ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΩΝ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
Στις 29 Ιουλίου 2022 η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ εξέδωσε πρόσκληση με
την οποία καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και επαρκώς τεκμηριωμένα
τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και του
συνοδευτικού υλικού αυτής για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) που έχει συνταχθεί από την
εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για την περιοχή ιδιοκτησίας της στη θέση Κολυμπήθρες της Δ.Κ. Νάουσας
Πάρου.
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση αυτή οι παρακάτω υπογράφοντες διατυπώνουμε στο παρόν
κείμενο τις απόψεις μας για την εν λόγω ΣΜΠΕ και το αντίστοιχο ΕΠΣ.
Γενικά Σχόλια
Η ΣΜΠΕ αναφέρεται στη σύνταξη του ΕΠΣ για τη χωρική ανάπτυξη στο ακίνητο ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΕΚΤΕΡ στην περιοχή Κολυμπήθρες. Με βάση το ΕΠΣ στην ιδιοκτησία αυτή προβλέπεται
η κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος συνολικής δομημένης επιφάνειας 12.046 τ.μ. σε μια
συνολική έκταση 327,84 στρεμμάτων. Βασική κατεύθυνση της ΣΜΠΕ είναι α) ότι πρόκειται περί
οργανωμένης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης υπερτοπικής κλίμακας και στρατηγικής σημασίας και
β) ότι η ανάπτυξη αυτή είναι απολύτως συμβατή με το ευρύτερο πλαίσιο περί αειφορικής
ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από τις γενικότερες κατευθύνσεις που έχουν θεσπιστεί από
τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Εθνικές Πολιτικές της χώρας μας για τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την αειφόρο ανάπτυξη κλπ.
Οι ισχυρισμοί αυτοί που προβάλλονται στη ΣΜΠΕ είναι διάτρητοι για τους εξής λόγους:
•

Η δόμηση ενός τουριστικού συγκροτήματος 440 κλινών και επιφάνειας άνω των 12.000
τ.μ. σε μια από τις ελάχιστες εναπομείνασες παρθένες περιοχές της Πάρου, η οποία
όπως είναι γνωστό υποφέρει από τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης υπερδόμησης, δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παράδειγμα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.
Αν συνυπολογίσει κανείς τις επεμβάσεις που συνοδεύουν τις εγκαταστάσεις αυτού του
τύπου (οδοποιία, πισίνες, υπαίθριοι χώροι κλπ.) αλλά και την κλίμακα της Πάρου
αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μια μείζονα παρέμβαση στο χώρο που δεν μπορεί με
κανένα τρόπο να θεωρηθεί ήπια. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα λίγα παραδείγματα
μεγάλων μονάδων στην Πάρο (π.χ. ξενοδοχείο Porto Paros στην ίδια περιοχή και
ξενοδοχείο Summer Senses ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΡ επίσης), τα οποία δεν μπορούν να
θεωρηθούν επιτυχή, καθώς έχουν επιφέρει σημαντική αλλοίωση στη φυσιογνωμία του
τόπου, είναι σημαντικά μικρότερα από το σχεδιαζόμενο με το νέο ΕΠΣ.

•

Η «στρατηγική» σημασία του προτεινόμενου ΕΠΣ είναι αμφιλεγόμενη. Θα είχε ίσως
νόημα αν η επίμαχη «επένδυση» γινόταν σε ένα υποβαθμισμένο τουριστικά νησί ή σε
μια παραμεθόριο περιοχή. Όμως δεν έχει κανένα νόημα στο πλαίσιο της αειφορικής
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ανάπτυξης στην Πάρο, την οποία συστηματικά (πλην όμως όλως ατυχώς) επικαλείται η
ΣΜΠΕ, δεδομένου του τουριστικού «κορεσμού» του νησιού σε βάρος της διατήρησης
της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ιδιοσυστασίας του .
•

Η συμβατότητα με το ευρύτερο πλαίσιο αειφορικής ανάπτυξης είναι ψευδεπίγραφη.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια «κλασική» τουριστική επένδυση με κανένα
ουσιώδες χαρακτηριστικό αειφορίας, παρά τα όσα «κοινότοπα» και παντελώς ασαφή
αναφέρονται στην ΣΜΠΕ περί εξοικονόμησης ενέργειας και νερού ή διασύνδεσης με το
πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα.

Για όλα τα παραπάνω γίνεται αναλυτικότερος σχολιασμός στη συνέχεια του κειμένου.
Άλλα μείζονα προβλήματα της ΣΜΠΕ είναι τα ακόλουθα:
1. Οι εμφανώς προβληματικοί ισχυρισμοί σχετικά με τη σκοπιμότητα και τους στόχους της
επένδυσης, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στη συνέχεια του κειμένου. Στο σχετικό
κεφάλαιο της ΣΜΠΕ διατυπώνονται θέσεις, όπως ότι το έργο θα διατηρήσει και θα αναδείξει
το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, θα συμβάλει στη διαφοροποίηση της παραγωγικής
βάσης του νησιού και στη μείωση της εξάρτησης από τον τουρισμό και άλλοι παρεμφερείς,
θα θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη και δικτύωση του βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού
στο Αιγαίο και άλλες που είναι προφανές ότι

κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να

συσχετιστούν με το υπό εξέταση ΕΠΣ. Αντιθέτως, όλοι αυτοί οι «στόχοι» ναρκοθετούνται δια
της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς μία παρθένα περιοχή του νησιού θα μετατραπεί σε
ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, αυξάνοντας την εξάρτηση του νησιού από τον
τουρισμό, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και πλήττοντας καίρια το πολιτιστικό της
αποτύπωμα, ιδίως από την στιγμή που σκοπείται να υλοποιηθεί εντός αρχαιολογικού χώρου.
2. Επιχειρείται στη ΣΜΠΕ προσέγγιση του ζητήματος της φέρουσας ικανότητας του νησιού. Η
προσέγγιση αυτή είναι αποσπασματική, καθώς αγνοεί σειρά δεικτών που λαμβάνονται
υπόψη σε σχετικές μελέτες (π.χ. μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας για την περίπτωση της
Σαντορίνης), όπως είναι οι φυσικοί πόροι και οι δημόσιες υποδομές, ενώ συγκρίνει τους
σχετικούς δείκτες μόνον με υπερ-αναπτυγμένα τουριστικά νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη) που
έχουν εμφανέστατα προβλήματα φέρουσας ικανότητας. Στο πλαίσιο αυτό δεν θίγει το θέμα
της φέρουσας ικανότητας των παραλιών της περιοχής που είναι πασίγνωστο ότι έχει
εξαντλήσει ήδη τα όριά της, καθώς πρόκειται για μικρές παραλίες που έχουν πληρότητα
100% για πάνω από 2 μήνες το χρόνο.
3. Η παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης στο κεφάλαιο 4 έχει σοβαρά προβλήματα, όπως:
•

Αναφέρει ότι με βάση σχετική εγκύκλιο του 2012 του ΥΠΕΚΑ η μοναδική οδός πρόσβασης
στην περιοχή ανάπτυξης είναι defacto δημοτική, δεδομένου ότι εξυπηρετεί την
πρόσβαση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Νάουσας. Αυτό δεν ισχύει,
καθώς η αναγνώριση μιας οδού ως δημοτικής προϋποθέτει μία πολύ συγκεκριμένη
διαδικασία, η οποία δεν έχει λάβει χώρα εν προκειμένω. Η πρόσβαση σε μια δημόσια
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υποδομή, όπως η ΕΕΛ Νάουσας, είναι όρος που δυνητικά επιτρέπει την αναγνώριση της
οδού ως δημοτικής, πλην όμως μέχρι στιγμής, η αναγνώριση αυτή δεν έχει γίνει.
•

Δεν αναφέρεται ουσιαστικά στο θέμα της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης που θα
προκύψει ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης στην κίνηση οχημάτων προς και από
την περιοχή ανάπτυξης σε ένα ήδη προβληματικό από πλευράς χαρακτηριστικών και
κυκλοφοριακού φόρτου οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί την περιοχή, ούτε προβαίνει σε
ποσοτικές εκτιμήσεις. Αν ληφθούν υπόψη οι κινήσεις με οχήματα τόσο των διαμενόντων
στο συγκρότημα των 440 κλινών, όσο και οι βοηθητικές (προμήθειες κλπ.), εκτιμάται ότι
την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου σε ένα ήδη επιβαρυμένο δίκτυο θα προστεθούν άνω
των 1000 κινήσεων ημερησίως από την προτεινόμενη επένδυση και μόνον.

•

Στο τελευταίο σημείο πρέπει να προσμετρηθεί η αναμενόμενη τα επόμενα χρόνια
επαναλειτουργία του Porto Paros ως πολύ υψηλής κατηγορίας ξενοδοχείου. Η
επαναλειτουργία αυτή θα επιφέρει επίσης πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο στο ίδιο
δίκτυο. Η αθροιστική επίδραση των δύο μεγάλων συγκροτημάτων αναμένεται να
δημιουργήσει ασφυκτικές κυκλοφοριακές συνθήκες στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και
να αυξήσει τις πιθανότητες ατυχημάτων που την θερινή περίοδο είναι πολλά στην Πάρο.

•

Αναφέρεται στο αίτημα παροχής από την ΔΕΥΑΠ ποσότητας νερού ίσης με 72.000 κ.μ.
ετησίως. Η ποσότητα αυτή προκύπτει με την υπόθεση κατά κεφαλήν κατανάλωσης 450
λίτρων/ημέρα. Η ιδιαίτερα ψηλή αυτή ζήτηση δεν μπορεί να πείσει ότι εντάσσεται σε
ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Αντίθετα είναι η βάση πάνω στην οποία σχεδιάζεται η
παροχή νερού σε πολυτελή ξενοδοχεία. Επίσης το αίτημα για παροχή παροχής νερού
από την ΔΕΥΑΠ, ισοδύναμης με το 2,5% της ετήσιας παραγωγής της (περί τα 2,85 εκ.
κ.μ.), ποσοστό καθόλου αμελητέο, δεν είναι συμβατό με τη διακήρυξη περί βιώσιμης
διαχείρισης των φυσικών πόρων.

4. Η παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων πάσχει στα εξής σημεία:
•

Παρουσιάζει ως πρώτη και μηδενική εναλλακτική λύση την εφαρμογή των όρων του
ισχύοντος ΓΠΣ. Δεν μνημονεύει όμως ότι με βάση το ισχύον καθεστώς η εφαρμογή της
λύσης αυτής είναι ανέφικτη, καθώς δεν υπάρχει ούτε προβλέπεται να υπάρξει στην
περιοχή αναγνωρισμένο οδικό δίκτυο, που αποτελεί όρο για την κατάτμηση και εν
συνεχεία δόμηση της περιοχής.

•

Παρουσιάζει ως τρίτη εναλλακτική λύση την εφαρμογή ΕΣΧΑΣΕ αντί ΕΠΣ, την οποία
απορρίπτει ως μη βιώσιμη, καθώς συνεπάγεται σημαντικά μεγαλύτερη δόμηση,
συνολικής επιφάνειας 46.395 τ.μ. έναντι 12.046 τ.μ. της προτεινόμενης. Δεν υπάρχει
όμως καμιά τεκμηρίωση γιατί η μία είναι βιώσιμη και η άλλη δεν είναι, δείγμα της
γενικότερης αδυναμίας της ΣΜΠΕ να παράσχει μια τεκμηρίωση του βιώσιμου χαρακτήρα
της προτεινόμενης ανάπτυξης.

5. Ο ισχυρισμός ότι η χλωρίδα της περιοχής θα υποστεί θετική επίδραση μετά την κατασκευή
του έργου είναι λανθασμένος και παραπλανητικός. Το φρυγανικό οικοσύστημα που έχει
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αναπτυχθεί στην περιοχή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που του προσδίδονται από την
ανάνηψη από την βόσκηση, τον βόρειο προσανατολισμό, καθώς και από την γειτνίαση με τη
θάλασσα. Η αλλαγή χρήσης γης καταστρέφει τη βιολογία και τη μικροβιολογία του εδάφους,
και με τις χωματουργικές επεμβάσεις που προβλέπονται, δεν υπάρχει περίπτωση να
ανανήψει, ακόμα και αν γίνουν σταδιακές φυτεύσεις στην πορεία του έργου. Η δε σύσταση
των μελετητών να γίνεται άρδευση των νεοφυτεμένων περιοχών καθώς και των φυσικών
περιοχών που θα μείνουν ανέπαφες από τα έργα (ισχυρισμός εντελώς αμφίβολος για την
περιοχή που προβλέπεται δόμηση) μαρτυρά άγνοια της λειτουργίας και των αναγκών των
φρυγανικών οικοσυστημάτων. Επίσης, ο κίνδυνος διάβρωσης από τις χωματουργικές
επεμβάσεις έχει υποτιμηθεί: η περιοχή παρουσιάζει υψηλή έως πολύ υψηλή επικινδυνότητα
εδαφικής διάβρωσης κυρίως εξαιτίας του γεωλογικού υποβάθρου, και αυτό αναφέρεται
ρητά και στη μελέτη. Ως μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος αναφέρεται η διεξαγωγή
χωματουργικών εργασιών κατά τους μήνες της ξηρασίας. Αλλά σε ένα έργο αυτού του
μεγέθους, οι χωματουργικές εργασίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια, και είναι
αδύνατο να αποφευχθεί η εδαφική διάβρωση όταν ο αναμενόμενος όγκος των εκσκαφών
ανέρχεται σε 28.000 κυβικά μέτρα, σε μία έκταση μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων.
6. Η περιοχή στην οποία χωροθετείται το έργο αποτελεί μία (#GR153) από τις Σημαντικές
Περιοχές για τα Πουλιά ((Important Bird Areas) σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία και την Birdlife International. Δηλαδή πρόκειται μια περιοχή που είναι ζωτικής
σημασίας για την διατήρηση των πουλιών της Ελλάδας, και συγκεκριμένα για τα
θαλασσοπούλια που φωλιάζουν στις απόκρημνες βραχώδεις ακτές της περιοχής. Η εκτός
σχεδίου δόμηση, η όχληση από την έντονη ανθρώπινη παρουσία και την παρουσία
αρουραίων και άλλων οικόσιτων ζώων, που έρχονται σε μια περιοχή μαζί με τους
ανθρώπους, αποτελούν σοβαρές απειλές εξαφάνισης για τα πουλιά. Ο ισχυρισμός ότι μετά
την περίοδο κατασκευής τα πουλιά θα ξαναγυρίσουν και χάρη στη βλάστηση που θα
φυτευτεί στο έργο είναι απολύτως λανθασμένος: τα θαλασσοπούλια κάνουν τις φωλιές τους
στα απόκρημνα βράχια της περιοχής και κάποια από αυτά ζευγαρώνουν και ωοτοκούν κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους η ανθρώπινη όχληση στην περιοχή θα είναι η
μέγιστη.
7. Επισημαίνεται τέλος η πλήρης απουσία αναφοράς σε θέματα προσβασιμότητας.

Ειδικότερα Σχόλια
1. Η ΣΜΠΕ αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.1 στη σκοπιμότητα του σχεδίου. Εκεί εντοπίζονται οι
ακόλουθες αναφορές:
(α) «Σε τοπικό επίπεδο οι προοπτικές ανάπτυξης της νήσου Πάρου θα συνεχίσουν να
εντοπίζονται στον τουρισμό, δεδομένου ότι ο κλάδος έχει μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα
εξαιτίας της τουριστικής προσφοράς που διαθέτει. Επιπλέον, οι τουριστικοί πόροι και οι
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υπερτοπικές μεταφορικές υποδομές (αεροδρόμιο, λιμάνι Παροικιάς) επιτρέπουν την
περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς και τον προσανατολισμό προς τουρισμό
υψηλής ποιότητας.».
Ο ισχυρισμός για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην Πάρο είναι αμφιλεγόμενος,
καθώς το νησί έχει φθάσει σε σημείο υψηλού κορεσμού κατά την θερινή περίοδο της αιχμής.
Ο ευρύτερος στόχος που τίθεται σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο δεν είναι η περαιτέρω ανάπτυξη αλλά η διαφοροποίηση και η βιωσιμότητα, στόχοι
που δεν εξυπηρετούνται παρά μόνον ρητορικά από το προτεινόμενο ΕΠΣ.
(β) «Ωστόσο, η υφιστάμενη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας
στο νησί χαρακτηρίζεται από μικρά μεγέθη και κατακερματισμό με αρνητικές συνέπειες τόσο
στο περιβάλλον και τη χωρική οργάνωση του νησιού όσο και στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία
του τουριστικού τομέα».
Η απάντηση στα προβλήματα της χωρικής οργάνωσης δεν είναι η κατασκευή νέων τεράστιων
μονάδων εκτός της κλίμακας του νησιού. Το ξενοδοχείο Summer Senses που ανήκει στον ίδιο
επενδυτή, παρότι πολυτελές, αποτελεί κακό παράδειγμα ογκώδους κατασκευής που
παραμορφώνει το τοπίο και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του. Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή
των Κολυμπηθρών υπάρχουν ήδη μερικές από τις μεγαλύτερες και πολυτελέστερες
τουριστικές μονάδες στο νησί.
(γ) «Με δεδομένα τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμη και απολύτως απαραίτητη η ενδυνάμωση
της τουριστικής ανάπτυξης και η στροφή προς έναν ποιοτικότερο τουρισμό στο νησί της
Πάρου, καθώς αυτή θα συμβάλλει στη θετική πληθυσμιακή και οικονομική εξέλιξη της
περιοχής σε αντίθεση με άλλες περιοχές του νησιωτικού χώρου που φθίνουν και
συρρικνώνονται δημογραφικά και οικονομικά».
Εξαιρετικά αμφιλεγόμενος ισχυρισμός ότι κρίνεται σκόπιμη και απολύτως απαραίτητη η
ενδυνάμωση της τουριστικής ανάπτυξης στην Πάρο.
Στη ΣΜΠΕ αναφέρεται ότι το ΕΠΣ συνδέεται με δύο στόχους:
➢ Σε οικονομικό επίπεδο η επένδυση θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα αναδείξει
ένα νέο τουριστικό προϊόν και συνεπώς μια νέα αναδυόμενη τουριστική αγορά. Η σημασία
αυτών των οικονομικών επιπτώσεων δεν πρέπει να υποτιμάται ιδιαίτερα στη σημερινή
συγκυρία της βαθιάς οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα.
Ποιο νέο τουριστικό προϊόν και ποια αναδυόμενη αγορά θα αναδείξει η επένδυση; Δεν
προκύπτει σε κανένα σημείο της πρότασης. Η αναφορά σε βαθιά οικονομική ύφεση της
χώρας είναι παρωχημένη.
➢ Ο δεύτερος στόχος παραπέμπει στη στενά συνδεδεμένη σχέση περιβάλλοντος και
ανάπτυξης. Η παρούσα πρόταση υιοθετεί και υπερασπίζει την αρχή ότι η προστασία του
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φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος επιτυγχάνεται και μέσα από την ανάδειξή του.
Επιπλέον, η προώθηση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης φυσικών πόρων, εναλλακτικών
μορφών τουρισμού και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού για την αξία των
αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών πόρων του νησιού θα συμβάλλουν στην προστασία,
ανάδειξη και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Από πού προκύπτει η σχέση μιας «κλασικής» τουριστικής επένδυσης με την προστασία και
ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος; Από πού προκύπτει η προώθηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού; Δεν
υπάρχει καμιά συγκεκριμένη αναφορά και δέσμευση πέραν της δήλωσης κάποιων ασαφών
«καλών» προθέσεων.
Στους συγκεκριμένους στόχους του ΕΠΣ αναφέρονται τα εξής:
➢ Διατηρεί και αναδεικνύει το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της περιοχής, καθώς αφορά ήπιες
παρεμβάσεις και μικρή δόμηση χωρίς σημαντικές επεμβάσεις στο φυσικό τοπίο της περιοχής.
Δεν ισχύει. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μικρή δόμηση χωρίς επεμβάσεις στο φυσικό τοπίο
η ανέγερση οικοδομών συνολικής επιφάνειας άνω των 12.000 τ.μ. μαζί με δρόμους και τη
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αντίθετα πρόκειται για μεγάλη παρέμβαση σε ένα
παρθένο τοπίο, από τα ελάχιστα εναπομένοντα στην Πάρο.
➢ Συμβάλλει στη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης του νησιού και στη μείωση της
εξάρτησης από τον τουρισμό.
Δεν ισχύει. Εντείνει περαιτέρω την εξάρτηση από τον τουρισμό.

➢ Θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη και δικτύωση του βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού
στο Αιγαίο.
Δεν ισχύει. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού
στην ανάπτυξη. Όπως είναι γνωστό ο βιώσιμος τουρισμός δεν αναπτύσσεται με εξαγγελίες
αλλά με εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων, δράσεων και συνεργειών.
➢ Συνδέει το νέο πρότυπο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης με την καινοτομία και τις νέες
τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος (βιοκλιματικός σχεδιασμός, εξοικονόμηση νερού
και ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων κ.λ.π.) δηλαδή με την "έξυπνη τουριστική ανάπτυξη".
Δεν ισχύει. Πέραν γενικών αναφορών δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προοπτική.
Αντίθετα α) γίνεται αναφορά σε εξοικονόμηση νερού όταν εκτιμάται πολύ υψηλή κατά
κεφαλή κατανάλωση νερού (450 λίτρα/ημέρα) και κατατίθεται αίτημα στην ΔΕΥΑΠ για την
εξασφάλιση του συνόλου της ποσότητας αυτής (περί τα 200 κ.μ./ημέρα) από το δίκτυο
αυτής, β) Η διαχείριση των αποβλήτων παραπέμπεται στη διοχέτευση αυτών στο σύστημα
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διαχείρισης του Δήμου, γ) δεν υπάρχει καμιά ποσοτική εκτίμηση για την κατανάλωση
ενέργειας και την επαγγελλόμενη εξοικονόμηση αυτής.
➢ Συμβάλλει, τέλος, ως πρόταση που βασίζεται στο πρότυπο του βιώσιμου- εναλλακτικού
τουρισμού στην άμβλυνση της εποχικότητας και στην καλύτερη κατανομή στο χρόνο και στο
χώρο της τουριστικής δραστηριότητας και επακόλουθα στη δημιουργία όχι εποχιακών αλλά
μόνιμων θέσεων εργασίας.
Δεν προκύπτει από κανένα συγκεκριμένο στοιχείο ή μέτρο η αξιοπιστία του ισχυρισμού
αυτού.
Η παρούσα πρόταση χωρικής ανάπτυξης επομένως θα συμβάλλει καταλυτικά στη
δημιουργία μας νέας τουριστικής αγοράς που θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και για
τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας του νησιού και ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα με
αποτέλεσμα τη συμβολή μέσο-μακροπρόθεσμα στην άρση της μονοκαλλιέργειας του
τουρισμού και την ενίσχυση της πολυαπασχόλησης.
Γενικόλογος ισχυρισμός. Πρόκειται εμφανώς για μια «κλασική» τουριστική επένδυση που
ενισχύει την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
2. Η ΣΜΠΕ αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.2 στο περιβάλλον Νομικό Πλαίσιο και συγκεκριμένα
στο Θεματολόγιο 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Στρατηγική της
ΕΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στους ευρωπαϊκούς στόχους προστασίας του περιβάλλοντος,
στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική
Αλλαγή, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Στο κεφάλαιο 3.3 αναφέρεται στη
σχέση του Σχεδίου με άλλα Σχέδια και Προγράμματα, όπως το ΓΠΧΣΑΑ, τα ΕΠΧΣΑΑ, το
ΠΠΧΣΑΑ Νοτίου Αιγαίου, τη Μελέτη Αναθεώρησης – Αξιολόγησης του ΠΠΧΣΑΑ Νοτίου
Αιγαίου και το ΓΠΣ Πάρου.
Σε όλα τα παραπάνω και κυρίως στα του κεφαλαίου 3.2 επιχειρείται να τεκμηριωθεί η
συμβατότητα του ΕΠΣ με τους στόχους των αντίστοιχων δράσεων. Η τεκμηρίωση αυτή είναι
φτωχή, γενικόλογη και ασαφής, όπως προκύπτει ενδεικτικά από τις παρακάτω αναφορές:
Σελ. 3-30
Το προτεινόμενο ΕΠΣ ικανοποιεί τους παραπάνω επιμέρους στόχους, προσφέροντας υψηλά
επίπεδα οικονομικής παραγωγικότητας, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και προωθώντας την
καινοτομία μέσω από την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού.
Σελ. 3-31
Το προτεινόμενο ΕΠΣ υιοθετεί στον πυρήνα του σχεδιασμού του πολιτικές που προωθούν
την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου ανταγωνιστικού τουρισμού ποιότητας, έναντι της
διάσπαρτης τουριστικής ανάπτυξης χαμηλής στάθμης όπου κυριαρχεί η άναρχη διάχυτη
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δόμηση και η έλλειψη σχεδιασμού και υποδομών για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και
των αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται.
Σελ. 3-32
Το προτεινόμενο ΕΠΣ ικανοποιεί τον στόχο, καθώς προάγει πολιτικές διαχείρισης
περιβάλλοντος οι οποίες προστατεύουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και προωθεί ένα μοντέλο
βιώσιμου τουρισμού και αλληλεπίδρασης με τη φύση.
Σελ. 3-36
Ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης θα εφαρμόσει κάθε δυνατό μέτρο για την
ελαχιστοποίηση της πίεσης στους εδαφικούς και υδατικούς πόρους και θα σεβαστεί την καλή
ποιότητα υδάτων, προκειμένου να αποτελέσει πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Σελ. 3-41
Κατά την κατάρτιση του προτεινόμενου ΕΠΣ ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις των στόχων
της ΕΕ και της Ελλάδος σχετικά με την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και τη βιώσιμη
ανάπτυξη του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, ενσωματώθηκαν οι αρχές της βιωσιμότητας και
προστασίας του περιβάλλοντος όπως: καθορισμός χαμηλού συντελεστή δόμησης, όροι
περιορισμού και ελέγχου της δόμησης για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
τοπίου της περιοχής επέμβασης (ελάχιστη απόσταση οικοδομικής γραμμής από μικρά
υδατορέματα, συνεχής επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών από αρμόδιες αρχαιολογικές
υπηρεσίες, διατήρηση και ενίσχυση της φρυγανικής βλάστησης του ακινήτου, αξιοποίηση και
διατήρηση της τοπογραφίας του εδάφους, κλπ), πρόβλεψη περιβαλλοντικών υποδομών
υψηλών προδιαγραφών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης,
αποχέτευσης και ενέργειας του νησιού. Η εφαρμογή του προτεινόμενου ΕΠΣ θα επιτρέψει
στην Περιοχή Επέμβασης να λειτουργήσει ως ζώνη οργανωμένης ήπιας τουριστικής
ανάπτυξης υπερτοπικής κλίμακας και στρατηγικής σημασίας, η οποία θα συμβάλλει
πρωτίστως στη μετάβαση προς μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στο νησί της Πάρου, καθώς
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας σε τοπικό και σε εθνικό
επίπεδο.
Στη γενικόλογη αναφορά συγκεκριμενοποιείται μόνον η εφαρμογή συντελεστή χαμηλής
δόμησης, που προφανώς αυτοαναιρείται από τη δόμηση άνω των 12.000 τ.μ. και
διαδικασίες εντελώς αυτονόητες, όπως η δόμηση μακριά από μικρά υδατορέματα, η
επίβλεψη από την αρχαιολογική υπηρεσία κλπ.
Σελ. 3-44
Το προτεινόμενο ΕΠΣ λαμβάνει υπόψιν τις Δράσεις που προτείνονται από την εθνική
στρατηγική και θα εντάξει στο πρόγραμμα διαχείρισης περιβάλλοντος που θα υιοθετήσει την
ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας που αποτελεί και αντιστάθμιση των αιτίων της
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Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικά ο σχεδιασμός του ΕΠΣ με την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση
υδατικών πόρων (άρδευση με επεξεργασμένα λύματα και τροφοδοσία ύδρευσης κυρίως με
αφαλάτωση θαλασσινού νερού) συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κλιματικού κινδύνου
όπως αυτός προβλέπεται στο ΕΣΠΚΑ Νοτίου Αιγαίου.
Η μια από τις ελάχιστες συγκεκριμένες αναφορές, αυτή περί ύδρευσης κυρίως με
αφαλάτωση, αναιρείται από τα γεγονότα και συγκεκριμένα από την αίτηση του επενδυτή
προς την ΔΕΥΑΠ για την παροχέτευση του συνόλου του νερού ύδρευσης από την Δημοτική
Επιχείρηση.
Σελ. 3-46
Το προτεινόμενο ΕΠΣ λαμβάνει υπόψιν τις Δράσεις που προτείνονται από το εν λόγω
στρατηγικό σχέδιο και θα εντάξει στο πρόγραμμα διαχείρισης περιβάλλοντος που θα
υιοθετήσει την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος.
Εν τω μεταξύ στο κεφάλαιο 3.3 αναφέρονται στόχοι των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού
άμεσα ή έμμεσα αντίθετοι με το ΕΠΣ και τη σχεδιαζόμενη επένδυση. Π.χ.
Σελ. 3-49
Διαφύλαξη των τοπικών χαρακτηριστικών και του «τοπικού χρώματος» με προτεραιότητα
στην ανάπλαση των παλαιών οικισμών που βρίσκονται πλησίον των ακτών.
Αποφυγή χωροθέτησης κοντά στην παραλία εγκαταστάσεων που δεν απαιτούν γειτνίαση με
τη θάλασσα καθώς και αποφυγή εγκαταστάσεων πολύ μεγάλης κλίμακας.
Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού
περιβάλλοντος των νησιών.
Σελ. 3-57
Τουρισμός: Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση και η γεωμορφολογική σύσταση του χώρου, σε
συνδυασμό με τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, την πολιτισμική κληρονομιά και
παράδοση των νησιών και την υψηλή ποιότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος συνιστούν τους κυριότερους ενδογενείς παράγοντες που προσελκύουν και
θα συνεχίσουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Σύμφωνα με τις
διαφαινόμενες τάσεις της ζήτησης τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα και
πρέπει να αποτελέσουν κύριους πόλους έλξης και προορισμού των νέων τουριστικών
ρευμάτων και προσφοράς νέων τουριστικών προϊόντων. Η στρατηγική αξιοποίησης των
διαθέσιμων τουριστικών πόρων είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της τις αρνητικές
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, που συνεπάγεται η συγκέντρωση τουριστικής
δραστηριότητας σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους και σε περιορισμένη χρονική
περίοδο.
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Η υπερσυγκέντρωση του τουρισμού σε ορισμένα νησιά οδηγεί στην ανάγκη για ορθολογική
διαχείριση των ήδη περιορισμένων υδάτινων πόρων και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Σελ. 3-60
Με βάση την απασχόληση και το «δυναμισμό» της τουριστικής δραστηριότητας, ο Νομός
Κυκλάδων περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις χαρακτηριζόμενες ως «κορεσμένες
τουριστικά περιοχές (ΚΤΠ)» της Ζώνης Α: Περιοχές Ποιοτικής Αναβάθμισης Εντατικών
Τουριστικών Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Σελ. 3-65
Περιορισμός ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και αύξησης των κλινών, με
εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων και έλεγχο του
τρόπου της δόμησης και του βαθμού ανάπτυξής τους (μέγεθος, κλίμακα, κατηγορία,
ποιότητα).
3. Αναφορά στη Φέρουσα Ικανότητα
Στο κεφάλαιο 3.4 που αναφέρεται στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής μελέτης, αυτή
υπολογίστηκε με δύο διαφορετικές μεθόδους, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σύμφωνα
με το ΕΠΣ προβλεπόμενη ανάπτυξη δεν επιφέρει ουσιαστικές μεταβολές στους δείκτες
φέρουσας ικανότητας στη ΔΚ Νάουσας, δεν επιδεινώνει δηλαδή την κατάσταση, όσον αφορά
τους χωρικούς και κοινωνικούς δείκτες, και ότι η ΔΚ Νάουσας θα έχει χαμηλότερη εξάντληση της
φέρουσας ικανότητας σε σχέση με περιοχές αναφοράς που εξέτασε η μελέτη.
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν τα εξής σχόλια:
•

