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Τρώµε όλο και πιο 
πρόχειρα

» ΣΕΛ. 13

Μωβ µέδουσες:
Γιατί αυξήθηκαν;
Το καλοκαίρι, επειδή οι ειδήσεις είναι 
πάντα λιγότερες, τα ΜΜΕ αρέσκονται 
στο να αναπτύσσουν θέµατα ήσσονος 
σηµασίας. Ένα απ’ αυτά αυτήν την 
εποχή είναι και οι µωβ µέδουσες, θέµα 
υπαρκτό, αλλά σε καµία περίπτωση 
δεν αξίζει της δηµοσιότητας που έχει 
πάρει.

» ΣΕΛ. 14

Bullying

Αναβάθµιση 
ασφαλτοστρώσεων
Με στόχο την ποιοτική αναβάθµιση 
του οδικού δικτύου µε ασφαλτοστρώ-
σεις σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα, ξεκινάει µια νέα δραστηριότη-
τα από δύο νέους επιχειρηµατίες της 
οικογένειας ∆αβερώνα. Η «Φωνή της 
Πάρου», συνοµίλησε µε τον κ. Γιάννη 
∆αβερώνα, που έχει την ευθύνη γι’ 
αυτό το εγχείρηµα.

» ΣΕΛ. 2-3

Συµβαίνει και στην Πάρο;
Ο «σχολικός εκφοβισµός» ή αλλιώς bullying αποτελεί σοβαρό κοινωνικό φαινόµενο που χρειάζεται εµπεριστατωµέ-
νη αντιµετώπιση, καθώς οι διαστάσεις που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια είναι ανησυχητικές.

» ΣΕΛ. 8-9



2 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Αναβάθµιση 
ασφαλτοστρώσεων

Με στόχο την ποιοτική αναβάθµιση του οδικού δικτύου µε 
ασφαλτοστρώσεις σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ξεκινάει 
µια νέα δραστηριότητα από δύο νέους επιχειρηµατίες της οικο-
γένειας ∆αβερώνα. Η «Φωνή της Πάρου», συνοµίλησε µε τον 
κ. Γιάννη ∆αβερώνα, που έχει την ευθύνη γι’ αυτό το εγχείρηµα.

Μια νέα επαγγελµατική δραστηριότητα για το νησί µας. 
Πώς το αποφασίσετε, ποιος είναι ο στόχος σας;

Γ.∆.: «Στόχος µας όλα αυτά τα χρόνια που επιχειρούµε στο νησί 
µας, είναι η συνεχόµενη ανάπτυξη και διεύρυνση των επιχειρη-
µατικών δραστηριοτήτων µας, να έχουν όχι µόνο την προσωπική 
επιτυχία, αλλά και την αύξηση του ΑΕΠ της Πάρου, µέσω της 
αύξησης της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθµιση των ποιο-
τικών χαρακτηριστικών των παραγόµενων προϊόντων και υπη-
ρεσιών που παρέχουµε στην εγχώρια αλλά και την τουριστική 
αγορά.

Επιχειρηµατικά αδράξαµε την ευκαιρία να εντάξουµε τον κλά-
δο της ποιοτικής ασφαλτόστρωσης µε βάση τα ευρωπαϊκά στά-
νταρ στις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες, δραστηριότητα 
που δεν υπήρχε στο νησί µας. Η αναβαθµισµένη ποιότητα της 
ασφάλτου έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του νησιού µας για 
δηµιουργία καλύτερων, ασφαλέστερων και σύµφωνα µε τα πρό-
τυπα και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρόµων. Η 
ποιοτική αναβάθµιση του οδικού δικτύου του νησιού µας κρί-
νεται πλέον επιτακτική, σαν µία από τις κρίσιµες υποδοµές του 
νησιού µας και αυτό θεωρούµε ότι θα βοηθήσει στην εικόνα της 
Πάρου στην αγορά του τουρισµού».

Οι αδειοδοτήσεις

Προφανώς για την έναρξη θα χρειάστηκαν µια σειρά 
αδειοδοτήσεων. Πώς τα πήγατε µε τη γραφειοκρατία; Εί-
στε σήµερα έτοιµοι για την έναρξη λειτουργίας;

Γ.∆.: «Βεβαίως και χρειάστηκαν κάποιες πολύ σοβαρές αδει-
οδοτήσεις. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Α2 και ως 
εκ τούτου απαιτείται η υποβολή µελέτης περιβαλλοντολογικών 
επιπτώσεων που υποβλήθηκε στη διεύθυνση περιβάλλοντος της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. Κατά τη διαδικασία αδειο-
δότησης, δεν ήρθαµε αντιµέτωποι µε ιδιαίτερα προβλήµατα γρα-
φειοκρατίας διότι η αδειοδοτούσα αρχή λειτούργησε µε ταχύτητα 
και αποτελεσµατικότητα. Καταθέσαµε έναν φάκελο άρτιο τεχνι-
κά, πλήρη από δικαιολογητικά και αυτό µας βοήθησε να προχω-

ρήσουµε τη διαδικασία µε ταχείς ρυθµούς.
Όλες οι γνωµοδοτήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης 

της µελέτης ήταν για εµάς θετικές. Όλες οι υπηρεσίες είπαν «ναι» 
στο νέο σχέδιο της εταιρείας µας. Ακόµα, για την έναρξη λειτουρ-
γίας έχουµε υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στις υπη-
ρεσίες της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου και έχει εκδοθεί η άδεια 
εγκατάστασης. Έτσι, έχουµε ξεκινήσει και εµείς, την εγκατάσταση 
του απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού για αυτή τη δρα-
στηριότητα και είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε την παραγωγή 
της µονάδας».

Οι ενστάσεις

Υπήρξαν κάποιες «ενστάσεις» για την επιλογή του ση-
µείου που θα στηθεί η επιχείρησή σας. Πώς αποφασίσετε 
να εγκατασταθείτε στην περιοχή αυτή;

Γ.∆.: «Όντως υπήρξαν ενστάσεις για την επιλογή του σηµεί-
ου, γεγονός που µας προκαλεί µεγάλη έκπληξη αφού η εται-
ρεία µας κινήθηκε ξεκάθαρα µε οικονοµοτεχνικά κριτήρια. Η 
επιλογή της θέσης Καµπί Αγκαιριάς δεν ήταν διόλου τυχαία. 
Επιλέξαµε να επενδύσουµε ένα σηµαντικό ποσόν για την 
αγορά ενός γηπέδου το οποίο βρίσκεται εντός έκτασης που 
επιτρέπονται τέτοιες δραστηριότητες σύµφωνα µε το εγκε-
κριµένο στο χωροταξικό πλαίσιο της Πάρου. ∆ηλαδή, είναι 
προκαθορισµένες οι χρήσεις για τις οποίες έχουµε αδειοδοτη-
θεί στην συγκεκριµένη περιοχή και προφανώς επιτρέπονται.
 Ως εκ τούτου, απορούµε για τον λόγο τον οποίο υπήρξαν ενστά-
σεις, αφού το χωροταξικό της Πάρου είναι πλέον το νοµοθετηµέ-
νο πλαίσιο που αφορά τις επιτρεπτές χρήσεις για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα σε όλη την έκταση της Πάρου των δραστηριοτή-
των της περιοχής. Τέλος πάντων, όλη αυτή η κατάσταση δηµιουρ-
γεί µια παράξενη ένταση χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Ακόµα, ακούγεται ότι κάποιοι σκέφτονται να καταφύγουν και 
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, προκειµένου να ακυρώσουν την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τις άδειες που νοµίµως έχουν 
εκδοθεί. Να σας υπενθυµίσω ότι στον ίδιο χώρο ήδη λειτουργεί 
άλλη εταιρεία µε παρόµοιο (Lafarge Beton) ενώ επίσης, λειτουρ-
γεί και το λατοµείο αδρανών (ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΟΥΚΗ ΑΕ), ακριβώς 
γιατί αυτές οι δραστηριότητες επιτρέπονται από το χωροταξικό 
σχέδιο της Πάρου. Ίσως όλη αυτή η ένταση να έχει άλλα κίνητρα 
ή κάποιοι να µη θέλουν την αναβαθµισµένη ασφαλτόστρωση του 
οδικού δικτύου της Πάρου. Εµείς συνεχίζουµε κανονικά τον προ-
γραµµατισµό µας».

∆ηλαδή, έχετε θέσει το θέµα της ίδρυσης και λειτουργί-
ας της επιχείρησης στη διαδικασία της δηµόσιας διαβού-
λευσης; Ποιες παρατηρήσεις έγιναν κατά την διαδικασία 
αυτή;

Γ.∆.: «Προφανώς και έχουµε θέσει το θέµα σε δηµόσια δια-
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βούλευση. Αυτή η διαδικασία είναι επιβεβληµένη 
από τη νοµοθεσία και δεν την κάναµε εθελοντικά. 
Η µελέτη βρισκόταν σε κοινή θέα για τουλάχιστον 
35 µέρες στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Περι-
βάλλοντος, όπως προβλέπεται από την διαδικασία 
της δηµοσιοποίησης - διαβούλευσης, και επίσης 
είχε δηµοσιευτεί στη καθηµερινή εφηµερίδα «Κοινή 
Γνώµη» της Σύρου. Ακόµα, η σχετική ανακοίνωση 
για την υπό αδειοδότηση δραστηριότητα είχε αναρ-
τηθεί και στην αντίστοιχη σελίδα της περιφέρειας 
νοτίου Αιγαίου. ∆εν µπορεί να ισχυριστεί κανένας 
ότι η δραστηριότητα αυτή δεν τέθηκε σε δηµόσια 
διαβούλευση.

Κατά την περίοδο της διαβούλευσης δεν έγινε κα-
µία απολύτως παρατήρηση ή οποιαδήποτε σχόλιο 
στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο!».

Η ποιοτική αναβάθµιση

Από τεχνικής άποψης ποια θα είναι τα οφέ-
λη για το νησί µας; Η παραγόµενη άσφαλτος 
σε τι θα διαφέρει απ’ αυτό που ξέραµε µέχρι 
σήµερα;

Γ.∆.: «Όπως θα έχετε διαπιστώσει και ιδίοις όµ-
µασι, η κατάσταση του οδοστρώµατος στο µεγαλύ-
τερο µέρος του νησιού µας δεν είναι σε καλή κα-
τάσταση. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις γίνεται 
άκρως επικίνδυνη για τους οδηγούς. Ο λόγος αυτής 
της κατάστασης είναι ότι µέχρι σήµερα η διαδικα-
σία τοποθέτησης της ασφάλτου γινόταν µε τη µέ-
θοδο της ψυχρής ασφάλτου, µια πρακτική καθόλου 
ενδεδειγµένη και εκτός προδιαγραφών που ορίζει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τεχνικής άποψης η παραγόµενη άσφαλτος 
θα παράγεται σ’ ένα αυτοµατοποιηµένο βιοτεχνικό 

συγκρότηµα. ∆ε θα γίνεται µε τυχαίες αναλογίες 
σ’ ένα χωράφι στη µέση του πουθενά µε ανεξέλε-
γκτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μέχρι σήµερα 
η άσφαλτος παραγόταν στα χωράφια και προφα-
νώς δεν ήλεγχε κανείς την επίπτωση που είχε αυτό 
στο περιβάλλον. Ερχόταν ο εκάστοτε εργολάβος και 
έκανε µία ανάµειξη υπαίθρια µε αµφίβολο αποτέ-
λεσµα τις περισσότερες φορές στην ποιότητα του 
παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος.

Το συγκεκριµένο ασφαλτόµιγµα που θα πα-
ράγουµε εµείς θα παράγεται µε συγκεκριµένες 
αναλογίες, συγκεκριµένο αυτοµατοποιηµένο τρό-
πο, µε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότη-
τα CE που απαιτούνται για την πώλησή της. Πιο 
πριν δεν γίνονταν αυτά, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε 
νόµιµη παραγωγή του προϊόντος. Επιπλέον, ο σύγ-
χρονος µηχανολογικός εξοπλισµός της µονάδας δι-
αθέτει πολύ ακριβά φίλτρα, που επιβάλλονται από 
τους αυστηρούς όρους αδειοδότησης και µέσω αυ-
τών προστατεύουµε το περιβάλλον».

