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«Έφυγε» 
ο Μίκης

«Τώρα στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των 
απολογισμών, σβήνουν απ το μυαλό μου οι λε-
πτομέρειες και μένουν τα «Μεγάλα Μεγέθη».

Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και 
τα ώριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη 
σημαία του ΚΚΕ.

Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον 
κόσμο σαν κομμουνιστής».
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ:
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ∆ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ:
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 582

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Ειδήσεις

Στα όριά του το 
αεροδρόμιο Πάρου

Τραγικά υποστελεχωμένο εί-
ναι το αεροδρόμιο Πάρου, ενώ 
οι ελλείψεις σε θέματα υποδο-
μής (που έχουμε αναφέρει από 
την εφημερίδα μας κατ’ επανά-
ληψη), έχουν ως αποτέλεσμα 
τραγελαφικές καταστάσεις που 
διαδραματίζονται καθημερινά. 

Έτσι, είναι συχνό καθημερι-
νά το φαινόμενο να υπάρχουν 
έξω από το αεροδρόμιο (στον 
ήλιο) επιβάτες προς αναχώρη-
ση, αφού η αίθουσα αναμονής 
πλέον -μετά και τα μέτρα που 
λαμβάνονται κατά του κορωνο-
ϊού- έχει όλες κι όλες 17 θέσεις! 
Δηλαδή, έξω από την αίθουσα 

(στον δρόμο), βρίσκονται περίπου 60 επιβάτες ανά πτήση. Αν δε συμπέσουν δύο 
πτήσεις μαζί τότε όλοι μας κατανοούμε τις τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν.

Τα ρεκόρ
Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΠΑ το αεροδρόμιο Πάρου ήταν το πρώτο περιφε-

ρειακό αεροδρόμιο σε κίνηση φέτος.
Ούτε λίγο ούτε πολύ φέτος, το αεροδρόμιο Πάρου έφθασε στα όριά του λόγω της 

έλλειψης στελέχωσης, αφού υπήρξε ημέρα (14 Αυγούστου 2021), που έγιναν 
52 κινήσεις στον χώρο, εκ των οποίων οι 40 αφορούσαν τακτικά δρομο-
λόγια από και προς την Πάρο και οι υπόλοιπες ήταν κινήσεις ιδιωτικών 
αεροσκαφών. Αν προσθέσει κανείς και τις 60 κινήσεις που υπήρχαν από 
το ελικοδρόμιο της Αντιπάρου (ελέγχονται κι αυτές από τον πύργο ελέγχου του 
αεροδρομίου Πάρου), κατανοεί ο αναγνώστης τι ιδρώτα χρειάζεται αυτό από τους 
εργαζόμενους στο αεροδρόμιο του νησιού μας, ώστε να ολοκληρωθεί σωστά και με 
ασφάλεια η εργασία τους.

Όλα αυτά, όπως μας είπε η αερολιμενάρχης Πάρου, Στέλλα Σαρρή, επιτυγ-
χάνονται με 6 άτομα προσωπικό της ΥΠΑ και 5 έκτακτους υπαλλήλους. Σημειώνουμε 
ακόμα, ότι υπάρχουν υπάλληλοι της ΥΠΑ που εργάζονται χωρίς κανένα ρεπό εδώ 
και τρεις μήνες, ενώ στον πύργο ελέγχου εργάζονται συχνά 12-15 ώρες καθημερινά.

Η κ. Σαρρή σε συζήτηση που είχαμε μαζί της θέλησε να ευχαριστήσει όλο το 
προσωπικό της ΥΠΑ, την «goldair» για την καλή συνεργασία, τους μετεωρολόγους, 
τους αστυνομικούς και τον διοικητή της ΥΠΑ, Γεώργιο Δριτσάκο, που βρίσκεται στο 
πλευρό τους σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. 

Σε ελεύθερη πτώση η 
βραχυχρόνια μίσθωση

Τα όσα φάνηκαν την περσινή χρονιά με την αλλαγή πολλών ακινήτων από βρα-
χυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση, ήρθαν φέτος να επιβεβαιωθούν με 
στοιχεία, μέσω του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates.

Έτσι, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, από την αρχή του χρόνου έως σήμερα, υπάρχει 
μείωση των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στις σχετικές πλατφόρμες κατά 40%! 
Συγκεκριμένα, το 2019 ήταν καταγεγραμμένα 7.684 ακίνητα, ενώ μέσα στο 2021 τα 
εγγεγραμμένα ακίνητα είναι 4.966! Η μεγαλύτερη μείωση καταχωρήσεων σημειώ-
νεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο κέντρο των Αθηνών στο 50% περίπου, ενώ 
σε δευτερεύουσες περιοχές της Αθήνας φθάνει έως το 70%!.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, 
ως επί το πλείστον τα ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης είναι ακίνητα μικρής επιφάνειας από 30 τ.μ. έως 60 τ.μ. που είναι κατάλ-
ληλα για φοιτητές, εργένηδες και νέα ζευγάρια. Δεν είναι ακίνητα που πληρούν τις 
προδιαγραφές μιας οικογένειας, που για να καλύψει τη στεγαστική της ανάγκη απαι-
τούνται τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια, άρα στοχεύουν σε πολύ περιορισμένο κοινό για 
τα σημερινά δεδομένα. Παρά ταύτα οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης των ακινήτων που 
έχουν επιστρέψει στις συμβατικές-μακροχρόνιες μισθώσεις παραμένουν σε υψηλά 
επίπεδα.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάκας: «Θεωρούμε ότι αν οι ιδιοκτήτες επιθυμούν πραγ-
ματικά να επιστρέψουν στις μακροχρόνιες-παραδοσιακές μισθώσεις, μισθώνοντας 
το ακίνητό τους και όχι να παραμείνει ξενοίκιαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ή/και να μην εισπράττουν «σίγουρα» το μηνιαίο τους μίσθωμα. Θα πρέπει να εξε-
τάσουν από την αρχή τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης ιδιαίτερα όταν στοχεύουν 
να το εκμισθώσουν σε φοιτητή με τα σημερινά δεδομένα, όπου, τη φετινή χρονιά 
θα «κρατήσουν» λογικά στάση αναμονής με τη λογική ενδεχόμενου νέου κύκλου 
της πανδημίας και δεν θα προβούν άμεσα σε μίσθωση φοιτητικής στέγης όπως τα 
χρόνια πριν της πανδημίας του κορωνοϊού».

(Δευτέρα - Παρασκευή 10:30 - 12:00 & 19:30 - 21:00)

-Σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία
-Ολιγομελή τμήματα
-Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
-Δωρεάν νηπιακά τμήματα
-Τμήματα ενηλίκων & ταχύρρυθμα προγράμματα
- Ειδικές τιμές για αδέλφια, δεύτερη ξένη γλώσσα,
   εφάπαξ εξόφληση διδάκτρων, «bring a friend»

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

από το 1995

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Η ΟΓΕ για τον 
Μίκη 

Οι γυναίκες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας 
αποχαιρετάμε τον Μίκη Θεοδωράκη…

Τον δημιουργό που κατάφερε να κλείσει στο έργο 
του τους χτύπους της καρδιάς του αγωνιζόμενου 
Eλληνικού λαού. Μπόρεσε να εκφράσει τις χαρές, τις 
λύπες, τους πόθους και την επίμονη πάλη για καλύτερη 
ζωή των γυναικών και των αντρών του καθημερινού 
μόχθου. Των ανθρώπων που «σε κάθε βήμα κέρδιζαν 
μια οργιά ουρανό για να τον δώσουν», που «φέρναν τη 
ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι»…

Στους γενναίους άντρες και στις αλύγιστες γυναίκες 
που δε δίσταζαν να θυσιάσουν το παρόν για το μέλλον, 
δίνοντας πρόθυμα ζωή για ζωή…

Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν ήταν καλλιτέχνης της 
απομόνωσης. Πάλεψε μαζί με τον λαό, έγινε αξεχώρι-
στο κομμάτι της ζωής και του αγώνα του. Οι νότες του 
αποπνέουν τη φρεσκάδα της αμεσότητας, μαγεύουν 
και μαγεύονται από τους στίχους των ποιητών της δύ-
ναμης, της αντίστασης, της λευτεριάς.

Γι’ αυτό και ο λαός τον τίμησε όσο βρισκόταν στη 
ζωή και θα συνεχίσει να τον τιμά, χαρίζοντάς του την 
αθανασία. Τα τραγούδια του θα μείνουν στη μνήμη μας 
και στα χείλη μας. Θα μας συνοδεύουν στη δύσκολη 
καθημερινότητά μας, στον ανηφορικό αλλά γόνιμο 
δρόμο που συνειδητά βαδίζουμε παλεύοντας ανυπο-
χώρητα για έναν καλύτερο κόσμο. Στης ζωής την ανη-
φόρα, όταν κρατάμε σφιχτά το χέρι ο ένας του άλλου, 
η μία της άλλης, σηκώνοντας τις σημαίες του αγώνα, 
τα τραγούδια του Μίκη θα είναι πάντα εκεί.

Κι ο ήλιος θα είναι βέβαιος για τον κόσµο…

Μήνυμα 
Κωβαίου για 
την έναρξη 
της σχολικής 
χρονιάς

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, για την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς, έστειλε το παρακάτω μήνυμα 
στους μαθητές:

«Με την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αί-
θουσες και τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινάει τη Δευ-
τέρα 13 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά.

Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, υπομονή και επιμο-
νή σε όλους τους μαθητές, αλλά και στους γονείς και 
τους εκπαιδευτικούς, που καλούνται να επιτελέσουν 
το πολυσύνθετο και δημιουργικό έργο της προόδου 
των παιδιών, κάποιες φορές μέσα από δυσκολίες και 
αντιξοότητες.

Συγκεκριμένα, και τη φετινή χρονιά, παράλληλα με 
την απόκτηση πολύτιμων γνώσεων από τις μαθήτριες 
και τους μαθητές, προέχει η πρόληψη και η ασφάλεια 
της υγείας, καθώς το σημαντικό αυτό γεγονός σηματο-
δοτείται υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων συνθηκών που 
έχουν δημιουργηθεί εξ’ αιτίας του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να επιβεβαιώσω ότι ο δήμος 
μας είναι καθ’ όλα έτοιμος, ώστε τα σχολεία να ανοί-
ξουν με ασφάλεια, σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν 

επιβληθεί από την πολιτεία. Παράλληλα, ως δημοτική 
Αρχή θα είμαστε διαρκώς στο πλευρό της μαθητιώσας 
νεολαίας για οτιδήποτε χρειαστεί, συμπαραστάτες του 
εκπαιδευτικού έργου με κάθε διαθέσιμη δύναμη και 
μέσο.

Κοινός στόχος όλων μας, είναι να διαμορφώσουμε 
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον σύγχρονο και ποιοτικό, 
που να εξασφαλίζει στα νιάτα του τόπου μας, όλες τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες να πραγματώσουν τους 
στόχους, τα όνειρα και τις προσδοκίες τους, σε μια ιδι-
αίτερα ανταγωνιστική και γεμάτη απαιτήσεις πραγμα-
τικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 
χρόνια.

Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους και καλή 
πρόοδο!».

ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ

Τεχνικός Σύµβουλος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
● Εντοπισµός γεωτεµαχίου/ Έλεγχος χαρακτηρισµού γεωτεµαχίου

● Συµβουλευτικές υπηρεσίες
● Υποβολή αντίρρησης / Αίτηµα ∆ιόρθωσης Πρόδηλου Σφάλµατος

● Έκθεση Πραγµατογνωµοσύνης
(Φωτοερµηνεία – Αυτοψία)

● Παράσταση στην ΕΠ.Ε.Α (Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων) 
ως Τεχνικός Σύµβουλος

∆ιεύθυνση:  Αριστοτέλους 79-81, Πλ. Βικτωρίας, 10434 Αθήνα
Τηλέφωνα:  2108231510, 2108231340   κινητό: 6944694743
Fax:  2108231937
e-mail:  dasogea@otenet.gr
Website:  www.dasogea.gr, Facebook.com/dasogea.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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«Έφυγε»  
ο Μίκης

Την Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου, ο παγκόσμιος Μίκης Θε-
οδωράκης πέρασε στη σφαίρα της αθανασίας μέσα 
από το σημαντικό του έργο, σε ηλικία 96 ετών.

