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Ποιότητα στην εκτύπωση
µε τεχνολογία αιχµής!

Ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
για περαιτέρω ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Νέο Πανεπιστημιακό 
Τμήμα αποκτά η Σύρος
 • Άκρως θετικές εξελίξεις για την πρωτεύουσα των 
Κυκλάδων μετά την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχο-
λής με έδρα τη Σύρο, όπως αποφασίζει η Σύγκλητος  

 • Σημαντική προοπτική με τη δημιουργία δεύτερου Τμή-
ματος Μηχανικών με αντικείμενο σπουδών την ανά-
πτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων 

 • Σε εξέλιξη ο διάλογος ανάμεσα σε Πανεπιστήμιο και 
Υπουργείο Παιδείας, με τις εκτιμήσεις να θέλουν τη 
λήψη πολιτικής απόφασης για την ίδρυση του Τμή-
ματος, εντός της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς 

 • Πλήρης ικανοποίηση του προέδρου του ΤΜΣΠΣ, Φ. 
Αζαριάδη, ο οποίος δηλώνει πως, “η Σύγκλητος ομό-
φωνα αποφάσισε πως το επόμενο Τμήμα του Πανε-
πιστημίου που θα δημιουργηθεί, θα είναι στη Σύρο” 

 • “Ένα Τμήμα Μηχανικών οπωσδήποτε θα μπορούσε 
να έχει άμεση συνεργασία με το Νεώριο”

 • Στήριξη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για τις ανά-
γκες στέγασης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου στο νησί, όπως αναφέρει ο Γ. Μαραγκός 

 • Αντ. Συρίγος: “Η συμμετοχή του στα τοπικά και Κυκλα-
δικά πράγματα είναι πλέον όρος εκ των ων ουκ άνευ” 
            8σελ. 8 - 9 

Υπουργείο 
Πολιτισμού 

 fΣυνεχίστηκε η ανασκαφή 
του προϊστορικού οικισμού 
στην θέση “Κοίμηση 
Θηρασιάς”

 fΟ οικισμός χρονολογικά και 
οικιστικά εντάσσεται στους 
αντίστοιχους αιγαιακούς 
                     8σελ. 2

Αθλητισμός

 fΜε το… αριστερό ξεκίνησε τις φετινές αγωνιστικές 

υποχρεώσεις ο Φοίνικας Σύρου, ο οποίος ηττήθηκε 

στην πρεμιέρα από τον Παμβοχαϊκο με 3-0 

       8σελ. 10 - 11

«Recognize & Change»
 fΠαρουσίαση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τη Βαρδάκειο Σχολή 
Ερμούπολης, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου διεξαγωγής του διεθνούς 
έργου στη Σύρο 

 fΠροβολή των δέκα μαθητικών βίντεο με θέμα την ταυτότητα και τις σχέσεις και 
βράβευση των τριών καλύτερων σποτ                 8σελ. 6

Απάνω Μεριά
 f Επιστημονική ημερίδα με θέμα "Αναζητώντας τον γεωλογικό θησαυρό της 

Σύρου" στην Πινακοθήκη Κυκλάδων 

 f Τα τεράστια οφέλη που θα επιφέρει στο νησί το εγχείρημα της δημιουργίας 

Γεωπάρκου                                                                  8σελ. 7

Νάξος
 f Τις δυνάμεις των 
ΜΑΤ κάλεσε στο νησί 
η δημοτική αρχή της 
Νάξου, προκειμένου να 
συνεχιστούν τα έργα στη 
γεώτρηση του Δαμαριώνα 
για την υδροδότηση των 
πεδινών περιοχών

 f Ελαφρά σύγκρουση με 
ομάδες πολιτών, που 
δηλώνουν αποφασισμένοι 
να μην επιτρέψουν τη 
συνέχιση των εργασιών 
    8σελ. 16

Σύλλογος 
"Δικαίωμα"
 fΣοβαρές καταγγελίες εις 
βάρος του απερχόμενου 
προεδρείου του Συλλόγου 
ΑμεΑ και ΑμεΕΕΑ 
Κυκλάδων κατά τη Γενική 
Συνέλευση με θέμα 
την πραγματοποίηση 
αρχαιρεσιών για ανάδειξη 
νέου Δ.Σ.               8σελ. 5
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Η πολυβραβευμένη ταινία 
του ΕΟΤ  “Greece 365-
Day Destination”, σε 

σκηνοθεσία Αντώνη Θεοχάρη 
Κιούκα μετέχει  στο διαγωνι-
σμό για το διεθνές βραβείο κοι-
νού της  CIFFT  (International 
Committee of Tourism Film 
Festivals)   "People's Choice" 
2018.

Συμμετοχή πολιτών 
από όλο τον κόσμο 

Είναι  διαγωνισμός ηλεκτρο-

νικής ψηφοφορίας  που  δίνει τη 

δυνατότητα στους πολίτες όλου 

του κόσμου να υποδείξουν με 

την ψήφο τους,  την καλύτερη 

τουριστική ταινία  παγκοσμίως 

για το 2018. Τον πολυπόθητο 

τίτλο διεκδικούν φέτος 29 ται-

νίες, με την ελληνική συμμετοχή 

να  βρίσκεται μεταξύ των φα-

βορί, έχοντας κατακτήσει, ήδη  

μέσα σε ένα χρόνο, 7 διεθνή 

βραβεία.

Η ψηφοφορία έχει ανοίξει και  

συνεχίζεται  έως και 6 Νοεμβρί-

ου 2018, 12:00 μ.μ. στο  www.

cifft.com. 

Ο νικητής θα ανακοινωθεί κα-

τά τη διάρκεια της 30ης τελετής 

απονομής βραβείων CIFFT στις 

12 Νοεμβρίου στο Αυστριακό 

Εμπορικό Επιμελητήριο στη 

Βιέννη.

H   CIFFT διοργανώνει 18 

φεστιβάλ τουριστικών κινημα-

τογραφικών ταινιών σε όλο τον 

κόσμο, στοχεύοντας  στην προ-

ώθηση της αριστείας ανάμεσα 

στις  καλύτερες ταινίες  που πα-

ράγονται για την προώθηση ενός 

προορισμού ή ενός τουριστικού 

προϊόντος.

Το Grand Prix CIFFT γιορτά-

ζει 30 χρόνια επιβράβευσης 

και προβολής των καλύτερων 

ταινιών τουρισμού στον κόσμο. 

Όποιος επιθυμεί να στείλει μή-

νυμα για την Ελλάδα σε όλο τον 

κόσμο, ψηφίζει την ελληνική 

συμμετοχή. 

Επικαιρότητα

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

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Service - Ανταλλακτικά

Επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού

Ανασκαφή προϊστορικού οικισμού 
στην “Κοίμηση” Θηρασιάς

Συνεχίστηκε και φέτος η ανασκαφή 
του προϊστορικού οικισμού στην 
θέση «Κοίμηση Θηρασίας». Ο 

οικισμός που καταλαμβάνει την κορυφή 
και τα ανώτερα πρανή επιβλητικού λό-
φου στο νότιο άκρο της σημερινής Θη-
ρασίας, στο φρύδι της προεκρηξιακής 
καλδέρας, χρονολογείται στην Πρώιμη 
και Μέση Εποχή του Χαλκού και δίνει 
σημαντικά στοιχεία για το σύμπλεγμα 
Θήρας-Θηρασίας κατά τις πρωιμότερες 
φάσεις της Εποχής του Χαλκού. 

Η ανασκαφή διεξάγεται  υπό την ευ-
θύνη των Κ. Σμπόνια (Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο), Ι. Τζαχίλη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
και Μ. Ευσταθίου (Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Κυκλάδων), με τη συνεργασία 
διεπιστημονικής ομάδας ερευνητών 
και την υποστήριξη του Δήμου Θήρας, 
του INSTAP και της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ανασκαφική έρευνα 
Οι ανασκαφικές τομές διανοίχθηκαν 

φέτος στη νότια πλευρά του λόφου της 
Κοίμησης, στην ίδια ισοϋψή με άλλα 
κτίρια του οικισμού που εντοπίστηκαν 

τις προηγούμενες περιόδους, δηλαδή 
το μεγάλο ελλειψοειδές κτίσμα και τις 
μικρότερες κατασκευές, φωλιασμένες 
με μεγάλη ευρηματικότητα στον μυχό 
των ηφαιστειακών βράχων. Η ανασκα-
φική έρευνα επικεντρώθηκε σε σημείο 
όπου κατά την γεωφυσική έρευνα είχαν 
εντοπιστεί πιθανά αρχιτεκτονικά κατά-
λοιπα εγκιβωτισμένα στα στρώματα της 
μινωικής έκρηξης. Πράγματι από την 
πρώτη ώρα της ανασκαφής μέσα στην 
τέφρα και την ελαφρόπετρα φάνηκαν 

ισχυρότατοι τοίχοι, ευθύγραμμοι, επιμε-
λημένης κατασκευής εκ των οποίων ο 
ένας ήταν μήκους περίπου 7 μέτρων. Ο 
σημαντικότερος  ανεσκαμμένος χώρος 
κατέβαινε ανασκαφικά σε βάθος δύο 
μέτρων και με την εύρεση θρανίου που 
διατρέχει όλο το μήκος του νότιου τοί-
χου έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για 
τη χρήση του χώρου. Η γενική όψη της 
κατασκευής αυτής και των ευρημάτων 
της είναι σημαντικά διαφορετική από 
τις γνωστές έως τώρα του οικισμού. 

Οι μεγάλοι ευθύγραμμοι τοίχοι και η 
σχετικά έντονη παρουσία της μεσοκυ-
κλαδικής κεραμικής σε αδιατάρακτα 
στρώματα υποδεικνύουν ότι πιθανότατα 
βρισκόμαστε σε ευρύ μεσοκυκλαδικό 
ορίζοντα (2000-1700 π.Χ. περίπου), 
που ίσως ενσωματώνει προγενέστερες 
ισχυρές κατασκευές της Πρωτοκυκλα-
δικής περιόδου. Ακόμη είναι νωρίς για 
εικασίες ως προς τον χαρακτήρα των 
τοίχων, αν αποτελούσαν δηλαδή τμήμα 
αμυντικού περιβόλου ή τμήμα οικιών. 

Παρουσία  
Πρωτοκυκλαδικής  
περιόδου

Ένα άλλο σημαντικό έργο ήταν ο 
διασαφηνισμός των στρωμάτων και 
των δαπέδων σε άνδηρο στο κέντρο 
περίπου του ανασκαμμένου οικισμού. 
Η παρουσία της Πρωτοκυκλαδικής 
περιόδου ΙΙ είναι σαφής ενώ η κύρια 
φάση του οικισμού φαίνεται ότι είναι η 
φάση Καστρί του τέλους της Πρωτοκυ-
κλαδικής ΙΙ και ΙΙΙ.  Υπάρχει κατόπιν μία 
συρρικνωμένη χωρικά, αλλά αρκετά 
μνημειώδης ως προς την αρχιτεκτονική 

φάση της, μεσοκυκλαδική περίοδος, η 
οποία αναδείχθηκε με ενάργεια στις 
ανασκαφές της φετινής περιόδου. Ο 
οικισμός χρονολογικά και οικιστικά 
εντάσσεται έτσι στους αντίστοιχους 
αιγαιακούς, όπως κυρίως του Ακρω-
τηρίου αλλά και του Σκάρκου Ίου, κα-
θώς και του Δασκαλειού Κέρου, ενώ 
αποδεικνύει με επάρκεια την παρουσία 
αυτών των πολιτισμικών κύκλων και 
στην Θηρασία, ενωμένη με την Θήρα 
την περίοδο που μελετούμε.  Σημαντική 
επιτυχία της έρευνας στην Θηρασία 
είναι επίσης η ανεύρεση και χρονολό-
γηση ξύλου ελιάς από την τελευταία 
στρωματογραφική φάση πριν την έκρη-
ξη. Η ραδιοχρονολόγηση και δενδρο-
χρονολόγηση από τους R. Hodgins και 
Ch. Pearson (Πανεπιστήμιο Αριζόνας, 
Τucson) υποδεικνύει με την εφαρμογή 
μιας νέας καμπύλης βαθμονόμησης την 
απόλυτη χρονολόγηση του ξύλου της 
Θηρασίας στον πρώιμο 16ο αι. π.Χ.  και 
κατά συνέπεια μία χρονολόγηση της μι-
νωικής έκρηξης μερικές δεκαετίες μετά 
από ό,τι οι υποστηρικτές της υψηλής 
χρονολόγησης θεωρούσαν έως τώρα.

Το βίντεο “Greece 365 Day Destination” διεκδικεί το Διεθνές Βραβείο Κοινού  
CIFFT “People's Choice” 2018

Φαβορί... η συμμετοχή της Ελλάδας
Αισιόδοξο μήνυμα κι ενημέρωση από τον ΕΟΤ Ελλάδας
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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

Καμία ενέργεια αναβάθμισης της παιδικής χαράς στην περιοχή της Δόξας

Παραμελημένος χώρος αναψυχής
Χώρος μη επισκέψιμος παραμένει το μικρό 
αλσύλλιο – κηπάριο (πρώην παιδική χαρά) 
που βρίσκεται στην περιοχή της Δόξας και 
συγκεκριμένα πλησίον του χώρου στάθμευσης 
οχημάτων, αφού τα τελευταία χρόνια δεν έχει 
αναπτυχθεί καμία εργασία αναβάθμισής του.

Παρά την ανάγκη των περίοικων να έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται έναν χώρο αναψυχής, ο οποίος μάλιστα θα 
είναι ομαλά προσβάσιμος, ωστόσο, δυστυχώς, ως σήμερα 

αυτό το αίτημά τους παραμένει αναπάντητο. 
Ειδικότερα, στον συγκεκριμένο χώρο είχε μπει λουκέτο στην 

αρχή της τρέχουσας θητείας, οπότε και ο Δήμος Σύρου – Ερμού-
πολης όφειλε να απομακρύνει όλα τα επικίνδυνα παιχνίδια και τον 
εξοπλισμό των ακατάλληλων παιδικών χαρών στο νησί, με σκοπό 
να πραγματοποιήσει ενέργειες για την αναβάθμισή τους. 

Ωστόσο, δεδομένης της οικονομικής στενότητας του Δήμου και 
της λήψης απόφασης για σταδιακή βελτίωση των παλιών παιδικών 
χαρών στο νησί, ο εν λόγω χώρος παραμένει χωρίς φροντίδα, η 
οποία εξαντλείται μόνον στην απομάκρυνση των απορριμμάτων. 
Δυστυχώς σήμερα, δεν είναι εφικτή η παραμονή δημοτών ή παιδιών 
εντός αυτού, ενώ και τα μικρά καναπεδάκια έχουν καταστραφεί ή 
δεν βρίσκονται στις θέσεις τους. 

Άκρως απαραίτητη όμως, αναδεικνύεται η συστηματικότερη 
φροντίδα του πρασίνου.
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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: "Παράδοση - Παραλαβή"

Με μια γρήγορη 
ματιά Του Σταύρου Μαυράκη

""Στην υπογλυκαιμία πέφτει  
το σάκχαρο και στην προεκλογική 

περίοδο το επίπεδο. Καλύτερα μιας 
ώρας μπισκότα και γλυκά παρά 

των ψηφοθηρών χολή και κατινιά""

Τ
ελικά το πρωτάθλημα βό-

λεϊ ξεκίνησε. Με την πα-

γκόσμια πρωτοτυπία στο 

πρωτάθλημα να μετέχουν τελικά 

10 ομάδες και άκουσον – άκου-

σον να έχουν δύο σωματεία κά-

θε αγωνιστική ρεπό. Κι όλα αυτά 

γιατί;  Γιατί αρχικά δεν θέλησαν 

να αναπληρώσουν με κάποια 

άλλη ομάδα της Α2, την αποχώ-

ρηση του Εθνικού Πειραιά και 

φτάσαμε στο και ένα για να δουν 

κάποιοι ότι τελικά ο Ηρακλής 

Χαλκίδας δεν θα συμμετείχε στο 

πρωτάθλημα. Δηλαδή, ο κόσμος 

το είχε… τούμπανο και η λίγκα 

κρυφό καμάρι. Όλος ο κόσμος 

του Βόλεϊ γνώριζε εδώ και πάρα 

πολύ καιρό πως η Χαλκίδα δεν 

θα κατάφερνε να πάρει μέρος 

στο πρωτάθλημα. Αντί να κινή-

σουν όλες τις διαδικασίες εδώ 

και πάρα πολύ καιρό περίμεναν 

μέχρι την τελευταία στιγμή να 

δουν τι θα γίνει. Δηλαδή αν θα 

γινόταν κάποιο… θαύμα και ο 

Ηρακλής κατέβαινε στο πρω-

τάθλημα. Για να μην αναφερθώ 

στο απίστευτο κι όμως… Ελληνι-

κό πως μέχρι την Πέμπτη το από-

γευμα δεν ξέραμε ποιες ομάδες 

έχουν πάρει άδεια συμμετοχής 

και ποιες όχι. Ένα πρωτάθλημα 

βόλεϊ που κατά πολλούς ίσως 

το φετινό να ήταν το καλύτερο 

με όλα αυτά σίγουρα θα χάσει… 

πόντους. Και μετά λέμε γιατί ο 

κόσμος έχει γενικά απομακρυν-

θεί από τις ομάδες, τα αθλήματα 

και πολλά άλλα. Θα το βρούμε 

μπροστά μας, δεν θα αργήσει ο 

Φοίνικας σε 43 μέρες θα δώσει 

μόλις ένα επίσημο παιχνίδι. Και 

ρωτάω εγώ ο αδαής. Αυτός ο 

ευλογημένος προπονητής τι 

σχεδιασμό και προγραμματισμό 

να κάνει; Θα πάνε οι παίκτες 

στα σπίτια τους για τις διακοπές 

των Χριστουγέννων και δεν θα  

«ξέρουν» πότε θα ξαναπαίξουν. 