Οι ασφαλτοστρώσεις

Μέχρι σήµερα ξέραµε ότι µόνο το καλοκαί-
ρι µπορείτε να στρώνετε τους δρόµους; Το 
καλοκαίρι όµως η κυκλοφορία επιβαρύνετε 
πάρα πολύ από τους επισκέπτες του νησιού. 
Τώρα αλλάζει κάτι; Πώς θα αντιµετωπιστεί 
αυτό το θέµα;

Γ.∆.: «Όπως αναφέρθηκα και προηγουµένως, µε 
τη διαδικασία τοποθέτησης της ζεστής ασφάλτου 
πλέον, έχουµε τη δυνατότητα τεχνικά να πραγµα-
τοποιούµε ασφαλτοστρώσεις και τους χειµερινούς 
µήνες. Ο µεγαλύτερος όγκος των εργασιών, 80% 
µε 90%, θα πραγµατοποιείται τον χειµώνα, γεγονός 

που δε θα δηµιουργεί προβλήµατα την τουριστική 
περίοδο περίοδο που είναι επιβαρυµένο το οδικό 
δίκτυο».

Στην Παροικιά, µετά τα έργα της ∆ΕΥΑΠ, 
όλοι περίµεναν να δουν τον περιφερειακό 
δρόµο µε νέο ασφαλτοτάπητα. Υπάρχει κα-
θυστέρηση και µπήκαµε στα «δύσκολα» του 
καλοκαιριού. Τι προγραµµατισµός υπάρχει; 
Πότε θα στρωθεί ο περιφερειακός;

Γ.∆.: «Είναι αλήθεια ότι έχουµε µια καθυστέρηση 
λίγων ηµερών για να στρώσουµε τον νέο ασφαλ-
τοτάπητα στον περιφερειακό της Παροικιάς. Αυτό 
συνέβη εκτός από κάποια µικροπροβλήµατα τεχνι-
κής φύσεως στη µονάδα που στήσαµε, κυρίως από 
κακόβουλα δηµοσιεύµατα και τις αντιδράσεις που 
προαναφέραµε. Αναρωτιόµαστε όµως είναι κάποιοι 
που δεν θέλουν πέσει ο νέος ασφαλτοτάπητας;

Τέλος πάντων είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε το 
έργο αυτό. Τις επόµενες ηµέρες θα αρχίσουµε την 
προεργασία που απαιτείται. ∆ηλαδή θα προχωρή-
σουµε στην ισοπεδωτικές εργασίες του υπάρχοντος 
οδοστρώµατος (κλείσιµο λακουβών, αντιµετώπιση 
ανωµαλιών του δρόµου κλπ), έτσι ώστε όταν πέ-
σει ο νέος τάπητας να µην παρουσιαστεί κανένα 
πρόβληµα. Όπως προανέφερα, βασικός µας στό-
χος είναι η προσφορά ενός άρτιου τεχνικά τελικού 
προϊόντος, που θα προσδώσει στο νησί µας υψηλή 
προστιθέµενη αξία.

Ευχαριστούµε τη «Φωνή της Πάρου» που µας 
έδωσε την δυνατότητα να παρουσιάσουµε στους 
συµπατριώτες µας τη νέα µας επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα». 
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Άνοιγµα στη 
Μ. Ανατολή

Στη διεθνή τουριστική έκθεση Πολυτελείας και 
Β2Β Arabian Travel Market (ATM) 2022, που 
πραγµατοποιήθηκε στο Dubai, βρέθηκε αντιπρο-
σωπεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Μέσω συναντήσεων και συνοµιλιών µε παρά-
γοντες της αγοράς, όπως αεροπορικές εταιρεί-
ες για απευθείας πτήσεις σε νέους προορισµούς, 
ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες µάρκετινγκ 
και προώθησης, η κ. Βάσια Παπαηλία, υπεύθυνη 
επικοινωνίας της Περιφέρειας και η κ. Αγγελική 
Χονδροµατίδου, εκτελεστική διευθύντρια βιώσι-
µης ανάπτυξης και τουρισµού της «Κ2» Α.Ε. (Ανα-
πτυξιακού Οργανισµού του Ν. Αιγαίου) προέβα-
λαν τις αυξηµένες δυνατότητες φιλοξενίας των 
νησιών της ∆ωδεκανήσου και των Κυκλάδων σε 
κοινό υψηλών απαιτήσεων. 

Σύµφωνα µε δήλωση του περιφερειάρχη Γ. Χα-
τζηµάρκου: «[…] Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αποτελεί 
για τη Μέση Ανατολή έναν από τους πιο δηµοφιλείς 
προορισµούς, µε το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται 
στα νησιά των Κυκλάδων, Μύκονο και Σαντορίνη, 
µε απευθείας εποχικές πτήσεις από και προς τα 
Εµιράτα. Με την παρουσία της εκεί, η Περιφέρεια 
προσβλέπει στην ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας 
του Νοτίου Αιγαίου συνολικά αλλά και στην ανά-
δειξη περισσότερων προορισµών, όπως είναι ενδει-
κτικά η Ρόδος, η Κως, η Νάξος, η Πάρος και άλλα 
νησιά, για τον πολιτισµό, τη γαστρονοµία αλλά και 
τις υπηρεσίες πολυτελείας, που επίσης προσφέ-
ρουν για διαφορετικά τµήµατα της αγοράς, όπως 
οικογένειες, ζευγάρια κλπ».

τοπικές ειδήσεις

Παραλιακός 
Παροικιάς: 
Τι προτείνουν οι 
επαγγελµατίες

Στο προηγούµενο φ. η εφηµερίδα µας παρουσία-
σε ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες 
της εστίασης στην Παροικιά, καθώς και τη συνά-
ντηση που είχαν µε τον διοικητή του Αστυνοµικού 
Τµήµατος, κ. Μποζίκη.

Σε ό,τι αφορά τον παραλιακό δρόµο στον οποίο 
εκφράζονται διάφορες απόψεις για τον τρόπο λει-
τουργίας του ειδικά τους θερινούς µήνες, υπάρ-
χει πρόταση από τον σύλλογο καφεστιατόρων του 
νησιού µας, η οποία (πρόταση) είναι ύστερα από 
τη γενική του συνέλευση. Όπως σηµειώνει ο σύλ-
λογος καφεστιατόρων Πάρου πολλά ζητήµατα του 
κλάδου τους επηρεάζονται από τη λειτουργία της 
παραλιακής οδού. 

Για τη φραγή της οδού του παραλιακού µετώπου 
του παραδοσιακού οικισµού Παροικιάς. ο σύλλο-
γος καφεστιατόρων υποστηρίζει σε επιστολή που 
έστειλε στον δήµο Πάρου και τον γενικό γραµµα-
τέα του δήµου Πάρου:

«Παρά την επέκταση του χρονικού διαστήµατος 
της απαγόρευσης κυκλοφορίας µέχρι τις 5/10 -γε-
γονός το οποίο κρίνουν θετικά οι επιχειρηµατίες 
της περιοχής αυτής- παρατηρήθηκε εφέτος αδυ-
ναµία (σ.σ. σεζόν 2021), «φύλαξης των εισόδων» 
του και αυτό επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία του 
παραλιακού µετώπου ως χώρου «διασκέδασης, 
αναψυχής και περιπάτου (…). 

Το ζήτηµα υφίσταται. Η ασφάλεια των κατοίκων, 
των επισκεπτών αλλά και µέρους του προσωπι-
κού µας διακινδυνεύεται, και η ρύθµισή του δεν 
µπορεί να βασίζεται στην «ηθική στάση» του κάθε 
οδηγού. Πρωτίστως λοιπόν, είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση µίας πληροφοριακής πινακίδας, που 
θα ενηµερώνει διαρκώς όλους όσοι περνούν από 
τα συγκεκριµένα σηµεία, για τη χρονική περίοδο 
και τις ώρες της ηµέρας που απαγορεύεται η κυ-

κλοφορία των οχηµάτων, εφόσον οι επισκέπτες 
που περνούν απ’ αυτά τα σηµεία στη διάρκεια της 
ηµέρας, δεν µπορούν να γνωρίζουν τους περιο-
ρισµούς που ισχύουν τις βραδινές ώρες. Βέβαια, 
υπάρχει σήµερα µια «πληροφοριακή κυκλοφορι-
ακή σήµανση», αλλά το µέγεθος της, η αισθητική 
της αλλά και η «λειτουργική συµπεριφορά» της, 
δεν είναι αυτή που αρµόζει σε έναν τουριστικό 
προορισµό πρώτης ταχύτητας (…).

Άποψή µας είναι ότι, η αντικατάσταση του κινη-
τού συστήµατος «φραγής της κυκλοφορίας» που 
χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα είναι απαραίτητη, 
εφ’ όσον πέρα από την άσχηµη εµφάνισή του 
(σκουριασµένα και άβαφα κιγκλιδώµατα, ελλιπής 
φωτισµός), µπορεί ο καθένας να το ανοίγει και να 
το κλείνει, όταν αυτός νοµίζει. Θεωρούµε απολύ-
τως απαραίτητο και σκόπιµο, να αντικαταστα-
θεί µε µηχανικό σύστηµα ανοιγοκλειόµενης 
προστατευτικής µπάρας, όπως αυτή που έχει 
εγκατασταθεί στην είσοδο της κεντρικής πλατείας 
της Παροικίας «Μ. Μαυρογένους», αλλά και στην 
είσοδο της λιµενικής ζώνης του οικισµού της Νά-
ουσας.

Γνωρίζουµε, από τις αναφορές σας στη Γενική 
Συνέλευση, (σ.σ. Απευθύνεται σε εκπρόσωπο της 
δηµοτικής Αρχής που ήταν στη γενική συνέλευση 
του κλάδου), ότι τέτοιου τύπου ρύθµιση απαιτεί, 
τη σύµφωνη γνώµη και αδειοδότηση και άλλων 
Οργανισµών (ΕΣΑΛ, ΕΤΑ∆) και για τις ενέργειες 
σας ώστε να ξεπεραστεί αυτή η προβληµατική κα-
τάσταση, αλλά παρ’ όλα αυτά το ζήτηµα απαιτεί 
την ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ λύσης – έστω και προσωρι-
νής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και για όσο χρο-
νικό διάστηµα χρησιµοποιηθεί ακόµη η σηµερινή 
µέθοδος φραγής (µεταλλικά κιγκλιδώµατα κλπ) 
θα πρέπει να φροντίσουµε από κοινού για την αι-
σθητική βελτίωσή τους και την αναβάθµιση του 
φωτισµού.

Προτάσεις και ιδέες διαθέτουµε και θα σας τις 
καταθέσουµε, κατόπιν της σύµφωνης γνώµης σας 
για τη βελτίωση του συστήµατος φραγής της πα-
ραλιακής οδού.

 Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, σας 
ζητούµε να βρείτε άµεσα, τρόπο χρονικής επέ-
κτασης, της συµφωνίας που υπογράφεται µε την 
εταιρία φύλαξης – security, ώστε να µπορεί να πα-
ρέχει τις υπηρεσίες της στα συγκεκριµένα σηµεία, 
µέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήµατος για το 
οποίο απαγορεύεται η κυκλοφορία».

Ρυθµίσεις 
κυκλοφορίας

Από τον δήµο Πάρου δηµοσιεύτηκε ανακοί-
νωση σχετικά µε την απαγόρευση κυκλοφορίας 
και στάθµευσης οχηµάτων στην παραλιακή οδό 
της Παροικιάς (οδός Γιάννης Πάριος), σε εφαρ-
µογή της 118/2011 όπως τροποποιήθηκε µε τη 
169/2017 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.

Σύµφωνα µε την απόφαση:
1) Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός τροχο-

φόρου στην παραλιακή οδό Παροικίας από την 
αφετηρία ΚΤΕΛ έως το Μπουνταράκι από τις 
19:00-07:00 από 26/5/2022 έως 5/10/2022.

2) Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου 
όλο το 24ωρο στην πλατεία Μ. Μαυρογένους από 
26/5/2022 έως 5/10/2022.

3) Τα οχήµατα για την τροφοδοσία των καταστη-
µάτων εντός οικισµού και πλατειών στην Παροι-
κιά θα µπορούν να εισέλθουν κατά τις ώρες 06:00-
09:00π.µ. και 14:00-18:00µ.µ .

