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ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Εκδήλωση ΑΜΕΑΙ και ΦτΠ

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, το «ΚΕΝΤΡΟ για ΑΤΟΜΑ με ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ‐
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» και η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», συνδιοργάνωσαν ομιλία την Δευτέρα 14
Δεκεμβρίου 2009 στην αίθουσα του ΝΗΡΕΑ στην Νάουσα, με εισηγητή τον κ. Νίκανδρο Μπούρα, Καθηγητή της Ψυχιατρικής
του King’s College, London, με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις στην μέριμνα ατόμων με ειδικές ανάγκες». Ακολουθήσε συζήτηση με
τον καθηγητή κ. Μπούρα, που είχε μετακληθεί από τους ΦτΠ, πάνω στις προοπτικές της παροχής υπηρεσιών σε άτομα με
ειδικές ανάγκες στην Πάρο. Η εκδήλωση τελείωσε με γιορτή και μπουφέ από τις Γυναίκες της Νάουσας.

Φίλοι και Φίλες,
Η νέα χρονιά μας βρίσκει με επικοινωνιακή διάθεση!
Η έκδοση αυτού του πρώτου ενημερωτικού δελτίου δεν αντικαθιστά το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο που παραμένει το ταχύτερο, σύγχρονο μέσο επικοινωνίας.
Αντιθέτως το επικουρεί και το υποστηρίζει έτσι ώστε οι στόχοι των φίλων της Πάρου
να προωθούνται και προς αυτούς που δεν ειναι απόλυτα εξοικιωμένοι με τις νέες
τεχνολογίες.
Το κρατάτε στα χέρια σας, το διαβάζετε, σας συντροφεύει στον πρωινό καφέ ή σε
μιά αίθουσα αναμονής και περνά ‐ γιατί όχι; ‐ χέρι με χέρι σε κάποιο φίλο που μέσα
απ’αυτό θα μας γνωρίσει και ίσως μοιραστεί τους προβληματισμούς μας.
Χωρίς να περιορίζεται η σημασία και η θετική δύναμη των δια ζώσης επαφών που
έχουμε μέσα στο χρόνο, με το δελτίο αυτό στοχεύουμε να ενημερώνουμε σε τακτά
διάστηματα τους φίλους των Φίλων της Πάρου για τα πεπραγμένα, τις θέσεις και τις
μελλοντικές δραστηριότητες του Συλλόγου.
Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους και όλες, με υγεία, ειρήνη και περισσότερη
οικολογία.
Γιώργος Βλαντάς
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Γιά μία ποιοτική ανάπτυξη της Πάρου
Από χρόνια οι τουριστικοί παράγοντες του νησιού
μας αλλά και οι τοπικοί άρχοντες και πολλοί άλλοι,
προσπαθούν να βρουν τρόπους να επιμηκυνθεί η
τουριστική περίοδος. Και είναι πράγματι κρίμα μια τόσο
καλή αλλά και ποσοτικά σημαντική υποδομή να
λειτουργεί 3‐4 μήνες το χρόνο και μάλιστα, ορισμένους
εξ αυτών με συζητήσιμη πληρότητα.
Μέχρι τώρα εν τούτοις οι προσπάθειες αυτές δεν
φαίνεται να έχουν καρποφορήσει. Αντίθετα ο
Αύγουστος παραμένει ο μήνας των «τρελλών» αφού
κατά γενική ομολογία το νησί μετατρέπεται σε
«τρελλοκομείο»!
Κι όμως η Πάρος έχει τόσα «τουριστικά αγαθά» να
εκμεταλλευτεί! Τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της, με
προεξάρχον μνημείο το ναό της Παναγίας της
Εκατονταπυλιανής αλλά και τη ξακουστή Μονή
Λογγοβάρδας, τόσα άλλα σημαντικά μοναστήρια,
βυζαντινά, προ και μετά βυζαντινά εκκλησάκια, που
κάλλιστα μπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείμενο
επισκεπτών εκτός περιόδου...
Οι αρχαιολογικοί χώροι του νησιού, επίσης, δεν είναι
καθόλου ευκαταφρόνητοι! Μαζί με το, ιδιαίτερα
σημαντικό, αρχαιολογικό μουσείο της Πάρου μπορούν
ν’ αποτελέσουν αντικείμενο μιας άλλης «διαδρομής»,
που από μόνη της αποτελεί ένα σημαντικό πόλο έλξης
ανεξαρτήτως εποχής.
Τα μονοπάτια: Εκτός από το περίφημο πλέον
«βυζαντινό μονοπάτι», πολλοί επισκέπτες έρχονται στο
νησί εκτός περιόδου για ν’ απολαύσουν πεζοπορίες στις
παραλίες αλλά και στα βουνά του νησιού μας.
Αξιέπαινη η πρωτοβουλία των καθηγητών και μαθητών
του Λυκείου της Νάουσας, πριν μερικά χρόνια, να
χαρτογραφήσουν μονοπάτια μέχρι τον Αϊ Γιάννη το
Δέτη, και ακόμα παραπέρα, αλλά και να

