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του Δ.Μ.Μ.

■ Το ψέμα
Ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς της Γερμα-

νίας, ο Όττο φον Μπίσμαρκ (1815-1898), έλεγε πως 
οι άνθρωποι ποτέ δεν λένε τόσα ψέματα, όσα μετά 
το κυνήγι, στη διάρκεια του πολέμου και πριν από τις 
εκλογές. Το ψέμα άλλωστε στην πολιτική, παγκοσμί-
ως, είναι κάτι σαν το αλατοπίπερο στο φαγητό. Δίχως 
ψέμα αποκλείεται να πετύχει πολιτική…

■ Τα ψέματα των έργων
Τα ψέματα δεν αφορούν μόνο «πονηρά τσιτάτα» για 

τη γενική πολιτική της χώρας, αλλά επεκτείνονται και 
στην καθημερινότητα του πολίτη. Αλήθεια, πόσα χρό-
νια ακούμε για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου 
(φυσική συνέχεια της Ιονίας Οδού), Ιωαννίνων – Κα-
καβιάς. Μιλάμε για έναν δρόμο που δέχεται αρκετά 
μεγάλη κίνηση τροχοφόρων, αφού από εκεί είναι τα 
σύνορα με την Αλβανία. Τα ίδια ακριβώς και με τη 
λεγόμενη μεγάλη παράκαμψη της Αττικής, που είναι 
ο δρόμος Ελευσίνας – Θήβας – Υλίκης. Το έργο έχει 
στόχο να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την Εθνική 
Οδό Αθήνας – Θήβας - Υλίκης και να μειώσει την από-
σταση προς το Θριάσιο Πεδίο, το λιμάνι του Πειραιά 
και την Πελοπόννησο, κατά 50χλμ. Σε κάθε εκλογές 
οι υποψήφιοι της περιοχής τάζουν. Τα ταξίματά τους 
έχουν γίνει ανέκδοτα στους πολίτες του λεγόμενου 
υπολοίπου Αττικής.

■ Οι ζεύξεις…
Από το 2013 έχουν μπει οι μακέτες και είχε ξεκινήσει 

ο διαγωνισμός για την υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας 
- Αιτωλοακαρνανίας. Έως συζητήσεις επί συζητήσεων 
για το αν στην πόλη της Λευκάδας θα υπάρχει ή όχι 
μαρίνα! Τα ίδια και απαράλλακτα για την υποθαλάσσια 
σήραγγα που θα ένωνε τις δύο άκρες του Μαλϊακού 
κόλπου. Το συγκεκριμένο έργο παραμένει μακέτα από 
την εποχή του 1990! 

■ Το ΚΤΕΛ, ο ΟΣΕ
Η πιο τελευταία μακέτα (φωτό) που έμεινε κρεμα-

σμένη να μας θυμίζει τις ψευτιές των πολιτικών, είναι 
αυτή με τον «υπέρ-διαστημικό» σταθμό του ΚΤΕΛ στον 
Ελαιώνα των Αθηνών. Η κατάσταση παραμένει και 
σήμερα τριτοκοσμική στην πρωτεύουσα του κράτους 
μας, αφού περίπου 35.000 επιβάτες διακινούνται κα-
θημερινά από τα ΚΤΕΛ της Λιοσίων και του Κηφισού. 
Είναι τα μοναδικά ΚΤΕΛ σε όλη την Ευρώπη, που κάθε 
σκηνοθέτης μπορεί εκεί να γυρίσει ταινία για τη δε-
καετία του ’50 δίχως να κάνει καμία παρέμβαση στον 
χώρο. Δε επεκτείνομαι στην κατάσταση των κεντρικών 
σταθμών αναχώρησης τραίνων του ΟΣΕ στην Αθήνα. 
Απλά να γράψω ότι η εξαιρετική ταινία «ΑΕΚ 1968», 
του Τάσου Μπουλμπέτη, που γυρίστηκε το 2018 και 
αναφέρεται από το ιστορικό ίδρυσης της προσφυγικής 
ομάδας έως και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέ-
λου, έχει γυρίσματα για την ίδρυση της ΑΕΚ το 1924 

στους ίδιους χώρους και χωρίς αλλαγές των υφιστά-
μενων σταθμών αναχώρησης τραίνων στην Αθήνα!

■ ΕΟΚ και ΝΑΤΟ!
Ουδέποτε μετά τη μεταπολίτευση ειπώθηκε με-

γαλύτερο ψέμα πολιτικών από το γνωστό σύνθημα 
–που κατάντησε ανέκδοτο- «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο 
συνδικάτο». Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε το 1976! 
«Η ΕΟΚ είναι μια άλλη όψη του ΝΑΤΟ. Μιλώντας για 
την ΕΟΚ, ανοίγουμε τα σύνορά μας στις πολυεθνικές 
εταιρείες και η πορεία της χώρας δεν θα κρίνεται πια 
από το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Θα κρίνεται 
από τα ξένα επιχειρηματικά κέντρα αποφάσεων. Αν 
ενταχθούμε στην ΕΟΚ, μετά από δεκαπέντε χρόνια θα 
έχει καταληστευτεί ο εθνικός μας πλούτος, θα έχει 
ρυπανθεί ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, θα μετανα-
στεύσουν τα νιάτα της χώρας, πράγμα που θα επη-
ρεάσει τη δημογραφική δομή της χώρας». Ένα χρόνο 
πριν, το 1975, έλεγε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της 
ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. Η κυβερνητική πολιτι-
κή είναι εντελώς διαφορετική, αλλά και λανθασμένη, 
όσον αφορά τη δική της στρατηγική». Όταν το ΠΑ-
ΣΟΚ το 1981 έγινε κυβέρνηση η πορεία του ψέμα-
τος Ανδρέα προς τον ελληνικό λαό άλλαξε τροπάριο 
και το 1985 σε συνέντευξη Τύπου μετά το Συμβούλιο 
Κορυφής στις Βρυξέλλες, δήλωνε: «Η Ελλάδα μπήκε 
στην ΕΟΚ για να μείνει».

■ Χρηματιστήριο
Προ των εκλογών του 2000 ο υπουργός Εθνικής 

Οικονομίας, Γιάννος Παπαντωνίου δήλωνε: «Το κόμμα 
του Χρηματιστηρίου πάει κανόνι. Πάει κανόνι και ό,τι 
και να λένε ψηφίζει ΠΑΣΟΚ». Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ 
γέμισε με αφίσες τη χώρα που έγραφαν: «1.000.000 
έλληνες επενδυτές ξέρουν ότι οι μετοχές τους έχουν 
άξια». Στη συνέχεια, το 2000, η φούσκα του χρημα-
τιστηρίου έσκασε και χιλιάδες άνθρωποι που είχαν 
εμπιστευτεί τις δημόσιες δηλώσεις των ανθρώπων 
του ΠΑΣΟΚ έχασαν τις οικονομίες τους. Τότε, ο Κώ-
στας Σημίτης, επέρριψε την ευθύνη στους επενδυτές 
λέγοντας: «Ας πρόσεχαν!».

■ Η «θωράκιση»
Το 2008, ο τότε πρωθυπουργός, Κώστας Καρα-

μανλής, δήλωνε: «Η ελληνική οικονομία είναι θω-

ρακισμένη από τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η 
κυβέρνηση και έχει σημαντικές αντοχές. Το έλλειμμα 
μειώθηκε, οι ρυθμοί ανάπτυξης εξακολουθούν να εί-
ναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη, ενώ η 
ανεργία μειώνεται». Στη συνέχεια, από τα στοιχεία της 
Eurostat αποδείχτηκε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σημεί-
ωνε ραγδαία πτώση, ενώ στις εκλογές του Οκτωβρίου 
2009 το έλλειμμα ήταν πάνω από 30 δισ. ευρώ και το 
δημόσιο χρέος υπερέβαινε τα 300 δισ. ευρώ!

■ Λεφτά υπάρχουν!
Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο άνθρωπος δηλαδή που 

έφερε το Δ.Ν.Τ. στη χώρα μας και έβαλε την Ελλάδα 
στα μνημόνια, δήλωνε προεκλογικά το 2010 «Έλλη-
νες λεφτά υπάρχουν!». Το τι ακολούθησε μετά, όλοι 
το γνωρίζουμε. Η φράση του Γ. Παπανδρέου «Έλληνες 
λεφτά υπάρχουν!», συναγωνίζεται στα μεγαλύτερα 
ψεύδη της μεταπολίτευσης αυτό του πατέρα του με το 
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, τι ίδιο συνδικάτο!». 

■ Τα «όχι» του Αντώνη
Μετά τις εκλογές του 2010 και την είσοδο της χώ-

ρας στα μνημόνια, είχαμε το φαινόμενο Σαμαρά. Ο 
Αντώνης ξεκίνησε τις συνάξεις με το «Ζάππειο Ι» και 
«Ζάππειο ΙΙ» και έλεγε: «Ξέρετε ποιος είμαι. Λέω όχι 
και είναι όχι, και έχω λόγο και τον τιμώ. Όχι στα μνη-
μόνια, όχι στη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ». Τα υπό-
λοιπα και εδώ τα γνωρίζετε! Βέβαια κάποιοι έπρεπε να 
θυμούνται τον Σαμαρά, από τότε που έριξε την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια δήλωνε: «Έχω ήδη 
χαράξει το δρόμο μου με την «Πολιτική Άνοιξη» και η 
ΝΔ, όπως και τα άλλα κόμματα, ακολουθούν το δικό 
τους δρόμο. Δεν θα επιστρέψω, συνεπώς, στη ΝΔ και 
αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και 
αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της». Η συνέχεια 
και πάλι γνωστή. Επέστρεψε το 2007 και το 2009 έγι-
νε πρόεδρος της…

■ Δόξα τω Θεώ
Δόξα τω Θεώ στην Πάρο, δεν έχουμε παρόμοια 

ψέματα (τηρουμένων των αναλογιών). Δόξα τω Θεώ 
εδώ, ότι έργα εξαγγέλλονται γίνονται, μακέτες δε βά-
ζουμε, υποσχέσεις δε δίνουμε και τα προγράμματα των 
δημοτικών συνδυασμών που πλειοψηφούν τηρούνται 
κατά γράμμα! Καλό καλοκαίρι να έχετε! 

