γιώργος 
Παπαδόπουλος. Τηλ.: 211 
198 3375
1 Ζητείται κάποιος για 
φιλοξενία σκύλου (επί 
αμοιβής) ή ανταλλαγή 
φιλοξενίας σκύλου. Τηλ.: 
6945259620, mail: 
xristosblue5@gmail.com
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ΕΓΙΝΑΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που δημοσιοποιήθηκε στις 5|11 η 
δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι στις 9 Οκτωβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε συνεδρίαση στο δημαρχείο κάποιων 
εκπροσώπων φορέων της Πάρου για να συσταθεί το 
όργανο «επιτροπή διαβούλευσης» που προβλέπεται από 
το νόμο «Καλλικράτης» για να δικαιολογείται δήθεν η 
άμεση δημοκρατία. Αυτή η επιτροπή από τη νομοθεσία 
προβλέπεται να είναι γνωμοδοτική. Δηλαδή μπορεί μόνο 
να προτείνει και όχι να αποφασίζει για την εκάστοτε 
δημοτική αρχή και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον 
οποίο δεν έχει ουδέποτε και σχεδόν σε κανένα δήμο 
της χώρας λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο 
μέχρι σήμερα. Επίσης, ο τρόπος λειτουργίας της (χωρίς 
υποστήριξη των μελών της, χωρίς συνθήκες γενικής 
συνέλευσης) υπονομεύει την όρεξη στους εκπροσώ-
πους πολιτών να συμμετέχουν, αφού δημιουργείται η 
αίσθηση ότι στην ουσία νομιμοποιούν τις προειλημμένες 
αποφάσεις της εκάστοτε δημοτικής αρχής ως ένας θί-
ασος κομπάρσων.

Και στον Δήμο Πάρου τα τελευταία δύο χρόνια δεν 
έχει λειτουργήσει η συγκεκριμένη επιτροπή και δεν έχει 
συμβάλει σε τίποτε.

Και μόνο το γεγονός ότι και εφέτος επανασυστήνεται 
αυτή η επιτροπή παραμονές της ψήφισης τεχνικού 
προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου, 
είναι δηλωτικό ότι η δημοτική αρχή χρησιμοποιεί το 
θεσμό μόνο για να λάβει εγκρίσεις της πολιτικής της, 
αφού η νομοθεσία προβλέπει ότι στα νομιμοποιητικά 
έγγραφα των δύο αυτών αποφάσεων (τεχνικού προ-
γράμματος και προϋπολογισμού) πρέπει να συμπερι-
λαμβάνονται αποφάσεις  της αποκαλούμενης επιτροπής 
διαβούλευσης. Παραθέτουμε στοιχεία από το πρακτικό 
της νέας προσπάθειας σύστασης του οργάνου, όπως 
μας μεταβιβάστηκαν από τα πρακτικά των σχετικών 
συνεδριάσεων:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1
«[…] Προτάθηκαν οι εξής υποψηφιότητες για την 

εκλογή τους στο πενταμελές προεδρείο:
1.Οικονόμου Θεόδωρος
2.Κίμων Κοτσώνης
3. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
4. Κοττίκας  Γεώργιος
οι οποίοι θα πλαισιώσουν 
τον Πρόεδρο, δηλαδή τον 
αντιδήμαρχο Κουτσουράκη 
Όλα τα  Mέλη  ψήφισαν  ομό-
φωνα τους  παραπάνω για 

τη  συμμετοχή  τους  στο Προεδρείο.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν τα  μέλη:
1) Κοτσώνης Κίμων ο οποίος είπε: «Ο νέος 

θεσμός της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μπορεί  
και πρέπει να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο της άμε-
σης Δημοκρατίας  ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες 
τοπικές κοινωνίες. Αν όλοι εμείς της  Επιτροπής, οι  
εκπρόσωποι των Παριανών φορέων, οι εθελοντές 
ενεργοί πολίτες και η Δημοτική Αρχή μαζί με το Δημο-
τικό Συμβούλιο τον, στηρίξουμε, τότε ο θεσμός αυτός 
θα στεριώσει στην κοινωνική συνείδηση των πολιτών.

Για αυτό θεωρώ σαν πρώτο και ουσιαστικό βήμα την 
σύσταση μόνιμης Διαδικτυακής Πύλης με δικό της δια-
κριτό λογότυπο και διαχείριση από το Προεδρείο και την 
Ολομέλεια της, σύμφωνα με το αρθρ. 6,5 του Κανονι-
σμού, ενταγμένη η Πύλη, βέβαια κατά τα άλλα, στον 
Δήμο όπως ο νόμος ορίζει. Η Πύλη Επικοινωνίας να 
γίνει ευρύτατα γνωστή και αποδεκτή από τα ενεργά και 
ιδιαίτερα τα νεότερα Μέλη της Παριανής κοινωνίας. Στο 
σημείο αυτό όμως θέλω να καταθέσω την λύπη μου 
γιατί σημαντικοί κοινωνικοί φορείς δεν όρισαν τους 
εκπροσώπους τους στην επιτροπή. Η απουσία τους 
καταγράφεται αρνητικά».