προχωρήσουν στη σήμανση τους έστω με απλά – τα
δικά τους ‐ μέσα!
Κάποια σπορ όπως πχ το τένις ή το γουίντ σέρφιγκ.
Με αφετηρία την δημιουργία κάποιων υποδομών,
προσελκύουν το ενδιαφέρον επισκεπτών που έρχονται
στο νησί για να συμμετάσχουν σε τουρνουά – κάτι που
ξεπερνούσε τη φαντασία του παριανού μερικά μόνο
χρόνια πριν! Το τουρνουά του φθινοπώρου 2009, είχε
διεθνή συμμετοχή και εντυπωσιακό έπαθλο!
Ο συνεδριακός τουρισμός. Μεγάλη επιτυχία
σημείωσε το διεθνές συνέδριο ορθοπεδικής, που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία γνωστού ορθοπεδικού
του νησιού, στις αρχές του καλοκαιριού στο νησί.
Οι υγροβιότοποι του νησιού μπορούν ν’
αποτελέσουν έναν άλλο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό
πόλο έλξης. Η σήμανση και η προβολή τους είναι
ικανές να φέρουν στο νησί εξειδικευμένο τουρισμό,
ανθρώπους που ενδιαφέρονται να έλθουν σ’ επαφή με
τη φύση, να παρακολουθήσουν το πέταγμα των
αποδημητικών και άλλων πουλιών που θα
σταματήσουν στους υγροβιότοπους της Πάρου για να
ξαποστάσουν από το μακρύ ταξίδι τους.
Η συστηματική οργάνωση και προβολή των
πλεονεκτημάτων του νησιού – ορισμένα μόνο εκ των
οποίων ενδεικτικά παρουσιάζονται παραπάνω ‐ από
τους τουριστικούς παράγοντες, συνεπικουρούμενους
από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδυασμό με τη
συνεχή βελτίωση των συγκοινωνιών είναι οι ικανοί και
αναγκαίοι παράγοντες για να συντελέσουν στην
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, να βελτιώσουν
σημαντικά την εικόνα και τη συγκριτική θέση του
νησιού και να στοχεύσουν σε ποιοτικό τουρισμό.

Οι Φίλοι της Πάρου

Ιδρυτικά μέλη των ΦτΠ
Βλάσης Σφυρόερας
Γιώργος Βλαντάς
Στέλιος Χριστόπουλος
Κώστας Πάσσος
Γιώργος Παπαγεωργίου
Γιώργος Παπανικολάου
Μόνικα Μαγιού
Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος
Σωτήρης Μαρινόπουλος
Κατερίνα Θεοχαρίδου
Φώτης Τσουνάκης

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Παριανών
αλλά και ανθρώπων που, δεμένοι με το νησί, αναγνώριζαν τα πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα
της τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής κοινωνίας, και είχαν μια κοινή έγνοια: να δίνονται στα
προβλήματα αυτά λύσεις σύγχρονες, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κυκλαδικού χαρακτήρα
του νησιού που αποτελούν, τόσο έναν ανεκτίμητο φυσικό πλούτο για όλους όσους ζουν και
εργάζονται σ’ αυτό, όσο και, ταυτόχρονα, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Σκοπός λοιπόν των ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ είναι να συμβάλουν στη διατήρηση της φυσιογνωμίας
του νησιού, στην ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη του και, κυρίως, α) στην διατήρηση, την
προστασία ή / και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ιδιαιτερότητας του νησιού, με έμφαση
στο αισθητικό περιβάλλον, β) στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και
στην ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων, γ) στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών και
πολιτιστικών προβλημάτων, την έρευνα και την προώθηση σύγχρονων λύσεων με σεβασμό των
τοπικών ιδιαιτεροτήτων, δ) στην πληροφόρηση και ενημέρωση των κατοίκων, των απανταχού
Παριανών και φίλων της Πάρου αλλά και της κοινής γνώμης, σε θέματα πολιτιστικά, κοινωνικά,
οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά καθώς και σε ευρωπαϊκά θέματα.
Ιδιαίτερη φιλοδοξία των μελών της είναι η προώθηση διαλόγου και προβληματισμού με τις
τοπικές αρχές και ιδιαίτερα με το Δήμο Πάρου, για τον οποίο η οργάνωση αποτελεί μια δεξαμενή
ιδεών, αλλά και η συνεργασία με άλλες Μ.Κ.Ο., επαγγελματικές και άλλες ενώσεις ή οργανώσεις
της Κοινωνίας των Πολιτών.
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΄Ολες οι φωτογραφίες
είναι του Φώτο‐Αχιλλέας
(τηλ. 22840 21496)