Η σύγκριση των δεικτών φέρουσας ικανότητας έχει γίνει με περιοχές με πολύ εντατική
τουριστική ανάπτυξη, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κως, που κάθε άλλο
παρά αποτελούν παραδείγματα αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης, με το μοντέλο της
οποίας φέρεται να είναι συμβατό το σχέδιο ανάπτυξης του ΕΠΣ. Για ποιο λόγο δεν γίνεται
σύγκριση με νησιά με ηπιότερη ανάπτυξη, όπως η Σίφνος ή η Αμοργός, που διακρίνονται
για το υψηλό επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών αλλά και επισκεπτών, τους οποίους
υποτίθεται ότι επιθυμούμε να προσελκύσουμε;

•

Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας με βάση ορισμένους δείκτες σχετιζόμενους με
αριθμό κλινών καταλυμάτων, παραθεριστών και κτηρίων είναι αποσπασματική και
παραμορφωτική. Είναι γνωστό ότι έχουν αναπτυχθεί πολύ πιο αποτελεσματικά εργαλεία
εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας και των ορίων της με βάση ένα πολύ ευρύτερο
πλαίσιο παραμέτρων, που λαμβάνουν υπόψη τους μεταξύ άλλων και τα πολύ σημαντικά
ζητήματα των φυσικών πόρων και των δημόσιων υποδομών κάθε τόπου.
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Ωστόσο, ουσιώδης όρος για την προστασία των μικρών νησιών είναι η εκπόνηση ειδικών
χωροταξικών σχεδίων, τα οποία, δεδομένου ότι τα νησιά είναι δεκτικά μόνο ήπιας
ανάπτυξης, πρέπει να προβλέπουν και να διατάσσουν στο χώρο των νησιών μόνο εκείνες
τις μορφές ανάπτυξης που είναι συμβατές με την αρχή της διατήρησης αμείωτου του
πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου τους, προκειμένου να μην παραβιάζεται η φέρουσα
ικανότητά τους ως παραδοσιακών ανθρωπογενών συστημάτων και ευαίσθητων
οικοσυστημάτων (ΣτΕ 878/2018, 968/2018, 3641, 3637, 3628/2009 7μ., 3606/2007 7μ.,
414/2005, 3406/2001 κ.ά.).
Μάλιστα, η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης των ευπαθών οικοσυστημάτων (μικρών νήσων),
όπως αυτή συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος και του ν.
1650/1986 αποκτάει ιδιαίτερη σημασία, όταν η μικρή νήσος τυγχάνει και ιδιαίτερης
προστασίας (Ολ. ΣτΕ 2486-7/2006, ΣτΕ 2124/2009, 601/2007, 3076/2004 κ.ά.), όπως ισχύει
στην κρινόμενη περίπτωση, δεδομένου ότι η Πάρος έχει κηρυχθεί ως Τ.Ι.Φ.Κ. (ΦΕΚ τ. Β’
αρ. φ. 1455/9.12.1975).
Το ΓΠΣ Πάρου και η ΖΟΕ Κολυμπηθρών εμπίπτουν στην ως άνω έννοια των ειδικών
χωροταξικών σχεδίων. Βάσει λοιπόν αυτών, στην περιοχή επέμβασης απαγορεύεται η
διάνοιξη οδικού δικτύου και η εγκατάσταση ξενοδοχειακών – τουριστικών μονάδων.
Μάλιστα, η εν λόγω περιοχή σήμερα είναι παντελώς αδόμητη. Πλην όμως, δια της ΣΜΠΕ
προτείνεται όχι απλώς η απόκλιση από τις ρυθμίσεις των υφιστάμενων σχεδίων αλλά η εκ
διαμέτρου ανατροπή τους, καθώς προτείνεται η δόμηση 12.046,20 τ.μ. εντός αρχαιολογικού
χώρου, δια της δημιουργίας ενός τεράστιου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 440 κλινών, με
πισίνες, καφετέριες, εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, καταστήματα κ.λπ., όπως επίσης και η
διάνοιξη (απροσδιόριστων στοιχείων και χαρακτηριστικών) οδικού δικτύου και η κατασκευή
τεχνικών δικτύων κοινής ωφέλειας.
Εντούτοις, η ολική ως άνω ανατροπή του υφιστάμενου σχεδιασμού δεν αιτιολογείται
επαρκώς στην ΣΜΠΕ.
Ιδίως δε ως προς το οδικό δίκτυο, η ασάφεια και παντελής έλλειψη περιγραφής των βασικών
χαρακτηριστικών του, σε συνδυασμό με το ότι αυτό σχεδιάζεται να διανοιχθεί εντός της
έκτασης επέμβασης που ανήκει στην ιδιοκτησία της «ΕΚΤΕΡ ΑΕ», επομένως επιτρέπει την
δημιουργία, διά της ιδιωτικής βουλήσεως, ιδιωτικής οδού «σεβαστών», διαστάσεων σε
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περιοχή, μάλιστα, της Πάρου (όπου απαγορεύεται εντελώς η διάνοιξη οδών) για την
εξυπηρέτηση αποκλειστικά της εν λόγω επένδυσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στηρίζεται
σε επαρκή σχεδιασμό του οδικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επίπεδο
πολεοδομικού σχεδιασμού στο οποίο εντάσσεται το υπό κρίση ΕΠΣ όσο και την πολιτιστική
και περιβαλλοντική ιδιαιτερότητα της ρυθμιζόμενης περιοχής (βλ. ΠΕ ΣτΕ 196/2021).
Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι με το προτεινόμενο έργο επιχειρείται (πέραν όλων
των άλλων και) μία απρογραμμάτιστη πράξη διαχείρισης του οδικού δικτύου της μικρής μας
νήσου και μάλιστα εντός αρχαιολογικού χώρου, κατά παράβαση του άρθρου 24 του
Συντάγματος.
Προσθέτως, δια του προτεινόμενου ΕΠΣ επιχειρείται επί της ουσίας η εξ υπαρχής δημιουργία
ενός ολόκληρου οικισμού, αφού το προτεινόμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αποτελείται
από 440 κλίνες και άρα θα μπορεί να φιλοξενεί κατ’ ελάχιστον 440 άτομα επί μονίμου βάσης.
Πλην όμως, όπως προσφάτως κρίθηκε από το ανώτατο Ακυρωτικό της Χώρας (ΣτΕ), δια της
υπ’ αριθ. 164/2022 Απόφασής του, η επέκταση νέων οικισμών στην νήσο της Πάρου
αντιβαίνει στην φέρουσα ικανότητα του νησιού, πολλώ δε μάλλον η δημιουργία το πρώτον
ενός φαραωνικού συγκροτήματος με μέγεθος μεσαίου οικισμού σε μία από τις ελάχιστες
εισέτι αδόμητες περιοχές του νησιού.
4. Σχόλια στο Σχέδιο Ανάπτυξης
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται το σχέδιο ανάπτυξης με βάση το ΕΠΣ. Στο κεφάλαιο αυτό:
•

Αναφέρεται ότι τα προστατευόμενα γνωστά αρχαία ακίνητα μνημεία (Μυκηναϊκή
Ακρόπολη Κουκουναριών, Πρωτοκυκλαδικό Νεκροταφείο στον όρμο Πλαστηρά, θέση
«Λειβαδερά», θέση «Διακοφτό», μονύδριο Αγ. Ιωάννη Δέτη») που υπάρχουν εντός των
ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου βρίσκονται όχι μόνο εκτός των ορίων της
περιοχής επέμβασης, αλλά εκτός της συνολικής ιδιοκτησίας, σε σημαντική απόσταση από
αυτήν (μεγαλύτερη των 800μ.) και χωρίς ουδεμία οπτική επαφή. Η αναφορά δεν
αληθεύει ως προς το τελευταίο σκέλος της, καθώς, όπως προκύπτει και από την αρνητική
γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, υπάρχει οπτική επαφή μέρους της
έκτασης με το σημαντικότερο αρχαιολογικό στοιχείο της περιοχής, την Ακρόπολη των
Κουκουναριών. Επίσης δεν αναφέρεται καθόλου η οπτική επαφή του συνόλου της
έκτασης με ένα άλλο σημαντικό νεότερο μνημείο, τον Φάρο του Κάβο-Κόρακα στο ΒΔ
άκρο της Πάρου.

•

Στη σελ. 4-84 αναφέρεται ότι Η χωρική οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής επέμβασης
στο πλαίσιο του υπό μελέτη ΕΠΣ γίνεται με τεκμηριωμένο τρόπο με βάση τη φέρουσα
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ικανότητα της περιοχής χωρίς παράλληλα να ανατρέπεται η χωροταξική λειτουργία της
ευρύτερης περιοχής. Η αναφορά στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής έχει ήδη
σχολιαστεί παραπάνω. Η χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής θα επηρεαστεί
σε μεγάλο βαθμό λόγω της προσδοκώμενης σημαντικής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης,
όπως αναφέρεται στη συνέχεια, και της μεγάλης πίεσης που θα ασκηθεί στις
υπάρχουσες υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, συλλογή απορριμμάτων).
•

Στη σελ. 4-85 περιγράφονται οι όροι δόμησης στη ΧΕ 1. Εκεί αναφέρεται η δυνατότητα
δόμησης δευτέρου ορόφου στα κτήρια της ανάπτυξης μέχρι ποσοστού 30% της
συνολικής δομημένης επιφάνειας. Η επιλογή αυτή δεν είναι συμβατή με τις διακηρύξεις
περί ήπιας ανάπτυξης και μη επέμβασης στο τοπίο. Άλλωστε το ΓΠΣ Πάρου επιτρέπει
μόνον μονώροφα κτίσματα στην περιοχή αυτή. Επίσης δεν προκύπτει με σαφήνεια αν με
τον όρο δομημένη επιφάνεια εννοούνται και τα υπόγεια τα οποία όπως είναι γνωστό
κατασκευάζονται πέραν των καθοριζόμενων κατά περίπτωση συντελεστών δόμησης.
Στην περίπτωση αυτή η δόμηση δευτέρου ορόφου θα είναι σε ποσοστό 60% της
επιφάνειας των ισόγειων τμημάτων των κτηρίων.

•

Στη σελ. 4-88 αναφέρεται ότι Συνιστάται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μονάδων και των υποστηρικτικών τους
υποδομών (π.χ. μονάδα αφαλάτωσης, θέρμανση-ψύξη κτιρίων κλπ). Η σύσταση της
ΣΜΠΕ για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν δημιουργεί δέσμευση για τη
χρήση τους.

•

Στη σελ. 4-89 υπολογίζεται η ετήσια ζήτηση νερού σε περίπου 72.000 κ.μ. και η ποσότητα
αυτή έχει ζητηθεί να παροχετευτεί από το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ. Σήμερα η συνολική ετήσια
παραγωγή πόσιμου νερού από την ΔΕΥΑΠ είναι 2.850.000 κ.μ. Επομένως η ζήτηση
αφορά σε ποσοστό 2,5% της ετήσιας παραγωγής, ποσοστό όχι ευκαταφρόνητο όταν
πρόκειται για μια τουριστική εγκατάσταση.

•

Στο κεφάλαιο 4.4 γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων του ΕΠΣ. Εκεί εκτιμάται ότι η
υλοποίηση του ΕΠΣ θα συμβάλει θετικά μεταξύ άλλων:
➢ Στη βέλτιστη εφαρμογή των τοπικών ρυθμίσεων του ΓΠΣ Πάρου, όταν υπερβαίνει
τους προβλεπόμενους από αυτό όρους για την περιοχή.
➢ Στον περιορισμό και την αποθάρρυνση της αυθαίρετης και διάσπαρτης εκτός
σχεδίου δόμησης, όταν με βάση τους ισχύοντες όρους η δόμηση αυτή δεν είναι εκ
των πραγμάτων δυνατή στην περιοχή.
➢ Στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όταν αυτό δεν προκύπτει από
πουθενά, ενώ αντίθετα αφορά σε μια συμβατική τουριστική επένδυση.
➢ Στην ισόρροπη ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας νέων προορισμών εκτός των
κορεσμένων τουριστικά. Δεν μπορεί να αφορά στην Πάρο και την περιοχή των
Κολυμπηθρών ο ισχυρισμός αυτός.
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➢ Στη διασφάλιση της προστασίας, ανάδειξης και βιωσιμότητας των φυσικών πόρων
της περιοχής μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων περιβαλλοντικής
προστασίας και παρακολούθησης (χαμηλές πυκνότητες, μειωμένοι συντελεστές
δόμησης, τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας,
σύστημα διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών, έργα πυροπροστασίας κ.ά.). Τα
αναφερόμενα συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολούθησης
αποτελούν αναγκαίες μεν αλλά σε καμιά περίπτωση αναγκαίες προϋποθέσεις
προκειμένου να αναφέρεται κάποιος σε ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού.
5. Σχόλια στις Εναλλακτικές Λύσεις
Η ΣΜΠΕ εμφανίζει τρεις εναλλακτικές λύσεις στο κεφάλαιο 5:
•

Η πρώτη είναι η ανάπτυξη της περιοχής με βάση το υφιστάμενο καθεστώς του ΓΠΣ.

•

Η δεύτερη είναι η προτεινόμενη από το ΕΠΣ, η οποία και προτείνεται προς υιοθέτηση.

•

Η τρίτη είναι η βασιζόμενη σε εφαρμογή ΕΣΧΑΣΕ

Επί των εναλλακτικών λύσεων γίνονται τα ακόλουθα σχόλια:
•

Η πρώτη από τις εναλλακτικές λύσεις είναι άνευ νοήματος ως προς τη δυνατότητα
εφαρμογής της. Η απουσία αναγνωρισμένου οδικού δικτύου στην περιοχή της
ιδιοκτησίας, όπως επίσης και οποιασδήποτε αιτιολόγησης ως προς τη δυνατότητα
ανάπτυξης ενός τέτοιου στο μέλλον καθιστά, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας,
αδύνατη την κατάτμηση της ιδιοκτησίας και επομένως την οικιστική ή τουριστική
ανάπτυξη αυτής με βάση τους γενικά ισχύοντες όρους του ΓΠΣ Πάρου. Στην πράξη η
πρώτη εναλλακτική λύση ταυτίζεται με αυτό το οποίο θα έπρεπε να εξεταστεί στη ΣΜΠΕ
ως μηδενική λύση, που είναι η λύση του να μην γίνει απολύτως τίποτε στην περιοχή, και
δεν αναφέρεται καν. Μια τέτοια λύση θα είχε μόνο πλεονεκτήματα για το τοπίο, το
περιβάλλον, τη φέρουσα ικανότητα, τις υποδομές και κανένα απολύτως μειονέκτημα,
πέραν φυσικά της οικονομικής ζημίας των επενδυτών που προέβησαν στην αγορά της
ιδιοκτησίας.

•

Η τρίτη εναλλακτική λύση απορρίπτεται λόγω του ότι η εφαρμογή της οδηγεί σε μέγιστη
δόμηση 46.395 τ.μ., έναντι 12.046 τ.μ. της δεύτερης και προτεινόμενης. Η ανάπτυξη αυτή
αξιολογείται ως βραχύβια και μη βιώσιμη. Αναφέρεται μάλιστα ότι: Η βιωσιμότητα ενός
σχεδίου, προγράμματος κ.λ.π. παύει να υφίσταται όταν η υλική βάση επί της οποίας
στηρίζεται -εν προκειμένω η πρωτογενής τουριστική προσφορά η οποία συντίθεται από
τους μοναδικούς και σπουδαίας αξίας φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχήςθα έχει σε μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί. Προφανώς η δόμηση 46.395 τ.μ. είναι πολύ
δυσμενέστερη για το περιβάλλον και τους πόρους της περιοχής από τη δόμηση 12.046
τ.μ. Δεν τεκμηριώνεται όμως με κανένα τρόπο και κανένα ποσοτικό ή ποιοτικό στοιχείο
γιατί η μια ανάπτυξη θεωρείται βιώσιμη και η άλλη μη βιώσιμη. Είναι μάλιστα
ενδιαφέρον να εφαρμόσει κανείς το σενάριο της μεγάλης ανάπτυξης στους δείκτες
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φέρουσας ικανότητας του κεφαλαίου 3.4 για να διαπιστώσει ότι και για αυτό
προκύπτουν αποδεκτές τιμές, χαρακτηριστικό της προβληματικής αξιοπιστίας της
χρησιμοποιούμενης ανάλυσης της φέρουσας ικανότητας.
Πέραν των προαναφερόμενων στο κεφάλαιο 5 γίνονται ορισμένες ανακριβείς αναφορές.
Συγκεκριμένα:
Σελ. 5-100
Με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς στην περιοχή επέμβασης (ΓΠΣ Δήμου Πάρου) θα
μπορούσαν να κατασκευαστούν κατοικίες (τμήμα εκτός ΖΟΕ) και κάμπινγκ (τμήμα εντός ΖΟΕ). Οι
παρεμβάσεις αυτές συνήθως αφορούν χαμηλής ποιότητας εγκαταστάσεις.
Αυτό είναι ανακριβές, αναφέρεται μάλιστα σε αρκετά σημεία της ΣΜΠΕ (π.χ. 5-106). Η αλήθεια
είναι ότι στην περιοχή υπάρχουν ήδη κατά κανόνα υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές μονάδες
(Porto Paros, Astir of Paros, Saint Andrea) και κατοικίες. Επομένως η περιοχή είναι κάθε άλλο
παρά υποβαθμισμένη και θεωρείται από τις ελκυστικότερες της Πάρου.
Σελ. 5-101
Στο πλαίσιο του ΕΠΣ προβλέπεται η χωρική ανάπτυξη 2 διακριτών Χωρικών Ενοτήτων (ΧΕ) εντός
του ακινήτου με συγκεκριμένες χρήσεις γης και όρους, περιορισμούς ελέγχου δόμησης ανά ΧΕ
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, το ιδιαίτερο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής επέμβασης.
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στο μεγαλύτερο
μέρος της ιδιοκτησίας αλλά προτείνονται ειδικοί όροι με βάση το ΕΠΣ. Η αναφορά ότι
λαμβάνονται υπόψη το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και η φέρουσα ικανότητας δεν
προσδιορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο και είναι ρητορική.
Σελ. 5-106
Η υλοποίηση του Σεναρίου Β αναμένεται να επηρεάσει θετικά την προστασία του πληθυσμού,
την κοινωνική συνοχή και την ανθρώπινη υγεία, την προσέλκυση πληθυσμού στην περιοχή, θα
προσφέρει θέσεις εργασίας, θα συμβάλλει σημαντικά στην άνοδο του μορφωτικού και βιοτικού
επιπέδου καθώς και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων του νησιού.
Πέραν της πιθανής δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι ακατανόητο πώς η επένδυση θα
επηρεάσει θετικά όλα τα άλλα μεγέθη.
Τελικά το Σενάριο Β αποτελεί μια επένδυση με μεγάλη οικονομική βιωσιμότητα. Θα επιφέρει
θετικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ, στην απασχόληση, στη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
και στην ισόρροπη ανάπτυξη γενικά της περιοχής με στροφή στις ηπιότερες εναλλακτικές μορφές
τουρισμού.
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Όπως παραπάνω, γενικόλογες αναφορές χωρίς καμία δυνατότητα τεκμηρίωσης.

6. Η

προτεινόμενη ΣΜΠΕ αντιτίθεται στο άρθρο 8 του ν. 4447/2016 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
107017 από 28.8.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. φ. 1225/5.9.2006)1 και το Περιφερειακό Χωροταξικό
Πλαίσιο (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φ. 1487/10.10.2003).
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016, έκαστο ΕΠΣ:
(α) δύναται να καταρτιστεί για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως
διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και
προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας (παρ. α’).
(β) πρέπει να περιέχει περιγραφή των προς υλοποίηση έργων, του οδικού δικτύου, των
τεχνικών και περιβαλλοντικών δικτύων και υποδομών κλπ (παρ. β’).
(γ) πρέπει να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών
Χωροταξικών Πλαισίων (παρ. γ’).
Σύμφωνα δε με το Παράρτημα ΙΙΙ της

υπ’ αριθ. 107017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. φ.

1225/5.9.2006), η εκάστοτε ΣΜΠΕ οφείλει να περιλαμβάνει περιγραφή του σχεδίου ή
προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά (μεταξύ άλλων) στα έργα και στις δραστηριότητες που
ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του.
Εκ των ως άνω διατάξεων, συνάγεται ότι η εκάστοτε ΣΜΠΕ θα πρέπει να περιέχει σαφή
περιγραφή του προτεινόμενου σχεδίου, αλλά και των συνοδών έργων και υποδομών, περιγραφή
που, ωστόσο, ελλείπει από την υπό διαβούλευση ΣΜΠΕ, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, δεν
περιγράφεται με σαφήνεια ούτε το κυρίως έργο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ούτε και τα
συνοδά έργα του οδικού δικτύου και των υποδομών κοινής ωφέλειας (νερό, ενέργεια,
αποχέτευση).
Συγκεκριμένα, η ΣΜΠΕ σε κανένα σημείο της:
- δεν αναφέρει πόσες τουριστικές κατοικίες – διαμερίσματα θα κατασκευαστούν.
- δεν προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά των εν λόγω κατοικιών.

«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001.»
1
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- δεν περιγράφει τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου.
- δεν αναφέρει ποια τελικά έργα υποδομής κοινής ωφέλειας θα απαιτηθούν κ.λπ.
Προσθέτως, η ΣΜΠΕ σε κανένα σημείο της δεν αναλύει σε τι συνίσταται η «στρατηγική»
σημασία του επιχειρούμενου ΕΠΣ. Σε μία περιοχή της Πάρου (Κολυμπήθρες), η οποία είναι από
τις πλέον οικιστικά και τουριστικά «κορεσμένες» και «ανεπτυγμένες», που έγκειται η
«στρατηγική» σημασία της κατασκευής ενός ακόμα τεράστιου τουριστικού συγκροτήματος σε
έναν από τους ελάχιστους αδόμητους χώρους της περιοχής, που είναι και κηρυγμένος
αρχαιολογικός χώρος και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά και στον οποίο σύμφωνα με τις
ισχύουσες χωροταξικές ρυθμίσεις απαγορεύεται δια ροπάλου η δημιουργία τουριστικών
εγκαταστάσεων και η διάνοιξη οδοποιίας; Φυσικά, η ΣΜΠΕ δεν «απαντάει» στο ανωτέρω
ερώτημα, το οποίο βέβαια έχει αυτονόητη απάντηση. Από κανένα στοιχείο της ΣΜΠΕ δεν
προκύπτει η στρατηγική σημασία του επιχειρούμενου ΕΠΣ, εξ ου και το ΥΠΕΝ θα πρέπει να την
απορρίψει και για τον λόγο αυτό!
Περαιτέρω, η ΣΜΠΕ έρχεται σε αντίθεση με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο του
Νοτίου Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με αυτό:
«Στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης, πρέπει να εξορθολογισθεί και περιορισθεί η επέκταση
της οικιστικής χρήσης σε νέες περιοχές και η κατάληψη γεωργικών, δασικών ή άλλων εκτάσεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει:
- Να περιοριστεί δραστικά η εκτός σχεδίου δόμηση (κατάργηση παρεκκλίσεων,
αναπροσαρμογή όρων δόμησης, επιβολή περιορισμών)…
Γ.4 Κατευθύνσεις για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος
Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των περιοχών του δικτύου
NATURA 2000 και καθορισμός ζωνών επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων μέσα σε
αυτές και στην περίμετρό τους.
Περιβαλλοντική

διαχείριση

μεμονωμένων

περιοχών

που

περιλαμβάνονται

αναγνωρισμένους καταλόγους ευαίσθητων ή/και αξιόλογων οικοσυστημάτων.
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Προστασία, ανάδειξη και προβολή των Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και ένταξή τους
σε δίκτυα ήπιων αναπτυξιακών επενδύσεων και δραστηριοτήτων.
Καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης προς την
κατεύθυνση της διαφύλαξης του εξωαστικού χώρου, της προστασίας του περιβάλλοντος και του
τοπίου…
Γ.7.3 Τριτογενής Τομέας
Τουρισμός…
Με βάση τα παραπάνω, σαν γενική κατεύθυνση της οργάνωσης του τουριστικού τομέα στην
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ορίζονται τρεις «ζώνες» διαφορετικής άσκησης και ανάπτυξης της
τουριστικής δραστηριότητας, ως εξής:
Ζώνη Α: Περιοχές Ποιοτικής Αναβάθμισης Εντατικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων
Στη Ζώνη αυτή ανήκουν ή εντάσσονται περιοχές (τμήματα νησιών ή νησιά), όπου
αναπτύσσεται και λειτουργεί τουριστική δραστηριότητα με βάση τον μαζικό τουρισμό διακοπών,
και προβλέπεται να συνεχιστεί στον ορίζοντα της παρούσας μελέτης.
Στόχος. Για τις περιοχές αυτές είναι:
Ο εκσυγχρονισμός των ήδη υφιστάμενων υποδομών (καταλυμάτων αναψυχής,
εξυπηρετήσεων) και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο περιορισμός ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και αύξησης των κλινών, με
εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων και έλεγχο του τρόπου
της δόμησης και του βαθμού ανάπτυξής τους (μέγεθος, κλίμακα, κατηγορία, ποιότητα).
Η ενθάρρυνση / προσέλκυση επενδύσεων ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών και ειδικών
μορφών τουρισμού (Συνεδριακός, Ιαματικός, Θαλάσσιος) για τη σταδιακή αλλαγή του μοντέλου
ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού.
Με ειδικότερες μελέτες (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κτλ) θα μπορούν να καθορίζονται εντός της Ζώνης Α
τμήματα χώρου με αμιγή τουριστική χρήση ή και Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής
Aνάπτυξης (ΠΟΤΑ).
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Στη Ζώνη Α εντάσσονται επίσης οι χαρακτηριζόμενες ως Κορεσμένες Τουριστικές Περιοχές
(ΚΤΠ) που καθορίζονται από Υπουργικές αποφάσεις (όπως π.χ. οι περιοχές της απόφασης ΥΠΕΘΟ
538866/ΕIΔ135/ΕΟΤ (ΦΕΚ 797 Β`/19.11.86 δηλ. τμήματα των Δήμων Ρόδου, Κω, Κοιν.
Καρδάμαινας Κω, Δήμου Μυκόνου, Παροικιάς Πάρου, περιοχής Καλντέρας και Οίας
Σαντορίνης)…».
Το προτεινόμενο τουριστικό συγκρότημα εμπίπτει στην ως άνω Ζώνη Α (βλ. σελ. 3-57 έως
και 3-61 της ΣΜΠΕ), ήτοι στις Περιοχές Ποιοτικής Αναβάθμισης Εντατικών Τουριστικών
Δραστηριοτήτων, στις οποίες απαγορεύεται η ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και η
αύξηση των κλινών, με αποτέλεσμα να έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις εν λόγω προβλέψεις
του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου Αιγαίου.
Κατά συνέπεια, και δεδομένων των ανωτέρων, η ΣΜΠΕ, παραβιάζει τις ανωτέρω
διατάξεις, εξ ου και δέον όπως απορριφθεί από την αρμόδια αρχή (το ΥΠΕΝ).
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Λίστα υπογραφών από 28.08.2022

Ψήφισμα Πρεπει με καθε τροπο να αποτραπει η υλοποιηση του εργου της ΕΚΤΕΡ
Α.Ε. στις Κολυμπηθρες της Παρου.
Παριανός Πολίτης
Πάρος
84400 , Griechenland

