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Καθαρή νίκη 
του ΑΟΠ
Με σκορ 55-44 οι κορασίδες του ΑΟ 
Πάρου αποδίδοντας όµορφο µπάσκετ 
νίκησαν την ΑΕ Σαντορίνης στο κλει-
στό γυµναστήριο της Μάρπησσας το 
Σάββατο 4 ∆εκεµβρίου.

» ΣΕΛ. 14

Τραγικές 
ελλείψεις
Μπορεί να φτάνουµε λίγες ηµέρες πριν 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και τη 
διακοπή των µαθηµάτων στα σχολεία, 
αλλά οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς, 
συνεχίζουν στα σχολεία του νησιού 
µας.

» ΣΕΛ. 7

Θετική 
πορεία στους 
εµβολιασµούς
Σε πολύ καλό δρόµο βρίσκεται η πο-
ρεία εµβολιασµού για την τρίτη δόση 
στην περιφερειακή Ενότητα Πάρου.

» ΣΕΛ. 13

Στενάζει το οικογενειακό πορτοφόλι

Γιορτές ακρίβειας
Το ράλι των αυξήσεων των τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος, του πετρελαίου θέρµανσης αλλά των βασικών ειδών 
κατανάλωσης «ζαλίζουν» τον οικογενειακό προϋπολογισµό και για πολλούς οι φετινές γιορτές θα είναι µια πολύ 
δύσκολη εξίσωση. Αν συνυπολογίσουµε και τα προβλήµατα µε την έξαρση της πανδηµίας η ελληνική οικογένεια 
θα περάσει έναν πολύ δύσκολο χειµώνα. » ΣΕΛ. 9
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απόψεις

Κρούει ο κώδωνας 
κινδύνου για 
σχολικό εκφοβισµό

Ο εκφοβισµός στον χώρο του σχολείου δεν αποτελεί πρό-
σφατο φαινόµενο, όµως, έντονο επιστηµονικό ενδιαφέ-
ρον έχει προκαλέσει τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Σε όλες 
τις έρευνες έχει επισηµανθεί η ύπαρξη του εκφοβισµού σε 
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στα σχολεία, γεγονός που 
αναδεικνύει την ανάγκη κατανόησης από εκπαιδευτικούς και 
γονείς του τρόπου, µε τον οποίο µπορεί να εκδηλωθεί. 
Εκτός από τον σωµατικό εκφοβισµό, που αναφέρεται στον 
φυσικό τραυµατισµό ή στην απειλή τραυµατισµού προς 
κάποιον, σηµαντικός µπορεί να θεωρηθεί και ο λεκτικός 
εκφοβισµός, που αφορά τη συστηµατική χρησιµοποίηση 
αγενών σχολίων, απειλών και προσβολών, φραστικών επι-
θέσεων και υβριστικών εκφράσεων. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στον ηλεκτρονικό 
ή διαδικτυακό εκφοβισµό, που αναφέρεται στην αποστολή 
απειλητικού ή υβριστικού υλικού µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, των υπηρεσιών MMS και SMS που παρέ-
χεται από τους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύω-
σης και τα κινητά τηλέφωνα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
µπορεί να εκδηλωθεί µε κλήσεις στο κινητό από άγνωστο 
νούµερο, στον αποκλεισµό από µία διαδικτυακή οµάδα και 
στη χρήση ή παραποίηση των προσωπικών δεδοµένων κά-
ποιου ατόµου. Επιπλέον, µία από τις πιο σηµαντικές µορφές 
θεωρείται και σεξουαλικός ρατσισµός, που αναφέρεται σε 
υβριστικά σχόλια, γκράφιτι και σκίτσα µε σεξουαλικό πε-
ριεχόµενο, αλλά και σε ανήθικες χειρονοµίες και σοβαρές 
σεξουαλικές επιθέσεις. 

Με βάση την έξαρση των κρουσµάτων του σχολικού εκ-
φοβισµού στο σύγχρονο σχολείο, είναι σαφής η ανάγκη να 
µιλήσουν τα θύµατα και να αυξηθεί ο αριθµός των συστα-
τικών των προγραµµάτων παρέµβασης, σε όλα τα επίπεδα 
και για όλους τους εµπλεκοµένους στη λειτουργία της σχο-
λικής κοινότητας – µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Επίσης 
απαραίτητη θεωρείται η θετική συσχέτιση της διάρκειας και 
της έντασής του. Είναι σαφές ότι κάθε µέλος της σχολικής 
κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την επιτυχή διαχείριση 
του σχολικού εκφοβισµού. Ο βαθµός εµπλοκής κάθε µέλους, 
µπορεί να συνδεθεί τόσο µε την ιδιότητά του, όσο και µε τη 
σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του κάθε περι-
στατικού εκφοβισµού. 

Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του 
σχολείου, άλλος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, άλλος 
των συµµαθητών, και άλλος των γονιών. Να, λοιπόν, για-
τί ο σχολικός εκφοβισµός µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσω 
της συνεργασίας όλων αυτών των παραγόντων, καθώς η 
αιτιολογία του είναι πολυπαραγοντική και, κατά συνέπεια 
η αντιµετώπισή του θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και 
ουσιαστική.

Κοινωνίας «Παιδεύµατα»
της Μαρίας Μ. Μαλακασιώτου
Φιλόλογος - ∆ηµοσιογράφος

Εν υπνώσει…

Υπάρχουν πολλά πράγµατα που συµβαίνουν γύρω µας και 
τα οποία αδυνατώ κυριολεκτικά να κατανοήσω. Μαζί µε 
όλα αυτά έχουµε και την απόλυτη παράκρουση ενός ολό-
κληρου µιντιακού συστήµατος, το οποίο το προηγούµενο 
Σαββατοκύριακο είχε σχεδόν µονοθεµατικά τις εκλογές του 
ΚΙΝΑΛ! Ή ο λαός ξεχνάει πολύ εύκολα ή εγώ ζω σ’ ένα 
παράλληλο σύµπαν και πιστεύω ότι για τα δεινά του µνη-
µονίου φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός των κυβερνήσεων 
των δεκαετιών του ’90 και 2000.

Την ίδια στιγµή στη Νάουσα έκλεισε το υποκατάστηµα 
της «Άλφα» τράπεζας. Έτσι, µία ολόκληρη περιοχή θα τρέχει 
στην Παροικιά, στο µοναδικό υποκατάστηµα στο νησί της 
συστηµικής τράπεζας. Πριν µερικά χρόνια είχαµε τόσα και 
τόσα υποκαταστήµατα στο νησί (µάλλον πρόοδο δε λες το 
σήµερα).

Ένα µετά το άλλο κλείνουν υποκαταστήµατα Οργανισµών 
κατ’ ευφηµισµό «κοινής ωφέλειας» (εδώ µπορείτε άνετα να 
γελάσετε). Αφήνω στην άκρη την υποστελέχωση των ΕΛΤΑ 
Πάρου και το πρόβληµα που υπάρχει µε τη διανοµή αλληλο-
γραφίας. Ρουθούνι έτσι κι αλλιώς δεν ανοίγει. Ό,τι γουστά-
ρουν κάνουν οι Οργανισµοί στην επαρχία και οι καρεκλοκέ-
νταυροι που τους διοικούν. Σε λίγες ηµέρες που θα µπούµε 
και στον «σκληρό» χειµώνα θα δούµε και τα προβλήµατα 
στην ακτοπλοΐα, τα δροµολόγια κλπ. Εκεί να δεις ζητήµατα, 
όπως να αναγκάζεσαι να µεταβείς στη Σύρο σε κάποια υπη-
ρεσία και να καταλαβαίνεις ότι γι’ αυτό χρειάζεσαι µέρες και 
έξοδα πολλαπλάσια από το να µεταβείς στην άλλη άκρη της 
Ελλάδος. Μου έχει τύχει για µία κατάθεση µερικών λεπτών 
στο δικαστήριο να παραµείνω εκεί επί τέσσερις ολάκερες 
µέρες! Χαλάσαµε 500 ευρώ, για να πούµε ένα «ναι» και ένα 
«δεν γνωρίζω» στο δικαστήριο… Χάσαµε και πέντε µέρες 
από τη δουλειά µας. Άντε αυτό τώρα να το καταλάβει ο κα-
ρεκλοκένταυρος των Αθηνών. Εδώ, θυµούµαι κάποτε που 
ανέφερα ένα πρόβληµα στο υπουργείο Υγείας για µετακι-
νήσεις γιατρών και δεν µπορούσε ο αρµόδιος υπάλληλος 
να καταλάβει ότι µεταξύ Πάρου και Αντιπάρου µεσολαβεί 
θάλασσα. Μου έλεγε: «µα έχω ανοίξει τον χάρτη και φαί-
νονται δίπλα-δίπλα». Το ίδιο έπαθα κι όταν χρειάστηκα ένα 
χαρτί από τη Μητρόπολη Αθηνών. «Στην Πάρο βρίσκοµαι» 
τους έλεγα «και όχι στην οδό Πάρου στην Κυψέλη». Μου 
απαντούσαν: «Ναι την Τρίτη, στις 10 το πρωί, µπορείτε να 
περάσετε να πάρετε το έγγραφο!». Για ένα παλιόχαρτο έπρε-
πε να πάω δύο ηµέρες στην Αθήνα. ∆εν µπορούσαν να το 
στείλουν ταχυδροµικά (δεν προβλεπόταν!). Έπρεπε να πάω 
εκεί! Που κατέληξα; Να βάλω µέσον βουλευτή της τότε κυ-
βέρνησης! Λίγο ακόµα και θα υποχρεωνόµουν και σε Μη-
τροπολίτη για την παραλαβή ενός εγγράφου.