Στιγμιότυπα από την ετήσια
εκδήλωση των ΦτΠ
του 2003, 2004 και 2006

Από την ετήσια εκδήλωση των ΦτΠ τον Αύγουστο 2009 στο Swiss Home Hotel

Περίληψη πεπραγμένων των ΦτΠ 2008‐2009*



















Επαφές με τοπικές, Εθνικές και Κοινοτικές αρχές για θέματα του νησιού
στους τομείς του περιβάλλοντος, πολιτισμού και πληροφόρησης.
Ενημερωτικό ταξίδι και φιλοξενία εκπροσώπων των τοπικών αρχών α΄και
β΄βαθμού στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με το ΜΕΚ κ. Κ. Μποτόπουλο.
Ενημερωτικό πρόγραμμα σε Ε. Κ. Και Ε. Ε. Συνεργασίες με στελέχη της Ε.Ε.,
κυρίως, σε θέματα περιβάλλοντος κ.α.
Αναδειξη του προβλήματος της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην
Πάρο και επιστολές σε ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ.
Παρατηρήσεις στο Δήμο (έγγραφες) για το χωροταξικό Πάρου (α΄και
β΄φάση).
Παρέμβαση στην Ε.Ε. (καταγγελία με σκοπό τη συζήτηση για βελτίωση επί
μέρους διατάξεων) για το χωροταξικό Τουρισμού.
Καταγγελία στο Δήμο και μαρτυρία, κατόπιν κλήσης του Εισαγγελέα, για την
προσπάθεια παράνομης κατάτμησης και ανέγερσης δεκάδων κατοικιών σε
Ασπρο Χωριό και Μώλο Μαρμάρων Πάρου.
Ξεκίνησε και συνέχισε στενή συνεργασία με άλλους συλλόγους της Πάρου
κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος.
Συνδιοργάνωση με το ΕΚ και συμμετοχή σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με
θέμα “Ομπάμα και Ευρώπη”. Παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου του ΜΕΚ Κ.
Μποτόπουλου. Παρόντες άνω των 100.
Ευαισθητοποίηση των Δημοτικών αλλά και των Γαλλικών αρχών για την
άμεση ανάγκη υποστήριξης του Μνημείου των Γάλλων στην περιοχή
“Γερμανικά”. (Επιστολές, παρακολούθηση‐ επαφές).
Επιστολή στο Δήμο υπέρ της ανάρτησης πινακίδων σήμανσης για τους
υδροβιότοπους της Πάρου και υποστήριξης της πρωτοβουλίας του Συλλόγου
Αγ. Νικόλαος Μώλου Μαρμάρων.
Πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων των μελών κυρίως σε Βρυξέλλες
αλλά και στην Πάρο.
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη τελετή διάκρισης 2009.
Διοργάνωση και πραγματοποίηση με μεγάλη επιτυχία της ετήσιας εκδήλωσης
2009 στο Ξενοδοχείο Swiss Home στη Νάουσα με θέμα τη διάκριση της
εθελοντικής εργασίας δια μέσου των οργανώσεων Σύλλογος Αιμοδοσίας,
ΑΜΕΑΙ, Ελληνική Ομάδα διάσωσης, Γυναίκες της Νάουσας, Σύλλογο
Προστασίας Ζώων Πάρου και Αλκυόνη. Παρόντες περίπου 250.
* Από τη ΓΣ των Φίλων της Πάρου που έγινε στις 17.08.09 στο οινοποιείο Μωραίτη
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Οι περιοχές NATURA της
Πάρου