2) Κουτσονικολή  Μαρία η οποία είπε: «Να γίνει 
διαφήμιση των σκοπών και της χρησιμότητας της Επι-
τροπής στην Παριανή κοινωνία». 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης Πάρου, λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, ομόφωνα

Αποφασίζει:
Συστήνει πενταμελές προεδρείο που  θα επωμίζεται 

την  εύρυθμη λειτουργία και θα  υποστηρίζει την  κα-
λύτερη προετοιμασία και διεξαγωγή της Δημόσιας Δι-
αβούλευσης, το  οποίο αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος  ο Αντιδήμαρχος Κουτσουράκης  Παναγι-
ώτης και τα Μέλη:

1. Οικονόμου  Θεόδωρος, 2.Κοστώνης Κίμων, 3. 
Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 4. Κοττίκας Γεώργιος».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 2
«Ο κ. Παναγιώτης Κουτσουράκης είπε τα εξής:
«[…] Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 76 του 

Ν3852/2010 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα αναπτυξι-
ακά προγράμματα, τα προγράμματα δράσης του Δήμου 
,το επιχειρησιακό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό και 
το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου […].

[…] Το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το 2014 
έχει αναρτηθεί στον ισότοπο του Δήμου συγχρόνως με 

την πρόσκληση, όπως θα διαπιστώσατε τα διαθέσιμα 
από την ΣΑΤΑ 2014 είναι 297.000 € ποσό που 
αφορά έργα για όλο το Δήμο και για να συγκρίνετε σας 
αναφέρω ότι, τα έτη 2009, 2010, 2011 τα διαθέσιμα 
από ΣΑΤΑ ήταν περίπου 1.000.000 € και τα έτη 2012, 
2013 περίπου 650.000 €. […]

(σ.σ: Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής και 
αντιδήμαρχος παραθέτει στα μέλη της επιτροπής κάποια 
ελάχιστα στοιχεία για τις προτεραιότητες του τεχνικού 
προγράμματος που έχει αποφασίσει η δημοτική αρχή 
Βλαχογιάννη για το 2014. Τα μέλη κατόπιν αυτών εί-
παν..) 

[…] Στη συνέχεια το  λόγο  πήραν τα Μέλη οι  οποίοι  
ανέφεραν τα  εξής: 

Μ. Κουτσονικολή: Να ξεκινήσουν οι απαραίτητες 
διαδικασίες για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 
στην Παροικία.

Κ. Κοτσώνης: Μετά την ολοκλήρωση των τελευ-
ταίων επεμβάσεων βελτίωσης του ασφαλτικού τάπητα 
του οδικού δικτύου, η έλλειψη σήμανσης των κόμβων 
διασταυρώσεων, της προσπέλασης και των ρείθρων 
εκτός πόλης και οικισμών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος 
τις νυχτερινές ώρες και του επερχόμενου χειμώνα.

Γ. Κοττίκας: Όπως γνωρίζω η ΕΓΝΑΝΤΙΑ  Α.Ε είχε 
βγάλει πρόσκληση σχετική  με την  σύνταξη μελέτης 
επικινδυνότητας του δικτύου Πάρου. Πιστεύω ότι θα 
πρέπει  να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται ώστε να την 
λάβουμε υπόψη μας για πιθανά έργα.

Πρόεδρος: Η σχετική πίστωση διαγραμμίσεων πε-
ριλαμβάνεται στο πρόγραμμα και θα δοθούν λεπτομε-
ρείς οδηγίες στον ανάδοχο.

Κ. Κοτσώνης: (α) Επειδή καθημερινά ακούγονται 
αλληλοσυγκρουόμενες εκτιμήσεις για την αντιμετώπιση 
της δεινής δημοσιονομικής κατάστασης των Δήμων, 
εάν στην ακραία περίπτωση, που απεύχομαι, υποχρε-
ωθεί ο Δήμος μας να προβεί σε αύξηση των Δημοτικών 
Τελών και Φόρων, προτείνω, μετά από σχετική μελέτη 
να γίνει πρόβλεψη για να ασκηθεί μία ουσιαστικά ανα-
διανεμητική κοινωνική πολιτική, ώστε η συνεισφορά 
των πολιτών στο ανταποδοτικό αυτό κόστος να γίνει 
ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα του πολίτη όπως 
άλλωστε ορίζει το Σύνταγμα. Δεν γνωρίζω όμως εάν η 
κείμενη νομοθεσία επιτρέπει την κλιμάκωση αυτή των 
τελών όπως π.χ ΑΜΕΑ, άποροι, μονογονεϊκές οικογέ-
νειες κ.λ.π.

(β) Το χρόνιο επίσης κοινωνικό πρόβλημα της ορθής 
επαλήθευσης των τετραγωνικών των οικοδομών πρέ-
πει, ανεξάρτητα των πιο πάνω, να αντιμετωπιστεί με 
τρόπο διαφανή αξιόπιστο και οριστικό με την εφαρμο-
γή τεχνικών και διοικητικών δικλείδων.

Πρόεδρος: Σύμφωνα με την εισήγηση για τον Προ-
ϋπολογισμό δεν έχει προβλεφθεί αύξηση των Δημοτι-
κών τελών και παρά την κακή οικονομική κατάσταση 

του Δήμου να μην υποκύψουμε σε πιέσεις για την αύ-
ξηση τους.

Δ. Πετρόπουλος: Το κυκλοφοριακό στην Παροικιά 
εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για 
την καθημερινότητα των κατοίκων όλο τον χρόνο και 
ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο και αποτελεί ισχυρό 
αρνητικό στοιχείο για τους επισκέπτες του νησιού μας. 
Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος: Ναι είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Έχει ήδη 
ξεκινήσει και πάλι επεξεργασία του για λύσεις από τους 
συμβούλους του Δημάρχου και πιστεύω ότι αυτό το 
θέμα καθώς και το θέμα του σχεδιασμού πόλης της 
Παροικιάς και των άλλων οικισμών όπως αναφέρονται 
στο Γ.Π.Σ θα πρέπει να έλθουν προς συζήτηση στην 
επόμενη συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης Πάρου, λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων των Μελών, ομόφωνα, απο-
φασίζει:

Γνωμοδοτεί θετικά  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά για  τα παρακάτω προβλή-
ματα της καθημερινότητας.

