
 
Γενική Συνέλευση ΦτΠ του 2012 

 

Τόπος : Οινοποιείο Μωραϊτη Νάουσα 

Χρόνος: 10.00-13.00 στις 22.08.2012 

Παρόντες:  20 άτομα. 

Πρόεδρος Σ. Δαλαμάγκας 

Ημερήσια διάταξη: 

 

1. Εγκριση Ημερήσιας διάταξης 

2. Εισήγηση Προέδρου Γ. Βλαντά 

3. Διοικητικός απολογισμός και Οικονομικός απολογισμός 

4. Ενδεικτικό Πρόγραμμα περιόδου 2011-2012 

5. Άλλα θέματα 

6. Συνάντηση με τον Δήμαρχο κο Βλαχογιάννη 

 

1. Εκλέχτηκε παμψηφεί πρόεδρος της ΓΣ ο γενικός γραμματέας Σ. Δαλαμάγκας και 

εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη. 

 

2.  Εισήγηση του προέδρου Γ. Βλαντά για τους στόχους του συλλόγου. 

 

 

3. Ο Γενικός Γραμματέας των ΦτΠ Σ. Δαλαμάγκας διάβασε τον διοικητικό απολογισμό 

της περιόδου 2011-2012 που εγκρίθηκε παμψηφεί και επισυνάπτεται στα πρακτικά 

μετά τις παρατηρήσεις των παρόντων. Ο Πρόεδρος του συλλόγου ενημέρωσε  την ΓΣ 

για τον οικονομικό απολογισμό ότι συνολικά στην περίοδο 2011 -2012 το ταμείο 

διαχειρίστηκε  € 5190. Στην εκδήλωση της 03.08.2012 είχε έσοδα 2200 euro και 

δόθηκαν στo σύλλογο Γυναικών Νάουσας και στον Δήμο συνολικά € 600, σαν 

συνεισφορά στα προγράμματα ενίσχυσης οικογενειών που χειμάζονται από την κρίση. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν περί τα 200 άτομα από τα οποία 130 συμμετείχαν στο 

δείπνο μετά την συναυλία1. Στις 22.08.2012 ο σύλλογος έχει 115 μέλη από τα οποία   

64 οικονομικά τακτοποιημένα. Το ταμείο οφείλει ακόμα € 1700 που θα καλυφθεί από 

χορηγίες και συνδρομές στο άμεσο μέλλον.  

 

 

4. Πρόγραμμα 2012-2013. Έγινε διεξοδική συζήτηση για το ενδεικτικό πρόγραμμα της 

περιόδου 2011-2012. Τα κυριώτερα σημεία της είναι τα παρακάτω: 

 

                                                 
1 Τα έξοδα μας ήταν € 5190.   Αναλυτικά 1800 Ρακόπουλος,      425 ταξίδι Ρακόπουλου,     120 άγαλμα,      

1170 Ματθαιοπούλου,       500 φαγητό,    160 φωτοτυπίες,      600 για φτωχούς,     165 ταχυδρομείο-θυρίδα,      

250 εφημερίδα. Αυτά όλα τα καλύψαμε με τα έσοδα της εκδήλωσης, τις συνδρομές και διάφορες εισφορές 

και χορηγίες .     



a. Πρόταση για Δράσεις 2012-2013 από τον Πρόεδρο Γ. Βλαντά: 

i. Διάκριση ανθρώπων το 2013 που εργάζονται για την καθαριότητα 

του νησιού. 

ii. Συνάντηση με όλους τους διακριθέντες από τον σύλλογο (περίπου 

50 άτομα) και παρουσίαση του σχεδίου ΠΑΡΟΣ 2020. Μετά από 

συζήτηση θα προταθούν 10 δράσεις για μια καλύτερη Πάρο. 

iii. Έντυπο που θα περιγράφει και θα αξιολογεί τις παραλίες της Πάρου. 

iv. Συνέχιση της δράσης "Οδοιπορικό καλλιτεχνών" 

v. Συνέχιση της δράσης με το ερωτηματολόγιο για την τουρισμό στην 

Πάρο. 

vi. Προσέγγιση των νέων του νησιού με ένα μουσικό φεστιβάλ το 

καλοκαιρι του 2013. 

vii. Προσπάθεια εύρεσης χορηγών για την διεύρυνση των δράσεων του 

συλλόγου. 