Για όλα αυτά, τα µικρά καθηµερινά, για όλους όσοι ζούµε 
στην επαρχία και ειδικά σε νησί (επαναλαµβάνουµε, µεσο-
λαβεί θάλασσα!), κανείς δε δείχνει να συγκινείται. Είµαστε 
µία κοινωνία εν υπνώσει!

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη



Φωνή της Πάρου / 3www.fonitisparou.gr ειδήσεις

Οδική 
συµπεριφορά

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 
Νοτίου Αιγαίου δηµοσίευσε συνολικά στοιχεία 
τροχαίων ατυχηµάτων και παραβάσεων του µηνός 
Οκτωβρίου του 2021, στην εδαφική αρµοδιότη-
τα των νοµών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου.

Η δηµοσίευση των µηνιαίων στοιχείων σοκάρει, 
αφού τον σχετικά «ήσυχο» Οκτώβριο, δίχως την 
τουριστική κίνηση βεβαιώθηκαν 4.143 παραβά-
σεις του Κ.Ο.Κ.. Οι σοβαρότερες ήταν για οδήγηση 
δικύκλου χωρίς χρήση προστατευτικού κράνους 
(1306), για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδη-
γού (397),  για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά 
την οδήγηση (180), για υπερβολική ταχύτητα 
(108) κλπ. Εντύπωση ακόµα προκαλεί ότι οι 215  
παραβάσεις αφορούσαν επαγγελµατικά αυτοκίνη-
τα!

Επίσης, υπήρξαν 8  θανατηφόρα τροχαία ατυ-
χήµατα (έναντι 5 τον Οκτώβριο του 2021). Επιση-
µαίνεται ότι, οι κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχη-
µάτων, καθώς και οι παράγοντες που επιτείνουν 
τις συνέπειές τους είναι: υπερβολική ταχύτητα, 
απόσπαση της προσοχής του οδηγού, παραβίαση 
της προτεραιότητας, οδήγηση υπό την επήρεια αλ-
κοόλ, κίνηση στο αντίθετο ρεύµα και η οδήγηση 

χωρίς χρήση κράνους και προστατευτικής ζώνης

Συµβουλές Οδικής Ασφάλειας 

Η Ελληνική Αστυνοµία ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ηµένη στα θέµατα ασφαλούς οδήγησης και οδικής 
ασφάλειας, έχοντας στόχο και σκοπό τη µείωση 
των τροχαίων ατυχηµάτων και δυστυχηµάτων, 
υπενθυµίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρή-
στες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια εί-
ναι υπόθεση όλων µας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι 
οδηγώ µε ασφάλεια σηµαίνει:

• Μαθαίνω και εφαρµόζω τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας 

• Έχω διαρκώς τεταµένη την προσοχή µου στην 
οδήγηση και τον έλεγχο του οχήµατος

• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευ-
µατώδη ποτά 

• ∆εν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας 
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συνεπιβάτης 

σε µοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος  
• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας 
• Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισµα στο 

πίσω µέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη 
ασφαλείας 

• ∆εν κάνω αντικανονικά προσπεράσµατα 
• ∆εν παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη 
• Σταµατώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 
• ∆ε µιλώ στο κινητό όταν οδηγώ 
• ∆ίνω προτεραιότητα στους πεζούς 
• Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των τρο-

χονόµων.

Πανελλαδικές
Από το γενικό λύκειο Πάρου έγινε γνωστό ότι 

έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αίτησης- 
δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022, 
τόσο για τους τελειόφοιτους όσο και για τους από-
φοιτους.

Όσοι απόφοιτοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν 
στις πανελλαδικές 2022 µπορούν να προσέλθουν 
στο ΓΕΛ Πάρου από έως και τις 13/12/2021 (ώρες 
προσέλευσης: 10:00 - 14:00) για να υποβάλουν 
αίτηση- δήλωση συµµετοχής στις πανελλαδικές 
εξετάσεις 2022, τηρώντας τα υγειονοµικά πρωτό-
κολλα. 

Την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ για τις Αιτήσεις- ∆η-
λώσεις καθώς και τα σχετικά έντυπα µπορούν 
να τα βρουν στην ιστοσελίδα του Γενικού Λυκεί-
ου Πάρου: http://lyk-parou.kyk.sch.gr/2021/12/
ypovoli-aitisis-dilosis-gia-tis-panel/





Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. 
του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου 
σας εύχονται χρόνια πολλά 
και ευτυχισμένο το νέο έτος.

Κυκλοφόρησε η ατζέντα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, μικρή, εύχρηστη, απαραίτητη στην 
οργάνωση της καθημερινότητας μας αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι τα επιλεγμένα 
κείμενα και αναφορές στη ζωή, τη δράση γυναικών που θα μας οδηγήσουν στην εποχή τους. 
Xαρακτηριστικά αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα ότι:

«Τέχνη δε θα πει να συνταιριάζεις όμορφες λέξεις» (Μπ. Μπρεχτ.) Κατ’ επέκταση, τέχνη δεν κάνει 
κανείς όταν απλώς αναδεικνύει όμορφες μελωδίες… Τέχνη που δε μπαίνει σε κίνηση από τη μοίρα 
των ανθρώπων δε μπορεί να τους κινητοποιήσει. Όμως οι εργαζόμενοι άνθρωποι, οι εργαζόμενες 
γυναίκες, πριν απ’ όλα έχουν ανάγκη να να κινητοποιηθούν για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. 
Να τη βγάλουν από τη μιζέρια της και να φτιάξουν έναν κόσμο που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους, 
τώρα και για το μέλλον. Η τέχνη μπορεί να πάρει θέση στο πλευρό των πολλών και να αποθέσει 
τη μοίρα τους στα χέρια τους.

Για το 2022, επιλέγουμε να βάλουμε σα βάθρο της αφετηρίας μας συγκεκριμένες γυναίκες. Όχι 
γιατί θέλουμε να καταπιαστούμε με τη ζωή, τα έργα και τις ημέρες κάθε μιας ξεχωριστά, αλλά 
έχουν τη δυνατότητα να μας ξεκλειδώσουν τα σεντούκια του χρόνου και να μας οδηγήσουν 
στην εποχή τους. Να μας δείξουν το μονοπάτι που οδηγεί στην καρδιά των γεγονότων και της 
ιστορίας, στα ίχνη της ζωής και της συλλογικής δράσης των γυναικών του δικού τους τόπου 
και χρόνου ή να γίνουν το μεταφορικό μέσο για να φτάσουμε σ’ ένα διαφορετικό τόπο, σ’ 
άλλη εποχή. Εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι να ανακαλύψουμε μόνο τα ίχνη. Επιδιώκου-
με να φωτίσουμε τις αιτίες που διαμόρφωσαν συνειδήσεις, που καθόρισαν τη στάση, την ατομική και συλλογική 
δράση των γυναικών που θα συναντήσουμε.

Κάπου εδώ παρεμβαίνει και η τέχνη… Η τέχνη των δημιουργών που δεν έμειναν σκληροί απέναντι στα βάσανα των ανθρώπων, έτσι τα έργα τους 
αγγίζουν την καρδιά μας. Με ιχνηλάτες τις γυναίκες της αφετηρίας μας και οδηγό την τέχνη που έχει τη δύναμη να μας κινητοποιήσει, μαθαίνουμε 
το χθες, παρεμβαίνουμε στο σήμερα, παλεύουμε συλλογικά για ένα καλύτερο αύριο…

Για να το προμηθευθείτε επικοινωνήστε με την Ομάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου:
omadaginaikonparou@gmail.com / 6977997925ημ
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1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504 - info@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr

εκπαίδευση

Συµπαράσταση 
εκπαιδευτικών

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου – Αντιπάρου δηµοσιοποίησε 
ψήφισµα συµπαράστασης για τους νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς.
Το ψήφισµα έχει ως εξής:
«Το ∆Σ της ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου στηρίζει 

το αίτηµα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για 
τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου υποχρεωτι-
κής παραµονής στη θέση τοποθέτησης από δύο (2) 
σχολικά έτη σε ένα (1), όπως ίσχυε τα προηγούµε-
να χρόνια µε παράλληλη θεµελίωση δικαιώµατος 
µετάθεσης.

Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι νεοδιόριστοι 
συνάδελφοί µας (εργαζόµενοι για πολλά χρόνια ως 
αναπληρωτές και έχοντας «οργώσει» όλη την Ελ-
λάδα) αναγκάστηκαν να αποµακρυνθούν και πάλι 
από τον τόπο της µόνιµης διαµονής τους και τις οι-
κογένειές τους, συνεχίζοντας τις µετακινήσεις και 
τα διπλά ενοίκια.

Καλούµε λοιπόν την ηγεσία του υπουργείου, 
στους δύσκολους καιρούς που διανύουµε και µε 
δεδοµένο ότι σε µεγάλο µέρος των σχολικών µονά-
δων ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας υπάρ-
χουν διαθέσιµα οργανικά κενά για όλες τις ειδι-
κότητες, να αναγνωρίσει τις ιδιάζουσες συνθήκες 
που έχει δηµιουργήσει τόσο η επί 12ετίας παύση 
διορισµών, όσο και η οικονοµική δυσχέρεια ως 
συνεπακόλουθο της πανδηµίας και µε τη δέουσα 
ευαισθησία να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτηµα των 
συναδέλφων».