Και να πεις ότι είναι εύκολο να 

πας να δώσεις κάποιο φιλικό 

παιχνίδι με την άλλη ομάδα που 

έχει μαζί σου ρεπό. Δυστυχώς 

ο Φοίνικας είναι σε νησιωτική 

περιοχή, όχι στο κέντρο ή σε 

κάποιο προάστιο. Δεν μπορεί 

να πάρει το λεωφορείο και να 

πάει στην δίπλα… γειτονιά να 

παίξει. Από εκεί και πέρα μετά 

την εξέλιξη αυτή και σύμφωνα 

με τα άρθρα της προκήρυξης του 

πρωταθλήματος στο πρωτάθλη-

μα ξεκίνησαν 10 ομάδες και στο 

τέλος της σεζόν 2018-19 θα 

υποβιβαστεί στην Α2 μία ομάδα. 

Οι οκτώ πρώτες της κανονικής 

περιόδου θα αγωνιστούν στα 

πλέι οφ για την διεκδίκηση του 

τίτλου και η 9η και 10η ομάδα 

της βαθμολογίας θα αγωνιστούν 

στα πλέι άουτ. Η παραμονή θα 

κριθεί στις 3 νίκες και πλεονέ-

κτημα έδρας θα έχει η ομάδα 

που θα τερματίσει στην 9η θέση.

Αυτό είναι το πρωτάθλημα της 

Volley League. Ένα πρωτάθλημα 

που με λίγα λόγια θα μπορούσε 

να είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον 

περισσότερου κόσμου, καθώς 

τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και 

η ΑΕΚ θέλουν να μπουν σε τρο-

χιά… τετράδας. Ισχυρά χαρτιά 

και φέτος αποτελούν ο Ολυμπι-

ακός με τον ΠΑΟΚ κι από εκεί 

και πέρα θα δοθεί μεγάλη μάχη 

για τις θέσεις που ακολουθούν.

Πρωτάθλημα με…  
10, αλλά και με 2 ρεπό
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Σοβαρές κατηγορίες εις βάρος της απερχόμενης διοίκησης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης  
του Συλλόγου ΑμεΑ και ΑμεΕΕΑ “Δικαίωμα”, που προκήρυξε αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Στην τελική ευθεία για νέα διοίκηση
Ένταση, αλληλοκατηγο-
ρίες, αλλά και σύγχυση, 
εκ μέρους αρκετών εκ 
των μελών, επικράτησε, 
κατά τη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου Στήριξης 
ΑμεΑ και ΑμεΕΕΑ Κυ-
κλάδων “Δικαίωμα”, με 
σκοπό την εκκίνηση της 
διαδικασίας αρχαιρεσιών, 
για την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ. για το Σύλλογο.

Με κατηγορίες, εκ μέρους μελών 
του απερχόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου, αναφορικά με αντι-

δημοκρατική διοίκηση, αυθαιρεσίες 
και τραμπουκισμούς, από πλευράς της 
προέδρου του Συλλόγου, κ. Ζωγραφιάς 
Δώγου, αλλά και άλλων μελών φιλικά 
προσκείμενων σε εκείνη, καθώς και 
αιτιάσεις, αναφορικά με “επιλεκτική”, 
όπως υποστηρίχθηκε, ενημέρωση με-
λών του Συλλόγου, για συμμετοχή στη 
Γενική Συνέλευση, μέσω της οποίας 
θα αποφασιζόταν η πραγματοποίηση 
εκλογών, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., 
οι τόνοι οξύνθηκαν πολύ νωρίς κατά 
τη συνεδρίαση. 

Εκφράζοντας την αγανάκτησή 
τους, σχετικά με τις πρακτικές της τ. 
Προέδρου, η τ. Αντιπρόεδρος και η τ. 
Εκτελεστική γραμματέας, κ.κ. Φλώρα 
Ρούσσου και Ειρήνη Συμεωνίδου αντί-
στοιχα, αναφέρθηκαν συγκεκριμένα σε 
γεγονότα, ενώ παράλληλα επιχείρησαν 
να ασκήσουν ‘βέτο’ στη νομιμοποίηση 
της Γενικής Συνέλευσης να λάβει την 
οποιαδήποτε απόφαση, βασιζόμενες 
στο γεγονός, ότι δεν υπήρξε σωστή 
ενημέρωση στην πρόσκληση των με-
λών του Συλλόγου.

Παρά τις εγκλήσεις, το Σώμα της 
Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε να 
προχωρήσει η διαδικασία αρχαιρεσι-
ών, ενώ επίσης καταψήφισε την πρό-
ταση εκ μέρους της κ. Φ. Ρούσσου, 
περί δεκαπενθήμερης αναβολής της 
διαδικασίας, ώστε να υπάρξει αρκετός 
χρόνος για την ενημέρωση όλων των 
μελών, με αποτέλεσμα η ημερομηνία 
της ψηφοφορίας να παραμείνει η 4η 
Νοεμβρίου 2018.

Σοβαρές κατηγορίες εις 
βάρος της τ. διοίκησης

Από την πλευρά της, η πρώην πρόε-
δρος του Συλλόγου και τ. Εκτελεστική 
γραμματέας, με το απερχόμενο Δ.Σ., κ. 
Συμεωνίδου, η οποία ήταν και εκείνη, 
που ανέδειξε έντονα το ζήτημα της μι-
κρής και – κατ’ ισχυρισμόν – επιλεκτικής 
συμμετοχής μελών στη Γ.Σ., ανήρτησε 
κείμενο, με τα επιχειρήματά της, ενημε-
ρώνοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

μέρος των μελών του Συλλόγου, μέσα 
από την ομάδα του σε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Επαναλαμβάνοντας, τα όσα είπε 
και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συ-
νέλευσης, την αποκάλεσε “παρωδία”, 
τονίζοντας ότι “αποδεδειγμένα δεν ενη-
μερώθηκε το σύνολο των μελών, παρά 
μόνο οι "γνωστοί, φίλοι" και νεο-εγγε-
γραμμένα "μέλη"- υποστηρικτές της 
τέως προέδρου, χωρίς να γνωρίζουν 
τις καταστατικές αρχές και διεκδικήσεις 
του συλλόγου”.

“Από έναν σύλλογο με σχεδόν 200 
μέλη, εμφανίστηκαν σήμερα στο ΚΑΠΗ 
καμιά τριανταριά εκ των οποίων τουλά-
χιστον τα μισά, εμείς τα μέλη του απερ-
χόμενου Δ.Σ., τα βλέπαμε για πρώτη 
φορά και δεν έχουμε ιδέαν κατά πόσον 
τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες 
διαδικασίες εγγραφής τους. Τα δε πρα-
κτικά των Δ.Σ. (όπου μεταξύ άλλων 
οφείλουν να εγκρίνονται και οι εγγρα-
φές νέων μελών), τα περισσότερα μέλη 
του Δ.Σ. ούτε τα είδαμε, ούτε τα έχουμε 
υπογράψει, ώστε να καθίστανται έγκυ-
ρα. Και φυσικά τα μέλη δεν έχουν ιδέαν 
για τα αρνητικά τεκταινόμενα εσωτερικά 
στο Δ.Σ. του συλλόγου, όλους αυτούς 
του μήνες, που περιμέναμε τη γενική 
συνέλευση για να τα εκθέσουμε στο 
σώμα της γενικής συνέλευσης”, ση-
μειώνει στην ενημέρωσή της προς τα 
μέλη του Συλλόγου η κ. Συμεωνίδου, 
για να προσθέσει, πως “η απερχόμενη 
πρόεδρος του συλλόγου και ο (σύζυγος 
της) γενικός γραμματέας, τραμπουκί-
ζοντας χυδαία και κατ’ επανάληψη την 
αντιπρόεδρο, εμένα και (τουλάχιστον 
3) άλλα μέλη του Δ.Σ. και αγνοώντας 
επιδεικτικά τα υπόλοιπα μέλη (όσους 
δηλαδή δεν κατάφεραν να ωθήσουν 
σε αγανακτισμένες παραιτήσεις, προ-
κειμένου να διατηρήσουν τα μέλη αυ-
τά τον αυτοσεβασμό και την ψυχική 
ηρεμία τους) επιδόθηκαν σε μια σειρά 
αυθαιρεσιών και συγκεντρωτισμού, 
συγκεντρώνοντας και περιχαρακώνο-
ντας έτσι τις δραστηριότητες αλλά και 
την διοίκηση του συλλόγου μόνο στα 
πρόσωπά τους και τους ελάχιστους 
παρ αυτούς”. 

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συ-
νέλευσης, η κ. Ρούσσου έκανε ανα-
φορά στη συνεχή απόσυρση μελών 
από το Δ.Σ., λόγω της συμπεριφοράς 
της προέδρου ή των φιλικά σε εκείνη 
προσκείμενων μελών, σημειώνοντας 
δε, πως, ενώ, βάσει καταστατικού, τα 
μέλη του Δ.Σ. θα έπρεπε να είναι 11, με 
4 αναπληρωτές, το συμβούλιο κατέληξε 
να απαρτίζεται από μόνο 10 συνολικά 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των 
αναπληρωτών. 

Παράλληλα, στην ενημέρωσή της 
η κ. Συμεωνίδου επεσήμανε, ότι, “αι-
σθάνομαι την υποχρέωση, αλλά και την 

ευθύνη, να μιλήσω πλέον ανοιχτά και να 
εκθέσω την αντιδημοκρατική διοίκηση, 
τις αυθαιρεσίες, τους τραμπουκισμούς 
και το λόμπι που έχει δημιουργηθεί, σε 
βάρος των καταστατικών αρχών του 
συλλόγου μας και άρα και σε βάρος 
των ΑμεΑ μελών του. Γιατί στις 4 Νο-
εμβρίου τα μέλη (επιλεκτικά βεβαίως, 
δηλ. όσα ήθελε να καλέσει η πρόεδρος) 
θα προσκληθούν να εκλέξουν το νέο 
Δ.Σ. του συλλόγου. Και θα κληθούν να 
επιλέξουν ανάμεσα σε ανθρώπους που 
με την υπογραφή ή τον δημόσιο λόγο, 
ή τις πράξεις τους σαμποτάρουν τις 
καταστατικές μας αρχές. Και αυτό δεν 
είναι ούτε σωστό και ηθικό, αλλά ούτε 
δημοκρατικό”.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση στα μέλη 
του Συλλόγου να βρίσκονται σε εγρή-
γορση και να ενημερώνονται, ενώ δι-
ευκρίνισε, πως οι ενδιαφερόμενοι, 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
τις υποψηφιότητές τους, για τις αρ-
χαιρεσίες, έως και την 1η Νοέμβρη, 
όπως ορίζεται από το καταστατικό, στο 
προσωρινό προεδρείο και εφορευτι-
κή επιτροπή, που εξελέγη, μέσα από 
τις διαδικασίες της χθεσινής Γενικής 
Συνέλευσης.

Άγνοια για σημαντικές 
εξελίξεις

Εκτός των άλλων, η κ. Συμεωνίδου 
αναφέρθηκε κατά τη Γ.Σ. στη διαδι-
κασία μετατροπής του Συλλόγου σε 
Μ.Κ.Ο., τονίζοντας, πως μέσω αυτής 
της δραστηριότητας το Δ.Σ. θα κληθεί 
να διαχειριστεί επιχορηγήσεις και λοι-
πές χρηματοδοτήσεις, με αρκετά από 
τα παρόντα στη συνέλευση μέλη, να... 
“μουρμουρίζουν” μεταξύ τους, σχετικά 
με την άγνοιά τους, για την εξέλιξη αυτή.

Επίσης, αρκετή ένταση επικράτησε, 
όταν ο τ. Γραμματέας του απερχόμενου 
Δ.Σ. με δυνατές φωνές, ενημέρωσε, 
πως η προθεσμία υποβολής υποψη-
φιοτήτων από τα ενδιαφερόμενα μέλη 
έχει παρέλθει και συγκεκριμένα έληξε 

τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της 
Γ.Σ., για να κατηγορηθεί έντονα, ότι με 
αυτό τον τρόπο αποκλείει άτομα από τη 
διεκδίκηση ψήφου, δεδομένου, ότι οι 
υποβολές υποψηφιοτήτων επιτρέπονται 
έως και τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή 
των αρχαιρεσιών.

Οι απαντήσεις του  
απερχόμενου προεδρείου

Από την πλευρά της τ. Προέδρου, κ. 
Ζωγραφιάς Δώγου και του τ. Γραμματέα 
και συζύγου της, κ. Λάμπρου Κατσα-
ρού, καθώς και τριών ακόμη μελών 
του απερχόμενου Δ.Σ., των οποίων οι 
απόψεις ζητήθηκαν επί των σοβαρών 
κατηγοριών, της τ. Αντιπρόεδρου και της 
τ. Εκτελεστικής γραμματέως, τονίστη-
κε, πως το π. Προεδρείο επιθυμούσε 
μόνο την πρόοδο του Συλλόγου και 
ήθελε να κινείται βάσει διαδικασιών 
και καταστατικού.

Σε ό,τι αφορά στη μειωμένη συμμε-
τοχή των μελών, κατά τη διάρκεια της 
συνέλευσης τονίστηκε, πως σε όλα τα 
μέλη εστάλη η σχετική πρόσκληση ταχυ-
δρομικώς, ενώ παράλληλα από μέλος 
του Δ.Σ. διευκρινίστηκε, ότι πολλά μέλη 
αμελούν να ενημερώσουν το Σύλλο-
γο, σχετικά με αλλαγές στα στοιχεία 
επικοινωνίας τους, με αποτέλεσμα, 
να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός 
τους προκειμένου να ενημερωθούν. 
Σε αυτό, η κ. Συμεωνίδου απάντησε, 
πως, για μία διαδικασία τόσο σημαντική, 
όπως οι αρχαιρεσίες, θα έπρεπε, πριν 
τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, 
να έχει ζητηθεί η επικαιροποίηση των 
στοιχείων, ώστε τα μέλη να ενημερω-
θούν και να μετέχουν στη διαδικασία. 

Για το ζήτημα των μελών του Δ.Σ., ο 
κ. Κατσαρός εξήγησε, πως ο αριθμός 
των μελών, μετά τις αποχωρήσεις “για 
οποιοδήποτε λόγο” αρκετών εξ αυτών, 
παρέμεινε 11 και όχι 10, όπως ισχυ-
ρίστηκαν οι κ.κ. Ρούσσου και Συμεω-
νίδου, καθώς στο Δ.Σ. συμμετέχει και 

μέλος, που ζει μόνιμα στην Αθήνα, αλλά 
δεν είναι εύκολο να μετακινείται για τις 
συνεδριάσεις στη Σύρο. Σημείωσε δε, 
πως προκειμένου να υπάρξει απαρτία 
και να ληφθούν νομίμως αποφάσεις, 
απαιτείται η παρουσία των 7 εκ των 11 
μελών και άρα δεν υφίσταται πρόβλημα 
από τη “συρρίκνωση” του Δ.Σ. 

Όσον αφορά στην υπογραφή των 
πρακτικών των συνεδριάσεων, τα 
οποία, σύμφωνα με τις κ.κ. Συμεωνίδου 
και Ρούσσου, δεν φτάνουν στα χέρια 
τους και δεν υπογράφονται από αρκετά 
μέλη, ο κ. Κατσαρός, ως τ. Γραμματέ-
ας του Συλλόγου διατείνεται, πως τα 
πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη 
του Δ.Σ., με τα οποία μπορεί να έρθει 
σε επαφή, ενώ παράλληλα, πως υπάρ-
χουν και τα σχετικά ηχητικά αρχεία, 
που τηρούνται για κάθε συνεδρίαση, 
εν γνώσει των μελών. Όπως είπε, τα 
πρακτικά, αφού υπογράφονται από όσα 
μέλη μεριμνήσουν για την υπογραφή 
τους, κατατίθενται στο αρχείο, όπου 
κανείς μπορεί να τα ελέγξει, συμβου-
λευόμενος ακόμη και τα ηχητικά.