Ο Μίκης μένει ζωντανός στην καρδιά και τη μνήμη 
εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, ενώ η 
μουσική και τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν 
για πάντα.

Ο Θεοδωράκης, γεννήθηκε στη Χίο το 1925 και θε-
ωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους 
έλληνες μουσικοσυνθέτες και ως μια από τις επιδρα-
στικές προσωπικότητες της Ελλάδας στο δεύτερο μισό 
του 20ου αιώνα. Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και 
τέσσερις φορές εκλεγμένος βουλευτής του ελληνι-
κού κοινοβουλίου, μία με την 
ΕΔΑ το 1964 στη Β’ Πειραιώς, 
δύο φορές με το ΚΚΕ, τη μία 
το 1981 στη Β’ Πειραιώς και 
την άλλη το 1985 στο ψηφο-
δέλτιο Επικρατείας. Επίσης, το 
1990 εξελέγχει ως ανεξάρτη-
τος συνεργαζόμενος με τη Νέα 
Δημοκρατία στο ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας και διατέλεσε 
υπουργός άνευ χαρτοφυλα-
κίου. Βραβεύτηκε με το Βρα-
βείο Ειρήνης Λένιν το 1983, 
και το 2000 προτάθηκε για το 
Νόμπελ Ειρήνης. Το πιο ση-
μαντικό του έργο θεωρείται η 
μελοποιημένη ποίηση, χρησιμο-
ποιώντας ως στίχους ποιήματα 
βραβευμένων ελλήνων και ξέ-
νων ποιητών, όπως οι Γιάννης 
Ρίτσος (Βραβείο Ειρήνης Λένιν 
1976), Γιώργος Σεφέρης (Νό-
μπελ 1963), Πάμπλο Νερούδα 
(Νόμπελ 1971), Οδυσσέας Ελύτης (Νόμπελ 1979).

Διεθνής απήχηση
Έχουν ερμηνεύσει ή διασκευάσει τραγούδια του 

καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης όπως οι Beatles 
(The Honeymoon Song), η Εντίθ Πιάφ (Les Amants 
de Teruel), η Σίρλεϊ Μπάσεϊ (Life Goes On), η Τζόαν 
Μπαέζ (The Ballad of Mauthausen), ο Αλ Μπάνο (Il 
Ragazzo che sorride), η Μίλβα (Piccolo Teatro, La Mia 
Età, Les Trois Temps De L’amour, Petite Et Pas Belle, 
Dio Che Paura Dell’Amore), η Δαλιδά (La Danse de 
Zorba), ο Χένρυ Μαντσίνι (Love Theme from Phaedra), 
ο Αντρέ Ριέ (Sirtaki), o Πέρι Κόμο (Beyond Tomorrow), 
οι Walkabouts (The Train Leaves at Eight), οι Savage 
Republic, η Ίβα Ζανίκι, η Γκιζέλα Μάι, η Λίσμπεθ Λιστ 
κ.α. Συνολικά 117 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες έχουν 
ερμηνεύσει ή διασκευάσει δημιουργίες του.

Ακόμα, ο Θεοδωράκης είχε συνθέσει μουσική για διε-
θνούς φήμης ταινίες: Φαίδρα (1962), Αλέξης Ζορμπάς 
(1964), Ζ (1969), Τίτο (1973), Σέρπικο (1973) και είχε 
κερδίσει διεθνή βραβεία (Βραβείο Φεστιβάλ Μόσχας 
1958, Βραβείο Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογρά-
φου (BAFTA) 1970. Επίσης, το 1981 ο Θεοδωράκης, 
μετά από πρόταση του Γιάσερ Αραφάτ, συνέθεσε τον 
εθνικό ύμνο της Παλαιστίνης.

Να αφήσω τον κόσμο σαν κουμουνιστής
Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε επικοινωνήσει με τον 

γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, 

το περασμένο έτος, γνωστοποιώντας του τις τελευ-
ταίες του επιθυμίες, καθώς διαισθανόταν πως ίσως το 
τέλος της ζωής του ήταν κοντά.

Ο μουσικοσυνθέτης είχε ζητήσει από τον Κουτσού-
μπα να επιληφθεί εκείνος προσωπικά ώστε «να γίνει 
σεβαστή όχι μονάχα η ιδεολογία μου αλλά και οι αγώ-
νες μου για την ενότητα των Ελλήνων».

Η επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη στον Δημήτρη 
Κουτσούμπα έγραφε:

«Τώρα στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των απο-
λογισμών, σβήνουν απ’ το μυαλό μου οι λεπτομέρειες 
και μένουν τα “Μεγάλα Μεγέθη”. 

Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα ώρι-
μα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του 
ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κό-
σμο σαν κομουνιστής.

Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω εκείνη την ώρα 
να επιληφθείς εσύ προσωπικά ώστε να γίνει σεβαστή 
όχι μονάχα η ιδεολογία μου αλλά και οι αγώνες μου 
για την ενότητα των Ελλήνων. Καθώς επίσης βέβαια 
και όλα αυτά που ήδη έχω ρυθμίσει, σε συνεννόηση 
με την γραμματέα μου Ρένα Παρμενίδου και τον φίλο 

και Πρόεδρο του Παγκρητίου Συλλόγου Φίλων Μίκη 
Θεοδωράκη, Γιώργο Αγοραστάκη».

Το ΚΚΕ
Η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον 

Θεοδωράκη, μεταξύ άλλων σημειώνει:
«[…] Από 17 κιόλας χρονών οργανώθηκε στο ΕΑΜ 

και λίγο μετά στο ΚΚΕ, παίρνοντας μέρος στην Εθνική 
Αντίσταση. Τον Δεκέμβρη του ’44 πολέμησε στη μάχη 
της Αθήνας, που πνίγηκε στο αίμα και μετά την ήττα 
του Δημοκρατικού Στρατού μοιράστηκε με τους συ-
ντρόφους του τις άγριες διώξεις του αστικού κράτους 
ως εξόριστος στην Ικαρία και τη μαρτυρική Μακρό-
νησο, όπου βασανίστηκε άγρια. Στη συνέχεια, αγωνί-
στηκε μέσα από την ΕΔΑ και τους Λαμπράκηδες για 
την πολιτιστική αναγέννηση, ενώ «πλήρωσε» με νέες 
δοκιμασίες, φυλακές και εξορίες, την παράνομη δρά-
ση του ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών 
το 1967 (…). 

Πράγματι ο Θεοδωράκης δεν ξέχασε ποτέ τα ιδα-
νικά της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
που έμειναν ανεκπλήρωτα. Το έργο του είναι μια δι-
αρκής αναμέτρηση με την αδικία και την ηττοπάθεια, 
ένα σάλπισμα πάλης, νέων αγώνων, αντίστασης, ανά-
τασης κι ελπίδας. «Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις… εκεί 
που πάει να σκύψει… να την πετιέται από ξαρχής» είναι 
η απάντησή του στην πίκρα και την απογοήτευση ενός 
λαού, που τα όνειρά του δεν πήραν ακόμα εκδίκηση. 

Αυτή η κατάφαση στη ζωή και τον αγώνα δεν εί-

ναι ρηχή και πάντα εύκολη. Κάποιες φορές αναδύεται 
μέσα από βασανιστικό αναστοχασμό. Χωρίς αμφιβο-
λία ο Μίκης, όσο καλά ήξερε να χτυπά κάθε μικρή και 
μεγάλη αδικία, το ίδιο καλά ήξερε να εδραιώνει την 
πίστη ότι η αγάπη, η ευτυχία, η ειρήνη και η ελευ-
θερία είναι πράγματα κατορθωτά. Αλλά κι όσο ρω-
μαλέα και δυνατά χειριζόταν το «δίκοπο μαχαίρι», το 
«αστραφτερό σπαθί» της μουσικής του, τόσο εύκολα 
ήξερε να απαλαίνει το τραγούδι του, αγγίζοντας με 
τρυφερή ευαισθησία κάθε καλό και ωραίο στη ζωή 
και τον κόσμο».

Επίσης, σε άρθρο του την Κυριακή 5/9/21 στο Αθη-
ναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ΓΓ της 
ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, γράφει 
μεταξύ άλλων τα εξής:

«[…] Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι κατάφαση 
στη ζωή, είναι άρνηση της ηττοπάθειας, είναι πίστη 
στη δυνατότητα των λαϊκών ανθρώπων και του αγώ-
να τους να δημιουργήσουν μια άλλη ανώτερη μορφή 
κοινωνίας όπου θα μπορούν να ανθίσουν ολόπλευ-
ρα οι δημιουργικές ικανότητες όλων και του καθενός 
προσωπικά (…).

Ορμητικός, φλεγόμενος από 
το πάθος της προσφοράς στο 
λαό κατάφερε να χωρέσει στο 
μεγαλειώδες έργο του όλο το 
έπος της λαϊκής πάλης του 
20ου αιώνα, στην οποία συμ-
μετείχε και ο ίδιος πορευόμε-
νος σε δρόμους που έκαιγαν. 
«Μεθυσμένος» από το πάθος 
του για τη μουσική όταν σε μι-
κρή ηλικία άκουσε την Ενάτη 
Συμφωνία του Μπετόβεν αφι-
έρωσε, έκτοτε την ζωή του σε 
αυτήν, χωρίς να διστάσει ούτε 
στιγμή και με τις παρτιτούρες 
πάντα μαζί του να πιάσει και 
το όπλο στο χέρι, ως ΕΠΟΝί-
της, ΕΑΜίτης, μέλος του ΚΚΕ, 
μαχητής στους δρόμους της 
Αθήνας τον Δεκέμβρη του ’44.

Η μυστική πηγή της έμπνευ-
σής του ήταν οι ανοιχτές πλη-
γές του λαού μας, τα ιδανικά 

της κοινωνικής δικαιοσύνης που έμειναν ανεκπλήρω-
τα, οι άγριες διώξεις των αγωνιστών και των συντρό-
φων του που μοιράστηκε μαζί τους στην Ικαρία και 
στη Μακρόνησο, οι κατοπινοί αγώνες μέσα από την 
ΕΔΑ και τους Λαμπράκηδες, οι αγώνες του για την 
πολιτιστική αναγέννηση, οι φυλακές, οι εξορίες και η 
παράνομη δράση του ενάντια στη χούντα (…)».

Στην Πάρο
Υπό τον τίτλο: «Γιατί τα “Μεγάλα Μεγέθη” μέ-

νουν…», ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου, Κ. Ροκονίδας, σε ανακοίνωσή του στις 3/9 σημει-
ώνει:

«Αγωνίστηκε, κυνηγήθηκε, τιμήθηκε, λοιδορήθηκε, 
δημιούργησε για τον λαό, εμπνεύστηκε από το λαό, 
ήταν δυνατός, είχε αδυναμίες, η ζωή του αν και πλή-
ρης έργου και ημερών πεπερασμένη, η μνήμη του 
αιώνια παρακαταθήκη στους μελλούμενους λαϊκούς 
αγώνες.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, προαισθανόμενος το τέλος 
της ζωής του, στην προσωπική του επιστολή στις 5 
Οκτωβρίου 2020, προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 
έγραφε: (σ.σ.: ολόκληρη η επιστολή στην αριστερή 
στήλη)

Τέλος, σε ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα ο 
δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, έγραψε την ημέρα 
που έγινε γνωστός ο θάνατος του Μ. Θεοδωράκη:

«Η Ελλάδα πιο φτωχή σήμερα. Καλό ταξίδι σπου-
δαίε, οικουμενικέ Έλληνα, Μίκη Θεοδωράκη».
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Ο «Αρχίλοχος» ιδρύθηκε το 1976 και από τις βασικές 
του αρχές ήταν να στηριχτεί στις δυνάμεις του και να 
αναζητήσει ποιότητα. Επόμενο ήταν να στραφεί στους 
σπουδαίους Έλληνες εκείνης της ονειρικής κι ελπιδο-
φόρας εποχής. Στο Θεοδωράκη, τον Ελύτη, τον Σεφέ-
ρη, τον Ρίτσο. Και άλλους που ανάστησαν την Ελλάδα. 
Πολλοί ήταν ζωντανοί εκτός από το Σεφέρη που, αφού 
καταδίκασε τη χούντα, έγειρε στο χώμα. 