Τραγικές 
ελλείψεις

Μπορεί να φτάνουµε λίγες ηµέρες πριν τις γιορτές 
των Χριστουγέννων και τη διακοπή των µαθηµά-
των στα σχολεία, αλλά οι ελλείψεις σε εκπαιδευ-
τικούς από την αρχή της σχολικής χρονιάς, συνε-
χίζουν στα σχολεία του νησιού µας.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πάρου Αντι-
πάρου: «[…[ παρά τις διαβεβαιώσεις της υπουργού 
Παιδείας, Ν. Κεραµέως, ότι τα κενά σε εκπαιδευ-
τικό προσωπικό στα σχολεία είναι απόρροια των 
αδειών και της συνταξιοδότησης αρκετών εκπαι-
δευτικών, σήµερα, τρεις µήνες περίπου µετά την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν να 
υφίστανται κενά που δεν οφείλονται σε κα-
νέναν από τους παραπάνω λόγους αλλά στην 
ολιγωρία του υπουργείου.   

Στα αιτήµατα του κλάδου για την κάλυψη των δι-
δακτικών αναγκών, το Υ.ΠΑΙ.Θ απάντησε µε τις συ-
ντµήσεις τµηµάτων σε πολλές περιοχές της χώρας, 
την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, µέσω 
των υποχρεωτικών υπερωριών για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, και τις δεύτερες και τρίτες αναθέσεις. 
(…) Έτσι, παρατηρείται το φαινόµενο σε αρκετά σχο-
λεία να λειτουργούν διογκωµένα τµήµατα κατευ-
θύνσεων Λυκείου µε 25 και 27 µαθητές ή να µην 
υπάρχουν συνάδελφοι για να διδάξουν πανελλαδι-
κώς εξεταζόµενα µαθήµατα κατεύθυνσης ή µαθή-
µατα Λυκείου που εξετάζονται µε τράπεζα θεµάτων 
ή να αναγκάζονται οι µαθητές να επιλέγουν άλλη 

ξένη γλώσσα από αυτή που είχαν διδαχτεί το προ-
ηγούµενο σχολικό έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, επειδή, όπως ορίζει το Σύνταγ-
µα της χώρας µας, η εκπαίδευση αποτελεί δηµόσιο 
αγαθό, δηλαδή παρέχεται δωρεάν από το κράτος 
και όλοι ανεξαιρέτως έχουν ισότιµη πρόσβαση σε 
αυτό, απαιτούµε από τους αρµοδίους του Υ.ΠΑΙ.Θ 
να προβούν στις προβλεπόµενες ενέργειες (…)».

Σηµειώνουµε ότι οι ελλείψεις στα σχολεία της 
Πάρου είναι:

- ΕΠΑΛ Πάρου: Μηχανολόγος 22 ώρες, Νοση-
λευτικής, 17 ώρες, Ηλεκτρονικός 15 ώρες, Ειδι-
κής Αγωγής τµήµατος Ένταξης (Μαθηµατικός) 46 
ώρες, Ειδικής Αγωγής τµήµατος Ένταξης (Φιλόλο-
γος) 46 ώρες, Ειδικής Αγωγής Παράλληλης Στή-
ριξης 46 ώρες, ∆οµικών 12 ώρες, Οικονοµολόγος 
10 ώρες, Θεολόγος 7 ώρες.

- ΓΕΛ Πάρου: Γερµανικής Φιλολογίας 1 ώρα.
- ΓΕΛ Νάουσας: Γαλλικής Φιλολογίας 2 ώρες, 

Θεολόγος 6 ώρες.
- ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Πάρου: Φυσικής Αγωγής 17 

ώρες.
- Γυµνάσιο Πάρου: Ειδικής Αγωγής τµήµατος 

Ένταξης (Μαθηµατικός) 23 ώρες, Ειδικής Αγωγής 
τµήµατος Ένταξης (Φιλόλογος) 23 ώρες, Γερµανι-
κής Φιλολογίας 2 ώρες, Γαλλικής Φιλολογίας 2 
ώρες.

- Γυµνάσιο Νάουσας: Μαθηµατικός Τµήµατος 
Ένταξης 23 ώρες.

- Γυµνάσιο Αρχιλόχου: Μουσικός 6 ώρες, Τε-
χνολόγος 12 ώρες.

- Γυµνάσιο Αντιπάρου: Γερµανικής Φιλολο-
γίας 8 ώρες, Τεχνολόγος 3 ώρες, Ειδικής Αγωγής 
Παράλληλης Στήριξης 23 ώρες.
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Ζητούν 
στελέχωση οι 
λιµενικοί

Στην Πάρο πραγµατοποιήθηκε στις 18 Νοεµβρί-
ου, η 6η συνεδρίαση της Ε.Π.Λ.Σ. (Ένωση Προ-
σωπικού Λιµενικού Σώµατος), στην οποία πα-
ραβρέθηκαν και αντιπρόσωποι της Ένωσης στην 
πανελλήνια οµοσπονδία (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.).

Κατά την πραγµατοποί-
ηση της επίσκεψης στο 
λιµεναρχείο Πάρου και 
στον λιµενικό σταθµό της 
Αντιπάρου, συζητήθηκαν 
θέµατα που απασχολούν 
την καθηµερινότητα του 
προσωπικού, όπως για την 
επιµόρφωση των στελεχών, 

τη µείωση της γραφειοκρατίας κ.α, αλλά πρωτί-
στως το ζήτηµα της περαιτέρω στελέχωσης 
των υπηρεσιών αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η 
εύρυθµη λειτουργία τους επ’ ωφελεία του κοινω-
νικού συνόλου.

Σύµφωνα µε τα λιµενικά στελέχη το θετικό απο-
τέλεσµα που επήλθε στη διαχείριση του όγκου των 
επισκεπτών κατά την περασµένη θερινή περίοδο, 
η οποία σηµειώνεται ότι είχε διάρκεια έως και τα 
µέσα του µηνός Οκτωβρίου, οφείλεται στην αυτα-
πάρνηση, στον ζήλο και εργασία πέραν του θεσπι-
σµένου ωραρίου, που προσέφεραν τα στελέχη του 
λιµεναρχείου Πάρου, σε συνδυασµό µε τη βέλτιστη 
αξιοποίηση και αρµονική ενσωµάτωση στην προ-
σπάθεια αυτή των αποσπασθέντων, µε µέριµνα της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, στελεχών, προερχοµένων 
κυρίως από υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας. 

Ιδιαιτέρως, τονίσθηκε το γεγονός ότι σηµαντικός 
αριθµός του προσωπικού καθίσταται αναγκαίο να 
µετακινείται µηνιαίως προς ενίσχυση των λιµε-
νικών αρχών του ανατολικού αιγαίου, µε σκοπό 
την ανάσχεση των µεταναστευτικών ροών, επιτεί-
νοντας έτσι, έτι περαιτέρω, την επιβάρυνση του 
προσωπικού, που καλείται να παρέχει αδιάκοπα 
εργασία, αποστερούµενο έτσι της δυνατότητας λή-
ψης αδειών και ηµερών ανάπαυσης, ακόµη και 
κατά την χειµερινή περίοδο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλος αριθµός στελε-
χών του Λ/Χ Πάρου (περίπου δέκα),έχει συµπλη-
ρώσει κατά πολύ τον απαιτούµενο χρόνο παρα-
µονής στην υπόψη υπηρεσία και επιθυµεί να 
µετατεθεί εδώ και δύο χρόνια, χωρίς όµως αυτό 
να έχει µέχρι σήµερα καταστεί εφικτό.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση: «[…] Η Ένω-
ση Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος Κυκλάδων θα 
συνεχίσει να στηρίζει σθεναρά τα δίκαια αιτήµατα 
των συναδέλφων που υπηρετούν στην κρίσιµη και 
ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή των Κυκλάδων, ζη-
τώντας την άµεση ενίσχυση των λιµενικών αρχών, 
τουλάχιστον σε ποσοστό 80% της νέας Οργανικής 
τους Συνθέσεως, τόσο κατά την τοποθέτηση των 
υπό αποφοίτηση στελεχών από τη Σχολή ∆όκιµων 
Σηµαιοφόρων και Λιµενοφυλάκων, όσο και κατά 
την διάρκεια των τακτικών µεταθέσεων έτους 2022, 
δρώντας έτσι εγκαίρως ενόψει της επερχόµενης 
θερινής περιόδου, η οποία σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
των αρµοδίων, αναµένεται να είναι, από πλευράς 
επισκεψιµότητας, θεαµατικά αυξηµένη.

Η επαρκής και σε κατάλληλο χρόνο, στελέχωση 
των λιµενικών αρχών, θα διαµορφώσει τις απαι-
τούµενες συνθήκες για την επιτυχή και κυρίως 
ασφαλή διαχείριση του όγκου των επιβατών και 
οχηµάτων που πρόκειται να διακινηθούν προλαµ-
βάνοντας έτσι τυχόν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα».

Η «χαµένη» 
είδηση…

Μία είδηση που δεν αναφέρθηκε εκτενώς από 
τα ΜΜΕ είναι ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Eurostat (28/10/2021) για το 2020, το 24,2% 
των παιδιών (κάτω των 18 ετών) στην ΕΕ 
διέτρεχαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισµού (παρεµπόδιση από 
την ευκαιρία κοινωνικών και δηµοσίων αγα-
θών).

Για την Ελλάδα το ποσοστό κινδύνου φτώ-
χειας ή κοινωνικού αποκλεισµού είναι συ-
γκλονιστικό µε 31,5%, µετά τη Ρουµανία 
(41,5%) το 2020, τη Βουλγαρία (36,2%) και την 
Ισπανία (31,8%).

Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 
Νάουσας

Υπό τον τίτλο: «Να λυθούν τα προβλήµατα των 
αθλητικών εγκαταστάσεων στο αγροκήπιο της 
Νάουσας, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δηµοσι-
οποίησε στις 5/12/2021 την παρακάτω ανακοί-
νωση:

«Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης µε 
τον επικεφαλής της Κ. Ροκονίδα επισκέφθηκε τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις στο αγροκήπιο της Νά-
ουσας και συναντήθηκε µε εκπροσώπους του ∆Σ 
του ΑΜΕΣ Νηρέα. 

∆ιαπιστώθηκε η ουσιαστική εγκατάλειψη των 
υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων του χώ-
ρου από µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής αλλά και η 
ανεπάρκεια τους για την άθληση της νεολαίας της 
Νάουσας. 

Ασυντήρητος, κατε-
στραµµένος χλοοτάπητας 
και περιφράξεις παγίδες, 
κατεστραµµένες εστίες, 
αδιαµόρφωτος περιβάλ-
λων χώρος, ελλιπής οδική 
σήµανση, ελλιπής φωτι-
σµός και άλλα πολλά που 

εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια µικρών παιδιών. Όλα αυτά σε ένα 
γήπεδο που δεν µπορεί να καλύψει πλέον τις 
ανάγκες της αθλούµενης νεολαίας της Νάου-
σας.

Αποτέλεσµα της επίσκεψης ήταν η λεπτοµερής 
καταγραφή των κύριων προβληµάτων του χώρου 
τα οποία καταθέσαµε, σήµερα 5-12-21 µε µορφή 
ερώτησης προς την ∆ηµοτική Αρχή για να µας 
γνωρίσει, όπως και σε όλους τους εµπλεκόµενους, 
τον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων που η 
ίδια η αδιαφορία της και οι ψεύτικες υποσχέσεις 
της έχουν δηµιουργήσει. 

Καλούµε τους φορείς της Νάουσας, τη νεο-
λαία της και τους γονείς των µικρών αθλούµε-
νων να διεκδικήσουν από τη ∆ηµοτική Αρχή 
δυναµικά και εκείνοι από µέρους τους την 
επίλυση των προβληµάτων που υπάρχουν».

Φεστιβάλ µελιού
Εντυπωσίασε και φέτος παρά την πανδηµία η 
παρουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο 
ΣΕΦ, στο Φεστιβάλ µελιού.

Ο αντιπεριφερειάρχης, Φιλήµονας Ζαννετίδης, 
ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής παρου-
σίασε το φεστιβάλ στα ΜΜΕ που όλα σχεδόν το 
ανέδειξαν. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε το ετή-
σιο συνέδριο της Ελληνικής Μελισσοκοµίας  δια-
δικτυακά. Ακόµα, δεν έλειψαν οι γαστρονοµικές 
λιχουδιές µε µέλι που ετοίµαζαν εκείνη την ώρα οι 

σεφ, όπως δεν έλειψε και ο διαγωνισµός για την 
καλύτερη ποιότητα µελιού.

Στο  φετινό φεστιβάλ που έγινε υπό την σκιά 
της πανδηµίας δε συµµετείχαν παραγωγοί ούτε 
γινόντουσαν πωλήσεις. Οι εµβολιασµένοι επισκέ-
πτες που προσήλθαν είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν και να δοκιµάσουν από τα δείγµατα που 
απέστειλαν οι µελισσοκόµοι των νησιών µας και 
τις υπέροχες λιχουδιές που ετοίµαζαν οι σεφ που 
ήταν σε όλη την διάρκεια του φεστιβάλ παρόντες. 

Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για την ποι-
ότητα του µελιού θα ανακοινωθούν τις προσεχείς 
ηµέρες, όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ανα-
λύσεις από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης, στο οποίο έχουν σταλεί.
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του Νίκου Ραγκούση - Λαουτάρη

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι µεταβο-
λές που έχουµε στους δείκτες τιµών του Οκτωβρί-
ου του 2021 σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2020 
δείχνουν την σοβαρότητα του προβλήµατος.

• Ψωµί +3,9
• Αρνί και κατσίκι +16,3
• Πουλερικά +8,5
• Ελαιόλαδο +22,1
• Λαχανικά νωπά +9,3
• Ηλεκτρισµός +18,9
• Φυσικό αέριο +132,3
• Πετρέλαιο θέρµανσης +45,9
Οι ανατιµήσεις αυτές µεταφράζονται σε επιβά-

ρυνση του οικογενειακού προϋπολογισµού κατά 
200 περίπου ευρώ τον µήνα -σύµφωνα νε εκτιµή-
σεις- για µια τετραµελή οικογένεια, χωρίς να υπο-
λογίζονται άλλα «ανελαστικά» έξοδα, όπως είναι 
το ενοίκιο.

Το σύνδροµο της «τρίτης εβδοµάδας», δηλαδή 
της εξάντλησης των οικονοµικών διαθεσίµων 
πολλών νοικοκυριών την τρίτη εβδοµάδα του 
µήνα, είναι κυρίαρχο σε µεγάλο βαθµό στις οικο-
γένειες των αυτοαπασχολούµενων, των µισθωτών 
και των συνταξιούχων.

Η κατάσταση ειδικά µε το κόστος ενέργειας έχει 
«ξεφύγει» εντελώς στα επαγγελµατικά τιµολόγια 
και ιδίων στα καταστήµατα και τις µικροεπιχειρή-
σεις που το ηλεκτρικό αποτελεί βασική δαπάνη 
λειτουργίας. Μ’ αυτή την επιβάρυνση θα «εκτο-
ξευτούν», όπως γίνεται κατανοητό, οι τελικές τι-
µές των προϊόντων και των υπηρεσιών, όπως ήδη 
άλλωστε καταγράφουν και τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Έτσι, η ελληνική οικογένεια θα πληρώσει 
δύο φορές τις αυξήσεις στην ενέργεια. Μία άµεσα 
στα οικιακά τους τιµολόγια και µια ακόµα έµµεσα 
στις αυξήσεις που καταγράφονται σε όλα τα βασι-
κά είδη κατανάλωσης.

Ο προϋπολογισµός 2022

Το οικογενειακό πορτοφόλι θα «στενάξει» και για 
ένα άλλο σοβαρό λόγο εκτός από το κύµα των ανα-
τιµήσεων που προαναφέραµε. Στον κρατικό προϋ-
πολογισµό για το 2022, που τις επόµενες µέρες θα 
συζητηθεί στη Βουλή, προβλέπεται αύξηση του 
φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (µι-
σθωτοί-συνταξιούχοι) από 10,1 δις ευρώ σε 
11,4 δις ευρώ. ∆ηλαδή αύξηση κατά 12,8 %!

Ακόµα προβλέπεται να µειωθούν:
• οι κοινωνικές δαπάνες κατά 50 εκατοµµύρια 

ευρώ
• η κρατική χρηµατοδότηση στα νοσοκοµεία 

κατά 139 εκατοµµύρια ευρώ
• η κρατική χρηµατοδότηση στην Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας κατά 130 εκατοµµύρια ευρώ
• η χρηµατοδότηση στους Οργανισµούς Κοινω-

νικής Ασφάλισης κατά 1,1 δις. Ευρώ

• τα επιδόµατα ανεργίας κατά 199 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτές οι περικοπές, που αφορούν βασικές δαπά-

νες για τις στοιχειώδεις ανάγκες, ουσιαστικά έµ-
µεσα θα επιβαρύνουν το οικογενειακό πορτοφόλι. 
Με αυτό τον τρόπο αναγκάζονται τα νοικοκυριά 
να βάλουν ακόµα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη 
για να καλύψουν αυτές τις βασικές ανάγκες. Οι 
περικοπές στον τοµέα της υγείας σε περίοδο 
έξαρσης της πανδηµίας κάνουν ακόµα ποιο 
τραγική την κατάσταση για του µισθοσυντή-
ρητους και τους συνταξιούχους.

Η ακρίβεια, η αυξηµένη φορολογία και οι περι-
κοπές (έµµεση επιβάρυνση) είναι οι αιτίες που κά-
νουν το οικογενειακό πορτοφόλι να αναστενάζει 
τη στιγµή που οι αποφάσεις για την διαµόρφωση 
των µισθών κινούνται σε σχεδόν µηδενικό ποσο-
στό αυξήσεων.  

Στην Πάρο

Η κατάσταση όπως περιγράψαµε παραπάνω, 
επιβαρύνεται στο νησί µας, για έναν επιπρόσθε-
το λόγο. Το αυξηµένο κόστος µεταφοράς, που 
διαµορφώνεται από τις τιµές των καύσιµων των 
φορτηγών και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επηρεά-
ζουν σοβαρά και την τελική τιµή των προϊόντων. 

Οι τιµές στα πρατήρια των καυσίµων (όπως ανα-
λυτικά έχουµε παρουσιάσει σε προηγούµενη έκδο-
ση), είναι από τις υψηλότερες της ελληνικής αγοράς. 
Στην Πάρο η τιµής της αµόλυβδης βενζίνης 100 
οκτανίων -σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Τιµών 
Υγρών Καυσίµων της χώρας µας- ξεκινάει από τα 
2,07 ευρώ το λίτρο και φτάνει έως τα 2,23 ευρώ 
το λίτρο. Το δε πετρέλαιο θέρµανσης στην Πάρο 

«ίπταται» στα 1,3 ευρώ ανά λίτρο, την ίδια στιγ-
µή που στα ∆ωδεκάνησα πωλείται στα 1,2 ευρώ, 
παρά του ότι τα µεταφορικά κόστη εκεί είναι µεγα-
λύτερα. Όλα αυτά εν µέσω µείωσης της τιµής του 
πετρελαίου στη διεθνή αγορά επί δύο µήνες. Ση-
µειώνουµε ότι οι τιµές   του πετρελαίου διεθνούς 
προέλευσης τύπου Brent µειώθηκαν στα 68,59 
δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιµές του αµερικανικού 
αργού πετρελαίου µειώθηκαν στα 65,35 δολάρια 
το βαρέλι.