(α) Του προσχεδίου του Προϋπολογισμού με την 
προτροπή να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του υπολοίπου 
του ΕΣΠΑ όπου υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες.

(β) Του Τεχνικού Προγράμματος τα έργα πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια για την συντόμευση και ταχεία 
ολοκλήρωση τους γιατί αρκετά από αυτά αναφέρονται 
σε συνεχιζόμενα και μεταφερόμενα από παλαιότερες 
χρήσεις ,

(γ) Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα κυκλοφοριακά 
προβλήματα της Πάρου.

(δ) Το Σχέδιο Πόλης της Παροικίας και λοιπών οικι-
σμών που αναφέρονται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ να δρο-
μολογηθεί χωρίς καθυστέρηση για την σταδιακή υλο-
ποίηση του.

(ε) Μέσα στα πλαίσια των σημερινών κοινωνικοοι-
κονομικών δυσκολιών ο Δήμος πρέπει να δώσει ιδιαί-
τερη προσοχή στις κοινωνικές δομές, την Παιδεία, τον 
Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

Αποφασίζει, τέλος, ότι στην επόμενη συνεδρίαση, 
μεταξύ των άλλων θεμάτων, να συζητηθεί το θέμα του 
σχεδίου Πόλης με εισηγητή τον κ. Γ. Κοττίκα και οι 
ρυθμίσεις του κυκλοφοριακού με εισηγητή τον κ. Δ. 
Πετρόπουλο και κ. Γ.Κοττίκα και  να  προσκληθούν  στην 
συνεδρίαση οι σύμβουλοι του Δημάρχου  και η Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου.

Ο πρόεδρος ζήτησε όπως τα μέλη υποβάλλουν τις 
απόψεις και εισηγήσεις τους συνοπτικά γραπτώς ή 
ηλεκτρονικά στο προεδρείο εντός επτά (7) ημερολογι-
ακών ημερών μέχρι και την 16η Οκτωβρίου 2013».

Επιτροπές και Φούμαρα
Κατάντησαν το ∆ήμο Πάρου, «Κοινότητα», και έβαλαν πολίτες καλών 
προθέσεων συνεισφοράς, να εγκρίνουν τις καταστροφικές πολιτικές τους

Από 1 εκατομμύριο, 297 χιλιάδες για όλη την Πάρο το 2014!!!

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ανασκαφές στο νησάκι Δεσποτικό, 
παρουσιάστηκαν από τον αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο σε 
διάλεξη που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο πα-
νεπιστήμιο του Μπάρι της Ιταλίας και συγκεκριμένα στην 
Μεταπτυχιακή Σχολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς του 
Πανεπιστημίου του Μπάρι που τελεί υπό την προεδρία του 
καθηγητή Antonio Enrico Felle. Το ταξίδι οργανώθηκε με την 
επιμέλεια του ιταλικού προξενείου που εδρεύει στην Πάρο 
σε συνεργασία με την Κοινότητα των Ιταλών στο εξωτερικό 
και την Ελληνική Κοινότητα του Μπάρι. Επίτιμος πρόξενος 
για την Ιταλία στην Πάρο είναι ο δημοτικός σύμβουλος της 
αντιπολίτευσης («Πάρος ΑΞΙΑ») του Δήμου Πάρου, μηχανικός 
Β. Πετρόπουλος ο οποίος συνόδευσε στο ταξίδι την Παριανή 
αποστολή μαζί με τον γενικό υπεύθυνο του ιταλικού προξε-
νείου στην Πάρο Ι. Σκιαδά.

Με αφορμή την εκδήλωση στο Μπάρι, προσκλήθηκε από 
τους Παριανούς μια αντιπροσωπεία του Ελληνικού Συλλόγου 
του Τάραντα με το όνομα «Dopolavoro Filellenico». Μετά τη 
διάλεξη, τα μέλη του συλλόγου προσκλήθηκαν για να γιορ-
τάσουν τη συνάντηση στην έδρα της Ελληνικής Κοινότητας 
του Μπάρι της οποίας η οργάνωση λειτουργεί με ευθύνη των 
G. Grittani και Cosimo De Vietro. Παριανοί, φίλοι της Ελλάδας 
από το Μπάρι και από τον Τάραντα  βρέθηκαν όλοι μαζί. 
Μάλιστα, ο φιλελληνικός σύλλογος από τον Τάραντα παρέ-
δωσε αναμνηστικά έργα του καλλιτέχνη Mario Lazzarini για 
την Παριανή αποστολή, αλλά και για το σύλλογο Παρίων η 
«Εκατονταπυλιανή» που είχε επισκεφτεί τον Ιούνιο σε εκδρο-
μή τον Τάραντα.

Και στην Κατάνια
Κατά το ίδιο ταξίδι οι Παριανοί βρέθηκαν και 

στην Κατάνια. Το καλοκαίρι που μας πέρασε φοι-
τητές από το τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών του εκεί πανε-
πιστημίου έκαναν την πρακτική τους άσκηση στην ανασκαφή 
του Δεσποτικού, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην 
πρόοδο των εργασιών.