Επίσης, µετά τις 19:00 έως τις 7:00 της εποµένης 
ηµέρας, απαγορεύεται η παραµονή των οχηµάτων 
σε όλη την παραλιακή οδό. Οι παραβάτες θα τιµω-
ρούνται µε αφαίρεση πινακίδων.



συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Η εταιρεία Prosper Hellas ΑΕ προσφέρει  αυτόνοµες µονάδες βιολογικού καθαρισµού  πιστοποιηµένες 
κατά CE σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN/ΕΛΟΤ 12566-3.

Πρόκειται για απλά συστήµατα που εγκαθίστανται εύκολα µε την συνδροµή κοινού υδραυλικού.

Με τα συστήµατα αυτά  αποφεύγονται  οι δυσάρεστες οσµές και  άλλες οχλήσεις.

∆ιατίθενται σε αρκετά οικονοµικές τιµές σε σύγκριση µε τους απλούς προκατασκευασµένους βόθρους.

Τα αποτελέσµατα τους εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος συµβάλλοντας στην αειφόρο 
ανάπτυξη των νησιών µας επαναχρησιµοποιώντας τα επεξεργασµένα νερά ακόµη και για το πότισµα 
των κήπων.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές µοντέλων µε ποικιλία διαστάσεων, ώστε να προσαρµόζονται σε κάθε 
επιµέρους χωρική απαίτηση και ιδιαιτερότητα.

Αποτελούν πρακτικές λύσεις, ιδιαίτερα για:

Ιδιωτικές µόνιµες ή εξοχικές κατοικίες, µικρές και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες 
ή ενοικιαζόµενα δωµάτια

Το έµπειρο τεχνικό µας τµήµα µπορεί να προσφέρει ολοκληρωµένες µελέτες σχεδιασµού.

Προσφέρουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες συντήρησης στα ακόλουθα νησιά:

Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη
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Τρώµε όλο και 
πιο πρόχειρα

Η αύξηση των τιµών έχει επηρεάσει τις διατρο-
φικές συνήθειες εντονότερα ατόµων άνω των 50 
ετών, ενώ στις ηλικίες των συνταξιούχων η κατά-
σταση είναι ακόµα πιο δύσκολη.

Με το νέο πιο επιθετικό κύµα ακρίβειας βρίσκο-
νται πλέον αντιµέτωποι οι έλληνες καταναλωτές 
µε απροσδιόριστες όµως συνέπειες τόσο για τη σω-
µατική όσο και την ψυχική τους υγεία στο µέλλον.

Σύµφωνα µε πανελλαδική έρευνα σε 1.017 
άτοµα, που πραγµατοποίησε τον Μάιο η «Ierax 
Analytics» και εξετάζει σε ποιο βαθµό η αύξη-
ση των τιµών σε βασικά προϊόντα διατροφής το 
τελευταίο εξάµηνο έχει επηρεάσει τις διατροφικές 
συνήθειες, καταλήγει ότι «η αύξηση των τιµών 
έχει επηρεάσει τις διατροφικές συνήθειες των 
περισσότερων ερωτώµενων σε µεγάλο βαθµό 
(75%). Μάλιστα, φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί 
εντονότερα άτοµα άνω των 50 ετών».

Υγιεινές φθηνές τροφές

Από τη στιγµή που οι τιµές για τα τρόφιµα «έχουν 
πάρει τον ανήφορο» πρέπει να κρατήσουµε τη δια-
τροφή µας σε καλό επίπεδο. Το γρήγορο ή το junk 
φαγητό µπορεί να είναι για πολλούς µία φθηνή 

επιλογή, αλλά έτσι ρίχνουµε το επίπεδο διατροφής 
µας.

Η χώρα µας έχει τη δυνατότητα όµως να παρέ-
χει φρούτα και λαχανικά και σε συνδυασµό µε τις 
λαϊκές αγορές και την παρακολούθηση των προ-
σφορών στα σούπερ µάρκετ, µπορούµε να έχουµε 
καλύτερη διατροφή. Ιδιαίτερα στα φρούτα πρέπει 
να επιλέγουµε µόνο αυτά της εποχής. Τα φρούτα 
εποχής είναι νόστιµα και έχουν χρήσιµες βιταµί-
νες για τον οργανισµό µας.

Επίσης, τα όσπρια είναι εξαιρετική πηγή φυτι-
κής πρωτεΐνης, φυτικών ινών και βοηθούν στην 
καλή υγεία του εντέρου και του ανοσοποιητικού 

µας συστήµατος. Με µισό κιλό π.χ. φασόλια ή 
φακές µπορεί να φάει µία ολόκληρη οικογένεια. 
Ακόµα, το µαύρο ρύζι δεν είναι ακριβό, ενώ έχει 
µακριά διάρκεια ζωής. Σε ό,τι αφορά τα ψάρια –
που είναι απαραίτητα για τη διατροφή µας- µία 
λύση είναι τα κατεψυγµένα, ιδιαίτερα εκείνα γνω-
στών και µεγάλων εταιρειών, που έχουν δικά τους 
καΐκια. Λύση αποτελούν ακόµα οι σαρδέλες, ο 
γαύρος και οι µαρίδες.

Άλλη σχετικά φθηνή λύση για κρέας είναι το κο-
τόπουλο. Αν δε, αγοράσουµε ολόκληρο κοτόπου-
λο, θα δούµε ότι κάνουµε περισσότερη οικονοµία 
καθώς π.χ. το φιλέτο στήθους είναι το πιο ακριβό 
του κοµµάτι. Επειδή ακόµα, το µοσχαρίσιο κρέας 
κατατάσσεται στα ακριβότερα είδη διατροφής µπο-
ρούµε να στραφούµε στον κιµά από λάπα που 
είναι φθηνότερος. Το µόνο του µειονέκτηµα είναι 
ότι αυτός ο κιµάς είναι αρκετά λιπαρός. Επίσης, 
τα αυγά είναι από τις πιο πολύτιµες και εύχρη-
στες πηγές πρωτεΐνης. Άλλη λύση είναι το αλεύρι
(που παραµένει φθηνό), διατηρείται πολύ καιρό 
και φτιάχνουµε δεκάδες πράγµατα µ’ αυτό. Μαζί 
µε τα παραπάνω «βοήθεια» στη σωστή και οικονο-
µική διατροφή, µας δίνει το άσπρο λάχανο που 
σε συνδυασµό µε καρότα βγάζει πολλές σαλάτες 
για την οικογένεια. Με τίποτα βέβαια δε λείπουν 
από το ντουλάπι µας τα ζυµαρικά, ίσως το πιο 
ευέλικτο τρόφιµο.

Τέλος, ένα πραγµατικά super food τρόφιµο είναι 
το σπανάκι, µε δεκάδες βιταµίνες και ταιριαστό σε 
πολλές συνταγές!

διατροφή
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Οι τραγωδίες του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουµά-
κη το 2015, του 15χρονου Νικόλα Φιλίππου το 
2018 και του 12χρονου Μάκη µόλις πριν από λί-
γες εβδοµάδες, το πιστοποιούν. Τα περιστατικά που 
βλέπουν πια το φως της δηµοσιότητας είναι πολλά 
και σοκαριστικά. Μαθητές πέφτουν θύµατα στο-
χοποίησης, επαναλαµβανόµενου εκφοβισµού και 
ακραίας βίας είτε µέσα στον χώρο του σχολείου 
είτε έξω από αυτόν, από τους ίδιους τους συνοµη-
λίκους τους.

Τι γίνεται όµως στο νησί της Πάρου; Ποια είναι 
η κατάσταση σήµερα στα σχολεία µας;

Μ. Παναγάκη: «∆εν έχει παρατηρηθεί 
πρόβληµα στο σχολείο»

Απευθυνθήκαµε καταρχάς στη διευθύντρια 
του δηµοτικού σχολείου στις Λεύκες, Μαρια-
λένα Παναγάκη. Η ίδια µας είπε για την υπόθε-
ση της κ. Κορνίλοβα: «Πρόκειται για εξωσχολικό 
περιστατικό. Εµείς ως εκπαιδευτικοί µπορούµε να 
εντοπίσουµε και να καταγράψουµε µόνο ό,τι συµ-
βαίνει εντός σχολείου. Πολλές φορές συµβαίνουν 
περιστατικά εκτός σχολείου, στα οποία εµείς δεν 
µπορούµε να παρέµβουµε. Το συγκεκριµένο παιδί, 
σας διαβεβαιώνω, είναι χαρούµενο στο σχολείο. Με 
το σχολικό περιβάλλον και τους συµµαθητές του 
έχει καλές σχέσεις. Τα παιδιά τα παρατηρούµε κάθε 

µέρα. Αν συµβαίνει κάτι δεν υπάρχει περίπτωση να 
µην το επισηµάνουµε. Γενικά τα τελευταία χρόνια, 
λόγω των περιορισµών της πανδηµίας και της πίε-
σης που βιώνει η κοινωνία µε την κρίση, τα παιδιά 
είναι περισσότερο νευρικά και ευερέθιστα, αλλά 
θέλω να είµαι ξεκάθαρη ότι bullying δεν υπάρχει». 

Ε. Ντουµανίδου: «Έχει γίνει συστηµατική 
προσπάθεια»

Η «Φωνή της Πάρου» απευθύνθηκε και σε άλ-
λους εκπαιδευτικούς, αναζητώντας περισσότερες 
πληροφορίες. Η κ. Εύα Ντουµανίδου είναι δα-
σκάλα στο 2ο δηµοτικό σχολείο της Παροικι-
άς από το 1996. 

«Το περιβάλλον στο νησί µας είναι περισσότερο 
ελέγξιµο από ό,τι στις µεγάλες πόλεις, όπου ακού-
µε για ακραία περιστατικά bullying. Υπάρχει κα-
λύτερη επικοινωνία µε τους γονείς. Πάντως, έχουν 
προκύψει δυσκολίες, ιδιαίτερα µετά την οικονοµι-
κή κρίση. Τα παιδιά άρχισαν να φέρνουν θυµό από 
το εξωτερικό περιβάλλον στο σχολείο, αλλά δε µας 
ξέφυγε καµία κατάσταση». 

Α. Παυλάκη: «Χρειαζόµαστε επαρκείς δοµές»

Η Αγγελική Παυλάκη, δασκάλα στο δηµοτι-
κό σχολείο της Μάρπησσας και υπεύθυνη για 

θέµατα βίας στο σχολείο, µας δήλωσε: 
«Η αλήθεια είναι πως έχουν υπάρξει κατά και-

ρούς κάποια περιστατικά, τα οποία όµως δε θα 
µπορούσαν να χαρακτηριστούν bullying. Αυτό που 
έχω παρατηρήσει είναι κάποια παιδιά να υφίστα-
νται αποµόνωση ή πείραγµα από άλλα, όµως ποτέ 
δεν έχει φτάσει η κατάσταση στη στοχοποίηση ή τη 
θυµατοποίηση κάποιου παιδιού. Αυτό που πρέπει 
να τονιστεί είναι ότι οι κρατικές δοµές είναι υπο-
στελεχωµένες και η βοήθειά τους δεν επαρκεί, όταν 
χρειάζεται να παρέµβουν».

πρώτο θέµα

Bullying

Συµβαίνει και στην Πάρο;
Ο «σχολικός εκφοβισµός» ή αλλιώς bullying αποτελεί σοβαρό κοινωνικό φαινόµενο 
που χρειάζεται εµπεριστατωµένη αντιµετώπιση, καθώς οι διαστάσεις που έχει λάβει τα 
τελευταία χρόνια είναι ανησυχητικές.

Αφορµή για την έρευνά µας αποτέλεσε µια 
επιστολή που λάβαµε από τη διακεκριµένη πα-
ραγωγό κινηµατογράφου, Κάτια Κορνίλοβα. Η 
κ. Κορνίλοβα είναι από τη Ρωσία και κατοικεί 
στις Λεύκες. Στην επιστολή της περιγράφει τι 
βίωσε το παιδί της, ο 11χρονος Αρσένης, πώς 
αντιµετωπίστηκαν οι καταγγελίες της και εκ-
φράζει την αγωνία της. 

Ιδού το πλήρες κείµενο της επιστολής:
«Πριν από 5 χρόνια, µετακοµίσαµε µε τον γιο 

µου από τη Μόσχα στην Ελλάδα και στην Αθήνα 
ο γιος µου ξεκίνησε σχολείο. Ήταν ένα αγγλικό 
σχολείο που δεν ήξεραν τα παιδιά τι είναι ο ρα-
τσισµός και ο εκφοβισµός. 