Στις τιµές των super market συνεχώς έχουµε 
ανατιµήσεις και όλο αυτό µετακυλύεται στα κατα-
στήµατα της εστίασης.

Σοβαρό πρόβληµα παρουσιάζεται και στις τιµές 
των ενοικιαζόµενων κατοικιών, (αν φυσικά υπάρ-
ξει διαθεσιµότητα) αλλά και στους επαγγελµατι-
κούς χώρους. Οι τιµές έχουν ξεφύγει από κάθε 
λογική. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι µέσες τιµές 
προσφοράς κατοικιών στις Κυκλάδες κυµαίνονται 
από 15,5 έως 20 ευρώ το τετρ. µέτρο. Την ίδια στιγ-
µή στα ∆ωδεκάνησα είναι µεταξύ 6,5 και 7 ευρώ 
το τ.µ., στην Κρήτη στα 7,5 ευρώ το τ.µ., στον Νοµό 
Σάµου έως 5,81 ευρώ το τ.µ. και στον Νοµό Χίου 
στα 6,5 ευρώ το τ.µ. Ο µοναδικός Νοµός στην Ελ-
λάδα που έχει ακριβότερες τιµές ενοικίασης ακινή-
των είναι αυτός της Χαλκιδικής, που οι τιµές ανά 
τ.µ. κυµαίνονται συν/πλην στα 30 ευρώ! 

Για παράδειγµα ένας καθηγητής νεοδιορισµένος 
αναγκάζεται να δίνει για την ενοικίαση µιας γκαρ-
σονιέρας σχεδόν τον µισό µισθό του!

Σοβαρό πρόβληµα θα παρουσιαστεί και µε τους 
εποχιακά εργαζόµενους στην εστίαση και στα κα-
ταλύµατα για την καλοκαιρινή περίοδο. Με βάση 
το αυξηµένο κόστος διαβίωσης λογικό είναι να 
έχουν αυξηµένες αποδοχές µε αποτέλεσµα το επι-
πλέον αυτό κόστος να µετακαλείται στις τιµές των 
προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι φετινές χριστουγεννιάτικες γιορτές αλλά 
και ο χειµώνας που είναι µπροστά µας θα εί-
ναι µια πολύ δύσκολη περίοδος µε το τσου-
νάµι της ακρίβειας και των ανατιµήσεων και 
της µηδενικής αύξησης σε µισθούς και συ-
ντάξεις. Μένει να δούµε η πολυδιαφηµιζόµε-
νη «πράσινη ανάπτυξή», που παρουσιάσαµε 
στο προηγούµενο φύλλο, αν και σε ποια κα-
τεύθυνση θα επηρεάσει αυτή την κατάσταση.

Οι φετινές χριστουγεννιάτικες 
γιορτές αλλά και ο χειµώνας 
που είναι µπροστά µας θα είναι 
µια πολύ δύσκολη περίοδος 
µε το τσουνάµι της ακρίβειας 
και των ανατιµήσεων και της 
µηδενικής αύξησης σε µισθούς 
και συντάξεις. 

Στενάζει το οικογενειακό πορτοφόλι 

Γιορτές ακρίβειας
Το ράλι των αυξήσεων των τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος, του πετρελαίου θέρµανσης αλλά των βασι-
κών ειδών κατανάλωσης «ζαλίζουν» τον οικογενειακό προϋπολογισµό και για πολλούς οι φετινές γιορτές 
θα είναι µια πολύ δύσκολη εξίσωση. Αν συνυπολογίσουµε και τα προβλήµατα µε την έξαρση της πανδηµίας 
η ελληνική οικογένεια θα περάσει έναν πολύ δύσκολο χειµώνα. 
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Η σηµασία του 
πατρικού ρόλου 
στην οικογένεια
Τρόποι ενίσχυσης

Για αρκετές γενιές στο παρελθόν, ο ρόλος του 
πατέρα είχε παραγκωνιστεί, παύοντας να αποτε-
λεί την πρωταρχική πηγή υγείας και ευηµερίας των 
παιδιών του, για να µετατραπεί σε πολλές περι-
πτώσεις σε κάτι επιφανειακό. Οι µελέτες, ωστόσο, 
δείχνουν ότι οι σηµερινοί πατέρες φροντίζουν πε-
ρισσότερο τα παιδιά τους απ’ ότι σε προηγούµενες 
γενιές. Όσο θετικά όµως και αν είναι τα στοιχεία 
αυτά, η αύξηση της ουσιαστικής συµµετοχής του 
πατέρα στην ανατροφή των παιδιών προχωράει 
αργά.

γράφει η Μαρία Γοδενοπούλου, 
Ψυχολόγος Κινητής Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Τί χάνουν όµως τα παιδιά όταν ο πατέρας 
τους είναι απών, απόµακρος ή µονίµως 
απασχοληµένος;

Η ενεργός συµµετοχή του πατέρα στην ανατρο-
φή των παιδιών είναι εξαιρετικά σηµαντική. Ένας 
πατέρας µπορεί να επηρεάσει τα παιδιά έτσι όπως 

δεν µπορεί να το κάνει η µητέρα, ειδικότερα σε 
τοµείς όπως οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους και 
οι επιδόσεις στο σχολείο. Μελετητές αναφέρουν 
ότι στην περίπτωση που ο πατέρας απουσιάζει, τα 
αγόρια δυσκολεύονται να αποκτήσουν αυτοέλεγχο 
και ανοχή όταν µαταιώνονται, ενώ από την άλλη 
τα κορίτσια των οποίων οι πατέρες είναι παρόντες, 
έχουν λιγότερες πιθανότητες να επιδοθούν σε πρό-
ωρη σεξουαλική δραστηριότητα και περισσότερες 
πιθανότητες να συνάψουν υγιείς διαπροσωπικές 
σχέσεις στο µέλλον. 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επίδραση 
του πατέρα επιτυγχάνεται µέσα από το παιχνίδι. 
Το στυλ του παιχνιδιού που υιοθετούν οι πατέρες 
είναι συνήθως πιο σωµατικό και περισσότερο συ-
ναρπαστικό από την αντίστοιχη αλληλεπίδραση 
των µητέρων. Στην παιδική ηλικία, για παράδειγ-
µα, το παιχνίδι τους µπορεί να προκαλέσει πολλά 
και διαφορετικά συναισθήµατα, ξεκινώντας από 
παιχνίδια που προκαλούν ελάχιστο ενδιαφέρον 
µέχρι δραστηριότητες που συναρπάζουν, όταν η 
µητέρες τείνουν να διατηρούν το παιχνίδι και τα 
συναισθήµατα των παιδιών τους σε ισορροπία. Τα 

παιχνίδια αυτά βοηθούν το παιδί να ελέγχει τον 
φόβο του, ενώ ταυτόχρονα το διασκεδάζουν και το 
ευχαριστούν. Επίσης µε αυτόν τον τρόπο το παιδί 
µαθαίνει να ανταποκρίνεται στα επικοινωνιακά 
σήµατα του πατέρα. Για παράδειγµα το γαργάληµα 
και το στρίγκλισµα κάνουν τον πατέρα να συνεχί-
σει το παιχνίδι ενώ όταν ο µπαµπάς λέει «Εντάξει, 
φτάνει για τώρα», το παιδί µαθαίνει τον τρόπο να 
επανέρχεται στην φυσιολογική κατάσταση και να 
ηρεµεί µετά την έκσταση του παιχνιδιού. Οι δεξιό-
τητες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιµες όταν το παιδί 
βγει στον έξω κόσµο καθώς µαθαίνει πώς να ρυθ-
µίζει τα συναισθήµατά του έτσι ώστε να κάνει ένα 
διασκεδαστικό παιχνίδι µε τους συνοµηλίκους του. 

Εξίσου σηµαντικό, όπως ακριβώς και στην περί-
πτωση της µητέρας, είναι ο πατέρας να αποφεύγει 
τις επικρίσεις, την ταπείνωση και την αδιακρισία 
στα παιδιά του ή να κατευθύνει το παιχνίδι τους 
µε εξουσιαστικό και παρεµβατικό τρόπο. Αποδε-
δειγµένα, παιδιά που τα πηγαίνουν καλύτερα στις 
σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους και στις σχο-
λικές τους επιδόσεις είναι εκείνα των οποίων οι 
πατέρες αναγνωρίζουν τα συναισθήµατά τους και 
επικροτούν τα επιτεύγµατά τους. Αυτοί οι πατέρες 
δεν απορρίπτουν ούτε κατακρίνουν τα αρνητικά 
συναισθήµατα των παιδιών τους αλλά αντίθετα 
«µπαίνουν στα παπούτσια τους» τους. Είναι οι πα-
τέρες που χρησιµοποιούν την ενθάρρυνση και τον 
έπαινο («Αυτός είσαι!», «Ήµουν σίγουρος ότι θα τα 
κατάφερνες!») ώστε τα παιδιά να χτίσουν θετική 
εικόνα για τον εαυτό τους, προλαµβάνοντας την 
εµφάνιση επιθετικών ή παραβατικών συµπεριφο-
ρών.