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ψήφισμα:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκάλεσε στις 29 Ιουλίου 2022 το
ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και του συνοδευτικού υλικού αυτής για
το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) που έχει συνταχθεί από την εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για την περιοχή
ιδιοκτησίας της στη θέση Κολυμπήθρες της Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.
Με το ΕΠΣ προβλέπεται η ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος 440 κλινών και συνολικής
δομημένης επιφάνειας 12.046 τ.μ. σε μια συνολική έκταση 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της
εταιρείας στις Κολυμπήθρες σε μια από τις ελάχιστες αδόμητες περιοχές της Πάρου. Πρόκειται για
μια τυπική τουριστική επένδυση για την κατασκευή ενός μεγάλου συγκροτήματος πολυτελείας.
Η συνταχθείσα με βάση το Νόμο ΣΜΠΕ για την επένδυση επιχειρεί με σαθρά επιχειρήματα
να εμφανίσει την επένδυση ως ήπια και στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και σε πλήρη
συμβατότητα με το πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζουν οι ευρωπαϊκές, εθνικές και
περιφερειακές πολιτικές.
Ωστόσο, η λεπτομερής ανάγνωση της ΣΜΠΕ αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Ρητορικές
επικλήσεις περί αειφορίας χωρίς κανένα απολύτως συγκεκριμένο μέτρο που να εντάσσεται και να
υποστηρίζει την προοπτική της βιωσιμότητας, όπως αυτή ορίζεται με βάση τις προαναφερόμενες
πολιτικές.
Μια ομάδα εθελοντών επεξεργάστηκε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και διατύπωσε όλες τις ενστάσεις της σε ένα έγγραφο αντίκρουσης που θα σταλεί στην
διαβούλευση του ΥΠΕΝ. Δείτε το εδώ: ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΠΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
Αιτιολόγηση:
Πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου που δεν θα
έχει άλλο αποτέλεσμα από το να επιτείνει δραματικά τα σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν την
Πάρο και άλλα νησιά ως αποτέλεσμα του υπερτουρισμού.
Υπογράφοντας αυτό το ψήφισμα συναινείτε στο να σας προσθέσουμε, με το όνομά σας και το
email σας, στους υπογράφοντες το έγγραφο αντίκρουσης που θα σταλεί στο ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της
διαβούλευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαβούλευση λήγει στις 28 Αυγούστου. Υπογράψτε ΤΩΡΑ αν συμφωνείτε!
________________________________________
Διαβάστε ΕΔΏ τις λεπτομερείς και τεκμηριωμένες ενστάσεις μας στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της
ΕΚΤΕΡ ΑΕ, στις Κολυμπήθρες της Πάρου.
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Μπήλιω Τσουκαλά
ATHENS(1 hours ago)

Δημοσιογράφος
Not public

ΑΓΊΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ(2 hours ago)

Η ανέγερση τέτοιων μονάδων στην Πάρο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας αλλοιωνουν το τοπίο και περιορίζουν
τελικώς την πρόσβαση στην παράκτια ζώνη.
Ζαχαρουλα Παπαδοπούλου
ΑΘΉΝΑ(3 hours ago)

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο χαρακτήρας και η ταυτότητα των νησιών και να μη μετατραπούν σε τεχνητά
πολυτελή θέρετρα.
Αρχαιολόγος, Υπ. Διδάκτορας Παν. Θεσσαλίας
Not public

ΠΑΛΑΙΌ ΦΆΛΗΡΟ(4 hours ago)

Δε θέλω να καταστραφεί το φυσικό τοπίο με ανθρώπινες παρεμβάσεις. Μια τέτοια καταστροφή είναι χωρίς
επιστροφή. Θα ήθελα το παιδί μου να αντικρυσει αυτό που αντίκρυσα εγώ όταν πήγα στις κολυμπήθρες. Η δόμηση
σε τέτοιες περιοχές μακροπρόθεσμα ζημιώνει τον τουρισμό της περιοχής.
Ioannis Charalampakis
PIRAEUS(8 hours ago)

Είμαι ενάντια σε έργα που δημιουργούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Not public

HAMBURG(10 hours ago)

Ich liebe das ursprüngliche Paros, und möchte keine Bettenburgen wie auf Mallorca.
Wenn der Massentourismus kommt, werden viele andere Paros Liebhaber nicht mehr kommen.
Γεώργιος Μοστράτος
ΑΘΉΝΑ(10 hours ago)

Αρχαιολόγος
Χριστίνα Οικονομοπούλου
ΝΈΑ ΣΜΥΡΝΗ(10 hours ago)

Για να μην καταστραφει αυτο το ομορφο νησι
Δημήτρης Κούκας

ΧΑΛΆΝΔΡΙ(11 hours ago)

Γαστρονομία.
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Αθανασία Αγγελοπούλου
ΠΕΙΡΑΙΆΣ(11 hours ago)

Πρόκειται όντως για “στρατηγικού χαρακτήρα” επένδυση, όμως με Αρνητικό πρόσημο. Η επικαλούμενη “πλήρης
συμβατότητα με το πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζουν οι ευρωπαϊκές, εθνικές και περφερειακές” αποτελεί
πρόσχημα και πλήρες υποκριτικό σχήμα σύλληψης και εφαρμογής. Πρόκειται για βίαιη, βάρβαρη, κυνική
καταπάτηση κάθε είδους αξίας, Ανθρώπου, Φύσης και Πολιτισμού, με αποτρόπαιες συνέπειες. Ο υπερτουρισμός, η
υποτέλεια, η τυφλή παράδοση της Πάρου σε “επενδυτές”, η ανεξέλεγκτη, χαοτική δήθεν ανάπτυξη δημιουργούν
ανάλογη Εντροπία : Φθορά, που αυξάνεται, με αποτελέσματα μη αντιστρεπτά.
Η Πάρος ήταν φώς, φορτία αρχέγονα με φιλικές προς τον άνθρωπο δυνάμεις, ενέργεια φωτεινή. Μέρος αυτών
παραμένει. Ας πράξουμε ώστε να τα περισώσουμε με ευγνωμοσύνη και αίσθηση ευθύνης, για τους παλαιούς και για
τα παιδιά.
Mαριέττα Κοτσίκου
ΑΘΉΝΣ(11 hours ago)

Γιατί θεωρώ ότι ο υπερτουρισμός αλλοιώνει οριστικά τον χαρακτήρα των μικρών νησιών.
Maria Angelopoulou
ΠΕΙΡΑΙΆΣ(11 hours ago)

Ανάπτυξη δεν σημαίνει ακύρωση του περιβάλλοντος και της αισθητικής του τόπου.
Sevastos Kanakaris
SIFNOS(12 hours ago)

arxitektonas
Καποδίστριας Νίκος
AΓΡΙΝΙΟ(12 hours ago)

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος
Μαρία Λουκερη

ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ(12 hours ago)

Συνταξιούχος
Not public

ΑΘΉΝΑ(12 hours ago)

Αρχιτεκτόνισσα Μηχανικός
Κωνσταντίνος Γκέκας
ΠΙΚΈΡΜΙ(12 hours ago)

Εκπαιδευτικός
Ουρανία Χατζηπαναγιωτου
ΣΑΜΟΘΡΆΚΗ(12 hours ago)

Όχι άλλη τσιμεντοποίηση της φύσης.
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Dagmar Krückl-Lippe
SCHWECHAT(13 hours ago)

Paros muss so bleiben wie es ist.
Not public

ΠΕΙΡΑΙΆΣ(13 hours ago)

Ναι
Not public

NICOSIA(13 hours ago)

We should keep the beautiful environment as it is !!!Too many resorts and hotels distroying nature
Ιωάννης Κόκκινος
ΑΘΗΝΑ(13 hours ago)

Φωτογράφος
Κάτια Αγγελοπουλου
ΠΕΙΡΑΙΆΣ(13 hours ago)

Η Πάρος όπως όλα τα τουριστικά νησιά, καταστρέφεται χρόνο με το χρόνο, από την απληστία των επενδυτών/
καρχαριών.
Θέλουμε πίσω τον τόπο μας! Δεν θέλουμε να γίνουμε Ντουμπάι.
Natalia Anastasiadou

THESSALONIKI(13 hours ago)

One should strive for the protection of the environment. Tourism, though source of income, usually harms both
the environment and local activity, especially in massive numbers. Tourism should be limited in order to be of
quality not only to the tourists but also to the local people and environment.
Panagiotis Karpodinis

SINT-NIKLAAS(14 hours ago)

Τοπογράφος Μηχανικός
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΑΟΥΣΑ(14 hours ago)

Θεωρώ οτι ήδη στις Κολυμπήθρες υπάρχει καταπάτηση και αλλοίωση του φυσικού κάλλους της περιοχής σε πολλά
σημεία κι ένα τα τέτοιο έργο θα καταστρέψει εντελώς το τοπίο. Εκτός απο το κέρδος υπάρχουν κι άλλα πράγματα
στη ζωή πολυτιμότερα. Ας αφήσουμε την φύση στην ησυχία της.
ΛΙΤΣΑ ΤΣΙΚΩΝΗ

ΠΑΡΟΣ(15 hours ago)

Περιβαλλοντική και οικολογική καταστροφη
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ
ΠΑΡΟΣ(15 hours ago)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
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Dagmar Jalner

EHRENKIRCHEN(15 hours ago)

Eine derartige Bebauung paßt nicht die natürliche Landschaft!
Μάνος Μπαζάνης

, ΓΑΛΆΤΣΙ(16 hours ago)

Γεωπόνος/Φυτοτέχνης/Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc
Not public

ΛΙΒΑΔΕΙΆ(16 hours ago)

Για να μην καταστραφεί το νησί όπως και πάρα πολλά άλλα μέρη τις Ελλάδας από τέτοιου και άλλου είδους
επενδύσεις.
Not public

FONTENAY SOUS BOIS(19 hours ago)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΚΑΠΑΡΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ(19 hours ago)

ΓΕΩΛΟΓΟΣ
Carolin Laura Färber

BAD AIBLING(19 hours ago)

Naturschutz, Massentourismus, Klimawandel, Infrastruktur
Lieven Poppe

ANTWERPEN(19 hours ago)

As a Greek I do care about environmental and archeological impact of this project.
Not public

ΤΚ(20 hours ago)

Δημόσιος υπάλληλος
Lorena Färber

BAD AIBLING(20 hours ago)

Klimawandel
Massentourismus unerwünscht
Verbraucht viel zu viel Wasser
Doktor Markus Färber
BAD AIBLING(20 hours ago)

Landschaftsschutz, Wasserverbrauch, Klimawandel, Kein Massentourismus
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Thomas Papas

ΠΆΡΟΣ(20 hours ago)

Ο υπερτουρισμός δημιουργεί οικονομική αστάθεια για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών, με αποτέλεσμα να
δυσκολευονται οικονομικά αυτές οι οικογένειες, αναζητώντας επιπλέον δουλειές ή και αλλαγή κατοικίας.
Not public

BERLIN(21 hours ago)

Ich bin entschieden dagegen, auch noch den Rest der natürlichen Schönheit von Kolympithres zu zerstören.
Nikoletta Frantzi
ΠΑΡΟΣ(21 hours ago)

Δασκάλα γιόγκα και χορού
Ρουσοδημου Ελένη
ΧΑΛΚΙΔΑ(23 hours ago)

Εκπαιδευτικός
Not public

WIPPERFÜRTH(23 hours ago)

I can’t understand what’s going on on my beloved island. This used to be a jewel to which I return for 30 years
now. The last years it seems like the island is being sold out. Overcrowded everywhere. I don’t like it anymore
as many of my friends an regular tourists coming there for ages. The people in charge for decisions like that
don’t seem to understand that people come for the uniqueness and traditions of the island, enjoying that it’s not
cheap and fast forward tourism - not for a place that looks like Mykonos, not for exclusive party tourism. You are
destroying an island just for profit.
Noël Pierlot

LEUCATE(1 day ago)

Natuurbehoud
Tina Kostadaras

ASTORIA, NEW YORK(1 day ago)

I don’t want or consent any Greek land that belong to Greek people to be sold off to companies or investors with
foreign interest
Αναστάσιος Τέλλογλου
ΆΛΙΜΟΣ(1 day ago)

Γιατί η Πάρος δεν αντέχει άλλη ανοικοδόμηση κι ως εκ τούτου είναι παράλογο να γίνει κάτι τόσο μεγάλο,
σε ένα μέρος μάλιστα το οποίο οφείλει να προστατευθεί για πολλούς σημαντικούς λόγους: αρχαιολογικούς,
περιβαλλοντικούς, αισθητικούς.
Αικατερίνη Λομβαρδέα
ΆΛΙΜΟΣ(1 day ago)

Γιατί η Πάρος δεν αντέχει άλλη ανοικοδόμηση κι ως εκ τούτου είναι παράλογο να γίνει κάτι τόσο μεγάλο,
σε ένα μέρος μάλιστα το οποίο οφείλει να προστατευθεί για πολλούς σημαντικούς λόγους: αρχαιολογικούς,
περιβαλλοντικούς, αισθητικούς.
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Αντιγόνη Βαγιανού

ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ(1 day ago)

Έχω συγγενείς που ζουν μόνιμα στο νησί. Κάνω καλοκαιρινές διακοπές με τα παιδιά μου και θα προτιμούσα η
συγκεκριμένη περιοχή - παραλία να παραμείνει δημόσια.
Νίκος Κασαρας

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ(1 day ago)

I have my parents house in Paris
Σπύρου Ιωάννης

ΠΑΛΑΙΌ ΦΆΛΗΡΟ(1 day ago)

Τέτοιου μεγέθους έργα είναι καταστροφικά για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για την περιοχή του κάλους στις
Κολυμπήθρες. ΝΑΙ στην αξιοποίηση αλλά όχι στην καταστροφή
Marcello Trucco
GENOVA(1 day ago)

Vivo buona parte dell’anno a Paros e sto vedendo come un aggressivo istinto all’investimento stia devastando il
territorio. Un territorio che tra qualche anno avrà perso tutta la sua bellezza che, molto stupidamente, non siamo
in grado di valorizzare realmente.
Elli Sfyroeras

ATHENS(1 day ago)

Je suis de Paros et très triste de constater la construction sans limite de l’île. La “carrying capacity” de l’île à déjà
été dépassé et la pollution du tourisme de masse est déjà irreversible. Il fait mettre des limites pour protéger le
bien être de l’île, la
qualité de sa côte et de la
mer.
Keren Patzia
ΤΚ(1 day ago)

Environmental reasons
Nikoletta Zakynthinou - Xanthi
, ATHENS(1 day ago)

I am an architect and I fully understand that capitalizing Greek islands in such a brutal way can lead to extreme
alienation of the genius loci and can cause great damage to the local community, especially if an urban research
and planning is not accommodated.
Dr.Beate Leifels

MÜNCHEN(1 day ago)

Es soll nicht so viel Tourismus auf die Insel kommen!
Walter Graber

STARNBERG(1 day ago)

Dir Insel muss in ihrer Eigenart erhalten bleiben Massentourismus zerstört das Land und die Einzigartigkeit - die
Lebensgrundlagen der Bewohner
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Not public

PAROS(1 day ago)

Because I am from this island and I see clearly what is about to happen to our beautiful island if boundaries are
not set.
Ελένη Αηδόνη

ΑΘΉΝΑ,(2 days ago)

Αρχιτέκτονας μηχανικός, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης
Annick Verbeiren
MONS(2 days ago)

Il faut que cesse la destruction de l’authenticité de Paros, la faune et la flore sont en danger !!!
Not public

BRUXELLES(2 days ago)

Arrêter de transformer Paros en Las Vegas ou autre...Mykonos
John Robert Stuart Lovell
NAOUSA(2 days ago)

We don’t want this kind of tourist decelopment model on Paros
Ιωάννης Σκλάβος
ΑΘΉΝΑ(2 days ago)

Για να μην γίνει η Πάρος όπως η Μύκονος και Σαντορίνη!
Palmoglou Dimitrios
ΠΆΡΟΣ(2 days ago)

Δεν θέλουμε το νησί της Πάρου να μετατραπεί σε Μύκονος.
Not public

V6J 2L5 VANCOUVER, BC(2 days ago)

As a house owner on Paros, I am deeply concerned with the deteriorating culture and character of the Island by
developing indiscriminately. Develop responsibly.
Lampros Rousodimos
, LAAGRI(2 days ago)

Because we need to protect this beautiful place from destructive development.
Katrin Kasepalu
LAAGRI(2 days ago)

I have lived in Paros and I love this island. The areas around Naoussa are closest to my heart and I don’t want to
see them destroyed by overdevelopment
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Νίκος Καλογερόπουλος
ΝΆΟΥΣΑ ΠΆΡΟΥ(2 days ago)

Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
Susanne Kuhn

SONTHOFEN(2 days ago)

Weil ich seit 1978 regelmäßig nach Paros Reise und Kolymbithres so liebe wie es ist!
ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΘΗΝΑ(2 days ago)

It is very important because it concerns the future of
of Paros an island in which I stay foe many years
Στέλιος Κρητικός
ΊΛΙΟΝ(2 days ago)

Ελεύθερος επαγγελματίας
Μπαφίτη Βασιλική
ΠΕΎΚΗ(2 days ago)

Καθηγήτρια ξένης γλώσσας
Χαρις Παγκρατη

ΝΑΟΥΣΑ(2 days ago)

Γιατι ο τοπος μας δεν εχει την υποδομη να στηριξει ενα τετοιο εργο.
Not public

ΤΚ(2 days ago)

Για περιβαλλοντικούς λόγους
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΆΤΡΑ(2 days ago)

.
Tasos Grigoriadis
ATHENS(2 days ago)

Sustainability
Olimpio pini

PAROS-PAROKIA(2 days ago)

Protection isola
Véronique Azemat
ATHÈNES(2 days ago)
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Ορέστης Σακελλαρίου
ΑΘΉΝΑ,(2 days ago)

It is affecting my Life
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΊΠΑΡΟΣ(2 days ago)

Αρχιτέκτων
Ειρήνη Τσιράκη

,ΠΆΡΟΣ, ΚΥΚΛΆΔΕΣ(2 days ago)

Εικαστικός
Not public

FILOTHEI ATHENS(2 days ago)

The most pittoresque part of the island,must be under strict rules.Also ,To protect the island from over population
since the basic needs are not covered.(Health care,streets,water,electricity.)First we make streets and arrange
circulation and then people.
Eleni Fokianou

ΠΑΡΟΣ(2 days ago)

Τερατωδες
BOUHDID Hassan
UCCLE(2 days ago)

Pollution.
Dégradation de l’île
Ανδρεας Μαυρομματης
ΗΡΆΚΛΕΙΟ(2 days ago)

Περιβαλλοντολογικούς λόγους
Spyros Pappas

PAROS(2 days ago)

Because I see that despite all reasonable voices for a sustainable development, the unconsidered business and
touristic evolution entirely alters the vocation of the island, its culture and way of life. There is disproportionality
between big projects and the size and infrastructure of Paros.
Frederic MAHET
PARIS(2 days ago)

Arrêter le développement urbain de Paros
Préserver cette partie sauvage de l.ile
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Diederik Van Rengen
BRUSSELS(2 days ago)

We have to stop this madness of mega hotel constructions!
We already have a huge hotel in kolimbitres with 400 rooms and it is falling apart and we don’t need a new one
next to it
Frosso Zagoraiou
ΑΘΉΝΑ(2 days ago)

Καλλιτεχνης
Stelios Christopoulos
, BRUSSELS(2 days ago)

Carrying capacity of the island cannot sustain any more mega projects
Μπετίνα Ντάβου
ΠΆΡΟΣ(2 days ago)

Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Victoria Preston

ONTARIO(2 days ago)

Paros has been designated by Ministerial Decree as an area of outstanding natural beauty (Τοπίο Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975) and Kolymbithres is one of the last unspoiled areas of the island,
specifically named as an Important Bird Area (Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά GR153) and including protected
archaeological remains under ΦΕΚ 849/Β/ 25-9-1979.
This 440-bed development by EKTER will permanently alter and destroy the natural landscape, will not in
any way fulfil its empty promises of sustainable development and will only add to the already overburdened
infrastructure of the island in high season. Paros has no need for yet more summer hotel capacity which will lie
unused and empty for the rest of the year. A truly sustainable project would seek to extend the tourist season by
investing in activities, events and infrastructure to utilize already existing hotel space out of season. The shortterm investment gains of this project must not be permitted to outweigh the long-term interests of the island.
Exceeding the carrying capacity of Paros will “kill the goose that lays the golden egg”.
Perez Anita

PARIS(2 days ago)

empêcher l invasion de l ile
Not public

ΤΑΎΡΟΣ(2 days ago)

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥ.
Not public

DRYOS(2 days ago)

This project is not environmental healthy it will affect the environment negatively in many ways,at an area that
is significant for its beauty and environmental purpose.And due to its size it will need tremendous amounts of
resources that will affect negatively the community.
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Ευάγγελος Κυρίτσης
ΚΕΡΑΤΣΊΝΙ(2 days ago)

Με ενδιαφέρει η προοπτική μιας αειφόρου προσέγγισης για το μέλλον της Πάρου
ΑΔΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΑΛΑΙΌ ΦΆΛΗΡΟ,(2 days ago)

Αλλοίωση του χαρακτήρα του νησιού, υπερτουρισμός, καταστροφή περιβάλλοντος
Dimitra Mitrogiannopoulou
KIFISSIA(2 days ago)

Η κατασκευή του συγκεκριμένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος θα επιτείνει την αλλοίωση του φυσικού κάλλους
και της ταυτότητας του νησιού.
Η Παρος χρειάζεται βελτίωση των υποδομών και ήπια ανάπτυξη. Αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον τουριστικές
μονάδες, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 50 κλίνες και πρέπει να ακολουθούν την αρχιτεκτονική μορφή και
τον χαρακτήρα του νησιού, αλλοιώς θα γίνουμε ΙΜΠΙΖΑ, αυτο θελουμε;;
Κυριακή Χανιώτη

ΚΥΚΛΆΔΕΣ(2 days ago)

Όχι στην καταστροφή του νησιού το νσι δεν αντέχει αλλο κόσμο.
Βασιλική Μαργαρίτη
ΑΘΉΝΑ(2 days ago)

Ιατρός
Ellen Sannier

ΑΘΉΝΑ(2 days ago)

Respect
Nikolaos Kozompolis
PAROS(2 days ago)

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες
Χάρης Μαρτίνος

ΝΑΟΥΣΑ ΠΆΡΟΣ(2 days ago)

Η επένδυση αυτή θα προσθέσει ένα ολόκληρο οικισμό στο ήδη κορεσμένο νησί της Πάρου και μάλιστα σε μία πολύ
ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή του νησιού.
Mara Pozoglou Kyrtatou

. ΠΆΡΟΣ , ΠΑΡΟΙΚΊΑ(2 days ago)

Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι Natura.Ας σεβαστούν οι αρμόδιοι το καθεστώς . Όχι μόνο τα συμφέροντα.
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Αργυρώ Μαϊτού
ΠΆΡΟΣ(2 days ago)

Συνεχίζουμε ακάθεκτοι να αλλοιώνουμε το φυσικό τοπίο της Πάρου, χτίζοντας παντού γιγάντια κτήρια, χωρίς να
μας ενδιαφέρει τι είναι τριγύρω. Σε λίγο θα γίνουμε ένα απέραντο ξενοδοχείο, και μάλιστα ξενοδοχείο στο οποίο δε
θα μπορούν καν οι ντόπιοι να βρουν στέγη. Ήδη δεν μπορούν να βρουν δηλαδή. Αυτή τη μελέτη, αυτά τα σχέδια
για όλη αυτή τη γιγαντιαία περιοχή που θα τσιμεντωθεί και θα χτιστεί, ποιος τα ενέκρινε δηλαδή; Τα είδε κάποιος
υπεύθυνος και είπε ότι είναι καλή ιδέα και έβαλε τη σφραγίδα του;
Ανθή Χαρώνη

, ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ(2 days ago)

Δρ. Φυσικής
Ramona Enache-Lorenz
BERLIN(2 days ago)

I have spent a few weeks in Paros and the beauty of this island simply cannot go to waste for such an ugly
development that is completely disrespectful of the environment. We have many friends living there and nobody
needs this.
Not public

OERLINGHAUSEN(2 days ago)

Es wird zuviel bebaut,ohne Rücksicht auf die Natur den Verkehr und dann das wasserproblem welches dann
kommt
Alexandra Williams
RX(2 days ago)

paros is an unique island, full of history and irreplaceable antiquities. it deserves to be respected and cherished
for all to experience and enjoy, and not destroyed by over tourism especially without full consideration for the
sustainability and probable irreparable damage by not doing so.
Μιχάλης Σιαμιδης
ΚΗΦΙΣΙΆ(2 days ago)

προστασία περιβαλλοντος
Georgia Papadopoulou
ΠΑΡΟΙΚΙΆ(2 days ago)

Πρόκειται για τοποθεσία ιστορικής σημασίας και φυσικού κάλλους.
Διπλωματούχος Ξεναγός
Ανδριάνα Πουλοπούλου
ΠΆΡΟΣ(2 days ago)

Ελεύθερος επαγγελματίας
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Marisa Di Bucci

GRÜNKRAUT(2 days ago)

SAVE PAROS!!
OUR BEAUTIFUL ISLAND MUST BE PROTECTED AT ALL COSTS !
This project is NOT for the benefit of Paros , its beautiful nature and it’s people at all!!
STOP this craziness!!
Not public

ΠΆΡΟΣ(2 days ago)

Για περιβαλλοντικούς λόγους
Γαρυφαλλια Μπιζα
ΠΑΡΟΣ(2 days ago)

Η περιοχή είναι φυσικού κάλλους.Πρεπει να μείνει όπως είναι
Cataudella Barbara
LAVAGNA(2 days ago)

Perché conosco bene il luogo.
Τσαγγαριδου Σοφία

ΝΆΟΥΣΑ ΠΆΡΟΥ(2 days ago)

Δεν συμφωνώ με την επεκταση
Jean-Baptiste Leullier
PAROS(3 days ago)

Parce que je vis sur cette ile et que ce projet la denature !!
Despina Brateli

DUESSELDORF(3 days ago)

Weil man nicht alles kaput machen soll.
Μανώλης Μανιός
ΝΆΞΟΣ(3 days ago)

Καταστροφή των Νησιών από τον υπερτουρισμο, σε όλα τα επίπεδα
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ(3 days ago)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Kleopatra Haritou
HYDRA(3 days ago)

environmental reason
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Dimitris Cambouris

MANORVILLE(3 days ago)

Large Resort type developments don’t agree with the Paros Island Natural Beauty.
Paola D’Ambra

CHIERI(3 days ago)

Bellissimo posto
Not public

ΑΘΉΝΑ(3 days ago)

Προτεραιότητα πρέπει να έχει το φυσικό περιβάλλον και ο άνθρωπος.
ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΝΆΟΥΣΑ(3 days ago)

Συνταξιούχος,
Μαρία Δελεντα

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται στο νησί μου τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζομαστε αλλη ξενοδοχειακη μονάδα,
νοσοκομείο Ναι! Βιβλιοθήκη Θέατρο γυμναστηρια ναι!
Not public

ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Argyro Koumoutsi
ΠΑΡΟΙΚΙΆ(3 days ago)

Φοβάμαι για το νησί μου και το περιβάλλον
Emmanuelle Pradere
PARIS(3 days ago)

What about the environment?? Kolympithres, is already very destroyed..
Nature is threatened a lot lately and we CAN NOT allow it
Ταταρη Ελισσαβετ
ΜΑΡΟΎΣΙ(3 days ago)

Because I feel it is imperative that what’s left of the nature , ecosystems, culture and character of the Aegean
islands be preserved .
Not public

ΓΛΥΦΑΔΑ(3 days ago)

Οποιοδήποτε νέο συγκρότημα, όσο ωραίο και αν είναι, θα χαλάσει την ομορφιά στις Κολυμπήθρες.
Ήδη υπάρχει ένα μεγάλο συγκρότημα/ξενοδοχείο, πριν φθάσει κανείς στο Μοναστηρη με παιδική χαρά, το οποίο
δεν ευδοκισε είναι κλειστό και κατεστραμμένο.
Στην αρχή του δρόμου για τις Κολυμπήθρες υπάρχουν ήδη δύο ωραιότατα πολυτελή συγκροτήματα, τα οποία
λειτουργούν και έτσι δε χαλά τη φυσική ομορφιά στις Κολυμπήθρες.
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Chara Ioanna Venetsianou
VOULA(3 days ago)

Ζω αναμεσα στην Αθήνα και στην Πάρο και η συγκεκριμενη περιοχή είναι μια περιοχή σπάνιου γεωμορφολογικού
ανάγλυφου. Ο υπερτουρισμός ελαχιστοποιεί τόσο τα ελάχιστα αποθεματα νερού στο νησί, επιβαρύνει την
καθαριοτητα του περιβάλλοντος και η συγκεκριμενη περιοχή με τους σπάνιους αυτούς βράχους δίνει πολυ μικρή
δυνατότητα σε τουριστες για να μπορέσουν να απολαυσουν με επαρκή χώρο το φυσικό τοπιο. Σαν αποτελεσμα
τόσο οι τουριστες που ερχονται από ξηράς, όσο και οι τουρίστες που ερχονται και απο τα τουριστικά σκάφη
ξεκουραζονται πάνω στους βραχους γιατι δεν υπαρχει πουθενα αλλου χωρος για να κάτσουν. Αν προστεθούν και
άλλοι 440 τουριστες σε αυτή την ηδη βεβαρημενη περιοχή, θα επιταχυνθει η φθορα σε αυτό το σπάνιο φυσικό
τοπιο, και θα είναι μη αναστρεψιμη!
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΊΟΥ ΕΥΘΎΜΙΟΣ
ΡΑΦΉΝΑ(3 days ago)

Δεν θέλω άλλες μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές. Θα καταστραφεί το περιβάλλον του νησιού.
Sotis Filippides

LONDON(3 days ago)

To preserve the island of Paros
Not public

CASTELNUOVO SCRIVIA(3 days ago)

Bisogna preservare il paesaggio e non far diventare Paros un’isola sfruttata per il turismo di massa
Christine Howson
JZ(3 days ago)