Το αγόρι µεγάλωνε και ήθελε να επικοινωνή-
σει µε τους συνοµηλίκους και στη γειτονιά. Στην 
Αθήνα ήταν δύσκολα –το σπίτι µας ήταν µακριά– 
από το σηµείο συγκέντρωσης των παιδιών. Έτσι, 
αποφάσισα να µετακοµίσω στις Λεύκες, όπου 
ήδη είχαµε ένα σπίτι αγορασµένο πριν από και-
ρό (το σπίτι των ονείρων µου). Πίστεψα ότι η Πά-
ρος είναι το πιο ασφαλές µέρος για τον γιο µου. 
Έκανε γρήγορα φίλους µε τα παιδιά του χωριού 
και έβγαινε βόλτα κάθε µέρα. Όµως, κάποιο από-
γευµα άρχισε να µου λέει τι έκαναν έξω και κάθε 

επόµενο επεισόδιο ήταν πιο τροµακτικό από το 

προηγούµενο. Τον χτυπάγανε, τον εξευτέλι-
ζαν, του κλέβανε χρήµατα, τον απειλούσαν, 
τον πρόδωσαν, τον έβριζαν.

Αυτή είναι η εµπειρία της ζωής του, ίσως έτσι 
πρέπει να µεγαλώνουν οι άντρες –έτσι σκέφτηκα 
εγώ– και το µόνο που µπορούσα να κάνω ήταν 
να τον υποστηρίξω, να καταλάβω τα συναισθή-
µατά του.

Όταν ξεκίνησε ο πόλεµος, τον χτύπησαν 
πολλοί µόνο επειδή ήταν Ρώσος. Επειδή στο 
χωριό υπάρχει ένα αγόρι που η µητέρα του εί-
ναι από την Ουκρανία και ξεκίνησε αυτόν τον 
αγώνα. Μετά απ’ αυτό, ο γιος µου, Αρσένης, 
σταµάτησε εντελώς να βγαίνει στο χωριό. Ένα 
απόγευµα ήρθαν στο σπίτι µας τρία παιδιά 
και του ζήτησαν να βγει έξω. Τους είπε όχι. 
Στη συνέχεια πέταξαν άµµο και πέτρες στις 
σκάλες, έφτυσαν στο παράθυρο και απείλη-
σαν ότι θα σπάσουν την πόρτα, θα φέρουν 
τον κλειδαρά και θα πετάξουν µολότοφ στο 
σπίτι!

Η υποµονή µου εξαντλήθηκε και πήγα στην 
Αστυνοµία. Αυτά τα παιδιά ζουν στο χωριό µας 
και είναι δύο χρόνια µεγαλύτερα από τον Αρ-
σένη (11 ετών). Τον έναν απ’ αυτούς τον έχουν 
δει στο παρελθόν να εκφοβίζει τους νεότερους. 

Πρότεινε επίσης στον Αρσένη να συµµετάσχει 
στην κλοπή µαρκαδόρων από το παντοπωλείο 
του γείτονα. Ο Αρσένης αρνήθηκε. Του έπαιρνε 
συνεχώς χρήµατα και σχεδόν ποτέ δεν του τα 
επέστρεφε. Έδωσε επίσης στον Αρσένη και ένα 
δωράκι για τα γενέθλιά του και µετά το ζήτησε 
πίσω. Και όταν ήταν ακόµα φίλοι, το φθινόπωρο, 
ήρθε στο σπίτι µας και λέρωσε επίτηδες το ρολόι 
του Αρσένη µε σπρέι. Γιατί;! 

Οι µπαµπάδες των δύο αγοριών προσήλθαν 
στην Αστυνοµία µαζί µε τους γιους τους. Οι µπα-
µπάδες ήταν πολύ αγενείς µαζί µου και τα 
παιδιά αρνήθηκαν τα πάντα. Ένας πατέρας είπε 
ότι δεν θα έλεγε ούτε καληµέρα στο παιδί µου 
πια, ο δεύτερος από το πρώτο λεπτό «επιτέθηκε». 
Ο αστυνοµικός άρχισε να λέει ότι ο Αρσένης φο-
βόταν να βγει από το σπίτι και πριν προλάβει να 
τελειώσει ο αστυνοµικός, ο πατέρας τον διέκοψε 
µε τα λόγια: «γιατί φοβάται, έχει αγοραφοβία;». 
Και οι δύο πατέρες µίλησαν στους αστυνοµικούς 
µε ένταση και φώναξαν πάνω τους…

Από εδώ και πέρα ο Αρσένης δεν θέλει πια 
ούτε να βγει έξω, ούτε να τους συναντάει κάθε 
πρωί στη στάση του λεωφορείου, που τους πάει 
όλους µαζί στα σχολεία τους. Σκεφτόµαστε επί-
σης και να φύγουµε από εδώ…».

Πολιτικές που οδηγούν στη 
φτώχεια και τον ταξικό απο-
κλεισµό και που διαλύουν οι-
κογένειες, δεν έχουν την κύρια 
ευθύνη για ένα θυµωµένο παι-
δί; ∆εν είναι το συγκεκριµένο 
οικονοµικό σύστηµα που καλ-
λιεργεί αντιλήψεις όπως «ο θά-
νατός σου η ζωή µου», «πάτα 
επί πτωµάτων», «κοίτα την 
πάρτη σου»; 
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Α. Προκοπίου: «∆εν υπάρχουν στοιχεία για 
bullying»

Η κ. Αναστασία Προκοπίου, επιστηµονικά 
υπεύθυνη του κέντρου πρόληψης των εξαρ-
τήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 
υγείας, «Θησέας Κυκλάδων», κατέθεσε τη δική 
της προσέγγιση: 

«Όσον αφορά το bullying, δεν µπορούµε να προ-
βούµε σε καµιά εκτίµηση, καθώς δεν υπάρχουν 
ερευνητικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχει καν σύστηµα ή 
µέθοδος καταγραφής, εξ όσων γνωρίζω. Επιπλέον, 
θεωρώ ότι ο θόρυβος περί bullying περισσότερο 
αποπροσανατολίζει από το ζητούµενο, το οποίο 
κατά τη γνώµη µου είναι η πρόληψη τέτοιων φαι-
νοµένων συµπεριφοράς. Ειδικά όταν οι γενικότε-
ρες κοινωνικές συνθήκες είναι σκληρές και αντί-
ξοες, όπως τις βιώνουµε όλοι στις µέρες µας, τότε 
πρέπει να δίνεται έµφαση στην πρόληψη».

Ε. Γιαννάτου: «Τα σηµάδια είναι 
ανησυχητικά»

Η κ. Ειρήνη Γιαννάτου, παιδίατρος στο νησί, 
κατέθεσε τη δική της µαρτυρία: 

«Από την καθηµερινή επαφή που έχω µε παιδιά 
και γονείς, έχω την αίσθηση ότι έχουν µπει στην 
καθηµερινότητα των παιδιών η αγένεια, οι προσβο-
λές, οι κακοί τρόποι και διάφορες άλλες αρνητικές 
και αντικοινωνικές συµπεριφορές. ∆εν ξέρω αν 
όλα αυτά εµπίπτουν στον ορισµό αυτού που λέµε 
bullying, αλλά πρόκειται σίγουρα για ανησυχητικά 
φαινόµενα.

Υπάρχουν γονείς που συνειδητοποιούν τι συµ-
βαίνει στο παιδί τους την ώρα που συζητάµε στο 
ιατρείο ή άλλοι µου αναφέρουν µε ενόχληση γεγο-
νότα που λαµβάνουν χώρα στο σχολείο, όπως π.χ. 
ότι το κοριτσάκι τους δεν πάει στην τουαλέτα του 
σχολείου επειδή κάποια παιδιά θεωρούν αστείο να 
κοιτάζουν κάτω από την κλειστή πόρτα της τουα-

λέτας. ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή ανοχή στην αγένεια 
και την κακή συµπεριφορά στα σχολεία.

Ανάλογα περιστατικά διαπιστώνονται καθηµερι-
νά, µε αποτέλεσµα κάποια από τα παιδιά «θύµατα» 
να σωµατοποιούν το βάρος του ψυχικού φορτίου 
τους σε άτυπα κοιλιακά άλγη, κεφαλαλγίες και διά-
φορα άλλα.

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι «δεν µπορού-
µε να ασχολούµαστε κάθε µέρα και όλη µέρα µε το 
σου είπα, µου είπες κλπ. Αλλά το παιδί που υφίστα-
ται αυτή τη συµπεριφορά εν τέλει υποφέρει. Αυτά 

τα «ασήµαντα» λοιπόν περιστατικά µπορεί να µην 
τα ονοµάζουµε bullying, αλλά είναι πολλά και πλη-
γώνουν µε την επανάληψη και την επιµονή τους.

Από την άλλη, οι γονείς των παιδιών που γίνονται 
«θύτες», από τη δική τους θεωρητική θέση ισχύος, 
αποδέχονται τη συµπεριφορά των παιδιών τους, µε 
την άρνηση του προβλήµατος και την αναγνώριση 
της γοητείας του δυνατού γόνου τους, και ρίχνουν, 
µε της τάση τους, νερό στον µύλο του διχασµού µε-
ταξύ των παιδιών. 

Η µισή λύση του προβλήµατος είναι η αναγνώ-
ριση του προβλήµατος και όλοι µαζί οφείλουµε να 
φροντίσουµε για την άλλη µισή λύση, ολοκληρω-
µένα και µεθοδευµένα. Το παράδειγµα της ∆ανίας, 
όπου µε την εισαγωγή του µαθήµατος της ενσυ-
ναίσθησης στα σχολεία µείωσαν τα περιστατικά 
bullying, θα µπορούσε να είναι ένα µάθηµα για 
εµάς».

Από κύκλους της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 
Ν. Αιγαίου µάς επισηµάνθηκε σχετικά: «Πρέπει 
να σηµειώσουµε ότι καταγράφεται σηµαντική αύ-
ξηση στην παραβατικότητα των ανηλίκων, κατά 
20% έως 30%. Τα αίτια είναι πολλαπλά. Οι περιορι-
σµοί λόγω κορωνοϊού είχαν καταλυτική επίδραση 
στην ψυχολογία των νέων. Τα παιδιά κλείστηκαν, 
µπερδεύτηκαν, βγήκε άγχος, ένταση, υπήρξε έξαρ-
ση καταθλιπτικών διαταραχών. Αυτά όλα µεταφρά-
ζονται σε παρορµητικότητα, βίαιη συµπεριφορά και 
κατ’ επέκταση παραβατικότητα. Βέβαια, αυτό πρέ-
πει να συνδεθεί µε τη βία που παρατηρούµε στην 
κοινωνία».

Τα παιδιά «διδάσκονται» τη βία από την 
κοινωνία

Ο όρος «ενδοσχολική» βία, που χρησιµοποιούµε, 
δηλώνει τον χώρο (σχολείο) όπου εκδηλώνεται η 
βία. Τα αίτια που οδηγούν τα παιδιά στη βία, όµως, 
κατά κύριο λόγο δεν έχουν σχέση µε το σχολείο. 

Χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις, κρύβοντας τις δικές 
τους ευθύνες, χρησιµοποιούν τον όρο «ενδοσχολι-
κή», για να ενοχοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς, 
κυρίως γιατί οι τελευταίοι αδυνατούν να λειτουρ-
γήσουν ως µηχανισµός καταστολής µε αφορµή 
λίγες περιπτώσεις. Αποσιωπούν ότι ο µαθητής 
αλλά και η οικογένειά του ζουν και επηρεάζονται 
από την οργάνωση της κοινωνίας. Πολιτικές που 
οδηγούν στη φτώχεια και τον ταξικό αποκλεισµό 
και που διαλύουν οικογένειες, δεν έχουν την κύ-
ρια ευθύνη για ένα θυµωµένο παιδί; ∆εν είναι το 
συγκεκριµένο οικονοµικό σύστηµα που καλλιερ-
γεί αντιλήψεις όπως «ο θάνατός σου η ζωή µου», 
«πάτα επί πτωµάτων», «κοίτα την πάρτη σου»; 
Εκτός από λίγες περιπτώσεις, στις οποίες µπορεί 
να υπάρχουν π.χ. ψυχολογικά ή άλλα αίτια που 
οδηγούν τους µαθητές σε βίαιη συµπεριφορά και 
που η αντιµετώπισή τους πρέπει να γίνεται µε τη 
συνδροµή ειδικών, η µεγάλη πλειονότητα των µα-
θητών «µαθαίνει» τη βίαιη συµπεριφορά από την 
κοινωνία.

