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ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, 
ΣΙΔΗΡΟΥ, ΠΑΝΕΛ

ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ

Α Λ Ι Φ Ρ Α Γ Κ Η Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ

Επιχειρηματικότητα
 fΝέα επιχειρηματική 
κίνηση από τη Sky Express 
“ανοίγει” το δρόμο για την 
άφιξη διεθνών πτήσεων 
σε νησιά με μικρότερα 
αεροδρόμια

 fΣυνεργασία της ελληνικής 
αεροπορικής εταιρείας με 
τον όμιλο Air France - KLM, 
που δίνει τη δυνατότητα 
άφιξης επισκεπτών 
από δεκάδες χώρες της 
Ευρώπης και όχι μόνο στα 
νησιά, μέσω ανταπόκρισης 
από Αθήνα          8σελ. 16

Θηρασιά

 fΣτις δράσεις, που θα 
πραγματοποιηθούν τη νέα 
περίοδο ανασκαφής στον 
πρωτοκυκλαδικό οικισμό 
στην Κοίμηση Θηρασιάς, 
συμβάλλει ενεργά, για μία 
ακόμη χρονιά, ο Δήμος 
Θήρας

 fΟ οικισμός προσφέρει 
σημαντικά στοιχεία για 
τις πρώιμες φάσεις της 
Εποχής του Χαλκού και 
συμπληρώνει την εικόνα 
από το προϊστορικό 
Ακρωτήρι               8σελ. 2

 Aθλητισμός

 fΟ Φοίνικας Σύρου επικράτησε και εκτός έδρας με 

1-3 σετ του Παμβοχαϊκού και πέρασε στα ημιτελικά

 f Το "Πειρατικό" θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με 

μειονέκτημα έδρας               8σελ. 11

Αφίξεις περιορισμένης δυναμικής στην πλειοψηφία τους οι προγραμματισμένες 
προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στη Σύρο για το 2019

Στασιμότητα στην 
κρουαζιέρα • Ελάχιστες οι ποιοτικές εξαιρέσεις αφίξεων 

κρουαζιέρας στην πρωτεύουσα των Κυκλά-
δων για τη φετινή σεζόν 

 • Νέος κύκλος “υποτονικών” προσεγγίσεων 
στο λιμάνι της Ερμούπολης από τον Μάιο 
ως και τον Οκτώβριο 

 • Άκρως περιορισμένες οι οικονομικές προσ-
δοκίες του εμπορικού κόσμου με φόντο την 
ατζέντα των 54 προσεγγίσεων που γνωστο-
ποιήθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

 • Εκφράστηκαν παράπονα προς τη Δημοτι-
κή Αρχή από μέλη του εμπορικού κόσμου 

 • Στα τυφλά... πορεύθηκε η Σύρος καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, με τον 
πρόεδρο Δ. Κοσμά να δίνει τη δική του ερ-
μηνεία για την εικόνα του θαλάσσιου του-
ρισμού στο νησί 

 • Με εννέα προσεγγίσεις πολυτελούς 
κρουαζιέρας συνδράμει το Επιμελητή-
ριο Κυκλάδων, μετά από οργανωμένες  
ενέργειες                                 8σελ. 8 - 9

Μελισσοκομικός Σύλλογος Σύρου
 fΔενδροφύτευση στον κατασκηνωτικό χώρο στο Μέγα Γιαλό σε συνεργασία με  

τον Κυνηγετικό Όμιλο Σύρου και τον Ροταριανό Όμιλο Ερμουπόλεως

 fΣημαντική προσπάθεια εμπλουτισμού της μελισσοκομικής χλωρίδας της περιοχής 

στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος "Let's do it Greece"        8σελ. 5

Keep Aegean Blue
 fΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Σύρο 
η περιβαλλοντική δράση της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό “All For Blue

 fΜαθητές Λυκείου και δύτες 
συγκέντρωσαν δύο τόνους απορριμμάτων από την ακτή Λαδόπουλου

 fΣυνέντευξη της συντονίστριας της αποστολής, Κατερίνας Τοπούζογλου 8σελ. 7
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Στις δράσεις, που θα 
πραγματοποιηθούν 
στο πλαίσιο της νέας 
περιόδου ανασκαφής 
στον πρωτοκυκλα-
δικό οικισμό  στην 
Κοίμηση Θηρασιάς, 
συμβάλλει ενεργά, 
για μία ακόμη χρονιά, 
ο Δήμος Θήρας, με 
απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου.

Ο οικισμός, που κάθε χρόνο 
φέρνει στην επιφάνεια 
νέα, πολύτιμα στοιχεία, 

καταλαμβάνει την κορυφή και 
τα ανώτερα πρανή επιβλητικού 
λόφου στο νότιο άκρο της ση-
μερινής Θηρασίας, στο φρύδι 
της προεκρηξιακής καλδέρας, 
χρονολογείται στην Πρώιμη 
και Μέση Εποχή του Χαλκού 
και δίνει σημαντικά στοιχεία 
για το σύμπλεγμα Θήρας-Θη-
ρασίας κατά τις πρωιμότερες 
φάσεις της Εποχής του Χαλκού. 
Η ανασκαφή διεξάγεται υπό την 
ευθύνη των Κ. Σμπόνια, από το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Τζαχίλη, 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
Μ. Ευσταθίου, εκ μέρους της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλά-
δων, με τη συνεργασία διεπι-
στημονικής ομάδας ερευνητών 
και την υποστήριξη του Δήμου 
Θήρας, του INSTAP και της Γε-
νικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

“Ήπια ανάπτυξη με 
βάση την ανάδειξη 
της ιστορίας”

Το θέμα ήλθε προς συζήτηση, 
κατά την τελευταία συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Θήρας, μετά από ηλε-
κτρονική επιστολή της κ. Ίριδος 
Τζαχίλη και του κ. Κώστα Σμπό-
νια, προκειμένου ο Δήμος να 
συνεισφέρει, για τη νέα περίοδο 
ανασκαφής στη Θηρασιά, με το 
ποσό των 9.000 ευρώ, το οποίο 
και δικαιολογείται, στο πλαίσιο 
του αιτήματός τους. 

Ξεκινώντας από μία σύντομη 
ενημέρωση, οι κ.κ. Τζαχίλη και 

Σμπόνιας σημειώνουν, πως “η 
ομάδα μας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
υπεύθυνος Κ. Σμπόνιας, Πανε-
πιστήμιο Κρήτης υπεύθυνη Ιρις 
Τζαχίλη, Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων, υπεύθυνη Μ. Ευ-
σταθίου) συνέχισε πέρυσι την 
ανασκαφή για πέμπτη χρονιά 
στη νότια Θηρασία, στη θέση 
Κοίμηση, έξω από το ομώνυμο 
μοναστήρι στα νότια και νοτιο-
ανατολικά πλατώματα. Η ανα-
σκαφή φέρνει στο φως έναν 
πρωτοκυκλαδικό και μεσοκυ-
κλαδικό οικισμό της 3ης και των 
αρχών της 2ης χιλιετίας π.Χ., 
με μέτωπο προς την καλντέρα 
στα ανατολικά και το Ασπρο-
νήσι στα νότια. Ο οικισμός της 
Κοίμησης προσφέρει σημαντικά 
στοιχεία για το σύμπλεγμα Θή-
ρας-Θηρασίας κατά τις πρώιμες 
φάσεις της Εποχής του Χαλκού 
και συμπληρώνει την εικόνα 
από το προϊστορικό Ακρωτήρι, 
οι πρώιμες φάσεις του οποίου 

σώζονται με αποσπασματικό μό-
νο τρόπο κάτω από τα ερείπια 
της μεταγενέστερης πόλης της 
Ύστερης Εποχής του Χαλκού”. 

Σύμφωνα με τους υπεύθυ-
νους της ανασκαφής, “οι ανα-
σκαφικές τομές κατά το 2018 
διανοίχθηκαν στη νότια πλευ-
ρά του λόφου της Κοίμησης σε 
σημείο όπου κατά την γεωφυ-
σική έρευνα είχαν εντοπιστεί 
πιθανά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
εγκιβωτισμένα στα στρώματα 
της μινωικής έκρηξης. Εντοπί-
στηκαν μεγάλοι ευθύγραμμοι 
τοίχοι, ενώ ο σημαντικότερος 
ανεσκαμμένος χώρος κατέβαι-
νε ανασκαφικά σε βάθος δύο 
μέτρων δίνοντας ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για τη χρήση του 
χώρου κατά την Μέση Εποχή 
του Χαλκού. Ένα άλλο σημαντικό 
έργο ήταν ο διασαφηνισμός των 
στρωμάτων και των δαπέδων 
σε άνδηρο στο κέντρο περίπου 
του ανασκαμμένου οικισμού. 
Έγιναν επίσης εργασίες στερέ-
ωσης καθώς και αποτύπωση 

του χώρου της ανασκαφής αλλά 
και της γενικής τοπογραφίας με 
χρήση ψηφιακού σαρωτή και 
drone”.

Τα αποτελέσματα της ανα-
σκαφής, όπως υπενθυμίζουν 
οι υπεύθυνοι, παρουσιάστηκαν 
στους κατοίκους της Θηρασίας 
σε εκδήλωση στη Μονή της Κοί-
μησης στις 25 Αυγούστου του 
2018 καθώς και στην ημερίδα 
που διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Πολιτών Οίας σε συνεργασία 
με τον Δήμο Θήρας στην Οία 
στις 28 Οκτωβρίου 2018, με 
ομιλητές τους Ι. Τζαχίλη και Κ. 
Σμπόνια, ενώ τονίζουν, πως “η 
σημασία της ανασκαφής και των 
ευρημάτων της παρουσιάστη-
καν επίσης σε δελτίο τύπου του 
Υπουργείου Πολιτισμού και προ-
βλήθηκαν επίσης από το σύνολο 
του ελληνικού τύπου”, καθώς 
“μέσα από τα δημοσιεύματα αυτά 
προβάλλεται το νησί της Θηρα-
σίας και το επιστημονικό έργο 
που διεξάγεται με τη στήριξη 
του Δήμου Θήρας. Η ανασκα-

φική έρευνα συμβάλλει επίσης 
συνολικά σε μία ήπια ανάπτυξη 
της Θηρασίας βασισμένης στην 
ανάδειξη της ιστορίας και των 
αρχαιολογικών χώρων του νη-
σιού, για τους οποίους πολύ λίγα 
πράγματα είναι γνωστά μέχρι 
σήμερα”.

Μελέτη  
των ευρημάτων  
και συνέχιση  
της ανασκαφής  
για το 2019

Σε ό,τι αφορά στη νέα ανα-
σκαφική περίοδο, οι εργασίες 
περιλαμβάνουν δύο πτυχές, η 
πρώτη εκ των οποίων αφορά 
στην έρευνα και θα διεξαχθεί 
από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 
Ιουνίου 2019 στο Μουσείο 
Προϊστορικής Θήρας στα Φη-
ρά και σχετικά με τη μελέτη των 
ευρημάτων των προηγούμενων 
ετών. Στην μελέτη συμμετέχουν 
οι βασικοί συνεργάτες της έρευ-
νας, περίπου 6 άτομα. Το δεύ-

τερο κομμάτι περιλαμβάνει την 
καθαυτό ανασκαφή στη θέση 
Κοίμηση και θα διεξαχθεί από 
τις 6 Αυγούστου έως τις 30 
Αυγούστου 2019. Υπολογίζε-
ται ότι θα απασχοληθούν 17 
περίπου εργαζόμενοι, τεχνίτες 
ανασκαφής, αρχιτέκτονες και 
αρχαιολόγοι.

Σύμφωνα με τους Τζαχίλη και 
Σμπόνια, ο προϋπολογισμός των 
εξόδων και συνεπώς το αίτημα 
για τα 9.000 ευρώ από το Δήμο 
Θήρας περιλαμβάνει:

Για το πρώτο διάστημα ερ-
γασιών (Ιουνίου 2019) στο 
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας 
αιτείται το ποσόν των 2.000 
ευρώ για την κάλυψη των εξό-
δων φιλοξενίας έξι περίπου 
ερευνητών (έξοδα μετακίνησης, 
ενοικίαση αυτοκινήτου για το δι-
άστημα αυτό και μερική κάλυψη 
των εξόδων διατροφής).

Για τις ανασκαφικές εργασί-
ες στην Κοίμηση (Αύγουστος 
2018) υπολογίζεται το ποσόν 
των 7.000 ευρώ. Θα καλυ-
φθούν οι δαπάνες φιλοξενίας 
που περιλαμβάνουν τις δαπάνες 
μετάβασης, διατροφής, μετακί-
νησης (ενοικίαση αυτοκινήτου) 
και μερικής διαμονής 17 περί-
που ατόμων (τεχνίτες, αρχιτέ-
κτονες, αρχαιολόγοι).

Οι υπεύθυνοι της ανασκα-
φής κλείνουν την ηλεκτρονική 
επιστολή τους, ευχόμενοι “ο 
δήμος να μας ενισχύσει και 
οι προσπάθειες όλων μας και 
οι δικές μας και του δήμου να 
έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για 
την έρευνα και την πρόοδο της 
Θηρασίας”, με το Σώμα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου να στηρίζει, 
κατά πλειοψηφία, το αίτημα των 
αρχαιολόγων, για την πρόβλεψη 
των συγκεκριμένων δαπανών.

Πολιτισμός

Ακτοπλοϊκά & Αεροπορικά εισιτήρια
Air & Boat Tickets

rent a car

http://www.vassilikos.gr/

με ένα τηλεφώνημα - just one call

2281084444
Ρηγούτσος - Ρούσσος - Παππάς Ο.Ε.
Παρακοπή  - Σύρος τηλ.: 22810-42666

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Service - Ανταλλακτικά

Της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

Δυναμική συνέχεια της αρχαιολογικής ανασκαφής στη θέση Κοίμηση της Θηρασιάς

“Συμπληρώνει το  
προϊστορικό Ακρωτήρι”
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Πολυτιμη Παρουσια

και στο ΔιαΔικτυοwww.koinignomi.gr
Π ο λ υ τ ι μ η  Π α ρ ο υ σ ι α  κ α ι  σ τ ο  Δ ι α Δ ι κ τ υ ο

Ανοικτά θέματα στο οδόστρωμα της οδού Αθανασίου Διάκου  
και στην περιοχή Βροντάδο (θέση Φρερ)

Ακροβασίες... ισορροπίας
Καθημερινές ασκήσεις ισορροπίας πρέπει 
να πραγματοποιούν οι οδηγοί δικύκλων 
στην περιοχή του Βροντάδου και κυρίως 
όσοι διέρχονται από την οδό Αθανασί-
ου Διάκου, αφού τα σοβαρά προβλήματα 
του οδοστρώματος, απαιτούν αυξημένα 
αντανακλαστικά ενώ γεννούν ανησυχία. 

Η εικόνα του άκρως κατεστραμμένου οδοστρώματος με τις 
μεγάλες λακκούβες και τα κενά τμήματα εξαιτίας της ασφάλτου 
που έχει αποκολληθεί προκαλούν έντονο πρόβλημα στην 

ασφαλή διέλευση των δικυκλιστών, οι οποίοι πρέπει να μειώνουν 
– σημαντικά - ταχύτητα προκειμένου να μη χάσουν την ισορροπία 
τους και να μην τραυματιστούν από κάποια πτώση.

Το πρόβλημα αφορά κυρίως τους οδηγούς μηχανών, ενώ τις 
βραδινές ώρες είναι άκρως επικίνδυνο το σημείο της οδού Αθα-
νασίου Διάκου που οδηγεί στην παράκαμψη της οδού Ανδρέα 
Παπανδρέου (Λαλακιά), αφού η συγκεκριμένη θέση χαρακτηρίζεται 
από απότομες στροφές. 

Πρόκειται για έναν δρόμο που έχει καταγράψει μεγαλύτερες 
φθορές εξαιτίας και της μη καλής αποκατάστασης του οδοστρώμα-
τος μετά από εργασίες τρίτων, με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης 
να καλείται πλέον να ανταποκριθεί άμεσα σε επίπεδο εργασιών 
“επούλωσης” των μεγάλων προβλημάτων.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2298

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Από σταθερό 30€ • Παράδοση κατ' οίκον με ταχυδρομείο 30€ 
• Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, Ιδρύματα, Τράπεζες 200€ • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,50€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:
 Τέτα Βαρλάμη (vart@koinignomi.gr )
Αεροδρομίου 22 Ερμούπολη  ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
841 00 Σύρος Άννα-Τερέζα Δαλμυρά (adal@koinignomi.gr)
ΤΗΛ.: 22810 86900 Αντώνης Μπούμπας (amp@koinignomi.gr)
FAX: 22810 80349 Σταύρος Μαυράκης (smavr@koinignomi.gr)
www.typokykladiki.gr Ευαγγελία Κορωναίου (ekor@koinignomi.gr)
E-mail: info@koinignomi.gr 
www.koinignomi.gr ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
 Μαίρη Ρώτα
 Δημήτρης Σιδερής
 Γιώργος Ξανθάκης
 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ:  ΣΚΙΤΣΟ:    
Βοκοτοπούλου 2Β  Τάκης Χάλαρης 
ΤΗΛ./FAX: 22810 84520

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ- ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. Παντελής Βαρθαλίτης (εσωτ. 210)
 E-mail: pvar@koinignomi.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: 
Γιώργος Ιωσ. Βακόνδιος Πέννυ Συριανού (εσωτ. 202)
E-mail: gvacondios@typokykladiki.gr  E-mail: psyr@koinignomi.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: 
Κατερίνα Βιδάλη (εσωτ. 201)  Μαρίνα Μιχαήλ (εσωτ. 302) 
E-mail: katerina@koinignomi.gr E-mail: marm@typokykladiki.gr

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "ΔΙΑΒΑΤΑ"

Με μια γρήγορη 
ματιά Του Σταύρου Μαυράκη

"Εκπρόσωποι αρχών, ακόμα 
κι αν δεν είναι εκλεγμένοι!
Νέα οπτική προεκλογικής 

προσέγγισης! ''

Όλα θα ήταν καλύτερα αν 
υπήρχε όλη αυτή η ευαισθησία

Π
ώς να μην σχολιάσεις ή 

να το αφήσεις να περά-

σει χωρίς καν να ανα-

φερθείς σε… αυτό. Και ξαφνικά 

μάθαμε. Αλήθεια τη μάθαμε; 

Ωχ το η Α΄ κλειστή αίθουσα 

του αθλητικού κέντρου του 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 

στάζει όποτε βρέχει. Μα είναι 

αλήθεια; Πράγματι συμβαίνει; 

Πότε ξεκίνησε να περνά το νερό 

της βροχής στο εσωτερικό του 

κλειστού; Κλειστό ή ανοικτό βέ-

βαια δεν αλλάζει κάτι καθώς και 

στα δύο χρησιμοποιείς ομπρέ-

λα όποτε βρέχει. Μακάρι όλη 

αυτή η ευαισθησία να υπήρχε 

όμως τώρα, λίγους μήνες πριν 

τις εκλογές, αλλά όλα αυτά τα 

χρόνια που υπάρχει το πρόβλη-

μα. Ένα πρόβλημα το οποίο θα 

πρέπει να γυρίσουμε αρκετά 

χρόνια τον χρόνο πίσω για να 

βρούμε την αρχή. Βέβαια όπως 

είναι φυσικό κάθε χρόνος που 

περνά το πρόβλημα γίνεται όλο 

και μεγαλύτερο. Αφού ξεκίνησε 

με μερικές σταγόνες σε κάποια 

γωνιά και σήμερα όποτε βρέχει 

το κλειστό μετατρέπετε σε… πι-

σίνα. Όταν κι όποτε αναφερόταν 

σε ρεπορτάζ το συγκεκριμένο 

πρόβλημα, όπως και κάποια 

άλλα καθώς υπάρχουν πολλά, 

γινόμαστε οι κακοί. Αυτοί που 

θέλουμε το κακό όσων είναι στη 

διοίκηση για παράδειγμα του 

Αθλητικού Κέντρου. Τόσο τώρα 

που είναι απλά μία απλή επιτρο-

πή όσο και πριν όταν υπήρχε ο 

Οργανισμός. Αν υπήρχε έστω 

και η μισή ευαισθησία που δεί-

χνουν τώρα αρκετοί τώρα δεν 

θα είμαστε σε πολλά πράγματα 

σε αυτήν την κατάσταση. Όμως 

δυστυχώς οι περισσότεροι το 

θυμούνται όταν πλησιάζουν οι 

εκλογές γιατί πολύ απλά ανα-

ζητούν ή… κυνηγούν την ψήφο 

του πολίτη. Σίγουρα υπάρχουν 

και οι εξαιρέσεις αφού ελά-

χιστοι για να μην πως ένας ή 

δυο ήταν κοντά στο… πρόβλημα 

και το αναδείκνυαν. Δεν θα πω 

πως μόνο αυτοί δικαιούται να 

μιλούν η να αναφέρονται σε 

αυτό, αλλά δυστυχώς για τους 

περισσότερους είναι μόνο οι 

συγκεκριμένοι για το πραγματι-

κό πρόβλημα. Η κατάσταση του 

αθλητικού κέντρου είναι αυτή 

που είναι για από την μία υπήρχε 

η… αδιαφορία και οι… εμείς που 

τα ξέρουμε όλα. Επομένως το 

μόνο που έχει γίνει μέχρι σήμε-

ρα είναι μία… τρύπα στο νερό. 