«Άξιον Εστί» λοιπόν του Ελύτη, «Επιφάνια Αβέρωφ» 
του Σεφέρη, «Ρωμιοσύνη» του Ρίτσου, «Πνευματικό 
Εμβατήριο» του Σικελιανού, υπήρξαν η Αγία Γραφή του 
δραστήριου Συλλόγου, που αναστάτωσε τις καρδιές 
Παριανών και μη. 

Ο Νίκος Σαρρής, μεταφραστής του Ελύτη με τον 
Τζέφρυ Κάρσον, και άλλοι μουσικοί μαζί, ανέλαβαν να 
διδάξουν τα παιδιά μουσική, ενώ η συντηρητική Πάρος 

κοίταζε λιγάκι θυμωμένη και απορημένη. Τώρα γίναμε 
όλοι Θεοδωρακικοί, γίναμε Ελυτικοί. Πριν δεν βλέπα-
με το φως αλλά τα στενά των κομματικών συνηθειών 
και μιας συντήρησης που τσάκιζε κόκκαλα! Και ήρθε 
η ώρα να αποθεωθεί ο «Αρχίλοχος», όχι στην Πάρο, 
αλλά στην ακμαία κάποτε πολιτιστική πρωτεύουσα, την 
Ερμούπολη Σύρου. Φρόντισε και η ευφάνταστη Παπα-
ζώη γι’ αυτό! 

Ο Θεοδωράκης τίμησε τον «Αρχίλοχο» και ήρθε να 
παρακολουθήσει το «Άξιον Εστί» από τους Παριανούς 
το 1983. Μαζί του ο Γιάννης Πάριος. Η πολυμελής χο-
ρωδία και ορχήστρα, μαθητές και ερασιτέχνες μουσι-
κοί, έζησαν την εμπειρία της διεύθυνσης τριών κομμα-
τιών του «Άξιον Εστί» από τον Μ. Θεοδωράκη.

Την επόμενη χρονιά ο «Αρχίλοχος» παρουσιάζει στη 
Μύκονο το «Πνευματικό Εμβατήριο», Σικελιανού-Θεο-
δωράκη, όπου και πάλι παρευρέθηκε ο συνθέτης. Έτσι 
έγινε συγγενής, αυτός ο παγκόσμιος, ασυγκράτητος 
Έλληνας με την Πάρο και το πολιτιστικό κίνημα. Με-
τέδωσε κι άλλη φλόγα σε μας όλους που κινηθήκαμε 
σε χώρο ονείρου, απογειωθήκαμε μαζί του, γνωρίσαμε 
την υψηλή συγκίνηση της αθάνατης ελληνικής ποίη-
σης, εμείς πατριώτες του Ομήρου και πιο πολύ και βα-
θύτερα του Αρχίλοχου του Πάριου! 

Χαίρε Μίκη Θεοδωράκη, ότι τον πολύρρητον ανα-
βλύζεις ποταμόν. 

Χαίρετε και σεις απροσκύνητοι ποιητές της χώρας 
μας. 

Μη μας λησμονάτε!

Χρίστος Γεωργούσης, 
τότε πρόεδρος του «Αρχίλοχου»

Η Φ.τΠ. ευχαριστεί θερμά τα μέλη του πολιτιστικού 
συλλόγου “Αρχίλοχος”, για τη βοήθειά τους στη 
συγκέντρωση του υλικού.

Θεοδωράκης και «Αρχίλοχος»
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Στο Ωδείο Μυθωδία λειτουργούν τµήµατα: 
● Κλασσικής µουσικής

(πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο, φωνητική)
● Υποχρεωτικά και Ανώτερα θεωρητικά µαθήµατα

● Προετοιµασία για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Μουσικών σπουδών
● Μοντέρνας µουσικής

(κρουστά, κιθάρα, µπάσο, τραγούδι, ακορντεόν)
● Χορωδία παιδική, εφηβική & ενηλίκων

● Μουσικοκινητική αγωγή

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
1 Σεπτεµβρίου 2021, 

καθηµερινά 16:30-20:30

Έναρξη µαθηµάτων: 
Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου 2021 

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία ΚοντούΚαλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού
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Ωδείο Μυθωδία
Αναγνωρισµένο από το κράτος

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
∆υνατότητα εγγραφών όλο το 

χρόνο, για νέους µαθητές.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΔΕΙΕΣ & ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΠΗΓΑΔΙΩΝ

τηλ. 6972 213513, 2108070124

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Ή ΠΗΓΑΔΙ

αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να εντοπίσουμε
τη θέση και το βάθος που βρίσκεται το νερό

προκειμένου να κατασκευάσετε

καθώς και αναλαμβάνουμε
τη διαδικασία αδειοδότησής τους

υπολογιστές | αναλώσιµα
επισκευές smartphones | GoPro
φωτοτυπικά | εξοπλισµός γραφείου

Ξαναρχίζει το διάβασµα;
παίξε µπάλα στο

Κωνσταντίνος & Στάθης Ρούσσος | Νάουσα - t/f 22840 51999 | www.pararam.gr

Apple

Τοπικές ειδήσεις

2ο γυμνάσιο 
Παροικιάς

Σχετικά με τις εξελίξεις για το νέο γυμνάσιο Παροι-

κιάς και τις πληροφορίες που προήλθαν από τον δήμο 

Πάρου, είχαμε αντιδράσεις από τη Λαϊκή Συσπείρω-

ση Πάρου, όπου σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 

6/9/2021 σημειώνει:

«Με τον τίτλο «εξελίξεις για το 2ο Γυμνάσιο Πα-

ροικιάς» δημοσιεύεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο του νησιού μας δελτίο του Δήμου σύμφωνα 

με το οποίο είμαστε «Εν αναμονή εξελίξεων για τον 

προσδιορισμό της ημερομηνίας για την υπογραφή της 

συμβολαιογραφικής πράξης από το περιφερειάρχη κ. 

Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Πάρου κ. Κωβαίο».

Το δελτίο αυτό συνοδεύεται από την ομόφωνη από-

φαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (συμπο-

λίτευσης - αντιπολίτευσης), που ορίζει και μάλιστα 

για δεύτερη φορά, συμβολαιογράφο για τη σύνταξη 

συμβολαιογραφικής πράξης.

Για να υπογραφεί βέβαια το συμβόλαιο μεταβίβασης 

πρέπει κατ’ αρχάς να υπάρξει, να ελεγχθεί από 

τους νομικούς συμ-

βούλους ∆ήμου και 

Περιφέρειας, ώστε να 

δοθεί το πράσινο φως 

υπογραφής του από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τι δεν μπορεί να 

κατανοήσει η ∆ημοτική Αρχή και ο ∆ήμαρχος 

προσωπικά;

- Τι καλεί τον Περιφερειάρχη ή τον εκπρόσω-

πό του να υπογράψει όταν αυτό μέχρι χθες δεν 

υπήρχε και δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά από την Περιφέρεια και 

τον ∆ήμο;

Η σύμβαση με τον μελετητή του 2ου Γυμνασίου υπε-

γράφη τον Μάιο του 2019 και με συμβατικό χρόνο 

παράδοσης τον Ιανουάριο του 2021. Η μελέτη δεν 

έχει παραδοθεί χωρίς να έχει ευθύνη ο μελετητής, 

αφού ούτε ο ∆ήμος μέχρι σήμερα δεν έχει την 

κυριότητα του οικοπέδου με ευθύνη αρχικά του 

Περιφερειάρχη και στη συνέχεια όπως εξηγήσαμε του 

Δημάρχου και το κυριότερο, δεν έχουν παρθεί όροι 

δόμησης κατά παρέκκλιση αφού η Δημοτική Αρχή 

δεν έχει «κυνηγήσει» μέχρι σήμερα την έγκριση τους.

Από που λοιπόν προκύπτει η δια του έντυπου 

και ηλεκτρονικού τύπου παραπλάνηση του πα-

ριανού λαού για τα «καλά νέα»;

Ο Δήμαρχος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η επικοι-

νωνιακή τακτική λύνει προβλήματα και παράγει έργα. 

Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι, ότι από 

την αγορά του οικοπέδου το 2006 από την Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχουν περάσει 15 χρό-

νια, χωρίς το έργο μέχρι σήμερα να έχει μελέτη 

και χρηματοδότηση.

Το πρόβλημα του Γυμνασίου της Παροικιάς είναι 

γνωστό. Οι 300 και πλέον μαθητές στριμώχνονται 

σε υποδομές που αντιστοιχούν στους μισούς, με ότι 

συνεπάγεται σήμερα αυτός ο συνωστισμός λόγω της 

πανδημίας.

Καλούμε την Ένωση και τους Συλλόγους Γονέ-

ων και Κηδεμόνων, τους μαθητές και τους φο-

ρείς των Εκπαιδευτικών να συντονιστούν και να 

διεκδικήσουν τη λύση στο αυτονόητο, όπως και 

γενικότερα το ζήτημα του προγραμματισμού της 

κατασκευής των απαιτούμενων σχολικών κτιρί-

ων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στο νησί 

μας».



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

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212
 expo@kritikoswood.gr

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ / ∆ΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΧΩΡΟ ΜΕΣΑ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ / ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6) ΞΥΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

KOTSONIS INSULATION
ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕ Ι Σ

Στεγάσιμων Χώρων

Σ Τ Ε ΓΑΝΟΠΟ ΙΗΣΕ Ι Σ

Δωμάτων, Υπόγειων Χώρων,

Χώρων Φύτευσης

Δεξαμενών (πισίνες, πόσιμου,

ομβρίων, λυμμάτων)

Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Υπερχείλισης & Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση
υπόγειων τοιχίων

KOTSONIS INSULATION O.E.

Φίλωνος 91, 185 35

Πειραιάς

Τ: +30 210 4115132 

Ε: info@kotsonisinsula�on.gr

www.kotsonisinsula�on.gr

Θερμοϋγρομόνωση
Δώματος

Στεγανοποίηση
Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση
Σκάλας
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Ο δε κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, 
υποστήριξε ότι «(…) Παράμετρος διαμόρφωσης των 
τιμών είναι και η ίδια η αγορά. Μην έχετε αμφιβολία, 
ότι αν υπάρξουν πεδία που η κυβέρνηση μπορεί να 
κάνει κάτι, θα κάνει, σε βαθμό που δε θα στρεβλώ-
νουμε την αγορά».