Έτσι, το πανεπιστήμιο προσκάλεσε τον υπεύθυνο αρχαι-
ολόγο και τους επικεφαλής του ιταλικού προξενείου της 
Πάρου προκειμένου να τους φιλοξενήσει, αλλά και για να 
παρουσιαστεί ο αρχαιολογικός χώρος στην επιστημονική 
κοινότητα αυτής της περιοχής της Σικελίας. Στην διάσημη 
αίθουσα «Coro di Notte», στο πρώην μοναστήρι των 
«Benedettini» της Κατάνια, πραγματοποιήθηκε σχετική εκ-
δήλωση με την  παρουσία της επιτρόπου πολιτισμού της 
Περιφέρειας της Σικελίας, Μariarita Sgarlata, του επίτιμου 
πρόξενου της Ελλάδας στην Κατάνια Arturo Bizzarro, και του 
Διευθυντή του μεταπτυχιακού τμήματος του πολυτεχνείου 
της καθηγητή Μassimo Frasca.

 Το μάθημα της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς που έγινε 
από τον Γ. Κουράγιο το παρακολούθησαν πολλοί φοιτητές 
τόσο από την Κατάνια όσο και τη Μεσίνα.

«Αυτές οι ανασκαφές έχουν ρίξει φως στην τοπογραφία 
της αρχαίας πόλης και μας επέτρεψαν να γνωρίσουμε έναν 
μεγάλο πολιτισμό, ο όποιος κατακλύζεται από εδαφικές και 
ιστορικές αλλαγές» είπε η επίτροπος της Σικελίας Μariarita 
Sgarlata, η οποία είναι επίσης καθηγήτρια της μεσαιωνικής 
αρχιτεκτονικής στο πολυτεχνείο της ιταλικής πόλης.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, διοργανώνει για δέ-
κατη πέμπτη συνεχή χρονιά, προς τιμήν των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, την εκδήλωση 
«ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», την Κυριακή 17/11/2013 και ώρα 10.30 π.μ. στο λιμανάκι 
της Αλυκής. Η εκδήλωση περιλαμβάνει: • Δρόμο 700μ. για μαθητές Γ΄και Δ΄τάξης (αγόρια- 
κορίτσια) • Δρόμο 1200μ. για μαθητές Ε΄και ΣΤ΄τάξης (αγόρια – κορίτσια

Οι διοργανωτές παρακαλούν τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τις 
οποίες θα παραλάβουν από τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής τους.

Προβολή του Δεσποτικού στη «Μεγάλη Ελλάδα»

Ο «2ος Αγώνας Ορεινής Πο-
δηλασίας Λευκών Πάρου 
2013» που διοργανώνει  Ο 
Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, 
ο Μ.Ε.Ε.Α.Σ ΥΡΙΑ  Λευκών 
Πάρου η  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π  θα δι-
εξαχθεί την Κυριακή 17/11/
2013 στις Λεύκες με εκκίνη-
ση και τερματισμό την πλα-
τεία Ηρώων του χωριού. 
Όσοι το επιθυμούν μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή. 
Ακολουθούν σχετικές λεπτο-
μέρειες: 
Οικονομικοί όροι:
Κόστος συμμετοχής 5¤ ανά 
αθλητή - αθλήτρια. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται αναμνη-
στικό μπλουζάκι.
Στοιχεία Διαδρομής:
Ο αγώνας θα περιλαμβάνει 
3 γύρους των 6 χιλμ. Θα 

υπάρχει προεκκίνηση 1χιλμ 
περίπου.
Ώρα εκκίνησης 12.30

Κατηγορίες Αθλητών:
Ανδρών:
16-18 ετών
19-29 ετών (Α1)
30-39 ετών (Α2)
40-49 ετών (Α3)
Άνω των 50 ετών

Γυναικών:
Μία κατηγορία
Η υπεύθυνη δήλωση κηδε-
μόνα για τους ανηλίκους 
αθλητές είναι υποχρεωτική.
Επίσης υποχρεωτική είναι 
και η υπεύθυνη δήλωση για 
τους ενήλικους αθλητές - 
αθλήτριες.
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Μπορούν να υποβληθούν 
για όλους ως εξής:
- Στην γραμματεία, την ημέ-
ρα του αγώνα, έως τις 12:15
Ηλεκτρονικά μπορείτε να την 
βρείτε στην διεύθυνση που 
ακολουθεί: www.poparou.gr
Οι αθλητές εκτός Πάρου πα-

ρακαλούνται από τους διορ-
γανωτές να δηλώσουν συμ-
μετοχή έως τη Τρίτη 12/11/
2013 .Υπάρχει δυνατότητα 
εκ μέρους των διοργανωτών 
να φιλοξενηθεί περιορισμέ-
νος αριθμός αθλητών αυ-
στηρά. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας βάσει των 
δηλώσεων συμμετοχής.
Κανονισμοί Αγώνα:
Υποχρεωτική η χρήση κρά-
νους
Πληροφορίες στα τηλεφωνι-
κά νούμερα επικοινωνίας: 
Φραντζής Χρήστος: 
987985737, Παντελαίου 
Μαρία: 6938799341 από 
17:00 έως 22:00.
Παράλληλα με τον αγώνα θα 
διεξαχθεί και ένας αγώνας 
μέσα στο χωριό των Λευκών 
για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών
Ο αγώνας υποστηρίζεται 
από την Ελληνική Ομάδα Δι-
άσωσης Παράρτημα Κυκλά-
δων και χορηγούς.