Διαφωνίες

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

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

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

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

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

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

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 508

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

φωνίες
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Σύσκεψη 
φορέων 
Πολιτικής 
Προστασίας 

Το Σάββατο 10/8/2019 πραγματοποιήθηκε συνε-
δρίαση στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
στη Σύρο, με θέμα: «Λήψη πρόσθετων μέτρων πρό-
ληψης και ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου 
εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατ. 4 στην Π.Ε. Κυκλάδων». 

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε μετά από σχετική πρό-
σκληση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ν.Αι. προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Ν. Αιγαίου, των δήμων των Κυκλάδων, της Α.Δ.Α. 
(Δνση Δασών Ν. Κυκλάδων και Δνση Πολιτικής Προ-
στασίας) , Περ. Πυροσβεστική Διοίκηση Ν. Αιγαίου, και 
άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία 
του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γ. Λεονταρίτη και 
συζητήθηκαν τα παρακάτω:

- Θέματα ετοιμότητας και επιφυλακής των υπηρεσι-
ών καθώς και πρόσθετα μέτρα 

- Παροχή μέσων και προσωπικού
- Θέματα ενημέρωσης και προφύλαξης των πολιτών
- Θέματα ενημέρωσης αγροτών και μελισσοκόμων 
- Ενημέρωση και κινητοποίηση των Εθελοντικών 

Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποιήθηκε 
δελτίο Τύπου, σχετικά με επίσκεψη στελεχών της στο 
λιμεναρχείο Πάρου, όπου συζητήθηκαν τα προβλήμα-
τα που υπάρχουν με την κυκλοφοριακή συμφόρεση 
των πλοίων στον κόλπο της Παροικιάς.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης αποτε-

λούμενη από τον επικεφαλής της Κώστα Ροκονίδα
και τον νεοεκλεγέντα δημοτικό σύμβουλο Βασίλη 
Σιέττο, Nαύαρχο ΕΛ-ΑΚΤ (ε.α.), συναντήθηκε στις 
2/8/19 με τον Λιμενάρχη Πάρου, Ν. Τσαντουλή, για 
προβλήματα της αρμοδιότητας του. 

Επισημάναμε τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από την ταυτόχρονη άφιξη πολλών πλοίων ιδιαίτερα 
τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, την κυκλοφορι-
ακή συμφόρηση που δημιουργείται επιπλέον από το 
γεγονός αυτό  και τους κινδύνους ναυτικού ατυχήμα-
τος. Ταυτόχρονα θέσαμε υπόψη του κ. Λιμενάρχη τα 
προβλήματα που δημιουργούνται από την ταχύτητα 
εισόδου-εξόδου των πλοίων στον κόλπο της Παροι-
κίας, για  τους ανυποψίαστους λουόμενους από τον 

έντονο κυματισμό, όπως και το πρόβλημα του κινδύ-
νου αφανισμού των παραλιών Παροικίας από τον ίδιο 
λόγο. Ζητήσαμε από τον κ. Λιμενάρχη την εφαρμογή 
της υπάρχουσας νομοθεσίας για όλα τα παραπάνω 
αλλά και συνολικά για τους χώρους ευθύνης του Λι-
μεναρχείου. Ταυτόχρονα ζητήσαμε την συμβολή του 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει το νησί μας, στο μέτρο φυσικά των δυνατοτή-
των και αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας του.
Ξεκαθαρίσαμε  από  μέρους  μας  ότι  για  μας, 
η  αιτία  για  τα  παραπάνω  προβλήματα  είναι  η 
έγκριση  των  δρομολογίων  από  το  Συμβού-
λιο  Ακτοπλοϊκών  Συγκοινωνιών  (Σ.Α.Σ.)  και  η 
απουσία  ενστάσεων  για  την  κατάσταση  αυτή 
από μέρους της δημοτικής αρχής. Επισημάναμε 
επίσης την ευθύνη της δημοτικής αρχής και του 
Λιμενικού  Ταμείου  Πάρου-Αντιπάρου  για  την 
έλλειψη σηματοδότησης των παραχωρούμενων 
κοινόχρηστων χώρων, ώστε να μπορούν Αστυ-
νομία και Λιμενικό να κάνουν ελέγχους για τυ-
χόν αυθαίρετες καταλήψεις.

Ο Λιμενάρχης από μέρους του μας διαβεβαίωσε ότι 
η υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με τις ταχύτητες των 
πλοίων εντός του κόλπου εφαρμόζεται απαρέγκλιτα  
από μέρους της Λιμενικής Αρχής και επιβάλλονται οι 
απαραίτητες κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησής 
της.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου εκφράζει την εμπι-
στοσύνη και πλήρη στήριξή της στο Λιμενάρχη και 
το προσωπικό του Λ/Χ Πάρου, το έργο των οποίων 
αναγνωρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό».

Απόψεις - Ειδήσεις

Συνάντηση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης στο Λιμεναρχείο
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Αγροτικός 
Συνεταιρισμός 
Αντιπάρου

Ο κ. Ιωάννης Καλάργυρος του Αντωνίου, έστειλε 
ανοιχτή επιστολή προς το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (Δ/νση οικονομικών ελέγχων 
επιθεώρησης & συνεργατισμού, Τμήμα αγροτικών συ-
νεταιρισμών  & ομαδικών δραστηριοτήτων) σχετικά με 
τις εξελίξεις στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου.

Η επιστολή του κ. Καλάργυρου, έχει ως εξής:
«Πριν από τρία περίπου χρόνια είχα στείλει μια 

επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου και στον τοπικό τύπο, με 
επικεφαλίδα «το παράπονο ενός συνεταιριστή»,
στην οποία, με την ιδιότητα του πρώην πρόεδρου του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Αντιπάρου παρουσίαζα την 
κατάσταση που επικρατούσε στον συνεταιρισμό, και 
την αγωνία μου για το μέλλον των αγροτών και της 
αγροτικής παραγωγής του νησιού της Αντιπάρου.

Όπως σας είναι γνωστό όταν έγινε η διάλυση της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου και η με-
τατροπή της σε Α.Σ Πάρου με την απορρόφηση των 
συνεταιρισμών μελών της, η τότε διοίκηση του Α.Σ  

Αντιπάρου που ήταν μέλος της ΕΑΣ, αποφάσισε να μη 
συμμετέχει σε αυτόν και να έχει αυτόνομη πορεία. Δεν 
έκανε όμως καμιά ενέργεια, δεν έκανε εγγραφή στο 
Μητρώο όπως προέβλεπε ο νόμος, δεν έκανε καμιά 
νόμιμη γενική συνέλευση, και από το 2009 δεν έγιναν 
εκλογικές διαδικασίες, ενώ συνέχιζε να εμφανίζεται 
σαν διοίκηση να εισπράττει ενοίκια και να πραγματο-
ποιεί δαπάνες.

Μετά το δημοσίευμα της επιστολής μου η ειρηνοδί-
κης Πάρου κάλεσε τόσο εμένα όσο και την υποτιθέμε-
νη διοίκηση του συνεταιρισμού, να δώσουν καταθέσεις 
για την κατάσταση που επικρατεί. Δεν φανταζόμουν, 
ότι μετά από τρία χρόνια και απ’ όλη αυτή τη διαδικα-
σία ο μόνος τρόπος για το υπουργείο ΥΠΑΑΤ, το οποίο 
είναι το κατά νόμο αρμόδιο να εποπτεύει τη σύννομη 
λειτουργία των συνεταιρισμών, για να ασχοληθεί με 
τον Α.Σ. Αντιπάρου και να εφαρμοστεί η νομοθεσία, 
είναι να προκαλέσω, με αίτηση μου στις δικαστικές αρ-
χές, τη λύση και εκκαθάριση του συνεταιρισμού, παρό-
λο που όπως έχω δηλώσει έχω σοβαρά προβλήματα 
υγείας.

Αν το ενδιαφέρον μου στόχευε στην διάλυση του 
Α.Σ. ή στη συνέχιση της μη σύννομης λειτουργίας προς 
όφελος κάποιων, δεν είχα παρά να αδρανήσω και να 
μην ενδιαφέρομαι για την πορεία του.

Επειδή όμως, εγώ και άλλοι συνεταιριστές αγρότες, 
και κάποια νέα παιδιά στο νησί μου που ψάχνουν για 

μια προοπτική ενασχόλησης με τον αγροτικό τομέα, 

ενδιαφερόμαστε και θεωρούμε κρίσιμο να υπάρχει 

συνεταιριστική δράση στον τόπο μας, επιφυλασσόμε-

να για κάθε νομική ενέργεια κατά παντός υπευθύνου 

που με πράξεις ή παραλείψεις απαξίωσε και οδηγεί 

τον συνεταιρισμό σε λύση και εκκαθάριση.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός δε διαλύθηκε αυτοδί-

καια με κάποια διάταξη του νόμου και δε μετασχη-

ματίστηκε σε άλλη νομική μορφή, αλλά συνεχίζει να 

υπάρχει. Έχει περιουσία, εισπράττει ή όφειλε να ει-

σπράττει ενοίκια και όπως βεβαιώνει το Ειρηνοδικείο 

Πάρου εξακολουθεί να υφίσταται. 