(συνεχίζεται…)



∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ
Τεχνικός Σύµβουλος

ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Αντιρρήσεις, Αιτήµατα διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων,
Εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης,

Παράσταση στις επιτροπές ως τεχνικοί σύµβουλοι

∆/νση: Αριστοτέλους 79-81, Πλ. Βικτωρίας, 10434 Αθήνα
Τηλ.: 2108231510, 2108231340, Fax: 2108231937

Κινητό: 6944694743 - Email: dasogea@otenet.gr

Χρόνια Πολλά
με Υγεία και Ευτυχία!

Είθε το 20�2 να 
επικρατήσει η ΛΟΓΙΚΗ !!!!

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 
σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ κάτω από το 
κάστρο, ενοικιάζεται δωµάτιο µε wc 
χωρίς κουζίνα, για ένα άτοµο για όλο 
το χρόνο. Τηλ. 6945 069 970

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Αγ. Ελένη, 
ενοικιάζεται περιφραγµένο οικόπεδο 
300τ.µ. για κάθε νόµιµη χρήση. Τιµή 
500 ευρώ. Τηλ.: 6988579000, email: 
geokriets@gmail.com

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – 
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ενοικιάζεται επαγγελ-
µατικός χώρος 263 τ.µ. ισόγειο και 
263 τ.µ. υπόγειο, για οποιαδήποτε 
χρήση. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
516 776

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για πλήρης 
απασχόληση όλο το χρόνο σε Μίνι 
Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. Επικοι-
νωνίας: 22840 23721

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ άµεσα θέσεις 
εργασίας call center agents 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. Αφορά: 
Προώθηση υπηρεσιών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για λογαριασµό κορυφαίου 
παρόχου ρεύµατος. Πλήρη ή µερική 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
Ευχέρεια λόγου. Βασικές γνώσεις 
υπολογιστή. Ελληνική γλώσσα 
(γραπτός και προφορικός λόγος). 

Παρέχουµε: Υποχρεωτική ασφάλιση 
στο ΙΚΑ. Σταθερό µισθό (όχι BONUS). 
∆ώρα, άδειες, επιδόµατα (βάση 
νόµου). Συνεχή εκπαίδευση. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ. επικοινωνίας 22840 
45999 και 6971 770 390

Ο∆ΗΓΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται 
από αποθήκη χονδρικού εµπορίου 
κατεψυγµένων τροφίµων. Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε 
στο τηλ. 6972 484 071

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 
πλήρη απασχόληση ετησίως στο νέο 
κατάστηµα πλακιδίων στην Αλυκή. 
Ωράριο καταστηµάτων. Απαραί-
τητη η γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 
Επικοινωνήστε : parostiles@gmail.
com – 2284028788

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ και ΠΩΛΗΤΗΣ/
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητούνται για εργασία 
σε Σούπερ Μάρκετ στην Αντίπαρο. 
Βιογραφικά στο email: faroupos@
outlook.com Πληροφορίες στο τηλ. 
6936 778 770

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
µε προϋπηρεσία ζητείται από 
κοµµωτήριο στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 24827 και ώρες 
καταστηµάτων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ζητούνται για 
µόνιµη εργασία από το Πολυιατρείο 
∆ιάγνωση στη Νάουσα της Πάρου. 
Πληροφορίες στα τηλ. 22840 55444 
και 6974 026 060

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡ-
ΓΑΛΕΙΑ-ΞΥΛΕΙΑ πωλούνται λόγω 
συνταξιοδότησης. Τηλ. για περισσό-
τερες πληροφορίες: 6945 402 853

ΑΛΕΤΡΟ ΕΞΑΡΙ ΤΡΙΥΝΟ και 4 
ΛΑΣΤΙΧΑ καινούρια για τρακτεράκι 
πωλούνται, (2 τεµάχια Ν.512 και 
2 τεµάχια Ν.816). Τηλέφωνο για 
πληροφορίες: 6976 336 421

αγγελίες

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ». Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6977 248 885 ή 
στο e-mail: nikos@typoparos.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Κάνε µία ευχή
Η διεύθυνση και το προσωπικό της «ΜΠΡΑ∆ΕΡΣ 

ΚΟΜΠΑΝΥ» Α.Ε και µετά από πρωτοβουλία του 

διευθύνοντα συµβούλου, Κωνσταντίνου ∆ηµ. 

Αλιπράντη, φέτος τα Χριστούγεννα θέλουν να 

είναι πιο «ιδιαίτερα».

Για τον παραπάνω λόγο στόλισαν το χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο µε «αστέρια ευχών - make a wish».

Ένα «αστέρι ευχής» από τον κάθε εργαζόµενο της 

εταιρίας, στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και 

ταυτόχρονα:

∆εν είναι απλά µια ευχή. Είναι πολλά πα-

ραπάνω. Είναι φως στο σκοτάδι. Είναι δύνα-

µη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή. Ας δώσουµε όλοι 

µαζί δύναµη στην ευχή. Γιατί είναι ο λόγος 

να πιστέψει ένα παιδί ότι όλα µπορούν να 

συµβούν. Ακόµα και το πιο σπουδαίο. Να γί-

νει καλά!

Στο δένδρο των ευχών βρίσκονται φυλαγµένες 

όλες οι ευχές των παιδιών. Από τις πιο µικρούλες 

και τις πιο απίθανες. Ένας µύθος λέει ότι αν κα-

ταφέρναµε να φτάσουµε στο δέντρο αυτό, οι ευχές 

µας θα έβγαιναν αληθινές. Και κάπως έτσι ξεκίνη-

σε ένα «ταξίδι» µε τα παιδιά, γεµάτο παιχνίδι και 

απρόοπτα. Με πυξίδα τη φαντασία καταφέραµε να 

φτάσουµε στο ∆άσος των ΕΥΧΩΝ και οι ευχές µας 

απόψε θα κρυφτούν παρέα µε τα όνειρα. Μαζί να 

τρυπώσουν στα πιο απίθανα µέρη και ποιος ξέρει; 

Ίσως µια ευχή µας πραγµατοποιηθεί!

Φέτος, κάθε αστέρι κρύβει αγάπη και… ΕΥ-

ΧΕΣ!

Σας καλεί να έρθετε πιο κοντά από ποτέ µε 

τα παιδιά ευχής, στέλνοντάς τους τις καρδιές 

µε τις ευχές σας, δίνοντας τους δύναµη να 

συνεχίσουν τον δύσκολο αγώνα τους.

Όπως επισηµαίνουν οι διοργανωτές της ιδέας: 

«Ενωµένοι όλοι µαζί µπορούµε!».

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 

ΜΠΡΑ∆ΕΡΣ ΚΟΜΠΑΝΥ Α.Ε ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Θετική 
πορεία στους 
εµβολιασµούς

Σε πολύ καλό δρόµο βρίσκεται η πορεία εµβο-
λιασµού για την τρίτη δόση στην περιφερειακή 
Ενότητα Πάρου. Πιο συγκεκριµένα, στον τόπο 
µας, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία από το 
gov.gr και την επιτροπή της Εθνικής Εκστρατείας 
Εµβολιασµού, έως και τις 6/12/2021 είχαν γίνει 
4.172 εµβολιασµοί για την τρίτη δόση, στα εµ-
βολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στο Κέντρο 
Υγείας Πάρου.

Το παραπάνω νούµερο είναι αρκετά µεγάλο, 
καθώς αυτήν την εποχή στην Πάρο και την Αντί-
παρο έχουµε «καθαρούς» µόνιµους κατοίκους του 
νησιού. ∆ηλαδή, η σηµερινή κατάσταση δεν έχει 
καµία σχέση µε τους εµβολιασµούς που είχαµε στο 
ξεκίνηµα  (1η-2η δόση). Κι αυτό διότι στο ξεκίνηµα 
των πρώτων εµβολιασµών στο νησί µας είχαν συρ-
ρεύσει πολλοί συµπατριώτες µας λόγω της έναρξης 
εργασιών σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. 
Επίσης, µην ξεχνούµε ότι εκτός των εργαζοµένων 
σε εποχικές επιχειρήσεις που έσπευσαν να εµβο-
λιαστούν στην Πάρο, είχαµε και ένα σηµαντικό 
αριθµό εµβολιασµών σε νέους επισκέπτες, οι οποί-
οι µαζί µε τις διακοπές τους στην Πάρο επέλεξαν 
να εµβολιαστούν εδώ, λόγω του ότι σχεδόν µαζικά 
όλοι όσοι εµβολιάστηκαν στα νησιά µας από τις 
αρχές Μαΐου 2021 µε το µονοδοσικό εµβόλιο. Το 
µονοδοσικό εµβόλιο της Johnson & Johnson προ-
τιµήθηκε από τις νέες ηλικίες ακριβώς διότι δεν 
απαιτούσε δεύτερη επίσκεψη. Σηµειώνουµε ότι µε 
τις δύο πρώτες δόσεις έχουν εµβολιαστεί σε 
Πάρο και Αντίπαρο 15.140 συµπολίτες µας 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν έως 
και τις 6/12/2021. Ο αριθµός (15.140)  δείχνει 
ξεκάθαρα και επιβεβαιώνει τα όσα γράφουµε πα-
ραπάνω για τους εµβολιασµούς εργαζοµένων κλπ, 
αφού ούτε λίγο ούτε πολύ ο αριθµός εµβολιασµών 
δείχνει αρκετά µεγαλύτερος από το συνολικό αριθ-
µό µόνιµων κατοίκων. Με κάθε τρόπο βέβαια -και 
προς άρση κάθε παρεξήγησης- το ζητούµενο δεν 
είναι πόσοι ντόπιοι εµβολιάστηκαν. Έτσι κι αλλιώς, 
όσοι εµβολιάστηκαν στο Κ.Υ. Πάρου προστίθενται 
στο σύνολο της χώρας και ο στόχος είναι ο µεγα-
λύτερος αριθµός εµβολιασθέντων για την προφύ-
λαξη από τον ιό του κορωνοϊού.