Σχετικά με την... ηχηρή ενημέρω-
ση, εκ μέρους του τ. Γραμματέα, για 
το “κλείδωμα” των υποψηφιοτήτων 
για το νέο Δ.Σ. τρεις ημέρες πριν τη 
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, 
ο κ. Κατσαρός διευκρίνισε, ότι πρόκει-
ται για άρθρο του καταστατικού, όπου 
σημειώνεται, ότι “δικαιούνται ψήφου 
και είναι εκλόγιμοι στις αρχαιρεσίες 
τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον 
υποβάλλουν εγγράφως στο Διοικητικό 
Συμβούλιο την υποψηφιότητά τους, 3 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση”, ξεκαθαρίζοντας, ότι στο 
εδάφιο αυτό αναφέρεται στην περί-
πτωση, που οι αρχαιρεσίες λαμβάνουν 
χώρα την ίδια ημέρα της Γ.Σ., ενώ στην 
παρούσα φάση, το Σώμα αποφάσισε τη 
μετάθεση των αρχαιρεσιών και πως 
αποτελεί δικαίωμα των μελών να κα-
ταθέσουν επ’ αυτού ένσταση ενώπιον 
της εφορευτικής επιτροπής. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μη ενδελεχή 
ενημέρωση, σχετικά με τη μετατροπή 
του Συλλόγου σε ΜΚΟ, προκειμένου 
να διαχειρίζεται χρηματοδοτήσεις, η 
τ. Πρόεδρος και ο τ. Γραμματέας το-
νίζουν, ότι ακόμα το “Δικαίωμα” δεν 
εμφανίζεται καν στο Εθνικό Μητρώο 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κα-
θώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική 
διαδικασία, δεν ανήκει σε καμία οικεία 
Ομοσπονδία, ούτε και έχει αξιώσει ή 
διεκδικήσει καμία χρηματοδότηση. Ως 
εκ τούτου, δεν είχε κριθεί απαραίτητη 
σχετική ενημέρωση των μελών, του-
λάχιστον έως ότου επισημοποιηθεί το 
νέο καθεστώς.
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Γνώσεις και ικανότητες 
πάνω στα θέματα της 
ταυτότητας και των 
σχέσεων απέκτησαν 
οχτώ νέοι εκπαι-
δευτές στη Σύρο, 
στο πλαίσιο του 
έργου «Recognize 
& Change», που 
υλοποιείται τον 
τελευταίο χρόνο 
από τη Βαρδάκειο 
Σχολή Ερμούπολης. 

Οι δράσεις του 1ου έτους 
του προγράμματος, κα-
θώς και τα μαθητικά βί-

ντεο που δημιουργήθηκαν κατά 
τη διάρκεια των σχετικών εργα-
στηρίων στο ΕΠΑΛ Σύρου και 
στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου 
παρουσιάστηκαν την περασμένη 
Παρασκευή στο φιλόξενο χώρο 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Σύρου – Ερμούπολης.

Η Ευγενία Κόλλια, αφού 
καλωσόρισε μαθητές, εκπαι-
δευτικούς και μέλη της τοπικής 
κοινωνίας που ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκλησή τους, αναφέρ-
θηκε συνοπτικά στο έργο της 
Βαρδακείου και στη νέα δυνα-
μική που η Σχολή απέκτησε από 
το 2009, μέσω της συμμετοχής 
της σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Αυτή τη στιγμή, πέρα από τα 
μαθήματα ελληνικών για ξένους, 
παραδίδονται επίσης αγγλικά, 
γαλλικά, ιταλικά και ρωσικά. Στο 
πρόγραμμα περιλαμβάνονται 
ακόμη εργαστήρια καλλιτεχνικής 
έκφρασης (θεατρικού παιχνι-

διού, κινηματογράφου, ιστορίας 
της Τέχνης, εικαστικών), που 
έχουν μετατρέψει τη Σχολή σε 
έναν ζωντανό χώρο, όπου οι 
ενήλικες μπορούν στον ελεύ-
θερο χρόνο τους να μάθουν, 
να αλληλεπιδράσουν και να 
δημιουργήσουν. 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
έδωσαν στη Βαρδάκειο την ευ-
καιρία να συνεργαστεί με οργα-
νώσεις άλλων χωρών που ανα-
πτύσσουν παρεμφερή δράση. 
Ωστόσο, μέσα από τη συμμετοχή 
του στο τριετές πρόγραμμα 
«Recognize & Change» άρχισε 
να δικτυώνεται ακόμη περισσό-
τερο, καθώς στο συγκεκριμένο 
έργο λαμβάνουν μέρος εννιά 
χώρες από τρεις ηπείρους, την 
Ευρώπη (Ελλάδα, Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία, 
Πορτογαλία και Γαλλία), την 
Αφρική (Κάπο Βέρντε) και την 
Αμερική (Βραζιλία).

Βράβευση των τριών 
καλύτερων σποτ

Τα αποτελέσματα του προ-
γράμματος από τον πρώτο χρόνο 
διεξαγωγής του σε τοπικό επίπε-
δο παρουσίασε η υπεύθυνη για 
τους νέους εκπαιδευτές και 
συντονίστρια των δράσεων, 
Βιβέτα Καρποντίνη. Όλες οι 
χώρες που συμμετέχουν στο 
έργο, κάλεσαν νέους ηλικίας 
19-26 ετών να εκπαιδευτούν σε 
θέματα ταυτότητας και σχέσεων 
με τη μέθοδο peer to peer, που 
βασίζεται σε βιωματικά εργαστή-
ρια και στην ανταλλαγή εμπει-
ριών με έμφαση στο κομμάτι 
της δημιουργίας. Η Βαρδάκειος 

Σχολή Ερμούπολης εκπαίδευ-
σε 8 νέους στη Σύρο, οι οποίοι 
στη συνέχεια διεξήγαγαν εργα-
στήρια στην Α’ και Β’ Τάξη 
του ΕΠΑΛ (100 παιδιά) και στο 
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματι-
κό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου 
(12 παιδιά). Μετά τη λήξη των 
εργαστηρίων, οι μαθητές χω-
ρίστηκαν σε ομάδες με στόχο 
την παραγωγή μονόλεπτων 
σποτ, μέσα από τα οποία μίλη-
σαν οι ίδιοι για την ταυτότητα 
και τις σχέσεις. Τα βίντεο από 
όλες τις χώρες καταχωρήθηκαν 
σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα 
και ο κόσμος ψήφισε τα σποτ της 
αρεσκείας του. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης, προβλήθηκαν τα 
10 βίντεο που δημιουργήθηκαν 
από μαθητές και στη συνέχεια, 
τα τρία πρώτα βραβεύτηκαν. Το 
1ο βραβείο απέσπασε η ομάδα 
«Ατσίδες» του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 
Σύρου και τα δύο επόμενα στην 
ομάδα "You are not alone" του 
ΕΠΑΛ Σύρου. Οι υπεύθυνοι της 
Βαρδακείου Σχολής Ερμούπο-

λης συνεχάρησαν τις δύο ομά-

δες τόσο για τα έργα τους, όσο 

και για την απόφασή τους να 

παραχωρήσουν μεγάλο μέρος 

του χρηματικού επάθλου για 

την αποκατάσταση της υγείας 

του μαθητή του ΕΠΑΛ, Δημή-

τρη Ρίζου.

Έπεται συνέχεια…
Ο δεύτερος κύκλος του 

«Recognize & Change», ο οποί-

ος θα εμβαθύνει στα θέματα δια-

κρίσεων – διαφορετικότητας, θα 

ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Στη 

νέα ομάδα που θα δημιουργηθεί, 

μπορούν να συμμετέχουν και 

παιδιά του 1ου έτους, ενώ εκτός 
από τα Λύκεια, εργαστήρια θα 
πραγματοποιηθούν για πρώτη 
φορά και στα Γυμνάσια. 

Τέλος, ο Δημήτρης Παρα-
σκευόπουλος Διδάκτωρ Κοι-
νωνιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου παρουσίασε την 
έρευνα του Τμήματος Κοινω-
νιολογίας, που έρχεται να κα-
ταγράψει στατιστικά δεδομένα 
σε σχέση με τις διακρίσεις και 
τη βία. Η έρευνα χωρίζεται σε 
τρία επίπεδα, τις θεσπισμένες 
πολιτικές στην άρση των διακρί-
σεων και της ρατσιστικής βίας σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο, τις 
πρωτοβουλίες που έχουν ανα-
λάβει φορείς που σαν σκοπό της 
δράσης και της λειτουργίας τους 
έχουν την ευαισθητοποίηση, την 
ενημέρωση και την αντιμετώπι-
ση των διακρίσεων βάσει φύλου 
και εθνότητας, καθώς και των 
μορφών βίας που συνδέονται 
με τα ανωτέρα φαινόμενα στην 
ελληνική επικράτεια και τέλος, 
τα επίπεδα διακύμανσης, το πώς 
αυτά καταγράφονται μέσα στην 
ελληνική κοινωνία.

Εκπαίδευση

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

Του ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΟΥΜΠΑ

Γιάννης Aντ. Mαραγκός
IATPOΣ ΠNEYMONOΛOΓOΣ

• Σπιροµέτρηση • Oξυµετρία  •Αέρια αρτηρ. αίµατος 
•Παιδοπνευµολογία • Αναπνευστική αλλεργία (ρινίτις, άσθµα)

 • Διαταραχές ύπνου (ροχαλητό, ηµερήσια υπνηλία, πρωϊνη 
κεφαλαλγία) - Μελέτη ύπνου • Ιατρείο διακοπής καπνίσµατος

• Εκπνεόµενο ΝΟ (Fe NO) & CO
Πλησίον I. N. Mεταµόρφωσης

Tηλ.: 22810 - 79610 Κιν.: 6974885353
Aλέξ. Λυκούργου 10 - Eρµούπολη

Παρουσίαση των δράσεων του 1ου έτους του διεθνούς έργου «Recognize and Change» 
που πραγματεύεται θέματα ταυτότητας και διαφορετικότητας

Βραβεύτηκε η κοινωνική  
ευαισθησία των Συριανών μαθητών
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Οι προοπτικές ανά-
πτυξης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, η 
ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας και όλα τα 
οφέλη που θα προ-
κύψουν από τη μελ-
λοντική δημιουργία 
Γεωπάρκου στην πρω-
τεύουσα των Κυκλά-
δων, υπογραμμίστη-
καν κατά τη διάρκεια 
της επιστημονικής 
ημερίδας με επίκε-
ντρο τον γεωλογικό 
θησαυρό της Σύρου.

Η ημερίδα διεξήχθη το πε-
ρασμένο Σάββατο στην 
Πινακοθήκη Κυκλάδων, 

στο πλαίσιο των ετήσιων εκδη-
λώσεων της ΚοινΣΕπ «Απάνω 
Μεριά Σύρος» με στόχο την ενη-
μέρωση και την ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών στο θέμα της 
γεωλογικής σημασίας της Σύρου 
και της ίδρυσης του Γεωπάρκου.

«Έργο που  
θα καταστήσει  
τη Σύρο σημείο  
αναφοράς  
παγκοσμίως»

Στον χαιρετισμό του, ο Δή-

μαρχος Σύρου – Ερμούπολης 

Γιώργος Μαραγκός σημείωσε 

πως, το δημοτικό συμβούλιο 

«αγκάλιασε» από την πρώτη 

στιγμή αυτή την πρωτοβουλία 

με την κατανοώντας τις δυνα-

τότητες που προσφέρει το έργο 

για την προβολή, προώθηση και 

προαγωγή του γεωλογικού του-

ρισμού, την τόνωση της επισκε-

ψιμότητας, την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου και την 

προσέλκυση της επιστημονικής 

και ερευνητικής κοινότητας.

«Άρα, η προστιθέμενη αξία 

αυτού του έργου είναι πολύ ση-

μαντική, κάτι που αποδεικνύεται 

από τη συμμετοχή φορέων με 

κύριος όπως το Εθνικό Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου», 

ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστό-

σο, δεν παρέλειψε να συγχαρεί, 

μεταξύ άλλων, τον Ανδρέα Για-

λόγλου για την ενεργή και ου-

σιαστική συμμετοχή του στο εν 

λόγω εγχείρημα. Καταλήγοντας, 

κάλεσε την τοπική κοινότητα να 

υποστηρίξει αυτό το έργο, που 

θα καταστήσει τη Σύρο σημείο 

αναφοράς παγκοσμίως, αναφο-

ρικά με την έρευνα, την ανάδειξη 

και προβολή της γεωλογικής 

ομορφιάς του νησιού, της χώρας 

μας και του πλανήτη.

«Η Απάνω Μεριά θα 
αποκτήσει τη θέση 
που της αρμόζει»

Στη θεματική των φετινών εκ-

δηλώσεων από τις οποίες θα 

ήταν αδύνατο να απουσιάζουν οι 

αναφορές στη χλωρίδα, την πα-

νίδα, τα αρχαιολογικά ευρήματα 

το ανθρωπογενές περιβάλλον 

και σε όλες τις ορατές και αό-

ρατες διαστάσεις που συνθέτουν 

το μοναδικό τοπίο της Απάνω 

Μεριάς, αναφέρθηκε ο Γεω-

λόγος και προϊστάμενος της 
Μονάδας Παρακολούθησης 
έργων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου, Ανδρέας 
Γιαλόγλου.

Όλα αυτά τα στοιχεία, δο-

σμένα μέσα από τα έργα των 

καλλιτεχνών που εκτίθενται 

στην Πινακοθήκη, επιχειρούν 

να προσεγγίσουν το Πνεύμα της 

Απάνω Μεριάς, ενός τόπου που 

έχει αποτελέσει κατά καιρούς 

αντικείμενο μελέτης για πολ-

λές ομάδες επιστημόνων που 

επισκέπτονται το νησί και εκπο-

νούν ερευνητικές εργασίες. Ως 

εκ τούτου, υποστήριξε πως «έχει 

έρθει η ώρα να αποδώσουμε 

σε αυτό το μοναδικό γεωλογικό 

μνημείο τη θέση που του αρμόζει 

σε σχέση με το ρόλο που δια-

δραματίζει για την παγκόσμια 

επιστημονική αναζήτηση».

Υπενθυμίζεται, ότι τον Δε-

κέμβριο του 2016, η ομάδα 

των ανθρώπων που εδώ και 

χρόνια επιδεικνύει μια ιδιαίτε-

ρη ευαισθησία στο θέμα της 

διαφύλαξης του θησαυρού της 

Απάνω Μεριάς, αποφάσισε να 

επικεντρώσει τις προσπάθειές 

της στην ανάδειξη της γεωλογι-

κής κληρονομιάς της Σύρου με 

στόχο αφενός την προστασία της 

και αφετέρου, την ανάπτυξη μιας 

θεματικής μορφής τουρισμού 

στην οποία το νησί εμφανίζει 

ξεκάθαρα ένα συγκριτικό πλε-

ονέκτημα. 

Για το σκοπό αυτό, η ομάδα 

ήρθε σε επαφή με το Τμήμα Γεω-

λογίας και Γεωοπεριβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

στη συνέχεια με το Δήμο Σύ-

ρου – Ερμούπολης, ο οποίος 

με ιδίους πόρους ανέθεσε την 

εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας 

προκειμένου να αναζητηθεί χρη-

ματοδότηση για την υλοποίηση 

των πρώτων δράσεων. Παράλ-

ληλα, προσέγγισε το Τμήμα Μη-

χανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

και Συστημάτων του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, 

προκειμένου να ερευνήσει τις 

δυνατότητες συμμετοχής του στο 

εγχείρημα. 

Ως από μηχανής θεό, την 

προσπάθειά της ήρθε να πλαι-

σιώσει ο Ομότιμος καθηγητής 

Πετρολογίας του Πανεπιστη-

μίου Βέρνης, Martin Engi, που 

με 30 χρόνια μελέτης γύρω 

από τα πετρώματα της Σύρου, 

αποτελεί τον ακούραστο και 

γενναιόδωρο καθοδηγητή της 

ομάδας. Ο ίδιος ήρθε άμεσα σε 

επαφή με συναδέλφους του ανά 

τον κόσμο που έχουν ασχολη-

θεί ερευνητικά με τη γεωλογία 

της Σύρου και εξασφάλισε την 

ενθουσιώδη συμμετοχή τους 

σε μια ομάδα συμβούλων για το 

εγχείρημα αυτό.

Τα πρώτα  
σημαντικά βήματα

Η πρόταση για τη δημιουργία 
ενός Γεωολογικού Μουσείου 
που θα φιλοξενηθεί σε χώρο της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, καθώς και ενός δικτύου 
επιλεγμένων μονοπατιών που 
θα συνδέονται θεματικά με το 
μουσείο κατατέθηκε στο Ανα-
πτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού 
Σκοπού Νοτίου Αιγαίου, τον 
Ιούλιο του 2017 και τον επό-
μενο Μάιο εγκρίθηκε η χρημα-
τοδότησή της με το ποσό των 
367.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με τον κ. Γιαλόγλου, 
η υλοποίηση αυτού του έργου θα 
ανοίξει το δρόμο για έναν πιο 
μακροπρόθεσμο στόχο, αυτόν 
της δημιουργίας Γεωπάρκου, για 
το κρίνεται απαραίτητη η συνερ-
γασία και με άλλα νησιά, προκει-
μένου να επιτευχθεί η κρίσιμη 

εκείνη μάζα που θα καταστήσει 
τις Κυκλάδες έναν από τους πιο 
γοητευτικούς προορισμούς και 
σε αυτόν τον τομέα. 

Στη συνέχεια, ο καθηγητής 
Martin Engi κατέστησε σαφείς 
τους λόγους για τους οποίους 
η Σύρος αποτελεί Παράδεισο 
για τους Γεωλόγους. Στην ημε-
ρίδα συμμετείχαν επίσης ο Δρ. 
Γεωλογίας Νίκος Ζουρός, κα-
θηγητής τμήματος Γεωγραφίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο 
Χαράλαμπος Φασουλάς, Υπεύ-
θυνος Τμήματος Γεωποικιλότη-
τας Μουσείου Φυσικής Ιστορί-
ας Κρήτης, η Γεωεπιστήμονας 
Γεωργία Κανελλοπούλου, με 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην 
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των 
Γεωγραφικά Απομονωμένων 
Περιοχών και ο Επίκουρος 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συ-
στημάτων Αιγαίου, Παναγιώτης 
Κουτσαμπάσης.

