
Πάρος: Ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού συνεδρίου για την κατάργηση της 

πλαστικής σακούλας 

 

 

Με μεγάλη επιτυχία  και με παρουσία εκατοντάδων πολιτών που κατέκλυσαν την αίθουσα του 

«Αρχίλοχου» στην Παροικιά της Πάρου, πραγματοποιήθηκε το Περιβαλλοντικό Συνέδριο που 

διοργάνωσε ο  Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) σε 

συνεργασία με τον Δήμο Πάρου για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Ξεχωριστή νότα έδωσαν 

οι δεκάδες μικροί μαθητές που όχι μόνο έδωσαν το παρόν αλλά και πήραν το λόγο και εξέπληξαν 

ευχάριστα με τις καινοτόμες προτάσεις τους. 

 

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος και ο πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος 

Γιάννης , αφού καλωσόρισαν τους καλεσμένους και τους συνέδρους, έθεσαν τις βάσεις και τους 

στόχους για την άμεση κατάργηση της πλαστικής σακούλας στην Πάρο. Με συστηματικές δράσεις όπως 

η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων αλλά και πιο 

πρακτικές δράσεις, όπως ότι θα μοιραστούν από αύριο  -4 Δεκεμβρίου-  1.100 πάνινες τσάντες 

πολλαπλών χρήσεων σε όλη τη μαθητική κοινότητα των  2 νησιών (Πάρου-Αντιπάρου) καθώς και ότι θα 

γίνει ενημέρωση πόρτα – πόρτα με ενημερωτικά φυλλάδια που έχουν εκδοθεί και  δίνουν μια θετική 

προοπτική για το περιβαλλοντικό συναίσθημα που δημιουργείται εδώ και καιρό στα νησιά της Πάρου 

και την Αντίπαρο. 

 

Η εκπρόσωπος του Ε.Ο.Α.Ν. κα. Χριστίνα Ευθυμιάτου,  ο πρόεδρος την Ελληνικής Οικολογικής 

Εταιρείας Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, η περιβαλλοντολόγος και εκπρόσωπος του Δικτυού Μεσόγειος  SOS 

κα. Στελλίνα Κουλουζάκη, o πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου “Αρχιλόχου” κ. Σπύρος 

Μητρογιάννης με τις τοποθετήσεις τους έβαλαν τη δική τους πινελιά στις καλές πρακτικές αλλά και 

στην νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί από 1.1.2018. 

 

Τις εντυπώσεις έκλεψαν  οι μαθητές του Δ2 Δημοτικού Σχολείου Νάουσας που παίρνοντας τον λόγο 

καταχειροκροτήθηκαν από όλους, τόσο για τις φρέσκιες του ιδέες, όσο και για τη δυναμική τους 

ρητορική. 

 

Ο επιστημονικός  υπεύθυνος του Συνεδρίου και σύμβουλος του Δήμου Πάρου Δρ. Αντώνης Γάκης, 

αφού ενημέρωσε για τη συνέχεια του περιβαλλοντικού προγράμματος, μετέφερε και το μήνυμα που 

έστειλαν εκατοντάδες μαθητές από σχολεία της Αττικής στους μαθητές της Πάρου και της Αντίπαρου 

συμμετέχοντας και εκείνοι στην προσπάθειά τους για  κατάργηση της πλαστικής σακούλας. 

 

Χαιρετισμό έκαναν ο κυβερνητικός  βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Νίκος Συρμαλένιος , ο πολιτευτής της 

Νέας Δημοκρατίας κ. Βακόνδιος και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και 

έπαρχος Παρου κ. Κώστας Μπιζάς. 

 

Με την παρουσία τους στο συνέδριο τίμησαν σχεδόν το σύνολο των αντιδημάρχων και δημοτικών 

σύμβουλων του Δήμου Πάρου, ο δημοτικός Σύμβουλος Αντίπαρου κ. Τριαντάφυλλος Αρτέμης. 

 

Χαιρετισμό απέστειλε και ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτηςκαθώς και το δίκτυο ΔΑΦΝΗ, 

όπου παρουσιάστηκε και το έργο της στα δύο νησιά. 

 

Προέδρευσε με στωικότητα και δημιουργικό  πνεύμα  ο κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος, πρόεδρος της 

Σχολικής Επιτροπής Πάρου. 
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