2ος Αγώνας ορεινής ποδηλασίας Λευκών Πάρου

Π. Κουτσουράκης
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ΑΠΟΨΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ στιγμή που αποφάσισα – πριν 
από τέσσερα περίπου χρόνια – να ζήσω 
μόνιμα με την οικογένειά μου στην Πάρο, 
και όσο ασχολούμαι με τρέχοντα ζητή-
ματα της καθημερινότητας στο νησί,  τυ-
χαίνει να με συνοδεύουν κατά βάση δύο 
«ιδιότητες»: Αυτή του ενεργού πολίτη και 
μια άλλη,  που διαθέτει ένα μικρό θεσμι-
κό βάρος, αυτή του μέλους Διοικητικών 
Συμβουλίων σε Συλλόγους Γονέων και 
στην Ένωση Γονέων Πάρου.   

Την πρώτη ιδιότητα την χρωστάω 
στη μακαρίτισσα τη μάνα μου, είναι ανα-
φαίρετη και θα με συνοδεύει μέχρι να 
εγκαταλείψω τον μάταιο τούτο κόσμο…. Η 
δεύτερη, είναι πρόσκαιρη και μετακλητή. 
Όταν λοιπόν παίρνω την πρωτοβουλία να 
διατυπώσω δημόσιο προσωπικό λόγο, 
το κάνω πάντα ενυπόγραφα και ουδέ-
ποτε επεχείρησα να μπλέξω τις δύο αυτές 
ιδιότητες. Όσοι προσπαθούν να τις εμφα-
νίζουν «μπλεγμένες» είναι δικό τους ζή-
τημα. Δεν θα αποτελέσει όμως ποτέ δικό 
μου…  Στο θέμα μας τώρα: 

11 Νοεμβρίου 2011. Οι γονείς του 
Γυμνασίου Παροικιάς φέρνουν το θέμα 
της κατασκευής του νέου Γυμνασίου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Χρήστος Βλαχογι-
άννης διαβεβαιώνει δημόσια ότι το θέμα 
της χρηματοδότησης του έργου βαίνει κα-
λώς αφού αναμένεται τυπική έγκριση του 
Υπ. Οικονομικών.

29 Σεπτέμβρη 2012. Η Ένωση Γο-
νέων Πάρου προκαλεί θεματικό Δημοτικό 
Συμβούλιο, στο οποίο επαναφέρει – μετα-
ξύ άλλων – τα θέματα του νέου Γυμνα-
σίου και του 2ου Δημοτικού Παροικιάς. Ο 
Χρήστος Βλαχογιάννης κουνάει επιδεικτι-
κά το δάκτυλο προς τους γονείς που του 
ασκούν έντονη κριτική, λέγοντας τους ότι 
δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς χειρίζε-
ται τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

6 Νοεμβρίου 2013. Η Ένωση Γονέ-
ων Πάρου ξαναφέρνει το θέμα των κτιρι-
ακών εκπαιδευτικών υποδομών στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως 
έχει διαπιστωθεί ότι βρισκόμαστε μπρο-
στά σε έκτακτα και επείγοντα θέματα που 
αφορούν πλέον στην ασφάλεια ζωής των 
ίδιων μας των παιδιών και των εκπαιδευ-
τικών τους, με τη «βούλα» της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. Ο Χρήστος Βλαχο-
γιάννης, με κατεβασμένα αυτή τη φορά τα 
χέρια,  προτρέπει τους «εμπλεκόμενους» 
των εκπαιδευτικών κοινοτήτων να συμ-
φωνήσουν και να αποφασίσουν για τον 
τρόπο εξεύρεσης μιας λύσης ώστε να μην 
διακοπεί η λειτουργία των σχολικών μο-
νάδων. Το Γυμνάσιο Παροικιάς άρχισε να 
ξαναμετράει πόσες αίθουσες προκάτ έχει 
από αυτές που τοποθετήθηκαν…πρόσκαι-
ρα το 2007!....

Δεν ανήκω πλέον σ΄ αυτούς που ενέ-
παιξε τόσο καιρό ο απερχόμενος Δήμαρ-
χος με τις υποσχέσεις του (αν εξαιρέσου-
με ότι την «πάτησα» και ο ίδιος την πρώτη 
φορά το 2011 με τις διαβεβαιώσεις του) 
και όσοι επιθυμούν, αντί της χειροπιαστής 
πραγματικότητας, να βλέπουν τα πράγμα-
τα με χριστιανική αγαθότητα και πολιτική 
αφέλεια, αρκούμενοι σε νέες υποσχέ-
σεις,  είναι υπόλογοι πρωτίστως στον ίδιο 
τον εαυτό τους για τα αποτελέσματα που 
και οι ίδιοι «λούζονται» μαζί με τα παιδιά 
τους.

Οι θεσμικές εκπροσωπήσεις των γονέ-
ων (επιμέρους Σύλλογοι & Ένωση Γονέ-
ων), έδρασαν με ταχύτητα, με ευθύνη 
και με πνεύμα σεβασμού των τοπι-
κών ιθυνόντων. Δεν έγινε το ίδιο όμως 
και από τους τελευταίους. 

