
Γενική Συνέλευση ΦτΠ του 2013 
 

Τόπος : Οινοποιείο Μωραΐτη Νάουσα 
Χρόνος: 10.00-13.00 στις 24.08.2012 
Παρόντες:  26 άτομα. 
Πρόεδρος Σ. Δαλαμάγκας 
 

1. Εγκριση Ημερήσιας διάταξης 
2. Διοικητικός απολογισμός και Οικονομικός απολογισμός 2012-2013. 
3. Ενδεικτικό Πρόγραμμα περιόδου 2013-2014 
4. Παρουσίαση δράσεων για την αλιεία από τον Χρ. Γεωργούση και την κινητή μονάδα 

ψυχικής υγείας από την Στέλλα Παντελίδου 
5. Εκλογές για το ΔΣ την περίοδο 2013-2015. 

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

ημερήσια διάταξη. 
2. Ο Γενικός Γραμματέας των ΦτΠ Σ. Δαλαμάγκας διάβασε τον διοικητικό και οικονομικό 

απολογισμό της περιόδου 2012-2013 και ακολούθησε συζήτηση.  Κύρια σημεία: 
 

a. να μην επαναλαμβάνουμε τις εκδηλώσεις μας με τους ίδιους συντελεστές και στους 
ίδιους χώρους όπως π.χ. Ρακόπουλος, θέατρο Νάουσας (Σφυρόερας)  
b. ο ιστοχώρος του ΠΠΠ πρέπει να τροφοδοτηθεί με συγκεκριμένες περιπτώσεις 
(Μαρτίνος)  
c. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση και την διάκριση. Σημασία του λόγου της κας 
Δαμανάκη (Πίτας).  
d. Φορολογική δήλωση συλλόγου θα υποβληθεί στο άμεσο μέλλον (Βλαντάς).      
    

3. Στη συνέχεια ο απολογισμός  εγκρίθηκε παμψηφεί και επισυνάπτεται στα πρακτικά μετά τις 
παρατηρήσεις των παρόντων. 
 

4. Πρόγραμμα 2013-2014. Έγινε διεξοδική συζήτηση για το πρόγραμμα της περιόδου 2013-
2014. Τα κυριότερα σημεία της είναι τα παρακάτω: 
 

a. Πρόταση για Δράσεις 2013-2014 από τον Πρόεδρο Γ. Βλαντά: 
i. Ανάπτυξη των δράσεων που έχουμε ήδη ξεκινήσει όπως το ΠΠΠ, την 

μελέτη τουρισμού, το οδοιπορικό των καλλιτεχνών κλπ. 
ii. Εκδηλώσεις για τον χειμώνα 2013-2014 : Οργάνωση σεμιναρίου για την 

ψυχολογία του παιδιού στις 27 Οκτωβρίου από τον ψυχίατρο κ. 
Παπανικολάου. 

iii. Παρουσίαση του βιβλίου του κου Πίτα για τα καφενεία της Ελλάδος στις 
Βρυξέλλες σε συνεργασία με τον σύλλογο των Ηπειρωτών και το Λύκειο 
των Ελληνίδων. 



 
b. Να οργανωθούν παρεμβάσεις, εν όψει των Δημοτικών εκλογών του Μαΐου 2014, 

έτσι ώστε να προωθήσουμε την αειφόρο ανάπτυξη που σέβεται το κυκλαδικό 
περιβάλλον καθώς και τα μικρά και μεγάλα έργα που διευκολύνουν την 
καθημερινότητα των κατοίκων στα προγράμματα των υποψηφίων Δημάρχων 
(Μαρτίνος). Με την πρόταση συμφώνησαν οι Βλαντάς, Ζαχαράς, Σφυρόερας, 
Παπαγεωργίου, Πίτας.  

c. Να μιλήσουμε με τους κατοίκους στα χωριά και να τους εξηγήσουμε τις θέσεις μας 
έτσι ώστε να έχουμε τουρισμό που σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου 
(Ασπροπούλου). 

d. Να συνταχθεί πρόγραμμα εργασίας με στόχο την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου με αρχαιολογικό και θρησκευτικό τουρισμό. Να καθορισθεί από την 
ηγεσία των ΦτΠ ποιός είναι ο βασικός στόχος των ΦτΠ ποιοί είμαστε και τι 
επιδιώκουμε (Σφυρόερας). 