Με λίγα λόγια η κυβέρνηση εκτός της παραδοχής 
ότι είναι ανήμπορη να βρει λύση στην κατάσταση), ου-
σιαστικά τρολάρει το αγοραστικό κοινό υποστηρίζο-
ντας ότι με τον ανταγωνισμό (βλ.: σύγκριση τιμών), ο 
καταναλωτής, είναι ικανός να φέρει τα πράγματα στα 
ίσια, αφού θα ψωνίζει μόνο τα φθηνότερα προϊόντα. 
Δηλαδή, ο κάτοικος της Παροικιάς, θα πηγαίνει πρώτα 
στη Μάρπησσα να πιει καφέ που είναι φθηνότερος, στη 
συνέχεια θα πηγαίνει μέχρι τον Πρόδρομο να αγοράσει 
ψωμί, αφού εκεί ο φούρνος πουλάει φθηνότερα και 
τούμπαλιν θα πηγαίνει μέχρι το σούπερ μάρκετ στη Νά-
ουσα για να αγοράσει ρύζι που θα είναι σε προσφορά…

Η κοροϊδία

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί ρίχνουν τα 
βάρη στον εξωτερικό παράγοντα για τις αυξήσεις που 
έρχονται και οι οποίες μόνο μικρές δε θα είναι για το 
μέσο βαλάντιο κάθε οικογένειας. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ενώ το αλεύρι έχει ανέβει κατά 0,20 λεπτά το κιλό, 
το απλό κουλουράκι έχει αυξηθεί αλλού 20 κι άλλου 
30 λεπτά, ξεπερνώντας τα συνηθισμένα 50 λεπτά που 
είχε, δηλαδή, όσο ήταν η «αύξηση»-κοροϊδία στον κα-
τώτατο μισθό της τάξης των 52 λεπτών την ημέρα, που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το 2022, εφαρμόζοντας 
τον νόμο του κ. Βρούτση.

Το σοκ στην ενέργεια

Επί των θυρών βρίσκονται οι μεγάλες αυξήσεις 
στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, που 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 15% έως και 50%. 
Η κυβέρνηση και εδώ ισχυρίζεται ότι οι αυξήσεις στο 
ρεύμα είναι αποτέλεσμα των υψηλών τιμών στη χον-
δρεμπορική αγορά ρεύματος.

Αυτό που «ξεχνάει» η κυβέρνηση να μας πει είναι 
ότι η χώρα μας έχει σχεδόν την υψηλότερη τιμή της 
μεγαβατώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (έχει φτάσει 
τα 157 ευρώ). Άλλες χώρες της Ε.Ε. κάνουν άλλες κι-
νήσεις για να αντιμετωπίσουν για να αντιμετωπίσουν 
την αύξηση ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας 
της Γερμανίας, που διαπραγματεύεται πλέον στα 120 
ευρώ η μεγαβατώρα και έχει αυξήσει τον πληθωρισμό 
τον Αύγουστο κατά 3,4% σε σύγκριση με πέρσι. Έτσι, η 
ισπανική κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ 
στην Ενέργεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξή-
σεις για τους καταναλωτές, ενώ προώθησε νομοθεσία 
για τα υπερκέρδη των παραγωγών.

Θυμίζουμε ακόμα, ότι η ελληνική κυβέρνηση τον Νο-
έμβριο του 2020 που ξεκίνησε η λειτουργία του ευρω-

ενωσιακού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς Ενέργει-
ας -που αποτελεί το τελευταίο στάδιο στην εφαρμογή 
της πολιτικής «απελευθέρωσης» της αγοράς- υποστή-
ριζε για να «χρυσώσει το χάπι», ότι με την «απολιγνι-
τοποίηση» οι τιμές του ρεύματος θα μειωθούν για τα 
νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Τώρα αυτές τις 
αυξήσεις επιχειρούνται να παρουσιαστούν ως αποτε-
λέσματα «εξωγενών παραγόντων» στην αγορά του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Στην πραγματικότητα όμως είναι 
αποτέλεσμα της στρατηγικής για την «απελευθέρωση» 
της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος και της «πράσινης 
μετάβασης» για να διασφαλίσουν νέα πεδία εγγυημέ-
νης κερδοφορίας στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εί-
ναι σαφές πλέον ότι οι πανάκριβες ΑΠΕ που θέλουν να 
γεμίσουν όλες τις βουνοκορφές στην Πάρο κι αλλού, 
οι «πράσινοι» φόροι για τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (που έχουν εκτοξευτεί κατά 72%), οι ακρι-
βότερες τιμές του εισαγόμενου φυσικού αερίου που 
έχει οριστεί ως το «μεταβατικό καύσιμο» (από 25ερώ/ 
MWh τον Μάιο σε 48/ MWh σήμερα), μετακυλίονται 
στα τιμολόγια που καλείται να πληρώσει ο πολίτης.

Στης ακρίβειας τον καιρό…
Καταιγισμός αυξήσεων αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην αγορά της χώρας 
μας και ο φετινός χειμώνας αναμένεται να είναι ο πιο δύσκολος των τελευταίων 
ετών. Μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση συμβουλεύει οι 
αγοραστές να συμβουλεύονται πρώτα την ιστοσελίδα e-katanalotis.gr πριν να 
κάνουν τα ψώνια τους για να βρίσκουν τα καταστήματα με τις καλύτερες τιμές…
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Καύσιμα

Οι ανατιμήσεις είναι μεγάλες στα καύσιμα, στις πρώ-
τες ύλες, αλλά και στα μεταφορικά, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα «κοκτέιλ» ικανό να επηρεάσει τις τι-
μές καταναλωτικών προϊόντων με μεγάλο συντελεστή 
βαρύτητας στο καλάθι του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα η τιμή της αμόλυβδης καταγράφει 
άνοδο κατά 30% από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγου-
στο. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 
20%, ενώ και το τιμολόγιο του φυσικού αερίου κατέ-
γραψε αύξηση-ρεκόρ κατά 73%. Οι τιμές των καυσί-
μων έχουν πυροδοτήσει ένα σπιράλ ανατιμήσεων σε 
μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης. 
Και μόνο το γεγονός ότι έχει αυξηθεί υπέρμετρα η τιμή 
των καυσίμων αυτό σημαίνει αυτομάτως ανατιμήσεις 
σε σειρά προϊόντων καθώς αυξάνεται τόσο το κόστος 
παραγωγής όσο και το κόστος μεταφοράς. 

Τρόφιμα

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έχουν καταγρα-
φεί ανατιμήσεις, σε σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι, 
σε βρώσιμα έλαια (σπορέλαια) κατά 16,32%, σε αρνί 
και κατσίκι 13,21%, στα νωπά λαχανικά κατά 8%, στα 
νωπά ψάρια κατά 6,58%, στα νωπά φρούτα κατά 
5,19%, στα φρέσκα θαλασσινά κατά 4,39%, στα τυριά 
κατά 3,54%, στη μαργαρίνη και σε άλλα φυτικά λίπη 
κατά 3%, στο ελαιόλαδο κατά 2,61%, σε πίτσες και 
πίτες κατά 2,08%, στα ζυμαρικά 1,83%, παιδικές τρο-
φές 1,73%, κατεψυγμένα ψάρια 1,73%, αλεύρι 1,69%, 
πατάτες 1,21%. Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται στο 
αιγοπρόβειο γάλα και κυρίως στη φέτα και το γιαούρτι, 

καθώς οι τιμές παραγωγού έχουν αυξηθεί κατά 20% 
περίπου.

Σε ό,τι αφορά το σιτάρι, από τα πλέον κρίσιμα προϊό-
ντα στη βιομηχανία τροφίμων, τα παγκόσμια αποθέμα-
τα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 
πενταετίας, γεγονός που οδηγεί σε ενίσχυση της τιμής, 
δεδομένου μάλιστα της μειωμένης παραγωγής, λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Ρωσία, σε ό,τι αφο-
ρά την Ευρώπη.

Ηλεκτρικές συσκευές 

Οι σημαντικές ελλείψεις σε βασικά εξαρτήματα, 
όπως είναι οι ημιαγωγοί, και το υπέρογκο κόστος με-
ταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προκαλούν ελλείψεις, 
αλλά και ανατιμήσεις σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές.

Οι παρασκευαστές αξιοποιούν τους λιγοστούς ημια-
γωγούς κυρίως για την παραγωγή ακριβών μοντέλων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. 
Έλλειψη αναμένεται στην αγορά και στις φθηνές μεγά-
λες ηλεκτρικές συσκευές, όπως είναι για παράδειγμα 
κάποια φθηνά ψυγεία που εισάγονται από την Κίνα, κα-
θώς η μεταφορά τους θεωρείται ασύμφορη. O παγκό-
σμιος δείκτης κοντέινερς «Drewry» αυξήθηκε εκ νέου 
την εβδομάδα που πέρασε και διαμορφώθηκε στις 2 
Σεπτεμβρίου σε 9.987 δολάρια για το κοντέινερ 40 
ποδών. Πρόκειται για αύξηση 1,7% σε διάστημα μίας 
εβδομάδας και επίπεδο 344% πάνω σε σχέση με έναν 
χρόνο πριν. Σημειώνουμε ότι γενικά η κινέζικη αγορά 
τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζει μεγάλα προβλή-
ματα πώλησης αγαθών λόγω ακριβώς της αύξησης 
των μεταφορικών. Έτσι, αρκετά κινέζικα προϊόντα που 
αγοράζονταν σε μισές και πιο κάτω τιμές από την ευ-
ρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά, τώρα πλέον αυτά τα 
προϊόντα πλησιάζουν τις τιμές των εργοστασίων άλ-
λων ηπείρων, συν ακόμα ότι τα κινέζικα προϊόντα δε 
θεωρούνται εφάμιλλης ποιότητας. 

Μείωση μισθού

Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει υποχωρή-
σει κατά 24,4% τη δεκαετία 2009-2019. Με δεδομένο 
ότι το κόστος ενοικίασης ακινήτων έχει αυξηθεί την 
ίδια δεκαετία κατά περίπου 30% γίνεται αντιληπτό ότι 
ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν πολύ γρήγορα, τα εισοδή-
ματα δεν ακολούθησαν. Έτσι, πλέον, μία μέση τετραμε-
λή οικογένεια θέλει για έξοδα και ενοικίαση κατοικίας 
περίπου ένα μισθό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα «Καθημε-
ρινή» στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 «η κατάσταση αυτή δε 
θα είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, εφόσον δεν υπάρ-
ξει σημαντική αύξηση και των εισοδημάτων. Μάλιστα 
το ζήτημα αναμένεται να επιδεινωθεί το προσεχές 
διάστημα, καθώς όσο η οικονομία επιστρέψει σε φυ-
σιολογικούς ρυθμούς λειτουργίας, τα ενοίκια θα συ-
νεχίσουν να αυξάνονται».

Αν τώρα σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε τις μει-
ώσεις μισθών, τις αναστολές εργασίας, τις απλήρωτες 
υπερωρίες, τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, τα lockdown, 
τις αναδουλειές, τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης για τους 
αυτοαπασχολούμενους και τις περικοπές συντάξεων 
και επιδομάτων, τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε το ανη-
συχητικό εκρηκτικό μείγμα που υπάρχει στην 
ελληνική οικογένεια για την αυριανή ημέρα 
και τι οργή μπορεί να προκληθεί.

Δ.Μ.Μ.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Άκου 
παριανέ 
τουρίστα!

Υπάρχει μία μερίδα παριανών (ευτυχώς μικρή), 
η οποία αν και πλέον ζουν μόνιμα στην Αθήνα ή 
στο εξωτερικό, με τον έναν ή άλλο τρόπο θέλουν 
να επιβάλλουν την άποψή τους και τα θέλω τους 
σε όλους τους υπόλοιπους μόνιμους κατοίκους 
του νησιού.