Πολιτισμός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Δέχεται με ραντεβού κάθε Δευτέρα
  Ώρες: 10:00 - 14:00  17:00 - 20:00

Οδυσσέως 13 Ερμούπολη (Παραπλεύρως Ξενοδ. ΕΡΜΗΣ) 

        Τηλ.: 22810 85033 Κιν.: 6977888365

Του ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΟΥΜΠΑ

• 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 3 Νοεμβρίου

Καταξιωμένοι επιστήμονες υπογράμμισαν τη γεωλογική σημασία της Σύρου  
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανάδειξη της Απάνω Μεριάς

“Θησαυρός” που γοητεύει 
ερευνητές και φυσιολάτρες
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Στην απόκτηση δεύτερου 
Πανεπιστημιακού Τμήματος 
οδεύει η Σύρος, με φόντο 
την ομόφωνη βούληση 
της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου περί 
δημιουργίας ενός καινούρ-
γιου Τμήματος Μηχανικών 
με κατεύθυνση τις νέες 
τεχνολογίες και τα σύγχρο-
να συστήματα στην πρω-
τεύουσα των Κυκλάδων, 
στο πλαίσιο της ατζέντας 
για περαιτέρω ανάπτυξή 
του, υπό την προϋπόθε-
ση της λήψης σχετικής 
πολιτικής απόφασης από 
το Υπουργείο Παιδείας.

Η συνεδρίαση της Συγκλήτου την 
περασμένη εβδομάδα, “γέννησε” 
νέες και άκρως θετικές εξελίξεις 

για τη Σύρο και το ήδη υπάρχον Τμήμα 
της, αφού αποφασίστηκε από το σύνολο 
των μελών της, πως το πρώτο νέο βήμα 
περαιτέρω ανάπτυξης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, θα αφορά στην πρωτεύου-
σα των Κυκλάδων, με ένα νέο Τμήμα 
Μηχανικών, το αντικείμενο σπουδών 
του οποίου θα διαφοροποιείται από το 
αντικείμενο του λειτουργούντος Τμήμα-
τος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ). 

Πρόκειται για μία εξέλιξη απόλυτα 
θετική κι αισιόδοξη, που προκύπτει 
σε συνέχεια της αποτελεσματικής 
προσπάθειας ίδρυσης της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου για τα τρία Τμήματα Μηχανικών 
σε Σύρο, Σάμο και Χίο, με έδρα την 
πρωτεύουσα των Κυκλάδων, κατόπιν 
της γόνιμης συνεργασίας που υπήρξε 
– καθ΄ όλη τη διάρκεια του προηγούμε-
νου διαστήματος - όλων των άμεσα και 
ειλικρινώς ενδιαφερόμενων πλευρών. 
Ειδικότερα, για την ίδρυση της Πολυτε-
χνικής Σχολής με έδρα τη Σύρο, εκτός 
από την ουσιαστική προσπάθεια της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως 
σαφώς και του προέδρου του ΤΜΣΠΣ, 
Φίλιππου Αζαριάδη, αξίζει να υπεν-
θυμιστεί, πως, συνέδραμε σε μεγάλο 
βαθμό η στήριξη και του βουλευτή Κυ-
κλάδων, Αντώνη Συρίγου, όπως και οι 
θετικές αποφάσεις του Δήμου Σύρου 
– Ερμούπολης και του δημοτικού συμ-
βουλίου περί διεκδικήσεων και πα-
ραχωρήσεων κτιρίων και ακινήτων 
προς ανάπτυξη του ήδη υπάρχοντος 
Τμήματος. Πρόκειται ξεκάθαρα για 
εποικοδομητική συνεργασία όλων των 
προαναφερθεισών πλευρών, οι οποίες 
αφουγκράζονται σε ουσιαστικό βαθμό, 
την αξία της περαιτέρω προόδου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, προς 
όφελος και της τοπικής κοινωνίας 
σε πολλά επίπεδα. 

Σε ένα περιβάλλον ανακατατάξεων 
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη 
χώρα, η απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου για δημιουρ-
γία νέου Τμήματος στη Σύρο, το οποίο 

σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα έχει αντι-
κείμενο σπουδών τις νέες τεχνολογίες 
και την ανάπτυξη νέων συστημάτων, 
πέραν της αισιοδοξίας που “γεννά”, ως 
εξέλιξη, καλεί την τοπική κοινωνία και 
τον Δήμο να στηρίξουν τις ανάγκες που 
αυτό θα απαιτήσει για τη λειτουργία του. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κλήθηκε 
να μιλήσει στην “Κοινή Γνώμη” και ο 
Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης, Γιώρ-
γος Μαραγκός, ο οποίος σε συνέχεια 
της ήδη έμπρακτης ανταπόκρισης του 
Δήμου απέναντι στις ανάγκες λειτουργί-
ας του ΤΜΣΠΣ, σκιαγράφησε το πλαίσιο 
των κινήσεων της δημοτικής πλευράς, 
στον παρόντα και στον μέλλοντα χρόνο 
για τη στήριξη των σχεδίων του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου συνολικά στη Σύρο. 

Διευκρινίζεται πως, με δεδομένο 
το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, 
η ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, 
σημαίνει πως, αν ληφθεί πολιτική από-
φαση από το Υπουργείο Παιδείας για 
νέα βήματα ανάπτυξής του, αυτά θα 
ακολουθούν τη βούληση – αποκλει-
στικά - της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
δηλαδή, την ίδρυση ενός δεύτερου 
Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Σύρο. 

Αναφορικά με τα παραπάνω, μίλησε 
στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΤΜ-
ΣΠΣ, Φίλιππος Αζαριάδης, ο οποίος 
ερωτηθείς σχετικώς, επιβεβαίωσε το 
ρεπορτάζ, γνωστοποιώντας πως ο 
διάλογος ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και το Υπουργείο Παιδείας 
έχει ανοίξει εδώ και σημαντικό χρο-
νικό διάστημα. 

Φ. Αζαριάδης:  
Η Σύγκλητος αποφάσισε 
ότι προτεραιότητα είναι  
η Σύρος. Η πολιτική  
απόφαση ίδρυσης  
ανήκει στο Υπ. Παιδείας

Σαφής αναφορικά με τις εξελίξεις 
δημιουργίας ενός δεύτερου Τμήματος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, 
ο Φίλιππος Αζαριάδης, αφού επιβε-
βαίωσε το ρεπορτάζ, τόνισε πως με 
την απόφασή της η Σύγκλητος δείχνει 
ξεκάθαρα την πρόθεσή της για δημι-
ουργία Πανεπιστημιακής κοινότητας 
στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων ενώ 
αναμένεται η πολιτική απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, αφού ολοκλη-
ρωθεί ο διάλογος ανάμεσα στις δύο 
πλευρές. 

“Έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του 
Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με 
την ενίσχυση και ανάπτυξη του Πα-
νεπιστημίου. Σε αυτό το πλαίσιο έχει 

υπάρξει και συζήτηση για την ίδρυση 
νέων Τμημάτων” ανέφερε ο πρόεδρος 
του ΤΜΣΠΣ, σημειώνοντας παρακάτω, 
πως, “Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου 
την περασμένη εβδομάδα λήφθηκε μία 
σημαντική απόφαση που αφορά στη 
Σύρο, διότι η Σύγκλητος ομόφωνα 
αποφάσισε πως το επόμενο Τμήμα 
του Πανεπιστημίου που θα δημιουρ-
γηθεί θα είναι στη Σύρο”.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε πως, “σε 
αυτή τη διαπραγμάτευση που θα ακο-
λουθήσει με το Υπουργείο, εφόσον 
δοθεί το “πράσινο φως” για κάποιο νέο 
Τμήμα, η Σύρος είναι η προτεραιότητα”.

Ερωτηθείς σχετικά με το στάδιο στο 
οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις, ο ίδιος 
ανέφερε ότι, “Το Υπουργείο Παιδείας 
έχει ζητήσει να καταθέσουμε κάποιες 
προτάσεις” οι οποίες εξήγησε πως, “θα 
μελετηθούν καθώς η πολιτική απόφαση 
ανήκει στο Υπουργείο”.

Σε πρώτο επίπεδο, όσον αφορά στην 
άκρως θετική απόφαση της Συγκλήτου 
για τη Σύρο, σχολίασε πως, “Είναι μία 
πολύ θετική εξέλιξη αυτό που έγινε στη 
Σύγκλητο γιατί ουσιαστικά δρομολογεί 
τη δημιουργία μίας Πανεπιστημιακής 
κοινότητας στο νησί”, υπογραμμίζοντας 
μάλιστα πως, ως γεγονός “είναι σε συ-
νέχεια των προσπαθειών που κάναμε 
και για την Πολυτεχνική Σχολή”. 

Τμήμα Μηχανικών  
που θα “ταιριάζει”  
με την ιστορία του τόπου 

Κληθείς να ενημερώσει για το αντι-
κείμενο σπουδών του νέου Τμήματος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, 
ο κ. Αζαριάδης ανέφερε πως θα αφορά 
σίγουρα σε Τμήμα Μηχανικών, ώστε να 

ενισχυθεί περισσότερο η Πολυτεχνική 
Σχολή, χωρίς να υπεισέρχεται σε λε-
πτομέρειες αναφορικά με το ακριβές 
αντικείμενο, αφού όπως ξεκάθαρα 
εξήγησε, πρόκειται για απόφαση της 
διοίκησης του Πανεπιστημίου και για θέ-
μα συζήτησης με το αρμόδιο Υπουργείο. 

“Εμείς επιθυμούμε να έχει αντικεί-
μενο “Μηχανικού” για να ενισχύσει και 
την Πολυτεχνική Σχολή που ιδρύθηκε 
πρόσφατα και η έδρα της είναι στη Σύ-
ρο. Οπότε η δική μας επιδίωξη είναι να 
έχουμε ένα νέο Τμήμα Μηχανικών στη 
Σύρο” δήλωσε προς την εφημερίδα, 
διευκρινίζοντας μάλιστα πως, “Το ποιο 
ακριβώς θα είναι το αντικείμενο είναι 
θέμα διαπραγματεύσεως και εντός 
της Σχολής και με το Υπουργείο”.

Περιορίστηκε στο να αναφέρει μό-
νον πως το αντικείμενο σπουδών θα 
συνδυάζεται με “κομμάτια” της ιστορίας 
του τόπου, λέγοντας πως, “Θα είναι ένα 
αντικείμενο, το οποίο εμείς επιθυμούμε 
να είναι Μηχανικών, να έχει κοντινή 
σχέση με το υπάρχον Τμήμα γιατί σί-
γουρα θα το υποστηρίξει στην αρχή του 
και να ταιριάζει με τη φυσιογνωμία και 
την ιστορία του τόπου”. 

Στην ερώτηση αν μελετάται να προ-
κύψει έμμεση “συνεργασία” και με τη 
ναυπηγική δραστηριότητα στη Σύρο 
και άρα, το Νεώριο, ο ίδιος υπήρξε 
λακωνικός, πλην όμως συγκεκριμένος: 
“Θα μπορούσε. Ένα Τμήμα Μηχανικών 
οπωσδήποτε θα μπορούσε να έχει 
άμεση συνεργασία με το Νεώριο”. 

Εντός ακαδημαϊκού  
έτους η απόφαση  
του Υπ. Παιδείας 

Όσον αφορά στο “πράσινο φως” 

υλοποίησης των σχεδίων του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, αυτό θα “ανάψει” 
κατόπιν απόφασης του Υπουργείου 
Παιδείας. Κληθείς να απαντήσει ο κ. 
Αζαριάδης, αν η εν λόγω απόφαση θα 
προκύψει εντός του τρέχοντος ακαδημα-
ϊκού έτους, προέβη σε θετική αναφορά. 

Σύμφωνα με όσα επανέλαβε κατηγο-
ρηματικά, “Την απόφαση για ίδρυση νέ-
ου Τμήματος θα την πάρει το Υπουργείο 
Παιδείας. Η Σύγκλητος αποφάσισε πως 
αν το Υπουργείο είναι θετικό να γίνει 
νέο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
θα δημιουργηθεί στη Σύρο”. Πρόσθεσε 
επίσης πως, “Οι εξελίξεις θα είναι σχε-
τικά σύντομες στο θέμα της έγκρισης ή 
όχι από το Υπουργείο Παιδείας, νέου 
Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου”, 
απαντώντας παρακάτω, πως, “Εφόσον 
υπάρχει θετική ανταπόκριση από το 
Υπουργείο, πιστεύω θα δρομολο-
γηθεί μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος”. 

Διευκρίνισε ξεκάθαρα βέβαια, πως, η 
λειτουργία του θα απαιτήσει προετοιμα-
σία κι ένα διάστημα ρύθμισης όλων των 
απαραίτητων προϋποθέσεων, λέγοντας 
σχετικά πως, θα μεσολαβήσει “ένας 
ορίζοντας πιστεύω διετίας για να 
δεχθεί (σσ. το νέο Τμήμα) φοιτητές”. 

Ανοικτά θέματα στέγασης. 
Αναζήτηση αμφιθεάτρου 

Ο πρόεδρος του ΤΜΣΠΣ ρωτήθηκε 
και για τις προσπάθειες ρύθμισης των 
ανοικτών θεμάτων στέγασης του σημε-
ρινού Τμήματος, με φόντο το δεδομένο 
πως, αν λειτουργήσει και δεύτερο Πα-
νεπιστημιακό Τμήμα στο νησί, θα είναι 
απαραίτητοι και νέοι χώροι. 

“Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει 
να το λύσουμε κάποια στιγμή. Αυτή τη 

Το Θέμα
Της  ΑΝΝΑΣ-ΤΕΡΕΖΑΣ ΔΑΛΜΥΡΑ

Ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της Πανεπιστημιακής κοινότητας στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων

Νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα στη Σύρο
Διάλογος με το Υπ. Παιδείας για την ίδρυση ενός καινούργιου Τμήματος Μηχανικών με κατεύθυνση τις νέες τεχνολογίες



922 Οκτωβρίου 2018

στιγμή εμείς λειτουργούμε δύο Τμήματα 
σε ένα γιατί τα τελευταία πέντε – έξι 
χρόνια έχει διπλασιαστεί το πλήθος των 
εισακτέων. Από 70 εισακτέους πλέον 
έχουμε 140. Άρα, ένα νέο Τμήμα έχει 
δημιουργηθεί άτυπα αν μπορούμε να 
το πούμε έτσι” σχολίασε αναφορικά 
με τη ζήτηση που έχει το ΤΜΣΠΣ από 
νέους που θέλουν να σπουδάσουν, 
κάνοντας μνεία σε ένα βασικό θέμα 
που παραμένει άλυτο. “Έχουμε πολύ 
αυξημένες ανάγκες που πρέπει κάποια 
στιγμή να κλείσουν αυτά τα μέτωπα 
για να καλύψουμε το τρέχον Τμήμα και 
σίγουρα εφόσον υπάρξει η εξέλιξη για 
νέο Τμήμα θα πρέπει η τοπική κοινω-
νία να δει πώς θα μας υποστηρίξει σε 
αυτό το εγχείρημα” πρόσθεσε, γνω-
στοποιώντας πως, “Προσπαθούμε να 
εξασφαλίσουμε κάποια υποδομή για 
μεγάλο αμφιθέατρο που χρειαζόμα-
στε δεδομένου του μεγάλου αριθμού 
των εισακτέων”. Σύμφωνα με όσα 
υπογράμμισε όμως αν και “γίνονται 
κάποιες προσπάθειες” προς το παρόν 
“δεν έχουν ευδοκιμήσει ακόμη”. 

Γ. Μαραγκός: Ουσιαστική 
ενδυνάμωση του  
Πανεπιστημίου στη Σύρο

Δεδομένων των θετικών εξελίξεων, 
ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, κλη-
θείς να σχολιάσει τις εξελίξεις, παρου-
σιάστηκε χαρούμενος, αναγνωρίζοντας 
ότι η πρόθεση της Συγκλήτου για ένα 
δεύτερο Τμήμα στη Σύρο έρχεται σαν 
φυσική συνέχεια του αγώνα της ίδρυ-
σης της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα 
τη Σύρο. “Τον Νοέμβριο του 2017 που 
δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ίδρυση της 
Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα τη 
Σύρο, έγινε με σκοπό την ενδυνάμωση 
του Πανεπιστημίου στη Σύρο με στόχο 
και προοπτική - βραχυπρόθεσμη και με-
σοπρόθεσμη - τη δημιουργία ενός νέου 
Τμήματος” σχολίασε αρχικά ο ίδιος, 
αναγνωρίζοντας την ανταπόκριση της 
Συγκλήτου στο σημαντικό αίτημα της 
τοπικής κοινωνίας και λέγοντας σχετικά 
πως, “Αυτό συνιστά την ουσιαστική 
ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου στη 
Σύρο”.  

Συμπλήρωσε δε πως, η απόφαση 
της Συγκλήτου, “έρχεται να δώσει 
ένα “όπλο” στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, προκειμένου με απόφασή του και 
απόφαση του Υπουργού να προωθήσει 
την ίδρυση νέου Τμήματος στη Σύρο”. 

Συνεχής στήριξη από  
τον Δήμο για τις κτιριακές 
ανάγκες 

Ο Γιώργος Μαραγκός κλήθηκε να 
τοποθετηθεί κυρίως και για το θέμα 

της στήριξης της λειτουργίας του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, τόσο 
με φόντο το ΤΜΣΠΣ, όσο και με φόντο 
την ομόφωνη πρόθεση της Συγκλήτου 
να δημιουργηθεί ένα ακόμη Τμήμα στο 
νησί. 