Περνώντας ακόμη και έξω από 

το κλειστό και βλέπονταν την 

εικόνα του καταλαβαίνει πως 

το κτήριο έχει τεράστια προ-

βλήματα και όχι μόνο η εισροή 

των υδάτων από την βροχή. 

Κυρίες και κύριοι, υποψήφιοι 

και μη, το κλειστό αντιμετωπίζει 

τεράστια προβλήματα και πλέον 

δεν είναι μόνο η οροφή η οποία 

προφανώς και θα πρέπει και 

να αντικατασταθεί. Πρόβλημα 

υπάρχουν και στα παράθυρα 

τα οποία ακόμη και οι κάσες 

είναι διαλυμένες, οι πόρτες, οι 

κολόνες, αλλά και φυσικά το 

παρκέ το οποίο με τόση βρο-

χή έχει… σαπίσει. Μία μικρή 

βόλτα από το κλειστό και όσοι 

τολμηροί θέλουν μπορούν να 

ανέβουν την εξωτερική σκάλα 

και να βρεθούν στον υποτιθέ-

μενο δημοσιογραφικό χώρο, θα 

διαπιστώσουν πως δεν θέλει 

μόνο η οροφή βελτίωση. Βελ-

τίωση θέλει όλο το κτήριο και 

ίσως τα 600 χιλιάρικα αυτή τη 

στιγμή μπορεί να φαντάζουν 

και… λίγα. Για είναι απλή λογική, 

πως κύριοι ότι αφήνουμε μας… 

αφήνει. Μακάρι όλη αυτή η ευ-

αισθητοποίηση να υπάρξει και 

μετά τον Μάιο και όχι μόνο στην 

προεκλογική περίοδο.
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Μία από τις μεγαλύτε-
ρες περιβαλλοντικές 
δράσεις τόσο στις 
Κυκλάδες όσο και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκε 
χθες στην περιοχή 
του Μέγα Γιαλού, στο 
πλαίσιο του πανελ-
λαδικού εθελοντικού 
προγράμματος «Let’s 
do it Greece».

Ο Μελισσοκομικός Σύλλο-
γος Σύρου διοργάνωσε 
δενδροφύτευση στο 

χώρο της Κατασκήνωσης του 
Νεανικού Επιμορφωτικού Ομίλου 
Σύρου (Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλ-
λου και Μεθοδίου) με στόχο τον 
εμπλουτισμό της μελισσοκομικής 
χλωρίδας της περιοχής, η οποία 
έχει δοκιμαστεί από πολλές πυρ-
καγιές.

Η πρωτοβουλία αυτή αγκα-
λιάστηκε από τον Ροταριανό 
Όμιλο Ερμουπόλεως και τον 
Κυνηγετικό Σύλλογο Σύρου οι 
οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους 
με τον Μελισσοκομικό Σύλλο-
γο, επιχειρώντας να συμβάλουν 
στην ενδυνάμωση του φυσικού 
πλούτου του νησιού μας και 
ταυτόχρονα στη δημιουργία των 
κατάλληλων προϋποθέσεων για 
τη διάσωση και ανάπτυξη του 
πληθυσμού των μελισσών στον 
τόπο μας.

Συνολικά φυτεύτηκαν περισ-
σότερα από 700 δενδρύλλια 
σε σημεία που είχαν προετοιμα-
στεί κατάλληλα. Ο Δήμος Σύρου 
– Ερμούπολης διέθεσε προσω-
πικό για να σκάψει τρύπες σε όλη 
την περιοχή, ενώ θα τοποθετήσει 
και λάστιχα για το πότισμα των 

φυτών. Σημειώνεται πως τα μι-
σά δέντρα ήταν προσφορά της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
από το φυτώριο της Ρόδου. Στη 
δράση συμμετείχαν μέλη των 
εμπλεκόμενων φορέων, η 4η 
Αγέλη Λυκοπούλων Σύρου, αλλά 
και ιδιώτες.

Στόχος η φύτευση 
1.000 δέντρων  
ετησίως

Για την πραγματοποίηση της 
συγκεκριμένης δράσης, ο Με-
λισσοκομικός Σύλλογος Σύρου 
αναζήτησε δημόσιους χώρους οι 
οποίοι θα είχαν νερό. «Ο χώρος 
της κατασκήνωσης στον Μέγα 
Γιαλό έχει γεώτρηση και μια 
δεξαμενή με 300 κυβικά νερό 
που μας επιτρέπουν να εξασφα-
λίσουμε τα δύο πρώτα χρόνια 
ποτίσματος, με στόχο την ανθο-
φορία των δέντρων», δήλωσε 
στην «Κοινή Γνώμη», ο πρόε-
δρος Γεράσιμος Σκορδίλης.

Κατέστησε δε γνωστό ότι όρα-
μα του Συλλόγου είναι η φύτευση 
1.000 δέντρων κάθε χρόνο, σε 
διαφορετικό χωριό της Σύρου, 
η οποία πέρα από την σπουδαία 
περιβαλλοντική σημασία της, θα 
βοηθήσει εξίσου για μία δεύτε-
ρη ανθοφορία θυμαριού. «Με 
αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε 
να αναπτύξουμε τη χλωρίδα του 
νησιού μας και χαιρόμαστε που 
η πρωτοβουλία μας τυγχάνει 
της υποστήριξης τόσο από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 
τον Δήμο, όσο και από φορείς και 
πολίτες», πρόσθεσε ο κ. Σκορ-
δίλης. Δεν παρέλειψε μάλιστα 
να ευχαριστήσει θερμά και τον 
ΝΕΟΣ, ο οποίος παραχώρησε 

απλόχερα τον χώρο του για την 
πραγματοποίηση της δράσης που 
ανοίγει το δρόμο για την αναμόρ-
φωση της περιοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα 
τελευταία χρόνια, ο Μελισσο-
κομικός Όμιλος Σύρου δίνει πιο 
ενεργά το «παρών» μέσα από 
την υλοποίηση δράσεων που 
αποσκοπούν στην ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με τον ση-
μαντικά αυτό κλάδο της πρωτο-
γενούς παραγωγής. Ειδικότερα, 
τον Δεκέμβριο του 2018, πα-
ρουσιάστηκαν στο Επιμελητήριο 
Κυκλάδων τα αποτελέσματα της 
έρευνας για τα προβλήματα των 
μελισσοκόμων στα νησιά των 
Κυκλάδων. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα το οποίο εκτελείται 
μέσω Προγραμματικής Σύμβα-
σης ανάμεσα στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Στο 
πλαίσιο αυτό, το Χημείο του Κρά-
τους έκανε ανάλυση στα μέλια 
μας, προκειμένου τα προϊόντα 
μας να λάβουν προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)», 
εξήγησε ο κ. Σκορδίλης.

Επιπλέον, ένα από τα σχέδια 
του Συλλόγου είναι και η διορ-
γάνωση γιορτής μελιού στην 
Ερμούπολη κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, που θα δώσει 
την ευκαιρία στους παραγωγούς 
να προβάλουν τα προϊόντα τους. 
«Λόγω της περσινής ξηρής περι-
όδου, η παραγωγή ήταν μηδενική 
γι’ αυτό προβαίνουμε σε αυτές 
τις δράσεις για να μπορέσουμε 
να κάνουμε μια φθινοπωρινή αν-
θοφορία ώστε να συντηρηθούν 
τα μελίσσια χωρίς να χαθούν 
πληθυσμοί». Καταλήγοντας, ο 
κ. Σκορδίλης σημείωσε ότι οι 
φετινές βροχές μπορούν να 
βοηθήσουν στη βελτίωση της 
υπάρχουσας κατάστασης, αρ-
κεί οι καιρικές συνθήκες να 
παραμείνουν ευνοϊκές και το 
επόμενο χρονικό διάστημα. «Η 
ανθοφορία του θυμαριού ξεκι-
νάει στις 5 Ιουνίου. Ωστόσο, αν 
υπάρξει καύσωνας, δυστυχώς 
τα αποτελέσματα δεν θα είναι 
τα επιθυμητά», υπογράμμισε ο 
πρόεδρος του Μελισσοκομικού 
Συλλόγου Σύρου.

Ενεργή συμμετοχή 
των Προσκόπων  
στις δράσεις του 
“Let’s do it Greece”

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαί-
σιο του «Let’s do it Greece», 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές 
δράσεις καθαρισμού σε διάφο-
ρες περιοχές της Σύρου με τη 
συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων, 
πολιτιστικών συλλόγων, γονέ-
ων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ενεργή ήταν για μία ακόμη 
φορά η συμμετοχή της Περιφε-
ρειακής Εφορείας Προσκόπων 
Κυκλάδων. Το 1ο Σύστημα 
συμμετείχε στον καθαρισμό 
της παραλίας του Φοίνικα σε 
συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Φοίνικα.  Η 4η Αγέλη  

Λυκοπούλων Σύρου βοήθησε 

στη μεγάλη δεντροφύτευση 

στους Νήτες. Η  4η Ομάδα 

Ναυτοπροσκόπων Σύρου και 

οι Κοινότητες Ανιχνευτών 

συμμετείχαν στον καθαρισμό 

της παραλίας του Γαλησσά σε 

συνεργασία με τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Γαλησσά και τέλος, η 

Ένωση Παλαιών Προσκόπων 

Κυκλάδων μαζί με στελέχη της 

ΠΕ Κυκλάδων πραγματοποίησε 

καθαρισμό και ασβέστωμα των 

τοίχων στο Κοιμητήριο των Αγ-

γέλων στην Άνω Σύρο.
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Χρηστιάννα Πάπιτση

Περιφερειακή Σύµβουλος 
Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου 

τ. Εντεταλµένη Πολιτισµού Κυκλάδων

Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος

MSc ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Εκπαιδευτικός στις Νέες Τεχνολογίες

    εννήθηκα στη Σύρο, όπου ζω µέχρι σήµερα,   
είµαι 38 ετών και είµαι παντρεµένη µε τον Ιωσήφ 
Σαργολόγο. Ξεκινάω την εκπόνηση της διδακτορικής 
µου διατριβής στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής µε 
αντικείµενο τον Πολιτισµό και τις Νέες Τεχνολογίες, 
ενώ έχω ήδη δύο µεταπτυχιακούς τίτλους, στη 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) και στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων (ΕΑΠ) έχοντας αρχικά σπουδάσει 
Μηχανικός Βιοµηχανικής Πληροφορικής (ΑΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ). Επίσης, έχω τίτλους Παιδαγωγικής 
Επάρκειας από το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και τον Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), 
ενώ έχω συµµετέχει σε πληθώρα σεµιναρίων και 
συνεδρίων µε αντικείµενα -µεταξύ άλλων- τη θέση της 
γυναίκας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, την ισότητα 
των δύο φύλων, την αξιοποίηση των τεχνολογιών 
της πληροφορίας, τη νεανική γυναικεία και ευρύτερη 
επιχειρηµατικότητα, την Περιφερειακή Ανάπτυξη. 
Ενεργό µέλος της Ένωσης Τουριστικών Καταλυµάτων 
Σύρου από το 2010 της οποίας διετέλεσα Πρόεδρος την 
περίοδο 2016-2017.

Έλαβα µέρος για πρώτη φορά στις περιφερειακές 
εκλογές το 2014 όπου εκλέχθηκα Περιφερειακή 
Σύµβουλος Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Σύρου. Από το 2014 έως το 2018, ήµουν 
Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΝΑι. 

Την περίοδο 2017–2018, διετέλεσα Εντεταλµένη 
Περιφερειακή Σύµβουλος στο Τµήµα Πολιτισµού 
Κυκλάδων µε έδρα τη Σύρο, όπου εγκαινίασα το 
Cyclades Culture αναλαµβάνοντας το ρόλο της 
διαµόρφωσης του πολιτιστικού προφίλ των Κυκλάδων, 
συνεργαζόµενη µε όλους τους τοπικούς και πολλούς 
πολιτιστικούς φορείς. Για µένα οι άνθρωποι στο Νότιο 
Αιγαίο συνθέτουν τη δυναµική για να οδηγήσουµε 
στην κορυφή τα νησιά µας.

Η επαγγελµατική µου καριέρα ξεκίνησε το 2004 
κάνοντας την πρακτική µου άσκηση σε αρκετά 
τµήµατα της ∆.Ο.Υ Σύρου. Έχω εργαστεί σε εταιρία 
στατιστικών ερευνών ως ερευνήτρια, στην Ένωση 
Τουριστικών Καταλυµάτων Σύρου ως γραµµατέας, σε 
εταιρία συµβούλων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων 
για ΟΤΑ και επιχειρήσεις αναλαµβάνοντας την 
ενηµέρωση κοινού και την υλοποίηση προγραµµάτων, 
αλλά και στην οικογενειακή επιχείρηση τουριστικού 
καταλύµατος και εστιατορίου ως υπεύθυνη 
εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, εργάστηκα ως Ειδική 
Συνεργάτης στον ∆ήµο Σύρου-Ερµούπολης και στον 
∆ήµο Φολεγάνδρου σε θέµατα επικοινωνιακής 
πολιτικής. Από το 2007 µέχρι και σήµερα, υπηρετώ 
ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής σε ∆ηµόσια Σχολεία 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
καθώς και σε δοµές ∆ια Βίου Μάθησης.
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Μανώλης Γλυνός

Του ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΟΥΜΠΑ

Μεγάλη δενδροφύτευση στον Μέγα Γιαλό για τον εμπλουτισμό της μελισσοκομικής  
χλωρίδας της Σύρου με τη συμμετοχή φορέων, προσκόπων και ιδιωτών

Μία “γροθιά” για την  
ενδυνάμωση του φυσικού πλούτου
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Τα τελευταία χρόνια η οικο-
δόμηση στο νησί της Σα-
ντορίνης έχει εκτιναχθεί. Η 

έκρηξη της οικοδομικής δραστη-
ριότητας μετατρέπει σταδιακά το 
νησί σε ένα απέραντο αστικό το-
πίο, που ξεπερνά σε πυκνότητα 
αυτήν της Αττικής. Οι αρνητικές 
κριτικές από τους επισκέπτες, 
αλλά και από τους κατοίκους του 
νησιού, που ανησυχούν για αυτή 
την εξέλιξη, έχουν πυκνώσει. 
Υπάρχουν όμως ακόμα περιο-
χές στο νησί, που θέλουμε και 
πρέπει να παραμείνουν αδόμη-
τες. Περιοχές που η φύση και 
η γεωλογική τους σύσταση τις 
κάνει μοναδικές.

Η περιοχή της Βλυχάδας 
στην νότια Σαντορίνη είναι μία 
από αυτές. Και όφειλε να έχει 
προστατευτεί αποτελεσματικά 
από καιρό.

Ήδη από το 2012 με την τότε 
εισήγηση του δημοτικού συμ-
βουλίου υπήρξε προσπάθεια. 
Αλλά ενώ η πρόταση του Δημάρ-
χου ήταν για γραμμή προστασίας 
σε βάθος 500 μέτρων από την 

ακτή, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
συμφώνησαν στα 200 μέτρα. Η 
πρόταση επέστρεψε με το ΦΕΚ 
144 Δ του 2012, όπου το όριο 
έπεσε ακόμη περισσότερο στα 
150 μέτρα.

Στην πραγματικότητα πρό-
κειται για κατασπατάληση των 
φυσικών πόρων και για έλλειψη 
στρατηγικού προσανατολισμού 
για το μέλλον του νησιού. Η ανά-
γκη χωροταξικού σχεδιασμού 
είναι γνωστή, επιτακτική και όλοι 
την επικαλούνται.

Όμως τώρα τα πράγματα 
έχουν τον χαρακτήρα του κατε-
πείγοντος. Η περιοχή της Βλυχά-
δας είναι μία από τις τελευταίες 

ενιαίες αδόμητες εκτάσεις στο 
νότιο τμήμα του νησιού. Αποτελεί 
μία περιοχή με αναγνωρισμένη 
γεωμορφολογική μοναδικότητα 
με γεωλογικούς σχηματισμούς 
που ξεκινούν από τον αιγιαλό 
και προχωρούν με χαράδρες 
και άλλους φυσικούς σχημα-
τισμούς σε μεγάλο βάθος από 
την παραλία. Όποιος δει το χάρτη 
θα καταλάβει ότι τα 150 μέτρα 
προστασίας δεν επαρκούν.

Θεωρούμε ότι το αίτημα για 
διάσωση της Βλυχάδας είναι 
ώριμο και υποστηρίζεται τόσο 
από την κοινή γνώμη της Σαντο-
ρίνης όσο και από τον θαυμασμό 
των χιλιάδων επισκεπτών της, 
οι οποίοι αντιλαμβάνονται και 
απολαμβάνουν την αισθητική 
και ηθική αξία των φυσικών 
αποθεμάτων του νησιού.