Because Paros is not the island it was…we purchased a house here almost 17 years ago…and we are now
leaving…far to much building work but no upgrade in infrastructure ……Paros is a small island hy on earth would
you want to have a development that would just swamp the area…..
ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Θέμης
AGÍA PARASKEVÍ(3 days ago)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Φιλιππος Δραγουμης
ΑΘΗΝΑ(3 days ago)

Καταατροφη πανεμορφου τοπιου
Aikateρινη Τσαβαλου
ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Κατοικώ στο νησί και ζω τους θερινούς μήνες τα μεγάλα προβλήματα του υπερτουρισμού χωρίς σχέδιο και
σεβασμό στο περιβάλλον που θα οδηγήσει στην καταστροφή και την τουριστική απαξία του εντέλει.
Not public

ΠΆΡΟΣ(3 days ago)

Επηρεάζει το μέλλον του νησιού μου! Το τόπο πού μεγάλωσα και πρόκειται να μεγαλώσω τα παιδιά μου!
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Georgios Pitsikalis

ΗΛΙΟΎΠΟΛΗ(3 days ago)

δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα από το να επιτείνει δραματικά τα σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν την Πάρο και
άλλα νησιά ως αποτέλεσμα του υπερτουρισμού.
Moussa Martine

SALLANCHES(3 days ago)

Pour sauvegarder l’authenticité de l’île et promouvoir un tourisme responsable et maîtrisé
ΙΡΙΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΝΑΟΥΣΑ/ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί “φυσικού κάλλους” δεν δέχεται άλλη οικοδόμηση, έχει εγκριθεί νεα ξενοδοχειακή
μονάδα 200 δωματίων στην περιοχή Βίγλα. Ήδη υπάρχει πρόβλημα με την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της
περιοχής. Οι δρόμοι δεν επαρκούν για την αυξημένη κυκλοφορία.
Ειρήνη Μαυρομμάτη

ΝΆΟΥΣΑ ΠΆΡΟΥ(3 days ago)

Εκπαιδευτικός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΕΝΙΤΗΣ
ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε στο κυνήγι του κέρδους και της “ανάπτυξης”; Να μείνει και κάτι βρε παιδιά! Για εμάς
και τα παιδιά μας...
ΕΛΣΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(3 days ago)

Αρχιτέκτονας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΟΥΛΑ
ΗΛΙΟΎΠΟΛΗ(3 days ago)

δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα από το να επιτείνει δραματικά τα σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν την Πάρο και
άλλα νησιά ως αποτέλεσμα του υπερτουρισμού.
Τατιάνα Αναγνωστοπούλου
ΝΤΡΆΦΙ(3 days ago)

Αλλοίωση της περιοχής, τουριστική υπερεκμετάλλευση, μηδενική προστασία και μέριμνα περιβάλλοντος
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Kostas Dimopoulos
ATHENS(3 days ago)

Προκειται Για Φαραωνικο Εργο Εκτοσ Κλιμακασ. Στο Ορια Του Νομου Η Δομηση Στουσ Λοφουσ Του Νησιου
Αλλειωνει Βαναυσα Το Παραδοσιακο Νησιωτικο Τοπιο. Ο Υπερτουρισμοσ Και Η Υπερδομηση Οδηγουν Σε Εξαντληση
Των Ηδη Ανεπαρκων Φυσικων Πορων Και Επιβαρυνει Τισ Ελλειπεισ Υποδομεσ. Δεδομενων Των Συνθηκων: (1)
Κλιματικη & Διατροφικη Κριση (2) Αδιαφορια Τησ Πολιτειασ Για Το Περιβαλλον, Η Ερωτηση Ειναι Μονο Μια: Οι
Επιχειρηματιεσ Του Τουρισμου Δεν Αντιλαμβανονται Οτι Σε Λιγα Χρονια Οι Επενδυσεισ Τουσ Θα Απαξιωνονται
Αφηνοντασ Μονο Κουφαρια Σε Ενα Πρωην Ομορφο Νησι Του Οποιου Οι Μονιμοι Κατοικοι Δεν Θελουν Να Βλεπουν Τι
Ερχεται…
This Is A Pharaonic Out-Of-The-Range Project. Within The Boundaries Of The Law, The Construction On The Hills
Of The Island Brutally Alters The Traditional Island Landscape. Over-Tourism And Over-Construction Βοτη Lead
To The Exhaustion Of Already Insufficient Natural Resources And Burden The Missing Infrastructure. Given The
Circumstances: (1) Climate & Food Crisis (2) Indifference Of The State For The Degradation Of The Environment,
The Question Is Only One: Tourism Entrepreneurs Do Not Realize That In A Few Years Their Investments Will Be
Discredited By Leaving Only Hollows On An Early Beautiful Island Whose Permanent Residents Do Not Want To See
What Is Coming...
Stavros Chatzipanagiotou
LA GARRIGA(3 days ago)

To avoid destroying the Greek natural environment
Christina Kontaratou
NAOUSA(3 days ago)

It Is Essential To Protect The Natural Beauty.
This Gigantic Investment Will Destroy The Beauty And The Identity Of Our Island!
Maria R Alivisatos
DRIOS(3 days ago)

overdevelopment and losing character of greece
Theodosios Malatestas
STOCKHOLM(3 days ago)

Because it ruins the environment and continues getting Paros and the local tourism to the wrong direction.
Φασουρα Μαρια

ΗΡΑΚΛΕΙΟ(3 days ago)

Είναι ενάντια στο φυσικό περιβάλλον
Gianna Drakou

PAROS(3 days ago)

Ανησυχώ για την τουριστική έξαρση

σχόλια openpetition 17 / 102

Νικόλας Στεφάνου
ΠΆΡΟΣ(3 days ago)

Ο πυρήνας της ταυτότητας των Κυκλάδων, που τις έκανε τόσο δημοφιλείς, είναι μεταξύ άλλων:
- η μικρή κλίμακα
- ο μινιμαλισμός
- οι ζωντανές τοπικές κοινότητες
Αυτές οι μεγαλο-αναπτύξεις αρνούνται αυτή την ταυτότητα και αποκλείουν την τοπική κοινότητα.
Πιστεύω ότι μόνο όταν οι τοπικές κοινότητες συνειδητοποιήσουν το αβέβαιο μέλλον που τους επιφυλάσσει αυτού
του είδους η ανάπτυξη θα είναι δυνατόν να απέχουμε από αυτήν.
Αλιπραντης Γρηγορης
ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

ιδιώτης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΖΑΚΑ
ΑΘΗΝΑ(3 days ago)

Για τη διαφύλαξη του μοναδικού αυτού φυσικού περιβάλλοντος.
Αλεξάνδρα Ταρσένη
ΝΆΟΥΣΑ(3 days ago)

Εκπαιδευτικός
Anna zoumi

- ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ(3 days ago)

Σωτήρης Καστρουνής
Πάρος
3 days ago
*****
Είναι μια εγκατάσταση κτιρίων πέρα από την κλίμα του νησιού. Δεν μπορεί να παρακάπτωνται νόμοι και οικιστικες
ρυθμίσεις για λίγους και αν γίνει εξαίρεση σε έναν γιατί όχι σε δεύτερο και τρίτο; Τελικά υπάρχει φερουσα ικανότητα
για το νησί;
Angelos Tselioudis
BRUSSELS(3 days ago)

I own a house in Paros and I want the island’s wildlife to remain untouched
Petros Kaloudis

KIMOLOS(3 days ago)

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δημήτρης Καλανδράνης
ΠΆΡΟΣ(3 days ago)

Το νησί έχει φτάσει στα άκρα του. Οι υποδομές δεν αντέχουν περισσότερο κόσμο. Η ανέγερση τεράστιων
τουριστικών καταλυμμάτων θα είναι καταστρεπτική.
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Αγγέλα Γεωργαντά
ΠΡΈΣΠΕΣ(3 days ago)

Αρχιτέκτων μηχανικός
Μπιγδανος Γεωργιος
ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Διοτι δυστυχως η Παρος καταστρεφετσι με την περαιτερω οικοδομηση.Θα καταντησει ενα υπερδομημενο νησι
Κυριακή Πρωτοψάλτη-Πολυχρόνη
ΑΘΉΝΑ(3 days ago)

Ψυχολόγος Θεραπεύτρια Οικογένειας
Spyridon Perris

ATHENS(3 days ago)

It is important to stop this project due to the negative impacts to the island touristic future (overtourism). Paros
will not end up like Mykonos.
Helen Andrews

LONDON(3 days ago)

I spend my summers on Paros and it’s a really beautiful island
Ben Compton
NA(3 days ago)

This is the most beautiful piece of land near Monasteri and must be protected at all costs
Μακρής Κωνσταντίνος
ΔΡΥΟΣ(3 days ago)

Κηπουρός
Not public

ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Γιατί είναι εκτος της κλίμακας του τοπίου
Konstantinos Kostinakis
THESSALONIKI(3 days ago)

Ειμαστε υποχρεωμενοι να σταματησουμε καθε καταστροφη της ζωης. Μιλαω απο πειρας λογω επαγγελματος.
Πολιτικος Μηχανικος και Δασολογος
Solomon FELOUS
GLYFADA(3 days ago)

Cause it’s the only citizen action that can put a stop to the industrialisation of the Greek natural habitat-under a
thin veil of ecology lies - by solely money making corporate interests

σχόλια openpetition 19 / 102

Not public

MOLOS(3 days ago)

Save Paros
Stella Lubsen

VUFFLENS LE CHATEAU(3 days ago)

Because it greatly ruins the beautiful nature of our beloved island and thereby changes the social climate of its
inhabitants and their traditions.This project is NOT for the benefit of Paros and it’s people at all.
Wolfgang Luz

MÜNCHEN(3 days ago)

Naturschutz
Παπαδόπουλος Νικόλαος
ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Καταστροφη
Manolis Klontzas
. BRNO(3 days ago)

Δύο λόγια, συνοπτικά Είναι εμφανές ότι για την τοπική κοινωνία ο χώρος, το τοπίο, συνθέτει μοναδικό για αυτούς “ιστορικό φυσικό
τοπίο”. Αποτελεί δηλαδή στην ουσία μνημείο, ένα μνημειακό σύνολο που η τοπική κοινωνία σε συνεργασία με τους
αρμόδιους για την κληρονομιά φορείς της πολιτείας οφείλουν να υπερασπιστούν.
Η αλλαγή χρήσης γης - η αλλαγή του ιστορικού χαρακτήρα αποτελεί σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τις αρμόδιες
επιστημονικές επιτροπές του έναν από τους κυριότερους παράγοντες των καταστροφικών αλλαγών που προκαλεί
ο σύγχρονος ανθρώπινος πολιτισμός μας στη φύση. Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να περιορίσουν αυτές τις
ανθρωπογενείς αλλαγές.
Οι αλλαγές αυτές ως γνωστόν επιδρούν καθοριστικά στην κοσμική και στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.
Η όποια επέμβαση στο χώρο πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη με απτές και αντικειμενικού χαρακτήρα αποδείξεις
ότι δεν θα αλλάξουν ραγδαία και ανεπιστρεπτί τα γεωχημικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά του τοπίου και το
ιστορικό γεωλογικό ανάγλυφο. Αυτά ορίζονται αντικειμενικά και με αυστηρό τρόπο. Επίσης ότι δεν θα υπάρξει
επίδραση στις άλλες μορφές ζωής που συν-διαμορφώνουν ιστορικά το τοπίο.
Τέτοιου χαρακτήρα μελέτες σε συνδυασμό πάντα με τις μελέτες αρχαιολογικού χαρακτήρα απουσιάζουν.
Έτσι όμως συμβάλουμε σε μια ανατροπή - καταστροφή μη αναστρέψιμη που αλλάζει τον φυσικό ιστορικό
χαρακτήρα του τόπου και κατ’ επέκταση επιδρά αρνητικά στην σχέση της τοπικής κοινωνίας με τον τόπο της
(μεταλλάσσοντας την ιστορική σχέση).
Αρχαιολογος , Έδρα Αρχαιολογίας και Μουσειολογίας UNESCO
Ερευνητικό ινστιτούτο ARCAIA Brno.
Ινστιτούτο Φυσικής κ Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής του παγκόσμιου οργανισμού για την κληρονομιά : OUR WORLD HERITAGE
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ
MAROUSI(3 days ago)

Συνταξιούχος
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Δημήτριος Σ. Πατέλης
KERATSINI(3 days ago)

Τέτοιας κλίμακας κατασκευή θα επιφέρει ανήκεστο βλάβη στο τόσο ευαίσθητο και ήδη κακοποιημένο περιβάλλον
των Κολυμπηθρών. Δημήτρης Σ. Πατέλης, καθηγητής φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης
Not public

ΠΆΡΟΣ ΝΆΟΥΣΑ(3 days ago)

Η κατασκευή του έργου αλλοιώνει τον χαρακτήρα του νησιού
Ευαγγελια Σπυροπουλου
MUNICH(3 days ago)

I cannot see the wonderful island of Paros getting destroyed through overbuilding and overtourism.
Instead of building a new hotel, why not renovate the old hotel Porto Paros?
Anastasia Mastoropoulou
ΠΆΤΡΑ(3 days ago)

Υποβάθμιση περιοχής
Toni Atkinson

PAROS(3 days ago)

The over development of Paros, and in this particular area, is a huge concern, not only because of the the lack of
infrastructure the island currently has, but also the environmental impact in this area a development of this scale
will effect negatively.
Quiles Tsimaratos
ALLAUCH(3 days ago)

je suis très attachée a ce lieu
Nadine Smets

EVERBERG(3 days ago)

Paros must be protected from non-respectful investments before it’s too late
Michel Mernier

EVERBERG(3 days ago)

Paros must be protected from non-respectful investments
Έλενα Τερζή

ΠΑΡΟΙΚΊΑ ΠΆΡΟΥ(3 days ago)

Είναι σημαντικό γιατί σαν κάτοικος που ζει κ εργάζεται στο νησί, με βρίσκει αντίθετη η κατασκευή τέτοιων
τεράστιων μονάδων σε περιοχές φυσικού κάλλους καθώς κ η μαζική δόμηση ενός ήδη ανεπτυγμένου τουριστικά
τόπου, όπου ήδη δεν έχει επάρκεια σε βασικούς φυσικούς πόρους (νερό) και υποδομές.
Not public

ΝΆΟΥΣΑ ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Υποβάθμιση της περιοχής
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Ottilie Compton

AMSTERDAM(3 days ago)

We should not be building this island up any more. It should be protected.
Stefania Zefkili

ATHENS(3 days ago)

Mass tourism is destroying the island of Paros. Let’s stop being greedy and protect our natural and cultural
heritage
Cherine Abdel Sayed

PAROS PARIKIA(3 days ago)

We want to save guard the authenticity of the island and preserving it firm opening opportunities to oversized
projects and multinationals
Ευρυδίκη Δημητριαδου
ΑΘΗΝΑ(3 days ago)

Για να προστατέφτει το περιβάλλον και να αποφευχθεί η περαιτέρω τουριστική υπερεκμεταλευση σε ενα ακόμη
Ελληνικό νησί!
Φωτεινή Αναστασίου
ΠΑΡΟΙΚΊΑ(3 days ago)

Θεωρώ ότι είναι άλλη μια βάναυση παρέμβαση σε ένα τοπίο που θα έπρεπε να έχει από καιρό ανακηρυχθεί σε
περιοχή Natura και Μνημείο Φυσικού Κάλλους. Επίσης, η ευρύτερη περιοχή έχει και σημαντικό Αρχαιολογικό
ενδιαφέρον, με επίκεντρο την Μυκηναϊκή Ακρόπολη
Φωτεινή Αναστασίου
Μεταφράστρια
Olivia compton
NA(3 days ago)

My family and I are moving to this area in Paros and will be affected.
Marco Hubeli

LUGANO(3 days ago)

Perché progetti come questi snatura irrimediabilmente l’isola e rischiano di portare solo un peggioramento della
qualità i vita per abitanti e visitatori.
Paros ha raggiunto il suo limite.
Gérard larrieu

LAROIN(3 days ago)

Protection de l environnement
et contre un projet financier privé
Maria Kasidopoulou

SANTA MARIA(3 days ago)

Because it’s natura area & should be protected
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ΣΤΑΥΡΟΣ Στέλλας
ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Γιατί οταν χτιστουν 12.000 τμ κατοικιών, θα προκαλέσουν μια τεράστια αλλοίωση στο φυσικο περιβάλλον σε μια
περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Γιατί στην ουσία θα δημιουργηθεί ένας νέος οικισμός, που θα προκαλέσει
πληθυσμιακή αλλοίωση στο νησί, χωρίς να υπάρχει κάποιος γενικοτερος σχεδιασμός για αυτό. Η περιβάλλοντος
μελέτη είναι τελείως ανεπαρκής ως “τοπικου” χαρακτήρα.
Υ. Γ και με τις κλήσεις του εδάφους τι γίνεται;; θα υπάρξει εφαρμογή του νόμου;;
Κλαίρη Σεραφείμ
ΠΆΡΟΣ(3 days ago)

Πρέπει να προστατέψουμε το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου από την ραγδαία αυτή τουριστική
ανάπτυξη. Το νησί μας βουλιάζει τους καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές για να φιλοξενίσουμε
τόσο κόσμο, ούτε για να ζήσουμε εμείς οι ίδιοι οι ντόπιοι. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη βάζει σε κίνδυνο τους φυσικούς
μας πόρους και ειδικότερα το πόσιμο νερό του δικτύου.
Αυτό το οικοδομικό έργο προτείνεται για έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες ανέγγιχτους βιότοπους του
νησιού και μια από τις σημαντικότερες ορνιθολογικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη.
Ως πωλίτες της Πάρου, καλούμαστε τώρα να συνδραμουμε για την προστασία του νησιού μας και του τοπίου αυτού,
για το μέλλον μας και για τα παιδιά μας.
Jerzy Kowalski

PARIKIA(3 days ago)

Please do not spoil the natural beauty of the island
Not public

ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Antoine Borrelly

ABLON SUR SEINE,(3 days ago)

Let’s preserve the island of Paros.
Not public

ABLON SUR SEINE(3 days ago)

Pour préserver la béate de l’île et qu’elle ne perde pas son âme.
Paola Frare

REFRONTOLO(3 days ago)

Protezione dell’ambiente
Mary Anthony

HABERFIELD(3 days ago)

The overdevelopment of this beautiful Greek Island
will adversely affect the natural beauty of this island and I am concerned of the environmental affect and
overcrowding.
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Not public

ΚΟΥΦΆΛΙΑ(3 days ago)

Λυπάμαι και ανησυχώ
Not public

PÁROS(3 days ago)

This huge development is making a strong negative impact on our environment. Our island’s infrastructure
cannot sustain these kinds of huge complexes.
Κωνσταντινος Οικονομου
ΠΕΡΑΜΑ(3 days ago)

Ιδ. Υπαλληλος
Δημήτρης Ταγκαλάκης
ΜΑΡΟΎΣΙ(3 days ago)

Να μείνει κάτι αυθεντικό στο νησί
Franka van der Loo

AMSTERDAN(3 days ago)

I love Paros. The bay area at Naoussa should NOT be filled with buildings. Paros should NOT be sold to commercial
bidders.
Borrelly Ghislain

ABLON SUR SEINE(3 days ago)

Il faut limiter les trop gros projets de construction sur les cyclades et classer les terrains en espaces naturels
protégés
ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΙΟΣ(3 days ago)

Συνταξιουχος τραπεζικος
ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ
-43 ΑΘΗΝΑ(3 days ago)

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΙΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
Peter van de Graaf
ANIERES(3 days ago)

Overbuilding in remote and secluded area
Κολοκοντες Σωτηρης

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΣ(4 days ago)

Ναυπηγος Μηχανολόγος Μηχανικός
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Intianoy Φλωρανσ

NEA EΡΥΘΡΑΙΑ(4 days ago)

I have been going to Paros for the last 25 years and I would like the island to keep its traditions and character
and to have qualitative and not massive tourism.
Βασίλης Γουζιος
ΠΑΡΟΣ(4 days ago)

Η εκμετάλλευση του φυσικού περιβαλοντος από τέτοιου είδους εταιρείες υποβαθμιζουν
την ποιοτητα ζωής του τόπου (μουσικός)
Φραγκίσκος Κεφάλας
Τ. Κ.(4 days ago)

Η
Γιώργος Φρίμης
ΆΛΙΜΟΣ(4 days ago)

Δημοσιογράφος
Manolis Issigonis
ΠΑΡΟΣ(4 days ago)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
Παναγιωτοπουλου Δεσποινα
ΧΑΛΑΝΔΡΙ(4 days ago)

Η Παρος έχει ήδη πολλές μονάδες τουρισμού που ήδη έχουν επιβαρύνει την εικόνα της και τον φυσικό της
πλούτη,εδώ και τέσσερα χρόνια βλέπουμε μια άνιση και ραγδαία ανάπτυξη σε ένα νησί που δεν χωράει πια τίποτα
επι πλέον πίσω Μάρλον αυτή την μαζική μονάδα στις κολυμπήθρες
Αργυρω Πετροπουλου
ΝΆΟΥΣΑ(4 days ago)

Γραφίστρια
Μπεκές Δημήτρης

HUDDINGE(4 days ago)

Νοσοκόμος
Patrizia Carrara
PAROS(4 days ago)

because true sustainability for Paros, not that of those who have only economic interests, is in danger. All this
would be a serious precedent!
Γιάννης Κονταράτος
ΑΘΉΝΑ(4 days ago)

Για να μείνει η Πάρος ένα όμορφο Κυκλαδονήσι και όχι ένας κουμπαράς με καπιταλιτιστικά εκτρώματα να
φιτρώνουν δεξιά και αριστερα
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Ρούσσου Τσαμουριά Ευαγγελία
ΠΑΡΟΣ(4 days ago)

Συνταξιουχος
Not public

PAROS(4 days ago)

Weil Paros den gesamten Charm verliert. Die geplanten Entwicklungen sind unverantwortlich. Es fehlt an jeglicher
Infrastruktur, um ein Beispiel zu nennen die Verbesserung dee Gesundheitsversorgung und ein Spital auf der
Insel.
Anthony Gouye

BOULOGNE BILLANCOURT(4 days ago)

Pour la préservation de Paros !!!
Not public

ΠΑΡΟΣ(4 days ago)

Επιχείρηματιας
Μανόλης Γαϊτάνος
ΠΆΡΟΣ(4 days ago)

Τέτοιο έργο είναι ασύμβατο με το νησί.
Dimitra bofylatou
HALANDRI(4 days ago)

I say yes to nature
Χανιώτη Καλλιοπη(Πέπη)
ΛΕΥΚΈΣ ΠΑΡΟΥ(4 days ago)

Αγαπώ τον τόπο μου και δεν θέλω τέτοιου είδους αναπτυξη
Pal Geo

PAROIKIA(4 days ago)

Αυτου του ειδους η δομηση καταστρεφει την όψη του νησιού και νομιζω οτι το ισοζυγιο κερδους και ζημιας για τον
ντοπιο πκηθυσμο το φυσικο περιβαλλον και την πολιτιστικη ιστορια του νησιου θα ειναι αρνητικό
Πετρος Παλλης

ΑΘΗΝΑ(4 days ago)

Να μην καταστραφεί ένα ακόμα κομμάτι της Πάρου. Είναι πολύ σημαντικό για το οικοσύστημα της περιοχης
Not public

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ(4 days ago)

Δεν θελω την καταστροφη του τοπου μας
Δημοσιογραφος

σχόλια openpetition 26 / 102

Hilary Andre
RL(4 days ago)

The Greek Islands need to be unspoilt. Paros is beautiful as it is and doesn’t need a large resort hotel.
Μπαρμπαρίγος Αντώνης
ΝΆΟΥΣΑ(4 days ago)

Το νησί δεν έχει ανάγκη από τουριστικές μονάδες τόσο μεγάλης κλίμακας!!!
Οι επισκέπτες της Πάρου την λάτρεψαν για τις φυσικές της ομορφιές και την απλότητα του τοπίου της. Τέτοιου
είδους επενδύσεις είναι καταστροφικές για το νησί!!!
Joanna Svärdh Elofsson

SANTA GERTRUDIS(4 days ago)

I have lived in Paros off and on since I was 3 months old and still have a house there which my family are still
frequent visitors too. I am very worried about the development of Paros and how the island is not ready to cope
with the influx of even more tourism, not am I sure these massive developments are suitable on an island like
Paros.
Not public

PAROS(4 days ago)

Because Paros is being ruined by over development
Zedi famelis

ATHENS(4 days ago)

Paros is suffering already. There is nothing in place for the support of such tourism as we have already.
Alexandra Senfft
NAOUSA(4 days ago)

All arguments are mentioned and handed in in the attached opinion. Paros is already overwhelmed and
exhausted with tourists for which it has no -- and never will have -- the sufficient infrastructure. I’ve been a semiresident of this island since 1974. It is my home and I don’t want it to be destroyed by touristic monster projects
which will deeply harm the nature and the quality of the island. Enough is enough!
(Processed)
Αφροδίτη Βαζάκα
ΠΆΡΟΣ(4 days ago)

Γιατί αφορά σε έναν τόπο που είναι ιδιαίτερα φυσικού κάλλους και κινδυνεύει. Εκπαιδευτικός.
John Masters

PAROS(4 days ago)

We must save Paros

σχόλια openpetition 27 / 102

Παναγιώτης Κεφάλας
ΠΆΡΟΣ(4 days ago)

Η δόμηση στην Πάρο που παρουσιάζει σημάδια υπέρ κορεσμού πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια που δεν
επιβαρύνουν σημαντικά την τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Απαιτούμε από το κράτος να εφαρμοστεί
ορθά η νομοθεσία σε κάθε τέτοιο έργο και να απορρίπτονται ψεύδη μελέτες. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Η ευθύνη
σας είναι πολύ σημαντική.
- Κουρτέλλης-

PAROS(4 days ago)

Because the road to the project is insufficient
Lucia Del Moro

COMMUGNY(4 days ago)

Paros è un paradiso che va rispettato e non sfruttato.
Viola Jordan

MÜNCHEN(4 days ago)

Die Insel Paros verliert ihren Charakter und gehört unter Allen Umständen geschützt!
Not public

NAOUSA(4 days ago)

The beautiful nature of Paros has suffered massively over the past decades due to the amount of new
constructions. The island of Paros has been overwhelmed with tourists during the summer months and the island
does not have the infra structure to supply for the amount of people flooding the island.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΛΗΣ
ΧΑΛΚΊΔΑ(4 days ago)

Κηπουρος
Iason Gkikas

CYCLADES(4 days ago)

This petition is important as to maintain a healthy and calm living on the island
Άλκης Ντάουνγορντ
ΠΆΡΟΣ(4 days ago)

Η ανεξέλεγκτη δόμηση μεγάλων εκτάσεων στην Πάρο έχει τεράστιες επιπτώσεις για το περιβάλλον και τον
πολιτισμό του νησιού. Είδη υπάρχει σοβαρή έλλειψη και υπερκατανάλωση των υδάτινων πόρων του νησιού και
καταπάτηση τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους μεταξύ πολλών άλλων επιπτώσεων.
Lampropoulou Niki Eleni
NAOUSSA(4 days ago)

The infrastructure of a small Cycladic island cannot sustain the size of this investment
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Andreas Georg Aristides Pithis
NAOUSSA(4 days ago)

I have been coming to Paros for my entire life, my family has a house in Kolymbithres. I am 37 years old and
learnt swimming in the bay of Naoussa. It breaks my heart to see how the island gets destroyed due to corporate
interests without any deeper consideration of environmental issues. One more hotel? What for? Where should
the water come from?
Jean-André TSIMARATOS
TORREILLES(4 days ago)

Car je suis résolument en faveur de La protection des sites naturels
Νίκος Μαλατέστας
ΜΑΡΟΎΣΙ(4 days ago)

Για να συμβάλει στην αποτραπή μιας επένδυσης που θα επιδεινώσει πολύ τις αρνητικές συνέπειες του
υπερτουρισμού στην Πάρο.
Dafni Tsimaratou
ΑΘΗΝΑ(4 days ago)

Είναι σημαντικό να προστατέψουμε την ήδη ανεπτυγμένη περιοχή από υπερβολική δόμηση και μη ανατρέψιμη
καταστροφή του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της. Η ανάπτυξη στην περιοχή πρέπει να γίνει με όρους βιώσιμου και
η προτεινόμενη επένδυση δεν είναι άλλο από μια τεράστια κλασική τουριστική επένδυση που σε καμία περίπτωση
δεν πλήρει τους αναφερόμενους σκοπούς της ( ήπια , βιώσιμη και στρατηγική επένδυση)
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Why is this petition important to you?
https://www.openpetition.eu/petition/kommentare/the-implementation-of-the-ekter-sa-plan-in-kolymbithres-paros-must-be-prevented-at-all-costs?sortierung=datum#petition-main

Janet Alibrandis

PARKTON(1 hours ago)

There is no need for a huge mega-develoopment that will not help the island. This is such a beautiful area
attracting the nature lover and the good tourists.
Alan Reid Bishop

CARROUGE VD(1 hours ago)

Je suis contre ce genre de tourisme aujourd’hui, il n’a plus sa place dans un monde qui va à sa perte!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ
Ν.ΨΥΧΙΚΟ(2 hours ago)

Συνταξιουχος Ηλεκτρολογος Μηχανικος
Thalia Venieri

ATHENS(13 hours ago)

Paros is already overwhelmed with tourists. We don’t need more, the island is destroyed, the infrastructure can
not support any more tourism.
Agalis Manessi
DW(14 hours ago)

Caring for the environment is taking care of the inheritance of future generations, our children and our childrens
children.
Not public

JUAN LES PINS(16 hours ago)

Ce lieu magique va perdre son authenticité et c’est bien dommage pour Paros.
Les hôtels sont suffisamment nombreux à Naoussa ! Je crains que Paros devienne un nouveau Mykonos et dans
ce cas je ne viendrai plus !
Delhaye Anne

STRASBOURG(16 hours ago)