Εκτός από τα δημοτικά ακίνητα, 
τα οποία συνεχίζει να παραχωρεί 
δωρεάν ο Δήμος προς το ΤΜΣΠΣ, ο 
κ. Μαραγκός έκανε σύντομη αναφορά 
στις πρόσφατες καρποφόρες διεκδι-
κήσεις χώρων στο κτίριο των παλαι-
ών αποθηκών του Τελωνείου, που με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
παραχωρήθηκαν χωρίς κανένα αντίτιμο 
προς το Πανεπιστήμιο.

“Όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα 
από τη συνεργασία την οποία είχαμε 
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την 
οποία είχαμε με την κυβέρνηση και με 
τη συνδρομή του Συριανού βουλευτή, 
Αντώνη Συρίγου καταφέραμε και πή-
ρε την κυριότητα ο Δήμος σε έναν 
σημαντικό χώρο που θα χρησιμοποι-
ηθεί άμεσα ως εργαστήρια του Πα-
νεπιστημίου, δηλαδή του κτιρίου των 
παλαιών αποθηκών διαμετακομίσεως 
(παλιό Ελιζέ)” υπενθύμισε σχετικά ο 
Δήμαρχος, τονίζοντας παράλληλα, πως, 
“Αυτόν τον παραχωρήσαμε με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου και ήδη έχει 
αναλάβει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να 
εκπονήσει τις νέες μελέτες, ώστε να 
μπορέσει να αξιοποιηθεί ο χώρος κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο”.

Εκτός των ανωτέρω βέβαια, σε 
ανοικτό διάλογο και συνεργασία με την 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα, ο Γιώργος 
Μαραγκός αναφέρθηκε και στις νέες 
παραχωρήσεις που θα ακολουθήσουν 
από τον Δήμο και αφορούν στο κτίριο 
“Κορνηλάκη”. 

Όπως ο ίδιος πρόσθεσε, “Τις προη-
γούμενες εβδομάδες υπέβαλε ένα αίτη-
μα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο 
το αξιολογούμε πάρα πολύ θετικά, 

αυτό της διάθεσης των κτιρίων Κορ-
νηλάκη, στον α΄ όροφο των οποίων 
στεγάζεται σήμερα η Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ζήτησε να δια-
θέσουμε και τον ισόγειο χώρο ώστε να 
επεκτείνει τις δραστηριότητές του και 
εκεί το Πανεπιστήμιο”. Αναφορικά με 
τη συγκεκριμένη απόφαση για την οποία 
το “πράσινο φως” δίνει το δημοτικό 
συμβούλιο, ο Δήμαρχος, υποστήριξε 
ξεκάθαρα πως, “Υπάρχει η πρόθεση” 
ενώ θέλησε να γνωστοποιήσει και για 
ορισμένες ακόμη σημαντικές παραχω-
ρήσεις που θα έρθουν προσεχώς και 
αφορούν σε τμήματα του στρατοπέδου. 

“Υπάρχει η πρόθεση πέραν των 
κτιρίων του συγκροτήματος Κορνη-
λάκη, να παραχωρηθεί χώρος από το 
στρατόπεδο” ανέφερε κατηγορηματι-
κά, με φόντο και τη μελέτη του τρόπου 
αξιοποίησης του στρατοπέδου ΛΓΟΥ 
Ζαφείρη Αποστόλου που πλήρωσε ο 
Δήμος, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
με το Υπ. Εθνικής Άμυνας και το ΤΕΘΑ.

Με φόντο δε, επενδυτικές προτάσεις 
που έχουν κατατεθεί επισήμως προς 
τον Δήμο για το στρατόπεδο, με μία εξ 
αυτών να προέρχεται από την ΟΝΕΧ, ο 
κ. Μαραγκός θέλησε να υπογραμμίσει 
τις νέες παραχωρήσεις προς το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου, βάσει του πλάνου 
που έχει γνωστοποιηθεί ως σήμερα 
από την εν λόγω εταιρεία. 

Αν και διευκρίνισε αρχικά πως, οι 
όποιοι χώροι περάσουν στον Δήμο και 
κατ΄ επέκταση στο Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου για τις ανάγκες του στη Σύρο, θα 
απαιτήσουν πρωτίστως την απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, ωστόσο, 
θέλησε να δηλώσει αισιόδοξος για την 
συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία θα 
προχωρήσει αφού πρώτα η ΟΝΕΧ έχει 
την απόφαση του Δικαστηρίου για τη 
μεταβίβαση των μετοχών του Νεωρίου 
και άρα, την επίσημη δραστηριότητά 
της στον τόπο. 

“Και στην πρόταση της ONEX που 
είναι επίσημη πρόταση προς το δημο-
τικό συμβούλιο, υπήρξε μνεία για τη 
διάθεση χώρου στο στρατόπεδο, για 
την ανάπτυξη επιπλέον υποδομών για τη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου” ανέφερε 
ο Δήμαρχος, γνωστοποιώντας πως, 
προ ημερών είχε επικοινωνία με τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της 
ONEX, κατά δήλωση του οποίου, όπως 
χαρακτηριστικά υποστήριξε, υπάρχει 
πρόθεση “για συνέργειες μεταξύ των 
δύο δραστηριοτήτων της ναυπηγικής 
δραστηριότητας και της παρακείμενης 
που θα αναπτυχθεί στο στρατόπεδο”. 

“Κατά δήλωση και διαβεβαίωση του 
κ. Ξενοκώστα ενδιαφέρεται πάρα πολύ 
ζωηρά, διότι επενδύει στις συνέργειες 
που μπορεί να υπάρξουν μεταξύ των 
δύο δραστηριοτήτων. Η ΟΝΕΧ για το 
στρατόπεδο έχει δεσμευθεί για τη δημι-
ουργία ενός τεχνολογικού πάρκου, ενός 
κέντρου έρευνας και ανάπτυξης και-
νοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων, 
συνεδριακού κέντρου, καθώς επίσης 
και τη δημιουργία ενός συνεδριακού 
κέντρου μαζί με υποδομές πολυτελούς 
διαμονής, συν ένα κομμάτι του χώρου 
που θα διατεθεί για την ανάπτυξη πα-
νεπιστημιακών υποδομών” ανέφερε 
ο κ. Μαραγκός, τονίζοντας πως είναι 
αισιόδοξος για τον άμεσο χαρακτήρα 
των εξελίξεων, οι οποίες θα ευνοήσουν 
το Πανεπιστήμιο σε επίπεδο κάλυψης 
κτιριακών αναγκών. 

“Η όποια τελική απόφαση για τον 
τρόπο αξιοποίησης της χρήσης στο 
στρατόπεδο θα ανήκει στο δημοτικό 
συμβούλιο” πρόσθεσε ο Δήμαρχος, 
ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του για 
το θέμα.

“Νομίζω πως με αυτά τα δεδομένα 
και την πρόταση της ΟΝΕΧ και την – 

πρώτα ο Θεός – το αμέσως επόμενο 

διάστημα, δημιουργία του δεύτερου 

Τμήματος στη Σύρο, όλα αυτά έρχο-

νται και συνταιριάζονται με έναν τρόπο 

μοναδικό” δήλωσε κατηγορηματικά, 

δεσμευόμενος στο περιθώριο της πα-

ρούσας αναφοράς πως, “Όλα θα γίνουν 

με διαφάνεια. Όπως και να έχει και σε 

όποια πρόταση (σσ. αξιοποίησης του 

στρατοπέδου), η βούληση του Δήμου 

είναι ένα κομμάτι του στρατοπέδου 

να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και 

των υποδομών του Πανεπιστημίου. 

Νομίζω πως το δημοτικό συμβούλιο 

θα στηρίξει ομόφωνα και ομόθυμα την 

παραχώρηση”. 

Αντ. Συρίγος:  
Προσδοκούμε να έχει 
σύντομα αίσια έκβαση 

Ιδιαιτέρως ικανοποιημένος και χα-
ρούμενος από τις συνεχείς θετικές εξε-
λίξεις που αφορούν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στη Σύρο εμφανίστηκε ο Αντώνης 
Συρίγος, ο οποίος κλήθηκε από την 
“Κοινή Γνώμη” να προβεί σε δήλωση με 
αφορμή την προαναφερθείσα απόφαση 
της Συγκλήτου. 

“Με χαρά πληροφορήθηκα την πρό-
ταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου για τη λειτουργία νέου τμήματος 
του Πανεπιστημίου στην Ερμούπολη της 
Σύρου. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντι-
κή και ευχάριστη, προσδοκούμε δε να 
έχει σύντομα αίσια έκβαση” ανέφερε 
ο βουλευτής Κυκλάδων, ο οποίος συ-
νέδραμε σημαντικά σε πολλά επίπεδα 
τόσο για την ίδρυση της Πολυτεχνικής 
Σχολής με έδρα τη Σύρο, όσο και για 
την κατοχύρωση των κτιρίων του Τε-
λωνείου με σκοπό να “περάσουν” στο 
Πανεπιστήμιο.

“Η τοπική κοινωνία έχει αγκα-
λιάσει το Πανεπιστήμιο και πιστή 
στις δεσμεύσεις της θα πράξει ό,τι 
απαιτείται για να το στηρίξει” ανέφε-
ρε παρακάτω ο κ. Συρίγος, υπογραμ-
μίζοντας πως, “Όπως έχω ξαναπεί, η 
σχέση μεταξύ του Πανεπιστημίου και 
της Σύρας είναι πάνω απ' όλα σχέση 
ζωής. Η όποια δημιουργική και γόνι-
μη προοπτική της τοπικής κοινωνίας 
δεν νοείται χωρίς το Πανεπιστήμιο”. 
Υποστήριξε κατηγορηματικά μάλιστα 
πως, “Η συμμετοχή του στα τοπι-
κά και Κυκλαδικά πράγματα είναι 
πλέον όρος εκ των ων ουκ άνευ”, 
καταλήγοντας πως, “Στην κατεύθυν-
ση αυτή πιστεύουμε ότι θα συνδράμει 
και συμπράξει εκ του θεσμικού του 
ρόλου το Υπουργείο Παιδείας, ώστε 
να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πορεία 
Πανεπιστημίου και τοπικής κοινωνίας 
προς την κατάκτηση της γνώσης, της 
καλλιέργειας, της καινοτομίας και της 
ανάπτυξης που αποτελεί μία από τις 
βασικές προτεραιότητές του, όπως εξ 
άλλου έχει αποδείξει”.

Το Θέμα
Της  ΑΝΝΑΣ-ΤΕΡΕΖΑΣ ΔΑΛΜΥΡΑ

Ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της Πανεπιστημιακής κοινότητας στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων

Νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα στη Σύρο
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Δέχεται με ραντεβού
Δεκτές Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες

Ο Παμβοχαϊκός εκμεταλλεύτηκε την κακή μέρα στην οποία βρέθηκε ο Φοίνικας  
κι επικράτησε με 3-0 του «Πειρατικού»

Με το… αριστερό ο Φοίνικας

Με το… αριστερό ξε-
κίνησε τις φετινές του 
αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις στο πρωτάθλημα 
της Volley league, 
ο Φοίνικας Σύρου, 
ο οποίος ηττήθηκε 
στην πρεμιέρα από 
τον Παμβοχαϊκο με 
3-0 στο Βραχάτι. Από 
την άλλη πλευρά ο 
Παμβοχαϊκός μετά την 
ήττα από τον Φοίνικα 
με 3-1 στον προ-
κριματικό γύρο του 
League Cup, πήρε 
το… αίμα του πίσω 
και μάλιστα με τον 
πιο εμφατικό τρόπο. 

Η διαδικασία αλλαγής προ-
πονητή έφερε αναστάτω-
ση στην ομάδα, κ α θ ώ ς 

ουσιαστικά όλη την εβδομάδα οι 
αθλητές του Φοίνικα προπονή-
θηκαν με τους βοηθούν του κ. 
Ζαλμά. Την ευθύνη βέβαια δεν 
μπορεί να την χρεωθεί κανείς, 
καθώς τα πάντα ξεκίνησαν από 
την μη απόσπαση στη Σύρο του 

κ. Ζαλμά. Η διοίκηση προσπά-
θησε να τρέξει όλες τις διαδικα-
σίες, ήρθε σε επαφή με αρκετά 
υψηλά κλιμάκια, όμως δεν υπήρ-
ξε κανένα θετικό αποτέλεσμα. 
Από εκεί και πέρα οι διοικούντες 
του «Πειρατικού» ξεκίνησαν τις 
διαδικασίες αντικατάστασης του 
κ. Ζαλμά. Η συνέχεια… γνωστή 
ο Φοίνικας συμφώνησε με τον 
πρώην τεχνικό του… Ράτκο Πα-
βλίσεβιτς, ο οποίος και παρακο-
λούθησε την ομάδα στο Βραχάτι. 
Από τη Δευτέρα αναλαμβάνει 
και επίσημα δουλειά, αφού θα 
προπονήσεις τους νέους του 
αθλητές στο κλειστό του αθλη-
τικού κέντρου. 

Η επίσημη  
ανακοίνωση  
της αλλαγής…  
σκυτάλης στον πάγκο 
του Φοίνικα

«Η διοίκηση του Α.Ο. Φοίνι-
κα Σύρου ανακοινώνει την δι-
ακοπή της συνεργασίας με τον 
προπονητή Νίκο Ζαλμά από την 
τεχνική ηγεσία της ομάδας για 
επαγγελματικούς λόγους. Η συ-
νεργασία με τον κ. Ζαλμά υπήρξε 

άψογη και σύσσωμος ο κόσμος 
του Φοίνικα εκφράζει τις αμέ-
ριστες ευχαριστίες του, καθώς 
στο σύντομο αυτό διάστημα που 
βρέθηκε στο τιμόνι της δούλεψε 
με συνέπεια για τη δημιουργία 
μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής 
ομάδας και μάλιστα με μεγάλη 
επιτυχία.

Τη θέση του προπονητή ανα-
λαμβάνει ο παλιός γνώριμος της 
ομάδας Ratko Pavlicevic, ο οποί-
ος υπήρξε προπονητής της και 
κατά την αγωνιστική περίοδο 
2014-2015 και του οποίου η 
αξία είναι αναγνωρισμένη, αφού 
επί των ημερών του η ομάδα 
είχε κατακτήσει την 3η θέση 
του πρωταθλήματος και είχε 
συμμετοχή και στο final four 
του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Η διοίκηση εύχεται στον κ. 
Ζαλμά καλή συνέχεια και στον 
κ. Pavlicevic καλή επιτυχία στο 
έργο του και καλή αγωνιστική 
σεζόν».

Τώρα όσον αφορά το αγωνι-
στικό κομμάτι της αναμέτρησης 
ς ο Παμβοχαϊκός αιφνιδίασε ευ-
χάριστα του φίλους του στο Βρα-
χάτι και με όπλο το σερβίς και 
το μπλοκ νίκησε τον Φοίνικα με 

3-0 σετ κάνοντας εντυπωσιακό 
ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα.

 Η ομάδα του Κώστα Δεληκώ-
στα είχε τον απόλυτο έλεγχο στο 
σκορ απέναντι στην ομάδα της 
Σύρου που ήταν σαφώς επηρεα-
σμένη από τα όσα προηγήθηκαν 
τις προηγούμενες ημέρες με τον 
προπονητή της Νίκο Ζαλμά ο 
οποίος για πρώτη και τελευταία 
φορά κοουτσάρισε την ομάδα 
και θα παραδώσει στον Σέρβο 
Ράτκο Παβλίσεβιτς.

 Κορυφαίος του Παμβοχαϊκού 
ήταν ο πασαδόρος του Μανώ-
λης Δημητριάδης και γενικά δεν 
υπήρχε παίκτης του υστέρησε. 
Η εικόνα των δύο ομάδων δεν 
είχε καμία σχέση με τη μονομα-
χία τους στο Λιγκ Καπ πριν 15 
ημέρες. Οι συριανοί φάνηκαν 
αγχωμένοι και δεν είχαν ούτε 
καλή υποδοχή αλλά και ούτε και 
σπιρτάδα σε σερβίς και επίθεση.

 Το 3-4 του Φοίνικα με σερί 
4-0 από το σερβίς του Ολιβέιρα 
ο Παμβοχαϊκός το έκανε 7-4 
και με το «καλημέρα» έδειξε 
τις προθέσεις του. Οι συριανοί 
μείωσαν τη διαφορά και με τον 
Φίλιο ισοφάρισαν 14-14 αλλά 
με δύο πόντους από τον Ρούμπο 
έγινε για το 16-14. Οι κορίνθιοι 
κράτησαν το +2 μέχρι το τέλος 
και έκλεισαν το σετ 25-21 με 
δύο λάθος του Εβάντρο και συ-
γκεκριμένα ένα λάθος σερβίς και 
μία λάθος υποδοχή σε άσσο του 
συμπατριώτη του Γκλαντστόουν. 

Ιδία εικόνα και στο 2ο σετ με 
τον Φοίνικα να ξεκινάει με προ-
βάδισμα 8-4 χάρις το σερβίς του 
Βουλκίδη αλλά ο Παμβοχαϊκός 
είχε και πάλι τις λύσεις και με 
σερί 4-0 ισοφάρισε 8-8. Ο Ντό-
κιτς έβαλε για τελευταία μπροστά 
τον Φοίνικα με 10-8 αλλά με 
διαδοχικά μπλοκ Γκλαντστόουν 
Ολιβέιρα ο Παμβοχαϊκός έκανε 
νέο σερί 4-0 και προσπέρασε 
12-10. Ακολούθησε νέο ξέ-
σπασμα από τον Ρούμπο και ο 
Παμβοχαϊκός ξέφυγε 16-11. 
Το σετ έκλεισε με επίθεση του 
Ολιβέιρα 25-19.