Οι προβλέψεις

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσι-
ότητα ο κ. Νίκος Καρδούλας και δηµοσίευσαν κο-
ρυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία ειδήσεων στη 
χώρα, η Πάρος βρίσκεται πολύ κοντά σε ενδηµική 
φάση, καθώς αυτή τη στιγµή βρίσκεται εγγύτερα 
στον στόχο της ανοσίας που είναι στο 90% και έχει 
ήδη ποσοστό στο 87%. 

Οι επιστήµονες παγκοσµίως θεωρούν ότι ο 
κορωνοϊός δε θα εξαφανιστεί, αλλά κάποια 
στιγµή θα γίνει ενδηµικός. Σύµφωνα µε πα-
γκόσµιες µελέτες, ένας ενδηµικός ιός είναι σχετικά 

σταθερός σε µεγάλο βαθµό σε έναν πληθυσµό και 
για να εισέλθει µία περιοχή στην «Ενδηµική 
Φάση», θα πρέπει να υπάρχουν αντισώµατα 
πάνω από 90% στο σύνολο του πληθυσµού, 
τα οποία αποκτώνται είτε µε τον εµβολιασµό, 
είτε µε τη µόλυνση από τον ιό. Σύµφωνα πά-
ντα µε τα στοιχεία του κ. Καρδούλα, σε ενδηµική 
φάση αυτή τη στιγµή βρίσκεται η Μύκονος και 
αρκετά κοντά η Πάρος και η Θήρα. Στον αντίποδα 
βρίσκεται η Π.Ε. Ευρυτανίας µε ποσοστό 46% και 
ακολουθεί η Π.Ε. Κιλκίς και Ηλείας µε 56%. Σηµει-
ώνουµε ότι ο κ. Καρδούλας δεν είναι γιατρός, αλλά 
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., 
MSc στην Αγγλία, πρ. καθηγητής του πανεπιστη-
µίου Θεσσαλίας και Συνταγµατάρχης ε.α. Ακολου-
θεί για τα ευρήµατά του ένα µαθηµατικό µοντέλο, 

το οποίο κατ’ επανάληψη έχει εκθέσει δηµοσκο-
πικές εταιρίες και κυβερνητικές ανακοινώσεις για 
πρόβλεψη κρουσµάτων. Ήταν ο µόνος, που ενά-
ντια σε όλο το «ρεύµα» ενηµέρωσης, προέβλεψε 
τα κρούσµατα Αυγούστου µε ευστοχία 100% και 
τη µείωσή τους µετά τις 15/8/2021. Έτσι, όταν επι-
στήµονες οµιλούσαν για 5 έως 8.000 κρούσµατα 
στα τέλη Αυγούστου, ο ίδιος µιλούσε µε απόλυτη 
σαφήνεια –βάσει του δικού του µαθηµατικού µο-
ντέλου- για την τελευταία εβδοµάδα του καλοκαι-
ριού, από 3.069 έως 3.751 κρούσµατα και δικαιώ-
θηκε απόλυτα. Επίσης, στις εκλογές του 2019 ο κ. 
Καρδούλας είχε πετύχει ακριβώς το αποτέλεσµα, 
ενώ για τον Νοµό Θεσσαλίας είχε δώσει βάσει του 
µαθηµατικού µοντέλου και δικών του µετρήσεων 
ακόµα και τα ακριβή ποσοστά και τις έδρες των 
κοµµάτων, ενώ για το ΜέΡΑ25 είχε πετύχει και το 
τελικό αποτέλεσµα! 

Η «άλλη» Πάρος

Μαζί µε τα θετικά για την πορεία εµβολιασµού για 
την τρίτη δόση στην Πάρο, υπάρχουν και ορισµένα 
αρνητικά. Έτσι, έχουµε διάφορα αντιεµβολιαστικά 
«κέντρα» που διαδίδουν κατά των εµβολίων και τα 
οποία δεν έχει καµία αξία να τα αναφέρουµε.

Όµως θλίψη προκαλούν τα όσα επικαλούνται 
και άτοµα στον χώρο πέριξ της εκκλησίας, την ίδια 
στιγµή που όλοι γνωρίζουµε πολύ καλά τι συνέβη 
σε δύο Μονές του νησιού µας και τι επιπτώσεις 
υπήρχαν… Παρά ταύτα και σε αντίθεση σε αυτά που 
υποστηρίζει η επιστήµη επιµένουν, και ουσιαστικά 
«εγκλωβίζουν» συµπολίτες µας για να µην εµβολι-
αστούν. Μιλούν για θεωρίες συνωµοσίας, έως για 
«666» και «Αντίχριστο» µέσω του εµβολίου! Έτσι, 
άνθρωποι δίχως καµία θεολογική µόρφωση ή επι-
στηµονική κατάρτιση έρχονται σε πλήρη αντίθεση 
µε την επίσηµη εκκλησία της Ελλάδος ή και τις 
προτροπές για εµπιστοσύνη της επιστήµης από 
τον Μητροπολίτη Παροναξίας, Καλλίνικο. 

Έτσι, άνθρωποι δίχως καµία 
θεολογική µόρφωση ή επιστη-
µονική κατάρτιση έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση µε την επίση-
µη εκκλησία της Ελλάδος ή και 
τις προτροπές για εµπιστοσύνη 
της επιστήµης από τον Μητρο-
πολίτη Παροναξίας, Καλλίνικο. 
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Συνέχεια νικών 
για την ΑΕ 
Πάρου

Η µεγαλύτερη είδηση του αγώνα της περασµέ-
νης Κυριακής για την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, ήταν ότι η ΑΕ Πάρου δέχθηκε το πρώτο 
της γκολ στο πρωτάθληµα! Κι όχι όποιο και όποιο 
γκολ, αλλά ένα γκολ επιπέδου Α’ εθνικής κατηγο-
ρίας, από τον Γ. Πράσινο του Φιλωτίου. Το τελικό 
4-1 υπέρ της παριανής οµάδας, απλά επιβεβαίω-
σε ότι δύσκολα πλέον η ΑΕΠ θα χάσει την πρώτη 
θέση στον όµιλο της και θα πάει στα µπαράζ για 
την άνοδο στην Γ’ εθνική κατηγορία µε χάντικαπ 
δύο βαθµών.

Ο αγώνας στο δηµοτικό στάδιο Πάρου –που δι-
εξήχθη ενώπιον λίγων φίλων του ποδοσφαίρου- 
ήταν ένας µονόλογος για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ «κα-
θάρισε» τον αγώνα στα πρώτα 45 λεπτά, όταν και 
προηγήθηκε µε 3-0. Το 1-0 έγραψε ο Ραµπαβίλας 
στο 38ο λεπτό, το 2-0 ο Βιτζηλαίος στο 44ο λεπτό 
και το 3-0 και πάλι ο Ραµπαβίλας στις καθυστερή-
σεις του πρώτου ηµιχρόνου. Στο 54ο λεπτό ο Αρια-
νούτσος έβαλε το τέταρτο γκολ για την ΑΕΠ και 
στο 61ο λεπτό ο Γ. Πράσινος των φιλοξενουµένων 
µε ένα απίστευτης οµορφιάς ψαλιδάκι έγραψε το 
τελικό 4-1.

Συνθέσεις
ΑΕ Πάρου: ∆. Ρούσσος, Βιτζηλαίος, Παπαδό-

πουλος, Γαβαλάς (Μπαρδάνης), Καµπάσης, Παντε-
λαίος, Γ. Ρούσσος (Αριανούτσος), Μουράι (Κιοσέ), 
Γιαννούλης (Μοστράτος), Γιουρτζίδης (Κοτσιοβός), 
Ραµπαβίλας (Κρητικός)

Φιλώτι: Βασιλάκης, Προµπονάς, Ιω. Πράσινος, 
Μουστάκης, Κοττάκης, Πενίκου, Γρατσίας (Κρητι-
κός), Ν. Πράσινος (Μανιός), Επταήµερος (Κατσα-
δούρος), Γ. Πράσινος (Μουστάκης ), Κρητικός

∆ιαιτητής: Βακόνδιος, µε βοηθούς τους ∆ρόσο 
και Β. Ρούσσο.

Νέο ∆Σ στην ΑΕ Πάρου

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης των 
εκλεγµένων µελών της Αθλητικής Ένωσης Πάρου, 
αποφασίστηκε οµόφωνα το νέο ∆Σ να απαρτίζεται 
από τους παρακάτω:

Πρόεδρος: Πετρόπουλος Βαζαίος
Αντιπρόεδρος: Πετρόπουλος Ιωάννης
Γραµµατέας: Ρεµούνδος Άγγελος
Αναπλ. Γραµµατέας: Νάζου Αγορίτσα - Ευαγγε-

λία
Ταµίας: Μπόνης Στέλιος
Γεν. Αρχηγός: Παντελαίος Γιώργος
Έφορος: Τσιγώνιας Άγγελος.
Τέλος, ο κ. Σταύρος Τριπολιτσιώτης αναλαµβάνει 

τεχνικός διευθυντής της οµάδας και ο κ. Μανώλης 
Σιφναίος αναλαµβάνει ως σύµβουλος της νέας δι-
οίκησης.