Je viens depuis 30 ans à Paros et je comprends que des changements se fassent pour favoriser le tourisme
dont l’île bénéficie au final. MAIS on ne peut que regretter les constructions de luxe dans des endroits qu’il faut
ABSOLUMENT préserver pour préserver lequilibre et la beauté de l’île. Je ne viendrai plus jamais avec les amis en
celueu magique, ni pour nager ni pour admirer ke lueu ni pour ecouter de l’opéra...
Δημήτρης Μάτσας

ΚΟΜΟΤΗΝΉ(17 hours ago)

Διαταράσσει την κλίμακα του νησιωτικού Παριανού περιβάλλοντος και υπερβαίνει τη χωρητικότητα του τοπίου της
περιοχής.
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Oona Giesen

PAROS(17 hours ago)

Ik woon en werk op Paros en het eiland bezwijkt zomers onder de toeristen .... we moeten er allemaal van leven,
maar de infrastructuur is niet voldoende.
Problemen zijn bv
De wegen
Het water
Geen echt ziekenhuis, 1e hulp post
Geen personeel
Geen woningen voor personeel
Niet genoeg openbaar vervoer en taxis
Last but not least is Kolymbithres natuurgebied
Not public

TERVUREN(21 hours ago)

J’aime Paros, sa quiétude, sa nature
Ugo Tsimaratos

AIX EN PROVENCE(22 hours ago)

My family has been in Paros for decades and we love our island.
Giles Dobson

JZ(22 hours ago)

We love Paros and this will ruin the island
karl Bisseuil

PARIS(22 hours ago)

J’adore paros et je pense qu’il préserver cette île en arrêtant les constructions
Simon Burgess

SW6 5DL(23 hours ago)

This area has already been unsuccessful in the construction of a site to entertain and amuse families. It is not
family friendly and introducing another huge development along the same lines is pure stubbornness or stupidity
or worse. In addition the large expanse of the adjoining areas will be spoilt. This must NOT be allowed to proceed.
We visit for long periods annually but will no longer do so if this is given permission to proceed.
Guillaume Sautereau
PARIS(23 hours ago)

J’apprécie cette région et souhaite qu’elle préserve son calme, sa beauté et son équilibre naturel (paysage, faune,
flore, ressources hydriques), ce qui parait incompatible avec ce projet.
Not public

PAROIKIA(23 hours ago)

To prevent the loss of the magic of the island of Paros
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Not public

ALT RUPPIN(1 day ago)

Landschaftsschutz
Romalia Roussou
PAROS(1 day ago)

Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα μέρη που αγαπάμε, και ζούμε χωρίς να καταστρέψουμε την ομορφιά τους..
Christo van der Merwe
HEIDELBERG(1 day ago)

Keep Paros as it is, do not overrun it with big hotels... please
Jennifer SIFNEOS

PAROS ISLAND(1 day ago)

To save the special environments in Paros which are slowly being eroded by greed and money.
Melanie Tsimaratos
SW6 4LQ(1 day ago)

Mass tourism is infecting Paros, time to be responsible!
Reheman Mauron Nuliya
MEINIER(1 day ago)

Difficile de comprendre la nécessité de ce projet à cet endroit !
Julia Ingersoll

BIG SUR, CALIFORNIA(1 day ago)

I have visited Paros every year since 1989. Ghe island’s natural resources must be safeguarded for the local
people and the nature of the island preserved or risk destroying the already strained equilibrium.
Kelly Biscuso

CHICAGO(1 day ago)

We have visited Paros and a resort of this size would drastically change the island for the worse.
Margarita Panoriou
PAROS(1 day ago)

Γιατί έχει σκοπό να προστατεύσει το περιβάλλον
Ιωάννης Βαμποράκης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ(1 day ago)

Η τουριστική βιομηχανοποποίη αυτής της μοναδικής σε φυσικό κάλλος περιοχής θα επηρεάσει αρνητικά όλο το
νησί . Η Πάρος δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει “Μύκονος” .
Eleni Kyriacou

, ATHENS(1 day ago)

Preservation of natural beauty of the region.
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Ali (Alasdair) Boyle
HOVE(1 day ago)

It is destroying a beautiful piece of land that should be protected.
Boaz Harrosh

NAOUSSA(1 day ago)

KOLYMBITHRES is a world wide unique Nature beauty and a Sacred energetic Healing space.
Nature and mother earth is very strong, and empowering there. Where one can come, make a ceremony of
thanks to Mother, and receive deep healing of *hope* and calm.
This project will destroy it.
Please Please Please do not abolish one of the most rear spots on Earth
Louise van Steensel

TURRAMURRA NSW(1 day ago)

I have travelled a lot over the past 10 years and am saddened by the impact on many natural environments of
development for the goal of economic growth and profit. Without a doubt, the proposed tourism development on
Paros will result in degradation of the existing natural environment and negatively impact the local community
and their culture. Whilst organisations have the right to make a profit, it should not be at the expense of the
environment and local communities. I know people in the local community who will be affected by this.
Not public

SAN FRANCISCO(1 day ago)

Please Preserve the beauty of Kolimbithres. Do not allow traffic to clog the one road in. The air, the sea and the
ambience will be destroyed should this resort be built.
I love Naoussa and the Island of Paros.
Ja Maximilian Kruse

WERMELSKIRCHEN(1 day ago)

Weil die Insel eh schon mit Touristen überbelastet ist
Not public

SW5 0QH(1 day ago)

I spend 5 months per year in an ever changing Paros, there is not adequate infrastructure to support this
development.
Not public

OAKLAND(1 day ago)

Paros is being wantonly overdeveloped at breakneck speed. Certain developers have no regard for preservation of
wildlife, natural habitats, traditions and culture, and when they’re gone, they are gone. This project seems to be
motivated by greed and zero consideration for the island.
Not public

ΑΓΊΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ(1 day ago)

Διότι με τα τεράστια συγκροτήματα αλλάζει ο χαρακτήρας των νησιών αισθητικά.
Ήδη η Πάρος είναι βεβαρυμένη πολύ κυκλοφοριακά. Πόσους παραπάνω τουρίστες μπορεί να αντέξει;
Οι υδάτινοι πόροι της δεν είναι ανεξάντλητοι.
Τι θα γίνει με τόσα παραπάνω λύμματα;
Βγάζουμε με τα χέρια μας τα μάτια μας
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Anna van Dijk

BERG EN DAL(1 day ago)

The island is already fully built, there are more than 700 homes for sale on a population of 15/20,000 people, no
one is going to think the market is skewed here, plus you have to maintain this beautiful natural area.
Gillian Moore
JP(1 day ago)

I have been visiting Paros for 32 years and the island is being ruined by over tourism and commercialism.
ΧΑΓΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΌΝΥΣΟΣ(1 day ago)

Διοτι αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού.
Γεωπόνος
Esther Baier

CHAMERAU(2 days ago)

Die Idylle und Lebensqualität auf dieser wunderschönen Insel sollen erhalten bleiben und nicht alles “zugemüllt”
werden. Saniert lieber Tierheime und Kindergärten!
Danke.
Massimiliano Farinon
PAROS(2 days ago)

Paros non è Ibiza
Not public

CHICAGO(2 days ago)

In visiting Paros, I fell in love with it due to its pristine natural beauty. The water is similar to the Caribbean. The
rocky terrain is abundant in its wildlife and vegetation. Also of note was that there is almost no litter. Paros is a
bastion of nature’s beauty, and I do not want to see this magnificent place ruined with new construction.
Anne Jamolli

LE MOURET(2 days ago)

Je trouve l’endroit magnifique ,se serait dommage de laisser construire un trop grand complexe
Ivor Ambrose

MAROUSI(2 days ago)

Greece needs to protect its natural and cultural heritage from this rampant exploitation that only serves to line
the pockets of capitalists with no regard for the local community and “genius loci”. Resort tourism is totally
inappropriate in untouched natural landscapes such as this. Speculative investors have no place here. The
proposal itself shows no regard for principles of sustainability it falsely espouses and it is entirely contrary to the
concept of “responsible tourism” which Greece claims to respect. NO! to this plan!
(Processed)
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Phoebe Fothergill
HG(2 days ago)

Paros is a beautiful island and should keep its natural beauty without being ruined by people wanting to fill their
pockets with money from tourism
Perisset Linda

CHARDONNE(2 days ago)

It is important to preserve Paros and the sublime site of Kolymbithres. I’ve been coming here for 37 years!
Tracy Varley

CHICAGO(2 days ago)

It’s imperative we preserve the pristine nature of Paros. This development would be detrimental.
Thomas Holmes

NAOUSSA(2 days ago)

The island has rapidly diminishing wild areas. This huge development is disproportional to the island and will
have a very negative impact on this beautiful wild area of the island.
Conreur Aaron

BRUXELLES(2 days ago)

Why building something so ugly an big in such a beautiful place. It Is not Benidorm
Brady Sabolik

FARGO, NORTH DAKOTA(2 days ago)

Need to preserve the beautiful island and protect the farmers
James Laughland
DL(2 days ago)

Kolymbithres is beautiful and unspoilt and should stay that way
Lombardo Cristina
TORINO(2 days ago)

Non rovinare l isola.
Peter Parmigiani

SW3 6PP(2 days ago)

To save the islands heritage
Susanna Gelmetti
SW3 6PP(2 days ago)

To preserve the island !!
Ares Kretsis

LONDON(2 days ago)

To preserve the natural beauty and true spirit of Paros
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Massol eric

LAMBERSART(2 days ago)

Il faut préserver la Grèce et ses îles de ce genre de construction
Ελενη Γαρακη

PAROS(2 days ago)

Δεν υπάρχουν σοστες παροχές στο νησί!
Boiana Doero

PAROS(2 days ago)

Je suis habitante de Paros et je trouve que des projets gigantesques comme celui-ci n’ont rien à chercher sur une
petite île. Il faut d’abord avoir l’infrastructure nécessaire pour tout le monde (hôpital, routes, internet…).
Ronit Shimon

ALIKI, PAROS(2 days ago)

We have to keep this beaches and land to the coming generation. The island can’t support such an amount of p
we people. Money destroy the island already
Not public

MEXICO CITY(2 days ago)

Maintaining this area with limited more local structures is important to the protection of the Cyclades. My
husbands family has generations of memories in this area.
Carolyn Elliott

FACTORYVILLE PENNSYLVANIA(2 days ago)

I cherish the purity of this peninsula. It is why I have gone to Paros for the last 11 years. In 6 years, this entire
project will be trashed with overuse. Money will be made in this time, but the peninsula will be ruined forever.
Short-sighted greed will destroy Paros, as it has Mykonos and Santorini. Here is a chance to protect what God
gave you. In ten years, you will be glad you did. Being too rich always involves evil.
Ariane Lemaire
DIJON(2 days ago)

Mes grands-parents ont une maison à Paros et elle me reviendra quand je serais plus grande. Je ne veux pas que
les beaux coins de Paros se transforment en hôtels car il y en a déjà beaucoup et il faut préserver les endroits
magnifiques.
Amit Ron

KOSTOS(2 days ago)

I am residence of PAROS for over 12 years And directly affected from the over tourism That Big mega luxury hotel
proof to give nothing to the island and to the island residence Create heavy burden on The natural resources of
the island in decrease dramatically our right quality life
Alexandre Lemaire
DIJON(2 days ago)

Je suis un garçon de 11 ans et je vient à Paros tous les été. J’aime bien cet endroit et je trouve qu’il ne faut pas
détruire ces beaux paysages en construisant des hôtels.
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Bertrand Chateau

LA TRONCHE(2 days ago)

Pour conserver à Paros son caractère unique, gage d’un développement économique et social harmonieux à long
terme.
Martine Plaine
PARIS(2 days ago)

Paros est une île à laquelle je suis très attachée, je ne souhaite pas qu’elle change et se défigure
Neva Bergemann
PARIKIA(2 days ago)

to help stop overbuilding on the island. the importance of leaving natural, unaltered habitats for wildlife and
people.
Not public

PARIS(2 days ago)

I love the beach and hope it keeps the same
Emma Bisseuil
PARIS(2 days ago)

Pour éviter l’afflux de touristes sur cette île magnifique
Nicolas Malagarwis
PARIS(2 days ago)

Because it is unprpoer
Not public

PAROS(2 days ago)

I live on Paros and think the island is becoming over-run with tourists which strains the infrastructure and
ecosystems and undermines the aim of sustainability. These complexes are the size of villages and use water and
resources which are already under strain.
Sandrine engel
PARIS(2 days ago)

Assez de constructions et d’hôtels sur cette île
Anneke Rossel

HAARLEM(2 days ago)

I do not like massa-tourism and high flats.
Not public

REGGIO EMILIA(2 days ago)

Amo Paros
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Marco Aurelio Di Giorgio
, VENICE(2 days ago)

As a tourist, the tourist industry destroys any reason for which I’d ever want to visit a place.
Not public

SYDNEY(2 days ago)

Paros is globally renowned for it’s natural beauty, authentic tourism. This development would compromise the
latter for future generations
Ted Gilpin

PAROS(2 days ago)

To stop over development
Oliver Bell

VOUTAKOS(2 days ago)

Protect Paros serenity, nature and ressources
Daniel Arnold

STRASSLACH(2 days ago)

Love paros and wish to retire there
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ(2 days ago)

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Mirjana Weizenbauer
VIENNA(2 days ago)

As a regular visitor to Paros we realized a shift in prices and property prices rocketing. Paros Beauty lies in the
balance between Greek life style and tourists appreciating this.Paros should not become Mykonos. Already there
are more people on the island and the infrastructure suffers and will suffer more.
Barak Porat

NAOUSA(2 days ago)

The island is important for me.
Tiffany Schureman
ATHENS(2 days ago)

All of Greece is becoming overdeveloped and Paros even more so. Keep Greece traditional without these massive
resorts. You are killing the local’s ability to earn a living.
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Ulf Zühlke

KETTENIS(2 days ago)

Gerade in Zeiten wie diesen sollten wir all unsere Anstrengung darauf konzentrieren Natur zu bewahren als
immer mehr zu zerstören und noch mehr destruktive Zweige wie Tourismus auf Kosten von natürlichen Regionen
und Landwirten die mit der Natur arbeiten und alle bewahren zu fördern.
Wenn irgendwann alles touristisch erschlossen ist, werden sich alle nach unberührter Natur und Landwirten die
im Einklang mit Natur arbeiten, sehnen.
Petra Lehmann

BERLIN(2 days ago)

The environment should be considered. Too many people makes for an overload of water consumption, rubbish,
pollution, etc etc. not to mention living space for fauna and flora.
Not public

ATHENS(2 days ago)

The island is already suffering with excess tourism that it can not support. Water supply and roads are at
threshold point
Not public

, CORTE MADERA(2 days ago)

This project is not right for Paros. The road from Naoussa cannot handle the existing traffic, let alone all the
additional trips that will be generated by this project.
This is a remote and exposed location that is not suitable for such a major project. Porto Paros is in a much better
location and yet it failed. Now Porto Paros and it’s water park are nothing more than a crumbling eyesore. This
new project will meet the same fate but at a much greater expense to the natural beauty of the island.
Raquel Wind

AMSTERDAM(2 days ago)

In 30 years that I have been visiting Paros, and as a house owner and arichtect, there are too many aggressive
construction and changes not benefiting the Parian community.
Viviani Russell

WIGTON CA74RA(2 days ago)

Further development of Paros must stop. It is unsustainable and destroys the character of this special island.
ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΛΕΓΑΚΗ
ΠΑΡΟΣ(2 days ago)

ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΟΛΛΕΣ &
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ) ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ.
Nathalie Bernard

MAZÉ MILON(2 days ago)

Je suis venue à Paros et Santorin il y a 30 ans, j’y suis revenue cet été et j’ai vu ce que le tourisme de masse et les
hôtels ont fait de Santorin. Elle reste belle vue de la mer mais de l’intérieur, elle est devenue sale, c’est devenue
une « ville « ça m’a rendu triste et en colère , et elle a perdu de son authenticité. Je ne veux pas que ça arrive à
Paros, qui malgré le tourisme reste encore magnifique et magique .
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Helen birtle

CORFU(2 days ago)

It is important to retain some natural charm and not over develop Paros.
This development infringes on the Privacy and peace, of the current inhabitants. It would change their lives for
the worse and reduce their property value.
Greece must stop granting permission to these huge developments. Ruining natural habitats of so many beautiful
creatures and Flora and Fauna.
It.is not.worth it to so many.
Worth it to so few.
Sandra Strogov
PAROS(2 days ago)

As I am a citizen of Paros I am already affected negatively by the expansion of tourism. The airport expansion is
already having a negative impact of the environment and infrastructure of the Islands Paros and even Antiparos.
I don’t want to imagine how it will be when they start to bring international flights in. Especially when we start
to expand our tourism by having big hotel resorts. There are so many hotels and villas to rent, why to destroy
the environment and landscape by building something massive. We know from so many places all around the
world that mass tourism destroys the place. It may make short term a lot of money, but in longterm we destroy
everything what is needed in order to have a tranquil and inviting place to attract tourists and not to forget to
have quality life for the permanent residents. Already the authenticity of Paros is almost lost, but please let’s not
damage it more by such an unnecessary expansion. There are many other islands with big resorts. We don’t need
another resort, we need more investment in better infrastructure and quality architecture and tourism plans that
help to keep the spirit of the place alive and not killing it. So many longterm tourists, who come decades don’t
want to come to Paros anymore.
Alessandro Piovano

NEW SOUTH WALES(2 days ago)

Perché sono greco e amo il mare e il mediterraneo. Questo, come tutti gli altri sviluppi servano gli interessi
degli ricci, non la gente normale. Queste cose esistono solo per rendere I ricchi più ricchi, non che nessuno
considerazione a la gente che hanno abitato gli per più di mille anni, e anche la natura.
Francoise Bourget Philippe
BORDEAUX(2 days ago)

Préserver la nature de Paros par un tourisme choisi en qualité et en nombre, adapté à ces capacités naturelles
d’accueil. Afin de ne pas la transformer en Paroskonos!
Monique Mailloux
PAROS(2 days ago)

Protect Páros
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Nicholas Dugdale

SAN FRANCISCO(2 days ago)

My family has been coming to Paros for over 50 years. Our small traditional home is built on the north side of
Vigla and would be the closest house to this extraordinarily large new touristic development. The increased traffic
will be horrendous during the summer months, presenting a safety concern if one were to need to get medical
treatment, and would lead to increased strain on an already overtaxed electrically grid and wastewater system.
Most importantly though, this area of Paros is one of the few remaining truly unspoiled areas of the island,
where the raw, natural beauty of the Cyclades has not been spoilt by shortsighted, greedy overdevelopment.
Please do not ruin one of Paros’ last remaining natural areas with such a massive and unnecessary development.
Sustainable, eco-friendly tourism with respect for the land rather than unchecked mass development is what will
distinguish Paros from the competition: we must stop trying to become the next Mykonos or Santorini and focus
on what makes this island so special and unique.
Janet M Turner

KAKAPETRA(2 days ago)

I am a lomg term resident of Paros (since 2005) and would like to see tje natural beauty of Paros preserved.
Frances Wilkerson

CORTE MADERA CA(2 days ago)

In the summer Paros is already overloaded with people - cars and heavy water usage that the island cannot
continue to support. To add all this additional stress to the system is unsafe (note road and swimming accidents)
and does not have the infrastructure (e.g. sewage treatment, desalination or medical support to name a few) to
handle this. Kolymbithres is the worst location to destroy some of the the untouched wildlife that is left on Paros.
Granja Gurievitch

NEW YORK CITY(2 days ago)

Frequent visitor Who deeply respects the integrity of the beauty of the Land.
Not public

MÜNCHEN(2 days ago)

Schutz und Erhalt der Natur/
Κώστας Χατζής

ΕΛΛΗΝΙΚΌ(2 days ago)

Συνταξιούχος
Marie-Hélène GIANNESINI
PARIS(2 days ago)

Je connais Kolymbitres depuis 40 ans. C’est un lieu exceptionnel qui me paraît devoir être préservé dans son
environnement
Ronit Rubin

PAROS NAOUSSA(2 days ago)

I live on Paros all year and care for the island and inhabitants well-being
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Not public

NAOUSA(2 days ago)

Environmentally irresponsible.
Robert Tison

HERENTHOUT(3 days ago)

please let the beautifull island of Paros keep it’s authenticity and don’t let it become the next Mykonos. keep the
original character.
Κατερινα Μπαμπουλη
PAROS(3 days ago)

Too many new buildings
Not public

AS(3 days ago)

The infrastructure on the island is not able to cope with developments of this size.
Patricia Leclerc

BIHOREL(3 days ago)

Nous avons une maison à Paros nous circulions depuis 40 ans dans les iles grecques merveilleuses par leur
authenticité,charme avec une population accueillante
La surpopulation des iles risquent fort de les abîmer avec un fort retentissement sur l’environnement
Ce projet si proche de la mer dénature totalement le lieu
Martin Gibson

BS32 4NZ(3 days ago)

Having been regular visitors to Kolymbithres for 44 years, my family and I have watched unfettered and
inappropriate development despoil the landscape in this time span. Therefore it is essential that ordinary people
should support this petition and oppose any more building, of whatever type.
Lora Loren

NAOUSSA(3 days ago)

Θα αλλοιωθεί το ανάγλυφο της περιοχής φυσικού κάλλους με την κατασκευή αυτή. Εκπαίδευτικος
Le Milinaire

PARIS(3 days ago)

Je vais à Paros depuis bientôt 30 ans et l’île n’évolue pas dans le bon sens!
Sophie Train

PARIS(3 days ago)

Parce que l’île de Paros est en train de perdre son âme et qu elle n’est pas adaptée à l’afflux d autant de touristes(
eau, infrastructures, gestion des déchets… ) qu elle n’est plus abordable pour les grecs..
Golan Bitan

TEL AVIV(3 days ago)

Paros needs more nature not developments.
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Mary price

BRISTOL UK BS66ST(3 days ago)

The island is threatened on all fronts:
Environment
Infrastructure
Society
Resource
Identity
Society
Community
Jane Ludlow

AMBELAS, PAROS(3 days ago)

I bought a home on Paros 15 years ago.
Reina Ramakers

KROMMENIE(3 days ago)

This beautiful nature should not be lost.
Mj Tranchart

PARIS(3 days ago)

Preservation de l’ile
Νικόλαος Μ. Γαβαλάς

NAOYSA, PAROS(3 days ago)

The area of Kolymbithres, Naoussa, Paros, must remain a place of natural beauty, untarnished by investors socalled progress! This area MUST remain untouched for future generations to relish the natural beauty of the bay
of Naousa and the Isle in general
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David ROWLINSON
BX(3 days ago)

I have visited Paros many times over a period of 46 years -we love the island .We always stay with local families
in comfortable rooms and eat in local cafes . The people in Paros have always been most welcoming and friendly
and we have recommended the island to many of our family and friends .Both of our grown up children have
visited the island and many of our friends . As senior citizens we still enjoy walking and cycling in Paros especially
when we visit in May ,June or September .
We also feel that the island has only changed gently over the years ..Kolibithros, Naoussa ,Lefkes and Paroikia
still look quite familiar compared to 1976 and I feel the islanders have shown great respect for their island with
good environmental policies and green tourism initiatives such as Paros Park ,plastic reduction ,walking and
cycling tours etc.
When we talk to people who live on Paros most of them don’t want full airport expansion to include direct jet
flights every day or mega hotels or resorts around the island .Tourists who travel like this don’t actually spend
money in local shops and bars - they have all in packages benefitting only the tour companies and their sites are
a blot on the landscape . We buy all our food ,goods , products etc from local shops . When we visit islands such
as Santorini , Kos and Mykonos we are horrified at how they have changed in a terrible way over the years with
indiscriminate building and planning .They also suffer from lazy tourism with international airports , too many
cars and quad bikes etc .
People who need access to Paros can easily get there with many ferries from Athens or Santorini or local flights if
necessary .
We think that Kolibithros Bay is particularly beautiful and linked to all the good planning of Paros Park .It would
be damaged by major development here .I think that it would stop many of the faithful Paros tourists from
visiting the island ..without any real gain ..the tourists would spend their money on site not in Naoussa or Paroikia
.
Tanja Mey

MANNHEIM(3 days ago)

Ich komme seit Jahren als Tourist nach Paros (Naoussa) und es ist wichtig das die Insel nicht von Tourismus
überrannt wird. Es ist so ein wunderschöner Ort der so erhalten bleiben soll wie er ist.
Bärbel Mey

RÖMERBERG(3 days ago)

Mir ist der ursprüngliche Erhalt der Insel sehr wichtig!!! Es darf kein zweites Mykonos oder Santorin geben! Flora
und Fauna würden massiv gestört!
Kirsty Farquharson
V7M 2S2(3 days ago)

I have lived and gone to school on Paros. What makes it special is its preservation of its natural beauty and
historical sites. A mega-site for tourists is an awful idea, one that would kill the soul of a unique and beautiful
place.
Μαργαρίτα Σαρρή
ΑΤΤΙΚΉ(3 days ago)

Γιατι θα καταστρέψει το περιβάλλον του νησιού
Martin John Jones
TAUNTON(3 days ago)

Been to Paros Island many times. Got married there.
Do not need a big development of this kind, would ruin that area.
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Evgenia Kritikou
GW(3 days ago)

I come from Antiparos and have seen too many beautiful natural cites destroyed over the past few years in both
islands. This must stop
Not public

ATHENS(3 days ago)

I go every year to this spot and it will lose its unqueness and natural lanscape
MOREX Catherine

PRANGINS(3 days ago)

Je viens dans ce Paradis depuis 1989 toutes les années, les futures projets ( aéroport etc...) me fendent le cœur.
Not public

LDN(3 days ago)

I have visited this place
Μαρία-Μαρουσώ Μπούρα
ΠΑΡΟΙΚΙΆ(3 days ago)

Θα αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα του νησιού.
Οι υπάρχουσες υποδομές είναι ήδη ανεπαρκής. Είναι αδύνατον να στηρίξουν μια τέτοια ανάπτυξη.
Yvette Obringer

MELISSIA(3 days ago)

Protection de la nature et essayons de sauver les Cyclades.
Architecte
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΛΗΣ
ΝΑΟΥΣΑ(3 days ago)

Ακραιες μεταβολες στον περιβαλοντα χωρο, ελειψη υδατινων πορων, δεν υπαρχουν υποδομες για τετοια τεραστια
εργα κλπ...
Wynn Parks

SANTA ROSA BEACH(3 days ago)

I have a life-long and heart-felt connection with Greece, and Paros in particular. Since I am currently living in
Florida, I can give first hand testimony as to the corruption and corrosive, culture destroying effects of overdevelopment. The type of clientele this proposed project is designed to attract will ultimately result making the
island a tourist ghetto exploited by outside money..
Katy Parent

WATTRELOS(3 days ago)

Je connais bien Paros.cela me semble essentiell de préserver les zones encore naturelles. il y a de plus en plus de
constructions sur l’île. c’est un danger pour son équilibre.
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Linda Joy Gompertz Pacheco
ROME(3 days ago)

Because I have an apartment in Paros ( since 2003) and spend 3 months here every summer. I know many
people in Paros and I am afraid that the island is being spoiled by greed and unrestricted speculative building.
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ(3 days ago)

Οι υποδομές και η πληρότητα του νησιού έχουν φθάσει στα όρια τους. Βλέπε και ΣΤΕ. Πρώην Πολ. Μηχ. Νυν
συνταξιούχος
Aris Koropoulis

GLYFADA(3 days ago)

All the areas that were previously characterised as Natura or off-city building limits in our Greek islands
are changing usage for humongous touristic developments that do not respect the environment and local
communities
Niall Horsfall Turner

ED CANTERBURY(3 days ago)

This will damage a huge area of greenspace that should be left for the environment to flourish.
Will be an awful view from the town
Patricia Evers

LIGNOL LE CHATEAU(3 days ago)

Paros suffers issues concerning access to fresh water, small roads for traffic, and lights and noice that ‘Carries’
over the ocean waters. More tourists means more suffering those issues.
Elizabeth Ramsay

HEILBRONN(3 days ago)

Ich möchte daß die Ursprünglichkeit und die Natur von Paros erhalten bleiben
Elisa Platini

BELLUNO ITALY(3 days ago)

Because Kolimbrites is a wonderful place that is going to be ruined by the huge tourist complex
They are crazy !!! You can’t allow that
Pam Tabb

PL1 5PB(3 days ago)

I have been coming to Naoussa every year for 15 years and am very concerned at the growth in tourism without
a corresponding growth in infrastructure and resources. I also feel that the Greek culture is being eroded through
the invasion of high end prices and shops
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Richard Pierce

VERONA(3 days ago)

First of all, because I am adamantly opposed to any
damaging changes to the environment, and secondly
because I have made summer visits to Paros for 15-16
consecutive years and do not want the island to be
be vandalized
Jan Rietbergen

PAROS PARIKIA(3 days ago)

Toekomst van het eiland
Dirk Cortvriend

PARIKIA(3 days ago)

Paros is to be saved from destruction - its carrying capacity has been overreached already. No more such
developments, obviously!
Maria Martinos

ΝΆΟΥΣΑ ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

I live locally and the area where the proposed development is of exceptional beauty. A large development of
this size and magnitude will be detrimental to the area. In addition the island overall has reached its limits of
development given the infrastructure which is lucking on all fronts: its inadequate roads and signage, removal of
refuse, water and power supply. It should not be allowed to go ahead.
Francis Edward TOCHER
KOSTOS(3 days ago)

This type of mega-development is entirely unsuitable for Paros, which is already struggling to cope with its
current visitor numbers in terms of medical facilities, the increasingly poor state of its roads, an unreliable
electricity network, and its limited water supply.
Allowing such developments would be catastrophic for the island.
John Masters

PAROIKIA(3 days ago)

Yes. I live here and the massive and overwhelming construction happening is destroying the island and all the
good reasons people come here.
Not public

ZÜRICH(3 days ago)

Keinen Massentourismus anstreben
Terence Mortimer
PAROS(3 days ago)

If it stops the implementation of the SA plan from going ahead and other schemes like it, then this petition is
important. Planners and developers must not be allowed unchecked to mar and scar the beautiful landscape of
this island.
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Bertrand Méloy