Η μερίδα αυτή των παριανών, που αποκαλού-
νται στο νησί μας «παριανοί του 15Αύγουσου», 
θέλουν κατά βάση όταν έρχονται διακοπές το 
νησί να είναι «νεκροταφείο», να μη χαλάει τίποτα 
την ησυχία τους κι αν είναι δυνατόν, θα ήθελαν 
να είναι η Πάρος όπως τη θυμούνται, όπως λένε. 
Την ίδια στιγμή βέβαια λησμονούν τους λόγους 
που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν οι ίδιοι. Λόγοι 
φυσικά που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το 
οικονομικό ζήτημα Αν την Πάρο, λόγω της φυ-
σικής της ομορφιάς, δεν την είχε «ανακαλύψει» 
αρχικά ο νεοέλληνας μετά τη φρίκη του Β’ πα-
γκοσμίου πολέμου και του εμφύλιου, τότε, είναι 
σίγουρο, δε θα μπορούσε το νησί να ζήσει μόνο 
με την αγροτική του οικονομία. Ναι, ή όχι; Διότι, 
κι αυτά μπορούν να σας τα πουν πολύ καλύτερα, 
όλοι εκείνοι οι συμπολίτες μας που ξενιτεύτηκαν 
στα νταμάρια του Διονύσου αρχικά κι αλλού ή οι 
νέες κοπέλες που εργάστηκαν σκληρά σε ξένα 
χέρια. Ας μην αναλύσουμε άλλο τα όσα έζησαν 
από οικονομική άποψη τα περισσότερα νησιά και 
η ελληνική επαρχία στο τέλος της δεκαετίας του 
’40. Η αστυφιλία δε γεννήθηκε τυχαία στη χώρα 
μας. Στα χρόνια του πολέμου έχει τις ρίζες της.

Η μικρή λοιπόν μερίδα των συμπατριωτών μας, 
που δεν έχει καν δικαίωμα ψήφου εδώ, έχει άπο-
ψη για το πώς πρέπει να ζούμε οι μόνιμοι κάτοι-
κοι, όταν πάει το νησί να βγάλει κανένα ευρου-
λάκι παραπάνω το καλοκαίρι, ώστε να επιζήσει 
τους υπόλοιπους μήνες. Με ευκολία κάνουν την 
καταγγελία στην αστυνομία για τη μουσική που 
είναι δυνατή στο διπλανό τους κατάστημα ή για 
οτιδήποτε άλλο βάλει ο νους. Έχουν άποψη για το 
πώς θα αναπτυχθεί οικιστικά το νησί και το πώς 
πρέπει να είναι τα καταστήματα, αλλά ξεχνούν ότι 
τις αποθήκες που έβαζαν είτε τα ζώα τους, είτε 
τα εργαλεία τους οι πρόγονοί τους, τις ενοικίασαν 
αργότερα στους «ξένους» σε τιμές γωνίας οδού 
Μητροπόλεως και Φιλελλήνων…

Υπάρχει κι άλλη μία μερίδα, οι «Βρυξελλιώ-
τες», που σ’ αυτή εκτός των μονίμων κατοίκων 
του εξωτερικού, συμπαρατάσσεται και μία μερί-
δα ντόπιων, που αισθάνονται έτσι «ευρωπαίοι». 
Αυτοί έχουν βάλει στόχο το αεροδρόμιο εδώ και 
πολλά χρόνια. Προσφεύγουν νομικά δεξιά και 
αριστερά προκειμένου να μην υπάρχει επέκταση 
του αεροδρομίου. Είναι οι ίδιοι που δεν το ήθελαν 
από την αρχή και προτιμούσαν το παλιό με τους 
20 επιβάτες που έφερνε η κάθε πτήση. Είναι οι 
ίδιοι που προσπαθούν να μπλοκάρουν και πάλι το 
έργο. Οψόμεθα…

Οι 
«παραθυράτοι» 
των καναλιών!

Έχουν αποκληθεί και «φυλές» των τηλεπαραθύ-
ρων. Στην τηλεοπτική δημοκρατία που ζούμε, ενδη-
μεί ένας τεράστιος αριθμός ειδών, που κατακλύζουν 
τις οθόνες των τηλεοράσεων και φιλοδοξούν να μας 
μεταδώσουν τις προσωπικές τους απόψεις, για όλα 
τα θέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φιλοδοξούν 
να κυριαρχήσουν ακόμη και στις τελευταίες σκέψεις 
μας, πριν κοιμηθούμε ή να γίνουν viral στα κοινωνικά 
δίκτυα.

Κονταροχτυπιούνται, φωνασκούν, προπαγανδί-
ζουν και «αναλύουν» θέματα της μη αρμοδιότητας 
τους, πολλές φορές, στις πρωινές, μεσημεριανές και 
βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές. Κάποτε είχαμε πα-
ρέλαση και στα δελτία ειδήσεων, αλλά μειώθηκε η 
παρουσία τους, λόγω μείωσης της τηλεθέασης των 
δελτίων σε ποσοστά κοντά στο πενήντα τοις εκατό. 
Η ομοιόμορφη και μονομερής παρουσία των θεμά-
των στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθ-
μών, η ίδια ατζέντα, έστειλε τους τηλεθεατές, σε 
άλλους τρόπους ενημέρωσης.

Όμως, οι παραθυράτοι, οι γνωστές φυλές των πα-
ραθύρων της ελληνικής τηλεόρασης, οι άνθρωποι 
που πιάνουν «στασίδι» από το πρωί έως το βράδυ, 
στο πλαίσιο παντός είδους ενημέρωσης, από την 
πανδημία, την οικονομία, τους μετανάστες, ακόμη 
και για τα εθνικά μας θέματα, ζουν και βασιλεύουν. 
Χωρίζονται όμως σε κατηγορίες.

1. Οι μόνιμοι παραθυράτοι. Είναι μισθοδο-
τούμενοι από τα κανάλια ή από «άγνωστους» εργο-
δότες, οι οποίοι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία, 
φερέφωνα κάποιου κόμματος ή άλλης οικονομικής 
εξουσίας. Υπάρχουν φυσικά και «μόνιμοι» που δρουν 
αυτοβούλως με την ελπίδα να κερδίσουν την εύνοια 
κάποιου κέντρου εξουσίας ή να κάνουν δημόσιες 
σχέσεις, περιμένοντας ανταλλάγματα όπως μια θέση 
στο ψηφοδέλτιο.

2. Τα παπαγαλάκια. Πρόκειται για «παραθυρά-
τους» βαλτούς να διασπείρουν τις απόψεις γνωστών 
και αγνώστων κέντρων, παρουσιάζοντας τις ως δι-
κές τους.

3. Φιλόδοξοι πολιτικοί, δευτεροκλασάτοι που 
θέλουν να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα τους 
και τις μετοχές στο κόμμα τους. Πιστεύουν ακράδα-
ντα ότι σημασία δεν έχει τι θα πούνε αλλά να τους 
δείξει το «γυαλί»!

4. Στελέχη εκπομπών. Παρουσιαστές του κανα-
λιού, οι οποίοι το παίζουν «το πρωί παρουσιαστής, 
το βράδυ σχολιαστής». Δίνουν βοήθεια στον φίλο 
παρουσιαστή όταν δεν έχει «δυνατό» καλεσμένο.

5. Ελεύθεροι επαγγελματίες, «ειδικοί» ανάλο-
γα με την επικαιρότητα. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, 
σεισμολόγοι, φοροτεχνικοί, ψυχολόγοι και πολλοί 
ακόμη επαγγελματίες. Άλλοι για να κάνουν όνομα 
και να το «εξαργυρώσουν» στην πολιτική, άλλοι για 
να «ψαρέψουν» πελάτες και άλλοι για να βγάλουν 
το «απωθημένο» τους.

Στην τελευταία κατηγορία συγκαταλέγονται και 
οι παντός είδους «γλάστρες» και «μαϊντανοί», που 
απλώς κάθονται, παίρνουν σοβαρό ύφος, είναι ολι-
γομίλητοι και απλά γεμίζουν και «ομορφαίνουν» το 
χώρο. Αρκετές φορές προσφέρουν και ψυχαγωγία! 
Οι «γλάστρες» είναι η πλέον δημοφιλής κατηγορία, 
πουλάνε με την εμφάνιση τους και βγάζουν θεαμα-
τικότητες.

Στους «παραθυράτους» υπάρχει και «θυρωρός». 
Ο παρουσιαστής της εκπομπής, παίζει το ρόλο του 
ταξιθέτη, αλλά και «της πόρτας». Ο κουμανταδόρος 
της συζήτησης. Όσο για τις φρέσκιες, αυθεντικές 
φωνές, αυτές αποκλείονται. Δεν πουλάνε και γι αυτό 
τρώνε «πόρτα».

Συμβάντα
- Στις 2/9 το πρωί, συνελήφθη στην Πάρο, από 

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
55χρονος αλλοδαπός γιατί επιτέθηκε και τραυμάτισε 
με σφυρί σε αστυνομικό στο πλαίσιο διερεύνησης κα-
ταγγελίας για επεισόδιο μεταξύ πολιτών. Στην κατοχή 
του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σφυρί που 
χρησιμοποίησε και -4- μικρές βαριοπούλες.

- Στις 3/9 στην επαρχιακή οδό Παροικιάς - Καμα-
ρών εντοπίστηκε εκτός οδοστρώματος δίκυκλη μοτο-
σικλέτα με οδηγό 36χρονο ημεδαπό ο οποίος διακο-
μίστηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Κ.Υ. Πάρου 
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια και 
οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται 
από το Αστυνομικό τμήμα Πάρου.

- Στις 4/9 το βράδυ, συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
38χρονος ο όποιος αφαίρεσε χρήματα από ξενοδοχει-
ακό κατάλυμα. Ο δράστης εντοπίστηκε επ’ αυτόφωρο 
από αστυνομικό εκτός Υπηρεσίας και αντιστάθηκε σθε-
ναρά κατά τη σύλληψή του. Τα αφαιρεθέντα κατασχέ-
θηκαν και αποδόθηκαν.

- Στις 6/9 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνομι-
κούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 68χρονος 
ημεδαπός γιατί διατηρούσε τρία υποείδη σε υπαίθριο 
χώρο (οικόπεδο) μη φροντίζοντας για την προστασία 
τους από τις καιρικές συνθήκες και έχοντας περιορίσει 
με ακατάλληλο τρόπο (παστούρωμα) την κινητικότητά 
ενός από αυτά.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Κίνηση σε 
λιμάνι και 
αεροδρόμιο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα το λιμεναρχείο Πάρου, στον λιμένα Πα-
ροικιάς αποβιβάστηκαν τον φετινό Αύγουστο 
136.127 επιβάτες, έναντι 166.901 επιβατών τον 
Αύγουστο του 2019 και 154.517 επιβατών τον Αύ-
γουστο του 2018.

Επίσης, τον φετινό Αύγουστο κατήλθαν στο 
νησί μας 14.283 οχήματα, έναντι 16.258 τον Αύ-
γουστο του 2019. Η ημέρα με τη μεγαλύτερη προσέ-
λευση τουριστών στην Πάρο, για τον Αύγουστο του 
2021 ήταν στις 7/8 όπου αποβιβάστηκαν 7.100 επι-
βάτες.

Σε ό,τι αφορά τον αερολιμένα Πάρου κατά τον Αύ-
γουστο του 2021 είχαμε 359 εμπορικές πτή-
σεις. Οι αφιχθέντες επιβάτες ήταν 21.958 και οι 
αναχωρούντες επιβάτες ήταν 24.482.

Ακόμα, είχαμε 134 πτήσεις από ιδιωτικά αερο-
σκάφη με 303 αφιχθέντες επιβάτες και 341 ανα-
χωρούντες επιβάτες.
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Εγγραφές από 2 Σεπτεµβρίου

Κατερίνα Μπαρµπαρίγου
& Νίκος Γαβαλλάς
Κέντρο Νάουσας, Πάρος
τ: 22840 51415, 51807  κ: 6972.22.55.01

επιτυχία
που αγγίζει το 100%

κάθε χρόνο

νηπιακά
τµήµατα
δωρεάν!

ώρες εγγραφής
19:00-21:00

το ιδ ιαίτερο

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

36 χρόνια εµπειρίας στη διδασκαλία
Masters δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
Επιτυχηµένη προετοιµασία
για όλες τις αναγνωρισµένες εξετάσεις
Ολιγοµελή τµήµατα
Εκπτώσεις σε όλα τα τµήµατα

Εγγραφές από 2 Σεπτεµβρίου
∆ΩΡΕΑΝ

Νέες αιτήσεις για 
ανεμογεννήτριες

Νέες αιτήσεις για αδειοδότηση ανεμογεννητριών 
και φωτοβολταϊκών σταθμών στην Πάρο είχαμε το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με όσα έγιναν 
γνωστά από την ιστοσελίδα της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας).

Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κώστας Μπιζάς, 
έστειλε προς τη Ρ.Α.Ε. επιστολή διαμαρτυρίας την 
οποία κοινοποίησε προς τον περιφερειάρχη νοτίου Αι-
γαίου και τους βουλευτές του νομού Κυκλάδων. Στην 
επιστολή ο κ. Μπιζάς έγραψε:

«Σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα ενημερωθήκαμε 
στην ν. Πάρο, από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από 
την ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., για το αίτημα δύο εταιρειών 
να εγκαταστήσουν οχτώ ανεμογεννήτριες, ισχύος 7,2 
MW, πάνω από την πρωτεύουσα του νησιού την Πα-
ροικιά και πάνω από το μοναστήρι των Αγίων Αναργύ-
ρων, μνημείο του 16ου αιώνα. Επίσης, προβλέπονται 
στην ίδια θέση και φωτοβολταϊκοί σταθμοί μέγιστης 
ισχύος 133,26 MW.

Το ύψος κάθε πυλώνα ανεμογεννήτριας θα είναι 
55μ., η διάμετρος του κάθε δρομέα 44μ. και η ισχύς 
κάθε ανεμογεννήτριας θα είναι 0,9 MW.

Τα παραπάνω έργα παρόλο που είναι μοιρασμένα 
σε έξι εταιρείες δεν μπορεί να θεωρηθούν το καθένα 
από αυτά ως μικρό έργο, γιατί βρίσκονται στον ίδιο 
χώρο και η περιβαλλοντική επίπτωση θα λειτουργήσει 
αθροιστικά.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι άλλες 
άδειες που έχουν δοθεί στη περιοχή των Θαψανών με 
τη γνωστή Ιερά Μονή και οι επιπτώσεις θα λειτουρ-
γούν αθροιστικά για την περιοχή. Στα ανατολικά το 

α/π Γούρλες με τέσσερις α/γ ύψους 110μ. Στα νοτι-
οδυτικά στο όρος Περιστέρι 6 α/γ ίδιου μεγέθους με 
άδεια παραγωγής που απλώς μέχρι στιγμής δεν έχει 
υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια εταιρεία. Τώρα στα 
βόρεια αυτό το έργο με 8 α/γ των 77μ. και φωτοβολ-
ταϊκά σε έκταση 150 στρεμμάτων. Επίσης, οι πολλές 
κεραίες που υπάρχουν στο βουνό Αγ. Πάντες στα νότια, 
δημιουργούν πολύ έντονο θόρυβο στην περιοχή, μαζί 
με την αισθητική όχληση. Το βουνό νότια που δεσπό-
ζει πάνω από την Παροικιά είναι μια πυκνοδομημένη 
περιοχή. Ο θόρυβος από 8 α/γ θα είναι πολύ έντονος, 
άλλωστε έχουμε μέτρο σύγκρισης με τις 4 α/γ που 
υπάρχουν ήδη στις Καμάρες και γνωρίζουμε την έντα-
σή του. Καθώς το βουνό με το νέο αυτό έργο βρίσκε-

ται στα ανατολικά της Παροικιάς, είναι βέβαιο ότι ένα 
μεγάλο μέρος της περιοχής θα έχει πρόβλημα με την 
περιοδική σκίαση, από την κίνηση 8 ελίκων.

Είναι σημαντικό να έχουμε ενημέρωση για το συγκε-
κριμένο έργο, για το ποια είναι η διαδικασία αδειοδότη-
σης, ποιους δρόμους θα χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες, 
τι διαμορφώσεις θα κάνουν για τη μεταφορά των α/γ 
και αν προβλέπεται η διαδικασία της διαβούλευσης. 

Δυστυχώς για άλλη μια φορά η τοπική κοι-
νωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ενημε-
ρώθηκαν για ένα τόσο σοβαρό θέμα παρότι 
υπάρχει διατυπωμένη με κάθε τρόπο η αντί-
θεση μας στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στο νησί μας».
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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)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 6932 285 768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΝΑΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 
αυτόνοµο µονόχωρο στούντιο 30 τ.µ., 
επιπλωµένο, µε µπαλκόνι και 2 τουα-
λέτες. ∆ιατίθεται από 15/9/2021 έως 
και 15/6/22. Τιµή για ενοίκιο, ρεύµα, 
νερό, 500 ευρώ/µήνα. ∆υνατότητα 
διαµονής και 2 ατόµων µε τιµή 700 
ευρώ/µήνα. ∆ιαθέτει A/C, ηλιακό 200 
λίτρα, ψυγειάκι και µικρό φουρνάκι. 
Τηλ. 6942 798 728

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΣ, ενοικιάζονται 
δωµάτια µε το µήνα, χωρίς κουζίνα, 
επιπλωµένα µε Α/C, ψυγείο, τηλεόρα-
ση και Wi/Fi. Τηλ.: 6985 842 240

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, για εξυπηρέτηση 
πελατών, ζητείται, µε απαραίτητη 
καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό 
και προφορικό λόγο, γνώσεις ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, για συνεργείο 
σκαφών στην Αλυκή. Βιογραφικά στο 
info@sharkmarine.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται να αναλάβει 
καθήκοντα συντηρητή σε πισίνες, 
πλήρης απασχόληση µε µισθό και 
ασφάλεια. Τηλ. επικοινωνίας: 6942 
826 399 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά Τηλ. επικοινωνίας 6947 
023 004  

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ζητείται για 
µόνιµη απασχόληση σε τεχνική εται-
ρεία στη Νάουσα Πάρου. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 55273, 6937 
086 797.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για απογευ-
µατινή εργασία, στο παντοπωλείο 
Arsenis στην Παροικιά. Αποστολή βι-
ογραφικών στο email: ktimaarseni@
gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ηλικίας έως 40 ετών, 
ζητείται για µόνιµη απασχόληση σε 
καφετέρια στην Αντίπαρο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6979 479 567

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 

Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το ανθοπω-
λείο Ντίνα στην Παροικιά. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 697 207 7052

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από την 
εταιρεία ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΣΤΑΘΕΡΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ µε έδρα στην Πάρο, ηλικίας έως 
35 ετών, για την κάλυψη θέσης του 
τµήµατος πωλήσεων και εξυπηρέτη-
σης πελατών για µόνιµη απασχόληση. 
Προσόντα: Απαραίτητη γνώση αγγλι-
κών, απαραίτητη γνώση Η/Υ, ευγένεια 
& ικανότητα οµαδικής συνεργασίας, 
προϋπηρεσία σε ανάλογη εταιρεία 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, δίπλωµα 
οδήγησης. Αυστηρά µόνο αποστολή 
βιογραφικών στο Ls@stathero.
gr ή µέσω fax στο 211-8009014. 
Το ωράριο του καταστήµατος είναι: 
∆ευτέρα έως Σάββατο 07:00 – 15:00. 
Τηλέφωνο: 22840 23796 & 21197

ΤΑΜΙΑΣ ζητείται από την Αγροτεχνική 
Α.Ε. Μισθός 900€ και ασφάλεια. Βιο-
γραφικά στο agrotexniki@yahoo.gr

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

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ζητούνται στο χώρο 
του ξύλου. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
412 711, Εφαρµογές, Νίκος και 
Αντώνης Κρητικός

Προαγγελίες γάμου
Ο Ρούσσος Δημήτριος του Σταμάτιου και της Ζαφείρας Ρούσσου, που γεννήθη-

κε στο Μαρούσι και κατοικεί στην Πάρο και η Τσιμπούκα Γεωργία-Μήνα-Φα-
νουρία του Γεωργίου και της Αναστασίας Τσιμπούκα, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στην Πάρο. 

Ο Μιχάλογλου Ακίνδυνος του Ιορδάνη και της Μαρίας το γένος Τσαλκιτζή, που 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πάρο και η Κρητικού Ευαγγελία
του Χρήστου και της Ευγενίας το γένος Κωτσάκη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στη Νάουσα της Πάρου.

Long term rental 
excluding high season

Ψάχνουμε για ένα μεγαλύτερο σπίτι στην Πάρο για ενοικίαση όλο το χρόνο 
από ιδιώτη, καθώς θα θέλαμε να δεχόμαστε συχνότερα οικογενειακές επισκέ-
ψεις και το σπίτι μας στην Αγκαιριά, με μόλις 100 τ.μ. κατοικήσιμου χώρου, δεν 
προσφέρει αρκετό χώρο για αυτό.

Το νέο σπίτι θα πρέπει να έχει περίπου 200 τ.μ. κατοικήσιμου χώρου και 
επίσης να έχει όμορφη θέα στη θάλασσα.

Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούμε επίσης να φανταστούμε ότι θα συμφω-
νήσουμε μόνο σε ένα 10μηνο μίσθωμα και θα διαθέσουμε το μεγαλύτερο σπίτι 
στον ιδιοκτήτη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για δική του χρήση ή για ενοικίαση 
σε κάποιον άλλο. Γι’ αυτό το διάστημα θα εκκενώναμε το μεγαλύτερο σπίτι και 
θα μέναμε στο σπίτι μας στην Αγκαιριά. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε επίσης να αγοράσουμε ένα ακίνητο ή να προ-
σφέρουμε ανταλλαγή κατοικιών με πρόσθετη πληρωμή. Ως ομάδα-στόχο για 
την επιλογή της ανταλλαγής κατοικιών, θα θέλαμε να απευθυνθούμε κυρίως 
σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ακινήτων που θα ήθελαν να κάνουν 
σμίκρυνση κατοικήσιμου χώρου επειδή, για παράδειγμα, τα παιδιά έχουν με-
τακομίσει στο μεταξύ και έφυγαν από το σπίτι ή επιδιώκεται η μείωση του 
κατοικήσιμου χώρου για άλλους λόγους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε άμεση προσωπική 
επαφή με τους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση ενοικίασης κατοικίας, απλής αγοράς 
κατοικίας ή ανταλλαγής κατοικίας μέσω μεσίτη, συνήθως προκύπτουν προ-
μήθειες και για τις δύο πλευρές. Θα θέλαμε να αποφύγουμε αυτά τα περιττά 
πρόσθετα έξοδα, ώστε να βρεθεί η οικονομικά βέλτιστη λύση και ως εκ τούτου, 
επιδιώκουμε την επαφή αποκλειστικά με ιδιώτες.

Bea & Kai Kleinschmidt
kai.kleinschmidt@me.com
Tel. +30 697 169 7066

Αγγελίες

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»
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

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

Διοικητική Υπάλληλος (ADM0121)
Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδικεύ-

εται στη μελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται υπεύθυνη γραμματει-
ακής υποστήριξης και διεκπεραιώσεων για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητη:
• η οργανωτικότητα,
• η γνώση βασικών εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (Outlook, 

Gmail, Word/Excel),
• η λήψη πρωτοβουλιών, 
• η ομαδική δουλειά και συνεργατικότητα, 
• η κατανόηση απλών λογιστικών εννοιών, 
• η πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορι-

κώς), 
• η ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα,
• η κατοχή μεταφορικού μέσου.

Επιθυμητή:
• η όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των σχέσεων με εταιρείες συνεργατών, τις δη-

μόσιες υπηρεσίες καθώς και τους πελάτες της εταιρείας.
• η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, με προτίμηση στα Γαλλικά.
• η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Οικοδομοτεχνικών έργων.

Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, στείλτε το βιο-
γραφικό σας στο email: constructions2021@gmail.com με θέμα: ADM0121.
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Θέματα 
Παιδείας

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, 
με τίτλο: «Να καταργηθεί η ελάχι-
στη βάση εισαγωγής και η τράπεζα 
θεμάτων», δημοσιοποίησε το πα-
ρακάτω δελτίο Τύπου:

«Έχοντας κανείς υπόψη του 
τι βίωσαν οι μαθητές τα δυο 
τελευταία χρόνια, δεν μπορεί 

παρά να δώσει πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις. 