Ζητάμε από την πολιτεία:
- να θεσπίσει άμεσα γεω-

γραφική ζώνη απόλυτης προ-
στασίας του φυσικού τοπίου και 
των φυσικών σχηματισμών σε  
βάθος 500 μέτρων, ολόκληρης 
της περιοχής, η οποία σύμφωνα 
με το προεδρικό διάταγμα 144 

του 2012 εκτείνεται από την 
Βλυχάδα έως την περιοχή των 
ανασκαφών του Ακρωτηρίου

- να ανασταλεί άμεσα η έκδο-
ση οικοδομικών αδειών και να 
ανασταλούν όλες οι οικοδομικές 
εργασίες στην περιοχή

- να μεριμνήσει για τη στελέ-
χωση του τοπικού πολεοδομικού 
γραφείου και των άλλων δημό-
σιων υπηρεσιών, προκειμένου 
να υπάρχει αποτελεσματικός 
έλεγχος και αποτροπή παρά-
νομων ενεργειών.

Καλούμε όλους τους φορείς 
και συλλόγους του νησιού να 
υποστηρίξουν την πρόταση, 
να υπογραμμίσουν την ανάγκη 

προστασίας του φυσικού πλού-
του και της φυσιογνωμίας της 
περιοχής και την υπερτοπική 
σημασία της για τη Σαντορίνη.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο 
της Θήρας ζητάμε να πιέσει την 
κεντρική διοίκηση άμεση για 
την υλοποίηση των παραπάνω 
μέτρων.

Ζητάμε επίσης αντίστοιχη 
προστασία και για τις άλλες 
περιοχές ανάλογης αισθητικής, 
οικολογικής και κοινωνικής αξί-
ας, προς όφελος της ευημερίας 
και της αειφορίας του νησιού.

Το αίτημα της Ελληνικής 
Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού για την προστασία 

της Βλυχάδας  υποστηρίζουν 
επίσης οι φορείς:

1. Θηραϊκή Εταιρεία Επιστη-
μών, Γραμμάτων  και Τεχνών

2. Σωματείο Τουριστικών 
Καταλυμάτων Σαντορίνης Ατ-
λαντίδα

3. Διεθνής Δράση για το Πε-
ριβάλλον και τον Πολιτισμό της 
Σαντορίνης

4. Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Εστία Πύργου Καλλίστης Θή-
ρας»

5. ΕΛΜΕ Θήρας (Ένωση Λει-
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
Θήρας)

6. Σωματείο “Πολίτες της 
Οίας”

7. Εταιρεία Προστασίας 
Υποθαλάσσιων Σχηματισμών 
Ηφαιστείου Σαντορίνης

8. Βιομηχανικό Μουσείο 
Τομάτας (SAF Santorini Arts 
Factory)

9. Ινστιτούτο Μελέτης Περι-
βάλλοντος Ηφαιστείου Σαντο-
ρίνης (ΙΜΠΗΣ)      

10. iSea - Περιβαλλοντική 
Οργάνωση για την προστασία 
των Υδάτινων Οικοσυστημάτων.

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα 
Κουντουρά, παρουσίασε το Στρα-
τηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για 

την επόμενη μέρα του τουρισμού στην 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του Παγκόσμι-
ου Συμβουλίου Ταξιδίων & Τουρισμού 
(WTTC) που πραγματοποιήθηκε στη 
Σεβίλλη της Ισπανίας, με τη συμμετοχή 
κορυφαίων παραγόντων της διεθνούς 
τουριστικής βιομηχανίας, υπουργών και 
εκπροσώπων διεθνών οργανισμών.

Η Υπουργός συμμετείχε στον 1ο Πα-
γκόσμιο Διάλογο Ηγετών του WTTC, που 
φιλοξενήθηκε στη Συνδιάσκεψη, και 
μετέφερε το μήνυμα ότι οι κυβερνήσεις 
πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία του 
τουρισμού, ως ισχυρή κινητήρια δύ-
ναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας 
τους και όλων των παραγωγικών της 
κλάδων, και να θέσουν τον τουρισμό 
"ψηλά" στην κυβερνητική τους ατζέντα. 
Επεσήμανε την προστιθέμενη αξία του 
τουρισμού στις εθνικές οικονομίες, 
στην καθοριστική και διαρκώς αυξανό-
μενη συμβολή του στο ΑΕΠ των χωρών 
και την απασχόληση. Ενώ, αναφέρθηκε 
στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που 
δημιουργεί η αλματώδης αύξηση του 
τουρισμού την τελευταία τετραετία στην 

Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της ελληνικής 
κυβέρνησης να θέσει προτεραιότητα 
τον κλάδο.

Η κα Κουντουρά παρουσίασε επίσης 
στους σημαντικότερους stakeholders 
και decision makers της παγκόσμιας 
ταξιδιωτικής αγοράς την τουριστική 
στρατηγική που υλοποιείται με μεγά-

λη επιτυχία από το 2015 και οδήγησε 
στις εκπληκτικές επιδόσεις του 2018 
και των τελευταίων τεσσάρων ετών. 
Υποστήριξε ότι ο τουρισμός, ως ισχυρή 
κινητήρια δύναμη για την οικονομική 
ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, 
μπορεί και πρέπει μέσα από τη συνεργα-
σία και το συντονισμό κυβερνήσεων και 

ιδιωτικού τομέα να αποτελέσει τομέα 
υψηλής προτεραιότητας στη διαμόρφω-
ση των πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης, η Υπουργός τοποθετήθηκε 
στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του WTTC 
για την επόμενη μέρα στην ανάπτυ-
ξη των τουριστικών προορισμών με 
βιώσιμο τρόπο, και ειδικότερα στην 
ανάπτυξη του τουρισμού πόλεως, τη 
σχέση του τουρισμού με το μέλλον της 
εργασίας, την προώθηση των τουριστι-
κών επενδύσεων, και την υποστήριξη 
της καινοτομίας στον κλάδο. Επιπλέον, 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη 
συνεργασία του δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα για την προώθηση νέων 
προορισμών και νέων θεματικών προ-
ϊόντων, καθώς και την ανάπτυξη των 
υποδομών.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης η 
κα Κουντουρά τιμήθηκε από το WTTC με 
το βραβείο «Global Champion 2019» 
για το έργο της στον τουρισμό και την 
πολιτική της για την ανάπτυξη της πα-
γκόσμιας ταξιδιωτικής-τουριστικής 
αγοράς.

Τέλος, πραγματοποίησε συναντήσεις 
με την Υφυπουργό Τουρισμού της Ισπα-
νίας, κα Isabel Oliver, και την Υπουργό 
Τουρισμού της Βουλγαρίας, κα Nikolina 
Angelkova, και παραχώρησε συνέντευ-
ξη στη δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή 
του καταξιωμένου δημοσιογράφου του 
αμερικανικού δικτύου CBS News, κ. 
Peter Greenberg για την ανάδειξη της 
ελκυστικότητας της Ελλάδας ως κορυ-
φαίου προορισμού για τουρισμό 365 
ημέρες τον χρόνο.

Πολιτική/Κυκλάδες

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΞΥΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Ειδικευθείς στην Παιδοφθαλμολογία
στο Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία»
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για την επόμενη μέρα του τουρισμού

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Έκκληση για την προστασία 
της Βλυχάδας στη Σαντορίνη
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Πέντε «παλαβοί» 
οργώνουν τα νησιά 
με ένα φουσκωτό για 
να μιλήσουν στους 
μαθητές για την προ-
στασία της θάλασσας 
και να διατηρήσουν 
με την πολύτιμη βο-
ήθειά τους το Νότιο 
Αιγαίο καθαρό. 

Έτσι ακριβώς, συστήνο-
νται στα παιδιά κάθε 
σχολείου τα μέλη του 

«Keep Aegean Blue», της με-
γαλύτερης αποστολής που 
έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα 
με στόχο την ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση της νέας γενιάς 
σε θέματα περιβάλλοντος.

Η δράση πραγματοποιείται 
από την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου και τον Οργανισμό για την 
προστασία του θαλάσσιου οικο-
συστήματος “All for Blue”, με 
συντονίστρια την ιδρύτριά του, 
Κατερίνα Τοπούζογλου, εκπαι-
δεύτρια ελεύθερης κατάδυσης 
και παγκόσμια πρωταθλήτρια 
υποβρύχιας σκοποβολής. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβου-
λία περιλαμβάνει εκπαιδευτικό 
σεμινάριο σε σχολικές μονά-
δες, μετά τη λήξη του οποίου 
οι μαθητές λαμβάνουν επίσημο 
πιστοποιητικό παρακολούθη-
σης, καθώς και καθαρισμούς 
παραλιών και βυθού με τη 
συμμετοχή των παιδιών που 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
πράξη όλα όσα αφομοίωσαν από 
το θεωρητικό κομμάτι.

Εκπαίδευση  
και ενημέρωση  
της νέας γενιάς

Το πρώτο μέρος του προγράμ-
ματος διεξήχθη τον Οκτώβριο 
του 2018. Η πενταμελής ομά-
δας, αποτελούμενη από τους 
Τάσο Ρούσσο, Γιάννη Ξαν-
θάκη και Μάρκο Τράκα από τη 
Σύρο, την Κατερίνα Τοπούζο-
γλου που ζει και εργάζεται στη 
Μύκονο και τον δημοσιογράφο 
Σπύρο Πριόβολο από τον Βόλο, 
ο οποίος αρθρογραφεί σε περι-
οδικά θαλάσσης διένυσε 700 

ναυτικά μίλια και επισκέφτηκε 
13 νησιά της Περιφέρειας. 

«Συνολικά συλλέξαμε 6 
τόνους σκουπίδια και κάναμε 
σεμινάριο σε 5.000 μαθητές», 
δήλωσε στην «Κοινή Γνώμη» η 
συντονίστρια της επιχείρησης, 
καθιστώντας γνωστό ότι λόγω 
της μεγάλης επιτυχίας της απο-
στολής και της θετικής απήχησής 
της στα παιδιά, δόθηκε το πρά-
σινο φως για τη συνέχισή της 
και τους μήνες Μάρτιο και Απρί-
λιο. «Μέχρι στιγμής έχουμε 
βγάλει πάνω από 10 τόνους 
σκουπίδια, ενώ περισσότεροι 
από 10.000 μαθητές έχουν 
παρακολουθήσει το σεμινά-
ριο. Αυτή τη φορά πηγαίνουμε 
σε μεγάλες αίθουσες, οι οποίες 
είναι γεμάτες από μαθητές του 
Γενικού και Επαγγελματικού 
Λυκείου», πρόσθεσε η κ. Το-
πούζογλου.

Σημειώνεται πως, σε κάθε 
σεμινάριο συμμετέχουν περί-
που 500-600 άτομα. Η ομάδα 
έχει επισκεφτεί έως τώρα 18 
νησιά, ενώ επόμενοι σταθμοί 
της είναι η Άνδρος (16 Απρι-
λίου), η  Τήνος (17 Απριλίου), 
η Μύκονος (18 Απριλίου) και 
η Κάρπαθος (8 Μαΐου).

«Σκοπός μας είναι να εκπαι-
δεύσουμε και να ενημερώσουμε 
τη νέα γενιά, που μπορεί να κά-

νει τη διαφορά, για το πολύ σο-
βαρό θέμα των πλαστικών στη 
θάλασσα. Έχουμε φέρει πρώτοι 
στην Ελλάδα τα ανοξείδωτα κα-
λαμάκια, τα οποία έχει πλέον και 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
περιέγραψε η συντονίστρια, εξη-
γώντας πως το σεμινάριο δίνει 
το έναυσμα στους μαθητές και 
τους εμπνέει να έρθουν με με-
γαλύτερη όρεξη στη θάλασσα 
και να την προσέξουν. «Ο Ορ-
γανισμό μας καθαρίζει παραλίες 
μαζί με τα παιδιά γιατί θέλουμε 
αφενός να δουν τη διαφορά πριν 
και μετά και αφετέρου να έχουν 
καθαρές παραλίες το καλοκαίρι 
για να κάνουν μπάνιο».

Περισυλλογή δύο 
τόνων απορριμμάτων 
στη Σύρο

Υπογραμμίζεται πως, η δράση 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία και στο νησί της Σύ-
ρου, την περασμένη Παρασκευή. 
Στον καθαρισμό που έλαβε χώ-
ρα στην ακτή Λαδόπουλου συμ-
μετείχαν μαθητές του Επαγ-
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 
Σύρου και του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασί-
ου Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) 
Σύρου, ενώ στον υποβρύχιο 

καθαρισμό συμμετείχαν δύτες 
συνεργάτες του Οργανισμού “All 
for Blue, καθώς και εθελοντές 
δύτες. Δύο τόνοι απορριμμάτων 
απομακρύνθηκαν με τη συνδρο-
μή οχημάτων τόσο του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης, όσο και ιδι-
ωτών. Προηγήθηκε, ως είθισται, 
περιβαλλοντικό σεμινάριο με 
αντικείμενο την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, το 
οποίο φιλοξενήθηκε στην Αί-
θουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
«Κωνσταντίνος Τουλούπης» 
του Σχολικού Συγκροτήματος 
των Λυκείων.

Το σεμινάριο παρακολού-
θησαν 340 μαθητές, οι οποίοι 
παρέλαβαν δίπλωμα παρακο-
λούθησης. «Πρόκειται για ένα 
επίσημο δίπλωμα από Παγκό-
σμιο Οργανισμό, που τα παιδιά 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
στα Πανεπιστήμια», τόνισε η κ. 
Τοπούζογλου.

Μεταξύ των απορριμμάτων 
που συγκεντρώθηκαν στη Σύ-
ρο ήταν δύο αιρκοντίσιον, πά-
ρα πολλές ρόδες, ένα παιδικό 
καρότσι, ένα χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, καθώς και ένα μηχανά-
κι, το τέταρτο κατά σειρά που 
ανασύρει ο Οργανισμός από το 
βυθό. 

«Και οι πέντε που συμμετέ-
χουμε στη δράση είμαστε φίλοι. 
Λαμβάνουμε μέρος και σε άλλες 
αποστολές και γενικώς, το κλίμα 
είναι πάρα πολύ καλό και θετικό. 
Με αυτό τον τρόπο, θέλουμε να 
δείξουμε στα παιδιά πως όλοι 
μαζί μπορούμε να κάνουμε τη 
διαφορά. Όταν είμαστε δεμένοι 
και ενωμένοι μπορούμε να επι-
τύχουμε πολλά περισσότερα», 
σημείωσε η ιδρύτρια του Οργανι-

σμού “All for Blue”, καθιστώντας 
μάλιστα γνωστό πως παρότι η 
παρακολούθηση του σεμιναρίου 
δεν είναι υποχρεωτική, κανένα 
παιδί δεν φεύγει. «Μου έχει κά-
νει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι 
μαθητές είναι ήσυχοι και προση-
λωμένοι σε αυτά που λέμε, ενώ 
συνήθως οι εκπαιδευτικοί είναι 
αυτοί που μπορεί να μιλούν ή να 
απαντούν στα τηλέφωνα και να 
λειτουργούν με αντίθετο τρόπο».

Καταχώρηση  
των στοιχείων  
σε διεθνή τράπεζα 
πληροφοριών

Το δίπλωμα παρακολούθησης 
αποτελεί μία πρώτη επιβράβευ-
ση για τους μαθητές, οι οποίοι 
αμέσως μετά την προβολή του 
σχετικού οπτικοακουστικού υλι-
κού, έχουν ακόμη μεγαλύτερη 
όρεξη και προθυμία να συμμε-
τάσχουν στον καθαρισμό. Κατά 
τη διάρκεια του σεμιναρίου κα-

ταρρίπτονται και πολλοί μύθοι, οι 
οποίοι δυστυχώς έχουν περάσει 
στη συνείδηση της πλειοψηφίας. 
«Τα παιδιά βλέπουν τι γίνεται 
με το πλαστικό καλαμάκι όταν 
πέσει στη θάλασσα. Τους δεί-
χνεις ότι το βιοδιασπώμενο είναι 
ένα ψέμα γιατί όταν εγώ πάω να 
βγάλω τη βιοδιασπώμενη σα-
κούλα από το βυθό που όλοι 
νομίζουν πως είναι οικολογική 
θα γίνει αυτό χίλια κομμάτια».

Τα απορρίμματα που συγκε-
ντρώνονται από τους καθαρι-
σμούς ζυγίζονται, καταμετρώνται 
και καταγράφονται πλήρως. Τα 
στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε 
μία διεθνή τράπεζα πληροφορι-
ών και στο τέλος του χρόνου, 
διαμορφώνεται μία λίστα με τα 
δέκα χειρότερα σκουπίδια που 
έχουν συλλεχθεί. «Γνωρίζουμε 
τι έχουμε κάνει στο κάθε νησί, 
σε ποιον τόπο είχαμε περισ-
σότερα αποτελέσματα και σε 
ποιον λιγότερα», κατέληξε η κ. 
Τοπούζογλου. 

Επικαιρότητα

Ιατρείο Άσθματος, Διακοπής Καπνίσματος, Ογκολογικό
Χρόνιες Πνευμονοπάθειες, Μελέτη ύπνου

Λειτουργικός έλεγχος (ενηλίκων, παίδων), Αέρια Αίματος
Συνταγογράφηση όλων των ταμείων

Πλατεία Ηρώων, Εμπορικό Κέντρο Νεωρίου, Ερμούπολη

Τηλ. Fax: 22810 75505 / Κιν.: 6974 02 85 83

Ηλίας Π. Μανιαδάκης

Πνευµονολόγος - Φυµατιολόγος

Του ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΟΥΜΠΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΤΕΛΜΑΝ - ΚΑΒΟΥΡΙ∆Η
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ∆ΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ

Ιατρείο Ψαρρών και Φιλικής Εταιρείας  10, Ερµούπολη.
Τηλ. 22810 - 83637, κιν. 6977533668, e-mail: kavouridischristine@hotmail.com

∆έχεται κάθε ηµέρα µε ραντεβού 

BOTOX Botulinum Toxin A.

τέταρτης γενιάς - Αποτρίχωση  όλο το χρόνο 

τ. Ιατρός Νοσ. Συγγρού

Θεραπεία κυταρίττιδαςL. P. G

HARMONY LASER
- Ακµή - Ανανέωση - Ανάπλαση δέρµατος - Ρυτίδες 

- Υπερχρωµατικοί λεκέδες - Ευρυαγγείες - Σύσφιξη - Μεσοθεραπεία

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Παγκόσμιας Οργανισμός «All for Blue» μίλησε σε μαθητές της Σύρου για την προστασία 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος και καθάρισε μαζί τους την ακτή Λαδόπουλου

“Όλοι μαζί μπορούμε  
να κάνουμε τη διαφορά”
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Χαμηλές προσδοκί-
ες επισκεψιμότητας 
προκύπτουν αναφο-
ρικά με τον φετινό 
προγραμματισμό 
αφίξεων κρουαζιε-
ρόπλοιων στη Σύρο, 
αφού η πλειοψηφία 
εξ αυτών αφορά σε 
προσεγγίσεις περιο-
ρισμένης δυναμικής, 
όπως αποδεικνύεται 
από την ατζέντα των 
πλοίων που θα κατα-
πλεύσουν στο λιμάνι 
της Ερμούπολης κατά 
τη σεζόν του 2019. 

Μοναδική εξαίρεση πο-
λυτελούς κρουαζιέρας 
αποτελούν οι εννέα 

προγραμματισμένες προσεγ-
γίσεις  που έχει “κλείσει” με 
προσπάθειές του το Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων, όπως αυτές 
εγκαίρως και σχεδόν προ έτους 
είχαν ανακοινωθεί, από τις οποί-
ες το εμπορικό κέντρο μπορεί 
να προσδοκά σε  οικονομικές 
“ανάσες”. 