 Ο Φοίνικας έκανε την τε-
λευταία του προσπάθεια για να 
πάρει το σετ που θα κρατούσε 
στον αγώνα. Προηγήθηκε 5-4 
αλλά το σερβίς του Δημητριάδη 
έφερε σερί 3-0 για το 8-5. Ο 
αγώνας κρίθηκε όταν στο 15-14 
υπήρξε νέο ρεσιτάλ του Δημητρι-
άδη από τα 9 μέτρα. Έκτισε νέο 
σερί 4-0, Ρούμπο και Ροντρίγκο 
κυριάρχησαν στο φιλέ και το 
σκορ εκτινάχθηκε στο 19-14. 
Ο Ολιβέιρα με επίθεση έκανε 
το 25-19 εν μέσω αποθέωσης.

Ο προπονητής του ΓΑΣ 
Παμβοχαϊκός Κώστας Δελη-
κώστας είπε: «Ήταν μια πολύ 
καλή νίκη και μάλιστα στην πρε-
μιέρα του πρωταθλήματος. Θε-
ωρώ ότι το μπλοκ και το σέρβις 
μας έκανε την ζημία στην ομάδα 
της Σύρου. Για εμάς αυτή η νίκη 
είναι πιο πολύ μια ψυχολογική 
τόνωση ώστε να πιστέψουν οι 
παίχτες στην δουλεία που κά-
νουν μέσα στις προπονήσεις. 
Συγχαρητήρια στην ομάδα της 
Σύρου, παρότι δεν ήταν σε καλή 
μέρα και σίγουρα δεν έπιασε την 
απόδοση που μπορεί να πιάσει 
παρόλα αυτά πιστεύω ότι το 
μπλοκ και το σέρβις μας ήταν 
αυτό που καθόρισε το αποτέ-
λεσμα».

Παμβοχαϊκός –  
Φοίνικας Σύρου 3-0

Διαιτητές: Βουδούρης, Κου-

τσούλας.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-16, 

25-21

2ο σετ: 4-8, 16-11, 21-16, 

25-19

3ο σετ: 8-5, 16-14, 21-14, 

25-19

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-19, 

25-19)

Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός (Κώ-

στας Δεληκώστας): Δημητριάδης 

5 (1/2 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ) 

Ολιβέιρα 15 (12/20 επ., 2 άσ-

σοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 19% 

άριστες), Ρούμπο 7 (5/8 επ., 2 

μπλοκ), Γκλάντστοουν 15 (8/11 

επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Ρουμελι-

ώτης 9 (9/16 επ.), Ροντρίγκο 7 

(5/16 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. - 

41% άριστες) / Παπαδημητρίου 

(λ, 60% υπ. - 33% άριστες), 

Δημητούλης, Κωτσάκης.

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου (Νί-

κος Ζαλμάς): Φίλο 3 (2/4 επ., 

1 μπλοκ), Εβάντρο 12 (11/18 

επ., 1 άσσος, 25% υπ. - 25% 

άριστες), Λέσκοφ, Βουλκίδης 

4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), 

Ντόκιτς 11 (10/25 επ., 1 

μπλοκ), Παπαδόπουλος 5 (5/17 

επ., 47% υπ. - 30% άριστες) / 

Αχιλλεόπουλος (λ, 57% υπ. - 

50% άριστες), Φωτιάδης, Χήρας 

1 (μπλοκ).

*Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού 

προήλθαν από 7 άσσους, 40 

επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λά-

θη αντιπάλων και του Φοίνικα 

Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 

29 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 25 

λάθη αντιπάλων.

Η Κομοτηνή έκοψε 
βαθμό στον ΠΑΟΚ 

Η Κομοτηνή έκανε τη μίνι έκ-
πληξη στην πρεμιέρα του 51ου 
πρωταθλήματος με αντίπαλο τον 
ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος κράτησε τη 
νίκη με 3-2 σετ αλλά η ομάδα της 
Θράκης που επανεμφανίστηκε 
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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

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΤΕΛΜΑΝ - ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ

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

Δέχεται κάθε ηµέρα µε ραντεβού 

Το ιατρείο θα είναι κλειστό

από την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 

έως το πρωί της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου

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

στην επαγγελματική κατηγορία 
μετά από 19 χρόνια κέρδισε τις 
εντυπώσεις και δημιούργησε 
μεγάλες προσδοκίες για να πε-
τύχει το μεγάλο στόχο που είναι 
η παραμονή.

Στο κατάμεστο γυμναστήριο 
της Κομοτηνής - όπου μάλιστα 
είχαν δημιουργήσει θερμή ατμό-
σφαιρα και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ 
- ο δικέφαλος ξεκίνησε με δια-
γώνιο τον Μαρκέζ και κεντρικούς 
τους Οκολιτς, Τακουρίδη αλλά 
χρειάστηκε να επιστρατεύσει τον 
Τζούριτς βασικό από το σετ για 
να κρατήσει τουλάχιστον τη νίκη 
και να αποφύγει τις απώλειες. 
Η Κομοτηνή είχε μεγάλο πρωτα-
γωνιστή τον Ανέστη Δαλακούρα 
αλλά και τον Μπερτασόνι και είχε 
τη συμπαράσταση των οπαδών 
της που γέμισαν το γυμναστήριο 
του 3ου Λυκείου της πόλης. Στο 
3ο, 4ο και 5ο σετ μπήκε στον 
αγώνα και ο Χιμένες ο οποίος 
ήρθε σε σχετικά καλή κατάσταση 
από την Κούβα.

Διαιτητές: Δεληκωστίδης, 
Ιωαννίδης.

Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 12-16, 16-21, 

23-25
2ο σετ: 4-8, 10-16, 18-21, 

26-24
3ο σετ: 5-8, 14-16, 19-21, 

21-25
4ο σετ: 8-7, 16-12, 21-19, 

25-23
5ο σετ: 2-5, 3-8, 7-12, 9-15
*Οι πόντοι της Κομοτηνής 

προήλθαν από 4 άσσους, 51 
επιθέσεις, 15 μπλοκ και 36 
λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ 
προήλθαν από 4 άσσους, 59 
επιθέσεις, 12 μπλοκ και 45 
λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (23-25, 26-24, 
21-25, 25-23, 09-15)

ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κρε-
ούζης): Δαλακούρας Κ. 6 (5/17 
επ., 1 μπλοκ, 77% υπ. - 31% 
άριστες), Μπερτασόνι 5 (3/4 

επ., 2 άσσοι), Ρενάν 11 (4/9 

επ., 7 μπλοκ), Δαλακούρας Α. 

20 (17/37 επ., 3 μπλοκ, 60% 

υπ. - 26% άριστες), Νουράν-

γκουα 19 (17/42 επ., 1 άσσος, 

1 μπλοκ), Χριστόφας 9 (5/9 επ., 

1 άσσος, 3 μπλοκ) / Αρχοντού-

δης (λ, 50% υπ. - 25% άριστες), 

Μπανιώτης (λ), Χριστάκος, Κα-

βαρατζής.
ΠΑΟΚ (Στάνκου): Όκολιτς 12 

(10/15 επ., 2 μπλοκ), Μάρκεζ 
12 (10/20 επ., 2 μπλοκ), Φι-
λίποφ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), 
Γκόρτσανιουκ 13 (8/26 επ., 2 
άσσοι, 3 μπλοκ, 76% υπ. - 43% 
άριστες), Τακουρίδης 5 (3/7 
επ., 2 μπλοκ), Σαφράνοβιτς 13 
(13/29 επ., 74% υπ. - 26% 
άριστες) / Κωνσταντινίδης 
(λ, 72% υπ. - 33% άριστες), 
Τερζής 1 (1/1 επ.), Γάτσης 1 
(άσσος), Χιμένες 3 (3/3 επ.), 
Τζούριτς 13 (11/29 επ., 2 
μπλοκ).

Ο προπονητής της Κομοτη-
νής Ηλίας Κρεούζης δήλω-
σε: «Έχουμε κάποια στάνταρ σαν 
ομάδα και δεν θα δείτε να είμα-
στε ποτέ πολύ κάτω ούτε πολύ 
πάνω από αυτά. Σήμερα πήραμε 
έναν πολύτιμο βαθμό απέναντι 
σε μια ομάδα με τεράστιο βάθος 
πάγκου. Οι ομάδες του ΠΑΟΚ και 
του Ολυμπιακού είναι στολίδι 
για το ελληνικό πρωτάθλημα και 
εύχομαι καλές ευρωπαϊκές πο-
ρείες. Ευχαριστούμε τον κόσμο 
της Κομοτηνής για την απίστευτη 
ατμόσφαιρα που δημιούργησε».

 Ο προπονητής του ΠΑΟΚ 
Σέρτζιο Στάνκου είπε: «Η Κο-
μοτηνή έχει καλό προπονητή, 
καλό σύνολο και ξέραμε ότι θα 
είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια 
διαφορετική ομάδα από το ματς 
στο λιγκ καπ. Κρατάμε την νίκη 
και κοιτάμε το ματς για το Τσά-
μπιονς λιγκ».

Ισόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο 
ντέρμπι του πρώτου ομίλου 
μεταξύ του Α.Ο. Σύρου και 
του Α.Ο. Μυκόνου. Οι φίλοι 
του ποδοσφαίρου περίπου 
200 είχαν την ευκαιρία να 
δουν ένα αρκετά καλό παι-
χνίδι κι από τις δύο πλευρές. 

Βέβαια στην μεγαλύτερη διάρκεια της 
αναμέτρησης καλύτερη αγωνιστική 
εικόνα είχε το συγκρότημα του κ. 

Παχατουρίδη, όμως ο Α.Ο. Σύρου δεν πα-
ράτησε το ματς, όταν έμεινε πίσω στο σκορ 
και κατάφερε με τον Λούσσα στο 80’ να 
ισοφαρίσει σε 1-1. 

Σε αγωνιστικό επίπεδο τώρα, οι φιλο-
ξενούμενοι ήταν σε γενικές γραμμές κα-
λύτεροι, είχαν κυκλοφορία της μπάλας κι 
έφτασαν περισσότερες φορές με αξιώσεις 
μπροστά στην εστία του Κώστα Συριανού. Ο 
γκολκίπερ της ομάδας της Σύρου απέδειξε 
για ακόμη μία φορά πόσο καλός πορτιέρο 
είναι, καθώς σε πολλές περιπτώσεις κράτη-
σε απαραβίαστη την εστία του. Η Μύκονος 
προηγήθηκε στο 54’ με τον Περιάλη και 
ο Α.Ο. Σύρου κατάφερε να φέρει το ματς 
στα ίσα στο 80’. Τέλος, οι φιλοξενούμενοι 
ολοκλήρωσαν το ματς με παίκτη λιγότερο 
καθώς ο Πεΐδης αντίκρισε τη δεύτερη κί-
τρινα κάρτα του διαιτητή και πήρε πρόωρα 
το δρόμο προς τα αποδυτήρια. 

Το φιλμ του αγώνα 
6' ο Περιάλης βρέθηκε μέσα στην περιο-

χή έπειτα από ατομική ενέργεια, όμως στο 
σουτ που επιχείρησε ο Συριανός έδιωξε 
τη μπάλα μακριά.  

8' με διπλή προσπάθεια ο γκολκίπερ 
της ομάδας αποσόβησε τον κίνδυνο από 
την εστία του έπειτα το σουτ του Περιάλη. 

11' Ο Συριανός βγήκε γρήγορα και μά-
ζεψε πριν η μπάλα φτάσει στον Ξαγοράρη 
από τη σέντρα του Βλαχόπουλου. 

12' η πρώτη καλή στιγμή στο ματς για 
τους γηπεδούχους με την κεφαλιά του Σα-
γκινέτου έπειτα τη σέντρα του Μαραγκού. 
Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο 
δοκάρι του Σαββόπουλου. 

16' δύο καλές στιγμές μπροστά από τις 
δύο εστίες αρχικά ο Ραμπαβίλας βρέθηκε 
απέναντι στον Σαββόπουλο, ο οποίος με 
ωραία προσπάθεια απομάκρυνε τη μπάλα. 
Στη συνέχεια ο Κοτζαπαναγιώτης έπιασε 

ένα ξαφνικό σουτ, όμως είδε τη μπάλα να 
περνά δίπλα από το δοκάρι του Συριανού. 

18' χωρίς πρόβλημα ο Σαββόπουλος 
στο σουτ του Ραμπαβίλα. 

19' τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ 
έχασε η Μύκονος με τον Βλαχόπουλο. Ο 
παίκτης των φιλοξενουμένων βρέθηκε 
μόνος απέναντι στον Συριανό, όμως ο 
γκολκίπερ της ομάδας του κ. Φωκά έδιωξε 
με ωραίο τρόπο σε κόρνερ. 

20' νέα καλή στιγμή για το συγκρότημα 
του κ. Παχατουρίδη με τον Ξαγοράρη, κα-
θώς δεν βρήκε όπως θα ήθελε τη μπάλα 
έπειτα το ανάποδο ψαλίδι του Πεΐδη και 
στη συνέχεια ο Περιάλης έστειλε τη μπάλα 
ψηλά άουτ.  

31' άουτ πέρασε η μπάλα στην προ-
σπάθεια με το κεφάλι του Ξαγοράρη στο 
κόρνερ του Αλεξανδρόπουλου. 

33' μεγάλη ευκαιρία για τους Συριανούς 
με τον Ρηγούτσο σε διπλή προσπάθεια να 
μην μπορεί να νικήσει τον Σαββόπουλο, 
καθώς ο γκολκίπερ της Μυκόνου και στις 
δύο βγήκε… κερδισμένος. 

35' χωρίς πρόβλημα ο Κώστας Συριανός 
στο σουτ του Αλεξανδρόπουλου. 

40' Ο Ραμπαβίλας βρέθηκε σε πλεο-
νεκτική θέση μέσα στην περιοχή μετά τη 
λάθος απομάκρυνση του γκολκίπερ της 
Μυκόνου, όμως ο Σαββόπουλος κατάφερε 
να αποκρούσει. 

52'άουτ πέρασε το σουτ του Σταμούλη. 
54' Ο Περιάλης μετά από ωραία κάθετη 

πάσα βρέθηκε εντός της μεγάλης περιο-
χής του Α.Ο. Σύρου και με ωραίο πλασέ 
έστειλε τη μπάλα στο βάθος της εστίας του 
Συριανού (0-1). 

56' ο Κώστας Συριανός απέκρουσε 
τη μπάλα έπειτα την απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Αλεξανδρόπουλου. 

65' ο Ρηγούτσος βρέθηκε στο έδαφος 
μετά το μαρκάρισμα του Σαββόπουλου, 
όμως ο «άρχοντας» του αγώνα διέταξε 
να συνεχιστεί το ματς.  

66' σε κόρνερ έδιωξε ο Σαββόπουλος 
στο στου του Αργυρού. 

68' Ο Χούρος με απευθείας εκτέλεση 
κόρνερ προσπάθησε να φέρει το ματς στα 
ίσα, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από 
το οριζόντιο δοκάρι της Μυκόνου. 

77' με δέκα παίκτες έμεινε ο Α.Ο. Μυκό-
νου έπειτα την αποβολή με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα στο Πεΐδη.  

80' Ο Λούσσας με ωραίο σουτ από το 
ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα του Σαββόπουλου για να διαμορ-
φώσει το τελικό 1-1. 

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο  Κα-
λόγερας με βοηθούς,  τους Μουτάφη και 
Αρμακόλα.

ΑΟ ΣΥΡΟΥ (Χρήστος Φωκας) Συρια-
νος Α., Αργυρός Μαραγκος, Σαμανίδης, 
Συριανος Κ., Σταμουλης, Ταμάμης (79' Πρί-
ντεζης), Κοτζαπαναγιώτης (65' Λούσσας), 
Σαγκινέτος (61' Χούρος), Ραμπαβιλας, 
Ρηγούτσος.

ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Θεοφύλακτος Παχα-
τουρίδης) Σαββόπουλος, Βλαχοπουλος, 
Παπαδόπουλος, Καρατζάς, Μπαλλής, Πεί-
δης, Κρίτσας, Αλεξανδρόπουλος, Αλμπάνης 
(90+2 Μπομπάι), Περιάλης, Ξαγοράρης 
(63' Ηλιας).

Α.Ο. Σύρου και Α.Ο. Μυκόνου μοιράστηκαν βαθμούς 
και εντυπώσεις στην πρώτη μεγάλη… μάχη της χρονιάς

Έσωσε στο τέλος την… παρτίδα
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Το Χόλιγουντ αγαπά να επι-
στρέφει περιοδικά σε αυ-
τή την αρχετυπική ιστορία 

αγάπης μεταξύ ενός Πυγμαλίω-
να  που παλεύει με τον αλκοολι-
σμό και ενός νεαρού κοριτσιού 
που προσπαθεί να γίνει μεγάλο 
αστέρι ,.δείχνοντας τον αέναο 
κύκλο ζωής του θεάματος και 
της διασημότητας. Με τα χρόνια, 
το «A Star is Born» έχει προ-
σελκύσει μεγάλους ηθοποιούς 
όπως τον Frederic March, την 
Gloria Gaynor, την Judy Garland, 
τον James Mason, την Barbra 
Streisand, τον Kris Kristofferson 
και τώρα τον Bradley Cooper 
και την Lady Gaga. Δεν είναι 
δύσκολο να κατανοήσουμε τη 
συνάφεια που δείχνουν τόσο 
οι σκηνοθέτες όσο και οι θεατές 
στον θεματικό πυρήνα του «A 
Star Born» που είναι ένα μελό-
δραμα που σπάνια γίνεται σε μια 
εποχή που ο κυνισμός κυριαρχεί.