πρώτο θέµα

Χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις, 
κρύβοντας τις δικές τους ευθύ-
νες, χρησιµοποιούν τον όρο 
«ενδοσχολική», για να ενοχο-
ποιήσουν τους εκπαιδευτικούς, 
κυρίως γιατί οι τελευταίοι αδυ-
νατούν να λειτουργήσουν ως 
µηχανισµός καταστολής µε 
αφορµή λίγες περιπτώσεις. 
Αποσιωπούν ότι ο µαθητής 
αλλά και η οικογένειά του ζουν 
και επηρεάζονται από την ορ-
γάνωση της κοινωνίας.
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Σχολικός 
εκφοβισµός
γράφουν οι:
Dr. Λουκή Φαίδρα,
Ψυχίατρος Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ 
Κυκλάδων, ΕΠΑΨΥ
Dr. Παπανικολάου Γεώργιος, 
Ψυχίατρος, Επιστηµονικά Υπεύθυνος Κινητών 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ και ∆υτικών Κυκλά-
δων, ΕΠΑΨΥ 

O εκφοβισµός αποτελεί εκούσια επιθετική συµπε-
ριφορά και συνήθως παρατηρείται ανισότητα των 
εµπλεκόµενων ως προς την δύναµη ή την εξουσία. 
Η ανισότητα µπορεί να είναι αντικειµενική (παρα-
δείγµατος χάριν να ασκείται βία από ένα µεγαλύ-
τερο προς ένα µικρότερο παιδί), ή υποκειµενική 
(δηλαδή τα εµπλεκόµενα άτοµα να αντιλαµβάνο-
νται για κάποιο µη πραγµατικό λόγο τον εαυτό 
τους ως κατώτερο ή ανώτερο). Μπορεί να πάρει 
την µορφή σωµατικής ή/και λεκτικής βίας ή µπορεί 
να ασκείται µε έµµεσους τρόπους.

Στο σχολικό πλαίσιο αυτό µπορεί να συµβεί µέσω 
άσκησης σωµατικής και λεκτικής βίας ή σε αρκε-
τές περιπτώσεις µέσω κοινωνικού αποκλεισµού. 
Μπορεί ακόµη να ασκηθεί έµµεσα µέσω διάδοσης 
προσωπικών, ψευδών ή πραγµατικών πληροφορι-
ών για κάποιο άτοµο, καθώς και µέσω σχολιασµού, 
ή άσκησης βίας µε αφορµή την σεξουαλικότητα 
του ατόµου (σεξουαλικός εκφοβισµός). 

Ο σχολικός εκφοβισµός συµβαίνει εδώ και αρκε-
τά χρόνια, ωστόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 
φέρει νέο είδος εκφοβισµού, αυτό του διαδικτυα-
κού (cyberbullying). Με τον όρο αυτό περιγράφε-
ται η άσκηση βίας που ασκείται διαδικτυακά µέσω 
των κοινωνικών µέσων δικτύωσης (Youtube, 
Instagram, snapchat). Έτσι στην σύγχρονη επο-
χή ο κοινωνικός αποκλεισµός και η λεκτική βία 
βιώνονται για κάποιες/ους µέσα από συνοµιλίες 
στο διαδίκτυο.

Άτοµα οµοφυλόφιλα, αµφιφυλόφιλα ή διεµφυ-
λικά έχουν αυξηµένες πιθανότητες να υποστούν 
εκφοβισµό στο σχολείο, καθώς και άτοµα ευαίσθη-
τα, αγχώδη, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση ή µε µικρό-
τερη από τον µέσο όρο σωµατική κατασκευή. 

Tα παιδιά και οι έφηβες/οι που έχουν υποστεί 
σχολικό εκφοβισµό µπορεί να εκδηλώσουν κατα-

θλιπτικά ή αγχώδη συµπτώµατα και παρουσιάζουν 
συχνά χαµηλή αυτοεκτίµηση. Παρατηρούνται σε 
τέτοια άτοµα αυτοτραυµατικές συµπεριφορές και 
κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ψυχοδραστικών ου-
σιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παιδιά και έφηβες /
οι που αντιµετωπίζουν δυσκολίες ως προς την ψυ-
χική τους υγεία, είναι πιο ευάλωτα στον σχολικό 
εκφοβισµό. 

Είναι πολύ σηµαντική η επαγρύπνηση του προ-
σωπικού στα σχολεία, καθώς και η ενηµέρωση 
των γονέων για τις µορφές και τις επιπτώσεις του 
σχολικού εκφοβισµού. Ενδείξεις ότι ασκείται βία 
σε κάποιο παιδί αποτελούν: ανεξήγητοι τραυµα-
τισµοί, συµπτώµατα άγχους ή µετατραυµατικού 
στρες, απώλεια ή καταστροφή ρούχων, πτωτική 
πορεία στις σχολικές επιδόσεις, απουσίες από το 
σχολείο, αυτοτραυµατισµοί, ιδέες αυτοκτονίας. Ση-
µάδια ότι κάποιο παιδί µπορεί να ασκεί σε άλλους 
βία, αποτελούν: εµπλοκή σε καβγάδες, συχνές πα-
ραποµπές του παιδιού στον διευθυντή του σχολεί-
ου, εκδήλωση επιθετικότητας όταν εµπλέκεται σε 
καθηµερινές δραστηριότητες.

Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν 
καθήκον να προστατεύουν τα παιδιά που υπόκει-
νται σε εκβιασµό και βία, ενώ είναι απαραίτητο να 
βάζουν αυστηρά όρια, στα παιδιά που εκφοβίζουν. 
Σήµερα γνωρίζουµε ότι τα όρια είναι αναγκαία για 
την υγεία και αρµονική ανάπτυξη των παιδιών 
και των εφήβων. Αν δεν βάζουµε όρια στους εκ-
φοβιστές, κινδυνεύουν αργότερα να αναπτύξουν 
αντικοινωνικές συµπεριφορές. 

Για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού είναι 
απαραίτητη η εµπλοκή δασκάλων και γονέων και 
η ανάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης µε τα παιδιά. 
Καλό θα ήταν τα παιδιά  να εκπαιδεύονται στην 
αναγνώριση τέτοιων περιστατικών, είτε όταν γίνο-
νται παρατηρητές είτε όταν υφίστανται ή ασκούν 
τα ίδια βία και να γνωρίζουν ότι τέτοιους είδους 
συµπεριφορές είναι µη επιτρεπτές. Είναι ακόµη 
σηµαντικό να γνωρίζουν ότι η ανταπόδοση της 
βίας δεν θα βοηθήσει, ενώ τέτοιου είδους περιστα-
τικά πρέπει να επιλύονται από κάποιον ενήλικα. 
Έχει προταθεί για την πρόληψη του διαδικτυακού 
εκφοβισµού, η απαγόρευση της χρήσης κινητών 
τηλεφώνων στα σχολεία. 

Το φαινόµενο του εκφοβισµού έχει πάρει µεγά-
λες διαστάσεις και δεν πρέπει να το υποτιµήσουµε. 
Είναι καθήκον όλων µας να το αντιµετωπίζουµε, 
όσο γρηγορότερα γίνεται και να παίρνουµε όλα 
τα αναγκαία µέτρα προστασίας των παιδιών είτε 
είναι θύτες, είτε θύµατα. Τέλος, είναι σηµαντική 
η αναζήτηση βοήθειας από κάποιον ειδικό ψυχι-
κής υγείας όταν παρατηρούνται ανησυχητικά συ-
µπτώµατα στα παιδιά. 

Ανακοίνωση 
φιλοζωικής

Η κ. Λένα Γιακουµοπούλου, εκ µέρος του φιλοζω-
ικού σωµατείου «Paros Cat», µας έστειλε επιστο-
λή σχετικά µε ανακοίνωση από τον δήµο Πάρου. 
Η επιστολή έχει ως εξής:

«Ως διαχειρίστρια της PAROS CAT, επίσηµη φι-
λοζωική που ιδρύθηκε το 2016 στην Πάρο, πλη-
ρώνει φόρους ως ΑΜΚΕ στον δήµο, έχουµε στει-
ρώσει από το 2017 πάνω από 2.000 αδέσποτες 

γάτες, από τις οποίες ο δήµος πλήρωσε 137! 
Οι πόροι και δωρεές µας τον χρόνο είναι 18-

20.000 ευρώ ΟΛΑ από το εξωτερικό. Φέτος, στει-
ρώσαµε ήδη 200 γάτες, ούτε µια από τον δήµο. Ο 
δήµος δεν απαντάει στα e-mail µας, ούτε έχουµε 
φωνή στην πενταµελή επιτροπή του δήµου για τα 
αδέσποτα. Το προεκλογικό κείµενο του δήµου για 
δράσεις για τα αδέσποτα δεν µας εντυπωσιάζει. 
Ελπίζουµε στις ερχόµενες εκλογές να βρεθούν πο-
λιτικοί που να ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους 
για τα αδέσποτα (το λιγότερο να µας πάρουν ένα 
τηλέφωνο να µας γνωρίσουν, να έλθουν µια βόλτα 
µαζί µας) να δουν το καθηµερινό µας έργο, που 
κάνουµε τη δουλειά του δήµου. Να κάνουν µια 
καµπάνια για στειρώσεις εφόσον από εκεί αρχίζει 
το πρόβληµα των αδέσποτων».

Η «είδηση»

Η απαξίωση των πολιτών για τα κοινά έχει 
οδηγήσει σε µία περίεργη κατάσταση κατά 
την οποία αλήθεια είναι ότι πρωτογράψει 
κάποιος σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. 
Λίγοι κάνουν τον κόπο να διασταυρώσουν 
µία «είδηση» ή να ρωτήσουν να µάθουν «τι 
ακριβώς έγινε».

Σε όλη αυτή την ιστορία φυσικά µετέχουν 
και οι καθ’ ύλην αρµόδιοι. ∆ηλαδή, οι επτά 
στις δέκα «ειδήσεις» έχουν ως «πηγή» άτοµα 
που έχουν ένα θεσµικό ρόλο. Το πράγµα λαµ-
βάνει µεγαλύτερες διαστάσεις σε πιο υψηλό 
επίπεδο. Έτσι, π.χ. οι βουλευτές του νοµού µας 
δηµοσιοποιούν δελτία Τύπου προσπαθώντας 
να οικειοποιηθούν αποφάσεις ή ανακοινώ-
σεις φορέων. Είναι σύνηθες το φαινόµενο να 
διαβάζουµε σε δελτία Τύπου ότι «µε ενέργειες 
του α’ βουλευτή, ο υπουργός τάδε αποφάσισε 
την έναρξη των παρακάτω εργασιών».

Οι τοπικοί βουλευτές προσπαθώντας να 
κρύψουν την ανηµποριά τους δίνουν τα πά-
ντα προκειµένου να µάθουν πρώτοι µία είδη-
ση ώστε στη συνέχεια να δώσουν στη δηµο-
σιότητα δελτίο Τύπου για να πουν το γνωστό 
«µε πρωτοβουλία...». Είναι τέτοια η πρεµούρα 
τους να προλάβουν ώστε προ δύο ετών περί-
που, βουλευτής του νοµού Κυκλάδων εξέδωσε 
δελτίο Τύπου (είχε παρευρεθεί σε θρησκευτική 
εκδήλωση), µε το οποίο µας πληροφόρησε όχι 
µόνο για τη µεγαλειώδη παρουσία της εκεί… 
αλλά και ποιοι άλλοι ήταν παρόντες. Προφα-
νώς, επειδή δεν υπήρχε χρόνος και βιάζονταν 
στο γραφείο της, πήραν ένα ανάλογο δελτίο 
Τύπου άλλης χρονιάς, και έγραψαν µέσα ότι 
παρευρισκόταν εκεί και ο έπαρχος Πάρου, Κ. 
Μπιζάς. Άσχετο βέβαια αν την ίδια χρονική 
στιγµή ο κ. Μπιζάς βρισκόταν σε διακοπές 
εκτός της χώρας!