Το μέλλον του Αγροκηπίου
της Παροικιάς

Η τοποθέτηση πινακίδων NATURA
στην περιοχή του Μώλου, του Δημοτικού
Διαμερίσματος Αρχιλόχου ήταν ένα από
τα θέματα που συζητήθηκαν στη
συνάντηση των ΦτΠ με τον Δήμαρχο
Πάρου κ. Βλαχογιάννη στις 21.8.09. Μετά
από τις ενστάσεις που έγινε γνωστό ότι
ηγέρθησαν από κατοίκους της περιοχής
όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της
περιοχής ως NATURA και για το αν είναι
νόμιμο αυτή να σημανθεί, οι ΦτΠ
απευθύνθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία
για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και αναζήτησαν πληροφορίες
για το θέμα. Στις 19.11.09 πληροφόρησαν
τον κ Βλαχογιάννη με επιστολή τους που
κοινοποιήθηκε και στο Πρόεδο του
Δημοτικού Διαμερίσματος Αρχιλόχου και
σε τοπικούς συλλόγους τα εξής:
«Βρισκόμαστε
σήμερα
στην
ευχάριστη θέση να σας στείλουμε
αντίγραφο της καταγραφής με χάρτη,
στον οποίο φαίνονται όλες οι περιοχές
της Πάρου που έχουν χαρακτηρισθεί
NATURA και στον οποίο περιλαμβάνεται
και η περιοχή του Μώλου. Η Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ μας
ενημέρωσε επίσης ότι η σήμανση της
περιοχής αποτελεί θέμα εσωτερικού
δικαίου και εναπόκειται στη αρμόδια
αρχή (στον Δήμο) να την υλοποιήσει».

Στις 3.12.09 οι ΦτΠ απηύθηναν επιστολή
προς τον Δήμαρχο Πάρου κ. Βλαχογιάννη
με τις θέσεις τους πάνω στο κτήμα του
Αγροκηπίου της Παροικιάς και το μέλλον
του.
Η επιστολή τονίζει ότι «Οι Φίλοι της
Πάρου είναι διατεθειμένοι και εάν ο Δήμος
εκτιμά ότι η συνδρομή μας μπορεί να είναι
χρήσιμη, να βοηθήσουν στα σχέδιά σας
τόσο στη φάση της συγκρότησης ενός
φορέα, περίπτωση Αη Γιάννη του Δέτη,
όσο και με τη συμμετοχή τους στο ΔΣ του
φορέα αυτού. Επίσης θα μπορούσαμε να
συνεισφέρουμε
στη
μελέτη
και
χρηματοδότηση του εν λόγω σχεδίου από
ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλους
πόρους.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο
των Φίλων της Πάρου
Πρόεδρος:
Γιώργος Βλαντάς
Αντιπρόεδροι:
Θόδωρος Καραβίας
Μαρουσώ Μπούρα
Γραμματέας:
Στάθης Δαλαμάγκας
Ταμίας:
Ζωή Σιακαντάρη
Μέλη:
Τάσος Ζαχαράς
Νίκος Φώσκολος
Μόνικα Μαγιού
Αννα Ασπροπούλου
Χάρης Μαρτίνος
Γιώργος Παπαγεωργίου
Αναπληρωματικά μέλη:
Γιάννης Κληρονόμος
Δημήτρης Γρηγορίου
Νίκος Αντωνίου
Επίτιμος Προέδρος:
Βλάσης Σφυρόερας
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Υπεύθυνος Εκδοσης:
Γιώργος Βλαντάς
Διευθυντής Σύνταξης:
Χάρης Μαρτίνος
Επιτροπή Σύνταξης:
Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος
Βλάσης Σφυρόερας
Τάσος Ζαχαράς
Στάθης Δαλαμάγκας
Μόνικα Μαγιού
Alain Desauvage
Αννα Πολυκανδριώτη

Φίλοι της Πάρου
Μη Κερδοσκοπική orgάνωση
ΤΘ 6183
84401 Πάρος
e-mail:
filoitisparou@gmail.com
website:
www.friendsofparos.com

Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι στο
www.friendsofparos.com

Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι στο
www.friendsofparos.com
Στο χάρτη της φωτογραφίας φαίνονται οι
περιοχές NATURA υπό τον κωδικό GR422025.
Η περιοχή των Πεταλούδων υπάγεται στον
κωδικό GR4220016 και αναφέρεται στον
αντίστοιχο χάρτη.
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Γίνε μέλος των ΦτΠ:
΄Οποιος αγαπά την Πάρο, θέλει να
προστατεύσει τον κυκλαδίτικο χαρακτήρα της
και υποστηρίζει την ποιοτική ανάπτυξη του
νησιού μπορεί να γίνει μέλος της Μη
Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Φίλοι της Πάρου.
Στείλτε την αίτηση σας στον Γραμματέα των
ΦτΠ και το έμβασμα εγγραφής €40 στην
Alpha Bank, IBAN
GR84 01406250625002101091262,
BIC CRBAGRAA.
Το έντυπο αίτησης είναι στο
www.friendsofparos.com ή μπορείτε να το
ζητήσετε από filoitisparou@gmail.com
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