Αποτελέσµατα – 
Βαθµολογίες

Α’ Όµ.
Πάγος – Άνω Μερά Β’ 0-4
Ανδριακός – Ελλάς Σύρου 0-6
Ελλάς Σύρου – Ανδριακός 8-0
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 24
2. Άνω Μερά Β’ 12
----------------------------------
3. Άνω Σύρος 9
4. ΠΑΣ Τήνου 9
5. Ανδριακός 6
6. Πάγος 0
Επόµενη αγωνιστική
Άνω Σύρος – Ανδριακός
ΠΑΣ Τήνου – Άνω Μερά Β’

Β’ Όµ.
ΑΕ Πάρου – Φιλώτι 4-1
Παµµηλιακός – Κύθνος 2-0
Βαθµολογία 
1. ΑΕ Πάρου 15
2. Φιλώτι 9
----------------------------------
3. Σέριφος 6
4. Παµµηλιακός 6
5. Πανσιφναϊκός 5
6. ΑΠΣ Κύθνου 5
Επόµενη αγωνιστική
Πανσιφναϊκός – Παµµηλιακός

ΑΠΣ Κύθνου - ΑΕ Πάρου
Παµµηλιακός - Φιλώτι

Γ’ Όµ.
Ίος – Πανναξιακός 0-3
Πανθηραϊκός – Καρτεράδος 0-4
Βαθµολογία
1. Πανναξιακός 16
2. Καρτεράδος 13
----------------------------------
3. ΠΑΣ Νάξου 8
4. Πύργος 8
5. Πανθηραϊκός 3
6. Σαντορίνη 2020 Β’ 0
7. Ίος 0
Επόµενη αγωνιστική
Καρτεράδος – ΠΑΣ Νάξου 
Πανναξιακός – Πύργος
Ίος – Πανθηραϊκός

Κ-12 (Γ’ Όµ.)
Νηρέας – Φιλώτι 1-1
Παµµηλιακός – Μαρπησσαϊκός 
3-6
Βαθµολογία
1. Μαρπησσαϊκός 10
2. ΑΟ Πάρου 5
3. Παµµηλιακός 4
4. Νηρέας 1
5. Φιλώτι 1

Γ’ Εθνική (5ος Όµ.)

Ερµής Μελιγούς – Άνω Μερά 
Μυκόνου 3-2 
Άγιος Ιερόθεος - Σαντορίνη 1-0 
Άρης Σκάλας - Φωστήρας 1-1
Ερµιονίδα - Χαραυγιακός 2-0
Ηλιούπολη - Φοίνικας Νέας 
Επιδαύρου 2-0
Βαθµολογία
1. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 13
----------------------------------
2. Παναρκαδικός 10
3. Άνω Μερά Μυκόνου 10
4. Ηλιούπολη 10
5. Σαντορίνη 2020 8
6. Φωστήρ 8
7. Άρης Σκάλας 6
8. Ερµής Μελιγούς 6
----------------------------------
9. Χαραυγιακός 5
10. Αγ. Ιερόθεος 5
11. Ερµιονίδα 5

Γ’ Εθνική γυναικών (7ος Όµ.)
Άνω Μερά Μυκόνου – Φοίνιξ 
Καλλιθέας 4-1
Βαθµολογία
1. Άνω Μερά Μυκόνου 12
2. Θρίαµβος Χαϊδαρίου 6
3. Φοίνιξ Καλλιθέας 1
4. Φωστήρ Καισαριανής 1
5. Αστήρ Χαλκίδος 0
6. Απολλωνίδες Ερέτριας 0

Καθαρή νίκη του 
ΑΟΠ

Με σκορ 55-44 οι κορασίδες του ΑΟ Πάρου απο-
δίδοντας όµορφο µπάσκετ νίκησαν την ΑΕ Σαντο-
ρίνης στο κλειστό γυµναστήριο της Μάρπησσας το 
Σάββατο 4 ∆εκεµβρίου.

Ο ΑΟΠ ήταν ξεκάθαρα καλύτερος, ενώ υπήρχαν 
στιγµές που η άµυνά του ήταν για σεµινάριο. Τα 
δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 21-5, 32-16, 44-27 
και 64-44.

Συνθέσεις
ΑΟ Πάρου: Κοττίκα 8, Ρούσσου 2, Αποστολο-

πούλου 1, Βιώνη 23 (1), Περράκη 2, Β. Καραντάκη, 
Ν. Καραντάκη 2, Συριανού, Οικονόµου 6, Καναλε 
2, Πετροπούλου 18 (1)

ΑΕ Σαντορίνης: Εµπέγια 8, Τσολακίδου, ∆ελα-
µάνη 14, Σταθάκη 7 (1), Ντουσάι, Κεβάνι 4, Τόζαι 
1, Σεληνιωτάκη 2, Συρίγου 6 (1), Νταµάγκα, Πάνο 
2, Ρούσου.

Βαθµολογία (Β’ Όµ. κορασίδων)
1.  ΑΠΣ Τα Φανάρια 3
2. ΑΟ Πάρου 3
3. ΑΕ Σαντορίνης 1
4. Πανναξιακός ΑΟΚ 0

Ήττα Μαρπησσαϊκού

Με σκορ 24-45 οι παγκορασίδες του Μαρπησσα-
ϊκού ηττήθηκαν από την ΑΕ Σαντορίνης, στο κλει-
στό γυµναστήριο της Μάρπησσας, την περασµένη 
Κυριακή, 5 ∆εκεµβρίου.

Η οµάδα της Σαντορίνης ήταν αρκετά καλύτερη 
και πήρε δίκαια τη νίκη. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 
ήταν: 2-16, 9-28, 16-41 και 24-45.

Συνθέσεις
Μαρπησσαϊκός: Ρούσσου, Κιοσέ, Ντόκο, Πι-

πέρογλου, Περάκη, Α. Πετροπούλου, Μελανίτη, 
Προµπονά, Παπαναγιώτου, Κασναφέρη, Χανιώτη, 
Ε. Πετροπούλου

ΑΕ Σαντορίνης: Εµπέγια, Τσολακίδου, Τιµπέρι, 
Φερρατσάκου, Κασιµάτη, Γκιατά, Ξαγοράρη, Ντου-
σάι, Συρίγου, Καφούρου, Ρούσσου, Πάνο
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∆ραστηριότητες 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ 
Πάρου

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο - Λύ-
κειο Πάρου, µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα 
ΑµεΑ στις 3/12 έκανε έναν περίπατο στην Παροι-
κιά µε επίσκεψη αρχικά Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Στη συνέχεια, µετά από µία βόλτα στην πλ. Μα-
ντώς Μαυρογένους, µε τη δηµοτική συγκοινωνία, 
τα παιδιά επισκέφτηκαν την αίθουσα του δηµοτι-
κού συµβουλίου Πάρου, όπου συναντήθηκαν τον 
δήµαρχο, Μ. Κωβαίο και άλλους δηµοτικούς συµ-
βούλους. Συγχρόνως ενηµερώθηκαν για τον ρόλο 
του δηµοτικού συµβουλίου.

Το ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο - Λύ-
κειο Πάρου ιδρύθηκε το 2019. Στεγάζεται στο κτί-
ριο του πρώην δηµοτικού σχολείου Καµαρών µετά 
από τις κατάλληλες προσαρµογές στον χώρο. 

Οι σπουδές, διαρθρώνονται σε τέσσερα γυµνασι-
ακά σχολικά έτη και τέσσερα λυκειακά.  Το απολυ-
τήριο του λυκείου είναι ισότιµο µε αυτό του γενι-
κού λυκείου και συνοδεύεται από επαγγελµατικό 
πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό εκπαι-
δευτικό προσωπικό (ψυχολόγος, κοινωνικός λει-

τουργός κλπ) παρέχουν πλήρη υποστήριξη στις 
εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικές ανάγκες των 
µαθητών. Σήµερα στο σχολείο λειτουργεί τοµέας 
πληροφορικής, ενώ πρόσφατα, µε εισήγηση και 
του ΚΕ∆ΑΣΥ Νάξου, ζητήθηκε η ίδρυση και τοµέα 
γεωπονίας, τροφίµων και περιβάλλοντος.  Φέτος, 
φοιτούν 14 µαθητές.

Προβλήµατα

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα του σχολείου εί-
ναι τα εξής: 

- Η απόσταση από τα σχολεία γενικής αγωγής 
καθιστά δυσχερή την ευρύτερη κοινωνικοποίηση 
και αλληλεπίδραση των µαθητών.

- Το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού αλλάζει 
κάθε χρόνο. 

- Χρειάζονται µεγαλύτερες εγκαταστάσεις για 
την υποστήριξη της συνολικής λειτουργίας του 
σχολείου.

Ειδικό δηµοτικό σχολείο

Στις 19/11/2021 υποβλήθηκε πρόταση από το 
ΚΕ∆ΑΣΥ Νάξου προς το υπουργείο Παιδείας για 
ίδρυση ειδικού δηµοτικού σχολείου στην Πάρο. 

Η ίδρυση του σχολείου αποτελούσε διαρκές αίτη-
µα της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού, κα-
θώς θα εξυπηρετήσει τις σηµαντικές ανάγκες για 
ειδική αγωγή και εκπαίδευση που εµφανίζονται 
τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευ-
ση του νησιού. Τα προηγούµενα χρόνια δεν είχε 
συγκεντρωθεί επαρκής αριθµός µαθητών για τον 
σκοπό αυτό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΚΕ∆ΑΣΥ 
Νάξου, η λειτουργία του σχολείου πλέον θα είναι, 
όχι µόνο βιώσιµη, αλλά και δυναµικά αναπτυσσό-
µενη. Ο δήµος Πάρου ανταποκρίθηκε άµεσα στο 
αίτηµα για στέγαση του σχολείου, αποφασίζοντας 
τη µίσθωση κατάλληλου για τον σκοπό αυτό κτι-
ρίου.
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