Σε αυτοδιοικητικό επίπεδο πάλι είναι ζή-
τηµα οι µισοί δηµοτικοί σύµβουλοι εκτός της 
αρµοδιότητάς τους να γνωρίζουν τα υπόλοιπα 
θέµατα. Πολλοί ενηµερώνονται για τα θέµατα 
την ώρα της συζήτησης στις συνεδριάσεις του 
δηµοτικού συµβουλίου. Λίγοι είναι εκείνοι οι 
οποίοι από έχουν µελετήσει ή έστω απλά ανα-
γνώσει τις εισηγήσεις των θεµάτων και στη 
συνέχεια να πάρουν και κανένα τηλέφωνο για 
να ενηµερωθούν περισσότερο. Τώρα θα µου 
πείτε ότι εδώ ψηφιζόταν κάποτε ένα ολόκλη-
ρο µνηµόνιο που αφαιρούσε από τους πολίτες 
περιουσίες, µισθούς και ελευθερίες και µόνο ο 
κ. Χρυσοχοΐδης, είχε το θάρρος για να πει ότι 
δεν είχε διαβάσει το µνηµόνιο. Στη συνέχεια 
για να επιβραβεύσουµε τον κ. Χρυσοχοΐδη, 
τον κάναµε και υπουργό µε άλλη κυβέρνηση…

Σε όλα τα παραπάνω µόνο µία αντίδραση 
υπάρχει. Η σωστή ενηµέρωση των πολιτών, 
ώστε να µην αφήνουν κανένα εκλεγµένο να 
λέει τις µπαρούφες του!

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη
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Πρωτοβουλία 
για την 
προστασία 
δασών

Με τα σηµάδια της περσινής καταστροφικής αντι-
πυρικής περιόδου να είναι ακόµα νωπά, το WWF 
Ελλάς, σε συνεργασία µε άλλες ΜΚΟ ξεκινούν 
πρόγραµµα υποστήριξης εθελοντικών οµάδων 
δασοπυροπροστασίας. 

Το πρόγραµµα υλοποιείται µε την υποστήριξη 
του Ιδρύµατος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινωφε-
λούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνικής 
Τράπεζας και θα διαρκέσει έως το 2024.

Οι εθελοντικές οµάδες δασοπυροπροστασί-
ας βρίσκονται διαρκώς στην πρώτη γραµµή των 
δασικών πυρκαγιών, συνεισφέροντας καίρια στο 
έργο των αρµόδιων κρατικών φορέων. Ωστόσο, η 
προσπάθεια και η καθοριστική συµβολή τους δυ-
στυχώς, δε συνοδεύεται από την επαρκή ενίσχυση 
σε υλικό εξοπλισµό και την απαραίτητη εξειδικευ-
µένη τεχνογνωσία.

Η πρωτοβουλία ενίσχυσης θα κινηθεί σε δύο 
παράλληλους άξονες: α) τη σηµαντική ενίσχυση 
των εθελοντικών οµάδων σε υλικό εξοπλισµό και 
β) την κατάρτιση για τις δασικές πυρκαγιές. Μέσα 
από τον πρώτο άξονα, θα γίνει η καταγραφή, αξι-

ολόγηση και ενίσχυση των εθελοντικών οµάδων. 
Μαζί µε τις οµάδες θα καταγραφούν και θα ιεραρ-
χηθούν οι ανάγκες τους. Η ενίσχυση θα αφορά 
συνολικά 50 εθελοντικές οµάδες απ’ όλη τη χώρα 
που θα επιλεγούν βάσει συγκεκριµένων κριτηρί-
ων αξιολόγησης.

Σκοπός του δεύτερου άξονα είναι η πραγµατο-
ποίηση εξειδικευµένων εργαστηρίων κατάρτισης 
για την πρόληψη και αντιµετώπιση δασικών πυρ-
καγιών και την αποκατάσταση καµένων δασικών 
εκτάσεων. Το πρόγραµµα της κατάρτισης αφορά 
όλες ανεξαιρέτως τις εθελοντικές οµάδες δασοπυ-
ροπροστασίας που λειτουργούν και στις 13 Περι-
φέρειες της χώρας.

Νέο υλικό 
προώθησης

Με ανανεωµένο οπτικό υλικό ο δήµος Πάρου 

παρουσιάζει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του νη-

σιού µας σε Ελλάδα και εξωτερικό, µε τρία νέα βί-

ντεο που έδωσε στη δηµοσιότητα και στα κανάλια 

κοινωνικής δικτύωσης.

Το νέο οπτικό υλικό παρουσιάζει την Πάρο ως 

ένα επίγειο παράδεισο, ο οποίος αναδεικνύεται 

µέσα από τις καλαίσθητες αυτές προβολές, πέρα 

από τη γενική εικόνα, και τα ειδικά θεµατικά εν-

διαφέροντα που προσφέρει στον επισκέπτη όπως 

οι θαλάσσιες δραστηριότητες και η γαστρονοµία.

Σύµφωνα µε τον δήµαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, 

«αυτά τα νέα διαδικτυακά µας “εργαλεία” που θα 

διανεµηθούν σε όλες τις επαφές που πραγµατο-

ποιήσαµε στην Ελλάδα και το εξωτερικό µέσω των 

διαδικτυακών µας συναντήσεων καθώς και στα 

γραφεία του ΕΟΤ για αξιοποίηση, έρχονται να προ-

στεθούν στις δράσεις που συστηµατικά και χωρίς 

τυµπανοκρουσίες κάνουµε όλα αυτά τα χρόνια».

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
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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)

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 

Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 

τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 

κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

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

Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος & 

ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία, 

α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ. 

επικοινωνίας για περισσότερες 

πληροφορίες: 22840 41598

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 

γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 

καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 

στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 

& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 

6932 628 300

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 

ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 

Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 

email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από εταιρεία διανοµών, για µόνιµη 

εργασία. Απαιτούµενα προσόντα: 

Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος 

λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας, 

γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ, 

ευγενική συµπεριφορά. Αποστολή 

βιογραφικών στο Fax : 22840 – 

41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr 

ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840 

– 41252, 41764.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από λογιστικό 

γραφείο στην Παροικία της Πάρου, 

για εργασία πλήρους απασχόλησης. 

Προσόντα: Πτυχίο Οικονοµικής 

Κατεύθυνσης - Λογιστικής (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή 

κατωτέρω), Άριστη γνώση χειρισµού 

εφαρµογών MS Offi  ce, Άριστη 

γνώση Αγγλικών µε ευχέρεια στην 

επικοινωνία, Μεθοδικότητα και 

οργανωτικές δεξιότητες. Επιπλέον 

θα συνεκτιµηθούν: Εµπειρία σε 

Λογιστήριο – Οικονοµικό τµήµα, 

Γνώση λογιστικών εφαρµογών. 

Παροχές: Πλήρης Απασχόληση, 

Άριστο περιβάλλον εργασίας, Μισθός 

ανάλογος των προσόντων, Συνεχής 

εξέλιξη. Τηλ.6936784271 και Email: 

sadepar@otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται 

από Super Market στη Μάρπησσα, 

για πλήρη απασχόληση όλο το 

χρόνο. Αποστολή βιογραφικών στο 

email: broth531@outlook.comΤηλ.

επικοινωνίας: 6943279227

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται, 

για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 

Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 

προτίµηση κάτοικος Πάρου. Μισθός-

ασφάλιση, διαµονή διατροφή. Βιο-

γραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία 

στο info@zefi -hotel.com, τηλ.6937 

263 928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα 

Πρατήρια AVIN στην Πάρο για µόνιµη 

απασχόληση σε ετήσια βάση. Παρα-

καλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Φάνη 

στο τηλ. 22840 30012

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 

στη Χρυσή Ακτή της Πάρου, για τα 

παρακάτω πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, 
ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΩΙΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. 

Τηλ. για πληροφορίες: 6931 728 111

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται από κατάστηµα 

ηλεκτρικών ειδών για µεταφορά 

εµπορευµάτων, µε δίπλωµα οδήγη-

σης. Τηλ. 2284022565, 6945244748

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 

σε µάντρα µε οικοδοµικά υλικά. Τηλ. 

για περισσότερες πληροφορίες: 6971 

624 526

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 

εταιρεία ANTIPAROS EUROPECAR για 

τη στελέχωση του γραφείου της στο 

λιµάνι της Αντιπάρου. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις: Η κατοχή αδείας 

οδήγησης αυτοκινήτου (η άδεια 

µηχανής θα εκτιµηθεί). Η ικανότητα 

χρήσης Η/Υ. Γνώσεις Αγγλικών 

(γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών 

θα εκτιµηθούν). Ευχέρεια στην 

επικοινωνία. Για αποστολή βιογρα-

φικών: antiparoscars@gmail.com ή 

επικοινωνήστε στο: 6983 412 685

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από το κατάστηµα CLIMART ΠΑΡΟΥ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ µε γνώσεις υπολογι-

στή. Πληροφορίες στο τηλ. 22840 

28083 και βιογραφικά στο info@

climartparos.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΕΡΓΑ-

ΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητούνται για πλήρη 

απασχόληση ετησίως σε επιχείρηση 

µε πισίνες στην Αλυκή. Επικοινωνή-

στε στο email: piscinesparos@gmail.

com και στο τηλ. 22840 28788.

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 

από κατασκευαστική εταιρεία στη 

Πάρο, για το κατάστηµα λιανικής. 

Αποστολή βιογραφικών στο info@

jmconstructions.gr, τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 22840 22765.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 

πλήρη ή µερική απασχόληση, σε λο-

γιστικό γραφείο στη Νάουσα Πάρου. 

Απαραίτητη η γνώση εφαρµογών 

MS OFFICE και αγγλικών. Αποστολή 

βιογραφικών στο email: p.deltafi n@

gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από το 

λογιστικό γραφείο CHRISTOFOROS 

ACCOUNTING στην Παροικιά της 

Πάρου, για µόνιµη εργασία πλήρους 

απασχόλησης. Προσόντα: Άριστη 

γνώση χρήσης Η/Υ, οργανωτικότητα, 

µεθοδικότητα, άριστη γνώση αγγλι-

κών. θα εκτιµηθεί η προϋπηρεσία 

και η γνώση λογιστικών εφαρµογών. 

Τηλ: 22840 21838 Κιν: 6972 264509 

Email: info@christoforos.eu

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 

στην Παροικιά, για τα πόστα 

απογευµατινής reception και βοηθού 

συντηρητή. Απαραίτητη η γνώση 

αγγλικών για το πόστο της reception. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6947 023 004.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆Ο-

ΧΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο 5* 

Paros Agnanti Resort στην Πάρο, για 

άµεση πρόσληψη. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 2284023205 και στο mail: 

info@parosagnanti.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-

µενα δωµάτια στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6979 547 578

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 

Απαιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 

τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 

κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρµογή 

πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 

και ασφάλειας τροφίµων. Ευχάριστος 

και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 

σχολής µαγειρικής. Παρέχεται 3µηνη 

απασχόληση από Ιούνιο µέχρι και 

Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 

αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 

∆ιαµονή και ∆ιατροφή. Ευχάριστο 

περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-

ογραφικών στο vilabro@gmail.com, 

τηλ. επικοινωνίας: 6946 000 036

AGKAIRIA PAROS, (near Aliki), detached house for sale, 2 bedrooms and 
garage, wonderful sea view, sale directly by the owner, no agency fees, 
immediately available. See video on facebook for detailed property informations 
including all specifi cations and the sales price: https://tinyurl.com/Agkairia, 
mail: kai.kleinschmidt@me.com

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, (κοντά στην Αλυκή), πωλείται οικία µε 2 υπνοδωµάτια 
και γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη 
χωρίς αµοιβές πρακτορείου, άµεσα διαθέσιµο. ∆είτε το βίντεο στο facebook 
για λεπτοµερείς πληροφορίες για το ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
προδιαγραφών και της τιµής πώλησης: https://tinyurl.com/Agkairia, mail: kai.
kleinschmidt@me.com

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»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Information Officer

iliakis@Leptosestates.gr

ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ
ζητούνται από το ξενοδοχείο 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή Ακτή 
Πάρου, µε γνώσεις ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας. Για 
πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 
6987 888 774 ή στείλτε mail 
στο: operations@poseidon-
paros.gr
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Καταγγέλλουν 
οι ξενοδόχοι τις 
πλατφόρµες

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Η Καθηµερινή» το 
Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος υπέβαλε 
επίσηµη καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού, για τις διαδικτυακές πλατφόρµες κρατήσε-
ων (Online Travel Agencies ή OTAs), οι έχουν 
φθάσει να εµφανίζουν ως ξενοδοχεία έως και το 
40% των καταλυµάτων που προωθούν.