Ενδεχομένως κάποιοι όπως έχω αναφέρει και στην 

προηγούμενη επιστολή μου να τους βολεύει πολύ 

αυτή η κατάσταση, αλλά είναι βέβαιο ότι βλάπτεται το 

συμφέρον της Αντιπάρου και του αγροτικού της κό-

σμου, έστω και αν είναι μικρός.

Απαιτώ άμεσα η αρμόδια διεύθυνση του υπουργεί-

ου να δώσει λύση στο πρόβλημα που επέτρεψε να δη-

μιουργηθεί με  την αδιάφορη αντιμετώπιση, με στόχο 

την επαναλειτουργία του συνεταιρισμού μας σε υγιή 

βάση. 

Επισυνάπτω στην επιστολή μου και διάφορα στοι-

χεία που έχουν πέσει στην αντίληψη μου για μη σύννο-

μες ενέργειες της υποτιθέμενης διοίκησης του αγροτι-

κού συνεταιρισμού Αντιπάρου».
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Το μήνυμα του 
κ. Καλλινίκου 
για την εορτή 
της Παναγίας

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλ-
λίνικος, με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, στο Ιερό Προσκύνημα Εκατονταπυλιανής, 
έδωσε στη δημοσιότητα το παρακάτω μήνυμα:

«Με επίκεντρο το Πάνσεπτο Προσκύνημα της Εκα-
τονταπυλιανής που δεσπόζει στο Παναγιοσκέπαστο 
νησί της Πάρου για μία ακόμη φορά θα εορτάσουμε 
την μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου με την ευκαιρία 
του εορτασμού της Κοιμήσεώς Της.

Κάθε χρόνο τον Δεκαπενταύγουστο κληρικοί και λα-
ϊκοί, μικροί και μεγάλοι, άρχοντες και αρχόμενοι, Πα-
ριανοί και μη, συρρέουν στον παμμέγιστο και παλαί-
φατο Ναό της Παναγίας μας για να καταθέσουν την 
αγάπη τους σε Εκείνη, την αφοσίωσή τους, το ευλαβές 
αίτημά τους, που συχνά συνοδεύεται από καυτά δά-
κρυα πόνου και αγωνίας, αλλά και την ευχαριστία τους 
για κάποια ευεργεσία στην ζωή τους.

Κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ στο νησί μας, αλλά 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της Πατρίδος μας που είναι 
κατάσπαρτη από μικρές και μεγάλες Εκκλησίες αφιε-
ρωμένες στην Παναγία Μητέρα μας.

Και τούτο γιατί η Παναγία μας φεύγοντας από τον 
κόσμο, δεν τον εγκατέλειψε όπως τόσο όμορφα και 
εύστοχα ψάλλουμε στο υπέροχο απολυτίκιό Της: «Εν 
τη Κοιμήσει  τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε».

Πραγματικά! Και τώρα που είναι στον ουρανό και 

δοξάζεται από τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ και τα 
Τάγματα των Αγίων Αγγέλων και όλη την Θριαμβεύ-
ουσα Εκκλησία, η Παναγία μας δεν μας έχει ξεχάσει. 
Ούτε παύει να ενδιαφέρεται για μας. Είναι η μεγάλη 
μας Μητέρα. Με την άπειρη αγάπη και στοργή Της, 
είναι σε κάθε στιγμή έτοιμη να ακούσει ό,τι θα Της 
ζητήσουμε, ό,τι θα Την παρακαλέσουμε. Οι παρακλή-
σεις μας προς Αυτήν, οι δεήσεις μας, οι προσευχές μας 
πάντα ακούονται από την αγάπη Της. Και όταν μόνο 
το όνομά Της αναφέρουμε λέγοντας «Παναγία μου…», 
Εκείνη το ακούει και έρχεται να μας βοηθήσει. Όποιοι 
κι αν είμαστε, ό,τι κι αν θέλουμε η Παναγία μας δέχεται 
και μας ακούει. Είναι η μεγάλη αλήθεια που σε ένα 
άλλο θαυμάσιο τροπάριο τονίζεται: «Ουδείς προστρέ-
χων επί σοι κατησχυμένος από σου εκπορεύεται, αγνή 
Παρθένε Θεοτόκε». Κανένας που τρέχει κοντά σου δεν 
φεύγει ντροπιασμένος, αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Διότι 
Συ του χαρίζεις εκείνο που ζητεί, εκείνο που τον συμ-
φέρει αληθινά και είναι σύμφωνο με το θέλημα του 
Θεού.

Γι αυτό μπορούμε σε κάθε μας δυσκολία να κατα-
φεύγουμε στην Παναγία, όπως τρέχουμε στη μητέρα 
μας. Όταν έχουμε δυσκολία στη δουλειά μας, για να 
μας δώσει δύναμη και σωστή λύση ή στα μαθήμα-
τά μας για να μας δώσει Εκείνη φωτισμό. Όταν δεν 
πάνε καλά τα οικονομικά μας, για να μη μας αφήσει 
στην κατάρρευση. Όταν νιώθουμε δυνατούς τους πει-
ρασμούς, για να μας δώσει δύναμη να νικήσουμε και 
να μείνουμε καθαροί απέναντι στο Θεό. Όταν η υγεία 
κλονίζεται, για να μας βρει την ίαση και την θεραπεία. 
Όταν καταλαβαίνουμε την πίστη μας αδύνατη, για να 
μας στηρίξει Εκείνη με την αγάπη Της. Όταν η ψυχή 
μας είναι ψυχρή, για να την θερμάνει Εκείνη με την 
στοργή Της. Σε κάθε κίνδυνο για να μας σκεπάσει και 
μας σώσει, Εκείνη που είναι «σκέπη του κόσμου» και 
«ακαταμάχητος προστασία». Να τρέχουμε προς Αυτήν, 
παρακαλώντας Την με την βεβαιότητα ότι Εκείνη δεν 

εγκατέλειψε τον κόσμο μας αλλά για όλα μας τα ζητή-
ματα πρεσβεύει στον παντοδύναμο Υιόν Της για μας κι 
έτσι η Χάρις του Θεού μας δίδεται πλούσια «προς το 
συμφέρον της αιτήσεως».

Η μεγάλη ταπείνωσή Της, η απέραντη υπομονή Της, 
η τέλεια υποταγή Της στου Θεού το θέλημα Της χά-
ρισαν την δόξα τ’ ουρανού και την χάρη να δέεται 
για όλους μας. Αδιαλείπτως παρακαλεί τον Υιόν και 
Θεόν Της και λαμβάνει αυτό που ζητεί και ικανοποιεί 
τις «παρακλήσεις» που Της απευθύνουν οι πιστοί Χρι-
στιανοί με την προσευχή τους. Άνθρωποι μόνοι στη γη 
αβοήθητοι, πεντάρφανοι, άρρωστοι, κατατρεγμένοι 
από δύσκολες περιστάσεις, σ’ όποιους κινδύνους κι αν 
βρεθούμε, έχουμε ακοίμητη Προστάτιδα την Παναγία 
μας.

Ας Την παρακαλούμε με πίστη σε κάθε δυσκολία μας 
κι ας Την ευχαριστούμε ολόψυχα, κάνοντας το θέλημα 
του Υιού και Θεού Της. Όσο γινόμαστε καλύτεροι Χρι-
στιανοί, τόσο και πιο μεγάλη θα απολαμβάνουμε την 
Προστασία Της. Όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή, 
αλλά και στην οικογενειακή και εθνική.

Εκείνη είναι το ασφαλές λιμάνι της ζωής μας και το 
ισχυρό τείχος της καταφυγής μας, μέσα σε ένα κόσμο 
αντιφάσεων, προκλήσεων, κινδύνων και συγχύσεων. 
Ας μην Την ξεχνάμε!».
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Μέτρα Αλιείας
Από τις υπηρεσίες αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι εκδόθηκαν από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ. του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 
– 2020, προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στα 
Μέτρα της Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης 
και Εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. 

Με τις εν λόγω Προσκλήσεις καλούνται οι δυνητι-
κοί δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών 
τους σχεδίων στα εξής Μέτρα:

Α. Μέτρο 1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των 
προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων». 
H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
ορίζεται η 2.9.2019 και ώρα 12:00 ενώ η ημερομηνία 
λήξης ορίζεται η 15.11.2019 και ώρα 14:00.

Β. Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 
– ««Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματι-
κής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και 
συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της 
συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης 
και του σχεδιασμού του κύτους». H ημερομηνία έναρ-
ξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 2.9.2019 
και ώρα 12:00 ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 
15.11.2019 και ώρα 14:00.

Γ. Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επεν-
δύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια». H ημερομηνία έναρ-
ξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 2.9.2019 
και ώρα 12:00 ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 
15.11.2019 και ώρα 14:00.

Δ. Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση  προϊόντων  Αλιείας  
και Υδατοκαλλιέργειας». H ημερομηνία έναρξης υπο-
βολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 2.9.2019 και ώρα 
12:00 ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15.11.2019 
και ώρα 14:00.

Ε. Μέτρο 3.4.1 «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορί-
ας». Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά τις προτάσεις τους στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι 
η 31-12-2021.