e. Η κατανόηση των προβλημάτων απαιτεί την οργάνωση συζητήσεων με τον "λαό" 
με θέμα "πως το νησί θα επωφεληθεί από το νέο αεροδρόμιο" (Πίτας). 

f. Ο σύλλογος πρέπει να κάνει άνοιγμα στους αλλοδαπούς κατοίκους της Πάρου 
(Παπαγεωργίου-Πίτας). 

g. Η ετήσια εκδήλωση των ΦτΠ θα πρέπει να αλλάζει τόπο κάθε χρόνο στο νησί και 
να γίνει περαιτέρω προσπάθεια οι ΦτΠ να απευθυνθούν στους νέους 
(Σφυρόερας). 

h. Σχετικά με την διάκριση για το 2014 οι προτάσεις ήταν οι ακόλουθες: 
i. Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Νάουσας (Παπαδημητρακόπουλος, Μπούρα, 

Ασπροπούλου, Πίτας, Μαρτίνος). 
ii. Καθηγητής γυμνασίου Νάουσας που έχει αναπτύξει μια δράση για τα 

μανιτάρια της Ελλάδας ( Ασπροπούλου). 
iii. Να δοθούν δύο διακρίσεις: σε φορέα και σε άτομο ( Ζαχαράς). 
iv. Ο αρχιτέκτονας Μεταξάς για την προσπάθεια διατήρησης της κυκλαδικής 

αρχιτεκτονικής (Μπούρα). 
v. Νέοι Παριανοί που δραστηριοποιούνται  στον καλλιτεχνικό και οικονομικό 

τομέα (Βλαντάς, Γεωργούσης, Παπαγεωργίου). 
vi. Εταιρεία περιφερειακής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας / ΕΠΑΨΥ (Βλαντάς). 
 

i. Στη συνέχεια,  ο Χρ. Γεωργούσης παρουσίασε την εμπειρία του από τις συζητήσεις 
που οργανώθηκαν τον Μάρτιο του 2013 στο νησί για την αλιεία. Στη  συζήτηση 
είχε  συμμετάσχει η Ελληνίδα Επίτροπος  κα Δαμανάκη και είχαν παραστεί οι ΦτΠ. 

j. Τέλος η κα  Στέλλα Παντελίδου παρουσίασε το έργο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής 
Υγείας των Κυκλάδων και έδωσε στοιχεία για το πολύ σημαντικό έργο της μονάδας 
στην Πάρο. 

 
Το ΔΣ  θεωρεί ότι τα παραπάνω αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για το 
πρόγραμμα των ΦτΠ της επόμενης περιόδου. Η πρόταση για εναλλαγή του τόπου 
απονομής των διακρίσεων και η προτίμηση στους νέους, καθώς και το άνοιγμα των 
ΦτΠ στους αλλοδαπούς θα ληφθούν υπόψη από το ΔΣ για τις δράσεις του 2014. 

 
 
5. Εκλογές ΔΣ για την διετία 2013-2015. Η ΓΣ αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του ΔΣ για την 
επόμενη διετία. 
 



Άλλα θέματα δεν προτάθηκαν   
 

27/8/2013                      
       
Ο Γραμματέα                              Ο Πρόεδρος   
 
Σ. Δαλαμάγκας                            Γ. Βλαντάς                                                                      

 
 



 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012-2013 
 

1. Η παραδοσιακή συνάντηση με τον Δήμαρχο έγινε στα πλαίσια της  ΓΣ της 22.08.2012 

Πρακτικό της ΓΣ στάλθηκε σε όλα τα μέλη.  

 

2. Στις 10/12/2013 κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας  για τον τουρισμό της 

Πάρου. Η έρευνα παρουσιάστηκε στους ξενοδοχειακούς φορείς του νησιού και στην 

Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου την 1η Μαρτίου 2013 από τον Χ. Μαρτίνο και έτυχε πολύ 

θετικών σχολίων. Με την παρουσία του Δημάρχου έγινε κλήρωση στις 30 Απριλίου 2013 

για να επιλεγεί ο τυχερός, από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, που κέρδισε δωρεάν 

μετάβαση και παραμονή στην Πάρο για ένα τριήμερο. Συμφωνήθηκε η έρευνα να 

συνεχιστεί και το 2013. 