∆ηλαδή, όταν ταξιδιώτες αναζητούν ξενοδοχείο 
σε ελληνικούς προορισµούς, οι τέσσερις στις δέκα 
επιλογές που εµφανίζονται στις εν λόγω ιστοσελί-
δες, όπως της Booking.com ή της Expedia Group, 
δεν αφορούν ξενοδοχεία, χωρίς να υπάρχει σχετι-
κή σήµανση και χωρίς βέβαια αξιολόγηση αστέ-
ρων. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, ο µέσος όρος 
σε πανελλαδικό επίπεδο των καταχωρίσεων που 
εµφανίζονται ως ξενοδοχεία, αλλά δεν είναι, επω-
φελούµενα από το πολύ χαλαρότερο ρυθµιστικό 
και φορολογικό πλαίσιο, κινείται στο 30%. Ωστόσο 
στην περίπτωση της Αθήνας και βασικών προορι-
σµών του Νοτίου Αιγαίου, αγγίζει το 40%.

Με την καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, στόχος του Ξενοδοχειακού Επι-
µελητήριου της Ελλάδος (ΞΕΕ), φορέας που αντι-
προσωπεύει τα περίπου 10.000 ξενοδοχεία της 
χώρας, είναι «η επαναφορά της τουριστικής ψηφι-
ακής αγοράς σε καθεστώς νοµιµότητας, διαφάνειας 
και λειτουργικότητας, υπηρετώντας τόσο τα µέλη 
του ΞΕΕ, που είναι όλα τα ξενοδοχεία και κάµπινγκ 
της χώρας, όσο και τους ίδιους τους καταναλω-
τές». Ειδικότερα το ΞΕΕ ζητάει από την Επιτροπή 
να παύσει εκ µέρους των ΟTAs «η ανεξέλεγκτη και 
αδιάκριτη προβολή των νόµιµων ξενοδοχειακών 
καταλυµάτων µαζί µε καταλύµατα τα οποία δεν εί-
ναι αδειοδοτηµένα ως ξενοδοχεία κατά παράβαση 
της ελληνικής τουριστικής νοµοθεσίας, πρακτική 
που βλάπτει πρωτίστως και τον καταναλωτή» και 
«να συµµορφωθούν οι ΟΤΑs µε όλες τις δεσµεύσεις 
που έχουν αναλάβει απέναντι στην ελληνική Επι-
τροπή Ανταγωνισµού, αλλά και σε άλλες εθνικές 
αρχές ανταγωνισµού σχετικά µε τους όρους των 
συµβάσεων που εφαρµόζουν στα ξενοδοχεία, ώστε 
να διασφαλίζονται πλήρως η εθνική και η ευρω-
παϊκή νοµοθεσία προστασίας του ελεύθερου αντα-
γωνισµού».

Νέες αυξήσεις!
Προς νέες ανατιµήσεις προϊόντων φαίνεται πως 
οδεύουµε αφού ανοδική πορεία καταγράφει ο 
αποκαλούµενος εισαγόµενος πληθωρισµός. 

Σύµφωνα µε τους αναλυτές οι τιµές για παραγω-
γή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαί-
ου ανέβηκαν κατά 96,7%. Αντίστοιχα, οι τιµές για 
άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 
αυξήθηκαν κατά 77,7%, ενώ η παραγωγή µετάλ-
λων έγινε ακριβότερη κατά 33,1%. Παράλληλα, 
σηµειώθηκε άνοδος στη βιοµηχανία τροφίµων 
κατά 8,6%, ενώ στη χαρτοποιία και κατασκευή 
χάρτινων προϊόντων κατά 12,5%. Είναι βέβαιο ότι 
οι παραπάνω αυξήσεις τιµών θα αφορούν τους 
καταναλωτές και µάλιστα σε σύντοµο χρονικό δι-

άστηµα. Άλλωστε κατά τον Απρίλιο ο πληθω-
ρισµός εκτινάχθηκε στο 10,2%, µε όλες τις 
ενδείξεις µάλιστα να υποδεικνύουν ότι θα 
συνεχίσει την καλπάζουσα πορεία του τους 
επόµενους µήνες.

Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον 
αποκαλούµενο «εισαγόµενο πληθωρισµό» οφείλε-
ται:

- Στην αύξηση του ∆είκτη Τιµών Εισαγωγών 
από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 50,3%.

- Στην αύξηση του ∆είκτη Τιµών Εισαγωγών 
από χώρες Ευρωζώνης κατά 8%.

Τέλος, ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδε-
καµήνου παρουσίασε αύξηση 26,2%, έναντι 
µείωσης 7,8% που σηµειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση των προηγούµενων 
δωδεκάµηνων, δείγµα της ολοένα και αυξανό-
µενης ανόδου των τιµών.

Επιδότηση 
ηλεκτρικών 
συσκευών

Τις επόµενες εβδοµάδες ξεκινά το πρόγραµµα 
«Ανακυκλώνω - αλλάζω συσκευή», που πριµοδοτεί 
την απόσυρση των παλιών, ενεργοβόρων κλιµατι-
στικών και ψυγείων. Πρόκειται επί της ουσίας για 
το πρόγραµµα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών 
που είχε ανακοινώσει προ µηνών η κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε το imerisia.gr και όπως προκύ-
πτει από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, η 
κυβέρνηση θα δώσει «ζεστό χρήµα» ως άµεση επι-
δότηση (όχι π.χ. συµψηφισµούς µε φόρους κ.λπ.) 
για αγορά ηλεκτρικών συσκευών συγκεκριµέ-
νων προδιαγραφών κατανάλωσης, προς αντικα-
τάσταση παλαιών ενεργοβόρων. Στόχος είναι το 
καλοκαίρι να έχουν αντικατασταθεί εκατοντάδες 
χιλιάδες κλιµατιστικά µηχανήµατα παλαιάς τεχνο-
λογίας µε καινούργια, καθώς καταναλώνουν 30% 
– 40% λιγότερο ρεύµα από εκείνα της περασµένης 
δεκαετίας.

Τα βασικά σηµεία του προγράµµατος συνοψίζο-
νται ως εξής:

- Τα ωφελούµενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνα-
τότητα να αντικαταστήσουν έως και τρεις ηλεκτρι-
κές συσκευές. Από το πρόγραµµα θα ωφεληθούν 
200.000 νοικοκυριά.

- Τα ποσοστά επιδότησης θα κυµανθούν από 30% 
έως 50% ανά νοικοκυριό, ανάλογα µε το ετήσιο 
εισόδηµα. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα 
ισχύσουν κοινωνικά και εισοδηµατικά κριτήρια, 
µε το ετήσιο εισόδηµα να αποτελεί το σηµαντικό-
τερο από αυτά. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ευάλω-
τες κοινωνικές οµάδες, όπως ΑµεΑ, µονογονεϊκές 
οικογένειες και σε πολύτεκνους. Εκτιµάται ότι θα 
αντικατασταθούν και θα ανακυκλωθούν περισσό-
τερες από 380.000 ενεργοβόρες συσκευές.

- Η µέση εξοικονόµηση ενέργειας που θα έχει 
το κάθε νοικοκυριό εκτιµάται στις 1.000 KWh τον 
χρόνο. Αυτό σηµαίνει πως ένα νοικοκυριό µε µε-
σαία κατανάλωση, έως και 5.000 KWh τον χρόνο, 
αναµένεται να πετύχει έως και 25% εξοικονόµη-
ση ενέργειας. Στις περιπτώσεις µεγαλύτερης χρή-
σης, το ποσοστό µπορεί να ξεπεράσει ακόµα και το 
40%. Από την εξοικονόµηση αυτή, εκτιµάται ότι 
οι πολίτες θα δουν µείωση στους λογαριασµούς 
ρεύµατος των νοικοκυριών τους από 150 έως 300 
ευρώ τον χρόνο.

POS: real time 
σύνδεση

Μεγάλη σηµασία αποδίδεται από το υπουργείο 
Οικονοµικών στα έργα που εντάσσονται στο «Ελ-
λάδα 2.0» και αφορούν τον εκσυγχρονισµό τού 
φοροελεγκτικού συστήµατος µε απώτερο σκοπό 
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. 

Το πλέον εµβληµατικό έργο που είναι ενταγµέ-
νο στο Ταµείο Συνοχής, είναι η σύνδεση των τα-
µειακών µηχανών µε τα POS που θα µεταφέρουν 
σε πραγµατικό χρόνο στα ηλεκτρονικά συστήµα-
τα της ΑΑ∆Ε τα στοιχεία για τις αποδείξεις που 
«κόβουν» τα καταστήµατα. Το συγκεκριµένο έργο 
έρχεται να συµπληρώσει µία σειρά παρεµβάσεων 
που είχαν προηγηθεί, όπως τα myDATA, η διασύν-
δεση περίπου 500.000 ταµειακών µηχανών µε τα 
ηλεκτρονικά συστήµατα. Το έργο εκτιµάται ότι θα 
έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2024. Το συγκε-
κριµένο έργο περιλαµβάνει:

1. Τον καθορισµό των προδιαγραφών για τη δι-
ασύνδεση ταµειακών µηχανών µε το τερµατικό 
αποδοχής καρτών POS για την πιστοποίηση ότι 
κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται στην ταµειακή 
µηχανή και τα δεδοµένα που παράγονται θα διαβι-
βάζονται σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο στην ΑΑ∆Ε.

2. Τη δηµιουργία υποδοµών και εφαρµογών για 
την παρακολούθηση των ταµειακών συναλλαγών 
και την υποστήριξη του ελεγκτικού µηχανισµού.

Σε δεύτερη φάση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
συνδέσουν τις ταµειακές τους µηχανές online 
µε το myDATA για να καταχωρούν αυτόµατα τις 
λιανικές συναλλαγές τους σε ηλεκτρονικά βιβλία. 
Στην τελευταία φάση υλοποίησης του έργου, οι τα-
µειακές µηχανές νέας γενιάς τύπου OCR θα πρέ-
πει να συνδεθούν µε συστήµατα POS έτσι ώστε να 
εξασφαλίσουν την έκδοση απόδειξης όταν γίνεται 
αποδεκτή µια πληρωµή µε κάρτα.

Τέλος, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι λειτουρ-
γούν περίπου 600.000 ταµειακές µηχανές, από 
τις οποίες περίπου 288.000 µπορούν να συνδε-
θούν ηλεκτρονικά µε την εφορία. Ακόµα, 150.000 
έχουν την τεχνολογική δυνατότητα σύνδεσης µε 
τις φορολογικές αρχές, ενώ υπάρχουν και 161.000 
που δεν έχουν διαδικτυακές δυνατότητες λόγω 
παλαιότητας του µοντέλου. 
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Ενηµέρωση 
της Λαϊκής 
Συσπείρωσης 
για το ∆.Σ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δηµοσιοποίησε 
δελτίο Τύπου στις 3 Ιουνίου, 2022, σχετικά µε 
τη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου του 
νησιού µας. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Στην τελευταία συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θέ-
σαµε τα παρακάτω ζητήµατα: 

1. Την ανυπαρξία δηµοτι-
κών WC στην Παροικιά. Στον 
Αγ. Νικόλαο κλειστές στο όνοµα 
της αναβάθµισης κοντά τρία 
χρόνια. Στον Αγ. Κωνσταντίνο 

και στο καρνάγιο κλειστές λόγω υδραυλικών και 
άλλων προβληµάτων. Στη Νάουσα τα ίδια και στις 
Λεύκες τριτοκοσµική κατάσταση. 

2. Τις αυθαιρεσίες και την καταπάτηση κοι-
νοχρήστων χώρων και παραλιών, όπου στο 
επιχείρηµα από µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής της 
έλλειψης υπαλλήλων, προτείναµε να συνδράµουν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι αλλά δεν είδαµε προθυµία!

3. Τα καταφύγια σκαφών στην Αλυκή και 
«Καλαλέ», στα οποία τα έργα δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί (φωτισµός, pillars). 