ΣΤ. Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας». Οι υποψήφι-
οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις 
τους στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31-12-2021.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά από τους δυνητικούς δικαιούχους για τα ανωτέρω 
Μέτρα Α,Β,Γ,Δ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας 
χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβο-
λής Αίτησης Χρηματοδότησης, που λειτουργεί στον 
ιστότοπο ependyseis.gr όπου μπορεί να αναζητηθεί 
σε ηλεκτρονική μορφή και το εγχειρίδιο οδηγιών συ-
μπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης και για τα 
Μέτρα Ε, ΣΤ το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) αποτελεί 
την πρόταση του δικαιούχου και συμπληρώνεται απο-
κλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο 
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Επιπλέον εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την ηλε-
κτρονική υποβολή της αίτησης, οι δυνητικοί Δικαιούχοι 
οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας & 
Θάλασσας  2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), πλήρη φάκελο 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αλιείας Κυκλά-
δων (τηλ: 22810 98829).

Ειδήσεις

Οι αφανείς 
ήρωες του 
καλοκαιριού 
στην Πάρο…

Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και κλιματολο-
γικές καταστάσεις μέσα στην απίστευτη πίεση του 
κυκλοφοριακού, υπάρχουν και οι αφανείς ήρωες του 
νησιού.

Όλοι εμείς, που ζούμε και βιώνουμε σ’ αυτό το νησί, 
τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ!



Αντικαθιστούµε το παλιό καζανάκι µε ένα
µε σύστηµα διπλής ροής ή βάζουµε
ένα πλαστικό µπουκάλι νερό στο καζανάκι.

Αντικαθιστούµε
το µπάνιο
σε µπανιέρα
µε ντουζ.

Όταν πλένουµε
τα χέρια ή

τα δόντια µας,
κλείνουµε το νερό.

Τοποθετούµε µειωτή ροής
νερού στις βρύσες
και τα ντουζ, για µείωση
έως 10 λίτρα ανά λεπτό.
Ελέγχουµε για διαρροές.

Πλένουµε τα φρούτα, τα χόρτα
& τα λαχανικά σε λεκάνη και όχι κάτω

από την ανοιχτή βρύση.

∆εν αλλάζουµε
πετσέτες
και κλινοσκεπάσµατα
καθηµερινά
στα καταλύµατα.

Ζητάµε από
τους πελάτες

του ξενοδοχείου 
& των δωµατίων

να µην
σπαταλούν νερό.

i

Περιορίζουµε το πότισµα στο ελάχιστο δυνατό.
Συλλέγουµε το νερό της βροχής σε δεξαµενή

και το χρησιµοποιούµε για άρδευση το καλοκαίρι.
Χρησιµοποιούµε αυτόµατο σύστηµα µε σταγόνες

και ποτίζουµε τις πρωινές ή βραδινές ώρες

ΤΡΟΠΟΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ
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Με βάση τα παραπάνω στοιχεία από τον εισερχόμε-
νο τουρισμό οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για το 2018 
διαμορφώθηκαν στα 15,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
άνοδο 10,2%, ενώ οι διανυκτερεύσεις περίπου στα 
227 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2%.

Οι έξι πρώτες χώρες απ’ όπου προέρχονται οι τουρί-
στες στη χώρα μας (σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις) είναι 
από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, 
τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Οι παραπάνω 
έξι χώρες αθροιστικά συνεισφέρουν το 41,5% των 
επισκέψεων, το 49,7% των διανυκτερεύσεων και το 
52,2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στην Ελλάδα. 
Σημειώνουμε ακόμα ότι πρώτες χώρες με βάση τον 
αριθμό των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα -για το 
2018- ήταν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η 
Ιταλία.

Οι Γερμανοί τα αφήνουν!

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ την υψηλότερη 
δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφουν οι επισκέπτες 
από τη Γερμανία (614 ευρώ), την υψηλότερη δα-
πάνη ανά διανυκτέρευση οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ 
(89 ευρώ), ενώ η μικρότερη διάρκεια παραμονής ανά 
Περιφέρεια καταγράφεται από τους επισκέπτες των 
ΗΠΑ (6,2 ημ.). Η δε μεγαλύτερη από τους Γερμανούς 
επισκέπτες (8,8 ημ.).

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία 
ανήλθαν σχεδόν στα 3 δισ. ευρώ (+16%), οι δι-
ανυκτερεύσεις σε 42,5 εκατ. (+13,2%) και οι επισκέ-
πτες από τη Γερμανία έφθασαν τα 4,3 εκατ. (+18,2%). 
Βάσει των εισπράξεων, η γερμανική αγορά εμ-
φανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες 
Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, 
στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Ιονίων Νησιών και 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και στην τρίτη θέση 
στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας. 

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ως προς τα έσοδα και 
τις διανυκτερεύσεις το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ φι-
γουράρει στην τρίτη θέση ως προς τον αριθμό των 
επισκεπτών του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας 
το 2018. 

Βάσει των εισπράξεων, η βρετανική αγορά εμφα-
νίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Βορείου 
Αιγαίου, Iονίων Νησιών και Θεσσαλίας, στη δεύτερη 
στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην τρίτη θέση στις 
Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής 
Ελλάδας. 

Ο Βουλγάρικος τουρισμός, το θαύμα της 
Πολωνίας

Στις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης των χωρών με 
βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2018 διατηρή-
θηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βουλ-
γαρία. 

Ειδικότερα από τη Γερμανία καταγράφηκαν 4,82 εκ. 
επισκέψεις παρουσιάζοντας αύξηση +18,0%, από το 
Ηνωμένο Βασίλειο 3,24 εκ. (στα επίπεδα του 2017) 
και από τη Βουλγαρία (3,19 εκ.) επισκέψεις +22,8%. 
Την πεντάδα συμπλήρωσαν η Ιταλία και οι ΗΠΑ με 
1,92 και 1.89 εκ. επισκέψεις παρουσιάζοντας αύξηση 
+19,7% και +33,3% αντίστοιχα. Η Γαλλία με 1.89 εκ. 
επισκέψεις, παρόλο που παρουσίασε αύξηση +9,8%, 
υποχώρησε στην έκτη θέση από την τέταρτη θέση που 
βρισκόταν το 2017.

Μεικτή ήταν η εικόνα από τις βαλκανικές χώρες, 
καθώς καταγράφηκε αύξηση (κατά +17,9%) των επι-
σκέψεων από τη Ρουμανία (1,43 εκ.) ενώ μεγάλη μεί-
ωση (-24,6%) καταγράφηκε από τη Βόρεια Μακεδο-
νία (1.18 εκ. επισκέψεις).  Στην ένατη θέση ανέβηκε η 
Ολλανδία με 1.12 εκ. επισκέψεις (αύξηση +9,8%) και η 
δεκάδα συμπληρώνεται με την Αλβανία 1.1 εκ. επισκέ-
ψεις (αύξηση +16,2%). Η μεγαλύτερη ποσοστιαία 
αύξηση των χωρών του top-15 παρουσιάστη-
κε από την Πολωνία με +37,4% καταγράφο-
ντας 1.1 εκ. επισκέψεις. Μείωση κατέγραψαν οι 

επισκέψεις από την Τουρκία και τη Σερβία κατά 1,9% 
και 16,8%, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στη 12η 
και 13η θέση το 2018. Η Κύπρος διατηρήθηκε στη 
14η θέση καταγράφοντας 761 χιλ. επισκέψεις, παρου-
σιάζοντας αύξηση +7,5%. Το top-15 συμπληρώνεται 
με το Καναδά που παρουσίασε αύξηση +80,4%, με τις 
επισκέψεις να ανέρχονται στις 671 χιλ. το 2018 έναντι 
372 χιλ. το 2017.

Δεύτερο σε επισκέψεις το Ν. Αιγαίο

Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 
81,9% επί του συνόλου, πραγματοποιήθηκε στις εξής 
πέντε περιφέρειες: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας (7.83 εκ./22,5%), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
(6.62 εκ./19,0%), Περιφέρεια Αττικής (5.68 εκ./16,3%), 
Περιφέρεια Κρήτης (5.22 εκ./15,0%) και Περιφέρεια 
Ιονίων Νησιών (3.16 εκ./9,1%).

Διανυκτερεύσεις: 1ο το Ν. Αιγαίο

Την πρώτη θέση στις διανυκτερεύσεις -ανάμεσα 
στις 13 Περιφέρειες της χώρας- κατέχει η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου. Το μεγαλύτερο μέρος των 
διανυκτερεύσεων προέρχεται από τη Γερμανία 
(9.52 εκ.) και ακολουθούν οι διανυκτερεύσεις 
ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (5.4 εκ.) και 
την Ιταλία (4.17 εκ..).

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση, αφού έχει ως κύρια δύναμη του Γερ-
μανούς (10 εκ. διανυκτερεύσεις!) και ακολουθούν οι 
ταξιδιώτες από τη Σερβία και τη Βουλγαρία με 5.99 
και 4.55 εκ. διανυκτερεύσεις αντίστοιχα.

Στην τρίτη θέση, κατάταξης των Περιφερειών στις 
διανυκτερεύσεις βρίσκεται η Κρήτη. Οι διανυκτερεύ-
σεις στην Κρήτη προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία 
(12.5 εκ.). Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στην τέταρ-
τη θέση κατάταξης των διανυκτερεύσεων, με κύριες 
πηγές τις ΗΠΑ (4.26 εκ.). Την πεντάδα των Περιφε-
ρειών συμπληρώνουν τα Ιόνια Νησιά. Το μεγαλύτερο 
μέρος των διανυκτερεύσεων προέρχεται από το Ην. 
Βασίλειο (7.27 εκ.).