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή 
ατζέντα του Λιμενικού Ταμείου 
Σύρου, το πλάνο για φέτος στη 
Σύρο μεταφράζεται σε 54 προ-
γραμματισμένες αφίξεις, εκ των 
οποίων οι περισσότερες αφο-

ρούν σε κρουαζιερόπλοια που 
δεν μεταφέρουν επισκέπτες από 
την κατηγορία της πολυτελούς 
και ποιοτικής κρουαζιέρας, οι 
οποίοι θα μπορούσαν να ενι-
σχύσουν την εμπορική κίνηση 
στο κέντρο της Ερμούπολης, με 
τα παραπάνω μάλιστα, να έχουν 
σχολιαστεί αρνητικά σε πρώτο 
επίπεδο στο πλαίσιο συναντήσε-
ων εκπροσώπων του εμπορικού 
κόσμου με τη Δημοτική Αρχή. 

Οι ελλειμματικές ενέργειες 
από πλευράς Λιμενικού Ταμείου 
Σύρου καθ΄ όλη τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών για το πεδίο 
του θαλάσσιου τουρισμού, αν 
κι ερμηνεύονται συγκεκριμένα 
από τον πρόεδρό του, Δημήτρη 
Κοσμά, ωστόσο δεν έχουν μείνει 
ασχολίαστες... τόσο σε δημόσιες 
συζητήσεις συλλογικών οργά-
νων, όσο και σε συναντήσεις του 
κόσμου της τοπικής αγοράς με 
αιρετούς, αφού καθίσταται σα-
φές, πως η κρουαζιέρα στη Σύρο 
πορεύεται εξαιρετικά υποτονικά. 

Αξίζει μόνον να σημειωθεί 
πως τα τρία τελευταία χρόνια 
βαδίζει πτωτικά, αν συγκρί-
νει κάποιος τα απολογιστικά 
στοιχεία που επισήμως δίδει 
η ΕΛΙΜΕ στη δημοσιότητα, με 
τη Σύρο να έχει καταγράψει 90 
προσεγγίσεις το 2016, 80 το 
2018 (μετρήθηκαν κι έκτακτες) 

ενώ σήμερα ο προγραμματισμός 
αφορά σε μόλις 54 πλοία. 

Αναφορικά με τα παραπάνω 
κλήθηκε να δώσει απαντήσεις 
ο Δημήτρης Κοσμάς, ο οποίος 
μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως 
η Σύρος μπορεί να αποσπάσει 
επιπλέον όφελος, στο πλαίσιο 
της συμμετοχής της στο cluster 
κρουαζιέρας, όπου και συμ-
μετέχουν προορισμοί όπως η 
Σαντορίνη και η Μύκονος, αφού 
δεν αποκλείονται κάποιες ακόμη 
αφίξεις, από εταιρείες που δεν 
θα μπορούν να προσεγγίσουν 
σε ήδη “μπουκωμένα” λιμάνια. 

Ο ίδιος αναφέρθηκε συ-
γκεκριμένα στη λειτουργία 
του συστήματος καταγραφής 

berth allocation ενώ έδωσε 
απαντήσεις και για το θέμα της 
απόκτησης οργανωμένης καθο-
δήγησης της Σύρου στο πεδίο 
της κρουαζιέρας. 

Προγραμματισμένες 
αφίξεις και παράπονα 
εμπορικού κόσμου 

Όσον αφορά στην ποιότητα 
της κρουαζιέρας στη Σύρο, ο 
κάθε αναγνώστης μπορεί να 
βγάλει τα συμπεράσματά του, 
βάσει του προγραμματισμού 
των αφίξεων που ακολουθούν 
ενώ θα ήταν παράλειψη να μην 
αναφερθεί πως παράπονα από 
πλευράς Εμπορικού Συλλόγου 

Σύρου εισέπραξε η Δημοτική 
Αρχή και ο συνδυασμός του 
Δημάρχου, Γιώργου Μαραγκού 
(Η Σύρος που αξίζουμε) κατά 
τη συνάντησή του με μέλη του 
εμπορικού κόσμου, στο πλαίσιο 
της συζήτησης για την αναβάθ-
μιση του πεζόδρομου, προ δύο 
εβδομάδων. Αρκεί να υπενθυ-
μιστεί το πάγιο αίτημά τους, για 
προσπάθεια προσέγγισης και 
ανοίγματος της αγοράς πολυ-
τελούς κρουαζιέρας προκειμέ-
νου ο θαλάσσιος τουρισμός να 
αποφέρει ουσιαστικό όφελος 
στο νησί και την αγορά. 

Όσον αφορά τη φετινή ατζέ-
ντα, πρωτίστως, πρέπει να 
τονισθεί ότι οι προσεγγίσεις 
ξεκινούν από τον Μάιο και 
ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο. 

Συγκεκριμένα, τον επόμενο 
μήνα η πρώτη άφιξη αφορά το 
ATHENA το οποίο καταπλέει στο 
λιμάνι της Ερμούπολης δύο φο-
ρές και ειδικότερα στις 7 και στις 
14 Μαΐου. Επίσης, ακολουθεί το 
WIN STAR που προσεγγίζει στις 
15 και 25 Μαΐου ενώ ευχάριστη 
“έκπληξη” αποτελεί το PRINCESS 
IRIS στις 21 Μαΐου. 

Όσον αφορά τον Ιούνιο, οι 
αφίξεις φθάνουν τις 8, με το 
ATHENA να καλύπτει την 11η 
και την 18η του μήνα, ενώ το 
GEMINI να προσεγγίζει στις 9 
Ιουνίου. Τον ίδιο μήνα φαίνεται 
να επιστρέφει στη Σύρο και η 
εταιρεία LOUIS CRUISES αφού 
ξεκινά το πλοίο LOUIS AURA με 
τέσσερις αφίξεις. Συγκεκριμένα, 
ο προγραμματισμός αφορά κάθε 
Τετάρτη για τέσσερις εβδομάδες 
(5, 12, 19 και 26/6). Ο Ιούνιος 
συμπληρώνεται με το κρουαζιε-
ρόπλοιο LE LYRIAL που θα υπο-
δεχθεί η Σύρος στις 28 Ιουνίου. 

Αριθμητικά καλύτερη είναι 
η εικόνα των αφίξεων για τον 
Ιούλιο, οπότε και η πρωτεύουσα 
των Κυκλάδων θα μετρήσει 16 
προγραμματισμένες προσεγγί-
σεις. Αυτές έχουν ως εξής: Το 
ATHENA στις 16 και 23 Ιουλίου, 
το ARETHUSA στις 14,21 και 28 
του ίδιου μήνα, ενώ το LOUIS 
AURA θα έχει 5 αφίξεις στις 3, 
10, 17, 24 και 31 Ιουλίου. 

Επίσης, εκτός από το WIND 
SURF στις 28 Ιουλίου, η Σύρος 
θα υποδεχθεί κρουαζιέρα πολυ-
τελείας όπως τα πλοία PRINCESS 
IRIS (12 και 17/7), SEABOURN 
ODYSSEY (19/7) καθώς και το 
LE BOUGAINVILLE (19,20 και 
25/7). 

Με τέσσερις προσεγγίσεις λι-
γότερες θα “μπει” και ο Αύγου-
στος για τη Σύρο, με τις αφίξεις 
να αθροίζονται στις 12. Ειδι-
κότερα είναι οι εξής: ATHENA 
20 και 27/8, ARETHUSA 4/8, 
LOUIS AURA 7,14,21 και 28/8, 
PRINCESS IRIS 14/8, SEA 
CLOUD 8/8, LE BOUGAINVILLE 
2/8, CLUMBED II 16/8 και 
SEABOURN ODYSEEY 16/8. 

Εκτός των ανωτέρω, για τον 
Σεπτέμβριο έχουν ανακοινωθεί 
εννέα προσεγγίσεις που έχουν 
ως ακολούθως: GEMINI 1 και 
9/9, PRINCESS IRIS 3 και 20/9, 
LOUIS AURA 4,11,18, 20και 
25/9 και τέλος SEABOURN 
ODYSSEY 13/9. 

Tέλος η σεζόν κλείνει με τέσ-
σερις αφίξεις τον Οκτώβριο που 
αφορούν στο BRAEMAR (8/10), 
στο OCEAN MAJESTY (12/10), 
στο AEGEAN ODYSSEY (22/10) 
και στο LE BOUGEINVILLE 
(24/10). 

Σαφής  
προσανατολισμός 
από το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων για την 
πολυτελή κρουαζιέρα 

Σε πλήρη αντίθεση με την 
αποδιοργανωμένη εικόνα του 
Λιμενικού Ταμείου Σύρου όσον 
αφορά στις επαφές του, το Επι-
μελητήριο Κυκλάδων έρχεται να 
δώσει σαφή προσανατολισμό 
στον θαλάσσιο τουρισμό, μέσα 
από τις ενέργειές του, οι οποίες 
έχουν συγκεκριμένο αποτέλε-
σμα για τη Σύρο. 

Ειδικότερα, ό,τι ποιοτικότε-

Το Θέμα
Της  ΑΝΝΑΣ-ΤΕΡΕΖΑΣ ΔΑΛΜΥΡΑ

Γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα των προγραμματισμένων προσεγγίσεων του 2019 από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Σεζόν “υποτονικών” αφίξεων κρουαζιέρας
Σε 54 προσεγγίσεις εξαντλείται σήμερα η ατζέντα για τη Σύρο, με τις 9 εξ αυτών να ξεχωρίζουν ποιοτικά και να φέρουν τη “σφραγίδα” του Επιμελητηρίου Κυκλάδων
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ρο προσεγγίσει κατά τη φετινή 
σεζόν στο νησί, προέκυψε μετά 
από οργανωμένη επικοινωνία 
και συγκροτημένο αγώνα της 
διοίκησης του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων. 

Σύμφωνα μάλιστα με τις εδώ 
και μήνες “κλεισμένες” προσεγ-
γίσεις, το λιμάνι της Ερμούπολης 
θα καταγράψει τις παρακάτω 
αφίξεις για το 2019: Wind Star 
- Windstar Cruises, 2 αφίξεις 
(15.05.2019, 25.05.2019), Le 
Bougainville - Ponant Cruises, 
3  αφίξεις (20.07.2019, 
25.07.2019, 02.08.2019), 
Seabourn Odyssey Seabourn 
-Cruises/Carnival Corp. Group, 
3  αφίξεις (19.07.2019, 
16.08.2019, 13.09.2019) 
και Yacht LEPONANT (Ponant 
Cruises) (20.11.2019). 

• Έχει ανακοινωθεί το πρό-
γραμμα των αφίξεων για 
τη φετινή σεζόν του 2019. 
Ποια είναι η τοποθέτησή 
σας, η θέση σας για τις προ-
σεγγίσεις των κρουαζιερό-
πλοιων, για την εικόνα των 
οποίων έχει ενημερωθεί 
και ο Εμπορικός Σύλλογος 
Σύρου; 
“Θεωρώ ότι είναι πολύ κα-

λύτερες οι αφίξεις των κρουα-
ζιερόπλοιων από πέρυσι. Είναι 
αποτέλεσμα μίας προσπάθειας 
που γίνεται τόσο από το Λιμενικό 
Ταμείο, όσο και από την Τουρι-
στική Επιτροπή. Ευελπιστούμε 
ότι θα είναι καλύτερα και τα 
επόμενα χρόνια. 

Να πω ότι μέσα στον Μάιο θα 
γίνει μία συνάντηση μεταξύ των 
προέδρων των Λιμενικών Ταμεί-
ων της Σαντορίνης, της Μυκό-
νου, της Πάτμου, του Κατάκολο 
ώστε να μπορούμε με το berth 
allocation αν ένα κρουαζιερό-
πλοιο θέλει να πάει Σαντορίνη 
ή Μύκονο και δεν μπορεί να το 
εξυπηρετήσει ο προορισμός 
εκείνος της συγκεκριμένη χρο-
νική στιγμή, να του δίνει άμεσα 
αυτό το σύστημα που θα έχουμε 
αυτό το cluster μεταξύ μας, το 
που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. 
Σε ποιο λιμάνι μπορεί να κάνει 
την προσέγγισή του και μετά να 
πάει και στον προορισμό του. 
Είναι ένα σύστημα το οποίο το 
έχουμε συζητήσει με όλους 
αυτούς, μέσω της ΕΛΙΜΕ, που 

είμαστε και μέλη και μέσα στον 
Μάιο θα το ανακοινώσουμε κι 
επίσημα. ”.

• Η λειτουργία του cluster 
που αναφέρατε θα ξεκινή-
σει από τη φετινή χρονιά; 
“Ναι και από τη φετινή χρονιά. 

Μπορούμε να έχουμε δηλαδή 
επιπλέον αφίξεις από αυτές που 
είναι προγραμματισμένες. Θέλω 
να πω βέβαια πως και μέσω της 
αναφοράς στο περιοδικό Cruise 
Trade News η Σύρος έλαβε με-
γάλη διαφήμιση. Νομίζω ότι είναι 
κι αυτό ένα μεγάλο “συν” για το 
νησί. Όλα φαίνεται ότι θα πάνε 
πολύ καλύτερα από κάθε άλλη 
χρονιά. 

Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι 
“ανοίγει” πλέον και η αγορά της 
Τουρκίας. Αυτό θα δούμε πώς 
θα επηρεάζει – θετικά ή αρνητικά 
– την εξέλιξη της κρουαζιέρας. 
Και με την Αίγυπτο. Πιθανότα-
τα με το “άνοιγμα” αυτών των 
αγορών να έχουμε ενδιάμεσες 
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων”. 

• Στο πρόγραμμά σας σίγου-
ρα έχετε εντάξει και τις αφί-
ξεις από την προετοιμασία 
που έκανε το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων. Ξεχωρίζει αυτό. 
“Είναι εξαιρετική η συμβολή 

του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 
στο θέμα της κρουαζιέρας. Δεν 
το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω πως 
όλοι μαζί, μπορούμε να κατα-
φέρουμε πολλά περισσότερα 
πράγματα. Θέλει υπομονή γιατί 
είμαστε ουσιαστικά νέος προορι-
σμός. Είμαστε ένας προορισμός 
τον οποίον δεν τον είχαν στα 
υπόψιν τους και αυτό που θα 
παίξει σημαντικό ρόλο είναι ότι 
χρειαζόμαστε έναν πράκτορα 
που θα ασχολείται μόνον με την 
κρουαζιέρα.”. 

• Είχατε δεσμεύσει ένα πο-
σόν ως Λιμενικό Ταμείο 
Σύρου ώστε να μπορέ-
σει να προσληφθεί ένας 
manager κρουαζιέρας. Σε 
ποιο στάδιο βρίσκεστε; Τι 
θα γίνει με αυτήν τη σκέψη 
δεδομένου ότι τελειώνει η 
θητεία σας; 
“Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη. 

Βέβαια θα έχουμε βοήθεια από 
τον σύμβουλο τουρισμού που θα 
προσλάβει ο Δήμος. Θα έχουμε 

συνεργασία και γι αυτό το θέμα 
και σε αυτό το κομμάτι. Προς 
το παρόν θα έχουμε βοήθεια 
από εκεί. 

Προσωπικά θα έλεγα ότι παί-
ζει σημαντικό ρόλο η ύπαρξη 
ενός πράκτορα όπως είπα και 
προηγουμένως, ο οποίος θα 
ασχολείται με την κρουαζιέρα 
πολύ σοβαρά. Το ζητούμενο από 
όλες τις εταιρείες της κρουαζιέ-
ρας είναι να πουλάνε εκδρομές. 
Να υπάρχουν εκδρομές για να 
μπορέσουν να πουληθούν. 
Όπως καταλαβαίνετε αυτές 
τις εκδρομές δεν μπορούμε να 
τις πουλήσουμε σαν Λιμενικό 
Ταμείο, ούτε σαν Δήμος. Άρα, 
χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος, 
ο οποίος θα κλείνει όλες αυτές 
τις εκδρομές και θα βοηθήσει 
πάρα πολύ στην αύξηση των 
κρουαζιερόπλοιων. Είναι ένα 
καθοριστικό θέμα στο οποίο 
πρέπει να δώσουμε μεγάλη 
προσοχή.

Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι 
αυτή τη στιγμή είμαστε ένα από 
τα λιγοστά λιμάνια που έχουμε 
τα σύγχρονα συστήματα ασφα-
λείας, τα οποία παρέχουν κι ένα 
τεράστιο “συν” στην προσπάθειά 

μας για την κρουαζιέρα. Από 
τη στιγμή κατά την οποία όλη η 
υφήλιος δίνει μεγάλη προσοχή 
στο θέμα της ασφαλούς προ-
σέγγισης, της παραμονής και 
της αποβίβασης των επιβατών. 
Είναι ένα πολύ θετικό γεγονός 
το οποίο κατορθώσαμε να το 
πετύχουμε και νομίζω ότι μπαί-
νουμε σταδιακά στο λόμπι των 
προορισμών. Βέβαια σημαντικό 
ρόλο έχει παίξει και το ότι εί-
μαστε μέλη στην ΕΛΙΜΕ. Και η 
διαφήμιση μέσω του site της και 
άλλες προωθητικές κινήσεις μας 
έχουν βοηθήσει πάρα πολύ”. 

• Παρατηρούμε κι ένα κρου-
αζιερόπλοιο της Louis 
Cruises. Έχει επανέλθει η 
εταιρεία;  Αυτό το αποτέ-
λεσμα καταγράφεται μετά 
από δική σας προσπάθεια 
κι επικοινωνία; 
“Ναι, σιγά σιγά αρχίζει να 

επανέρχεται. Πάντα μιλάμε με 
τις εταιρείες. Έχουν μεγάλο εν-
διαφέρον για τη Σύρο γιατί ανα-
ζητούν και νέους προορισμούς κι 
έχουμε κι ένα τεράστιο αβαντάζ, 
το λιμάνι μας και την ασφάλεια. 

Επίσης, έχουμε μία πόλη που 
εξυπηρετεί τους επιβάτες κρου-
αζιέρας, πάρα πολύ. Αλλά και 
πάλι επανέρχομαι στο σημείο της 
“εκδρομής”. Είναι απαραίτητο 
γιατί το έχουν ζητήσει όλες οι 
εταιρείες.”. 