 

b. Θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ο ρόλος των ΦτΠ από τους άλλους συλλόγους 

του νησιού και να δοθεί έμφαση στην λειτουργία του σαν think tank 

(Μπούρα). 

c. Να εξετασθεί αν οι δράσεις εμπίπτουν στους στόχους του συλλόγου για την 

αειφόρο ανάπτυξη. Θα πρέπει στον σύλλογο να συμμετέχουν Παριανοί. Ο 

ρόλος του συλλόγου σαν think tank (Παπανικολάου). 

d. Η λογική των δράσεων των ΦτΠ της περιόδου 2011-2012 ήταν απόλυτα 

σύμφωνη με τους στόχους και τους σκοπούς του συλλόγου. (Δαλαμάγκας). 

e. Θα πρέπει να υπάρχει ισσόροπη κατανομή των προσπαθειών μας για 

κοινωνικές δράσεις  και ακτιβισμό από την μια μεριά και τον ρόλο μας σαν 

think tank από την άλλη (Χριστόπουλος). 

f. Δεν πρέπει να υποτιμάται το έργο του συλλόγου μέσα στην δύσκολη 

συγκυρία που ζούμε. Παρατήρηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής 

της Πάρου και εκδηλώσεις που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη είναι το 

ζητόυμενο (Πίττας). 

g.  Να ακούσουμε τα προβλήματα των Παριανών. Η καθαριότητα του νησιού 

ιδίως το καλοκαίρι είναι ένα θέμα σημαντικό (Παπαγεωργίου). 

h. Ο ρόλος του συλλόγου πρέπει να είναι και καταγγελτικός για να σταματήσει 

η καταστροφή της Πάρου από τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Η περιπτωση 

του Μώλου (Σταμούλης, Κληρονόμος). 

i. Ο ρόλος του συλλόγου είναι να γαλουχήσει την τοπική κονωνία σε 

περιβαλλοντικά θέματα (Σφυρόερας). 

j. Η καταστροφή του Παριανού τοπίου από τα φωτοβολταϊκά, αυθαίρετη 

πρόσβαση στον Φάραγγα (Ρογκάν). 

k. Ιεράρχηση προτάσεων και δράσεων. Σε ποιούς απευθυνόμαστε, Παριανούς, 

μέτοικους έλληνες ή/και ξένους ; (Μαρτίνος). 

 

Το ΔΣ  θεωρεί ότι τα παραπάνω αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα 

των ΦτΠ της επόμενης περιόδου. 

 

5. Άλλα θέματα δεν προτάθηκαν 

 

6. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Χ. Βλαχογιάννη. Ο κ. Δήμαρχος απάντησε σε 

συγκεκριμένα ερωτήματα των ΦτΠ. Τα κυριώτερα σημεία είναι τα εξής: 

 



• Ο Δήμος χρηματοδοτείται με € 86.000 το μήνα αντί € 224.000 το 2009. Αντίστοιχα η 

ΚΔΕΠΑΠ δεν χρηματοδοτήθηκε το 2011 ενώ το 2012 πήρε την μισή χρηματοδότηση 

του 2010. 

• Το ΓΠΣ εγκρίθηκε στις 2/5/2012 και περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την 

προστασία του νησιού οπως η κατάργηση των πισινών. Το έργο της αφαλάτωσης 

προχωρά και έχει προϋπολογιστεί σε € 1,7 εκ.. Δυστυχώς λόγω οικονομικής 

συγκυρίας οι χρήστες χρωστούν στην ΔΕΥΑΠ € 400.000. 

• Ο Δήμος έχει την μελέτη ΙΓΜΕ για την αξιοποίηση των λατομείων και έχει 

δρομολογήσει δράσεις για την ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 

λατομείων. Έχει γίνει επίσης η μελέτη για την αξιοποίηση του ιερού του Δηλίου. 

• Η σύμβαση κατασκευής του νέου αεροδρομίου που περιλαμβάνει διάδρομο 1400 

μέτρων, υπογράφεται στις 7.9.2012 και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. 

• Το σύστημα τηλελέγχου της ΔΕΥΑΠ (€ 2,8 εκ.) και η αποκατάσταση του 

σκουπιδότοπου στο Μαράθι (€ 1,2 εκ.) έχει επίσης δρομολογηθεί. 
 

 

 

22/08/2012 

 

 

 

 

Ο Γραμματέας   Ο Πρόεδρος 

 

 

Σ. Δαλαμάγκας   Γ. Βλαντάς 

 

 

 

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011-2012 

 

1. Όπως είχε ανακοινωθεί στην ΓΣ της 22.08.2011 το ΔΣ συνάντησε τον Δήμαρχο κ. 

Βλαχογιάννη στις 06.09.2011 και συζήτησαν όλα τα θέματα που απασχόλησαν την 

ΓΣ (νοσοκομείο, αεροδρόμιο, χωροταξικό, Μώλος, ανεμογεννήτριες κλπ.) 