Πρώτο θέμα

Ποιοι αποτελούν τη δύναμη 
του τουρισμού στην Ελλάδα
Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων) με θέμα: «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;», 
στην οποία αναλύονται στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού ανά αγορά και 
ανά Περιφέρεια για το 2018, δίνει πολλά στοιχεία για τους τουρίστες της χώρας 
μας.
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Εισπράξεις: Νότιο Αιγαίο

Στην πρώτη θέση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις -ανά-
μεσα στις 13 Περιφέρειας της χώρας- βρίσκεται το 
Νότιο Αιγαίο. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προ-
έρχεται από τη Γερμανία με 831 εκατ. ευρώ. Ακολου-
θούν οι εισπράξεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο 
(498 εκατ. ευρώ) και τις ΗΠΑ (383 εκατ. ευρώ).

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κρήτη με το μεγα-
λύτερο μέρος των εσόδων να προέρχεται από τη 
Γερμανία (945 εκατ. ευρώ). Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας βρίσκεται στη τρίτη θέση των εσόδων 
κατάταξης, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να 
προέρχεται από τη Γερμανία (523 εκατ. ευρώ). 

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την Περιφέρεια Ατ-
τικής προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ (345 εκατ. 
ευρώ), το Ην. Βασίλειο (195 εκατ.) και την Κύπρο (165 
εκατ. ευρώ). Την πεντάδα των Περιφερειών συμπλη-
ρώνουν τα Ιόνια Νησιά. Το μεγαλύτερο μέρος των 
εσόδων προέρχεται από το Ην. Βασίλειο (538 εκατ. 
ευρώ)

Οι Βαλκάνιοι

Ενδιαφέρον έχει να δούμε και που αφήνουν τα χρή-
ματά τους οι τουρίστες από τη Βαλκανική χερσόνησο.

Έτσι, στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
(βρίσκεται στην έβδομη θέση κατάταξης των εσόδων), 
οι Τούρκοι τουρίστες αφήνουν 87 εκ. ευρώ και οι 
Βούλγαροι 58 εκ. ευρώ. Ακόμα, οι Τούρκοι τουρίστες 
αφήνουν κοντά στα 30 εκ. ευρώ, στην Περιφέρεια Βο-

ρείου Αιγαίου.
Οι Αλβανοί τουρίστες δείχνουν μία προτίμηση 

στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπου αφήνουν 40 εκ. ευρώ, 
την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, όπου αφήνουν 
29 εκ. ευρώ και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονί-
ας, όπου αφήνουν 10 εκ. ευρώ. Οι Βούλγαροι του-
ρίστες επιλέγουν και αυτοί την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, και άφησαν εκεί το 2018 περίπου 10 εκ. 
ευρώ.  

Δαπάνη ανά διανυκτέρευση - διαμονή

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέ-
ρειες της χώρας το 2018 διαμορφώθηκε κατά μέσο 
όρο στα 69 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση +1,9% σε 
σχέση με το 2017 (68  ευρώ). 

Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση 
το 2018 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου με 86 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
+9,3% και ακολούθησε η Περιφέρεια Αττικής στα 73 
ευρώ/+2,6%.

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Πε-
ριφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,5 διανυκτερεύσεις το 
2018 έναντι 6,8 το 2017. Η μέση διάρκεια παραμονής 
διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ η πλειονότητα 
των Περιφερειών (9) εμφάνισε μείωση το 2018 σε 
σχέση με το 2017. Η μέγιστη διάρκεια παραμο-
νής 8,4 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην 
Περιφέρεια της Κρήτης παραμένοντας στα επίπεδα 
του 2017. Τέλος, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου παρουσίασε 

μείωση κατά 2,6% στις διανυκτερεύσεις των επισκε-
πτών, αφού η μέση διάρκεια ήταν 7,7 διανυκτερεύσεις.

Ρώσοι και Νότιο Αιγαίο

Η νέα μεγάλη δύναμη -του ρώσικου τουρισμού- 
έφερε στην Ελλάδα 609.000 τουρίστες το 2018 οι 
οποίοι άφησαν στην Ελλάδα 341 εκ. ευρώ.

Παρά του ότι ο ρώσικος τουρισμός παρουσίασε 
κάμψη στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, σε 
δύο Περιφέρειες σημείωσε εκρηκτική άνοδο. Δηλαδή, 
στην αγαπημένη τους Κεντρική Μακεδονία (ελέω Χαλ-
κιδικής), που σημειώθηκε άνοδος 31,1% με 1,12 εκ. 
διανυκτερεύσεις και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε η μεγαλύτε-
ρη ποσοστιαία αύξηση (+50,5%) στις εισπρά-
ξεις που ανέρχονται σε 132 εκατ. ευρώ από 
τους Ρώσους επισκέπτες. Οι ρώσοι τουρίστες το 
2018 στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ανήλθαν στους 
189.000!

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων 
επισκεπτών από την Ρωσία διαμορφώθηκε σε 559 
ευρώ. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η μέγιστη 
τιμή δαπάνη των Ρώσων επισκεπτών ανέρχε-
ται σε 701 ευρώ, έναντι 666 ευρώ, που είναι η μέση 
δαπάνη των υπόλοιπών τουριστών στα νησιά μας.

Τέλος, για τους ρώσους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο 
η μέση διάρκεια παραμονής ήταν 9,1 ημέρες, ενώ ο 
μέσος όρος διανυκτερεύσεων από άλλους τουρίστες 
ήταν 7,7 ημέρες στα νησιά μας.

Πρώτο θέμα
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Δρομολόγια 
φέρι μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι – μπόουτ που δραστηρι-
οποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου – Πού-
ντας Πάρου και αντίστροφα, δημοσιοποιήθηκε το πρό-
γραμμα δρομολογίων τον Αϋγουστο 2019.

Από Αντίπαρο
06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 

– 09:45 - 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 
– 11:40 – 12:00 - 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 
– 13:40 – 14:00 – 14:15 - 14:45 – 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 - 18:15 – 18:45 
– 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 - 21:45 
– 22:15 – 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15 – 01:15 - 
02:15 – 03:15

Από Πούντα
06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 

– 10:00 - 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 
– 12:00 – 12:20 - 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 
– 14:00 – 14:30 – 15:00   15:30 – 16:00 – 16:30 
– 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 - 19:00 – 19:30 – 
20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 22:30 – 23:00 
– 23:30 – 00:00 – 00:30 – 01:30 – 02:30 - 03:30.

Απόψεις - Ειδήσεις

τσάντες*
*πάνινες, χάρτινες, non-woven & πολλές άλλες
 µε εκτυπωµένο το λογότυπό ή το µήνυµά σας

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Μαύρο 
λουστρίνι με 
άσπρη αθλητική 
κάλτσα

Ο παραπάνω τίτλος ταιριάζει απόλυτα πιστεύω 
στο τουριστικό μοντέλο που ακολουθεί το νησί μας 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Η Πάρος –στον ίδιο ακριβώς δρόμο και η Αντίπα-
ρος- ακολουθούν ένα μοντέλο ανύπαρκτο, γι’ αυτό 

που θέλουν και επιζητούν στον τουριστικό χάρτη της 
χώρας. Ή καλύτερα πρέπει να γράψουμε ότι κανένας 
πάνω στο νησί δεν έχει σκεφτεί σοβαρά το μοντέλο 
ανάπτυξης του τουρισμού που πρέπει να ακολουθη-
θεί. Έτσι, ακολουθούν και τα δύο νησιά το πασίγνω-
στο ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού, που 
έχει το όνομα «όλα στον αυτόματο πιλότο!».

Από την άλλη, η δημοτική αρχή της Πάρου απο-
φεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι κάθε συζήτηση για 
τον τουρισμό που θα βάζει τα πράγματα σε μία βάση 
και όλοι μαζί να αποφασίσουμε τι είναι αυτό που τε-
λικά ζητάμε. Η δημοτική αρχή θέλει να τα έχει καλά 
με όλους και η αντιπολίτευση δε θέλει να τα χαλάσει 
με κανέναν! Ούτε αυτή θέλει να σπάσει αυγά. Της 
αρκεί να ρίχνει μπαλωθιές στον αέρα. Δηλαδή, κατά 
καιρούς να βγάζει δελτία Τύπου, να κατακρίνει (σιγά 
το δύσκολο) και μία δύο φορές τον χρόνο να ζητάει 
μονοθεματικό συμβούλιο για τον τουρισμό.

Σε άλλη κατεύθυνση οι περισσότεροι επαγγελ-
ματίες στην εστίαση έχουν ένα μικρό μαράζι μέσα 
τους. Αυτό είναι «γιατί να μην είμαστε Μύκονος και 
να πουλάμε στις τιμές που πουλούν αυτοί;». Οι επι-
χειρηματίες των ενοικιαζόμενων τροχοφόρων έχουν 
μαράζι να γίνει το νησί μας μία μικρή Αθήνα σε πλη-
θυσμό και να ενοικιάζουν την πραμάτεια τους. Τα 
ίδια επιζητούν και τα γραφεία πώλησης εισιτηρίων. 

«Κόσμος να πηγαινοέρχεται να βγάζουμε περισσό-
τερα εισιτήρια».