• Κατά τη διάρκεια της δι-
κής σας θητείας, έχει γίνει 
έντονη συζήτηση κι έχει 
ασκηθεί δριμεία κριτική 
για τα αποτελέσματα στην 
κρουαζιέρα, όσον αφορά 
τη Σύρο. Αρνητική κριτική 
έχετε εισπράξει και από τον 
εμπορικό κόσμο, σχετικά με 
τις προσεγγίσεις και την 
ποιότητα των κρουαζιερό-
πλοιων. Ως πρόεδρος του 
Λιμενικού Ταμείου Σύρου 
πως κρίνετε απολογιστικά 
τη θητεία σας και τις κινή-
σεις σας για την κρουαζιέρα; 

“Το εύκολο είναι να ρίχνεις τα 
βάρη σε άλλους. Κι εσύ να λες 
ότι μπορεί να κάνεις περισσό-
τερα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που 
μπορέσαμε να κάνουμε είναι 
αυτό που φαίνεται. Αλλά πρέ-
πει να λάβουμε υπόψιν μας και 
τις γεωπολιτικές συνθήκες που 
επικράτησαν όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα που είμαστε στη 
διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου 
Σύρου. Πολύ περισσότερο και το 
παρελθόν, το οποίο τώρα αρχίζει 
και “φεύγει”. Και τι εννοώ γιατί 
δεν το παραδέχονται από τον 
Εμπορικό Σύλλογο. Μέχρι το 
2015 – 2016, τα μαγαζιά, τα 
τουριστικά καταστήματα, Δευ-
τέρες, Τετάρτες και Κυριακές 
ήταν κλειστά. Ήταν ένα μειο-
νέκτημα. Βέβαια αυτό πλέον 
εξαλείφθηκε. Είμαστε σε πολύ 
καλό στάδιο και δεν έχουμε αυ-
τό το πρόβλημα. Αλλά επειδή η 
κρουαζιέρα, γίνεται κάθε δύο, 
τρία χρόνια, προγραμματίζεται 
κάθε δύο,τρία χρόνια, όλα αυτά 
τα αρνητικά τα εισπράξαμε σε 
αυτή τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. Θεωρώ ότι κάναμε ό,τι 
μπορούσαμε, χωρίς να έχουμε 
το τέλειο αποτέλεσμα. Αλλά 
νομίζω ότι το μέλλον θα δείξει 
ότι το “σήμερα”, το παρόν, θα 
μας δικαιώσει και του χρόνου 
και μετά από δύο χρόνια. Ό,τι 
κάναμε θα φανεί τον επόμενο 
και τον μεθεπόμενο χρόνο. Κι 
αυτό γιατί επαναλαμβάνω ότι 
στην κρουαζιέρα, δουλεύεις 
τώρα για να έχεις αποτέλεσμα 
τα επόμενα δύο χρόνια. Έχουμε 
προσπαθήσει αρκετά, αγαπάμε 
το νησί μας και θα προσπαθούμε 
πάντα για το καλύτερο.”.

9Το Θέμα

Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΔΡΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
π. Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Κατερίνης

Πελοποννήσου 5, Ερμούπολη, 84100 Σύρος
Τηλ.: 2281 301503,  Κιν.: 6946 281919

e-mail: thanbasdras@gmail.com

ΔΕΧΕΤΑΙ  ΜΕ  ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Της  ΑΝΝΑΣ-ΤΕΡΕΖΑΣ ΔΑΛΜΥΡΑ

• Αιµατολογικό • Βιοχηµικό • Ανοσολογικό • Μικροβιολογικό
•  Ακτινογραφία • Μαστογραφία • Μέτρηση οστικής µάζας 

• Υπέρηχος σώµατος • Triplex φλεβών - αρτηριών 
• Πανοραµική - Κεφαλοµετρική ακτινογραφία

• Παρακέντηση Θυρεοειδους & Μαστού • Φορητός υπέρηχος

Ηρώων Πολυτεχνείου και παραλία Καρνάγιο
Κτίριο Β', 1ος όροφος (είσοδος από πλευράς παραλίας), Ερµούπολη Σύρου

τηλ.: 22810 75154, fax: 22810 75156, κιν: 6941690701

∆εχόµαστε καθηµερινά: 07:30 - 14:00 • Κατόπιν ραντεβού (απόγευµα & Σάββατο)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα των προγραμματισμένων προσεγγίσεων του 2019 από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Σεζόν “υποτονικών” αφίξεων κρουαζιέρας
Σε 54 προσεγγίσεις εξαντλείται σήμερα η ατζέντα για τη Σύρο, με τις 9 εξ αυτών να ξεχωρίζουν ποιοτικά και να φέρουν τη “σφραγίδα” του Επιμελητηρίου Κυκλάδων
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Η Άνω Μερά επέ-
στρεψε στις νίκες 
μετά την επικράτησή 
της με 1-0 επί του 
Α.Ο. Σύρου και 
μπήκε και πάλι στο… 
κόλπο της πρώτης 
θέσης του ομίλου. 

Οι Μυκονιάτες που αγω-
νίσθηκαν με την πλάτη 
στον… τοίχο δεν είχαν 

κανένα άλλο περιθώριο. Το 
συγκρότημα του κ. Παπαπαναγή 
– έκατσε για πρώτη φορά στον 
πάγκο ως προπονητής της Άνω 
Μεράς – πλέον τα παίξει την ερ-
χόμενη αγωνιστική με τον Α.Ο. 
Μυκόνου κι από το αποτέλεσμα 
αυτού του αγώνα θα εξαρτηθεί 
ποια ομάδα θα έχει τον πρώτο 
λόγο για την πρόκριση στον τε-
λικό. Από την πλευρά του ο Α.Ο. 
Σύρου μπήκε καλύτερα στο παι-
χνίδι, έδειξε διάθεση, όμως μετά 
το γκολ που δέχθηκε… χάθηκε 
και δεν μπόρεσε στη συνέχεια 
να αντιδράσει. 

Αγωνιστικά το ματς ήταν 
μέτριο ποιοτικά αφού ότι είχε 
να δείξει ήταν μόνο στο πρώτο 
ημίχρονο όπου και υπήρχε εκτός 
από το γκολ και κάποιες αξιόλο-

γες φάσεις. Στην επανάληψη η 
Άνω Μερά έπαιξε με τον χρόνο, 
έκλεισε όλους τους διαδρόμους 
που οδηγούσαν στην εστία της 
και προσπαθούσε να… χτυπήσει 
στην κόντρα. Η ομάδα του Νίκου 
Βουτσίνου ούτε στο δεύτερο μέ-
ρος δεν μπόρεσε να φτάσει κο-
ντά στο γκολ, αφού τα κλεισμένα 
καλά ατού του, δεν βρήκαν τους 
κατάλληλους χώρους.

Πολύ καλά  
διαβασμένος  
ο κ. Παπαπαναγής 

Η διοίκηση της Άνω Μεράς 
μετά την ήττα στην πρεμιέρα των 
αγώνων από τον Α.Ο. Μυκόνου 
αποφάσισαν να αλλάξουν τεχνι-
κό και απευθύνθηκαν σε έναν… 
παλιό γνώριμο. Ο κ. Παπαναγής 
είχε περάσει από το νησί και 
ήξερα καλά τα… κατατόπια. Ο 
νέος τεχνικός με το… καλημέρα 
έπιασε αμέσως δουλειά κι όπως 
έδειξε και το παιχνίδι είχε μελε-
τήσει πάρα πολύ καλά τον Α.Ο. 
Σύρου. Αυτό γιατί έκλεισε πολύ 
καλά όλους τους επικίνδυνους 
παίκτες της ομάδας του Νίκου 
βουτσίνου, με τους Ραμπαβίλα, 
Λούσσα, Συμιγδαλά, Ρούσσο να 
μην μπορούν να συνδυαστούν 

όπως θα ήθελαν, αλλά και βρέ-
θηκαν μακριά από το καλό τους 
αγωνιστικό πρόσωπο. 

Ξανά στο… κόλπο  
οι Μυκονιάτες

Η Άνω Μερά μετά τη νίκη της 
επί του Α.Ο. Σύρου μπήκε και 
πάλι στη διεκδίκηση της πρώτης 
θέση του ομίλου. ΟΙ Μυκονιάτες 
με τους τρεις βαθμούς που πή-
ραν έφτασαν τους πέντε (5) και 
πέρασαν πρώτοι στη βαθμολο-
γία, αφού Α.Ο. Μυκόνου και Α.Ο. 
Σύρου έχουν από τρεις (3).  Το 
συγκρότημα του κ. Παπαπαναγή 
πλέον κατά την τύχη στα χέρια 
της ή καλύτερα στα πόδια της, 
αφού την ερχόμενη αγωνιστική 
θα φιλοξενήσουν το συμπολίτης 
της Α.Ο. Μυκόνου και με νίκη θα 
κάνει άλμα πρόκρισης κι αυτομά-
τως θα βγάλει εκτός… μάχης το 
συγκρότημα του Α.Ο. Μυκόνου. 

Δεν έχασε τίποτα  
ο Α.Ο. Σύρου

Η ήττα μπορεί να στέρησε 
τους βαθμούς στην ομάδα της 
Σύρου, όμως τίποτα δεν χάθηκε. 
Ο Α.Ο. Σύρου αρχικά θα περιμέ-
νει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι 
μεταξύ των ομάδων  της Μυκό-
νου και στη συνέχεια θα πάει 
για τα ανάλογα αποτελέσματα. 

Σε περίπτωση νίκης της Άνω 
Μεράς θα αγωνισθεί στο γήπεδο 
του κόρφου με τον Α.Ο. Μυκόνου 
βαθμολογικά αδιάφορο καθώς 
δεν θα έχει καμία ελπίδα στη 
συνέχεια. Άλλωστε για τον Α.Ο. 
Μυκόνου το ματς με τον Α.Ο. 
Σύρου θα είναι το τελευταίο για 
τη δεύτερη φάση κι αν χάσει θα 
είναι και της χρονιάς. Έτσι ο Α.Ο. 
Σύρου θα έχει την ευκαιρία να το 
χτυπήσει και σε περίπτωση νίκης 
στη Μύκονο θα παίξει την πρώτη 
θέση στο γήπεδο της Ερμούπο-
λης με την Άνω Μερά. Με νίκη οι 
Συριανοί θα παίξουν στον τελικό 
του πρωταθλήματος. 

Οι καλύτερες φάσεις 
και τα γκολ της ανα-
μέτρησης 

4’ τεράστια ευκαιρία για τον 
Α.Ο. Σύρου μετά την έξυπνη 
εκτέλεση φάουλ του Παναγιώτη 
Ραμπαβίλα. Ο Φορ των Συρια-
νών έβγαλε κάθετα στον Λούσ-
σα ο οποίος από τα δεξιά της 
μεγάλης περιοχής προσπάθησε 
να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Η 
μπάλα βρήκε αρχικά σε σώματα 
αμυντικών της Άνω Μεράς και 
στη συνέχεια την έβγαλαν σε 
κόρνερ. 

11’ άουτ πέρασε το σουτ του 
Κεμπέ από το ύψος της μεγάλης 
περιοχής. 

12’ ο Δαραμάρας πήρε τη 
μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή 
και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 
1-0. Αρχικά ο Κεμπές έκλεψε 
τη μπάλα έπειτα το λάθος του 
Αργυρού, έτρεξε μερικά μέτρα 
και ο Ταμάμης τον ανέτρεψε. Ο 
διαιτητής διέταξε να συνεχιστεί 
το παιχνίδι με τον Δαραμάρα να 
αποκτά το πλεονέκτημα και με 
ωραίο τελείωνα μα τελειώνει 
τη φάση με επιτυχία. 

19’ άουτ πέρασε το σουτ του 
Σαμανίδη έπειτα τη σέντρα από 
τα αριστερά του Σαγκινέτου. 

23’ στα χέρια του Συριανού η 
μπάλα μετά το σουτ του Κεμπέ. 

25’ άουτ πέρασε το απευθείας 
φάουλ του Συμιγδαλά.

36’ ο Συριανός χωρίς πρό-
βλημα στο σουτ του Κεμπέ. 

37’ ο γκολκίπερ των Συρια-
νών με τα πόδια έδιωξε τη μπάλα 
στο σουτ του Κεμπέ κι έσωσε 
την εστία του από μία ακόμη 
παραβίαση. 

46’ μεγάλη ευκαιρία μετά τη 
σέντρα του Ταραμάρα και τον 
Συριανό εκτός εστίας. Δεν βρέ-
θηκε κανείς συμπαίκτης του να 
στείλει τη μπάλα στο τέρμα των 
Συριανών. 

49’ άουτ πέρασε το σουτ του 
Κ. Ρούσσου. 

68’ σε κόρνερ κατέληξε η 
μπάλα μετά την εκτέλεση φάουλ 
του Ραμπαβίλα. 

74’ φάουλ του Λαζαρίδη, ο 

Χατζάκος δεν έπιασε όπως θα 
ήθελε την κεφαλιά και οι αμυ-
ντικοί του Α.Ο. Σύρου έδιωξαν 
την μπάλα μακριά. 

84’ τεράστια ευκαιρία για 
τους γηπεδούχους μετά το σουτ 
του Δημητρανόπουλου από τα 
δεξιά της μεγάλης περιοχής, ο 
Συριανός με υπερένταση στην 
αριστερή του γωνία έδιωξε τη 
μπάλα σε κόρνερ. 

98’ σε κόρνερ έβγαλε ο Καρ-
φαρίδας τη σέντρα του Μουλίδη.

Διαιτητής ήταν ο κ. Πανταλά-
κης με βοηθούς τους Αρμακόλα 
και Ρούσσου Ι.

ΑΣ Άνω Μεράς (Φώτης Πα-
παπαναγής): Τζιάβρας, Κωφο-
κώτσιος, Ξενάκης (68΄Αδάμ), 
Χατζάκος, Σαλταμάρας, Παπα-
δάκης, Κεμπέ (68΄ Αμπντούλ), 
Καρφαρίδας,  Δαραμάρας 
(78΄Γκολέμης), Καραΐνδρος, 
Λαζαρίδης (81΄λ.τ. Δημητρα-
νόπουλος).

Στον πάγκο επίσης ήταν: Χρι-
στοδουλάκης, Κουντουράς, Ου-
ζούνογλου.

ΑΟ Σύρου (Νίκος Βουτσί-
νος):  Συριανός, Μαραγκός 
(72΄Μπάιλας), Συμιγδαλάς, 
Αργυρός, Ταμάμης (87΄Ντό-
γος), Μανουδάκης, Ρούσσος, 
Σαμανίδης, Λούσας, Ραμπαβί-
λας, Σαγκινέτος (46΄Μουλίδης).

Στον πάγκο επίσης ήταν: Μέ-
τκο, Φραγικάς, Φωτεινιάς, Δη-
μητρακόπουλος

Αθλητική Γνώμη
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ

• Νευρολογική Εξέταση
• Ηλεκτρομυογράφημα  (ΗΜΓ)
• Ηλεκτρονευρογράφημα (ΚΤΑ - ΑΤΑ)

Πάροδος Γ. Δροσίνη 3

Παλιός κινηματογράφος Ερμής 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΔΟΥΝΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Ιατρού Αθήνας: 2106779759, 6944442636
Τηλ. ραντεβού 6982110660 (Γραμματεία κ. Ανθή Σόμπολου)

Επόμενη επίσκεψη 27 Απριλίου

Το Κέντρο Δια Χειρός 
Φυσικοθεραπεία MTS 

του Γιώργου Τεντζεράκη

που εδρεύει στον Φοίνικα  
Σύρου ξεκίνησε μια ακόμα σημαντική παροχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ.: 22810 43280.

Πλέον δέχεται και ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Δέχεται με ραντεβού
Δεκτές Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες

Η ομάδα της Μυκόνου επικράτησε του Α.Ο. Σύρου με 1-0 στο πλαίσιο των αγώνων  
της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων

Ξανά στο… κόλπο η Άνω Μερά
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Το συγκρότημα του 
Ράτκο Παβλίσεβιτς 
πιστό στο… ραντεβού 
του με τα προημι-
τελικά, επικράτησε 
και στη Βόχα του 
Παμβοχαϊκού με 1-3. 
Ο Φοίνικας έκανε 
το 2-0 και πλέον θα 
βρεθεί αντιμέτωπος 
με τον Ολυμπιακό και 
με μειονέκτημα έδρας 
θα προσπαθήσει να 
κάνει κάτι το οποίο 
λίγες ομάδες το έχουν 
πετύχει μέχρι σήμερα. 

Ο Ολυμπιακός φαντάζει… 
ανίκητος, όμως το «Πει-
ρατικό» και ξέρει αλλά και 

μπορεί να πετύχει μία μεγάλη ή 
για πολλούς πρόκριση. Βέβαια 
ο στόχος όχι μόνο έχει επιτευ-
χθεί, αφού η αρχικά διοικούντες 
και τεχνικό τιμ είχαν θέσει την 
αποφυγή των play out και όσο 
πιο κοντά στην… τετράδα. Ρά-
τκο Παβλίσεβιτς, αλλά και Νίκος 
Ζαλμάς (πρέπει να αναγνωριστεί 
η πολύ καλή δουλειά του Έλληνα 
τεχνικού) έκαναν ότι χρειάστηκε 
ώστε ο Φοίνικας να γράψει και 
πάλι μία ακόμη «χρυσή» σελίδα 
στην σύγχρονη ιστορία του. Κα-
μία άλλη επαρχιακή ομάδα δεν 
έχει καταφέρει ότι έχει πετύχει 
μέχρι σήμερα ο Φοίνικα Σύρου. 
Το «Πειρατικό» έχει μπει για τα 
καλά μέσα στις καλύτερες ομά-
δες της Ελλάδας και δικαία έχει 
κατακτήσει τον σεβασμό όλων 
στον χώρο του Βόλεϊ.   

Από εκεί και πέρα είναι η 6η 
φορά που ο Φοίνικας προκρί-
νεται στα ημιτελικά του πρωτα-
θλήματος στην 10η παρουσία 
της στη μεγάλη κατηγορία κι ο 
Παμβοχαϊκός ολοκλήρωσε την 
παρουσία του στο εφετινό πρω-
τάθλημα.

 Ο αγώνας είχε άγρια ομορφιά 
με πολλές ανατροπές και μεγάλα 
σερί στο σκορ και φυσικά πρω-

ταγωνιστές τους βραζιλιάνους 
των δύο ομάδων. Στο 1ο σετ 
ο Φοίνικας έκανε μεγάλη ανα-
τροπή, στο 2ο σετ απάντησε ο 
Παμβοχαϊκός και στο 4ο σετ ο 
Φοίνικας προηγήθηκε 17-12 
και μπήκε σε περιπέτειες, όμως, 
έδειξε αντοχές και πήρε δίκαια 
τη νίκη και μαζί και την πρόκριση 
για τα ημιτελικά.

 Στο 1ο σετ ο Παμβοχαϊκός 
προηγήθηκε 8-4 με το σερβίς 
του Ολιβέιρα αλλά και 12-9 με 
τον Αμπράο. Ο Φοίνικας βρήκε 
ρυθμό στην υποδοχή του και 
με διαδοχικά λάθη των γηπε-
δούχων αλλά και τον Φίλιο στο 
σερβίς οικοδόμησε σερί 7-0 
μέσα στο σετ εκτοξεύοντας την 
διαφορά στο 16-12. Ο Παμβο-
χαϊκός δεν ξεπέρασε το σοκ και 
το σετ έκλεισε 25-18 για τον 
Φοίνικα.

 Μεγάλη μάχη έγινε στο 2ο 
σετ όπου είχαμε πάλι μεγάλες 
ανατροπές στο σκορ. Ο Φοίνικας 
προηγήθηκε 11-7 με τον Καϊ-
σλασάλο και κράτησε το προβά-
δισμα ακόμα και με +5 μέχρι το 
18-13. Ο Παμβοχαϊκός μείωσε 
με τον Γουάλαφ και στο σερβίς 
πήγε ο Αμπράο που έκανε συ-
νολικό σερί 5-0 για το 18-18. 
Ακολούθησε μάχη πόντο - πόντο 
με τον Παμβοχαϊκό να φτάνει στο 
24-23 με τον Αμπράο αλλά τον 
Φοίνικα να προσπερνάει με τον 
Φίλιο και τον άσσο του Εβάντρο 
για το 24-25. Ο Αμπράο και το 
λάθος του Εβάντρο έβαλαν πάλι 
μπροστά τον Παμβοχαϊκό 26-
25, ο Αμπράο έχασε το σερβίς 
(26-26) αλλά με δύο επιθέσεις 
του Ολιβέιρα έγινε το 28-26 και 
το 1-1 σετ.