Πρακτικό της συνάντησης στάλθηκε σε όλα τα μέλη στα Ελληνικά και Αγγλικά.  

2. Στις 16/12/2011 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία μας εκδήλωση για την 

παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Πίττα "Πανηγύρια στο Αιγαίο" στις Βρυξέλλες. Η 

εκδήλωση που είχε μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε σε συνεργασία με το Λύκειο των 

Ελληνίδων και τον Σύλλογο των Ηπειρωτών Βελγίου και συμμετείχαν 125 άτομα. 

3. Στις 19/04/2012 οι ΦτΠ μαζί με την ΚΔΕΠΑΠ και το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας 

Πάρου και Κυκλάδων οργάνωσαν εκδήλωση-παρουσίαση με θέμα "Η 

μοναδικότητα των αρχαιολογικών μνημείων της Πάρου" με ομιλήτρια την 

αρχαιολόγο κ. Φ. Ζαφειροπούλου. Την επιτυχημένη αυτή εκδήλωση 

παρακολούθησαν περί τα 70 άτομα. 

4. Το ΔΣ αισθάνεται ικανοποίηση για την διοργάνωση μαζί με τον Δήμο της Πάρου 

του Οδοιπορικού στα εργαστήρια 31 καλλιτεχνών στο νησί από 07-15 Ιουλίου 

2012. Κατά την διάρκεια του οδοιπορικού οι επισκέπτες και οι κάτοικοι του νησιού 

επισκέπτονται τα εργαστήρια των καλλιτεχνών για να γνωρίσουν το έργο τους. 

5. Η συγγραφή του αναπτυξιακού σχεδίου «Πάρος 2020» συνεχίζεται.  

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΠ κύριο Φραγκούλη 

και συζητήθηκε το θέμα των υδατικών αποθεμάτων του νησιού και η εγκατάσταση 

του εξοπλισμού αφαλάτωσης που έχει φτάσει στο νησί.  Επίσης σε συνεργασία με 

τους φορείς τουριστικών καταλυμάτων του νησιού, ξεκίνησε μια ποιοτική 

στατιστική έρευνα  για τον τουρισμό της Πάρου. Η έρευνα χρηματοδοτείται από 

τους ΦτΠ και τα συμπεράσματά της θα δοθούν δωρεάν στους φορείς του νησιού για 

εξαγωγή συμπερασμάτων. 

6. Οι ΦτΠ συνέχισαν τις προσπάθειες για συντονισμό της δράσης των συλλόγων του 

νησιού και υπέβαλλαν σχέδιο για την δημιουργία περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου 

στην Πάρο (ΠΠΠ). Αναμένονται οι αντιδράσεις των συλλόγων σε αυτή μας την 

πρόταση.  

7. Στάλθηκαν δύο επιστολές στον Δήμο με αντιρρήσεις των ΦτΠ για το σχέδιο 

ανάπλασης της παραλίας της Παροικιάς που ο Δήμος προωθεί για δημοπράτηση. 

8. Συντάχθηκαν και στάλθηκαν στα μέλη μας τα υπ’ αριθ. 5 και 6 e-bulletin . 

9. Επικαιροποιήθηκε περαιτέρω ο  ιστοχώρος των ΦτΠ (www.friendsofparos.gr) και η 

ανοικτή ομάδα των ΦτΠ στο facebook. Πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας 

αναρτώνται τακτικά και στα 2 site. Στο mail του συλλόγου στέλνονται πλέον 

τακτικά πληροφορίες για τα δρώμενα στο νησί από τον Δήμο αλλά και από άλλους 

συλλόγους. Οι ενεργές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών ανέρχονται σε 110. 

10. Στις 03 Αυγούστου 2012 με την ευκαιρία του εορτασμού των 10 χρόνων των ΦτΠ 

οργανώθηκε συναυλία στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Αη Γιάννη του Δέτη στο 

Μοναστήρι. Παρέστησαν ο Δήμαρχος και πάνω από 200 άτομα. Η διάκριση του 

2012 δόθηκε φέτος στη αρχαιολόγο κα Φ. Ζαφειροπούλου για το σύνολο του έργου 

της στην Πάρο και στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Τα έσοδα από την εκδήλωση  

διατέθηκαν για ενίσχυση οικογενειών του νησιού που χειμάζονται από την 

οικονομική κρίση  

11. Πραγματοποιήθηκαν 6 συνεδριάσεις του ΔΣ που καταγράφηκαν σε πρακτικά που 

στάλθηκαν στα μέλη του ΔΣ.  
 