Στα 1937 ο κλασσικός μύθος 

αυτός έφτασε για πρώτη φορά 
στη μεγάλη οθόνη με σκηνοθέτη 
τον Γουίλιαμ Γουέλμαν το 1937, 
με τίτλο «A Star is Born» και τη 
Τζάνετ Γκέινορ στο ρόλο μιας 
νεαρής που θα βρει τον μέντο-
ρά της στο πρόσωπο ενός νυν 
αλκοολικού(Φρέντρικ Μαρτς), 
πάλαι ποτέ διάσημου σταρ του 
Χόλιγουντ. Σύντομα γίνεται πρώ-
το όνομα στο χώρο του θεάτρου 
και του κινηματογράφου, όμως η 
καριέρα του παραγωγού αρχίζει 
σιγά σιγά να συρρικνώνεται.

Το 1954 ο Τζορτζ Κιούκορ 
σκηνοθετεί το μιούζικαλ ριμέικ 
της ομότιτλης ταινίας  του 1937. 
Στους πρωταγωνιστικούς ρό-
λους εδώ έχουμε την Judy 
Garland και τον James Mason, με 
τον Charles Bickford να έχει τον 
χαρακτηριστικό δεύτερο ρόλο 
του διευθυντή της κινηματογρα-
φικής εταιρείας. Ο George Cukor 
έφτιαξε ένα από τα καλύτερά 
του έργα, με συνολική διάρκεια 

σχεδόν τρεις ώρες, χωρίς να 
κουράζει και να βαραίνει. Ένα 
αστέρι γεννιέται, ένα άλλο αρ-
γοσβήνει. Η δύναμη του κόσμου, 
που τη μια μέρα σε ανεβάζει και 
την άλλη σε καταβαραθρώνει, 
είναι αδυσώπητη. Όταν ήρθε η 
ώρα να κυκλοφορήσει επίσημα, 
οι παραγωγοί αποφάσισαν να 
κόψουν δυο μεγάλες σκηνές για 
να γλιτώσουν γύρω στο μισάω-
ρο, χωρίς τη συγκατάθεση του 
Cukor φυσικά. Όταν αποφάσισαν 
το 1983 να την επαναφέρουν 
στην αρχική της μορφή, βρήκαν 
μόνο το ηχητικό μέρος των δι-
αλόγων. Για εικόνα πρόσθεσαν 
φωτογραφίες από τις πρόβες, 
κατάλληλα επεξεργασμένες.

Το 1976, η Barbra Streisand 
επανέφερε το «Αστέρι» στη με-
γάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετι-
κές οδηγίες του Φρανκ Πίρσον, 
με μια μικρή διαφοροποίηση. 
Εδώ ένας ξεπεσμένος και κυ-
νικός ροκ σταρ (στον ρόλο ο 
Kris Kristofferson ) ερωτεύεται 
μια νεαρή ανερχόμενη τραγου-
δίστρια και προσπαθεί να την  
αναδείξει σε ένα νέο αστέρι. 
Το φιλμ σαφώς υποδεέστερο 
από τα προηγούμενα ταινία είχε 
ως κύριο προτέρημα  τα τρα-
γούδια της αλλά παρόλα αυτά 
οι Streisand και  Kristofferson 

κέρδισαν από μία Χρυσή Σφαίρα 
για τους ρόλους τους.

Να μην ξεχάσουμε βέβαια 
και δυο παραλλαγές του ίδιου 
θέματος  όπως το ‘’New York, 
’New York”(1977) του Μάρτιν 
Σκορσέζε ή το  πιο πρόσφατο 
γαλλικό «The artist»(2011) του 
Μισέλ Χαζαναβίσιους. 

Ένα αστέρι  
(ξανα)γεννιέται

Αυτό το τρίτο remake επι-
φανειακά  μπορεί να φαίνεται 
σαν μια από τις συνηθισμένες 
αρπαχτές του Χόλιγουντ με 
εκσυγχρονισμό παλαιότερων 
πετυχημένων ταινιών. Ωστόσο ο 
Bradley Cooper και η Lady Gaga 
ερμηνεύουν εξαιρετικά τα δοκι-
μασμένα ανθρώπινα  αρχέτυπα 
, με τον πρώτο σε φθίνουσα πο-
ρεία και την δεύτερη σε άνοδο 
ενώ και το σενάριο  προσθέτει 
βάθος και αποχρώσεις στην 
ερωτική ιστορία που γεννιέται 
μεταξύ τους. 

Στο σκηνοθετικό του ντε-
μπούτο, ο Bradley Cooper εκ-
πλήσσει ευχάριστα με την Lady 
Gaga να αναλαμβάνει τον πρώτο 
της πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
ταινία μεγάλου μήκους και να 

ενθουσιάζει με την ερμηνεία της. 
Το αρχικό πρότζεκτ ήθελε τον 
Clint Eastwood να σκηνοθετεί 
τηv Beyonce, αλλά τελικά και οι 
δύο αποσύρθηκαν. Το φιλμ έκα-
νε πρεμιέρα εκτός διαγωνισμού 
στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 
της Βενετίας, αποσπώντας πο-
λύ θετικές κριτικές. Σ' αυτήν 
την τραγική ιστορία αγάπης, ο 
Cooper ενσαρκώνει τον γνωστό 
μουσικό Jackson Maine, ο οποί-
ος ανακαλύπτει και ερωτεύεται 
την Ally (Ladyg Gaga). Εκείνη 
έχει αρχίσει να εγκαταλείπει το 
όνειρό της να γίνει μεγάλη τρα-
γουδίστρια, μέχρι που ο Jack 
την βγάζει και πάλι στο προ-
σκήνιο. Αλλά όταν η καριέρα 
της Ally παίρνει τα πάνω της, η 
προσωπική πλευρά της σχέσης 
τους καταρρέει, καθώς ο Jack 
βρίσκεται σε συνεχή μάχη με 
τους δικούς του εσωτερικούς 
δαίμονες. H Lady Gaga ερμηνεύ-
ει τραγούδια που έγραψε με τον 
Cooper και άλλους καλλιτέχνες, 
ενώ όλη η μουσική της ταινίας 
είναι πρωτότυπη και ηχογραφή-
θηκε ζωντανά.

Ενώ η ερμηνεία του Cooper 
μπορεί και να είναι  η καλύτερη 
της μέχρι τώρα καριέρας του, 

η σκηνοθετική του επίδοση 
δεν βρίσκεται πάντοτε στο ίδιο 
ύψος. Ορισμένα από τα χρονικά 
άλματα της ταινίας φαντάζουν 
αμήχανα και μερικές στιγμές κλι-
μάκωσης υποβαθμίζονται. Στην 
προσπάθεια του να αποφύγει 
τον κραυγαλέο μελοδραματισμό 
επιλέγει ορθά μια χαμηλότονη 
αφήγηση αλλά  μερικές φορές 
δεν επιτρέπει σε μια σημαντική 
στιγμή  να συνεπάρει και να 
βυθίσει το  κοινό στον ψυχι-
σμό των ηρώων. Αντίθετα, η 
συγκρατημένη σκηνοθεσία του 
λειτουργεί αξιοθαύμαστα στα 
σφιχτά πλάνα που αφήνουν τα 
εκφραστικά πράσινα μάτια της 
Gaga ή τα  παιδικά διαπεραστικά 
μπλέ του Cooper να μιλάνε. Ο 
Cooper έχει επίσης την μαστοριά 
να οικοδομήσει προοδευτικά την 
ανέλιξη της Ally  , ενισχύοντας 
σιγά-σιγά τη μουσική μαζί με τα 
συναισθήματά της μέχρι τις στιγ-
μές του θριάμβου της στη σκηνή. 
Ο Cooper δείχνει τον σεβασμό 
του απέναντι στο αρχικό υλικό 
χωρίς όμως να υποδουλώνε-
ται σε αυτό. Χρησιμοποιώντας 
μια νοσταλγική φόρμα από το 
παρελθόν ,εκεί που βρίσκονται 
οι ρίζες της ταινίας καταφέρνει 
να συγκινήσει ακόμα και τον 
πιο σκληρό και κυνικό  θεατή 
.Η προσέγγισή του είναι ίσως 
ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
αυτή η 4η εκδοχή της ιστορίας  
θα μπορούσε να εμφανιστεί ως 
η δική της οντότητα. Αν και δεν 
είναι ένα εντελώς φρέσκο προ-
ϊόν, δεν αισθάνεται κανείς ότι 
παρακολουθεί   ένα κουρασμένο 
και περιττά αναγομωμένο φιλμ.

Όταν ένα αστέρι κερδίζει ένα 
βραβείο, μια χούφτα ηττημένοι 
υποψήφιοι πρέπει να πνίξουν τον 
πόνο τους, καθώς ο προβολέ-
ας απομακρύνεται από αυτούς. 
Η νέα γενιά αντικαθιστά την 
υπάρχουσα και όσο  ένα άστρο  
ανατέλλει, τόσο  ένα άλλο του 
παραδίδει την θέση του και δύει. 
Αυτός είναι ο απαρέγκλιτος κα-
νόνας του θεάματος ,αυτή είναι η  
σκοτεινή λάμψη της διασημότη-
τας Ο Bradley Cooper μετατρέπει 
αυτή την οδυνηρή συναλλαγή σε 
μια συγκινητική ιστορία αγάπης. 
Το έντιμο αυτό μουσικό μελό-
δραμα θα μπορούσε εύστοχα 
και να ονομαστεί: «Ένα αστέρι 
πεθαίνει».

Απόψεις

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΞΑΝΘΑΚΗ

Ένα αστέρι γεννιέται / A Star is 
Born (2018) του Bradley Cooper
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε πολύ το ιατρι-

κό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό του Νοσοκομείου Σύρου 
και ιδιαίτερα τον ιατρό κύριο 
Καζαμία Μιχάλη για την φρο-
ντίδα και την υποστήριξη που 
παρείχαν καθ' όλη την διάρ-
κεια της Νοσηλείας της αγα-
πημένης μας

ΑΝΝΑΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ
Η οικογένειά της

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης 
Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου 
για την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπο-

λης συμμετέχει, με την ιδιότη-
τα του δικαιούχου, στη Πράξη 
με την επωνυμία «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 
στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος INTERREG V-A Ελλάδα 
– Κύπρος 2014-2020 με την 
συγχρηματοδότηση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) 
και εθνικών πόρων της Ελλά-
δας και της Κύπρου.  Κύριο 
στόχο έχει την προώθηση της 
έξυπνης, βιώσιμης και εναλ-
λακτικής κινητικότητας στη 
διασυνοριακή περιοχή. Με την 
Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ καλούνται 
οι συμμετέχουσες περιοχές 
(Κύπρος, Ρόδος, Σαντορί-
νη, Σύρος) να αναπτύξουν 
ένα πρότυπο οργανωτικό και 
λειτουργικό πλαίσιο για την 
ενίσχυση και περιβαλλοντική 
αναβάθμιση των Αστικών Συ-
γκοινωνιών, το οποίο θα περι-
λαμβάνει:
 ●Την ένταξη ενός ολοκλη-

ρωμένου τηλεματικού συστή-
ματος για τις αστικές μεταφο-
ρές το οποίο θα περιλαμβάνει 
συστήματα δυναμικής πλη-
ροφόρησης του κοινού με 
χρήση προηγμένων μέσων. Ο 
τηλεματικός εξοπλισμός πεδί-
ου, ο οποίος περιλαμβάνει τις 
οθόνες πληροφόρησης εντός 
των λεωφορείων όπου θα εμ-
φανίζονται μηνύματα και πλη-
ροφορίες σχετικά με τα ΜΜΜ 
και το Δήμο. Ο εξοπλισμός 
αυτός περιλαμβάνει τις ευφυ-
είς στάσεις πληροφόρησης, 
οι οποίες θα τοποθετηθούν σε 
επιλεγμένα κεντρικά σημεία 
των περιοχών στόχου και θα 
παρέχουν πληροφορίες /δυ-
ναμικά μηνύματα ενημέρωσης 
στους πολίτες, επισκέπτες και 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
 ●Την αντικατάσταση οχημά-

των Δημοσίων Συγκοινωνιών 
με οχήματα χαμηλών ή μηδε-
νικών ρύπων (Ρόδος),
 ●Την διάχυση των Αρχών 

της Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας (ΒΑΚ) στις περιοχές 
εφαρμογής (όλες οι περιο-
χές),
 ●Την ανάπτυξη κοινών δρά-

σεων ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών 
και επισκεπτών σε όλες τις 
περιοχές εφαρμογής, 
 ●Την δημιουργία κινήτρων 

και οργανωμένων εκδηλώ-

σεων για την προώθηση της 
χρήσης ΜΜΜ και των τηλεμα-
τικών συστημάτων, 
 ●Τις κοινές δράσεις δημο-

σιότητας και προώθησης των 
αποτελεσμάτων και μεθοδο-
λογιών που αναπτύσσονται 
στην Πράξη. 
Οι ειδικότεροι στόχοι της 

Πράξης αφορούν - ανάλογα 
με την περιοχή εφαρμογής 
– όλες τις παραμέτρους που 
συνθέτουν ένα βιώσιμο και πε-
ριβαλλοντικά φιλικό σύστημα 
αστικών μεταφορών βασισμέ-
νο στις αρχές της ΒΑΚ. Ειδι-
κότερα, οι επιμέρους δράσεις 
συνολικά αφορούν: 
 ●την βελτίωση της ποιότη-

τας του αστικού περιβάλλο-
ντος, 
 ●την μείωση της κυκλοφορι-

ακής συμφόρησης μέσω της 
αύξησης χρήσης των ΜΜΜ, 
 ●την μείωση εκπομπών CO2 

και λοιπών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που προκύπτουν 
από την αύξηση της χρήσης 
ΜΜΜ, 
 ●την βελτίωση της διοικητι-

κής ικανότητας και τη μείωση 
του συνολικού κόστους δια-
χείρισης των συγκοινωνιακών 
υποδομών των περιοχών στό-
χου, 
 ●την βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής των δημοτών και 
της εμπειρίας των επισκεπτών 
από την καλύτερη και ακριβέ-
στερη ενημέρωση αναφορικά 
με τα δρομολόγια των ΜΜΜ, 
και 
 ●την μείωση του αριθμού 

των ατυχημάτων λόγω της 
μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ. 
Ειδικότερα για τον Δήμο Σύ-

ρου – Ερμούπολης, εκτός των 
τηλεματικών εφαρμογών, η 
Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ αποβλέ-
πει στην σταδιακή υιοθέτηση 
όλων των μέτρων που συνι-
στούν την Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα και, συνοπτικά, 
περιλαμβάνουν έργα και ενέρ-
γειες προς τις ακόλουθες κα-
τευθύνσεις:
Ελαχιστοποίηση της εξάρ-

τησης από το αυτοκίνητο 
με την αποθάρρυνση χρήσης 
του και την δημιουργία ασφα-
λούς περιβάλλοντος πεζής 
μετακίνησης,
Ενθάρρυνση χρήσης ΜΜΜ, 

με ενίσχυση της προσβασι-
μότητας και διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας με αυτά,
Ανάπτυξη στρατηγικών δια-

χείρισης της ζήτησης, όπως 
περιορισμό πρόσβασης στο 
κέντρο της πόλης με αυτοκί-
νητο, διαχείριση και ενίσχυ-
ση των θέσεων στάθμευσης 
εκτός του κέντρου της πόλης, 
Ασφάλεια και προστασία 

κατά την μετακίνηση, με έμ-
φαση στις ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού, όπως ηλικιω-
μένοι, παιδιά, πάσχοντες, 
Αναδιοργάνωση και ανα-

σχεδιασμό των αστικών με-
ταφορών με γνώμονα την 
αναβάθμιση των προσφερό-
μενων υπηρεσιών,
Χρήση ευφυών συστημά-

των μεταφορών και πλη-
ροφοριών, με την χρήση 
διαδραστικών μέσων διασύν-
δεσης λεωφορείου / επιβάτη 
/ στάσης,
Ενημέρωση και ευαισθητο-

ποίηση των χρηστών, με στα-
διακή εφαρμογή συστήματος 
επιβράβευσης για τη χρήση 
των δημόσιων συγκοινωνιών 
και άλλων βιώσιμων επιλογών 
μετακίνησης σε αντικατάστα-
ση του ΙΧ (π.χ ποδήλατο),
Ενεργό συμμετοχή των πο-

λιτών με δράσεις καταγρα-
φής της γνώμης των πολιτών 
/ χρηστών ΜΜΜ.
Απώτερος στόχος του Δή-

μου Σύρου – Ερμούπολης 
από την συμμετοχή του στην 
Πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ, εκτός των 
άμεσων ωφελειών, είναι η 
διεύρυνση της συμμετοχής 
του σε διακρατικές δράσεις, 
η διάδραση και η ανταλλαγή 
καλών πρακτικών με άλλες 
περιοχές όμοιων ή διαφορετι-
κών χαρακτηριστικών (νησιω-
τικές, ηπειρωτικές ή μικτές 
περιοχές όπως η Ρόδος, η 
Σαντορίνη και η Κύπρος) και η 
καθιέρωσή του ως αξιόπιστου 
διακρατικού εταίρου, προ-
κειμένου να ενισχύσει τις πι-
θανότητες χρηματοδότησής 
του σε παρόμοιες δράσεις σε 
άλλους τομείς της δημόσιας 
ζωής (μεταφορές, αστικό και 
περιαστικό περιβάλλον, νέες 
τεχνολογίες προς όφελος των 
πολιτών, κ.ά.). 
Τα συμπεράσματα από την 