ANGERS(3 days ago)

Nous nous opposons résolument à ce type de projet touristique dans l’île qui en ignore la somme des impacts
négatifs et qui tourne le dos à une vision durable et intégrée devant inspirer les autorités locales et nationales
pour assurer un développement harmonieux de Paros.
Nous sommes résidents à Paros depuis 10 ans.
Judy Joseph

DENVER(3 days ago)

I have loved visiting Paros since 1998 - especially because it does NOT have large cruise ships and fancy clubs. It
is a friendly “small town” with nice people and not large corporations.
Karol Conrad

SALT LAKE CITY, UTAH(3 days ago)

Would spoil the character of the island. Holiday villages are something you expect on Crete or Corfu, and has
destroyed the character of many areas. I have been traveling to Paros for many years for extended stays and my
last visit to Naoussa was unbearable, beyond crowded. Streets too small to accommodate so many people.
Georgia kostaki

PREGANZIOL(3 days ago)

Basta cemento a posto della terra
Not public

LODDEFJORD(3 days ago)

I want to keep Paros the way it is.
Werner Sandrine

BORDEAUX(3 days ago)

Protection of the environment and natural beauty of the spot.
Not public

FRN1131 FLORIANA(3 days ago)

We have our holiday house on Paros and enjoy the current situation VERY much, not in the least because of the
tranquility, greenery and space. Residing on the island of Malta, we have personally witnessed similar (over)
development, which had (and still has) DISASTROUS effects on the environment, declining tourism and increasing
anger and frustration at the residents*. For everyone’ s sake, please keep any construction on Paros (as well all
other Aegean islands) balanced and under strict control!
*See amongst others here: timesofmalta.com/articles/view/maltese-angriest-worried-people-eu-gallup.9734630
Sylvie MELOY

ANGERS(3 days ago)

Ne pas développer le tourisme à n’importe quel prix .
Not public

(PAROS ISLAND)(3 days ago)

Because I live in Paros now and I don’t feel this is friendly with the islands resources and landscapes
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Ourania Voivoda

MARPISSA PAROS(3 days ago)

In order to maintain the character and culture of Paros.
Tassos Belessiotis
BRUSSELS(3 days ago)

There has been an important increase in development on Paros and this gigantic project will put excessive strain
on the island’s infrastructure
Megan Richards

BRUSSELS(3 days ago)

There has been an important increase in development on Paros and this gigantic project will put excessive strain
on the island’s infrastructure
Maria Petsota

/ KOSTOS(3 days ago)

Our purpose is to protect the natural beauty and character of Paros
Not public

PAROS(3 days ago)

lack of proper roads to the ports and the airport and infrastructural issues.
Greetje Scheper

LEEUWARDEN(3 days ago)

It’s a pity to destroy this very special landscape with such a big hotel! This doesn’t fit here at all (actually
nowhere on Paros).
Not public

EB(3 days ago)

I feel less strongly about preventing development in itself than I do about preventing greenwashing - which
this development project is hiding behind. Saying something is green when it’s not is worse than not saying it is
green, and the punishment for lies is not developing. The public, the islanders and the natural ecosystems of the
island should not be made fun of with false claims of concern for the environment.
Vera Baumans
ZEIST(3 days ago)

Paros should not become a second Mykonos!
Frederic Haroche

CHARTRES(3 days ago)

J’ai choisi Parospour y vivre plusieurs semaines par ans dans le calme et non pour subir un tourisme de masse
Saarah Arkoulis
V3L1B3(3 days ago)

Protection of nature, freedom to travel and view this beautiful area with out man made infrastructure
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Dolores Julia Krok

PAROS GREECE(3 days ago)

To prevent destruction of natural beauty and historical significance of area in question
Μαρία Μηνά

ΑΘΉΝΑ(3 days ago)

Ηθοποιός
Deborah Martin

CERVETERI(3 days ago)

This beautiful environment was once pristine, but the relentless efforts to generate YET EVER MORE MONEY has
already all but destroyed this once beautiful island. EVERY EFFORT should be made to halt further degradation.
Not public

SH WILTSHIRE(3 days ago)

Ive visited many times
Michael Robson

PAROIKIA(3 days ago)

The Island Is Already Overdeveloped
Karin Bauer

MONTREAL(3 days ago)

to protect the environment and support sustainable tourism on beautiful Paros
Virginia Mallin

BG LONDON(3 days ago)

Paros is dear to my heart and all wild places on earth need our compassion and protection if we are to halt
further destruction of our only planet
Monica Flynn

ANTIPAROS(3 days ago)

there has been excessive uncontrolled development in both paros and antiparos leading to loss of natural
habitat, over use of resources, severe damage to the environment and destruction of islands.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΡΗ

ΝΑΟΥΣΑ(3 days ago)

Για να αποτραπεί μία παρέμβαση που η κλίμακά της δεν συνάδει με τον κυκλαδικό τρόπο τουριστικής ανάπτυξης
ersilia Ambrosetti
CUREGLIA(3 days ago)

l isola è al collasso con troppe costruzioni una sola strada, mille problemi… acqua smaltimento rifiuti traffico
impossibile..tanti stanno pensando di vendere e cambiare isola
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Not public

NP(3 days ago)

To preserve the integrity of the Island of Paros
Νικόλαος Μαρινάκης
ΝΆΟΥΣΑ(3 days ago)

Γεωτεχνικός
Πέτρος Βεντουρής
NAOUSA(3 days ago)

Μένω Πάρο και είμαι αντίθετος
Not public

MALABAR(3 days ago)

Cultural heritage and history
James Harvey

NAOUSA PAROU(3 days ago)

Paros is an island of natural beauty. To continue this development will not only wreak havoc on the ecosystem,
but it will sabotage the island’s reputation and lead to hardship for all. A better way must be found.
Vanderveken Thierry
ANTOING(3 days ago)

Préservation des sites naturels. Non au tourisme de masse.
Hauglustaine christine
ANTOING(3 days ago)

Préservation des sites naturels. Non au tourisme de masse.
De cocq Brigitte

RHODE SAINT GENESE(3 days ago)

This part of the island must absolutely stay wild and pure nature. Stop buildings on the island. It is enough.
Helene Filipecki

AGRAIRA(3 days ago)

To preserve the ecosystem of different areas in the island of Paros where the building development is not
coherent with the natural ressources of the tiny island: water, waste treatment and energy.
Not public

WERMELSKIRCHEN(3 days ago)

Ich lebe auch auf Paros, in Parikia und es wird zuviel und zu gross gebaut
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Di Murphy

TA NAOUSSA PAROS(3 days ago)

This development will damage the environment
The infrastructure cannot tolerate a development of this size
It will not improve the quality of life for the islanders
It has not been adequately publicized
Anne Wills

PAROS(3 days ago)

I love Paros but this plan can not go ahead
Leone Menne

HILVERSUM(3 days ago)

Remaining of the caracter of Paros since we have a house there
Not public

PONTERANICA(3 days ago)

Tengo a preservare l’isola da costruzioni imponenti e sfruttamento edilizio.
Petar Djordjevic

GORNJI MILANOVAC(3 days ago)

Paros is already too busy, roads can not whithstand the traffic. No to big projets
Michael John Blogg
SW13 0AU(3 days ago)

I have known Paros for over 30 years and I regularly visit and use local businesses because the island is
charming. I also know other islands in the Cyclades and I have seen the very negative effect that commercial
developments have had on Mykonos and Santorini. I would be very sad if Paros followed in the same direction
and I would find somewhere else to go for holidays and to spend ny money.
Lyn Shakespeare

PAROIKIA PAROS(3 days ago)

Building this huge development on such a beautiful island is outrageous . Páros is being spoilt by greed.
Krystal Jones

PAROS GREECE(3 days ago)

I don’t want my island destroyed.
Sabine Handtke

ATHENS(3 days ago)

Because now then ever we have to protect nature and our planet and building another concrete structure will not
add to any benefit towards a sustainable and liveable future for us and our children.
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Sema Ergin Moussa

SALLANCHES(3 days ago)

My husband grew up in Paros and I’ve been going there since 2000 and I’ve seen the change. I don’t want Paros
to become Mykonos.
Joseph Mccarthy

CO11 2TZ(3 days ago)

destruction of a unique area.environmental concerns
Μπούζα Κυριακή

ΝΈΟ ΗΡΆΚΛΕΙΟ(3 days ago)

Ιατρός
Sebastian Barry

Y14TN34(3 days ago)

Kolymbitres is one of the most beautiful places in the world, I’ve known it since 1980.
Paul Parramore

VERBIER(3 days ago)

Paris should stay as it is and not become an even bigger touristical attraction
Not public

UH(3 days ago)

This area of Natural beauty should be preserved
Gail Yvette Stilwell Saunders
NAOUSA(3 days ago)

Paros does not have the infrastructure to support such a massive development. We do not have the roads to
handle such building nor the water. I understand it will also have shops and restaurants so won’t be helping the
local economy. It is a blight on the landscape on a pristine mountain top that I can see from my home.
Kiki Paul

SYDNEY(3 days ago)

I feel strongly that the current face and atmosphere of Paros should be preserved.
Merlin Ouboter

ZÜRICH(3 days ago)

We have a house in Kolimphitres that was built by my grandparents. I’m afraid that this project will destroy the
region and harm the environment.
Antoine Beernaerts
BEERSEL(3 days ago)

Projet démesuré et non approprié pour cette parcelle. Reflet de décideurs qui négligent les droits des citoyens qui
les ont élus.
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Not public

ΠΑΡΟΣ(3 days ago)

Ειναι σημαντικο καθως η κατασκευη του ξενοδοχειου αλλιωνει την περιοχη φυσικου καλλους των κολυμπηθρων
και επιβαρυνει τουριστικα των ηδη επιβαρυμενο τοπο της Παρου, ο οποιος δε διαθετει και τις καταλληλες
υποδομες.
Patricia Snoeck

HILVERSUM(3 days ago)

The nature and the Origin of the beautiful Island must stay as it is. I frequentst visit kolumbithris and it is the
charme of the simple Life that touches my Heart.
Catherine Bischoff
LISBON(3 days ago)

Avoiding an overtourism like on Santorini & Mykonos
Federica d’inzillo
ROMA(3 days ago)

Those
Lucy Tzelepis

ATHENS VOULA(3 days ago)

It’s important to preserve the environment and the natural heritage of Greece in general and of Paros in specific
due to it’s unique morphology.
Stephanie Matt

BRUSSELS(3 days ago)

Because Paros is victim of over tourism
Not public

DRIOS(3 days ago)

more destroying of the island
Catherine Moore
PAROS(3 days ago)

To stop the destruction of the island for the profits of the rich using the purchase of land and property to enhance
their investments. To keep Paros and the Cyclades with their unique characteristics which were the original
reasons for Paros becoming a tourist destination. We must bring Universities , Environmental studies, training
centres for Doctors, Nurses, Marine Science, Archaelogy, Climate Studies etc. Paros needs a strong infrastructure
with which can support the touristic craziness of the summer but primarily supports its inhabitants first and
improves the lives of the islanders all year around, ! First Hospitals, education and self sustainability,,,, then
tourism. There is no need for more tourist expansion already the island can not cope with the tourism it has. Lets
deal with the reality of the islanders not the super rich who explot the world and its inhabitants.
Aileen King

GZ(3 days ago)

I have a house on Paros.
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Alexandra Skaltsogianni
ΠΆΡΟΣ(3 days ago)

It will put a lot of pressure on the fragile environment of a small island that already functions above its limits.
It will alter the architectural and traditional character of the island.
It’s against the Τοπικό Πολεοδομικό σχέδιο Πάρου which has been planned and validated by the local authorities
Mary Kessaniotou
ATHENS(3 days ago)

too much building going on spoling the island
Christine Bertault
GARCHES(3 days ago)

Il faut préserver Paros du tourisme de masse!
Karin Schwering

WIESBADEN(3 days ago)

Destroying of Greek beautiful islands with more and more unnecessary luxury developments must stop
immediately, there will be no return in protecting the little bit of nature left, I see the total collapse on islands like
Paros, the infrastructure is not made for these developments, no streets, traffic, not enough water...
Sofia Boilini

MIAMI(3 days ago)

I have been going to paros for over 10 years
Dedobbeleer Dominique

WOLUWE-SAINT-LAMBERT(3 days ago)

Destruction de la région. Saturation, difficultés de gestion de l eau, des déchets, de la circulation, et de l énergie.
Alex Demer

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ(3 days ago)

Διότι ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τη φυσική ομορφιά του νησιού, εξαντλούνται οι πόροι και υποβαθμίζει τη
ζωή των κατοίκων
Nadim Ayoub

PAROS(3 days ago)

I would like paros not to loose it’s character or identity by allowing big projects to take place . If it happens , it will
have a negative impact on its citizens without any profitability .
Corsica is a good example to follow , even some authentic sea front towns in Italy
Girard Emmanuel
PARIS(3 days ago)

Je viens à paros depuis plus de 35 ans
Cet endroit est un lieu à protéger
Bétonner la côte ne servira qu’à détruire un peu plus cette île magnifique.
Le développement d’hôtellerie de masse n’a plus sa place dans ce monde
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Jude Cooper

CW9 6BT(3 days ago)

I have a property in Paros where I live for about four months of the year. I am concerned about the spoiling of the
landscape with unsustainable tourism, which the infrastructure cannot support.
Sabine Carnoy-Voisin
FOREST(3 days ago)

préservation du patrimoine Grec
préservation des ressources
limitation des effets du réchauffement climatiques
Jana Vymetalova
NAOUSA(3 days ago)

I leave here for 31 years. Don’t want to destroy a magic piece of Paros.
Paul Theo dimitri compère
BRUXELLES(3 days ago)

Paros est un lieu paisible, calme et chaleureux dans lequel je passe mes étés depuis plus de 15 ans. Nul besoin
d’un gros complexe sur l’île!
Enrico Callegari

REFRONTOLO(3 days ago)

Basta cementificare l’isola di Paros!!!
Lauwerijs Nicole

SENNINGERBERG(3 days ago)

Préservation des beautés naturelles de Paros. Éviter la destruction des espaces sauvages.
Éviter une surpopulation en été
Han van der Broek

AMERSFOORT(3 days ago)

Naussa and Paros are dear to me and overtourism has been and is a threat to the beauty and serenity of the
locatiin
Not public

ZURICH(3 days ago)

Car je vais à Paris depuis 20 ans et cette île est en train de devenir un Mykonos bis et perd tout de sa nature.
Construire des maisons ancrées dans le paysages est une chose mais des complexes comme cela est en plein
décalage avec l’île et les défis écologique.
Pandelis Papadimitriou
CH(3 days ago)

To preserve the area and island.
Resources are at the point of break.
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Silvana Siciliano
NAPOLI(3 days ago)

Perché l’isola è già devastata dal peso eccessivo di turisti che sversano sull’isola in 2 mesi. Preserviamo quel che
resta
Vincent Bernard
AGAIRIA(3 days ago)

Avoid Paros becomes a disgusting island like Mykonos now is thanks to mass tourism
Preserve the specificity of Paros as quiet peaceful and beautiful island which make all its value and reputation
over the world
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ
PAROS(3 days ago)

Zukunft der Insel
Not public

ATHENS(3 days ago)

How much tourism can a small island put up with? Nature is for nature. Not for money making and another
resort.
Themis Giorgaros
PAROS(3 days ago)

Because it’s too large and cannot see the owners benefiting the island at all.
Graham Laird

PAROS(3 days ago)

Paros’s infrastructure is already at breaking point - management of waste disposal, electricity , water and
traffic is completely sub-optimal and is getting worse every year. Water and electricity cuts are becoming
commonplace. A new complex like this will just add to the breakdown of essential services on the island and will
ultimately serve to destroy its reputation as a desirable tourist destination. Short term gain against long-term
destruction of the environment must be resisted.
Not public

RF(3 days ago)

We spend the summer in Paros and want to keep this area as a natural habitat for wild life
Dimitris Vournas

MYKONOS ,(3 days ago)

Cause of my beliefs!
Emmanuelle de Posson
GR(3 days ago)

I do not want anymore réal estate developments destroying g Paros natural beauty. The island is now
overexploited and this end up I a counterproductive disaster
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Maria SAU

TRIESTE(3 days ago)

Bisogna preservare l’ambiente e le bellezze naturali dell’isola.
Floriane Closuit

LAUSANNE(3 days ago)

Je suis à Paros 5 mois par année. Et ne faites pas de Paros un parc d’attractions pour touristes désabusés…
Paros est belle et doit le rester
Sarah Mook

PAROS(3 days ago)

The island does not have the infrastructure to support this - neither roads nor hospitals or sanitation.
This will destroy an area of natural beauty.
David Christian Trachsel
KLOTEN ZH(3 days ago)

I have visited Paros in 1980 the first time, been back every year since for a duration of 8-10 weeks. That area is
one of the last undevelopped, many birds
Not public

PAROS(3 days ago)

Debbie Phillips
Nsw
3 days ago
I stay with the Skalkos Family and Grootensdort Family at their holiday house which is situated in
Kolombethres Paros.
----H Richard lee jr
LOGARAS BEACH(3 days ago)

We have a residence on the island and even though it is located on the opposite side we have visited this part of
Paros quite often over the years. The roads are already very tight and challenging with current volumes, the eco
system of this area is important and the natural resource demands such as water for such a project would be
adverse.
Not public

LAREN(3 days ago)

We have a house on Paros. It matters to develop Paros in a more sustainable manner.
Caterina manea

SYDNEY(3 days ago)

Over development of fragile ecosystem
Jenny-Jia Wang

ERSKINEVILLE(3 days ago)

I know someone who cares about the issue deeply and had seen how it impacts them.
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Not public

SYDNEY(3 days ago)

My bestfriend grew up here if you take this away she will lose a piece of her heart
Carolyn Selic

SAN JOSE(3 days ago)

Because I love Paros, because we have a small place there and hate to see resources and beauty demolished,
once gone it can never return.
Sandrine Jacobs

BRUSSELS(3 days ago)

Because we must respect the island, stop mass tourism where there is not adapted infrastructure (roads,
parkings, hospitals et)!
Bettina Mair

SYDNEY(3 days ago)

I recent overdevelopment in Europe. We need to keep some nature.
Kai Sniffin

LOS ANGELES(3 days ago)

I love Greece and environmental protection! Business wealth for few should not come at natures expense.
Alan Wright

JF BRIXHAM(3 days ago)

I spend many weeks in Aspro Chorio Paros.
I very much like the countryside and think Kolombithres should remain free of development.
It is an area of outstanding natural beauty.
Please keep it natural for all not just the few rich who will be able to afford to stay in the proposed
accommodation.
Frank Paul

SYDNEY(3 days ago)

I have visited Paros twice and this obscene development will spoil one of the most beautiful and peaceful islands.
Bjorn Nilsen

RANDABERG(3 days ago)

Vil ødelegge omgivelsene.
Katja Maria Vesanen
DÜSSELDORF(3 days ago)

Kolimbithres area in Paros is exceptional and unique. It should go without saying that nothing more should be
built there and it must be protected.
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Kim Annoula van Dijk
AND PAROS(3 days ago)

Because it will disrupt the wildlife, cause more issues on the island with water, sewage and waste. And we don’t
want Paros to become a second Mykonos with all its issues. Look how much troubles Mykonos is having.
Φραγκίσκος Κεφάλας
ΜΆΡΠΗΣΣΑ(3 days ago)

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
Not public

CANBERRA(3 days ago)

Very important, don’t want the island to be overpopulated with tourism .
Not public

PAROS(3 days ago)

Ridiculous amount of building
Floris Koumans

EB. DELFGAUW(3 days ago)

I am coming to Paros cor 50’years, have loved there and own property. Paros should not opt for mass tourism
complexes but for a diversity of smaller places
Laura Breibart

ATHENS(3 days ago)

This will completely ruin the beauty of Paros and bring irreversible harm to the natural surroundings.
Not public

ΑΘΗΝΣ(3 days ago)

Γιατί ο υπερτουρισμίς καταστρέφει τις Κυκλάδες!
Peter van Steensel van der Aa
TURRAMURRA(3 days ago)

I have recently spent a great deal of time travelling and seen the damage that overdevelopment is doing to our
planet. As a result I am profoundly concerned for our future. I have close friends that will be directly impacted by
this particular development.
Peter skalkos

BUDERIM(3 days ago)

My family own a house on Paros
Μακρη Δεσποινα
ΠΑΤΡΑ(3 days ago)

Λυπαμαι και ανησυχω
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Maja Swnd

43-300(3 days ago)

This resort will damage the precious nature, sea life, will contribute to overtourism
Marc Compere

BRUXELLES(3 days ago)

Pour garder Paros naturelle et arrêter le tourisme bling bling de masse à la Mykonos, voire le désastre d’affluence
à la Santorin.
Emilee Ellingsworth

EDWARDSVILLE ILLINOIS(4 days ago)

This is on of my favorite stops to make when visiting family in Paros. The land here is absolutely breathtaking. I’d
be disappointed to see such a beautiful area overtaken by another business.
Ghounaris Sophie

BRUXELLES(4 days ago)

Je souhaite proteger ce lieu ou je passe mes vacances depuis plus de 35 ans !
Not public

PAROS(4 days ago)

Because I live on this beautiful island and see it being deztroyedbit by bit
Noa simhony

PAROIKIA(4 days ago)

I live here and care about paros
Susan James

PAROS(4 days ago)

To stop environmentally unsustainable building of tourist installations which are detrimemtal to the already
strained infrastructure of the island..
Not public

STOUPA(4 days ago)

We cannot have such big projects when we already suffer from lack of water in many areas and overtourism.
Smaal is better than large!
Not public

, ΠΕΝΤΕΛΗ(4 days ago)

Επιβάλλεται η προστασία κάποιων περιοχων
Paulien Lethen

. PAROS(4 days ago)

The island is being ruined by excessive tourism, too much unsustainable growth

σχόλια openpetition 61 / 102

Richard Sivyer
DZ(4 days ago)

The development is far to big for an island the size of Paros
Genc Mema

KOSTOS(4 days ago)

It affects me
Not public

BEVERLY HILLS(4 days ago)

To protect the island
Not public

BY(4 days ago)

Paros is a beautiful and unspoiled island with its own culture and identity. It must not become like all the other
tourist islands!
Andreou Ermina

MAROUSI(4 days ago)

I am against the unnecessary development of the Kolibithres area..
Not public

ΠΑΡΟΙΚΊΑ(4 days ago)

Γιατί πρέπει να προστατέψουμε το νησί δεν γίνεται να γίνουν όλα τσιμέντο
Tilly Compton
NA(4 days ago)

Developments like this should not happen on such a precious island
Tina Zournatzi

ATHENS(4 days ago)

To protect the way of life, the nature and the beauty of the island and keep the development at a sustainable
level.
Carolina MUTZENMACHER
PAROS(4 days ago)

To stop hyper construction of our beloved island. Over tourism isn’t sustainable.
Not public

PARIS(4 days ago)

Respect of the nature !!
Eleonore Basil-Hansen
VIBORG(4 days ago)

Paros needs to be preserved.
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Ingeborg van Laren Storm
EEMNES(4 days ago)

Paros zit in mijn hart. Het is de laatste jaren al te vol en te druk geworden. Laat dit mooie stukje van het eiland
ajb met rust. Wij genieten hier van de rust en de stilte. Natuur is juist in deze tijd zo ongelofelijk belangrijk. Wij
zijn bezig met een klein huisje in de bergen te kopen en willen graag het eiland zo ongerept mogelijk houden. Dat
is de reden dat we zo vaak naar Paros komen, de natuur en de stilte.
Eleanor Shrive
NT(4 days ago)

beautiful place
Helena Grieve
DF(4 days ago)

Paros is a beautiful island in which tourism supports the small local community and businesses. Mass production,
large hotels, and big business are the opposite of what Paros is. It is special and this needs to be protected.
Frédérique gayot

SALLANCHES(4 days ago)

Pas envie que Paros devienne Mykonos ou Santorin stop au tourisme devmassev
Caroline Forster

LEVALLOIS PERRET(4 days ago)

Save the preservation of the Greek island of Paros
Kari Nord Nilsen

RANDABERG(4 days ago)

We have a house in Limnes, just across the bay in Kolimbitries. After we built the house 20 years ago the area
around Naoussa has changed a lot. Several new hotels snd house have been built during the last years. The
tourism has increased, the Island is packed with people all the summer. I mean there must be a limit for new
development because of the environment
Tristan Pascale

LE MANS(4 days ago)

Pour préserver cette île et sa nature environnante. Arrêtons les profils et gardons l’authenticité c’est ça le plus
précieux
Angeliki Terzis

ANGERIA(4 days ago)

I do not want more and enormous developments on Paros. It’s terrible for the real identity of Paros
Jack atherton

KOSTOS(4 days ago)

This would cause so much destruction on an island that is already exhausted. Native fauna and flora will be
massively affected. There is nothing sustainable about the project plan it is solely profit driven.
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Valeria Lucca

LUGANO(4 days ago)

I have a little house in Paros and with my husband are planning to move there soon. We love the island and the
people but already now there are so many problem with water, electricity, road and traffic, etc..
also, the beauty of Paros is the nature, the Paros Park etc.. with such a project the island will be destroyed and
after that it will be impossible to “repair”. And it will be too late for anyone..
Kathleen cortebeeck
PAROS(4 days ago)

It ruins Paros
And there is no infrastructure
John Edmunds
HD(4 days ago)

The island deserves more, with all the proposed development it is losing its sole and authenticity.
Not public

NAOUSSA(4 days ago)

I have two homes on the island and I love how so much of the Natura has been protected thus far. This
development is not for paros. We just protect our island from over development.
Chloe Hirsch

CAPE TOWN(4 days ago)

Over tourism is killing the earth and polluting the seas. There is nothing positive that comes from it. On a small
island like Paros it will also erode the cultural fabric that is the identity of the island.
Boursin Myriam

ANNECY(4 days ago)

Pour l équilibre et la non densité des constructions sur Paros
Giuliano Cormano
PAROS(4 days ago)

because true sustainability for Paros, not that of those who have only economic interests, is in danger. All this
would be a serious precedent!
Veronica Claes

JODOIGNE(4 days ago)

pour garder Paros authentique et dans des projets raisonnables de tourisme respectueux
Alex Costa

ATHENS(4 days ago)

Because Paros is already struggling with water shortages during peak season. Allowing this project to continue
will have a negative impact on the island. Growth is not necessarily better if the natural resources to support it
are not available.
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De boever fanny

VALENCIENNES(4 days ago)

Préserver l’authenticité de cette île .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ATHENS(4 days ago)

I used to be resident of Paros, since 1986 and just sold my house 3 years ago, Paros is grammatically changing ...
Daniela Mazzini

NAOUSSA, PAROS(4 days ago)

We have to protect our environment
Elaine Perrin

B94 6NB(4 days ago)

Paros is being spoilt by over development and excessive tourism.
Rela Mazali

HERZLIA(4 days ago)

The beauty of Paros should be protected, not overrdeveloped.
George Kontomichalos
ATHENS(4 days ago)

Environment
Leena Suokas

ZÜRICH(4 days ago)

It’s time to put sustainability first!
Rory Brennan

NAOUSSA(4 days ago)

Because it is over-development of a beautiful area on Paros and will spoil it.
Pinchard Jean-Francois

COMBLAIN AU PONT(4 days ago)

Préserver la qualité de vie sur Paros.
Eviter un mode de développement touristique Inapproprié et non durable.
Respecter le mode de vie local et aussi le cadre environnemental.
Joëlle Frache

NAOUSSA(4 days ago)

Reduce ecological footprint !!
Rassat Jacques

NAOUSA(4 days ago)

I want to preserve island. This project is a non sense. Respect nature. Stop to business in Paros
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Colette Maria Bamboulis
PAROIKIA PAROS(4 days ago)

I have been on this island 32 years and I would like it to keep it s authentic It will be spoilt wirh this type of thing
going on Kolymbithres is a beautiful place full of nature and lovely quiet dandy beaches and coves.
Spyridakis constant
GRENOBLE(4 days ago)

Ils sont entrain de détruire Paros
Nayia P Downward
NICOSIA(4 days ago)

We have to stop more big developments on Paros. We are swamped with too many houses, too many hotels , too
many tourists, too much running, too many cars. No more!
Sonia Chaluleu

PAROS PARIKIA(4 days ago)

we must preserve one of the last wild places of Paros which is an island where there are now too many
developments for only 2 or 3 months per year
Not public

DRIOS(4 days ago)

destroying yet more of the island
Rita Andreou

ATHENS(4 days ago)

Because I am very concerned with the environment and the sustainability of the beautiful island
Peter Macken

ANTWERP(4 days ago)

It destroys the Island.
Caroline Gill

NAOUSSA(4 days ago)

Too much construction on the island.
Save kolimbitres
Kathleen Ann O’Donnell
ATHENS(4 days ago)

It is important that this beach remains in its natural state as it is unique and not made to be exploited for profit.
Shaun Wilson

BP, LONDON(4 days ago)

Beautiful area with a strong community that will be ruined with the construction of a large hotel.