Οι πραγματικά επαγγελματίες του τουρισμού στο 
νησί μας είναι αυτοί που βλέπουν τα πράγματα λίγο 
περισσότερο σε βάθος χρόνου. Αυτοί που γνωρίζουν 
τη διεθνή αγορά, αυτοί που έχουν πάει και δυο βή-
ματα παραπέρα και ξέρουν τι πουλάνε οι υπόλοιποι 
τουριστικοί προορισμοί. Οι ξενοδόχοι π.χ. που έχουν 
μία άλλη θεώρηση των πραγμάτων άρχισαν και αυ-
τοί να γίνονται λίγο «καφετζήδες» όταν ανακάλυψαν 
ότι μπορούν να βγάζουν χρήματα και σε περιοχές 
λίγο πιο πέρα από τις επιχειρήσεις τους στήνοντας 
μαγαζιά…

Με τούτα και με εκείνα λοιπόν, από τη μία θέλουμε 
περισσότερο κόσμο, αλλά διαμαρτυρόμαστε συγχρό-
νως για την άθλια εικόνα που έχουν οι δρόμοι από 
το κυκλοφοριακό. Θέλουμε να έρχεται περισσότερος 
κόσμος και αναφωνούμε «ζήτω» σε κάθε νέα δρομο-
λόγηση πλοίου, αλλά διαμαρτυρόμαστε συγχρόνως 
για τα καυσαέρια και τη ρύπανση στον κόλπο της 
Παροικιάς, σε συσχετισμό με την εξαφάνιση των πα-
ραλιών, ελέω κυματισμών που προκαλούν τα πλοία. 

Θέλουμε, μόνο θέλουμε, αλλά σίγουρα δε θέλουμε 
και τα υπόλοιπα που προκαλούνται. Θέλουμε να φο-
ρέσουμε λουστρίνι παπούτσι, αλλά αυτό το φοράμε 
με άσπρη πετσετέ αθλητική κάλτσα!
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Θαλάσσια 
προστατευόμενη 
περιοχή στη 
Γυάρο

Ένα μεγάλο βήμα για τη διαφύλαξη 
του μοναδικού φυσικού πλούτου της 
Γυάρου σημειώθηκε πριν από λίγο και-
ρό, καθώς στις 4 Ιουλίου 2019, η απερ-
χόμενη ηγεσία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος υπέγραψε την υπουργική 
απόφαση που εγκαθιστά μία σειρά από 
μέτρα για την προστασία του νησιού και 
της γύρω θαλάσσιας ζώνης. 

Η θεσμοθέτηση αυτής της πρότυπης 
προστατευόμενης περιοχής έρχεται ως 
αποτέλεσμα του προγράμματος ΚΥ-
ΚΛΑΔΕΣ LIFE: «Ολοκληρωμένη προ-
στασία για τη Μεσογειακή φώκια στις 
Βόρειες Κυκλάδες» που υλοποιήθηκε 
από το WWF Ελλάς μαζί με το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την 
Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων, το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τη ΜΟm/
Εταιρία για τη μελέτη και προστασία 
της μεσογειακής φώκιας και το ιταλικό 
ινστιτούτο Tethys.

Τη βάση για τη διαμόρφωση των κα-
τάλληλων μέτρων προστασίας αποτέ-
λεσαν οι έρευνες και χαρτογραφήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν από εταίρους 
του προγράμματος, οι οποίες έφεραν 
στο φως μοναδικά επιστημονικά ευρή-

ματα για το άλλοτε νησί εξορίας.
Μεταξύ άλλων, έρευνες της MOm/

Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστα-
σία της Μεσογειακής Φώκιας, έδειξαν 
πως στις παραλίες και τις σπηλιές 
της Γυάρου ζει και αναπαράγεται 
περίπου το 12% του παγκόσμιου 
πληθυσμού της μεσογειακής φώ-
κιας Monachus monachus, του πιο 
απειλούμενου με εξαφάνιση και σπά-
νιου θαλάσσιου θηλαστικού της Ευ-
ρώπης. Επίσης, σε έρευνες που πραγ-
ματοποίησε το πανεπιστήμιο Πατρών, 

διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 50% 
της θαλάσσιας περιοχής της Γυάρου 
καλύπτεται από οικότοπους προτεραι-
ότητας και, συγκεκριμένα, από μοναδι-
κούς κοραλλιογενείς σχηματισμούς και 
λιβάδια ποσειδωνίας. Το χερσαίο πε-
ριβάλλον μελετήθηκε από το μουσείο 
φυσικής ιστορίας της Κρήτης και από 
ειδικούς ορνιθολόγους, οι οποίοι ανα-
κάλυψαν μία μοναδική αποικία περίπου 
2.000 ζευγαριών του σπάνιου θαλασ-
σοπουλιού Μύχου.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday)

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 
Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 
τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 
κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

ΚΩΣΤΟΣ, 8 χλµ. από την Παροικιά, 
πωλείται οικία 48 τ.µ. µε οικόπεδο 
189 τ.µ. ανεξάρτητη, καθιστικό, 1 Υ/∆, 
βεράντα, κήπο, 2 γκαράζ, κεντρική – 
απόκεντρη. Τηλ. 6942 036 686

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 2 κτήµατα, το 
ένα αµπέλι και το άλλο µε δυνατότητα 
δόµησης. Τηλ. για πληροφορίες: 6984 
784 565

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται επιπλωµένο 
διαµέρισµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
6972 077 052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΝΕΟ ΠΗΓΑ∆Ι ενοικιά-
ζεται δίχωρο σπίτι (κουζίνα-σαλόνι, 
Υ/∆, µπάνιο), πλήρως εξοπλισµένο 
µε έπιπλα και οικιακό εξοπλισµό. Για 
περίοδο από Σεπτέµβριο έως Ιούνιο!

Κατά προτίµηση σε εκπαιδευτικούς. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 472 588

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 
στην Παροικιά για ενοικίαση λίγους 
µήνες ή όλο το χρόνο από Ελληνίδα, 
από το Σεπτέµβριο και µετά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 694 293 1627

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχια-
κή ή µόνιµη απασχόληση και Ο∆ΗΓΟΣ 
– ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ηλικίας έως 40 
ετών, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22840 
27990

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 
κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 22765, 6974 
945 215

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για 
εργασία σε Κατασκευαστική - 
Τεχνική εταιρία µε απαραίτητη 
γνώση αγγλικών, γαλλικών και Η/Υ. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-
ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 
απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, 
για όλο το χρόνο. Τηλ. 6981 746 231

Αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ,
πωλούνται οικόπεδα εντός 
σχεδίου (305-330 τµ), µε πρό-
σοψη σε ένα ή δύο δρόµους, 
κτίζουν 280 τ.µ., είναι 100µ. 
από τη θάλασσα και µε θέα 
στην Αντίπαρο. Τηλ: 6945 296 
297 (ιδιώτης).

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

Για τις φθινοπωρινές αποδράσεις σας, προτείνουμε 
ταξίδι από 7-14 Οκτωβρίου στο CERN σε συνδυασμό 
με επίσκεψη στην Γενεύη, Ανεσύ, Μασσαλία, Νίκαια, 
Κάννες, Μονακό και Φλωρεντία, καθώς επίσης και ένα 
δεύτερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη - Προύσσα 
από 16-22 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες μπορείτε να 
καλέσετε τον Βασ. Σκουλάτο στο 6973 016 091

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Ανακοίνωση
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ  

2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 524/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Τη με αρ. πρωτ. 12296/06-08-2019 αίτηση. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού Άσπρο Χωρίο Τ.Κ. Λευκών Δήμου Πάρου, 
στην περιοχή της ιδιοκτησίας Ρούσσου Αντωνίας, για τη διαδικασία κύρωσης δημο-
τικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-
2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ταΐρης Στέργιος, Πολιτικός Μηχανικός



Ώρες λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από τις 10:00 π.µ. - 04:00 µ.µ.

Στο κέντρο του νησιού στις παρυφές του όρους του Αϊ Γιάννη
βρίσκεται το γνωστό Σπήλαιο της Αντιπάρου, ένα απο τα ομορφότερα

και πιο μυστηριώδη σπήλαια του κόσμου.

Αξίζει να το επισκεφθείτε!
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Επιστροφή 
στην 
παραδοσιακή 
ενοικίαση 

Σε διαρκή πτώση βρίσκονται οι αποδόσεις των ακι-
νήτων που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης, με κυρίαρχη, λόγω μεριδίου αγο-
ράς, αυτήν της Airbnb.

Είναι φανερό ότι οι γνωστές υπερβολές των Ελ-
λήνων κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
«θαμπώσουν» και τις πολύ ελκυστικές μέχρι τώρα 
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως το Airbnb. 
Έτσι, η υπερπροσφορά ακινήτων ρίχνει διαρκώς τις 
αποδόσεις και πολλοί ενοικιαστές δηλώνουν ότι θα 
στραφούν και πάλι στους παραδοσιακούς ενοικιαστές, 
εγκαταλείποντας την οικονομία του διαμοιρασμού.

Σύμφωνα με το zougla.gr, η υποχώρηση των εσό-
δων για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των 
ακινήτων είναι νομοτελειακά αναμενόμενη, καθώς η 
υπερπροσφορά ιδιοκτησιών έχει ξεπεράσει τη 
ζήτηση. Από την άλλη πλευρά, πλέον η φορολογία 
είναι περίπου η ίδια, ενώ όλο και λιγότεροι ιδιοκτή-
τες ρισκάρουν να μη δηλώσουν την εκμετάλλευση του 
ακινήτου τους, αφού οι ποινές και τα πρόστιμα είναι 
δυσβάστακτα.

Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το 2010 οπότε 
άρχισε να εμφανίζει η δραστηριότητα της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης ακινήτων, σε όλη τη χώρα, διαθέσιμα 
ήταν μόλις μερικές δεκάδες καταλύματα! Το 2018 ο 
αριθμός των διαθέσιμων, προς βραχυχρόνια μίσθω-
ση, καταλυμάτων, εκτοξεύθηκε σε περισσότερα από 
126.000.