 Στο 3ο σετ ο Φοίνικας πάλι με 
το σερβίς του Φίλιο και τις επιθέ-
σεις του Καϊσλασάλο έκανε σερί 
6-0 που του έδωσαν και προβά-
δισμα 17-9. Εκεί κρίθηκε το σετ 
παρότι ο Παμβοχαϊκός μείωσε τη 
διαφορά κάνοντας σερί με ωραία 
μπλοκ και τον Δημητριάδη στο 
σερβίς που μείωσε σε 18-22. 
Με τον Εβάντρο να τελειώνει 

όλες τις υπόλοιπες επιθέσεις ο 
Φοίνικας πήρε τη νίκη 25-22 και 
μαζί το προβάδισμα με 2-1 σετ.

 Όλα κρίθηκαν στο 4ο σετ 
όπου και εκεί είχαμε συγκινή-
σεις. Ο Φοίνικας προηγήθηκε 
13-7 με το ωραίο σερβίς του 
Παπαδόπουλου και κράτησε 
την διαφορά μέχρι το 17-12. 
Ο Αμπράο με επίθεση μείωσε 
13-17 και πήγε και στο σερβίς 
κάνοντας εκτελέσεις φωτιά με 
μεγάλο ρίσκο αλλά εύστοχες. 
Με συνολικό σερί 6-0 ο Παμ-
βοχαϊκός προσπέρασε κιόλας 
18-17. Ακολούθησε τρελό ράλι 
πόντο - πόντο και ο Ολιβέιρα με 
άσσο έκανε το 23-22 για τον 
Παμβοχαϊκό. Όμως, ο Ολιβέιρα 
έμελε να είναι και ο μοιραίος 
παίκτης του Παμβοχαίκού. Έχασε 
το σερβίς (23-23) και κάρφω-
σε και άουτ στην επόμενη φάση 
δίνοντας δώρο στον Φοίνικα το 
ματς μπολ που τελικά ήρθε από 
το μπλοκ του Εβάντρο πάνω στον 
Αμπράο κλείνοντας τις αναμε-
τρήσεις των δύο δυνατών ομά-
δων με μία βραζιλιάνικη κόντρα.

Ο ακραίος του Φοίνικα Πανα-
γιώτης Παπαδόπουλος μίλησε 

μετά την αναμέτρησης με τον 
Παμβοχαϊκό και την πρόκριση 
του «Πειρατικού»: «Ήταν ένα 
συναρπαστικό παιχνίδι με πολλά 
σκαμπανεβάσματα που παραλίγο 
να μας κοστίσουν. Θα μπορού-
σαμε να είχαμε καθαρίσει τον 
αγώνα πιο εύκολα αλλά και ο 
Παμβοχαϊκός έχει δυνατή ομά-
δα, επανήλθε, ρίσκαρε και μας 
πίεσε. Στο τέλος κρατήσαμε και 
πήραμε το 4ο σετ. Θα ήταν κρί-
μα να μπαίναμε σε περιπέτειες 
στο τάι μπρέικ. Είμαστε καλύτερη 
ομάδα και το αποδείξαμε συνο-
λικά στη σειρά. Τώρα έχουμε 
μπροστά μας τον Ολυμπιακό 
αλλά και πολλές ακτοπλοϊκές 
μετακινήσεις με κακοκαιρίες στο 
Αιγαίο. Θα βγούμε νικήτές όπως 
βγήκαμε νικητές και τώρα. Είμα-
στε έτοιμοι να μπούμε με όλες 
μας τις δυνάμεις στα ημιτελικά 
με τον Ολυμπιακό. Οι δύο πρώτοι 
αγώνες θα είναι καθοριστικοί. 
Εάν κάνουμε εκεί μία νίκη θα φέ-
ρουμε την πίεση στον αντίπαλο. 
Από εδώ και πέρα πιστεύω πως 
θα παίξουμε καλύτερα γιατί θα 
παίξουμε ακόμα πιο ελεύθερα. 

Θέλουμε να το παλέψουμε για 
να πάμε τελικό».

Παμβοχαϊκός –  
Ολυμπιακός 1-3

Τα σετ: (18-25, 28-26, 21-
25, 23-25) σε 106΄

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, 
Ονόπας.

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-4, 12-16, 15-21, 

18-25
2ο σετ: 5-8, 12-16, 21-20, 

28-26
3ο σετ: 6-8, 09-16, 14-21, 

21-25
4ο σετ: 4-8, 11-16, 21-19, 

23-25
Γ.Α.Σ.ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 

(Κώστας Δεληκώστας): Δημη-
τριάδης 1π. (1μπλοκ), Ολιβέιρα 
20 (17/37, 3 άσσοι, 33%υπ., 
25%αρ.), Γκλαντσόουν 11π. 
(4/8, 2 μπλοκ, 5 άσσοι), Κω-
τσάκης, Τουρνάκης 2 (2/3επ.), 
Ροντρίγκο Αμπράο 11 (10/24, 

1 άσσος, 56%υπ., 28%αρ.) / 
Παπαδημητρίου (λ. - 38%υπ, 
15%αρ.), Μακρυγιάννης, Δη-
μητούλης, Τσέλιος 2 (1/3, 1 
μπλοκ), Γουάλαφ 13 (11/21, 
1 μπλοκ, 1 άσσος).

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 
(Ζάρκο Παβλίσεβιτς):  Φίλιο 
8π. (4/9επ., 3 μπλοκ, 1 άσ-
σος), Εβάντρο 22π. (19/30επ., 
2 μπλοκ, 1 άσσος, 40%υπ., 
20%αρ.), Λέσκοφ 2 (1 μπλοκ, 
1 άσσος), Βουλκίδης 8 (5/10, 
2 μπλοκ, 1 άσσος), Καϊσλασά-
λο 19 (17/35επ., 2 μπλοκ), 
Παπαδόπουλος 7 (5/14, 1 
μπλοκ, 1 άσσος) / Βελούδης 
(λ. - 38%υπ., 27%αρ.), Κιόσης, 
Μήλης.

*Οι πόντοι του Γ.Α.Σ. Παμβο-
χαϊκός προήλθαν: 10 άσσοι, 46 
επιθέσεις, 5 μπλοκ, 29 λάθη 
αντιπάλων και του Α.Ο.Φοίνικα 
Σύρου προήλθαν: 5 άσσοι, 50 
επιθέσεις, 11 μπλοκ, 35 λάθη 
αντιπάλων.

Αθλητική Γνώμη
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
Ειδικευθείς στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α “Ο Ευαγγελισμός”

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Ηρώων Πολυτεχνείου και Παραλία Καρνάγιου
Ερμούπολη Σύρος - Β’ Κτίριο - 2ος Όροφος

Τηλ. 22810 77890 Κιν. 6937887 450
Email: lkokkalis@gmail.com

Ο Φοίνικας Σύρου επικράτησε και εκτός έδρας με 1-3 του Παμβοχαϊκού  
και σφράγισε μία θέση εντός τετράδας

Προκρίθηκε και πάει για το… όνειρο
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Το γουέστερν αποτελεί το 
αμιγώς αμερικάνικο είδος 
κινηματογράφου. Τα χα-

ρακτηριστικά του είναι η επική 
παρουσίαση της πρώτης φά-
σης της αμερικάνικης ιστορίας, 
η κινηματογράφηση ιστοριών 
που προέρχονταν άλλοτε από 
πραγματικά γεγονότα και άλλοτε 
από μύθους για την κατάκτηση 
της λεγόμενης Δύσης , με σε-
νάρια στηριγμένα στο κλειστό 
αναπαραστατικό μοντέλο της 
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, 
με αρχή-μέση-σύγκρουση-λύ-
ση-κάθαρση.

Ωστόσο από τη δεκαετία του 
1950 πολλοί σκηνοθέτες άρχι-
σαν να χρησιμοποιούν τη φόρμα 
των γουέστερν ως τρόπο για να 
εξερευνήσουν βαθιά ριζωμένες 
συμπεριφορές σχετικά με το νό-
ημα της Αμερικής, τον ηρωισμό, 
τη βία και το θάρρος. Η ηθική 
ασάφεια άρχισε να εισέρχεται 
στο είδος, ιδιαίτερα στην ευρω-
παϊκή εκδοχή του 1960, με τα 
σπαγγέτι γουέστερν . Η αυξημέ-
νη κοινωνική ευαισθητοποίηση 
στη δεκαετία του 1970 οδήγησε 
σε μια σειρά από τα λεγόμενα 
«ρεβιζιονιστικά γουέστερν» που 
προσπάθησαν να παρουσιάσουν 

ιστορικά γεγονότα και συμπε-
ριφορές με πιο ρεαλιστικούς 
όρους. Αυτά  είχαν μικρή εισπρα-
κτική επιτυχία  μέχρις ότου μια 
σειρά προσεγμένων, μεγάλου 
προϋπολογισμού γουέστερν στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 
αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον 
του κοινού για το είδος. 

Οι  «Αδελφοί Σίστερς» είναι 
ένα μελαγχολικό αλληγορικό 
γουέστερν  που μεταλλάσσει 
με ευφυή τρόπο τους κώδικες  
του είδους με τον Jacques 
Audiard  , στην πρώτη αγγλό-
φωνη ταινία του,  να κερδίζει το 
Αργυρό Λιοντάρι για την καλύ-
τερη σκηνοθεσία στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Βενετίας. 
Το σενάριο του Audiard και του 
Thomas Bidegain βασίστηκε στο 
μυθιστόρημα του 2011 από τον 
Patrick Dewitt, νικητή διαφό-
ρων λογοτεχνικών βραβείων, 
και ακολουθεί τη βασική πλοκή 
του μυθιστορήματος. Ωστόσο, 
ο συνήθης συνδυασμός του 
Audiard με σκληρό ρεαλισμό και 
λυρική απεικόνιση εμφανίζεται 
εδώ  και η ιστορία πηγαίνει σε 
μια διαφορετική κατεύθυνση από 
ό, τι αρχικά φαίνεται.

1851. Όρεγκον. Οι Charlie και  

Eli Sisters ζουν σε έναν άγριο και 
εχθρικό κόσμο, έχουν αίμα στα 
χέρια τους: αίμα εγκληματιών, 
αλλά και αίμα αθώων .. Δεν είναι 
σαδιστές ,δεν αισθάνονται καμία 
ικανοποίηση όταν σκοτώνουν. 
Απλά αυτό είναι το επάγγελ-
μα τους  . Ο Charlie (Joaquin 
Phoenix) , δείχνει να γεννήθη-
κε γι 'αυτό. Είναι μια μάζα από 
τεντωμένα νεύρα , αλκοολικός, 
κτηνώδης. σκοτεινός. Αν και νε-
ότερος , ασκεί μεγάλη επιρροή 
στον αδελφό του για  λόγους 
που μαθαίνουμε σταδιακά όταν 
αποκαλύπτεται ένα τραγικό επει-
σόδιο στη ζωή τους.

Ο Eli (John C. Reilly) τον 
ακολουθεί πιστά και τον προ-
στατεύει. Είναι ο πιο συναισθη-
ματικός και πιο στοχαστικός 
από τους δύο. Προσκολλάται 
στο άλογό του, υποφέρει γι 
'αυτό όταν τραυματίζεται από 
μια αρκούδα .Ονειρεύεται μια 
άλλη ζωή, πιο ειρηνική, που θα 
σπάσει αυτόν τον κύκλο αίματος. 
Το αδίστακτο αφεντικό τους , 
ένας μυστηριώδης ηλικιωμέ-
νος άντρας ,γνωστός μόνο ως 
Commodore (Rutger Hauer) τους 
αναθέτει να εντοπίσουν και να 
σκοτώσουν έναν ταλαντούχο 
χημικό που ονομάζεται Hermann 
Kermit Warm( Riz Ahmed). Έχει 
εφεύρει μια φόρμουλα που  απο-
καλύπτει άμεσα τον χρυσό που 
είναι κρυμμένος  στο νερό των 
ποταμών . Υπάρχει και ο John 

Morris (Jake Gyllenhaal ) , ένας 
δανδής ντετέκτιβ που κι αυτός 
αναζητά τον Warm. Ο Morris δεν 
λερώνει τα χέρια του με αίμα 
,αλλά  λειτουργεί σαν λαγός για 
τους εκάστοτε εκτελεστές που 
τον ακολουθούν.

Όμως πριν μπορέσουν τα 
αδέλφια να φτάσουν στον 
Warm αυτός συνασπίζεται με 
τον Morris ,καθώς βρίσκουν ση-
μεία επαφής. Είναι αξιοπρεπείς, 
μορφωμένοι  σε πλήρη αντίθεση 
με την κτηνώδη βιαιότητα των 
Σίστερς. Ο  συμβολισμός είναι 
ξεκάθαρος, με τον Warm και τον 
Morris να αντιπροσωπεύουν την 
πρόοδο του πολιτισμού, ενώ τα 
αδέλφια  την βάρβαρη άγρια Δύ-
ση που πρέπει να εξημερωθεί. 

Ο ιδεαλιστής Warm , ελπίζει να 
ιδρύσει μια νέα κοινότητα  στο 
Τέξας, όπου οι  φιλειρηνικοί 
ομοιδεάτες τους θα μπορούν να 
ζήσουν σύμφωνα με πραγματικά 
δημοκρατικές αρχές. Είναι ένα 
ουτοπιστικό όνειρο, αλλά και 
ένα όμορφο όνειρο. Είναι πρό-
δηλη η  αναφορά του Audiard 
στο γαλλικό πολιτικό κίνημα του 
Σαινσιμονισμού , πρώτη μορφή 
θεωρητικά επεξεργασμένου σο-
σιαλισμού , που ευαγγελίζεται 
την πρόοδο της ανθρωπότητας 
μέσω της επιστήμης ,της εκβι-
ομηχάνησης και ενός δίκαιου 
νομικού συστήματος . 

Οι αρχικά παράλληλες τροχιές 

αυτών των δυο ασύμβατων ομά-
δων αναπόφευκτα  συγκλίνουν, 
με εκπλήξεις και  ανατροπές που 
καταλήγουν στην άκρη του ενός  
μαγευτικού  ποταμού. 

Όμως  η τρέλα του χρυσού 
μολύνει όλους εκείνους που τον 
αναζητούν. Ατέλειωτες σειρές 
από πόλεις φαντάσματα, συ-
ντρίμμια στην άκρη του ωκεανού, 
εγκαταλελειμμένα ερείπια από 
μεταλλευτικές έρευνες μαρτυ-
ρούν αυτόν τον καταστροφικό 
πυρετό της απληστίας. Το κάθε 
μέλος του ετερόκλητου κουαρ-
τέτου σχεδιάζει το μέλλον του. 
Φυσικά, τίποτα δεν θα λειτουρ-
γήσει όπως το φαντάζονται. Όσοι 
επιβιώσουν θα μείνουν για πά-
ντα ακρωτηριασμένοι από την 
αλαζονεία τους και κυνηγημένοι 
από τους δαίμονες τους. Τότε η 
αντήχηση του κλασικού «Θησαυ-
ρού της Σιέρα Μάντρε» του John 
Huston γίνεται εκκωφαντική.

Τα πάντα λειτουργούν αρμο-
νικά σε αυτή τη σκοτεινή, υπαρ-
ξιακή και φιλοσοφική αλληγορία 
.Η mise en scène του Audiard 
είναι λαμπρή, το κτίσιμο των χα-
ρακτήρων υποδειγματικό όπως 
και οι μαίανδροι της αφήγησης. 
Τα δυνατά σημεία των ηθοποιών 
τονίζονται, με τον  γιγαντόσωμο 
Reilly, να διαθέτει μια ασταθή 
δύναμη και τον  Phoenix να 
προσδίδει στον ρόλο του απί-
στευτη δυναμική στην τελική 
πράξη, όταν η σχέση του με τον 

αδελφό του μετασχηματίζεται με 
απροσδόκητο τρόπο. 

Το τοπίο αιχμαλωτίζεται από 
τη μαγευτική φωτογραφία του 
Benoît Debie, με τρόπο παρόμοιο 
με αυτόν των γουέστερν Anthony 
Mann  ως μια πανέμορφη αντα-
νάκλαση των χαρακτήρων που 
είναι περίπλοκοι άνθρωποι με 
συστατικά στοιχεία καλοσύνης 
όσο και ασυγχώρητης σκλη-
ρότητας. Ο Audiard πυροδοτεί 
τη δράση ,με έντονες εκρήξεις 
βίας που θυμίζουν Peckinpah, 
αναστέλλοντας το μαύρο χιού-
μορ της ταινίας. Και η εξαιρετική 
μουσική του Alexandre Desplat, 
διαθέτει ειρωνεία και λεπτότητα, 
χιούμορ και βαρύτητα, συντρο-
φεύοντας την οδυνηρή οδύσσεια 
της ταινίας.

Όπως έδειξε ο Audiard στα 
προγενέστερα θρίλερ του είναι 
ένας συνεπής ουμανιστής αλ-
λά και ένας πρωτεϊκός ποιητής 
των τραυματισμένων ανδρών. 
Εκθέτει την ευπάθεια των χαρα-
κτήρων του που καλύπτεται πί-
σω από το τραχιά συμπεριφορά 
τους. Η αιματοβαμμένη πορεία 
των δύο αδελφών τους κάνει 
να συνειδητοποιήσουν ότι η βία 
οδηγεί μόνο σε αδιέξοδα. Το  
αδυσώπητο ανθρωποκυνηγη-
τό τους μετασχηματίζεται σε μια 
υπαρξιακή περιπλάνηση , σε μια 
βασανιστική ενδοσκόπηση .Είναι 
άραγε αυτό ένα μονοπάτι για 
τον τελικό εξανθρωπισμό τους;

Απόψεις

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΞΑΝΘΑΚΗ

Οι Αδελφοί Σίστερς / The Sisters 
Brothers(2018) του Jacques Audiard

Ένα αλληγορικό γουέστερν
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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου 
για την πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ

Στην Λεμεσό πραγματοποιή-
θηκε κατά το διήμερο 28-29 
Μαρτίου 2019 η 4η Τεχνική 
Συνάντηση της πράξης ΕΥ-ΚΙ-
ΝΗΣΗ που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 
και στοχεύει στην ανάπτυξη 
δράσεων με κύριο στόχο την 
προώθηση της έξυπνης, βιώ-
σιμης και εναλλακτικής κινη-
τικότητας στη διασυνοριακή 
περιοχή εφαρμογής. 