σχόλια openpetition 66 / 102

Pippa Andre

QH(4 days ago)

Keeping the spirit of the Parian community alive.
George Mesologites

FAIRFIELD, CT.(4 days ago)

A resort sweeping the skyline will pollute the Greek environment and ruin the island for tourists and those living
there.
Cecelia Kathleen Lee
PAROS(4 days ago)

Paros is an island which is already suffering the effects of hyper tourism. To destroy such a large nature area
in the island only to build a massive resort a shame. Such establishments contribute to the effects of hyper
tourism, such as inflated prices, destruction of nature zones, and natural water reserves. This in turn makes
island inhospitable for the local people and wildlife.
Oliver Ouboter

ZURICH(4 days ago)

Because we have a house in kolimbithres. The streets here are already too full and kolimbithres is one of the
few places in the world that is a world heritage site. A project of this size just does not fit at this envoronmental
treasure!!
Not public

NAOUSA(4 days ago)

Journalist
Patricia Donnelly

OLYMPIA WA(4 days ago)

The development of Paros
Margaret Burnand
BA5 3FB(4 days ago)

I have seen what this kind of development has done to Cyprus. Paros dies not need this.
Julia Mueller

KOSTOS(4 days ago)

I live on Paros
Morin Christophe
PAROIKIA(4 days ago)

Paros doit une île doit rester simple et authentique…
Cedric Lameignere
PARIS(4 days ago)

Je viens ici depuis 15 ans deux fois par an c’est comme ma deuxième maison
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Χρυσόστομος Λακταρίδης
ΝΆΟΥΣΑ ΠΆΡΟΥ(4 days ago)

Επειδή η Πάρος είναι ήδη υπερβολικά χτισμένη και περιβαλλοντικά βεβαρημένη εδώ και χρόνια.
Fionnuala Brennan
NAOUSA(4 days ago)

I have lived on this island for part of every year since 1977. I love the place and the people. This proposed mega
project in my view will not improve the quality of life for the residents, it will damage the envionment and will not
be in any way sustainable. The vital resources of water, power and communication infrastructure are already at
breaking point.Paros is a treasure .It should not be destroyed.
Fokianou Eleni

PAROS(4 days ago)

Διοτι το μεγεθος δεν συνδει με την μικρή κλιμακα του νησιου
Ελ επαγγελματιας
Carina Frie

NAOUSA(4 days ago)

Ι am a permanent resident of Paros.
The infrastructure of the island is not enough to cater for more tourists, especially mass tourism.
We, s an island, should invest in sustainable tourism and not built more hotel complexes, which is the equivalent
of ‘fast food’, regardless whether they are considered ‘high end’ or not. More hotel complexes will not necessarily
make the island (or the inhabitants of the island) richer, but contribute to more pollution, over crowding and
ultimately give our island a bad reputation. (Similar to what happened to Mykonos over the years.)
Gabriele Hass

BERLIN(4 days ago)

Die Ressourcen der Insel sind jetzt schon erschöpft, ich liebe diese Insel sehr!
Merlijn Poort

PARIS(4 days ago)

We would to preserve the natural beauty of Kolymbithres
Jerome Bardoel

SYDNEY(4 days ago)

To preserve the integrity of the city
Caroline Inge Spaans
TURRAMURRA(4 days ago)

Because of the unsustainable nature of it
Pat Carmody

CHATSWOOD NSW(4 days ago)

Keep natural heritage
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Giorgos Kavallis

ΠΑΡΟΙΚΊΑ(4 days ago)

Γιατί δεν θέλω να γίνει άλλο ένα χωριό στο νησί . Δεν χωράει ...
Cathy Boyd

BRISTOL RI(4 days ago)

I have been visiting Paros for thirty years and I see too many hotels and villas built, but no improvement for the
roads. It’s the same narrow road to Kolymbithres for many decades. How can that road support any more cars?
Also, the beautiful natural environment is being destroyed by too many developments. It’s time to stop building
on Paros and have the infrastructure catch up with what has already been built. Consider the water supply,
electric grid, garbage collection, pollution, traffic jams at the port, and more.
Daniela Boerboom
NOOTDORP(4 days ago)

Paros is al druk genoeg, niet volbouwen met resorts!
Not public

DN(4 days ago)

My family have had a house on the island since the 60’s and it’s already changed so much, I’ve seen the damage
it’s done to Santorini for example and I want to make our voice heard that we do not want it to end up over
exploited
Not public

CJ, ETTEN-LEUE(4 days ago)

Important place for me and my friends/family. Am a student of architecture and think this isn’t the right thing to
do to the character of the island
Bert Bardoel

TURRAMURRA(4 days ago)

Over development - it isn’t sustainable and can’t be undone but will undo the island
Peter Skalkos

PAROS(4 days ago)

We have been in Paros and Kolimbithris since many decades and we would like to preserve the area instead of
building a massive development when the island is already suffering overdevelopment and its infrastructure is
insufficient. Please don’t ruin this island.
Irene Grootendorst

AGHIOS YIANNIS PAROS(4 days ago)

I have been to Paros Kolimbithris for more than 50 years and I am very worried that the island is drowning in over
tourism. Please reject this proposal and consider the long term effect for this beautiful but overcrowded island.
Nadine Davidoff

NAOUSA PAROS(4 days ago)

Pour préserver les ressources naturelles et protéger l’environnement de Paros, que ce projet démesuré impacte
d’une façon irresponsable.
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Annelize Goedbloed

DELFT, 2527 CA(4 days ago)

Paros should stop its Myonos style rat race for posh, vulgair tourism
Not public

SW6 1NN(4 days ago)

Paros is beautiful and there is no reason to disturb how it is now
Not public

ANIERES(4 days ago)

Because I would like to preserve the authenticity of Paros and in my view this project goes against the spirit of
the island
Not public

SYDNEY(4 days ago)

A member of my family is from Paros and keeping this place authentic means the world to her.
Hendrik johan wilhelm adriaan bast
DEN HAAG(4 days ago)

Ik leef daar al 18 jaar en ik vind het druk genoeg
Not public

DEN HAAG(4 days ago)

Paros moet niet te toeristisch worden!! Is nu perfect zoals het is
Louisa Griffith Aston
NAOUSSA(4 days ago)

Paros is already overwhelmed with tourists, trash, garbage , water shortages and over development. There are
too many vehicles on the roads. One cannot enter, leave or pass through Parokia because of it and the clinic
treats a dozen accidents a day in the summer. Many accidents are life threatening or fatal.
Kolimbethres is an historical area and should be protected at all costs. The Mycenaean acropolis is there and the
extent of this ancient civilization spreads throughout this valley and should be protected. If anything should be
invested in it should be a world heritage site protecting and excavating the ancient civilizations that lived here
through tthe millennia.
This development is about money and greed. Please consider the future and stop by his disastrous plan.
Not public

E1W3TJ LONDON(4 days ago)

Destro the natural environment
Monique du Fossé

THE HAGUE(4 days ago)

I have been coming for thirty years to Paros. There has to be a balance between developments/house/hotels and
infrastructure, water supply and waste management
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Alexander Aston

OXFORD,(4 days ago)

I am an Oxford based Cycladic archaeologist that studies long-term changes in the environment and social
organisation. The available data on rainfall, topsoil and projected temperatures should terrify any sane human.
The current pace of development and the lack of any systemic ecological plan are ensuring that Paros will
become uninhabbitable in this century. The municipality should be planting trees, not stressing the water and soil
of the island even more. I cannot emphasise this enough, we are in an emergency and this plan is destructive to
the heritage and future sustainability of Paros.
Είμαι Κυκλαδίτης αρχαιολόγος με έδρα την Οξφόρδη και μελετά τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στο περιβάλλον
και την κοινωνική οργάνωση. Τα διαθέσιμα δεδομένα για τις βροχοπτώσεις, τη βλάστηση και τις προβλεπόμενες
θερμοκρασίες θα πρέπει να τρομοκρατούν κάθε υγιή άνθρωπο. Ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης και η έλλειψη
οποιουδήποτε συστημικού οικολογικού σχεδίου διασφαλίζουν ότι η Πάρος θα καταστεί ακατοίκητη αυτόν τον
αιώνα. Ο δήμος πρέπει να φυτέψει δέντρα, για να μην πιεστεί ακόμη περισσότερο το νερό και το έδαφος του
νησιού. Δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά, βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αυτό το σχέδιο είναι
καταστροφικό για την κληρονομιά και τη μελλοντική βιωσιμότητα της Πάρου.
Not public

PAROS(4 days ago)

Further destruction of an already delicate island ecosystem
rosemary Donnelly
ATHENS(4 days ago)

To prevent the ruin of the area of Kolympithres
Nathalie Bast

DEN HAAG(4 days ago)

I agree that there is already too much tourism at Paros, and Paros, nor its inhabitants or entrepreneurs in the
tourism sector, would need another resort and more tourists.
Caroline Hall

PAROS(4 days ago)

The time has come for growth to be sustainable only. Paros has enough tourists already and the infrastructure is
very inadequate.
Béatrice Delperdange
IXELLES(4 days ago)

Séjournant régulièrement à Paros depuis plus de 30 ans, je suis affolée par ce que je perçois comme étant le
sur-développement touristique de l’île. Naoussa, en particulier, perd en charme d’année en année. Pire, l’île
commence à manquer d’eau -un projet comme celui-ci ne pouvant qu’empirer la situation environnementale
de l’île, et de la zone de Naoussa en particulier. Je perçois Paris comme étant une île à la limite de la viabilité
écologique sur le long terme. Avec une perspective de long terme, tout projet de ce type-ci devrait être proscrit.
Zoe Mayleen Grootendorst Skalkos
SYDNEY(4 days ago)

I grew up every summer on this island and I am the third generation in my family to do so. The authenticity and
the true traditional greek culture of the island has always been its biggest beauty and my favourite part. It feels
like how a home should feel. The more and more developed it becomes, the less Greek it gets and that is a very
sad loss indeed. Heartbreaking to many that love the island for its true beauty.
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Mayleen de Hoogh

HILVERSUM(4 days ago)

Because I have been coming to Kolimpithris for years and nature there should be protected!
Andrew McCormick
PAROS(4 days ago)

I do not want to see this island ruined, like Mykonos and Santorini. Paros cannot sustain this kind of unbridled,
shortsighted development.
Sabine grootendorst
ATHENS(4 days ago)

It destroys the environment, the project will ruin the national reserve park of Ag ioannis as well as the rock
formation in Kolymbithres, because they will need to build infrastructure. First to build this village and next to
comfort the traffic from tourists!
Phillada Lecomte

.PAROIKIA.PAROS(4 days ago)

Because i have lived over 50.years on Paros and seen the over development and destruction of this island
Anna Giulia Della Puppa
PARMA(4 days ago)

I am a resident in the island for more then 20 years and I am disgusted by these plans that are going to destroy
the island ecosystem and social bonds, without any benefits for anyone.
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Pourquoi cette pétition est-elle importante pour vous ?
https://www.openpetition.eu/petition/kommentare/il-faut-a-tout-prix-empecher-la-mise-en-oeuvre-du-plan-dekter-sa-a-kolimbithres-paros-2?sortierung=datum#petition-main

Fernandes Christian
PARIS(10 hours ago)

Ne pas détruire paros
Berkane Carine

VILLENEUVE SAINT GEORGES(14 hours ago)

Il ne faut absolument pas dénaturer ce petit coin de paradis avec des gros hôtels. Le charme de cette île doit
rester intact. Je suis contre et je pense à tous les riverains, laissez les tranquille !!!
MERTINS Muriel

LE VESINET(14 hours ago)

Infrastructures (routes, eau potable, traitements des eaux usées, ordures, internet, etc..) totalement sousdimensionnées actuellement. L’accroissement de la population touristique ne pourra qu’affaiblir les prestations
d’infrastructures défaillantes....
Gueho christophe

BONDOUFLE(14 hours ago)

Passer des vacances au calme et ne pas détériorer l’environnement
Dupuydenus Dominique
BONDOUFLE(15 hours ago)

Je pense important de ne pas dénaturer un site resté authentique et d en garder le charme et le calme qui en fait
jusqu’à présent un lieu privilégié.
Jennifer Amores

MIAMI(15 hours ago)

This island is mostly untouched by major corporations and has limited resources. A major touristic site like this
would drain the resources for locals and damage the environment greatly.
Brissoit Josette

BONDOUFLE(16 hours ago)

Ces travaux seraient néfastes pour la tranquillité de l’île , tout en dénotant le paysage !!!!
Emilie Ripoll

STRASBOURG(18 hours ago)

Pour préserver le côté paisible et naturelle de Parosp
Couvert Guillaume

LE CHESNAY(19 hours ago)

Les cyclades doivent garder leur ame et refuser le tourisme de masse
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Grass lucile

BILWISHEIM(19 hours ago)

Pour l’environnement, la tranquillité
Deschard Maxime
PARIS(20 hours ago)

Préservation de la baie
Guegan Serge

KOSTOS(22 hours ago)

Préservation de l’environnement et manque de capacité d’accueil des infrastructures de l’ile. Je suis opposé
à la destruction de la montagne au profit d’une invasion touristique galopante non contenue et elle même
destructrice.
Il me parait bien plus judicieux de tirer notre ile vers le haut en visant la qualité dans tous les secteur, plutôt que
par le tourisme de masse .
Marie-claire Gervais

BONDOUFLE(23 hours ago)

le calme et la beauté de l’ile doivent rester proteges
Choquer clarence
GRIGNY(23 hours ago)

Paros ne deviendra pas Mykonos
Speich Alain

VETRAZ MONTHOUX(1 day ago)

Maîtriser le nombre de touristes sur L’île est très important.
Un tourisme qualitatif est plus judicieux qu’un tourisme de masse.
Prandina Sandrine

CRANVES SALES(1 day ago)

Il ne faut pas que Paros ressemble à Mykonos !!!
Pauchant michele

SAINGHIN EN MELANTOIS(1 day ago)

Too much is too much!
Virginie Mazet

SAINT DIDIER AU MONT D’OR(1 day ago)

Preserver l authenticité de Paros et l environment naturel
Conreur justine

WEZEMBEEK-OPPEM(1 day ago)

Je souhaite préserver Paros cette île magnifique qui est entrain de devenir une île trop touristique sans en avoir
les capacités
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Caiment Nathalie

SAINT MAURICE(1 day ago)

Au découvert cet endroit sauvage l’an passé, une hérésie de sacrifier un tel lieu alors que les hébergements sont
suffisamment développés sur Paros pour accueillir les touristes
Not public

PARIS(2 days ago)

Ne pas défiguré l’environnement, avec ce projet gigantesque
Paolo Perovani Vicari
ARONA(2 days ago)

Preservare al meglio luoghi e culture è essenziale per il nostro futuro
Muriel BABEC

VILLAUDRIC(2 days ago)

Parce que cette île ne doit pas évoluer vers un tourisme de masse qui va lourdement endommagé
l’environnement
Thierry DEFROYENNE

ASPRO CHORIO PAROS(2 days ago)

Revenons au vieux principe de la philosophie grecque “meden again” “Rien de trop”
Marianne Marechal
PARIS(2 days ago)

To preserve the environment
Beaud marie pierre

ROQUEBRUNE CAP MARTIN(2 days ago)

Pollution
Aussel Jill

ROQUEBRUNE CAP MARTIN(2 days ago)

J’adore Paros j’y viens depuis 40 ans et je la vois se transformer en mal
Myriam Gontier
PAROS(2 days ago)

Pour garder une âme à Paros et que l île ne devient pas Mykonos
Sofie Sintobin

ROMA(2 days ago)

Préserver la beauté et l’authenticité de Paros.
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Mohl Catherine
JUNAS(2 days ago)

Cause écologiste.
Le charme à long terme de cette île bénéficierait davantage de petits hôtels tenus par des habitants de Paros.
L’industrialisation du tourisme le corromp .
Christine lambert

WATERLOO(2 days ago)

Il y a deja trop de monde a paros et on detruit la beauté de cette ile
Chantal Coudray
NICE(2 days ago)

Parce que ça va détruire et polluer la nature.
Il y a déjà trop de monde à Paros !!
Sabine Zottl-Rhomberg
WIEN(2 days ago)

aus Umweltschutz Gründen
Michaela Reitterer
WIEN(2 days ago)

Weil ich diese Bucht liebe und dieses Projekt dort keinen Platz hat.
Amaury SALETTE

MONTSOREAU(2 days ago)

Car je suis un amoureux de Paros et que je veux préserver cette île
Conti heloise

MARSEILLE(2 days ago)

J’ai été à paros, il est important de préserver la beauté de l’île pour ses habitants.
Valentine Salette
PARIS(2 days ago)

Je suis contre ces complexes hôteliers qui dénaturent de magnifiques endroits préservés.
Victoire de Margerie
PARIS(2 days ago)

N’abîmons ps Paros
Laurence Hammer

MÉRENVIELLE(2 days ago)

Préserver l’environnement de Paros
J’aimerais que Paros reste l’île que j’aime
Les infrastructures ne sont pas à la hauteur de telles expansions…
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Hammer Margaux
PARIS(2 days ago)

J’ai une maison à naoussa, je connais donc bien Paros. Paros doit garder son charme et évoluer dans le respect de
l’environnement. Ce genre de complexe hôtelier sont totalement contraire au valeur de développement durable
et de sobriété qui sont chers à l’île.
Christophe Hammer

MERENVIELLE(2 days ago)

Ne pas saccager un paysage magnifique
Merel van Kooij

NAOUSSA(2 days ago)

Je me soucis de la préservation de l’île.
Le projet n’a pas été pensé sur une île qui n’a pas suffisamment d’infrastructures pour autant de gens
Les plages sont au maximum
Les poubelles sont pleins à craquer
Les gens jettent partout dans la nature des bouteilles canettes et autres déchets ….
Puis l’île doit absolument être préservée comme étant authentique avec un accueil limite pour des touristes
De Roux

PARIS(2 days ago)

Site classé
Catherine Dumont
PARIS(2 days ago)

Protéger Paros d un sur développement touristique aux multiples conséquences désastreuses. Paros est une ile
donc limitée dans ses ressources et capacités d accueil.
Protégeons cette île magnifique déjà submergée de voitures et de plastique.
Telia SLAT

PAROS(2 days ago)

Car nous souhaitons pas que l’île de Paros subisse un développement surdimensionné.
De Roux Alexandra
PARIS(2 days ago)

Pour protéger l’environnement de la zone qui ne supportera pas un tel format de logement
Pascal Coquin

TRÉLAZÉ(2 days ago)

Faut-il penser que la croissance économique est le seul moyen de mieux vivre ? Faut-il amasser de l’argent de
manière croissante ? L’île a dépassé son seuil acceptable de touristes en juillet-août. Il y a d’autres moyens
pour assurer une vie confortable des Pariens toute l’année (collecte efficace des déchets, leur recyclage et
pas seulement leur enfouissement, installation d’un hôpital, ...) qu’en amenant encore d’autres touristes et
des employés même temporaires sur l’île : limiter drastiquement toute nouvelle construction de maisons de
locations, procéder à de vrais contrôles officiels, augmenter les taxes foncières pour les maisons au-delà d’une
certaine surface, instaurer des quotas d’arrivée quotidiens (comme à Venise, les calanques de Marseille, ...), ...
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Annabel Garnier

BRUSSELS(2 days ago)

I would like Paros to remain an authentic island and avoid the addition of mass tourism complexes.
Not public

STRASBOURG(2 days ago)

Pour la protection des milieux naturels et de l’équilibre d’un territoire
Briot Olivier

BRIANÇON(2 days ago)

Je connais l’île de Paros depuis 30 ans
Son développement touristique a dépassé les limites du supportable
Il faut stopper tous les projets de construction sur l’île !!! :
Bueno Michael

CONFLANS SAINTE HONORINE(2 days ago)

L’île doit rester simple et ne pas se transformer en industrie du tourisme de masse.
De plus la végétation et la biodiversité doit être une priorité.
Antoine Caillard

NAOUSSA(2 days ago)

I want to preserve the spot of Kolimbrites and Monastiri and I consider that the island infrastructure is not in
capacity to support this kind of project.
Charlotte Lindgren
GENEVA(2 days ago)

There is no infrastructure on Paros, electricity, water, internet, sewage !!!! Stop everything!
Patrick J.-A. Barras
PARIKIA(2 days ago)

Je ne veux pas que Paros devienne une destination de villégiature de masse, il faut préserver cette île et miser
sur la qualité et non pas sur la qualité.
Paros n’a pas d’hôpital pour soigner ses habitants, n’a pas de route pour accueillir plus de touristes, n’a pas de
parking, n’a pas d’eau, et surtout n’a pas de vision à long terme pour son développement.
Il faut à tout pris freiner son développement effréné qui bientôt va conduire l’île à sa perte.
Préserver Paros, devenez un exemple à suivre et non pas un deuxième Mykonos !
Defays Alain

UCCLE(2 days ago)

C’est l’avenir de Paros qui est en jeu!
Not public

ALESSANDRIA(2 days ago)

Per salvaguardare l’ambiente
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Cinzia Gallina

BUSTO ARSIZIO(2 days ago)

Perche l’isola e la cultura del paese perderebbe di identità, gli isolani perderanno il loro territorio e la cultura
del paese … culturale e culinaria e dopo pochi anni i turisti non saranno più attratti da un paese senza identità
propria e troppo affollato
Maisonneuve Pascale
NICE(3 days ago)

Site unique à préserver absolument
Bouillet Pierrick

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ(3 days ago)

Arreter le tourisme de masse qui détruit la planète.
Garder Paros authentique...
Barthelemy Patrick
PARIKIA(3 days ago)

Les infrastructures de l.île ne sont pas adaptées:
Eau potable
Εaux usées
Traitement des déchets
Claire caillard

NAOUSSA(3 days ago)

For the preservation of the island
Bezault Marc

MARSEILLE(3 days ago)

J adore cette île et je compte y prendre ma retraite
Serge Daniel Weinberg
PARIS(3 days ago)

Je souhaite préserver l’île de la construction de grands ensembles touristiques alors même que les
infrastructures de l’île sont très insuffisantes au niveau de fréquentation actuelle. En outre, un tel complexe
serait parfaitement contraire à l’histoire et au caractère de l’île
Henri Goldberg

BRUXELLES(3 days ago)

l’île perdrait son côté romantique, humain.
un peu comme ces méga - paquebots
Dumont evelyne

MONTAGNAC(3 days ago)

Elle soutient
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Fernand Diday

NAOUSSA(3 days ago)

Préserver une île
Lionel augier

STRASBOURG(3 days ago)

La Grèce se perd dans le surtourisme. Kolybithres est un site à préserver
sophie de Menthon
PARIS(3 days ago)

pour préserver cette ile de Paros et pour obéir à de contraintes écologique incontournables
Guyot Jeanne

LASNE(3 days ago)

Car nous habitons la plupart du temps à paros depuis très longtemps et je ne veux en aucun cas que Paros
devienne un Mykonos 2.0. Paros perdra tout son charme et cette course à l’industrialisation me désespère…
Not public

PARIS(3 days ago)

Oui
Vervisch edith

BRUXELLES(3 days ago)

Parce que j’aime l’ile de Paros et elle doit être préservée
Guyot Patrick

OHAIN(3 days ago)

Car nous avons une maison sur Paros et nous aimerions que cette qualité de vie ne change pas au profit d’un
tourisme de masse !!!
Guillemin jean François
PLERIN(3 days ago)

Pour préserver l environnement et le littoral de Paros, une île magnifique que l urbanisme à outrance est entrain
de détruire ou au moins défigurer .
Not public

OVERIJSE(3 days ago)

I want to keep Paros authentic!
Stephanie B

PARIS(3 days ago)

Préserver Paros du tourisme de masse
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Bezault Sabine

MARSEILLE(3 days ago)

Je passe tous les étés mes vacances à Paros et j aime cette île.
VERMANDELE Emmanuella
BRUXELLES(3 days ago)

J’ai été convaincue pas l’argumentaire
Xavier Rony

PAROIKIA(3 days ago)

Please keep Paros as it is!
Alain DESAUVAGE

BRUXELLES(3 days ago)

Voir les arguments développés
Monarque Gérard
LYON(3 days ago)

Les infrastructures de l’ile Ne sont pas suffisantes et on doit limiter le nombre de touristes pour ne pas
ressembler aux Baléares
Boulay Patrick
VICHY(3 days ago)

Assez de grands etablissements hoteliers à Paros .Quid de l’évolution des infrastructures?
Not public

SAINT RÉMY DE PROVENCE(3 days ago)

25 étés passés à Paris
Marco Caimi
BU(3 days ago)

Per non rovinare l’isola
Anne-Sophie Wautelet
BRUXELLES(3 days ago)

Préservez les îles du tourisme de masse
Joelle Muller Godeau

ASPRO CHORIO PAROS(3 days ago)

Paros n a pas les infrastructures nécessaires à la population actuelle. Il est inutile d’aggraver le problème
(ramassage des ordures, routes en mauvais état, fuites d eau partout, trottoirs inexistants…)
Marie-Louise PIERSON

BOULOGNE BILLANCOURT(3 days ago)

Cete île charmante est déjà trop construite et je déteste le tourisme de masse.
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Nicole Guillucq

SANGUINET(3 days ago)

Nous habitons à Paros à mi-temps depuis 15 ans et voyons l’île perdre d’années en années son authenticité
et toutes ses particularités qui ont générées notre coup de cœur et nous ont poussées à nous y installer. Nous
sommes résolument opposés aux décisions de la Municipalité visant à faire de Paros un Mykonos bis, autorisant
entre autres la construction d’établissements hôteliers “de luxe” et l’extension de l’aéroport au détriment de
l’environnement et des richesses naturelles de l’île.
Verstraete Daniel
GRASSE(3 days ago)

Parce que j’aime PAROS ou je suis depuis maintenant 11 ans et je constate que l’augmentation des Touristes
Dépasse totalement la capacité de L’île Et que les touristes qui viennent à PAROS respect de moins en moins Lille
Not public

AYDAT(3 days ago)

Les grands complexes touristiques tels que ceux-ci vont augmenter la population estivale de l’île dont les
infrastructures sont déjà bien insuffisantes (routes, parkings, eau, électricité, assainissement, santé, ...).
Anais Robin

PARIS(3 days ago)

Logement local. Magnifique paysage à protéger et site protégé
Patrice Roucayrol
PARIS(3 days ago)

Préserver la qualité exceptionnelle de l’environnement à Paros
Bruno Van Damme
DE PANNE(3 days ago)

Paros heeft dergelijke projecten niet nodig ! Het past helemaal niet in de identiteit van het eiland. Paros mag
geen Mykonos worden. De omgeving is daar volledig ongerept . Stop met alles kapot te maken in Paros. Er is al
meer dan genoeg ontwikkeling.
Hagege Christiane

MONTPEZAT DE QUERCY(3 days ago)

Paros est une merveilleuse île. Kolymbthires un de ses joyaux. Cette île doit être préservée.
Dupont- Elleray Cantacuzene Philippe
PARIS(3 days ago)

Préservation de l ´environnement et de l authenticité du dite
Elli Mastorou

ATHENS(3 days ago)

Paros has already way more tourism than it can bear, and it has become a threat to the fauna, flora and energy
resources of the island. This summer there were several power outages. We don’t need more hotels with luxury
services for the tourists and poor working conditions for the workers. We need decent health care and services
for people who live here all year long. We don’t need more construction. We need more nature.
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Sophie Cluet

GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR(3 days ago)

L’eau et la nature sont des biens précieux qu’il convient de préserver. Sans compter que ce type de
développement touristique entraîne la multiplication des vols internationaux quinsont deja trop nombreux.
Laurence Vanhee
BIERGES(3 days ago)

Gardons l’esprit nature et intimiste de ces îles.
Magne Rataud Veronique
PARIS(3 days ago)

M tourists in Paros has become is a disaster. Room many buildings luxury hotels and so on. Let Paris alive !
Alain Verduron
PARIS(3 days ago)

Paros est une île merveilleuse déjà partiellement abîmée par le béton. L’ajout d’un complexe de cette dimension
est de nature à détruire ses attraits
Rataud Jean-Pierre
PARIS(3 days ago)

Paros a déjà perdu ses spécificités qui en faisaient une île typique des Cyclades. Inutile de continuer à la
massacre davantage à cause d’un tourisme inadapté qui la dégrade sans que les habitants et natifs de Paros.
Arrêtons le désastre tant qu’il est encore temps.
Nicolas Perot

NAOUSA(3 days ago)

Il ne faut pas que PAROS perde son âme, unique dans les Cyclades. Il est encore temps. Par ailleurs, cela ne peut
se faire sans un plan de développement des infrastructures cohérent, ce qui ne me semble pas être le cas pour le
moment.
Weil Danielle

CADENET(3 days ago)

Préserver l’environnement de toute verrue commerciale qui le défigure et l’empoisonne
Medioni isabelke

SAINT MAUR(3 days ago)

L’île ne peut pas recevoir autant de monde il faut la protéger les poubelles sont ramassées que très partiellement
l’eau et l’électricité sont souvent coupés pour manque de reseau et Paros est une île familiale laissons le bling
bling a Mikonos gardons les traditions grecques a Paros a chaque île sa spécificité et a l’heure de la responsabilité
écologique il est nécessaire de penser moderation et protection de l’environnement
Miskaoui sara

MARSEILLE(3 days ago)

Pour préserver les Cyclades (et notamment Paros) telles qu’elles sont, et stopper l’augmentation de touristes
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Franco Ambrosetti
PAROS(3 days ago)

paros è al collasso per troppe case di vacanza, problemi di elettricità, rifiuti, acqua ecc
Théodora Nagelmackers
RIXENSART(3 days ago)

Car je ne souhaite pas que paros devienne mikonos. L’île devrait garder son charme
Spitsas Anne-Laure
COLOGNY(3 days ago)

Ne pas développer encore plus la densité de Paros
Massimo Trabaldo Togna
MILANO(3 days ago)

Paros non ha le strutture per sopportare grandi alberghi
Not public

MIES(3 days ago)

Pourquoi Paros je l’aime pour sont côté nature authentique et sauvage
Jean Vassilopulo
AGERIA(3 days ago)

Éviter tourisme de masse
Brigitte Larrieu
PÁROS(3 days ago)

Pourquoi détruire un si beau site tel que Paros ?
Trop de constructions , trop de monde , une circulation trop dense , une destruction de l’environnement !
Salama Denis

PARIS(3 days ago)

Il faut préserver l’île du surtourisme et Kolymbithres était censé être une zone protégée magnifique qui doit le
rester. En plus les infrastructures ne suivent pas !
Marine Poillon

LA CHAPELLE VILLARS(3 days ago)

Car Paros doit rester un lieu authentique et garder son eco système
Laura Compère

BRUXELLES(3 days ago)

Paros est une île de coeur, il faut la protéger en la gardant la plus authentique possible et limiter le tourisme en
masse et la sur-construction.
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Bureau Liliane
PARIS(3 days ago)

Je connais kolimbitres depuis 1974
Marie Maisonnier

BRUXELLES(3 days ago)

Η Πάρος είναι πανέμορφη και πρέπει να προστατευτεί από τον μαζικό τουρισμό για να μην γίνει Μύκονος ή
Σαντορίνη.
Corbisier Stéphane
NAAST(3 days ago)