Σε ό,τι αφορά τη στάση του απερχό-
μενου Δημάρχου, από την αρχή επιχειρή-
θηκε το «κουκούλωμα», γιατί τα θέματα 
αυτά δεν «πουλάνε». Ίσα-ίσα, φανερώ-

νουν απίστευτες ευθύνες του ιδίου και τις 
παράταξης του. Ο χρόνος ειδικά για την 
Παροικιά, έχει παγώσει στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών κτιριακών υποδομών κά-
που εκεί στα μισά του 20ου αιώνα… Ο 
Χρήστος Βλαχογιάννης, αρέσκεται στο να 
«πουλάει» μονίμως ντοπαρισμένες ελπί-
δες για το νέο αεροδρόμιο λες και φτι-
άχνεται πιστό αντίγραφο εκείνου της …
Φραγκφούρτης και στο ότι θα αναπλάσει 
τον παραλιακό. Είναι σε άλλο «φεγγάρι» 
σκοπίμως… 

Δεν θέλω να σταθώ ούτε στο γεγονός 
της βουβής παρουσίας των συμβούλων 
της Δημοτικής πλειοψηφίας, αν εξαιρέσει 
κανείς μια δύο εξάρσεις λεονταρισμού 
που κυμάνθηκαν από τη γραφικότητα έως 
την πρόκληση. Θα σταθώ και θα συνοψί-
σω τη στάση του Δημάρχου  στην απο-
στροφή του λόγου του, ότι η μελέτη του 
νέου Γυμνασίου προβλέπει στέγαση ανα-
γκών για 450 παιδιά και αυτή τη στιγμή 
το Γυμνάσιο Παροικιάς έχει μόνο 293!....
Εκτός από τη θυμηδία που προκάλεσε η 
άποψη του Δημάρχου-Μέντιουμ για το 
πώς θα πάνε οι γεννήσεις στην Πάρο 
την επόμενη… τριακονταετία, κρύβεται 
η άποψή του για το αν πραγματικά 
ο ίδιος θεωρεί σκόπιμη και αναγκαία 
την κατασκευή του νέου Γυμνασίου. 
Εδώ είναι και η ταμπακέρα για την υπό-
θεση του Γυμνασίου Παροικιάς. Όταν 
δεν θέλεις κάτι και δεν το πιστεύεις, 
δεν «τρέχεις» την υλοποίησή του. 
Και φανερώνει και τα βαθιά μνημονια-
κά του αντανακλαστικά σε μια αντίληψη 
περιστολής δαπανών κι ας πρόκειται για 
την Παιδεία στον τόπο του, που θα έπρεπε 
να ξημεροβραδιάζεται πάνω από τα τηλέ-
φωνα για να προχωρήσει το έργο εδώ και 
7 χρόνια από τότε που πέρασε στο δάκτυ-
λό του το δακτυλίδι της διαδοχής... 

Αυτά τα λέω και για τον «ηλίθιο υπη-
ρεσίας» που μπορεί να αναρωτηθεί πως 
γίνεται ένας Δήμαρχος να μην θέλει ένα 
έργο στον τόπο του. Αυτός ο τύπος ηλιθί-
ου, συνήθως κριτικάρει εύκολα τους πά-
ντες και τον Δήμαρχο, αλλά όταν βρεθεί 
δίπλα στον τελευταίο, μονίμως «σαλιαρί-
ζει» με το λιβανιστήρι στο χέρι, νομίζο-
ντας ότι δεν τον παίρνουνε χαμπάρι… Ο 
απερχόμενος Δήμαρχος έχει άλλες «προ-
τεραιότητες». Μέχρι τότε όμως, κανείς 
δεν ξέρει σε τι αδιέξοδα μπορεί να βρεθεί 
στον ευαίσθητο αυτό τομέα το νησί. Ήδη η 
ζοφερή πραγματικότητα μας έστειλα ένα 
RED ALLERT… Αν είναι όμως να περιμέ-
νει μια ολόκληρη τοπική κοινωνία πότε θα 
κατανοήσει ο κ. Βλαχογιάννης ότι η Δι-
οίκηση συμβαδίζει με την πρόβλεψη, 
καήκαμε «άπαντες πλην ενόπλων» που 
λέγαμε και στο στρατό… 

Κρίνω σκόπιμο να μην τοποθετηθώ 
αυτή τη στιγμή για τη στάση μερίδας των 
επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, η 
οποία, πέρα από τις συνηθισμένες «κο-
ρώνες», τις εκθέσεις ιδεών και τις έντονες 
(σε βαθμό παρεξήγησης πλέον…) προτρο-
πές για να συναποφασίσουν (sic!) γονείς, 
εκπαιδευτικοί και Δημοτική Αρχή τη λύση 
στο πρόβλημα, λες και αυτοί ευθύνονται 
ή αυτοί είναι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν 
προσέφεραν τίποτε το ουσιώδες και συ-
γκεκριμένο.

Είναι απολύτως αναγκαίο να διερευνη-
θεί ταχύτατα η πρόταση του εκπροσώπου 
της ΚΕΠΠ Μ. Ισιγώνη για τεχνική επέμβα-
ση στο τραυματισμένο κτίριο της Παροικι-
άς, ώστε στην έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, τα παιδιά να μπουν με όρους 
στατικής ασφάλειας  μέσα στις αίθουσες. 
Όλη η ευθύνη είναι του Δήμου και των τε-
χνικών του υπηρεσιών. Τελεία και παύλα.

Email επικοινωνίας: achm62@otenet.gr

Οι πολιτικές 
«παρθένες» 

και ο Σατανάς…

ΑΠΟ ΤΗΝ προηγούμενη εβδομάδα είχε αναδειχθεί με πρωτο-
βουλίες της Ένωσης Γονέων Συλλόγων Σχολείων Πάρου 
σειρά προβλημάτων σε σχολικά κτίρια του νησιού που αναφύο-
νται όλο και περισσότερο τελευταία, καθώς με βροχές και αλλα-
γές κλίματος εισερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο. Στο επίκεντρο 
βρέθηκαν τα προβλήματα στην παλαιά πτέρυγα του Γυμνασίου 
Παροικιάς.