Στην πράξη συμμετέχουν ο 
Δήμος Ρόδου, ως επικεφα-
λής Εταίρος, καθώς και οι 
Δήμοι Σύρου – Ερμούπολης 
και Θήρας από την Ελληνική 
πλευρά και η Εταιρεία Του-
ριστικής Ανάπτυξης Δήμων 
Λεμεσού (ΕΤΑΛ) και το Ερευ-
νητικό Κέντρο Frederick 
από την Κυπριακή πλευρά. Η 
πράξη έχει ξεκινήσει το Νοέμ-
βριο του 2017, έχει ορίζοντα 
ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο 
του 2019 και σήμερα βρίσκε-
ται στη φάση υλοποίησης της 
εγκατάστασης των σχετικών 
συστημάτων και εξοπλισμού 
στις περιοχές εφαρμογής. 
Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, οι εταίροι της πρά-
ξης είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις ανα-
φορικά με την πρόοδο των 
εργασιών ενώ περιηγήθηκαν 
στους χώρους στους οποί-
ους αναπτύσσεται στην πόλη 

της Λεμεσού. Παράλληλα, 
οι εκπρόσωποι των φορέων 
επικαιροποίησαν το σχεδια-
σμό και την υλοποίηση της 
πράξης και συζήτησαν τον 
βαθμό επίτευξης των ειδικών 
στόχων που έχουν τεθεί. 
Στην συνάντηση της Λεμε-
σού, αποφασίστηκε η περαι-
τέρω ενίσχυση των δεσμών 
μεταξύ των συμμετεχόντων 
φορέων, η ανταλλαγή εμπει-
ριών και πρακτικών και η 
διεύρυνση της συμμετοχής 
του εταιρικού σχήματος σε 
παρόμοιες δράσεις στο άμε-
σο μέλλον. Η επόμενη συ-
νάντηση ορίστηκε στο Δήμο 
Ρόδου τον Σεπτέμβρη του 
2019, όταν πλέον οι σχετικές 
δράσεις θα έχουν ολοκληρω-
θεί και τα αποτελέσματα της 
πράξης θα είναι ορατά στο 
ευρύ κοινό. 
Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης 
στο πλαίσιο της πράξης έχει 

ήδη συμβασιοποιήσει την
προμήθεια λογισμικού και τη-
λεματικού εξοπλισμού για τα 
λεωφορεία,
προϋπολογισμού 
181.144,09€.
Περισσότερες πληροφορίες 
για την πράξη στην ιστοσελί-
δα www.eu-kinisi.eu

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Τετάρτη 10 

Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Παντελεήμονα στον Φοίνικα 
και ώρα 6:00 μ.μ., σαρανταή-
μερο μνημόσυνο μνημόσυνο 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς 
και αδελφής

ΛΙΖΑΣ Δ. ΓΑΔ
τα παιδιά

τα εγγόνια
και οι λοιποί συγγενείς

Κοινωνικά-Δημοσιεύσεις

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
O ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ και της 

ΒΙΟΛΕΤΑ το γένος ΠΑΤΣΟΥπου γεννήθηκε στην ΑΥΛΩΝΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ και κατοικεί στη ΜΥΚΟΝΟ και η ΤΣΕΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
του ΝΑΚΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ το γένος ΝΤΟΥΠΙ που γεν-
νήθηκε στην ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και κατοικεί στη ΜΥΚΟΝΟ 
πρόκειται να παντρευτούν στον Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ) στη ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

Έφυγε από τη ζωή ένας 
αξιαγάπητος και σημα-
ντικός Έλληνας γιατρός, 

ο Θεόδωρος Σπανός. Ήταν αιμα-
τολόγος και Διευθυντής Αιμοδο-
σίας του Νοσοκομείου Παίδων 
“Αγία Σοφία”. Ο πόνος των αν-
θρώπων που τον γνώριζαν είναι 
μεγάλος. Ήταν ένας θαυμάσιος 
άνθρωπος, αξιόλογος γιατρός 
και σημαντικός προστάτης των 
ασθενών.

Είχε γεννηθεί στην Πάτρα, 
αποφοίτησε εκεί το Λύκειο και 
πέρασε στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
από όπου πήρε το πτυχίο του 
ως αριστούχος. Με υποτροφία 
του Γαλλικού κράτους πέρασε 
στο Νοσοκομείο St. Louis στο 
Παρίσι με ειδική πρόσκληση από 
τον Γάλλο καθηγητή αιματολο-
γίας και Πρόεδρο της Γαλλικής 
Ακαδημίας Jean Bernand. Ήταν 
ένας από τους σπουδαιότερους 
γιατρούς που ασχολήθηκε με τη 
νόσο του αίματος, ώστε ανακη-
ρύχθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου στο Παρίσι 
με ιδιαίτερη διάκριση. Έγινε 
σπουδαίο μέλος της Γαλλικής 
Εταιρείας Αιμοδοσίας, αλλά... 
και της Διεθνούς Εταιρείας Αι-
μοδοσίας. Είχε γράψει και είχε 
ασχοληθεί με πολλές ιατρικές 
εργασίες και είχε λάβει πολλούς 
επαίνους.

Επέστρεψε στην πατρίδα του, 
την Ελλάδα και ήταν ο υπεύθυνος 
διευθυντής στο τμήμα αιμοδο-
σίας του Νοσοκομείου Παίδων 
“Αγία Σοφία”

Αιμοδοσία Ύμνος 
στην Κοινωνία

Με αυτόν τον τίτλο, ο αεί-
μνηστος και για πάντα αλη-
σμόνητος Θεόδωρος Σπανός, 
προσέφερε το βιβλίο του που 
αναφέρεται στην αξία του αί-
ματος ως θεραπευτικού αγα-
θού για τη ζωή του ανθρώπου.

Αυτό το βιβλίο είναι πραγ-
ματικά μια πολύτιμη προσφορά 
στον άνθρωπο ώστε να γνω-
ρίσει ότι: “το αίμα ήταν το 
απόλυτα απαραίτητο οργανικό 
στοιχείο της ζωής”. 

Έχοντας ερευνήσει ο για-
τρός ανακάλυψε σε πολλά 

γραπτά κείμενα την αξία και 
την ανάγκη του αίματος: “Από 
την αρχαιότητα, όπως αναφέ-
ρουν πολλά κείμενα, (Όμηρος, 
Αριστοτέλης, Ιπποκράτης κ.α.) 
αν χάνονταν το αίμα του αν-
θρώπου, που ήταν και είναι η 
ζωογόνος δύναμή του, τότε η 
ζωή του σταματούσε να υπάρ-
χει. Είναι γνωστό από κείμενα, 
ότι άνθρωποι βαριά πάσχο-
ντες ή ετοιμοθάνατοι, οι οποίοι 
μπορούσαν, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, να ελπίζουν στην 
ευεργετική επίδραση του αί-
ματος, χρησιμοποιούσαν κατ' 
ανάγκην το αίμα των ζώων!...

Αυτές οι θέσεις που αναφέρο-
νται σε αρχαία κείμενα, διαπερ-
νούν και την παράδοση της Πα-
λαιάς Διαθήκης όπου ολοφάνερα 
αναφέρεται ότι το αίμα ταυτίζεται 
με την ύπαρξη του ανθρώπου και 
η αξία και η σημασία του για τη 
ζωή είναι αυταπόδεικτες. Επειδή 
δε ο άνθρωπος ανήκει στο Θεό, 
άρα και το αίμα του, έχει την ίδια 
με αυτόν ιερότητα. Γι' αυτό και 
κάθε αλόγιστη απώλεια αίματος 
συνιστά παράβαση στρεφόμε-
νη τελικά έναντι του ίδιου του 
Θεού...

Στην Καινή Διαθήκη, το αίμα 
όπως και το σώμα του Χριστού, 
λαμβάνουν μια ιδιαίτερη σημα-
σία και αξία αφού το αίμα του 
Χριστού χύθηκε προκειμένου να 
αφεθούν οι αμαρτίες του ανθρώ-
που. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός 
κατά τη διάρκεια του “Μυστικού 
Δείπνου” όρισε ξεκάθαρα στους 
μαθητές Του “... πίετε εξ αυτού 
πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το 
υπέρ υμών και πολλών εκχυνό-
μενον εις άφεσιν αμαρτιών”. Και 
στην αρχαία Ρώμη και στο Βυ-
ζάντιο, όπως αναφέρουν πολλά 
κείμενα η χρήση του αίματος, από 
ειδικούς, βοηθούσε σε θεραπεία 
ασθενών...”

Η εθελοντική  
αιμοδοσία είναι  
πράξη ηθικής αξίας

... “Τα τελευταία 24 περίπου 
χρόνια δημιουργήθηκε μια με-
γάλη παραγωγή αιμοδοτικών 
συλλόγων στην Ελλάδα. Οι 
εθελοντές αιμοδότες των συλ-
λόγων, αρχίζουν να εντοπίζουν 

και να προσκαλούν, αλλά και να 
πείθουν αρκετούς ανθρώπους οι 
οποίοι γρήγορα “μετακινούνται” 
από το φυσικό τους χώρο και 
φθάνουν στο περιβάλλον της 
αιμοδοσίας, ώστε να προσφέ-
ρουν ζωή στον άνθρωπο που 
έχει ανάγκη. Είναι σημαντικό 
ότι τα τελευταία χρόνια απο-
καλύφθηκαν πολλοί ανώνυμοι 
εθελοντές αιμοδότες, αλλά... οι 
“μπροστάρηδες” της ιδέας και 
του σκοπού βοήθειας του συ-
νανθρώπου είναι πολύ λίγοι... 
Είναι σημαντική η συνδρομή της 
εκκλησίας της Ελλάδος που δη-
μιούργησε πυρήνες εθελοντών 
αιμοδοτών. Αλλά και η Καθολική 
εκκλησία με κάθε τρόπο και σε 
κάθε ευκαιρία συνδράμει όλες 
τις προσπάθειες ανάπτυξης της 

εθελοντικής αιμοδοσίας. Ιδιαί-
τερη μνεία οφείλουμε σε έναν 
παλαιό και θερμό εθελοντή αιμο-
δότη, αλλά και εξαίσιο άνθρωπο 
με υψηλό ήθος και καλλιέργεια, 
τον πατέρα Αντώνιο Βουτσίνο, 
καθολικό κληρικό από τη Σύρο, 
που υπήρξε πρωτοπόρος στο 
χώρο του, έχοντας ιδρύσει και 
προεδρεύσει για πολλά χρόνια 
ενός εύρωστου, δραστήριου και 
με ευρεία κοινωνική αναγνώ-
ριση συλλόγου. Η προσφορά 
του συλλόγου είναι άριστη και 
πανανθρώπινη. Έσωσαν ζωές 
ανθρώπων όχι μόνο στο νησί 
τους, αλλά και σε άλλες περιοχές 
όταν τους ζητήθηκε”.

Ο αείμνηστος σπουδαίος 
γιατρός και άριστος Έλληνας 
Θεόδωρος Σπανός, έχει αφή-

σει ένα εκπληκτικό βιβλίο το 
“Αιμοδοσία – Ύμνος στην Κοι-
νωνία” (605 σελίδες). Είχα την 
ιδιαίτερη τιμή να μιλήσω μαζί 
του πριν από μερικά χρόνια. Μου 
είχε τηλεφωνήσει να μ' ευχαρι-
στήσει γιατί είχε διαβάσει άρθρο 
μου στην εφημερίδα μας που 
αναφερόταν στους αιμοδότες 
της Σαντορίνης. Τότε έλαβα και 
το βιβλίο. Αποδεικνύεται (εκτός 
από τα ιστορικά του κείμενα που 
αναφέρονται στην αιμοδοσία,) 
ότι ταξίδεψε σ' όλη την Ελλάδα 
φροντίζοντας να ενημερωθεί εάν 
παντού στη χώρα μας υπήρχαν 
σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών. 
Γνώρισε όλους τους συλλόγους, 
από τη βόρεια Ελλάδα έως την 
Κρήτη και πρόσφερε τη βοήθειά 

του εάν χρειαζόταν. Οι Κυκλάδες 
τον είχαν μαγέψει και ιδιαίτερα 
η Σαντορίνη και γράφει στο βι-
βλίο του: “... ένας μεγάλος και 
γνήσιος μαχητής των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων όπως και 
υποστηρικτής της εθελοντικής 
αιμοδοσίας είναι ο κ. Βαγγέλης 
Σιγάλας από τη Σαντορίνη. Μαζί 
με τον συμπατριώτη του Μηνά 
Μάϊνα και τη συνδρομή όλων 
των τοπικών παραγόντων και κυ-
ρίως των κατοίκων του όμορφου 
και ξεχωριστού νησιού, ήταν οι 
πρώτοι που οργάνωσαν την αι-
μοδοσία της Σαντορίνης και την 
προήγαγαν σε πρωτοποριακό 
κοινωνικό θεσμό επιτυγχάνο-
ντας μια γενική κινητοποίηση 
και σχεδόν πάνδημη συμμετοχή 
με μεγάλη επιτυχία και αξιοθαύ-
μαστη οργάνωση”.

Η υπεύθυνη της διοργάνωσης 
Αιμοδοσιών του Νοσοκομείου 
“Αγία Σοφία” κ. Γ. Τσολάκου είχε 
πει: “Οφείλω ένα απέραντο ευ-
χαριστώ στους αιμοδότες της 
Σαντορίνης. Το Νοσοκομείο Αγία 
Σοφία παίρνει από τη Σαντορίνη 
περισσότερο αίμα από τις περιο-
χές και τις πόλεις της Ελλάδας.”

Εύχομαι, από καρδιάς, ο Ιη-
σούς Χριστός να αναπαύει τον 
σπουδαίο και αξέχαστο Γιατρό 
Θ. Σπανό.

Μαρία Ρώτα

Στη μνήμη του γιατρού Θεοδώρου Σπανού
∆Ë˜ ª·›ÚË˜ ƒÒÙ·
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Στην Αμοργό θα μεταδοθεί 
ζωντανά, το Σάββατο 13 
Απριλίου και ώρα 20:30 
η παράσταση “Μικρές 
ιστορίες για αγρίους”, του 
Μπερνάρ Φριό, σε σκη-
νοθεσία Μ. Σαββίδου.

Η παράσταση θα μεταδοθεί απ’ 
ευθείας από το Εθνικό Θέατρο 
(Μικρό Εθνικό-ισόγειο Rex), σε 

συνεργασία με το Κανάλι της Βουλής και 
το Δήμο, στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων του Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Αιγιάλης-Θολαρίων.

Η Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεά-
τρου παρουσιάζει μια σύνθεση πάνω 
σε σύντομες ιστορίες του σπουδαίου 
σύγχρονου Γάλλου συγγραφέα και 
παιδαγωγού Μπερνάρ Φριό, σε σκη-
νοθεσία της Μαρίας Σαββίδου.

O Μπερνάρ Φριό έχει γράψει και με-
ταφράσει περισσότερα από 50 βιβλία 
για νέους αναγνώστες, αλλά και για 
ενήλικες. Κείμενά του έχουν μεταφρα-
στεί στα γερμανικά και στα ιταλικά, ενώ 
έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία. 
Εργαζόμενος για πολλά χρόνια ως εκ-
παιδευτικός, ο Φριό μελέτησε τον τρόπο 
που τα ίδια τα παιδιά αφηγούνται τις 
ιστορίες τους. Αυτή η ιδιαίτερη οπτική, 

το παιχνίδισμα ανάμεσα στην πραγμα-
τικότητα και στη φαντασία, ενέπνευσε 
έμμεσα ή άμεσα και τον δικό του τρόπο 
γραφής, ενώ, επίσης, ο συγγραφέας 
χρησιμοποιεί συχνά ως πρωτογενές 
υλικό τις αυθεντικές παιδικές αφηγή-
σεις.

Οι ιστορίες του Φριό πηγάζουν από 
ένα σπάνιο χάρισμα να θίγει τα πιο ση-
μαντικά, τα πιο μεγάλα κι ευαίσθητα 
ζητήματα με τρόπο ανάλαφρο που όμως 
δεν στερείται βάθους. Με την τολμηρή 
και ευαίσθητη ματιά τους, με την ελα-
φράδα και το χιούμορ τους διαπραγ-
ματεύονται θέματα της καθημερινής 
ζωής, των σχέσεων, των ανακαλύψεων, 
των μυστικών και των συγκρούσεων 
της νεανικής μας ηλικίας. Αποτελούν 

εξαιρετική βάση για τη δημιουργία μιας 

παράστασης που φιλοδοξεί να προσ-

δώσει πολύχρωμη φωνή σε όσα, καμιά 

φορά, με δυσκολία λέγονται πίσω από 

τις κλειστές πόρτες του εφηβικού μας 

δωματίου.

Συντελεστές Παράστασης:
Μαρία Σαββίδου: Μετάφραση-Δραμα-

τουργική Επεξεργασία-Σκηνοθεσία

Έλσα Ανδριανού: Μετάφραση-Διασκευή

Κωνσταντίνος Ζαμάνης: Σκηνικά – Κο-

στούμια

Φωκάς Ευαγγελινός: Κίνηση
Nalyssa Green: Μουσική
Αλέκος Αναστασίου: Φωτισμοί
Μελίνα Παιονίδου: Μουσική Διδασκαλία
Θεοδώρα Γεωργακοπούλου: Α’ Βοηθός 
σκηνοθέτη
Ανδρέας Λαμπρόπουλος: Β’ Βοηθός 
σκηνοθέτη
Βίκη Μπισμπίκη: Video Art & Interactive 
Live Visuals

Διανομή ρόλων:
Πάρης Αλεξανδρόπουλος
Ασημίνα Αναστασοπούλου
Νίκος Γιαλελής
Αντώνης Γιαννακός
Βασίλης Καλφάκης
Νάντια Κατσούρα
Νεφέλη Μαϊστράλη
Τζίνη Παπαδοπούλου

Πολιτισμός

Δρομολόγια Πλοίων

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

Καιρός

Σήμερα Δευτέρα προβλέπονται νεφώσεις. 
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ. 
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 
βαθμούς κελσίου.

Αύριο Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές 
βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 
μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει 
μεταβολή.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Αστυνομία: ................ 2281096100
Ασφάλεια:.................. 2281096184
Άμεση Δράση: ............................ 100
Πυροσβεστική: .......................... 199
Βλάβες ΔΕΔΔΗΕ...................... 1050
Αερολιμένας: ................ 22810-87025 
Κ. Τ. Ε. Λ. Σύρου: .............. 2281082575
Λιμεναρχείο: ................... 2281082690
       &   2281088888
Νοσοκομείο: ................... 2281360500
Νοσηλεύτριες 
Κατ́ Οίκον Νοσηλείας.....6945032623
Έκτακτα περιστατικά: ...................... .166
ΡΑΔΙOΤΑΞΙ:  
ΤΑΞΙ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΗΣ:.........2281084222
      &   2281080000
SYROS ΤΑΞΙ.......................      2281088222
 Δήμος Σύρου-Ερμ/λης:     2281361000

 
 
 
 

Δρομολόγια  
Αεροπλάνων

 

Δευτέρα: 12:10 ● Τρίτη: 10:40
 Πέμπτη: 10:40 ● Παρασκευή:  12:10  

Κυριακή: 12:10

 Δευτέρα: 13:10 ● Τρίτη: 11:40 
Πέμπτη: 11:40 ●  Παρασκευή:13:10  

Κυριακή: 13:10

Aπο Αθήνα για Σύρο

Aπο Σύρο για Αθήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
07:00 CHAMPION JET 2 για Μύκο-
νο – Νάξο – Θήρα. 07:25 ΜΠΛΟΥ 
ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ για Πάρο – Νάξο – 
Θήρα. 07:30 ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 
για Σύρο - Τήνο – Μύκονο. 14:30 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ για Κύθνο - 
Σέριφο – Σίφνο - Μήλο - Κίμωλο  
- Φολέγανδρο – Σίκινο - Ίο – Θή-
ρα. 16:00 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ για Σύρο 
– Μύκονο – Εύδηλο – Καρλόβασι 

– Βαθύ. 17:30 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 
για Πάρο – Νάξο – Δονούσα – Αι-
γιάλη – Αστυπάλαια. 19:00 ΜΠΛΟΥ 
ΣΤΑΡ 1 για Σύρο - Πάτμο – Λέρο 
– Κω – Ρόδο. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ
07:55 ΣΟΥΠΕΡ ΦΕΡΡΥ ΙΙ για Άνδρο 
- Τήνο – Μύκονο. 17:30 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
Π. για Άνδρο – Τήνο – Μύκονο. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΡΟ

07:00 ΑΡΤΕΜΙΣ για Κύθνο – Κέα  

- Λαύριο. 11:30 ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 

για Τήνο – Μύκονο. 16:00 ΝΗ-

ΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ για Πειραιά. 20:15 

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ για Μύκονο – Εύδη-

λο – Καρλόβασι – Βαθύ. 23:10 

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 για Πάτμο – Λέρο 

– Κω – Ρόδο.