4. Αρνηθήκαµε την εκ νέου δηµοπρασία για 
το ∆ηµοτικό Καφενείο µετά την ολοκλήρωση της 
προηγούµενης µίσθωσης. Θεωρούµε ότι η Παροι-
κιά έχει την ανάγκη στέγασης ενός κέντρου πλη-
ροφοριών και προβολής στο λιµάνι, όπως και ενός 
χώρου αναµονής ανθρώπων µε ιδιαίτερες ανάγκες. 

5. Τέλος αναφερθήκαµε στην έλλειψη συντή-
ρησης και στις κακοτεχνίες υποδοµών στο 
χώρο ευθύνης του Λιµενικού Ταµείου, στις 
παρεµβάσεις στη παραλία των Λιβαδιών µε ξένα 
υλικά και στην πληµµελή καθαριότητα αυτής της 
περιοχής. 

Κατά τα άλλα όπως λέει και ο δήµαρχος στους 
επικοινωνιακούς του επιλόγους «σχεδιάζουµε τα 
νέα έργα που θα αλλάξουν τη φυσιογνωµία του 
νησιού, µετατρέποντάς το σε ένα σύγχρονο ευρω-
παϊκό προορισµό»!».

Μωβ µέδουσες:

Γιατί αυξήθηκαν;
Το καλοκαίρι, επειδή οι ειδήσεις είναι πάντα λιγό-
τερες, τα ΜΜΕ αρέσκονται στο να αναπτύσσουν 
θέµατα ήσσονος σηµασίας. Ένα απ’ αυτά αυτήν 
την εποχή είναι και οι µωβ µέδουσες, θέµα υπαρ-
κτό, αλλά σε καµία περίπτωση δεν αξίζει της δη-
µοσιότητας που έχει πάρει.

Σύµφωνα µε τον χάρτη καταγραφής του οργα-
νισµού «iNaturalist», φέτος το καλοκαίρι έχουν 
θεαθεί µωβ µέδουσες σε παραλίες της Αττικής και 
κυρίως στον Σαρωνικό κόλπο. Μεγαλύτεροι από 
τον κανονικό πληθυσµό έχουν καταγραφεί στο 
Καβούρι, Βουλιαγµένη, Λαγονήσι, Πόρτο Ράφτη, 
Βραυρώνα και Νέα Μάκρη. Επίσης, τον χειµώνα 
είχαν καταγραφεί σε περιοχές του Αιγαίου πελά-
γους.

Η κλιµατική αλλαγή

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες το φαινόµενο 
(πριν την κλιµατική αλλαγή) παρατηρούνταν κάθε 
10 µε 12 χρόνια. Από το 2015 µέχρι και το 2018 
υπήρχε έξαρση στον Κορινθιακό κόλπο και το 
2018-2020 στη Μάλτα, απ’ όπου επέστρεψε φέτος.

Ο θαλάσσιος βιολόγος, Χρήστος Τσάκλης, διαχει-
ριστής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλό-
τητας, υποστηρίζει: «Εάν δεν κάνουµε κάτι για την 
κλιµατική αλλαγή, καλό είναι να εξοικειωθούµε µε 
τις µέδουσες και το ενδεχόµενο να ζούµε όλο τον 
χρόνο µαζί τους». Όπως είπε στην ηλεκτρονική 
σελίδα «One Man», τα δεδοµένα ήταν αρκετά για 
να φτάσουν τα πλοκάµια του θαλάσσιου είδους και 
στο σώµα των µίντια, πυροδοτώντας ένα µπαράζ 
δηµοσιευµάτων για το «επικίνδυνο είδος που κι-
νείται ύπουλα στις ελληνικές θάλασσες…». 

Από την άλλη, µωβ µέδουσες έχουν εντοπιστεί 
ακόµα σε Κυκλάδες, Χαλκιδική, Ιόνιο πέλαγος, στα 
νερά νότια της Πελοποννήσου, εκτός της έξαρσης 
που υπάρχει στον Αργοσαρωνικό. 

Τα δεδοµένα από το Ελληνικό Παρατηρητήριο 
Βιοποικιλότητας δείχνουν τα εξής: Τα είδη που 
αναπαράγονται και κολυµπάνε περισσότερο στη 
Μεσόγειο είναι η µέδουσα πυξίδα (Chrysaora 
hysoscella), της οποίας η έξαρση λήγει αυτή την 
περίοδο, οπότε τη συναντάµε εκβρασµένη στις 
παραλίες, υπάρχει η µέδουσα αυγό (Cotylorhiza 
tuberculata) κυρίως τον Αύγουστο, αλλά και η 
Rhizostoma pulmo, που είναι άσπρη ή γαλάζια 
µε µωβ λωρίδα τριγύρω στην καµπάνα της. Όλες 
αυτές είναι µικρής έως µεσαίας επικινδυνότητας 
µέδουσες, σε αντίθεση µε τις µωβ που πρέπει να 
είµαστε προσεκτικοί. Είναι µικρή σε µέγεθος, µε τη 
διάµετρο της κεφαλής της να µην ξεπερνά τα 12 
εκατοστά, χρώµατος µωβ στην ενήλικη ζωή, αλλά 
καφέ στα προηγούµενα στάδια, ενώ διαθέτει δύο 
είδη από πλοκάµια.

Είναι επικίνδυνη;

 Η µωβ µέδουσα (επιστηµονικά Pelagia noctiluca) 
εντοπίζεται σε βάθη ακόµα και 1500 µέτρων! Σύµ-
φωνα µε τον θαλάσσιο βιολόγο, Χρήστο Τσάκλη: 
«Το σύστηµά της παράγει ιδιαίτερα υψηλά ποσο-

στά νευροτοξίνης, γι’ αυτό και προκαλεί στιγµιαία 
έντονο κάψιµο, φουσκάλες µε πύον και ερεθισµό 
πολύ πιο αισθητό από τις υπόλοιπες µέδουσες που 
έχουµε συνηθίσει».

Επίσης, σε αντίθεση µε άλλες µέδουσες, έχει ένα 
βαθµό νευροτοξίνης και στο κεφάλι της, ενώ τα 
πλοκάµια της παραµένουν τοξικά έως και 
τρεις ώρες µετά το θάνατο της µέδουσας. «Ιδι-
αίτερα προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι υπερτασι-
κοί και γενικότερα όσοι έχουν καρδιακά προβλή-
µατα, οι αλλεργικοί αλλά και τα άτοµα µε χρόνιες 
παθήσεις», επισηµαίνει ο κ. Τσακλής, αλλά στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις αρκούν τα εξής βήµατα: 
Ξεπλένουµε πρώτα µε άφθονο θαλασσινό νερό (το 
πόσιµο ενεργοποιεί περισσότερο τη νευροτοξίνη), 
µε ένα τσιµπιδάκι αφαιρούµε τα πλοκάµια και κά-
νουµε πλύσεις µε υγρό µείγµα θαλασσινού νερού 
και µαγειρικής σόδας. Ακόµα, µ’ ένα αντισταµινικό 
χάπι και µια κορτιζονούχα κρέµα, θα µειωθεί αι-
σθητά η επίδραση του τσιµπήµατος.

Σύµφωνα µε τον παραπάνω επιστήµονα ο πα-
νικός που έχει προκληθεί είναι αποπροσανατολι-
στικός. ∆ιότι ο βασικό κίνδυνος δεν είναι οι µέ-
δουσες, αλλά όσα αποδεικνύει η εξάπλωσή τους. 
Όπως αναφέρει: «Σταδιακά η Μεσόγειος γίνεται 
τροπική ζώνη µε µέσο όρο 1,5 βαθµό Κελσίου αύ-
ξησης τα τελευταία χρόνια. Οι ελληνικές θάλασσες 
πλέον δεν πέφτουν κάτω από 12 βαθµούς και ειδι-
κά στα βόρεια της Ρόδου οι βαθµοί είναι µονίµως 
πάνω από 17 βαθµούς κελσίου. Η κλιµατική αλλα-
γή, εποµένως, είναι ο πρώτος µεγάλος παράγοντας 
που κρύβεται πίσω από την τωρινή έξαρση, ενώ ο 
δεύτερος είναι η υπεραλίευση, αφού εξουδετερώ-
νονται οι φυσικοί εχθροί της µέδουσας».

Το ίδιο µεταφέρει και η υδροβιολόγος και 
επιστηµονική διευθύντρια της ΜΚΟ Αρχι-
πέλαγος-Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, 
Αναστασία Μήλιου, εξηγώντας την ουσιαστική 
πλευρά του ζητήµατος, που θάβεται µέσα στην 
κινδυνολογία. «Τα ελληνικά νερά είναι υπεραλι-
ευµένα, έτσι καθώς οι φυσικοί θηρευτές της µωβ 
µέδουσας εξαφανίζονται και µετά παρουσιάζονται 
οι εξάρσεις στους πληθυσµούς της. Όλοι έχουµε 
µερίδιο ευθύνης».

Τέλος, η κ. Μήλιου, για τις κρατικές ευθύνες είπε: 
«Το ελληνικό κράτος δεν έχει καµία πολιτική για τις 
θάλασσες. Μάλιστα, δε φροντίζει καν να απορρο-
φά τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχουν 
ακόµα και χώρες της Αφρικής –µε πολύ κακή οι-
κονοµική κατάσταση–, οι οποίες ακολουθούν πιο 
σοβαρή πολιτική απ’ ότι η Ελλάδα».

Παιδικοί σταθµοί
Στο πλαίσιο της καλύτερης ενηµέρωσης και 

ενόψει των εγγραφών/επανεγγραφών στους παι-
δικούς σταθµούς Παροικιάς και Νάουσας του δή-
µου Πάρου, για τη σχολική περίοδο 2022-2023, 
οι γονείς/κηδεµόνες θα πρέπει να έχουν υπόψη 
τους τα εξής:

- Στους παιδικούς σταθµούς γίνονται δεκτά νή-
πια από 2,5 ετών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τα οποία κατά την 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του σταθµού να 
έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη ηλικία φι-
λοξενίας στο αντίστοιχο τµήµα του σταθµού.

- Οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής θα υπο-
βάλλονται µόνο ηλεκτρονικά έως τις 26 Ιουνίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες στους αριθµούς 
τηλεφώνων: 22840-24110 και 22840-23364 και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.kalpakoglou@
paros.gr



Ηµέρα γνωριµίας 
στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 1 
Ιουνίου, η «Ηµέρα γνωριµίας» στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε το απόγευµα στο χώρο 
του θεάτρου µε την παρουσίαση των τοµέων και 

των ειδικοτήτων που λειτουργούν στο σχολείο. Οι 
γονείς και οι µαθητές -κυρίως της Γ’ Γυµνασίου- 

είχαν την ευκαιρία να πάρουν απαντήσεις στις 
απορίες τους και στη συνέχεια να ξεναγηθούν 

στους εργαστηριακούς χώρους των κτιρίων.
Ακολούθησε η παρουσίαση των δύο φετινών 

δράσεων οι οποίες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια 
του προγράµµατος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» 

µε την υποστήριξη του «Κέντρου ∆ιάδοσης Επι-
στηµών και Μουσείου Τεχνολογίας – Noesis».

Στην πρώτη δράση έλαβε χώρα επίδειξη 
παροχής Α’ βοηθειών από εκπαιδευτικούς του 

ΕΠΑ.Λ. Πάρου. Στη συνέχεια, εκπαιδευτικοί από 
άλλα σχολεία του νησιού µας απέκτησαν πρα-

κτικές δεξιότητες στις θωρακικές συµπιέσεις µε 
χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή και 

στη διαδικασία ανάνηψης.
Αντικείµενο της δεύτερης δράσης αποτέλεσε 

η εγκατάσταση αυτόνοµου φωτοβολταϊκού 
συστήµατος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

(Α.Π.Ε.) από µαθητές της ειδικότητας των 
ηλεκτρολόγων, προκειµένου να τροφοδοτηθεί 

µε χρήση «Πράσινης ενέργειας» ο φωτισµός 
του κτιρίου και της νέας φωτεινής επιγραφής 

του εργαστηρίου. 
Το πρόγραµµα ΜΝΑΕ-ΝΟΗΣΙΣ υποστηρίζει 

για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά τις δηµιουργι-
κές δράσεις του ΕΠΑ.Λ. Πάρου, συνεισφέροντας 

στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του.