Στοιχεία Μαΐου – Ιουλίου

Η πτωτική τάση συνεχίστηκε και το διάστημα Μάιος 

– Ιούλιος 2019, σύμφωνα με την έρευνα του κτηματο-
μεσιτικού δικτύου E-Real Estates με επικεφαλής τον 
Θέμη Μπάκα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση, τα έσοδα από τη 
βραχυπρόθεσμη μίσθωση έχουν υποχωρήσει έως και 
25% το πρώτο επτάμηνο του 2019 έναντι του αντί-
στοιχου διαστήματος του 2018.Ταυτόχρονα, βάσει της 
ίδιας έρευνας, τον Ιούλιο τα έσοδα από βραχυπρό-
θεσμες μισθώσεις εμφανίζονται κατά 15% μειωμένα 
συγκριτικά με τον Μάιο, γεγονός που αποδίδεται και 
στην υποχώρηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων. 
Η μείωση του εισοδήματος από τις μισθώσεις Airbnb 
παρατηρείται διεθνώς και σχετίζεται, σε πρώτη φάση, 
με την ενίσχυση του ανταγωνισμού που προκαλεί η 
αύξηση των καταχωρήσεων καταλυμάτων. Σε δεύτερη 
φάση, κατά τους ειδικούς, προκύπτει από την επιβολή 
περιορισμών, δεδομένου ότι οι βραχυπρόθεσμες ενοι-
κιάσεις παραμένουν εκτός θεσμικού ή φορολογικού 
πλαισίου για μακρύ χρονικό διάστημα.

Στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν παράγοντες της 
αγοράς, το καθεστώς που επικρατεί στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις δεν συνοδεύεται από κανέναν περιορισμό, 
ενώ υπάρχουν περισσότερες από 10 διαφορετικές δι-
ατάξεις που προκαλούν σύγχυση ακόμη και σε λογι-
στές.

Τα μέτρα που σχεδιάζει-δεν έχουν ακόμη νομοθετη-
θεί- η κυβέρνηση περιλαμβάνουν:

- την απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης για 
περισσότερα από δύο ακίνητα ανά ΑΦΜ

- τον περιορισμό της μισθωτικής διάρκειας σε 90 
ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά με πλη-
θυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέ-
ρες ανά ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, εάν, το συνολικό 
εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή από το 
σύνολο των ακινήτων, που εκμεταλλεύεται, υπερβαίνει 
τις 12.000 ευρώ (κατά το οικείο φορολογικό έτος), 
μπορεί να αυξηθεί η διάρκεια της μίσθωσης.

Τέλος, σύμφωνα με εδικούς της κτηματαγοράς η 
υποχώρηση των αποδόσεων σε συνδυασμό με τη 
φορολογία και τα έξοδα διαχείρισης, εκτιμάται ότι θα 
οδηγήσει τους ιδιοκτήτες σε σταδιακή επιστροφή στις 
μακροχρόνιες ενοικιάσεις.

Ευχαριστίες 
από δήμο 
Πάρου

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου, δη-

μοσιοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου 2019, το παρακάτω 

ευχαριστήριο μήνυμα:

«Εκ μέρους της δημοτικής αρχής θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω τη διοίκηση και το προσωπικό της αστυ-

νομίας και του λιμενικού σώματος που εργαζόμενοι 

μέρα και νύχτα, εν μέσω δύσκολων συνθηκών και 

υποστελέχωσης, δεδομένης της τουριστικής κίνησης, 

συμβάλουν τα μέγιστα για την τήρηση της τάξης, της 

ασφάλειας και της ευνομίας στο νησί μας.

Η θετική παρουσία τους και η εξαίρετη τέλεση των 

καθηκόντων τους, αποτελεί σπουδαία προσφορά στη 

τοπική κοινωνία και συνεισφέρει στην εικόνα του 

νησιού μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

αφήνοντας ικανοποιημένους τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες μας.

Τους διαβεβαιώνουμε ότι παραμένουμε δίπλα τους 

ως αρωγοί στο έργο τους».

Δικαιώματα 
καταναλωτών 
στην εστίαση

Η ΕΠΟΙΖΩ (Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής) 
παρουσίασε τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν 
επισκέπτονται ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ -μπαρ κ.λπ.

Όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ:
- Οι τιμοκατάλογοι συντάσσονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε ακόμα 
μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

- Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων οφείλουν να 
εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με 
αναπηρία (ΑμεΑ) επί του τηρούμενου τιμοκαταλό-
γου. Δηλαδή, να έχουν καταλόγους για τυφλούς 
με το σύστημα Braille.

- Πριν από την παραγγελία, υποχρεούνται να δια-
θέτουν τον τιμοκατάλογο σε κάθε πελάτη. Επιπλέον, 
τα κάθε μορφής εστιατόρια υποχρεούνται να έχουν 
αναρτημένο τον τιμοκατάλογο σε εμφανές ση-
μείο στην είσοδο του καταστήματος.

- Για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα ο 
τιμοκατάλογος πρέπει να αναρτάται στην εξω-
τερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας 
όπου προσφέρονται τα είδη του τιμοκαταλόγου.

- Τα καταστήματα εστίασης δεν επιτρέπεται να 
χρεώνουν στην πελατεία τους αξία που αφο-
ρά σε «κουβέρ» (π.χ. σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, 

πετσέτες κλπ.). Κανένα προϊόν (όπως π.χ. εμφιαλωμέ-
νο νερό, ψωμί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση του καταναλωτή.

- Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται όλα τα 
προσφερόμενα είδη «αλά-κάρτ» με τις αντίστοι-
χες τιμές τους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

- Πρέπει να διατίθεται τρόπος ηλεκτρονικής 
πληρωμής.

Τιμοκατάλογοι

- Τα αναγραφόμενα φαγητά και σαλάτες προσφέρο-
νται στους πελάτες:

Α) Με τη μερίδα, β) με το κιλό. Στην περίπτωση αυτή 
σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη «με το κιλό» δί-
πλα στο αντίστοιχο είδος.

- Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προ-
τού καταναλώσει το είδος κρέατος ή πουλερικών που 
επέλεξε και διατίθεται με το κιλό, να γνωρίζει το βά-
ρος του συγκεκριμένου είδους σε βρώσιμη μορφή και 
την τελική τιμή που θα κληθεί να πληρώσει.

- Ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση, προτού 
καταναλώσει το είδος ψαριού που επέλεξε και διατί-
θεται με το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκρι-
μένου είδους σε ωμή μορφή και την τελική τιμή που 
θα κληθεί να πληρώσει.

- Εάν διατίθενται κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα ή λα-
χανικά, πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο με την 
ένδειξη «κατεψυγμένο», καθώς και «προμαγειρεμένο» 
ή «προτηγανισμένο» για φαγητό.

- Πρέπει να αναγράφεται το είδος των ελαίων και η 
χρήση τους.

- Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως, αναγρά-

φονται η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την ορίζει το 
κατάστημα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν.

- Οι προσυσκευασίες των ποτών, οίνων, ζύθου και 
των εμφιαλωμένων νερών που διατίθενται ακέραιες 
στον πελάτη εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης, 
πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του.

- Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, 
ψυχαγωγίας και διασκέδασης, που σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών υπο-
χρεούνται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή 
αποδείξεων ταμειακής μηχανής θεωρημένων από την 
ΔΟΥ, παραδίδουν στην πελατεία τους τη διπλότυπη 
απόδειξη ή την απόδειξη ταμειακής μηχανής με την 
αξία των ειδών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης, 
ανεξάρτητα αν τα είδη αυτά αγοράσθηκαν ή σερβιρί-
στηκαν ή διανεμήθηκαν κατ’ οίκον.

Τέλος, οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν πάντα από-
δειξη και να ελέγχουν τα είδη που παραγγείλανε. Δεν 
συνιστά απόδειξη το παραστατικό παραγγελίας.

Δελτίο παραπόνων

Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και 
διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση 
της πελατείας τους το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑ-
ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ». Το έντυπο αυτό διατίθεται μέσω ειδικής 
θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πε-
λάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήμα-
τος.

Το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμη-
μένο τριπλότυπο με τρία φύλλα διαφορετικού χρώμα-
τος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοι-
κτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ.
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Έλεγχοι σε 
αθλητικούς 
χώρους

Μετά το τραγικό δυστύχημα με την πτώση της μπα-
σκέτας στη Χίο, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο 
φοιτητή, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικά-
κος, με επιστολή του, ζητεί από όλους τους δημάρχους 
της χώρας να πραγματοποιήσουν κατεπείγοντες ελέγ-
χους σε αθλητικούς χώρους και παιδικές χαρές. 

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά: 
«Αξιότιμε κ. δήμαρχε,
Όπως γνωρίζετε το βράδυ της 4ης Αυγούστου, ένα 

τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή Δασκαλό-
πετρα της Χίου. Η κατάρρευση μιας μπασκέτας στο 
γήπεδο της περιοχής στοίχισε τη ζωή σε ένα νέο άν-
θρωπο, μόλις 19 ετών.

Ζητώ από σας κατεπειγόντως να μεριμνήσετε για 
τον έλεγχο των αθλητικών χώρων, των παιδικών χα-
ρών και γενικότερα των χώρων αναψυχής του δή-
μου σας, ώστε να εναρμονίζονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και να παρέχεται ασφάλεια σε όσους τους 
χρησιμοποιούν.

Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
αποτελεί ευθύνη των δημοτικών αρχών η συντήρηση 
των χώρων αθλητισμού, των παιδικών χαρών και η 
διατήρηση της ασφάλειας σε χώρους αναψυχής, αρ-
μοδιότητας των δήμων σας. Αναμένω έως το τέλος 
Αυγούστου να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγ-
χοι, ώστε να αποφευχθούν τα ατυχήματα και να μη 
θρηνήσουμε άλλα θύματα».