Σε αυτά που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε 
κάποια σχολή, ευχόμαστε να εκπληρώσουν με 
τον καλύτερο τρόπο τους στόχους τους.

Σε αυτά που η όποια προσπάθεια τους δεν δι-
καιώθηκε, ευχόμαστε να βρουν το δρόμο τους 
και να κάνουν πράξη τα όνειρα τους.

Και στους μεν και στους δε να επισημάνουμε ότι 
ο αγώνας τους για τη ζωή τώρα ξεκινάει. Θα χρει-
αστούν δύναμη, αισιοδοξία, διάθεση για αγώνα και 
διεκδίκηση για να κατακτήσουν αυτά που δικαιούνται 
για μια αξιοπρεπή ζωή.

Η αυλαία των πανελληνίων εξετάσεων έπεσε. Οι 
18.209 λιγότεροι από πέρσι εισαχθέντες στα ΑΕΙ, 
ήταν το προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα της εφαρ-
μογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) που 
θέσπισε η κυβέρνηση και την οποία υπερασπίζεται 
πεισματικά με βασικό επιχείρημα τους εισακτέους με 
βαθμολογία 3 και 4. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν σε 
πολλές περιπτώσεις, υποψήφιοι με υψηλές επιδόσεις 
στις εξετάσεις, να μείνουν εκτός ΑΕΙ επειδή δεν έπια-
σαν τη βάση σε ειδικά μαθήματα, τα οποία δεν διδά-
σκονται καν στο Λύκειο!

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η «Τράπεζα 
θεμάτων» και τα διπλά μηχανογραφικά που έρχονται 
για τους υποψήφιους της επόμενης χρονιάς, είναι το 
«επιστέγασμα» σε ένα Λύκειο, προθάλαμο και λαιμη-
τόμο εισαγωγής στα ΑΕΙ, που είναι μακριά από τις 
μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και που οι κυβερ-
νήσεις διαχρονικά το έχουν μετατρέψει σε ένα σκλη-
ρό, ανταγωνιστικό εξεταστικό κέντρο. 

Η ΕΒΕ αποτελεί εργαλείο αποτελεσματικής ενίσχυ-
σης της κατάρτισης, σε βάρος της ολόπλευρης μόρ-
φωσης και επιστημονικής γνώσης.

Με τις χιλιάδες κενές θέσεις που μένουν στα ΑΕΙ 
θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Αναδιοργάνωση 
σπουδών και τμημάτων ή και την κατάργηση κάποιων 
από αυτά.

Από την άλλη ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης (κολλέγια, πανεπιστήμια, ΙΕΚ), 
που διεκδικεί μερίδιο από την πίττα της κατάρτισης, 
με τους σχολάρχες να τρίβουν τα χέρια τους για την 
αυξανόμενη πελατεία. 

Η ΕΒΕ ήταν η «χαριστική βολή» μιας δύσκολης 
χρονιάς για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου με κλειστά 
σχολεία λόγω της πανδημίας, με την εξ αποστάσεως 
παρακολούθηση και τα προβλήματα της. Θεσμοθετή-
θηκε, ένα εξάμηνο πριν από τις εξετάσεις, αλλάζοντας 
ουσιαστικά το σύστημα εισαγωγής για τα παιδιά που 
είχαν ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της προε-
τοιμασίας τους.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να 
ορθώσουν ανάστημα σε αυτή την πολιτική που 
μετατρέπει τα σχολεία σε εργαστήρια καταρτι-
σμένων, μακριά από τις εξελίξεις των επιστη-
μών και της τεχνολογίας, από τις ανάγκες της 
εποχής, που απαιτούν ανθρώπους με ολόπλευρη 
μόρφωση ικανούς να ενταχθούν στη κοινωνία 
και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Ένα 
πρώτο βήμα είναι η κατάργηση της ΕΒΕ και της 
τράπεζας θεμάτων».

Αρχάγγελος 
της 
ρωμιοσύνης, 
της 
ανθρωπότητας, 
του 
κομμουνισμού! 

Μα τι είναι αυτός ο Μίκης που συγκλόνιζε εν ζωή, 
συγκλονίζει και με τον θάνατό του; Θεός ή δαίμων, 
μουσουργός ή πολιτικός, καλλιτέχνης ή στοχαστής, δι-
εθνιστής ή πατριώτης, κοσμοπολίτης ή εθνικιστής, κομ-
μουνιστής ή συντηρητικός αστός; Τι του αξίζει τελικά, 
μακαρισμοί ή αναθέματα;

Είμαστε ένας λαός με πολύ έντονο το μικροαστικό 
στοιχείο. Ο μικροαστός αντιμετωπίζει κάθε μεγάλον 
άνθρωπο της ιστορίας με «τα καλά και συμφέροντα». 
Με μια ζυγαριά μπακάλικου τύπου: «αυτός έκανε πολ-
λά καλά, αλλά και πολλά κακά, έχει μια καλή πλευρά 
και μια κακή πλευρά, πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα»! Η «ιστορική κρίση» του μικροαστού σταθμίζει 
τα πράγματα σαν ζυγαριά μπακάλη:«να κρατήσουμε 
την καλή πλευρά και να πετάξουμε την κακή», πάντα 
βάσει της δογματικής αντιδιαστολής καλού-κακού, φί-
λου-εχθρού, κομματικού-αντικομματικού, ομοϊδεάτη-
αντιφρονούντος κ.ο.κ., για να τα «τακτοποιήσει» στη 
συνείδησή του σε βολικά ράφια/σχήματα...

Ωστόσο, οι άνθρωποι -ιδιαίτερα οι μεγάλοι- συμπυ-
κνώνουν τις βαθύτερες αντιφάσεις της εποχής, τις δι-
ογκώνουν, τις ενισχύουν και τις αναπέμπουν δονώντας 
πάθη. Η ίδια η κίνηση της ζωής είναι διαλεκτική: πο-
ρεύεται μόνο μέσα από αντιφάσεις, εναντιότητες και 
συγκρούσεις, σε ένα και το αυτό άτομο, σε μία και την 
αυτή δημιουργία. Ενότητα και πάλη, είναι οι βασικοί 
τρόποι μετασχηματισμού και αναδιάταξης των αντιθέ-
των σε μια νέα αρμονία του λόγου. Είναι οι κινητήριες 
δυνάμεις της ανάπτυξης, μέσω επαναπροσδιορισμών 
των αντιθετικών όρων του συμπαντικού γίγνεσθαι, 
μέσω της υπέρβασης παρωχημένων μορφών, μέσω 
καταστροφής και δημιουργίας. Κάθε επιλεκτικός υπερ-
τονισμός της μίας πλευράς ενός αντιφατικού όλου με 
αντίστοιχη υποτίμηση ή αγνόηση της άλλης, νεκρώνει 
την ζωντανή δυναμική κίνηση του ανθρώπου και της 
ιστορίας.

Αυτός ο μεγαλοφυέστατος μουσικοσυνθέτης της 
ρωμιοσύνης, του εθνικοαπελευθερωτικού και του πα-
γκόσμιου επαναστατικού/διεθνιστικού κομμουνιστικού 
κινήματος δεν χωρά σε καλούπια και μεταφυσικά σχή-

ματα. Είναι ο ίδιος μια ατόφια, αυθεντική και αντιφα-
τική ολότητα. 

Η μοναδική καλλιτεχνική δημιουργία του απηχεί και 
συνθέτεισε ανυπέρβλητα συμπυκνώματα το βαθύ βίω-
μα, τον δυναμισμό, την αντιφατικότητα, τα αδιέξοδα, τις 
νίκες και τις ήττες, των λαϊκών αγώνων μιας ολόκλη-
ρης εποχής, του περήφανου αντάρτη που βασανίστηκε, 
δολοφονήθηκε, συκοφαντήθηκε και ταπεινώθηκε από 
αποβράσματα, αλλά δεν λύγησε. Συνδυάζει το εθνι-
κό με το διεθνικό, το τοπικό με το πανανθρώπινο, το 
επιμέρους με το καθολικό. Είναι η ηθική και αισθητική 
νίκη, η υψηλή πολιτισμική υπεραναπλήρωση της ήττας 
των δυνάμεων της προόδου στα πεδία των άνισων και 
άδικων μαχών με τις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, 
της αντίδρασης, του δωσιλογισμού και της υποτέλειας.

Δεν υπάρχει προηγούμενο/υπόδειγμα βαθύτερης 
οργανικής σύνθεσης της μεγάλης ποίησης με τη με-
γάλη μουσική, αλλά και της λαϊκής παράδοσης με την 
έντεχνη, τη λόγια, τη συμφωνική. 

Δεν αποτυπώνει απλώς συγκυριακά βιώματα. Ιεραρ-
χεί επιλεκτικά τα βαθύτερα και σημαντικότερα, αυτά 
που έχουν ρίζες και πανανθρώπινη προοπτική, τους 
προσδίδει μοναδική αισθητική μορφή και περιεχόμενο, 
τα ανυψώνει σε υψιπετή επικά και λυρικά κελεύσμα-
τα, στο άκουσμα των οποίων δονείται και πάλλεται η 
καρδιά και ο νους, νοηματοδοτείται η ελπίδα και ο σκο-
πός του συλλογικού αγώνα. Σε ένα διαχρονικό προ-
σκλητήριο-εγερτήριο σάλπισμα, που μας προτρέπει 
με τρόπο ανεπανάληπτο «να σηκωθούμε λίγο ψηλό-
τερα», να τσακίσουμε τα δεσμά κάθε δυναστείας, κάθε 
ντόπιου και ξένου δυνάστη, κάθε εκμετάλλευσης και 
καταπίεσης, προσδίδει υπαρξιακό νόημα όχι στο «να 
ξεχωρίσουμε απ’ τον κόσμο», αλλά στο «να σμίξου-
με τον κόσμο»... Για αυτό προτάσσει αυτοκριτικά την 
κομμουνιστική του στράτευση στο στερνό του γράμ-
μα-διαθήκη. Όλα αυτά συγκαταλέγουν τον Μίκη στην 
κορυφή του πανθέου της κλασικής ελληνικής, αλλά και 
της βαθιά πανανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Ας σπάσουμε το φράγμα της ντροπής και της σιω-
πής, που επί δεκαετίες έχει αποκλείσει σχεδόν κάθε 
προβολή/αναφορά στον επικίνδυνο για το καθεστώς 
ορμητικό χείμαρρο αυτού του προσκλητηρίου. Εμείς 
που είχαμε την τύχη να γαλουχηθούμε στο κίνημα με 
τα νάματά του, ας συμβάλλουμε να γίνει κοινωνός 
της καθαρτήριας δύναμης του μηνύματός του και η 
νεολαία μας, παραμερίζοντας φθοροποιούς θορύβους 
και υποκατάστατα. Ας κρατήσουμε αυτό το ανεπανά-
ληπτο στην παγκόσμια δημιουργία φως του Μίκη και 
ας αφήσουμε στην άκρη κάποιες ανερμάτιστες σκιές 
και εκφάνσεις του...

Αθάνατος!
Δημήτρης Πατέλης 

Αν. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Βραδιά μνήμης
Μια βραδιά μνήμης στο Πάρκο Πάρου (σινέ Ένα-

στρον), θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμ-
βρίου, στις 9 το βράδυ, με κινηματογραφικά πορτρέτα 
πρόσφατα χαμένων φίλων, που άφησαν το στίγμα τους 
στη Νάουσα.

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν:
«Οι λέξεις κάνουν μελωδία». Η γνωριμία του 

τραγουδοποιού Γιώργου Ζήκα με τις Κυκλάδες και την 
Πάρο, ο θρυλικός Λαβύρινθος της Νάουσας, το εργα-
στήριο κοσμημάτων, τα τραγούδια και οι δίσκοι, το μα-
γαζί στη Σάντα Μαρία, σε κινηματογραφία του Γιάννη 
Τριτσιμπίδα. Διάρκεια 20 λεπτά.