 

3. Στις 17 Μαρτίου 2013 ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας των ΦτΠ συνάντησαν 

την Επίτροπο Αλιείας στις Βρυξέλλες κα Μαρία Δαμανάκη και της παρουσίασαν το έργο 

και τους στόχους του Συλλόγου και συμφωνήθηκε να υπάρχει επαφή για την προώθηση 

λύσεων στα προβλήματα του νησιού. Για το θέμα έχει σταλεί ειδικό δελτίο. 

 

4. Οι ΦτΠ με τον επίτιμο πρόεδρό τους Β. Σφυρόερα και τον Αντιπρόεδρο Θ. Καραβία 

συμμετείχαν στην ημερίδα που διοργάνωσε  ο Αρχίλοχος και άλλοι φορείς του νησιού στις 

30 Μαρτίου 2013 για την νέα πολιτική αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για το πώς 

οι επαγγελματίες αλιείς θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τα προγράμματα της ΕΕ. 

 

5. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την ίδρυση περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου στην 

Πάρο (ΠΠΠ) από τους συλλόγους του νησιού. Τελικά, μετά από πολύμηνη τεχνική 

επεξεργασία της πλατφόρμας του ΠΠΠ και σύνταξη κανονισμού λειτουργίας, το σχέδιο για 

την δημιουργία του ΠΠΠ υπογράφηκε από τους Συλλόγους Αρχίλοχος, Ελληνική Εταιρεία 

και ΦτΠ τον Απρίλιο του 2013. Πρέπει να επισημανθεί η σημαντική συμβολή των Ν. 

Στεφάνου και Χ. Μαρτίνου στην ευτυχή κατάληξη αυτής της προσπάθειας.  Το ΠΠΠ είναι 

ήδη ενεργό και το σχετικό site όπου μπορεί καθένας να  αναφέρει θέματα  για το 

κυκλαδικό περιβάλλον της Πάρου, φιλοξενείται από το parosweb. 

 

6. Το ΔΣ αισθάνεται ικανοποίηση για την διοργάνωση για δεύτερη χρονιά μαζί με τον Δήμο 

της Πάρου του Οδοιπορικού στα εργαστήρια 24 καλλιτεχνών στο νησί από 20 Ιουλίου 

μέχρι 25 Αυγούστου 2013. Κατά την διάρκεια του οδοιπορικού οι επισκέπτες και οι 

κάτοικοι του νησιού επισκέπτονται τα εργαστήρια των καλλιτεχνών για να γνωρίσουν το 

έργο τους. 

 

7. Συντάχθηκε και στάλθηκε στα μέλη μας το υπ’ αριθ. 7  e-bulletin . 

 



8. Ο Σύλλογος προσκαλείται πλέον τακτικά στα Δημοτικά Συμβούλια μαζί με τους άλλους 

συλλόγους.  

 

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

ανοικτή ομάδα των ΦτΠ στο facebook που έχει 103 μέλη. 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 120. 

Μεταφέρθηκε επίσης σε άλλον server o ιστοχώρος των ΦτΠ. 

 

10. Στις 12 Αυγούστου 2013 οργανώθηκε συναυλία στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Αη Γιάννη 

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

του 2013 δόθηκε φέτος στην ομάδα των νέων που διοργανώνει το φεστιβάλ «Διαδρομές 

στην Μάρπησσα». Τα έσοδα από την εκδήλωση ανήλθαν σε   € 3435. Μέρος του ποσού θα 

διατεθεί για ενίσχυση οικογενειών του νησιού που χειμάζονται από την οικονομική κρίση. 

Σημειώνεται εδώ ότι το 2013 οι ΦτΠ διέθεσαν για αναξιοπαθούντες Παριανούς €1100. 

 

11. Πραγματοποιήθηκαν 5 συνεδριάσεις του ΔΣ που καταγράφηκαν σε πρακτικά που 

στάλθηκαν στα μέλη του ΔΣ.  

 

12. Τα μέλη μας ανέρχονται σήμερα 20.08.2013 σε 132 άτομα από τα οποία 58 είναι ταμιακά 

εντάξει και στο ταμείο δεν υπάρχει υπόλοιπο. 

 

 

 
Αύγουστος 2013 

 
Για το ΔΣ 
 
Γ. Βλαντάς Πρόεδρος 
Σ.Δαλαμάγκας  Γραμματέας 
Z. Σιακαντάνη Ταμίας      
 

 
 
 
 

      
 

 