Car je vais à Paros depuis 30 ans et ça devient de moins en moins nature. Il faut préserver la plus belle Île
d’Europe
Nathalie Pittaras

NAOUSSA(3 days ago)

Nous souhaitons protéger Paros d ‘ une extension galopante sans réflexion sur les impacts structurels et
environnementaux.
Romuald Lassagne
KOSTOS(3 days ago)

En tant que résident sur Paros, il est important de maîtriser les flux touristiques par rapport aux infrastructures
existantes de l’île et aussi son environnement et sa nature.
Bosia Sabine

LA TRONCHE(3 days ago)

Préservons le peu d’espace libre qui existe sur l’île. La “betonisation “ va finir par faire fuir les amoureux de la
Grèce authentique. Chaque île doit garder son caractère, nous ne voulons pas d’une nouvelle Mykonos
Charles de Villaucourt

ASNIÈRES SUR SEINE(3 days ago)

Pour le respecter l’environnement et la nature de cette île
Not public

LASNE(3 days ago)

Car le tourisme de masse détruit les écosystèmes et l’équilibre de l’île.
Ce sera un appauvrissement social et culturel.
Ce sera un bénéfice à très court terme mais une catastrophe à moyen et long terme.
Maurice Grundbacher
ZÜRICH(3 days ago)

Das Ausmass an Überbauung und Zersiedlung hat auf Paros ist unerträglich geworden. Die Bucht von
Kolymbithres ist sowohl für die landschaftliche Schönheit (Aussicht) als auch für den griechischen und
internationalen Tourismus von grosser Bedeutung. Ein weiterer Hotelkomplex wäre für Kolymbithres, aber auch
für Naoussa und ganz Paros eine Katastrophe

σχόλια openpetition 85 / 102

Houbrix Christine

VAUX ET BORSET(3 days ago)

Car on est en train de détruire l’île que nous fréquentons depuis plus de 20ans et nous voyons les méfaits de la
construction de masse et du tourisme de masse qui augmentent d’année en année au détriment de la population
locale, du tourisme régulier, de la nature et de la faune de l’ile de paros.
Demougeot Guillaume
LIBOURNE(3 days ago)

Préserver ce magnifique site du tourisme de masse.
Anne-Sophie Pallier
NANTES(3 days ago)

Le projet hôtelier de kolymbitres contraire aux règles de l’urbanisme et aux prescriptions mondiales de
préservation de l’environnement serait une atteinte durable aux conditions de vie des habitants ( manque d
espace et manque d’eau avec une pollution évidente).
la raison l’emportera sur la folie capitalistique .
Samson Ludovic
NANTES(3 days ago)

Ce site naturel doit être réservé et l’affluence touristique de masse nuit au charme de l’île de Paros qui commence
a souffrir de cette surabondance de touriste
Nathalie Piquet

NEUILLY-SUR-SEINE(3 days ago)

Préservation des lieux , de paros et de l’environnement
Rania Choueiri

PAROS(3 days ago)

we need to keep paros authentic with quality tourism
Bonneau Françoise
CLAMART(3 days ago)

Je souhaite que cette île soit protégée.
Poireau Alain

PARIS(3 days ago)

Stop à ces projets qui dégradent l’île à tout point de vue : environnement, circulation, etc…
Frederic DESBROSSES
PAROS(3 days ago)

We have a house in Paros and want to protect the island from mass-tourism which could could damage the whole
eco-system
Patrizia Rikh Filippi
PÁROS(3 days ago)

Pour la qualité de vie de Páros
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Anne sophie Rieben Schizas
CHARDONNE(3 days ago)

Nous venons régulièrement à Paros et avons constaté un développement dommageable des grands projets.
Comment l’île gèrera-t-elle la question des déchets? Des ressources en eau?
Castella. Maelys

DEN HAAG(3 days ago)

Préservation de l’environnement
Monika Brodey
WIEN(3 days ago)

Zerstörung von Naturschutzgebiet und zersiedelung.
Umwidmung nur wegen Profit eines einflussreichen Investors
Marie helene Dutrey

- BOUC BEL AIR(3 days ago)

Ce projet est un non sens. Il n’aura qu’un seul résultat : détruire l’île, son charme, sa vie, sa particularité, sa
nature, …..
Not public

CLAMART(4 days ago)

Car nous venons à Paris justement car l’île est encore préservée dans sa nature et dans ses touristes. Sinon on
irait à Lykonos ou Santorin qui sont totalement dénaturées désormais. Sans Âme. L’argent …
Munier stephane
PARIS(4 days ago)

L’ile de Paros est en train de se perdre dans une voie de dévellopement touristique insoutenable. Le volume
de trafic sur les routes, les réseaux electriques, les eaux usées, les sentiers.. rien n’est fait pour supporter une
augmentation aussi importante du volume de touristes. Paros est en train de se « Mikonoiser ». Il faut freiner.
Voila pourquoi je signe cette pétition.
Pierre Denis

PAROS(4 days ago)

Refuser ce genre de projet, c’est préserver l’île d’un développement anarchique et surdimensionné.
Fabio Frontani

GENOVA(4 days ago)

Perchè non voglio la “mikonizzazione” di Paros
Marius Karl

, KENT(4 days ago)

Paros is already overrun by tourists. It is a huge issue to the infrastructure and the locals. Let’s not encourage
this even more by expanding the infrastructure more rapidly than the island can accommodate
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Christine blanc
PARIS(4 days ago)

Le sur tourisme est nocif pour l’environnement. Les infrastructures actuelles de Paris sont dejà insuffisantes.
Chevrot Noëlle

CHAVANOZ(4 days ago)

Les petits hôtels et les chambres chez l’habitant suffisent
Salvatore LOCIURO
NAOUSSA(4 days ago)

L’île est déjà saturée, trop de touristes tue le tourisme. Avec des projets de la sorte, Paros va à sa perte.
Franck MEGHERIAN

SAINT ROMAIN DE JALIONAS(4 days ago)

Pour préserver l’Ile.
Christelle BOURGEY

SAINT ROMAIN DE JALIONAS(4 days ago)

Pour que la magnifique île de Paros garde son authenticité
Gerard Guy

ANGERIA(4 days ago)

Preservation de la qualité de vie à Paros, en limitant au maximum les dégâts d’un développement touristique déjà
à saturation...!
Olivier lesacq

LAMBERSART(4 days ago)

Saturation des transports routiers et augmentation de la pollution.
Lagache sophie

LAMBERSART(4 days ago)

Saturation des transport et préservation de l’ile
Bernard sabine

AGKAIRIA(4 days ago)

Stop massive and low cost tourism, stop destroying nature and the value of paros
Stop construction which create more pollution, and respect the value and the environment of paros
Danielle Portelli

VIRY-CHATILLON(4 days ago)

J’aime Paros.
Goy Nathalie

SAINT ROMAIN DE JALIONAS(4 days ago)

Il faut préserver l’île et son état sauvage
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Roberto palacios
GENEVE(4 days ago)

L’île de Paros dois être préservée de constructions massives
Célia Di Chio

NEUCHATEL(4 days ago)

Il faut respecter la nature et arrêter de penser à l’argent avec un surplus de tourisme
Corinne Bel

NEUCHÂTEL(4 days ago)

Paros doit rester une île authentique
Marie Christine Minassian
CLAMART(4 days ago)

Je souhaite que Paros garde don authenticité et son identité
Robin Gilles

MONTSAUCHE LES SETTONS(4 days ago)

Qualité de la vie sur Paros ...
Halatas Barbara
LYON(4 days ago)

Paros est une île qui doit être respectée dans son authenticité. Les constructions explosent de façon
exponentielle et l’idée ce complexe en est un exemple. L’infrastructure de l’île doit être protégée.
Vicaire Patrick

SAINT ANDRÉ LEZ LILLE(4 days ago)

Maintien de l’ile de Paros dans un développement raisonnable
Ce complexe hôtelier ne s’inscrit dans aucune logique raisonnée et durable
Il ne sert qu’à assouvir les apetits financiers de quelques uns et enlaidira le site définitivement
Chaize Andre

ALIKI(4 days ago)

Il y a trop de monde sur Paros et les services publics ne peuvent suivre cette expension
Eleni Christopoulou
BRUSSELS(4 days ago)

Because the carrying capacity of the island can no longer sustain such big developments.
Not public

ΧΟΛΑΡΓΟΣ(4 days ago)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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Not public

PARIS(4 days ago)

Afin de préserver l’île et de la pas la transformer en mykonos
Geraldine de Limelette
RIXENSART(4 days ago)

Holiday home owners & Paros Lovers . Don’t want Paros to become like Mykonos
(Processed)
Simona donati

FIRENZE(4 days ago)

Salvaguardare l’autenticità di Paros
Mireille Mignon

BRUXELLES(4 days ago)

i want to protect an island which is becoming a target for investors to make money. the project will be destroying
a very nice island even more than it is the case today. this is not what population neither tourists want. lets
protect greece and more specifically paros. any project like that is destroying for ever the nature!!!
Nathalie Ney Van Overberghe
AS(4 days ago)

Frequent visitor to Kolymbithres since 1981 … and keen to preserve its current atmosphere
Mourlon Beernaert
OHAIN(4 days ago)

Avons une maison à Paros et ne voulons pas de développement à outrance !!!
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Warum ist Ihnen diese Petition wichtig?
https://www.openpetition.eu/petition/kommentare/die-umsetzung-des-entwicklungsplans-der-ekter-s-a-in-kolymbithres-paros-muss-verhindert-werden?sortierung=datum#petition-main

Not public

TI(2 hours ago)

Natur , Umwelt
Felix Büchner

FUCHSTAL(3 hours ago)

This construction would destroy one of the most beautiful spots of unspoiled and untouched nature on Paros: An
artificial town would be built in the middle of a nature reserve - nobody “”normal”” could build a house there. AND
the zone is an archeological reserve, since it is very close to Koukounaries, an important Mykenean acropolis,
it is close to Plastiras zone, to Agios Ioannis Detis, Korakas lighthouse and more. For this reason, too, nobody
“”normal”” would ever be allowed to build there. The regional archaeological department expressed multiple
times a NEGATIVE opinion - but then, the central archaeological council said “”fine with us””. The entire bay of
Kolymbithres has only one small road which already now is overloaded. That would be the access to the new
“”town””. The last unspoilt natural beaches would be completely overwhelmed and the important function of
the peninsula as a sanctuary for cormorants, sea gulls, falcons and all sorts of migrant birds would be further
diminished. Tourism is already over the top in Paros. Let us together stop this project!
Viggo v. Wietersheim
STARNBERG(12 hours ago)

Paros darf keine Insel des Massentourismus werden!
Dr. Wolfgang Bolz

MÜNCHEN(14 hours ago)

I am very concerned since I live halftime on Paros and I hope the island will stay as ist is and tourism should be
limited
Maren Drews-Sifnaios
LÜTJENSEE(14 hours ago)

Weiteren Massentourismus verhindern
Stefanie Färber

BAD AIBLING(20 hours ago)

Paros ist eine schöne Insel, bitte kein Massentourismus, Wasserversorgung für so ein großes Projekt im jetzigen
Klimawandel,, Landschaftsschutz………..
Ingrid Albrecht

BREMEN(20 hours ago)

Ich komme auch seit 38 Jahre ununterbrochen nach Naoussa und besuche in dieser Zeit (3-4Wochen) im Mai/
Juni den Kolimbithris, eine für uns der schönsten und interessantesten Landschaften auf Der Kolimbithris ist
mittlerweile total überlastet und es darf nicht mehr dazugebaut werden!
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Guez isabelle

BORDEAUX(21 hours ago)

Préservation environnement
Bernd Albrecht

BREMEN(21 hours ago)

Wir kommen schon 38 Jahre ununterbrochen nach Paros/Naussa .Der Kolimbithris ist ein Landschaftsgebiet das
unbedingt geschützt werden muss!
Claudia Kettner

VÖRSTETTEN(21 hours ago)

Ein wunderschöner Natur Raum wird zerstört.
DIMITRIOS vlassopoulos
PAROS(21 hours ago)

Καθηγητής
Test gigliotti

BUSECK(1 day ago)

Wichtig für Klimaschutz
Peter Herrmann

FREIBURG(1 day ago)

Damit die Kolembithres bleibt wie sie ist.
Helga Lassmann-Moor
GRAZ(1 day ago)

Paros ist so eine wunderbare Insel, die wie eine zweite Heimat für mich ist. Aber zuviel Fremdenverkehr zerstört
ihren Charme und ihre Schönheit.
Kwak Annemarie

MÜNCHEN(1 day ago)

Umweltschutz
David Groß

SALZBURG(1 day ago)

Weil ich die Insel Paros und ihre Naturschutzgebiete schätze.
Ursula Heinen-Rau
GRÜNWALD(1 day ago)

Zerstört Originalität und Besonderheit von Paros
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Lucio Manferini

MÖNCHENGLADBACH(1 day ago)

Non sono disposto ad accettare queste mega speculazioni immobiliari e soprattutto in Isole di rispetto come
Paros!! Dopo questo non ci sarà più una Batterrfly Valley
Not public

HÖHENKIRCHEN(2 days ago)

Naturschutz
Not public

COPENHAGEN(2 days ago)

Paros ist nicht Mykonos
Dr. Ulrich Kettner

VÖRSTETTEN(2 days ago)

Ich kenne Kolimbithris seit 40 Jahren als einen einzigartigen wunderschönen Ort und Badestrand in Griechenland.
Der darf nicht zerstört werden!!
Esther Miras

PAROS(2 days ago)

Übertourismus muss gestoppt werden
Not public

BOCHUM(2 days ago)

Paros wird durch solche Projekte nachhaltig negativ beeinflusst. Die Insel ist durch ihre Größe nicht in der Lage,
ein Mehr an Touristen zu verkraften
Not public

OFTERDINGEN(2 days ago)

Gesichtspunkte der Umwelt; sanfter Tourismus.
Antje Stuberg

WOLPERTSWENDE(2 days ago)

Ich kenne diese Gegend seit langem. Nicht mehr Menschen, v.a. im Sommer, verkraftet die Insel nicht. Das, was
die Gegend ausmacht (die unberührte Natur) wird immer weiter zerstört! Außerdem ist die geplante Anlage in
keinster Weise landestypisch!
Nadja Vitt

PARIKIA(2 days ago)

Verantwortungsbewusste Entwicklung von Paros
Renate von Bormann
HAGEN(2 days ago)

Die Insel, ihre Bewohner, und die Umwelt zu schützen vor diesem Betten- und Touristenwahnsin und Kommerz!
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Kleinschmidt Beate
PAROS(2 days ago)

Ich halte mich sehr viel im eigenen Haus auf Paros auf.
Die Zerstörung von Natur und Umwelt ist uns und den hier lebenden Menschen sehr wichtig.
Yvonne Mamalis

FREIBURG(2 days ago)

Wir sind gegen eine derartige Zerstörung der noch unberührten Landschaft auf der kleinen Insel Paros, die für
solche Menschenmassen nicht genug Kapazitäten hat. Die Folgen für die Umwelt wären katastrophal.
Catherine Barth
PAROS(2 days ago)

Paros muss seine natürliche Schönheit bewahren und darf nicht durch Touristen, die sowieso nicht wissen wo sie
in der Sonne braten und im Restaurant sitzen, zerstört werden!!!
Erika Harbort

GLAUCHAU(2 days ago)

Um einen Massenturismus zu vermeiden.Die Straßen von Paros sind jetzt schon überfüllt
Annette Eidmann
GIESSEN(2 days ago)

Die Belastung der Natur muss endlich aufhören. So viele Krisen überall und fehlendes Wasser!!!
Die Touristen müssen sich auch endlich auf eine andere Art von urlauben einstellen, sonst können wir bald
nirgendwo mehr hinfahren!!!
Angesichts des Klimawandels fürften derartige Bebauungen gar nicht mehr genehmigt werden!
Konstantinos Tsironas
SOLMS(2 days ago)

Weil mit der Schutz von Umwelt und Natur sehr wichtig ist.
Dr.karl Hauth

TROSTBERG(2 days ago)

Paros erstickt im Massentourismus
Harald Boden

HAMBURG(2 days ago)

Seit 35 Jahren jährlich Urlaub in Kolombithres.. Die Entwicklung der Bucht - Hotelbau (Leerstand), Umgehung der
Bauverbote, Wassermangel, ……
Katzer Astrid

GLEISDORF(2 days ago)

Weil Kolymbithres schon genug touristisch genutzt wird
Johannes Sänger
MARCH(2 days ago)

Wegen der Umweltbelastung
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Πετσωτας Ιωάννης
ΜΕΛΊΣΣΙΑ(2 days ago)

Ηλεκτρονικός
Jörg Klar

THALWIL(2 days ago)

Keep Paros a natural area, no tourist center!!!
Not public

AMPERPETTENBACH(2 days ago)

Größenwahn aufhört
Renate Schussmann

KOLBERMOOR(2 days ago)

Ich verbringe sehr viel Zeit auf der Insel Paros - der
Massentourismus zerstört die Natürlichkeit und die Ruhe auf der Insel
Gudrun Beekmann-Mathar
GIESSEN(2 days ago)

Weil Natur und heimische Bevölkerung durch Massentourismus schon jetzt sehr belastet sind.
Silvia L

TUCHENBACH(2 days ago)

Massentourismus ist toxisch.
Christoph Markus Ullmann
STECKBORN(2 days ago)

Weil die Bauwut, welche in fast allen Kykladeninseln ausgebrochen ist, gestoppt werden muss. Hässliche,
zugebaute Inseln sind für Touristen nicht mehr interessant.
Dipl.Ing. Ekkehard Wahl
PAROS(3 days ago)

Save the enviroment and the island
Tom Zehetmeier
BERLIN(3 days ago)

Paros ist bereits schon stark überlaufen
Silvia Ruchti

AYAMONTE(3 days ago)

Wir haben auf Paros gelebt und haben immer noch Freunde da. Paros ist eh leider schom 1 Mykonos geworden
und damit wird es noch schlimmer. Hinzu kommt, dass die notige Infrastruktur gar nicht da ist, die Insel
verschandelt wird und das Leben der dort konstant lebenden zur Hölle macht. Mir bricht das Herz...
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Not public

ESSEN(3 days ago)

Typisches Projekt zur Gewinnmaximierung auf einer Insel, deren Infrastruktur seit Jahren massiv belastet ist und
nicht “noch mehr des Gleichen” braucht - mich ärgert die Dreistigkeit, mit der Investoren immer noch agieren,
dem möchte ich mich nicht stumm ergeben.
Gerhard Koehler

HAMBURG(3 days ago)

Habe esw als Urlaubsort kennen und lieben gelernt 1
Karin comte

HOMBRECHTIKON(3 days ago)

Too many Hotel in paros without infrastructure
Martin Brokmann
KÖLN(3 days ago)

bin seit 25 Jahren auf Paros
Comte Michel

NAOUSSA(3 days ago)

To much Beton , national reserve
Michael Erben

PURKERSDPRF(3 days ago)

Damit Paros unser Urlaubsziel bleibt!
Antje Edenholm

NEUFAHRN BEI FREISING(3 days ago)

Paros hat schon genügend Hotels
Mathias Greffrath
BERLIN(3 days ago)

Es ist schon viel kaputt gemacht auf dieser wunderbaren Insel, sie ist überbelegt mit Touristen aller Klassen, und
Kolimbithres ist einer der wenigen Winkel, wo noch - halbwegs - Erholung möglich ist.
Floris Rost

UNNA(3 days ago)

Siehe große Anlage CHC Porto Paros
Hat ebenfalls die Landschaft zerstört und ist wirtschaftlich ein Desaster.
Diesen Bau hätte man auch verhindern müssen!
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Stephan Pchl

WIEN(3 days ago)

Umweltschutz
Es wurde scho zu viel unkontrolliert verbaut
Nicht ausreichende Ressourcen
Ist eines der letzten naturbelassenen Gebiete von .Paros!
Sibylle von Katzler
HA.MBURG(3 days ago)

Ich habe in den letzte 30 Jahren mitbekommen wie Paros langsam zugebaut wird und sein Charme und Natur
vor die Hunde gehen.Die Wasserknappheit ist jetzt schon eklatant!100 m entfernt von diesem Bauvorhaben
verkommt gerade eine große Hotelanlage!!
Gudrun Fliege

AUGSBURG(3 days ago)

Die Infrastruktur hält das nicht aus
Regina Huber

SANKT OSWALD BEI PLANKENWARTH(3 days ago)

Weil die Insel noch mehr Touristen nicht aushält. Wasser, Strom, Müll, Abwasser, Straßen. Sie ist jetzt schon an
der Grenze. Ich kenne Paros seid 1979.
Tobias Henschel

EMMERICH(3 days ago)

I lived on Paros for years in the 80s and 90s and would love to preserve the originality of the island and offer the
locals to live a payable live on an island, that is not overrun by mass tourism
Alexandra Richling
WIEN(3 days ago)

Verhinderung der Förderung des Massentourismus
Michael Bitzer
KÖLN(3 days ago)

Massentourismus zerstört Paros
Not public

BIELEFELD(3 days ago)

Ich bin gegen Übertourismus auf Paros.
Claas Redlefsen

HAMBURG(3 days ago)

-Naturschutz
-Überlastung der Infrastruktur
- nicht noch ein großbauprojekt in der nähesten Umgebung, dass verwahrlost
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Not public

ΛΆΡΙΣΑ(3 days ago)

Ψυχοθεραπεύτρια
Maud Schaller

SCHWENTINENTAL(3 days ago)

Wegen der Naturbeibehaltung und der Vermeidung von Überbevölkerung auf Paros
Hans Joachim Kwak
MÜNCHEN(3 days ago)

Wir sind seit Jahrzehnten fast jährlich auf Paros/Naoussa. Die Entwicklung des Tourismus war immer sehr
ökologisch rücksichtsvoll. Es sollte nicht ein 2. “Flop” genau auf dieser Seite der Bucht entstehen!
Not public

ΚΩΣΤΟΣ(3 days ago)

Γιατί δεν πρεπει να καταστρέψουμε όλη την φυση στην παρο!
Dr Arend Schsller

SCHWENTINENTAL(3 days ago)

Ich wohne einige Monate des Jahres auf der Insel Paros und die Insel ist jetzt schon überfordert mit den
anfallenden Touristenströmen.Keine ausreichende Infrastruktur: Wassermangel,,Stromausfälle,Staus,mangelnde
Abfallentsorgung um nur einige Punkte zu mennen
Brigitte Gross

ANTHERING(3 days ago)

Die ist mir wichtig, weil der Ort verkehrstechnisch jetzt bereits überfordert ist !
Nicole Samborsky

DÜSSELDORF(3 days ago)

Dieses Gebiet darf nicht denaturiert werden.
Der Luxus-Massentourismus gehört nicht nach Paros. Dadurch verliert die Insel ihren Charme und die
Individualtouristen, die diese Insel zu dem gemacht haben, was sie ist, werden fernbleiben.
So wie wir, denn die Veränderung der letzten 3 Jahre hat schon sehr viele negativen Veränderungen aufgezeigt.
Not public

MÜNSTER(3 days ago)

Weil Kolymbitheres wie der Rest von Paros nicht zersiedelt und zerstört werden soll.
LYDIA Miklautsch
WIEN(4 days ago)

Eben Paros, was gibt es da noch mehr zu sagen?
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Annette Pannenbaecker
EUTIN(4 days ago)

Umweltschutz
Die Infrastruktur der Insel Paros ist nicht für Massentourismus geeignet und wird auch von vielen Einwohnern
nicht gewollt.
Jörg Pannenbäcker
EUTIN(4 days ago)

Es wäre für die begrenzten Ressourcen und der Natur der Insel ein katastrophaler Akt, wenn das Projekt
verwirklicht würde
Jakob Winiger

OLTEN(4 days ago)

Weil mir Paros seit 25 Jahren lieb ist und nicht verschandelt werden soll.
Not public

FLENSBURG(4 days ago)

Es sollen nicht noch mehr Touristen nach Paros. Da ich glaube, dass diese schöne Insel dies nicht verkraftet.
Ricarda Huber

GRATWEIN-STRASSENGEL(4 days ago)

Weil Sie mit der Bewilligung dieses Projekts die Insel töten! Paros hat sich durch den Flughafenumbau schon sehr
verändert, das Wasser ist schlechter, die Fische werden weniger und das urtypische Paros findet man kaum noch!
Ich komme seit 30 Jahren als Tourist auf diese Insel (ich bin 34 Jahre alt) und ich erwarte mir das die Politiker der
Insel diese Insel beschützen und sich nicht nur wie Dagobert im Geld wälzen wollen....!
WIR BRAUCHEN KEIN ZWEITES Mykonos!!!
Ich erwarte mir Verantwortungsvolles Handeln!
Danke.
Bart de vries

NOORDWIJKERHOUT(4 days ago)

Behoud natuur
Evelyn Kerry

BISAMBERG(4 days ago)

I love Paros and spend my holidays there. Already I notice that a lot of building is in progress and also an
international is planned. But the infrastructure is not growing at the same level because it is simply not possible
and so there is the danger that everything will be ruined and life for the inhabitants made unlivable and
unaffordable. Paros experiences already water shortage as well as electricity problems (power outages) which
would become more frequent. Paros is a beautiful island. Please allow it to remain so.
Susanne Beischer
HAMBURG(4 days ago)

Die großflächige Bebauung dieses Teils der Insel ist der Wahnsinn, wird das Ökosystem der wertvollen Landschaft
beschädigen, Ressourcen verbrauchen, die die Insel dringend für ihren Fortbestand benötigt.
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Michael Franke

BAD AIBLING(4 days ago)

mangelne Infrastruktur, Naturschutz, Verkehrschaos bereits heute
Giesswein erika

JOCGBERG(4 days ago)

Keinerlei Infrastruktur, Naturschutz...
Dirk Stutt

MÜNSTER(4 days ago)

Damit dem überbordende Tourismus Einhalt geboten wird.
Peter Pachel

KOELN(4 days ago)

Weil ich Paros seit 41 Jahren bereise und solche Grossprojekte die Insel zerstören
Not public

AUGSBURG(4 days ago)

Mangelnde Infrastruktur
Not public

ANTHERING(4 days ago)

Mangelnde Infrastruktur
Christine Breitner
GIESSEN(4 days ago)

Weil Kolimbitheris so ein wunderschoenes Stueck Natur ist, das nicht verschandelt werden sollte und weil Paros
sowieso schon negativ vom Massentourismus betroffen ist und viel zu viel gebaut wird.
Marion Knorr
B(4 days ago)

Ich kenne den Ort seit Jahrzehnten und möchte die schöne Natur dort ohne Massentourismus erhalten
Beate richter

KULMBACH(4 days ago)

Weil ich auf Paros arbeite und es eine wunderbare Insel ist, die geschützt werden sollte um dem wachsenden und
starken Tourismus stand zu halte
Julia Buettner

FRIEDBERG(4 days ago)

Es is eine der letzten naturbelassenen landwirtschaftlichen Flächen in Santa Maria. Es gibt kein Wasser.
Marlies Dattler

PERCHTOLDSDORF(4 days ago)

Wir sind grundstücksbesitzer und haben kein Interesse, dass so grosse Bauprojekte realisiert werden.
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Jan Willem Ouboter

UETIKON AM SEE(4 days ago)

Wir haben ein Haus in Kolimbithres. Zusätzlicher Verkehr auf der Strasse Richtung Monastiri ist unmöglich!
Janine Ouboter

UETIKON AM SEE(4 days ago)

Wir haben ein Haus in Kolimbithres. Zusätzlicher Verkehr auf der Strasse Richtung Monastiri ist unmöglich!
Curt H. Ebeling

FRANKFURT(4 days ago)

Weil es Zeit wird diese Bauwut auf der Insel zu verhindern und vor allem die Insel zu schützen
Beatrice von Keyserlingk
MÜNCHEN(4 days ago)

Ich besitze seit über 40 Jahren ein kleines Haus in den Bergen von Kolimbitres -wenige 100 m Luftlinie von dem
geplanten Projekt -allerdings nicht in Sichtweite. Ich habe mein eigenes Haus in totaler Rücksicht auf die Natur
und die Umgebung renoviert und ausgebaut. Ich beobachte den Raubbau an Natur und wichtigen Resources,
sowie die dichte Zersiedlung und Überfüllung der kleinen Insel, in den letzten Jahren mit großer Sorge. Viel mehr
kann das vulnerable und sehr begrenzte Ökosystem und die Einheimischen nicht ertragen.
Beate Schnorfeil

FUCHSTAL(4 days ago)

Der Erhalt der Bucht von Naoussa ist mir wichtig
Not public

WIEN(4 days ago)

das Projekt ist viel zu gross angelegt!!!!
Cecilia Fossati

BERLIN(4 days ago)

my partner has a house in paros on the way to the hotel
Iris Franke

NAOUSSA(4 days ago)

Paros verfügt nicht über die benötigten Infrastrukturen und schon heute sehr überlastet mit Lärm, Müll, Verkehr.
Anne-Sophie Pithis
BERLIN(4 days ago)

Ich habe ein Haus in kolymbithres und sehe nur Zerstörung von Natur und Erholung. Ursprüngliche Baustopps
haben Sinn. Die Insel und der Ort profitiert nicht von dieser Hotelanlage. In der heutigen Zeit ist es unerlässlich
due Natur zu schützen!
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Susanne Kühlewein

PARIKIA, PAROS(4 days ago)

Because this plan will destroy Kolimbithres finally ! It is overcrowded in the summer already. There is no
infrastructure for this kind of traffic , the water resources are limited and the garbage problem is overwhelming
already now !!!
It has to be stopped urgently !
I know Paros since 37 years and I am shocked more and more about the destructive development within the last
years.
Jan Willem Ouboter
UETIKON(4 days ago)

Seit 1978 haben wir ein Haus keine 2 Km entfernt von dem Neubauprojekt. Die Infrastruktur ist nicht gebaut für
so viel neue Wohneinheiten. Zudem ist der Meltemi Wind an der Lage schon fast unerträglich. Die Strände sind
heute schon überfüllt.
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