«Ο κύκλος της Νάουσας». Οι μελετητές Γιάννης 
Βασιλειόπουλος και Ολύμπιος Αλιφιέρης μιλούν για 
τρείς γενιές λογίων της Νάουσας: Τον Εμμανουήλ Σα-
γκριώτη, τον Βασίλη Πράσινο, τον Όθωνα Κάπαρη, τον 

Τάκη Μαθιόπουλο, τον Φραγκίσκο Λεβέντη και τους 
σημερινούς επιγόνους. Η ιστορία του τόπου μέσα από 
παλιές φωτογραφίες, σε κινηματογραφία του Γιάννη 
Τριτσιμπίδα. Διάρκεια 30 λεπτά.

«Ποια παραδοσιακή αρχιτεκτονική;». Δύο 
αρχιτέκτονες της Πάρου μπρος στα αδιέξοδα της 
δόμησης. Ο Πέτρος Μεταξάς, εξιστορεί τα πάθη της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ο Κώστας Γουζέλης, 
διαλογίζεται τη θέση του κτίσματος απέναντι στη γη 
όπου πατεί, σε κινηματογραφία του Φοίβου Κοντο-
γιάννη. Διάρκεια 28 λεπτά.

«Ζωγραφίζουμε τη ζωή μας». Από δεκαετίες 
στην Πάρο ο ζωγράφος Michael Brady δεν έπαψε 
ποτέ να τη ζωγραφίζει. Μιλάει για τη ζωή του στην 
Κούβα, την Ισπανία και το Μεξικό, την Αθήνα του 60, 
τον Νίκυ Γιάκοβλεφ και τοn Γκουζγκούνη, για το νησί 
και τους ανθρώπους του, για τη Νέα Υόρκη και την 
Ολλανδία, για την τέχνη και τη φωτογραφία, τον Δία 
και την Αφροδίτη, σε κινηματογραφία του Γιάννη Τρι-
τσιμπίδα. Διάρκεια 15 λεπτά.
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«Να 
σεβαστούμε 
την 
παραδοσιακή 
μουσική»

Πολλοί νέοι άνθρωποι δείχνουν με έμπρακτο τρόπο 
την αγάπη για την παραδοσιακή μουσική και αναδει-
κνύουν μέσω αυτής τα έθιμα του τόπου μας. Αγαπούν 
την παράδοση και σέβονται την πατροπαράδοτη μου-
σική παιδεία των νησιών μας.

Ένα τέτοιο παράδειγμα νέων μουσικών είναι οι αδερ-
φές Σοφία και Μαρία Κιοσκέρογλου. Πρόκειται 
για δύο νέες μουσικούς. Έχουν φρεσκάδα, έχουν μερά-
κι γι’ αυτό που κάνουν και σε συνδυασμό με το ωδείο 
που διατηρούν προσπαθούν να μυήσουν και άλλα νέα 
παιδιά στην παραδοσιακή μουσική.

Η συνέντευξη
Είστε γεννημένες στην Αθήνα, αλλά με κατα-

γωγή από τη Νάξο. Από ποια ηλικία ξεκινήσατε 
να ασχολείστε με τη μουσική και ποιο ήταν το 
ερέθισμα που σας ώθησε σε αυτό;

«Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση 
να συζητήσουμε θέματα για τη μουσική. Είμαστε γεν-
νημένες στην Αθήνα αλλά με ιδιαίτερες πατρίδες και 
συγκεκριμένα τη Νάξο και τη Μικρά Ασία. Δύο περι-
οχές με πολύ πλούσια μουσικά ακούσματα και πολιτι-
στικές κληρονομιές. Το ερέθισμα για να ασχοληθούμε 
με τη μουσική έγινε μέσα από την αγαπημένη συνήθεια 
των γονέων μας. Δηλαδή, να ακούν μουσική και να 
χορεύουν μέσα στο σπίτι. Οπότε, για εμάς, η μουσική 
ήταν κάτι το γνώριμο και το αναζητούσαμε στη καθη-
μερινότητά μας. Έτσι, σε ηλικία 4 και 6 ετών αντίστοιχα, 
ξεκίνησε η παιδεία μας στη μουσική και το ένα έφερε 
το άλλο». 

Τι ήταν αυτό που σας προσέλκυσε να ασχο-
ληθείτε με την παραδοσιακή μουσική και συ-
γκεκριμένα με τα νησιώτικα; 

«Τα ακούσματα. Η μουσική μεταδίδεται όπως και η 
γλώσσα. Από γενιά σε γενιά. Από τη μητέρα στο παιδί 
κ.ο.κ. Άρα για εμάς, ήταν κάτι το φυσιολογικό να τρα-
γουδήσουμε τη «Θεομηνία», όταν άλλα παιδιά τραγου-
δούσαν το «Έλα μου έλα μου είναι ακίνδυνη η τρέλα 
μου», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απείχαμε από την 
εποχή μας. Ήταν και είναι καθαρά θέμα το πού «χτυπά-
ει» η καρδιά μας, και χτυπάει διαφορετικά όταν ακούει 
Αιγαιοπελαγίτικους και Μικρασιάτικους σκοπούς». 

Η παραδοσιακή μουσική είναι αξία
Βλέπουμε πολλά νέα και μικρά παιδιά, να 

ασχολούνται και να ακούνε νέα είδη μουσι-
κής, αφήνοντας στο περιθώριο την παραδοσι-
ακή και τη λαϊκή μουσική. Υπάρχει κίνδυνος 
στο μέλλον να χαθούν αυτά τα είδη μουσικής, 
στα ακούσματα του κόσμου ή υπάρχουν ακόμα 
νέοι άνθρωποι όπως εσείς που με την φρεσκά-
δα σας θα τα διατηρήσετε;

«Είναι ένα από τα πιο διαχρονικά ζητήματα αυτό που 

μόλις θίξατε. Στατιστικά σε κάθε εποχή, σε κάθε πε-
ρίοδο, «ξεπηδά» και ένα νέο κύμα «υποκουλτούρας» 
(όπως ονομάζονται από πλευράς εθνομουσικολογί-
ας τα διάφορα νέα είδη μουσικής, που ανήκουν στις 
άμεσες επιλογές, κατά πλειοψηφία, των εφήβων και 
νέων). Το χαρακτηριστικό αυτών των νέων ειδών της 
μουσικής ταυτίζεται με το στοιχείο της μόδας. Ωστό-
σο, γίνεται γρήγορα «ντεμοντέ» και ξεθωριάζουν. Εδώ 
όμως το αξιοσημείωτο είναι ότι η παραδοσιακή μουσι-
κή δεν μπορεί να «σκεπαστεί» από κανένα άλλο είδος 
μουσικής, ούτε όμως και να ξεχαστεί. Είναι όπως η 
μητέρα μας... όσο και να την απαρνηθούμε στην εφη-
βεία.... παραμένει αξία για τη ζωή μας. Η παραδοσιακή 
μουσική είναι τόσο «ηχηρή» και τόσο δυνατή από μόνη 
της, που θα υπάρχει πάντα. Αυτό που θα πρέπει να 
κάνουμε όσοι ασχολούμαστε με εκείνη. Πρέπει να την 
αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, ώστε να μπορέσουμε 
και να γίνουμε άξιοι συνεχιστές της».

Στο δίσκο σας με τίτλο «Μπλε θάλασσα» συ-
νεργάζεστε και με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο. 
Πώς ήταν η εμπειρία της συνεργασίας μαζί του. 

«Μπλε θάλασσα». Δυο λέξεις σταθμός για εμάς. Στη 
διαδρομή για την ολοκλήρωση του νέου μας δίσκου 
είχαμε τη χαρά να συμπορευτούμε με ανθρώπους που 
πίστεψαν σε εμάς και έδωσαν την ψυχή τους για το 
τελικό αποτέλεσμα. Ο Βαγγέλης είναι ένας χείμαρρος, 
ένας υπέροχος μουσικός και άνθρωπος. Θέλουμε όμως 
και αισθανόμαστε να εκφράσουμε την αγάπη μας, όχι 
μόνο για τον αγαπημένο Βαγγέλη Κονιτόπουλο, αλλά 
και για τον άξιο θαυμασμού -βαθιάς εκτίμησης σεβα-
σμού- και ξεχωριστό για εμάς, Θανάση Περιστεράκη. 
Ο κ. Θανάσης είναι ο στιχουργός της καρδιάς μας που 
με τους στίχους του εκφράζει και συγκινεί τους πάντες. 
Ποιος δεν έχει τραγουδήσει, δεν έχει γλεντήσει δεν έχει 
συγκινηθεί, δεν έχει ερωτευτεί με τα τραγούδια του; Δε 
θα μπορούσαμε όμως να μην εκφράσουμε τον σεβα-
σμό μας και στους Γιάννη Ανδρή, Αντώνη Γκαρδάση, 
Αντώνη Κουτσοκέρη (οι άλλοι μουσικοσυνθέτες μας) 
καθώς και στον αγαπημένο μας Νίκο Δρακάκη (Studio 
Nikos D) υπεύθυνος στη μίξη τον προγραμματισμό και 

την ενορχήστρωση» . 

Το διαδίκτυο
Πολλά τραγούδια σας τα έχετε ανεβάσει στο 

Youtube. Είναι αυτός ο νέος τρόπος για να βρει 
μια διέξοδο ένας νέος καλλιτέχνης και να του 
ανοίξει ο δρόμος στον χώρο της μουσικής; 

«Το διαδίκτυο είναι πλέον μέρος της ζωής όλων μας. 
Συνεπώς και το Youtube αποτελεί ένα μέσο προβολής 
της δουλειάς των καλλιτεχνών. Παλαιότερα ήταν οι δί-
σκοι των 33 στροφών, μετά των 45 μετά των 78 μετά 
οι κασέτες κλπ. Πλέον είναι το Internet». 

Έχετε το δικό σας ωδείο αλλά συμμετέχετε 
και σε συναυλίες. Ποιο είναι αυτό που σας «γε-
μίζει περισσότερο»; 

«Μας γεμίζει η μουσική! Όταν αγαπάς έναν άνθρω-
πο, τον αγαπάς το ίδιο είτε τον συναντήσεις στο θέα-
τρο είτε στο γραφείο είτε στο πάρκο. Τον αγαπάς και 
νιώθεις πλήρης που τον έχεις. Έτσι λοιπόν είναι και για 
εμάς το ωδείο και οι παραστάσεις μας. Εμείς αγαπάμε 
τη μουσική είτε μέσω της εκπαίδευσης είτε μέσω των 
παραστάσεων -συναυλιών. Πώς μπορούμε να τα ξε-
χωρίσουμε μέσα μας;».

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;
«Οι στόχοι μας είναι αρκετοί, καθώς η μουσική δεν 

έχει τέλος. Όμως ένας από τους στόχους μας είναι «Με 
πυξίδα της καρδιάς» να «Πάμε στα νησιά» να περά-
σουμε τη «Μπλε θάλασσα», να φτάσουμε στο «Νησί 
μου Κυκλαδίτικο» να δούμε τη «Μάνα”»μας , να στή-
σουμε γλέντι στην αυλή, «Με βιολί και με λαούτο», να 
φυσά όμορφα το «Μαϊστράλι» και να μυρίζει γιασεμί 
(τα παραπάνω αποτελούν τίτλοι των τραγουδιών από 
το δίσκο των μουσικών)». 

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν 
σας ρώτησα;

«Να ακούει ο κόσμος μουσική. «Πραγματική μου-
σική». Βιολογική θα τη λέγαμε. Ας ακούει κι απ’ την 
άλλη, όλα χρειάζονται, αλλά η αλήθεια της μουσικής 
δεν κρύβεται στην εμπορικότητα!».

Γιώργος Κοντός

Η συνέντευξη της εβδομάδας
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