Το ιστορικό
Σε δημοσίευμα του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας 

μας αναφερθήκαμε στις πρώτες λεπτομέρειες του θέματος. Στη 
συνέχεια, παραθέταμε διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις από 
την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και σήμερα μέσω του ιστότο-
που της εφημερίδας μας www.parosnewsblog.gr. Για όσους δεν 
έχουν παρακολουθήσει, έχουν συμβεί τα παρακάτω:

α) Πριν λίγες ημέρες έπεσε μέρος της οροφής σε μία αίθου-
σα του Γυμνασίου Παροικιάς

β) Η δημοτική αρχή Δήμου Πάρου με την «επιμέλεια» του 
αντιδημάρχου Π. Κουτσουράκη (σ.σ: μιλάμε για μεγάλη προ-
σφορά στο Δήμο Πάρου), ανέθεσε σε έναν μάστορα να πάει στο 
σχολείο και να κάνει ένα «μπάλωμα» του οποίου η αξία εκτιμή-
θηκε στα 1500 ευρώ. Αυτά, παρά του ότι από τα δύο τετραγω-
νικά ταβανιού που είχαν πέσει, εμφανίστηκαν τα σιδεροπλέγμα-
τα της στέγης πλήρως διαβρωμένα.

γ) Το θέμα ανέδειξε για πρώτη φορά το μέλος της Ένωσης 
Γονέων Αντώνης Δαβανέλος που επισκέφτηκε το σχολείο με 
αφορμή άλλο τεχνικό πρόβλημα. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Γονέ-
ων του σχολείου με πρωτοβουλία της Φ. Γρηγοράσκου επισκέ-
φτηκε το σχολείο με ιδιώτη μηχανικό ως σύμβουλο για να 
υπάρξει μία πρώτη εκτίμηση στην έκταση του προβλήματος.

Από την αυτοψία προέκυψε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρό-
βλημα σε όλες τις αίθουσες της πτέρυγας (4) που οφείλεται στην 
παλαιότητα και τη διάβρωση από κατακράτηση υγρασίας, κάτι 
που σημαίνει ελλιπή συντήρηση.

δ) Την ίδια ημέρα με την αυτοψία των γονιών, πραγματοποι-
ήθηκε στο δημαρχείο Πάρου συνεδρίαση της δημοτικής επιτρο-
πής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπό τον αντιδήμαρχο Π. 
Κουτσουράκη και την παρουσία αντιπροσωπείας του Συλλόγου 
Γονέων του γυμνασίου και της Ένωσης Γονέων Πάρου.

Εκεί, παρά τον εμφανή του εκνευρισμό, ο αντιδήμαρχος 
αναδιπλώθηκε και ενημέρωσε ότι θα αναθέσει σε επιτροπή 
μηχανικών του Δήμου να κάνει εκ των υστέρων – αφού ο ίδιος 
είχε δώσει εντολή για το «μπάλωμα» - γνωμάτευση.

Συμφωνήθηκε να σταματήσουν οι εργασίες «μπαλώματος» 
και να μην εισέρχονται στην προβληματική αίθουσα οι μαθητές. 
Επίσης, συμφωνήθηκε οι μηχανικοί του Δήμου Πάρου να κατα-
θέσουν τις απόψεις τους έως τη Δευτέρα 4|11.

Οι εξελίξεις
Ήδη από την Παρασκευή 1|11 η ίδια η δημοτική αρχή άρχισε 

να διαρρέει ότι το πρόβλημα που εντόπισαν οι μηχανικοί του 
Δήμου αποκάλυπτε πολύ επικίνδυνη διάβρωση με πρόταση για 
ανοικοδόμηση της πτέρυγας και εργασίες κατά πρώτη εκτίμηση 
250.000 ευρώ.

Προ αυτών των διαρροών, η  Ένωση Γονέων ζήτησε κατε-
πείγουσα συζήτηση των προβλημάτων στο δημοτικό συμβούλιο 
που είχε ορισθεί για την Τρίτη 5|11. Πρόσθετα, κατέθεσε αίτημα 
υποστήριξης για τη συζήτηση, η παράταξη της αντιπολίτευσης 
«Πάρος ΑΞΙΑ».

Τελικά, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση στην οποία συμμε-
τείχαν, γονείς, οι εκπρόσωποί τους όλων των βαθμίδων, καθη-
γητές του σχολείου και ασφαλώς οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων 
των πλευρών.

Ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης εμφανώς «μαζεμένος» 
παραδέχτηκε το μεγάλο πρόβλημα και περιέγραψε τις συνεννο-
ήσεις των τελευταίων ημερών με την τεχνική υπηρεσία. Παρου-
σιάστηκε στη συνεδρίαση χωρίς καμία απολύτως επεξεργασμέ-
νη πρόταση για λύση. Απεγνωσμένα διατύπωνε την ανάγκη του 
να βρει «συνυπεύθυνους» και αναζητούσε λύσεις από καθηγητές 
ή γονείς.