Φαρμακεία 
Ερμούπολης

Σήμερα  Δευτέρα 8 Απριλίου διανυ-
κτερεύει το φαρμακείο του Γεωργίου 
Λεονταρίτη (Νικ. Μανδηλαρά 2), τηλ: 
22810-82248, οικίας: 22810-87195 
κινητό: 6984677948.

Αύριο Τρίτη 9 Απριλίου διανυκτερεύει 
το φαρμακείο της Μαρίτας Δάσκου 
(Αλ. Παναγούλη 12), τηλ: 22810-

83545, κινητό: 6986673631.

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Φαρμακείο ΜΑΝΝΑ. Μακρυθανά-
σης Γιάννης 22810 77084 & 6977 
027 307 (Δευτέρα & Τετάρτη 08.00 
-16.00 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
08.00 -16.00 & 18.00-21:00 Σάββατο 
09.00 - 14.30 )
Φαρμακείο ΒΑΡΗΣ. Κυριαζής Γεώργιος 
22810 61555 & 6981311452 (08:00 
έως 20:00)
Φαρμακείο ΦOΙΝΙΚΑ. Βλαχόπουλος 
Φώτης 22810 44044 & 6970 833 014 
(08.30 έως 14.00 & 17:30- 21:00)
Φαρμακείο ΣTAYPOY-TAΛANTΩN. Tόμελιτς 
Δωροθέα 2281075128, 6980658961 
(08.00-14.30 & 18.00-21.00)
Φαρμακείο ΑΝΩ ΣΥΡOΥ. Γιάννα Τά-
σεβα - Μακριδάκη 22810 89213 & 
6972 006 043(09.00 έως 14.00 και 
17.30 έως 20.30)

Ανατολή ηλίου: 06:01 Δύση ηλίου: 18:54
Ανατολικό: Ηρωδίωνος, Αγάβου, Ρούφου αποστόλων.

Δυτικό: Διονυσίου Επισκόπου Κορίνθου.

Ημέρα του Έθνους των Ρόμα,  Ζωγράφισε Ένα Πουλί (Draw a Bird Day)

Ατζέντα

Απευθείας μετάδοση της παράστασης της Εφηβικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου

“Μικρές ιστορίες για 
αγρίους” στην Αμοργό
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ΕΝOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
οικόπεδο ενός στρέμματος επί 

του δρόμου στη Bάρη δίπλα 

στο βενζινάδικο “Γουργου-

ράκια”, για κάθε χρήση. Tηλ. 

6937358663

αχρησιμοποίητο, μαγνη-
τικό σύστημα αντίστα-
σης, μέτρηση καρδιακών 
σφυγμών, μέγιστο βάρος 
110kg, computer προ-
πόνησης με οθόνη LCD.  
Τιμή 400€. Τηλ. Επικοινωνί-
ας: 6945364698

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  PEUGEOT 
206 1400cc, μοντ. 98 σε 
πολύ καλή κατάσταση 
120.000km, 1000€. Κος Δι-
ονύσης. Τηλ.: 6983509267

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πρακτορείο 
- Τουριστικό γραφείο, εν 
λειτουργία στο λιμάνι της 
Σύρου. Τηλ.: 6980427695, 
6932226312.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
με μπάνιο στην Ερμού-
πολη.Τηλ.6945032572, 
2281043126.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τριά-
ρι, γκαρσονιέρες και 
δυάρια στην Ερμούπο-
λη. Τηλ. 6947565694, 
2281061590. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα στο Κίνι - Παραλία, 
για όλο  το χρόνο. Τηλ.: 
6932246065.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ α) οικία 
97τ.μ., στην οδό Νεωρίου 
5, πλήρως ανακαινισμένη, 
επιπλωμένη με κλιματι-
σμό ψύξη - θέρμανση και 
καλοριφερ, β) διαμέρισμα 
3ου ορόφου στην Αθήνα, 

Λεωφ. Ιωνίας 75, πλησίον 
σταθμού Αγίου Νικολάου, 
πλήρως ανακαινισμένο με 
A/C. Τηλ.: 6937709380.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 50τ.μ., χωρίς έπιπλα 
στην Αζόλιμνο, 2 Υ/Δ, κου-
ζίνα, μπάνιο με αυτόνομη 
θέρμανση και θέα στην 
θάλασσα. Τηλ. 6977433195.

Κοντά στη θάλασσα της 
Βάρης. Ανατολικά του ξε-
νοδοχείου "Καμέλο" ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 1.200 
τετρ. για οποιαδήποτε χρή-
ση. Τιμή λογικότατη. Τηλ.: 
6932197232.

ENOIKIAZETAI γκαρσο-
νιέρα 40τ.μ., επιπλωμένη 
με καλοριφέρ και A/C, 
κοντά στο "Κοκκινόσπι-
το" στο Επισκοπειό. Τηλ.: 
6932360653.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
πέτρινη, παραδοσιακή, 
100τ.μ., με αυλές, στο 

Κάτω Μάννα και οικό-
πεδο 900τ.μ., με υπόλοι-
πο δόμησης 100τ.μ., με 
πολύ θέα. Πωλούνται 
μαζί ή χωριστά. Τηλ.: 
2281085058, 6906629173.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  οικόπεδα 
4στρ. άρτια οικοδομή-
σιμα, με πρόσοψη στον 
επαρχιακό δρόμο Πά-
γου - Δανακού, έναντι 
" W i n d o o r " Τ η λ . 
6978897989

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Φιλοζωική Ομάδα Σύ-
ρου χρειάζεται ένα άτομο 

για τετράωρη απασχόλη-

ση. Τηλ.: 2281086467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης και 
βοηθός μάγειρα από 
επιχείρηση στην Άνω 
Σύρο για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6937210837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος 

πωλήσεων Β2Β. Πτυχίο 

ΙΕΚ/ΤΕΙ, καλή γνώση 

αγγλικών, Η/Υ. Απα-

ραίτητη προϋπηρεσία 

1 έτους σε πωλήσεις ή 

εξυπηρέτηση.  Ανταγω-

νιστικές αποδοχές.  Επι-

κοινωνία: Χρήστος Κου-

φουδάκης, 2130900542, 

6947333338

Κυρία ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων ως εσωτερική. Τηλ. 

6982059822

ZHTEITAI εργάτης - Ξυ-

λουργός για εργασία στο 

εργοστάσιο κατασκευής 

Ξύλινων Κουφωμάτων 

της εταιρείας ΞΥΛΟΤΕ-

ΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. Απο-

στολή βιογραφικών - 

πληροφορίες στο email: 

xilotec2@otenet.gr. Τηλ. 

2281086444 και στον εκ-

θεσιακό μας χώρο στην 

θέση Μάρμαρο Άνω 

Μάννα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό, 

σερβιτόροι/ρες με εμπει-

ρία για μαγαζί στον Γα-

λησσά. Τηλ.: 6937358763

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Syros Gold. Αγοράζουμε 
χρυσό, ασήμι, διαμάντια 
στις καλύτερες τιμές της 
αγοράς. Εθνικής Αντιστά-
σεως 12. Τηλ. 6937499997, 
2281301591.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχάνημα 
γυμναστικής, ελλειπτικό 
Kettler Cross M, σχεδόν 
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Ποιότητα στην εκτύπωση
µε τεχνολογία αιχµής!

Συνεργασία της Sky Express με τον όμιλο Air France - KLM

Προοπτική διεθνών πτήσεων  
σε μικρά νησιωτικά αεροδρόμια
Μία νέα επιχειρηματική 
κίνηση, από πλευράς της 
Sky Express, η οποία 
εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων 
και όλα τα αεροδρόμια 
των Κυκλάδων, “ανοίγει” 
το δρόμο για την άφιξη 
διεθνών πτήσεων σε νησιά 
με μικρότερα αεροδρόμια.

Την συνεργασία της, με την ελ-
ληνική αεροπορική εταιρεία Sky 
Express ανακοίνωσε ο όμιλος Air 

France – KLM, εξασφαλίζοντας με αυτό 
τον τρόπο την άφιξη διεθνών πτήσεων, 
μέσω ανταπόκρισης από την Αθήνα, για 
τα αεροδρόμια της περιφέρειας, μεταξύ 
των οποίων και αυτά σε Σύρο, Μήλο, 
Νάξο, Πάρο, Μύκονο και Σαντορίνη.

Ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
Ελλάδας, Γαλλίας  
και Ολλανδίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνω-
ση του ομίλου, η Air France και η KLM 
υπέγραψαν συμφωνία με την περιφε-
ρειακή ελληνική αεροπορική εταιρεία 
Sky Express, βάσει της οποίας, αυτές 
οι τρεις αεροπορικές εταιρείες μπο-
ρούν πλέον να ενισχύσουν την εμπορική 
τους συνεργασία μεταξύ Παρισιού, Αμ-
στερνταμ και ελληνικών νησιών.

Οι επιβάτες μπορούν πλέον να κλεί-
σουν ένα ενιαίο εισιτήριο για δρομο-
λόγια που συνδέουν το αεροδρόμιο 
του Παρισιού, Σαρλ ντε Γκωλ ή το αε-
ροδρόμιο του Άμστερνταμ, Schiphol, 
με 24 ελληνικούς προορισμούς που 
εκτελούνται από την Sky Express με 
ανταπόκριση από την Αθήνα, από τις 
ιστοσελίδες airfrance.com, KLM.com 
και τα γραφεία εισιτηρίων της Sky 
Express.

Με αυτή τη νέα συμφωνία, οι πελάτες 
της Air France και της KLM επωφελού-
νται από 24 νέες πτήσεις στην Ελλάδα 
κατά την αναχώρηση από το Παρίσι και 
το Άμστερνταμ, προς Αλεξανδρούπολη, 
Αστυπάλαια, Κεφαλλονιά, Χίο, Κέρκυρα, 
Κύθηρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο , Κάλυμνο, 
Κάρπαθο, Κω, Ικαρία, Χανιά, Λήμνο, 
Μήλο-Πλάκα, Μύκονο, Μυτιλήνη, Νάξο, 
Πάρο, Σάμο, Σαντορίνη, Σκιάθο, Σύρο 

και Ζάκυνθο. Η συνεργασία αυτή διευ-
κολύνει επίσης την οργάνωση ταξιδιών 
για τους πελάτες της Air France, της KLM 
και της Sky Express που συνδέονται 
στην Αθήνα με υπηρεσίες μεταφοράς 
αποσκευών που παρέχουν οι αεροπο-
ρικές εταιρείες.

Επιπλέον, όλοι οι επιβάτες έχουν επί-
σης πρόσβαση στο σαλόνι Sky Express 
στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατά τη 
διάρκεια της σύνδεσής τους.

Η ευελιξία σύμμαχος  
στην τουριστική ανάπτυξη

Σχετικά με τη συνεργασία των εται-
ρειών, ο Patrick Roux, σύμβουλος της 
SVP Alliances, δήλωσε, πως “συνεργα-
ζόμενοι με την Sky Express, οι πελάτες 
επωφελούνται από τη δύναμη του εθνι-
κού δικτύου της Ελλάδας ξεκινώντας 
αυτό το καλοκαίρι κατά την αναχώρηση 
από τους δύο κύριους κόμβους μας. Με 
αυτή τη νέα συμφωνία διασύνδεσης 
επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά 
την ευελιξία του δικτύου μας και στο-
χεύουμε στη βελτίωση της ταξιδιω-
τικής εμπειρίας των πελατών μας με 
απλοποιημένες μεταφορές, πρόσθετες 
υπηρεσίες και μια πιο συμφέρουσα 
προσφορά ναύλων”.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεόδωρος 
Κροκίδας, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Sky Express, πρόσθεσε, 
πως “είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουμε μια ακόμη συμφωνία με 
την Interline, ιδιαίτερα με τόσο μεγάλες 
επωνυμίες όπως η Air France και η KLM. 
Είμαστε βέβαιοι, ότι η συμφωνία αυτή 
θα βελτιώσει σημαντικά τις μεταφορές 
επιβατών και την τουριστική ανάπτυξη 
στα ελληνικά νησιά. Η Sky Express θα 
συνεχίσει να εστιάζει στην επέκταση 
του δικτύου της και να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στις εγχώριες αερο-
πορικές μεταφορές”.

Πάνω από 140 πτήσεις 
για τις Κυκλάδες  
ανά εβδομάδα

Η Air France προσφέρει 39 εβδο-
μαδιαίες πτήσεις προς την Αθήνα με 
Airbus A319 που αναχωρούν από 
το Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ επιπρόσθετα, 

η KLM προσφέρει 14 εβδομαδιαίες 
πτήσεις με αναχώρηση από το αερο-
δρόμιο του Άμστερνταμ, με πτήσεις 
Boeing 737.

Οι 24 προορισμοί που προσφέρονται 
από την Sky Express εξυπηρετούνται 
αντίστοιχα μέχρι 377 φορές εβδομα-
διαίως με πτήσεις από την Αθήνα με 
ATR42, χωρητικότητας 48 θέσεων και 
με ATR72, χωρητικότητας 70 θέσεων

Συγκεκριμένα για τις Κυκλάδες, το 
αεροδρόμιο της Μήλου εξυπηρετείται με 
14 πτήσεις εβδομαδιαία, της Μυκόνου 
επίσης με 14 πτήσεις, της Νάξου με 22 
πτήσεις ανά εβδομάδα, της Πάρου με 
15, της Σαντορίνης με 70 και τέλος το 
αεροδρόμιο της Σύρου με 6 πτήσεις 
την εβδομάδα.

Ο όμιλος Air France-KLM
Πρόκειται για έναν παγκόσμιο εται-

ρικό “γίγαντα” με ισχυρή ευρωπαϊκή 
βάση. Οι κύριες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες της Air France-KLM είναι 
η μεταφορά επιβατών, η μεταφορά 
εμπορευμάτων και η αεροναυτική συ-
ντήρηση.

Η Air France-KLM είναι ηγετικός 
όμιλος στον τομέα των διεθνών με-
ταφορών σε ό,τι αφορά τις αερομετα-
φορές στην Ευρώπη. Προσφέρει στους 
πελάτες της πρόσβαση σε ένα δίκτυο 
που καλύπτει 314 προορισμούς σε 116 
χώρες, χάρη σε εταίρους, όπως η Air 
France, η KLM Royal Dutch Airlines και 
η Transavia. Με ένα στόλο 548 αερο-

σκαφών σε λειτουργία και 101,4 εκα-
τομμύρια επιβάτες που μεταφέρθηκαν 
το 2018, η Air France-KLM εξυπηρετεί 
έως και 2.300 πτήσεις την ημέρα, κυ-
ρίως από τους κόμβους της στο Παρίσι 
και στο Άμστερνταμ.

Επιπλέον, το πρόγραμμά της, “Flying 
Blue” για συχνούς επιβάτες, είναι ένας 
από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη με 
πάνω από 15 εκατομμύρια μέλη.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του 
ομίλου, η Air France-KLM και οι συνερ-
γάτες της Delta Air Lines και η Alitalia 
εκμεταλλεύονται επίσης τη μεγαλύτερη 
υπερατλαντική κοινοπραξία με πάνω 
από 275 καθημερινές πτήσεις.

Εκτός των άλλων, ο όμιλος προσφέ-
ρει επίσης λύσεις μεταφοράς φορτίου 
και αεροναυτικής συντήρησης.

Η Air France-KLM είναι μέλος και της 
σύμπραξης SkyTeam, η οποία διαθέτει 
19 αεροπορικές εταιρείες, προσφέρο-
ντας στους πελάτες πρόσβαση σε ένα 
παγκόσμιο δίκτυο άνω των 14.500 
καθημερινών πτήσεων σε περισσό-
τερους από 1.150 προορισμούς σε 
περισσότερες από 175 χώρες.

Ασφάλεια, άνεση  
και value for money

Η Sky Express αποτελεί μέλος του 
ERA (European Regional Airlines 
Association) και λειτουργεί σε 32 
προορισμούς στην Ελλάδα, συνδέο-
ντας τα πιο δημοφιλή Ελληνικά νησιά 
με την ηπειρωτική χώρα. Ο στόλος της 

αποτελείται από αεροσκάφη ATR νέας 
τεχνολογίας.

Το όνομα Sky Express συνδέεται 
με την ασφάλεια, την άνεση και το 
λεγόμενο Value for Money (ποιότητα 
σε σχέση με τα χρήματα). Το 2014, 
η Sky Express τιμήθηκε με το βραβείο 
Silver ERA, ως η αεροπορική εταιρεία 
της χρονιάς 2014-2015. Για τέσσερα 
χρόνια στη σειρά, το 2015, το 2016, 
το 2017 και το 2018, η εταιρεία έλαβε 
το βραβείο "Ταχύτερη διαδρομή με τα 
ταχύτερα αναπτυσσόμενα αεροπορικά 
δρομολόγια" από το Διεθνές Αεροδρό-
μιο Αθηνών. Το 2018 τιμήθηκε για 
τέταρτη χρονιά με το βραβείο "Best of 
the TOP-10 Airlines".

Η Sky Express προσφέρει υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας με δωρεάν πρόσβα-
ση στις εγκαταστάσεις του Business 
Lounge για όλους τους επιβάτες που 
αναχωρούν από την Αθήνα, την υπη-
ρεσία Sky Fast Lane για ταχύτερη πρό-
σβαση στα σημεία ελέγχου ασφαλείας 
των αεροδρομίων και δωρεάν χειρα-
ποσκευές για όλους τους επιβάτες που 
ταξιδεύουν με την Air France – KLM.

Τέλος, η Sky Express έχει αναπτύξει 
ένα ακόμη συναρπαστικό προϊόν, το 
“Island Hopper”, το οποίο προσφέρει 
μια εξαιρετικά ελκυστική υπηρεσία για 
πολλούς τουρίστες κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τους στην Ελλάδα, επιτρέπο-
ντάς τους να επισκεφθούν τουλάχιστον 
έναν επιπλέον ελληνικό προορισμό, 
υποστηρίζοντας τον ελληνικό τουρισμό 
στα περιφερειακά αεροδρόμια.