Η μοναδική 
κάπαρη!

Φυτό με σημαντική διατροφική αξία, γνωστή από 
την αρχαιότητα. Ευδοκιμεί στη Μεσόγειο, συνήθως σε 
απότομα βράχια, πάνω από τη θάλασσα. Αυτοφυές σε 
ζεστό-ξηρό κλίμα. Το βρίσκουμε σε αφθονία σε Κύπρο, 
Ιταλία, Τουρκία και Ελλάδα.

 Τα νησιά μας, θεωρούνται ο «παράδεισος» της κά-
παρης και σήμα κατατεθέν των Κυκλάδων μας. Το δε 
μάζεμα της, τέλη Μαΐου που γίνεται με συχνές εξορ-
μήσεις στην ύπαιθρο.

Πόσοι από εμάς μετά από μια βόλτα στην εξοχή δεν 
επιστρέψαμε με τουλάχιστον 112 βαζάκια κάπαρης, 
που έχουμε έρθει σε πειρασμό να μαζέψουμε; Έχοντας 
φανατικούς φίλους γευσιγνώστες, που την χρησιμο-
ποιούν συνέχεια στην καθημερινότητά τους, μέσα στα 
διάφορα ορεκτικά και φαγητά τους, απολαμβάνοντας 
εκτός της γεύσης της και την πλούσια θεραπευτική της 
ιδιότητα.

Οι σοφοί μας πρόγονοι, είχαν ανακαλύψει την ανε-
κτίμητης αξίας θεραπευτική της ιδιότητα και την πε-
ριελάμβαναν, στην καθημερινή τους διατροφή. Δυ-
στυχώς οι νεοέλληνες την έχουν αποκλείσει από την 
καθημερινή τους διατροφή, αγνοώντας τα σημαντικά 
οφέλη που παρέχει στον οργανισμό μας. Μετά τη συ-
γκομιδή, τα μπουμπούκια πλένονται και αφήνονται να 
μαραθούν για λίγες ώρες στον ήλιο. Μετά αποθηκεύ-
ονται σε βάζα και καλύπτονται από αλάτι, ξίδι, άλμη, 
ή ελαιόλαδο. Μάλιστα λέγεται και δάκρυ της φύσης. 
Το νερό που στάζει ο καρπός όταν μείνει στο χοντρό 
αλάτι και θεωρείται ως το μήνυμα της φύσης, πως για 
να φύγει η πικράδα χρειάζεται φροντίδα, αγάπη και 
υπομονή, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Τα μικρό-
τερα μεγέθους μπουμπούκια είναι πιο νόστιμα από τα 
μεγάλα. Η κάπαρη έχει πολύ λίγες θερμίδες, ωστόσο 
το μπαχαρικό αυτό περιέχει πολλά θρεπτικά συστατι-
κά, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες, απαραίτητα για την 

καλή μας υγεία. Ερευνητικές μελέτες δείχνουν ότι έχει 
ακόμα αντιβακτηριακές και αντικαρκινικές ιδιότητες. 
Τα πικάντικα μπουμπούκια της περιέχουν βιταμίνες Α, 
Κ και βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης. Επίσης, 
περιέχει σημαντικές ποσότητες ασβεστίου, σιδήρου 
και χαλκού. Δραστικό ακόμα κατά της αρτηριοσκλή-
ρωσης, διουρητικό και απολυμαντικό των νεφρών.

Μεγάλη η ζήτησή της, μικρή η εγχώρια διάθεση. Με-
γάλες οι ποσότητες που εισάγουμε από την Τουρκία. Η 
συστηματική όμως καλλιέργεια της θα λύσει το πρό-
βλημα αυτό. Έχουν ξεκινήσει ήδη πολλοί καλλιεργη-
τές, για τη συστηματική καλλιέργειά της, αφού είναι 
συμφέρουσα. (Πολλές ρίζες ανά στρέμμα, εύκολη η 
συγκομιδή).

Η κρίση οδηγεί στην παραγωγή, δηλαδή στον πρω-
τογενή τομέα. Δεν μπορούμε να εισάγουμε τα πάντα, 
όπως κάναμε μέχρι πρότινος. Η στροφή στην πραγ-
ματική οικονομία, είναι πια αναγκαία στα παραδοσια-
κά-τοπικά προϊόντα. Η προστασία της βιοποικιλότητας 
και η βιολογική παραγωγή, είναι στο επίκεντρο της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής και της αγοράς για τα επόμενα 
χρόνια. 

Ας επωφεληθούμε, σχεδιάζοντας το μέλλον προς 
αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, θα δημιουργήσουμε φλέ-
βες πλούτου που συνδέουν τα νησιά μας με την ιστο-
ρία τους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και 
επιστροφή των νέων ανθρώπων στην παραγωγή. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Εκπόνηση 
μελέτης

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, δημοσιοποιήθηκε 
δελτίο Τύπου στις 8/8/2019, σχετικά με την εκπόνη-
ση τουριστικής μελέτης στο νησί μας. Το δελτίο Τύπου 
έχει ως εξής:

«Με δεδομένο ότι η τουριστική δραστηριότητα στο 
Δήμο Πάρου βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και καθώς 
καθίστανται πλέον εμφανείς οι δυσμενείς επιπτώσεις 
από την υφιστάμενη μονομερή τουριστική ανάπτυξη, 
καθίσταται επιτακτική, η ανάγκη ύπαρξης μιας τεκμη-
ριωμένης μελέτης του τουριστικού προϊόντος, η διε-
ρεύνηση των προοπτικών για μία βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη και εν τέλει η κατάρτιση ενός στρατηγικού 
και κατευθυντηρίου πλαισίου για τον τουρισμό. 

Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολο-
κληρωμένου σχεδίου, το οποίο θα εναρμονίζεται με 
τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, θα 
αναδεικνύει την πολιτιστική μας ταυτότητα, θα βασί-
ζεται στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού αλλά 
κυρίως θα περιλαμβάνει πολιτικές για την παροχή ποι-
οτικών υπηρεσιών προς τους τουρίστες, την προστα-
σία και διαχείριση των φυσικών πόρων (χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής του νησιού), την προστασία των 
κατοίκων και του τρόπου ζωής τους. Στο σχεδιασμό 
της παραπάνω αναπτυξιακής διαδικασίας, θεωρούμε 

απαραίτητη τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και 
των κατοίκων της Πάρου αλλά και τη συνδρομή της 
επιστημονικής κοινότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πάρου, υπέγραψε σύμ-
βαση για την εκπόνηση έρευνας που αφορά τη φέρου-
σα ικανότητα για τον τουρισμό μέσω της επεξεργασί-
ας και ανάπτυξης διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών, 
τη μελέτη του τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη 
των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στο περι-
βάλλον καθώς και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών 
και συμβουλευτικών προτάσεων για μία μελλοντική 
ανάπτυξη που θα δραστηριοποιείται ισόρροπα στην 
κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντι-
κή δομή της Πάρου, διαμορφώνοντας παράλληλα τις 
προϋποθέσεις (υπηρεσίες, υποδομές, τεχνογνωσία) βι-
ωσιμότητας και αειφορίας. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί από τον Οικονομολόγο και 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Δημήτριο 
Προκοπίου, ειδικό στην φέρουσα ικανότητα. Σύμφωνα 
με τα οριζόμενα από την Τεχνική περιγραφή της υπη-
ρεσίας με τίτλο «Έρευνα & συμβουλευτικές προτάσεις 
σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Πά-
ρου», η μελέτη πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο Πά-
ρου, μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2019.

Τέλος το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, που περι-
λαμβάνουν 5 στάδια είναι το εξής:
Αύγουστος 2019 
1. Καθορισμός δεικτών φέρουσας ικανότητας που 

θα εφαρμοστούν για την Πάρο

2. Συλλογή στοιχείων
Σεπτέμβριος 2019 
3. Επεξεργασία στοιχείων
4. Εκπόνηση Συμπερασμάτων
Οκτώβριος 2019 
5. Παρουσίαση συμπερασμάτων και ολοκλήρωση 

συγγραφής
Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν σχετίζονται και 

αναφέρονται στην τουριστική  ανάπτυξη, την οικονο-
μία, την πρωτογενή παραγωγή, την απασχόληση και 
την επιχειρηματικότητα, τους φυσικούς πόρους και 
τις παράκτιες ζώνες, την τουριστική προβολή, το του-
ριστικό προϊόν και τον εναλλακτικό τουρισμό. Θα εκ-
πονηθούν από στοιχεία  προερχόμενα από τους εξής 
φορείς: Δήμος Πάρου και Δημοτικές επιχειρήσεις, 
Περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, ΕΟΤ, ΟΑΕΔ, 
ΕΣΥΕ, ΔΕΗ,  εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, Λιμενικό 
Σώμα, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία, 
Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ Πάρου, Πολεοδομία, Ενώ-
σεις Ξενοδόχων και επιχειρηματιών του τουρισμού 
και από όποιους άλλους φορείς κριθεί απαραίτητο 
για την έρευνα. 

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει με προσωπικές 
συνεντεύξεις και κατάθεση ερωτηματολογίων στον 
κάθε φορέα για την Πάρο και στους υπόλοιπους φο-
ρείς ηλεκτρονικά.Η συνεργασία των εμπλεκόμενων 
φορέων και επιχειρήσεων είναι απαραίτητη στη συλ-
λογή των στοιχείων και την εκπόνηση μίας ρεαλιστι-
κής μελέτης».

Απόψεις - Ειδήσεις