Η αντιπολίτευση «Πάρος ΑΞΙΑ» δια της επικεφαλής Γρ. Πρω-
τολάτη στην τοποθέτησή της σφυροκόπησε τη δημοτική αρχή 
διότι επέτρεψε να αναφανεί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα μέσα 
στη μέση της σχολικής χρονιάς και δεν φρόντισε, ώστε το καλο-
καίρι και κάθε καλοκαίρι να συντηρεί τις σχολικές μονάδες, όπως 

του Γυμνασίου Παροικιάς ή του Γυμνασίου Νάουσας που έχει 
παρόμοιο ή και μεγαλύτερο πρόβλημα και του νηπιαγωγείου 
Παροικιάς. Μάλιστα, επισήμανε ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα 
και σοβαρά, απαιτούν πολλά χρήματα τα οποία είναι πολύ δύ-
σκολο να βρεθούν για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.

Στην κριτική Πρωτολάτη, ο Χρ. Βλαχογιάννης απάντησε με 
προσωπικές αιχμές και ειρωνείες που προκάλεσαν αντεγκλήσεις 
τις οποίες δεν υπάρχει κανένα όφελος να αναφέρουμε.

Ο M. Ισιγώνης για λογαριασμό της παράταξης της μειοψη-
φίας «ΚΕΠΠ», αλλά και ως μηχανικός πρότεινε να πιστοποιήσει 
η τεχνική υπηρεσία του Δήμου τη δυνατότητα τεχνικής παρέμ-
βασης επαρκούς υποστύλωσης του κτιρίου και να μην επιλεγεί 
η ανοικοδόμηση που στοιχίζει πολύ σε χρόνο και χρήμα.

Οι παραπάνω τοποθετήσεις κάλυψαν τους περισσότερους 
παρευρισκόμενους καθηγητές και γονείς. Υπό αυτό το πλαίσιο ο 
Χρ. Βλαχογιάννης βρέθηκε σε πολιτικό αδιέξοδο, αφού αδυνα-
τούσε να διαμορφώσει μία συνολική πρόταση.

Την διέξοδο για άλλη μια φορά του την πρόσφερε ο επικε-
φαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κ. Ροκονίδας. Πρότεινε 
να μην λάβει απόφαση το κυρίαρχο όργανο του δημοτικού 
συμβουλίου στο οποίο εκτέθηκε το θέμα για συζήτηση και από-
φαση, αλλά να οργανωθεί μία σύσκεψη για την επόμενη ημέρα 
με τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής και της σχολικής κοινότη-
τας για να επιλυθεί το ζήτημα από κοινού. Στην ουσία, έδωσε 
την ευκαιρία στον Χρ. Βλαχογιάννη να δραπετεύσει από τις ευ-
θύνες του, αλλά και στις υπόλοιπες παρατάξεις και τη δική του 
να μην πάρουν θέση για τελική απόφαση που θα ήταν υποχρε-
ωμένη να λάβει η δημοτική αρχή που ασκεί την εξουσία. Δια-
μόρφωσε το πλαίσιο για να γίνουν «συνέταιροι» στην ευθύνη 
για την κακή συντήρηση των σχολικών κτιρίων ή την αποτυχία 
κάποιας παρέμβασης ή για τις ώρες που ενδεχομένως θα χάσουν 
οι μαθητές, οι γονείς και οι καθηγητές.

Είναι η πολλοστή φορά που ο Κ. Ροκονίδας προσφέρει «πόρ-
τα διαφυγής» στον Χρ. Βλαχογιάννη. Οι παρευρισκόμενοι δεν 
πίστευαν τη νέα αυτή «αβάντα» που εκτρέπει τους όρους με τους 
οποίους πρέπει να λειτουργεί ο πρώτος θεσμός του νησιού, 
αναδεικνύει μη ομολογημένες πολιτικές «συναλλαγές», ενώ 
αμβλύνει τις φυσιολογικές «πιέσεις» της κοινωνίας και της αντι-
πολίτευσης ώστε μία διοίκηση να υποχρεούται να παράξει έργο.

Την επόμενη ημέρα
Έγινε στις 6|11 η περίφημη σύσκεψη η οποία δεν ήταν δυ-

νατόν να βγάλει λύση, αφού όλοι όσοι παρευρέθηκαν ήταν 
υποχρεωμένοι να περιμένουν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
και λεπτομέρειες για τη λύση που προτείνει, το κόστος και το 
χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, ξαφνικά, βρέθηκε και λύση, ώστε 
κανένα από τα δύο σχολεία (Λύκειο και Γυμνάσιο) να μην λει-
τουργήσουν απόγευμα όσο θα κρατήσουν οι εργασίες που θα 
αποφασιστούν. Αυτός ήταν ο τρόμος του μη δυνάμενου να 
αναλάβει ευθύνες δημάρχου Πάρου, διότι έχει κόστος μία τέτοια 
απόφαση επειδή χαλά τα οικογενειακά προγράμματα.

Βεβαίως, αποδεικνύεται ότι αν δεν είχαν ευαισθητοποιηθεί οι 
σύλλογοι γονέων, η δημοτική αρχή θα εξέθετε σε κίνδυνο τα 
παιδιά που μπαινοβγαίνουν σε τέσσερεις σχολικές αίθουσες με 
τα «μπαλώματα» που είχε ξεκινήσει να κάνει.

Άλλο ένα ερώτημα που τίθεται είναι το τι είδους προετοιμασία 
έκανε η παρούσα δημοτική αρχή και οι αντιδήμαρχοι της κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να είναι έτοιμα τα 
σχολεία να λειτουργήσουν;

Για τα προβλήματα των υπόλοιπων σχολικών κτιρίων δεν 
έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι έρευνες και θα ενημερώσουμε σε 
επόμενο ρεπορτάζ. 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥ

Τι κρυβόταν κάτω από το «μπάλωμα»
του Κουτσουράκη;