εφαρμογή της Πράξης θα 
τεθούν σε γνώση των πολι-
τών τόσο κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της Πράξης, όσο 
και κατά την ολοκλήρωσή της 
με ειδικές θεματικές ημερίδες 
και δράσεις δημοσιότητας, 
ενώ σχετικό πληροφοριακό 
υλικό θα διατίθεται σταδιακά 
στον ιστότοπο της Πράξης. 
Ο διαγωνισμός για την 

προμήθεια του ανωτέρω 
εξοπλισμού έχει ήδη δη-
μοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ 
(18PROC003762550) και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (www.
syros-ermoupolis.gr). Θα δι-
ενεργηθεί με ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό μέσω του συ-
στήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.
promitheus.gov.gr) με συστη-
μικό αριθμό 64889.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ερμούπολη: 12-10-2018
Α.Π.: 138341/494

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/63730/2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας, Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδό-
τησης,Τμήμα Γ', στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο Νοτίου 
Αιγαίου, η Επιτροπή Περι-
βάλλοντος της Περιφέρειας 
καλείται για την έναρξη της 
δημόσιας διαβούλευσης και 
να γνωμοδοτήσει αντί του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την Mελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) 
που αφορά: "Τροποποίηση 
των περιβαλλοντικών όρων 
του αερολιμένα Πάρου, (σύμ-
φωνα με την απόφαση του 
Περιφερειακού συμβουλίου 
για μεταβίβαση στην Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος της αρμο-
διότητας «Γνωμοδότηση για 
έγκριση Μελετών Περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων»). 
O Αερολιμένας Πάρου 

βρίσκεται σε απόσταση πε-
ρίπου 9 χιλιομέτρων νότια 
από την Παροικιά, στην Νο-
τιοδυτική Πάρο, στην περι-
οχή Κάμπος. Σύμφωνα με 
την Υ.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 
21Β/13.01.2012) «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατη-
γορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1 πα-
ράγραφος 4 του Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209Α/21.09.2011)» ,το 
έργο κατατάσσεται στην πρώ-
τη κατηγορία υποκατηγορία 
Α1, Ομάδα 1η - Έργα Χερσαί-
ων και Εναέριων Μεταφορών, 
Α/Α 24 "Αερολιμένες εμπορι-
κής & Επιβατικής Κίνησης". 
Επομένως, λόγω της κα-

τηγοριοποίησης του έργου 
στην υποκατηγορία Α1, η κα-
τάλληλη υπηρεσία για έγκρι-
ση της παρούσας μελέτης 
Περιβαλλοντικών Όρων είναι 
το Υπουργείο και την έκδοση 
της Απόφασης Έγκρισης Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας, Δ/
νση Περιβαλλοντικής Αδειο-
δότησης ,Τμήμα Γ' .
Καλούμε κάθε ενδιαφερό-

μενο που επιθυμεί να λάβει 
γνώση του περιεχομένου του 
σχετικού φακέλου να επικοι-
νωνήσει με την γραμματεία 
της Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος, ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 09:00 

– 14:00 (Ταχ. Δ/νση : Σ. Καρά-
γιωργα 22 – Τ.Κ. 84 100 – ΣΥ-
ΡΟΣ), τηλέφωνο επικοινωνίας 
22810-98831, καθώς και να 
διατυπώσει εγγράφως τεκμη-
ριωμένες απόψεις και σχόλια, 
κάνοντας χρήση του εντύπου 
υπό στοιχεία Δ11 που βρίσκε-
ται αναρτημένο στην παρακά-
τω διεύθυνση: http://goo.gl/
BPyv6C.
Οι εν λόγω απόψεις δύνανται 

να κατατίθενται στην ανωτέ-
ρω αναφερόμενη επιτροπή 
ή στον δήμο που ανήκει το 
έργο. Η ημερομηνία έναρξης 
της δημόσιας διαβούλευσης 
ορίζεται η ημερομηνία εκπλή-
ρωσης των συνθηκών δημο-
σιοποίησης που προβλέπο-
νται στην παράγραφο 5 του 
Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 
1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
45/τ.Β'/15-01-2014), δηλαδή 
από την ημέρα δημοσίευσης 
της ανακοίνωσης στον τοπικό 
τύπο. Η Συλλογή γνωμοδοτή-
σεων από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες και φορείς της Διοίκη-
σης και απόψεων του κοινού 
και άλλων φορέων (διαδικα-
σία διαβούλευσης) γίνεται σε 
χρονικό διάστημα σαράντα 
πέντε εργάσιμων ημερών 
από την δημοσιοποίηση της 
ΜΠΕ. Η παρούσα ανακοίνω-
ση, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 5 του 
Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 

1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
45/τ.Β'/15-01-2014) δημοσι-
εύεται στην ημερήσια Περι-
φερειακή Εφημερίδα Νομού 
Κυκλάδων «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» 
και αναρτάται: α) στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος (Σ.Καρά-
γιωργα 22 – Ερμούπολη) και 
β) στην τηρούμενη από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
ιστοσελίδα http://www.pnai.
gov.gr / Επιτροπές / Επιτροπή 
Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος

Αντιπεριφερειάρχης
Φλεβάρης Ιωάννης

Δημοσιεύσεις

Ιερά Μητρόπολη Σύρου

Έφυγε μία αρχόντισσα της Σύρου
Την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό του 

Αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως, τελέσθηκε 
η Εξόδιος Ακολουθία της θανούσης στο 

εξωτερικό Μαρίας Βαρδαβά, χήρας Εμμανουήλ 
Χατζηλία.

Η αοίδιμος κατήγετο από οικογένεια Κασίων 
Πλοιοκτητών, οικιστών της Ερμουπόλεως, και με 
τον αείμνηστο σύζυγό της διατηρούσαν το ομώνυ-
μο Εργοστάσιο-Κλωστήριο, μέχρι το 1960, όταν 
άρχισε η βιομηχανική παρακμή της Ερμούπολης.

Διακρίθηκε για την αγάπη της προς την οικο-
γένειά της, τα παιδιά της, Παύλο και Ευγενία, τα 
εγγόνια και τα δισέγγονά της.

Φιλανθρωποτάτη, με διάκριση και σεβασμό 
προς τον συνάνθρωπό της, μετέδωσε την αρετή 
της φιλανθρωπίας και στα τέκνα της

Επί σειράν ετών μέλος και ευεργέτις του Λυκείου 
Ελληνίδων Σύρου, υπερηγάπα την Ερμούπολη, την 
οποία κάθε καλοκαίρι επισκεπτόταν.

Κατά την Εξόδιο Ακολουθία της ομίλησαν ο Σε-
βασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄, οποίος αναφέρθηκε 
στις αρετές που περικοσμούσαν την αείμνηστο, 
η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων κα Χριστίνα 
Λιγοψυχάκη, η οποία τόνισε την προσφορά της 
προς το ιστορικό Λύκειο Ελληνίδων, και η κα 
Ευαγγελινή Γλυνού, η οποία ομίλησε για τους 

στενούς δεσμούς που συνέδεαν την οικογένειά 
της με την αείμνηστη δέσποινα της Σύρου.

Η αξιομακάριστη Μαρία Βαρδαβά-Χατζηλία είχε 
τιμηθεί το 2006, διά χειρών του Μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρι-
στοδούλου, με το Μετάλιο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σύρου για την προσφορά της στην ανακαίνιση του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως, τον 
οποίο ιδιαιτέρως αγαπούσε.

΄’Ηδη αναπαύεται στον οικογενειακό τάφο της 
Οικογένειας Χατζηλία, στο Κοιμητήριο του Αγίου 
Γεωργίου Ερμουπόλεως.



14 22 Οκτωβρίου 2018Αθλητική Γνώμη

Δρομολόγια Πλοίων

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018
Ανατολή ηλίου: 07:40 Δύση ηλίου: 18:38

Ανατολικό: Αβερκίου ισαποστόλου.
Δυτικό: Ιωάννου – Παύλου Β' πάπα Ρώμης.

Καιρός

Σήμερα Δευτέρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις.  
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.  
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς  
κελσίου.

Αύριο Τρίτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις.  
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. 
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παγκόσμια Ημέρα για τον Τραυλισμό.
Γιορτάζουν: Αβέρκιος.

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: 10:30 ● Τρίτη: 10:30 

● Τετάρτη:  10:30

 ● Πέμπτη:  10:30   Σάββατο: 07:00 

● Κυριακή: 16:00

Δευτέρα: 11:25 ● Τρίτη: 11:25 

● Τετάρτη:  11:25 

●  Πέμπτη:  11:25  Σάββατο: 07:55 

● Κυριακή: 16:55

Aπο Αθήνα για Σύρο

Aπο Σύρο για Αθήνα

Φαρμακεία 
Ερμούπολης

Σήμερα  Δευτέρα 22 Οκτωβρίου διανυκτε-
ρεύει το φαρμακείο της Μαρίτας Δάσκου 
(Αλ. Παναγούλη 12), τηλ: 22810-83545, 
κινητό: 6986673631.

Αύριο Τρίτη 23 Οκτωβρίου διανυκτερεύει 
το φαρμακείο της Ελένης Αρμακόλα & Σια 
Ο.Ε (Σταμ. Πρωίου 132 & Α. Παπανδρέ-
ου), τηλ: 22810-88444, 88198, οικίας: 
22810-79311.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
Φαρμακείο ΜΑΝΝΑ. Μακρυθανάσης 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. Tόμε-
λιτς Δωροθέα 2281075128, 6980658961 
(08.00-14.30 & 18.00-21.00)
Φαρμακείο ΑΝΩ ΣΥΡOΥ. Γιάννα Τάσεβα 
- Μακριδάκη 22810 89213 & 6972 006 

043(09.00 έως 14.00 και 17.30 έως 20.30)

ΔΕΥΤΕΡΑ  22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

07:00 CHAMPION JET 1 για Μύκονο – Νά-

ξο – Θήρα. 07:25 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ για 

Πάρο – Νάξο –  Θήρα. 07:30 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 

ΠΑΡΟΣ για Σύρο – Τήνο – Μύκονο. 14:50 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ για Κύθνο – Σέριφο 

– Σίφνο – Μήλο – Κίμωλο – Φολέγανδρο 

– Σίκινο – Ίο – Θήρα. 16:00 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ για 

Σύρο – Μύκονο – Εύδηλο – Καρλόβασι - 

Βαθύ. 17:30 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ για Πάρο 

– Νάξο – Δονούσα – Αιγιάλη – Αστυπάλαια. 

19:00 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 για Σύρο – Πάτμο – 

Λέρο – Κω – Ρόδο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

07:30 FAST FERRIES ANDROS για Άνδρο – Τή-

νο – Μύκονο. 07:50 SUPER FERRY  για Άνδρο 

- Τήνο – Μύκονο – Πάρο. 17:30 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

Π. για Άνδρο – Τήνο – Μύκονο. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΡΟ

07:00 ΑΡΤΕΜΙΣ για Κύθνο – Κέα – Λαύριο. 

09:30 ANDROS JET για Πάρο – Νάξο –Δο-

νούσα – Αιγιάλη – Κατάπολα – Κουφονήσια 

– Σχοινούσα - Ηρακλειά. 11:30 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 

ΠΑΡΟΣ για Τήνο – Μύκονο. 16:00 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 

ΠΑΡΟΣ  για Πειραιά. 20:15 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ για 

Μύκονο – Εύδηλο – Καρλόβασι - Βαθύ. 23:10 

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 για Πάτμο – Λέρο – Κω – Ρόδο.

Ατζέντα

Παρουσία όλων των τμημάτων η επίσημη έναρξη

Αγιασμός στον Αίαντα Σύρου
Την Κυριακή το πρωί στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου 
της Αζολίμνου πραγμα-
τοποιήθηκε ο Αγιασμός 
για τη νέα αγωνιστική 
και προπονητική περίοδο 
στον Αίαντα Σύρου. 

Ο Αγιασμός πραγματοποιήθηκε 
παρουσία όλων των τμημάτων 
της ακαδημίας της Σύρου, όπου 

το παρών έδωσαν οι προπονητές, το 
διοικητικό συμβούλιο, αλλά και οι γονείς 
των αθλητών. 

Ο πρόεδρος του Αίαντα Σύρου Γιάν-
νης Σκλαβούνος μίλησε στην «Κοινή 
Γνώμη» για τη νέα σεζόν της ομάδας 
του, αλλά και το τι περιμένει να δει στη 
συνέχεια. 

Αρχικά ο κ. Σκλαβούνος ευχήθηκε 
καλή χρονιά στους αθλητές και στους 
γονείς, να έχουν όλοι την υγεία τους 
αλλά και να έχουν σαν πρώτη προτεραι-
ότητα τα μαθήματά τους. «Αρχικά θέλω 
να ευχηθώ όλα τα παιδιά και οι γονείς να 
έχουν μία καλή χρονιά με υγεία και πά-

νω από όλα να έχουν τα μαθήματά τους. 
Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε θέσει 
κάποιους στόχους. Αρχικά θέλουμε και 
επενδύουμε στην ακαδημία μας, θέλου-
με να κάνουμε πάντα βήματα μπροστά 
και αυτήν την χρονική περίοδο έχουμε 
ζητήσει κάποιους χώρους από την ΕΠΣ 
Κυκλάδων στο γήπεδο της Ερμούπολη, 
ώστε να τα διαμορφώσουμε σε στιλ… 
σχολείου. Θέλουμε να βάλουμε τηλεό-
ραση και βίντεο, ώστε να γίνεται καλύ-
τερη ανάλυση και να μαθαίνουν ακόμη 

περισσότερα τα παιδιά. Είναι κάτι που 
το έχουν οι σύγχρονες ομάδες. Αυτό 
θέλουμε κι εμείς, έναν χώρο που να 
μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν και 
να εκπαιδεύονται».

Στην ερώτηση αν έχει ζητηθεί κά-
ποιος συγκεκριμένος χώρος από την 
ΕΠΣ Κυκλάδων ο πρόεδρος του Αίαντα 
είπε: «Φυσικά, έχουμε ζητήσει ήδη από 
την ΕΠΣ Κυκλάδων τα δύο παλιά απο-
δυτήρια, ώστε με δικά μας χρήματα να 
τα βελτιώσουμε και να τους δώσουμε 

την εικόνα που θέλουμε εμείς».
Εκτός από τις ακαδημίες που είπατε 

ότι είναι η προτεραιότητά σας θα επι-
διώξετε και σε αγωνιστικό επίπεδο να 
πάτε ακόμη καλύτερα;

«Θέλουμε να προχωράμε μπροστά, 
θέλουμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε 
και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από τα 
πρώτα αποτελέσματα που έχουμε στις 
αγωνιστικές κατηγορίες. Στην Κ-14 
και Κ-16 είμαστε πρώτοι και πιστεύω 
πως θα έχουμε καλή εικόνα και στην 

Κ-12. Τα παιδιά θέλουμε σιγά – σιγά να 
φτάσουν να αγωνίζονται στην ανδρική 
ομάδα. Όπως για παράδειγμα τα περισ-
σότερα παιδιά που αγωνίζονται φέτος 
στην ανδρική ομάδα ήταν η περσινή 
μας Κ-16».

Τέλος ο κ. Σκλαβούνος αναφέρθηκε 
και στην πρόεδρο της ακαδημίας τα 
τελευταία χρόνια. 

«Έχουμε μία πρόοδο περίπου στο 
εβδομήντα τα εκατό,  κι αυτό οφείλετε 
στην αύξηση των προπονητών. Όπως 
είναι γνωστό στην «οικογένειά» μας 
έχει έρθει ο Κώστας Συριανός ως 
προπονητής τερματοφυλάκων και 
πιστεύω πως φέτος θα πάμε ακόμη 
πολύ καλύτερα. Κλείνοντας θέλω να 
ευχαριστήσω κι όλους όσους είναι δί-
πλα μας και μας στηρίζουν. Ακόμη να 
προσκαλέσω όλους τους φιλάθλους να 
έρθουν στο γήπεδο να δουν από κοντά 
την προσπάθεια των παιδιών, καθώς 
η εικόνα που βγάζουν στα παιχνίδια 
είναι πολύ καλή. Μην πω, πως πολλά 
παιχνίδια είναι ποιοτικά καλύτερα κι απ’ 
αυτά των ανδρών».
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ΕΝOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
οικόπεδο ενός στρέμματος επί 
του δρόμου στη Bάρη δίπλα στο 
βενζινάδικο “Γουργουράκια”, για 
κάθε χρήση. Tηλ. 6937358663

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρα άνω 

των 28 ετών με εμπειρία στο 

service για πρωινή βάρδια. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. 

Τηλ.: 6937930536.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για εξυπηρέ-

τηση ηλικιωμένης για λίγη ώρα. 

Τηλ.: 2281400955.

 

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 Αντιστάσεως 12. Τηλ. 

6937499997, 2281301591.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο Σκουρό-

πουλος (βιβλιοθήκη, ερμάριο, 

καθιστικό). Τηλ.: 6932450523.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα  και 

ηλεκτρικές  συσκευές  σε 

πολύ καλή κατάσταση, λόγω 

μετακόμισης. Πληροφορίες 

στο στηλέφωνο, 6947600458.

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ford Focus μο-

ντέλο 2001, 1600cc, χρώμα 

ασημί (τέλη 2018 πληρωμένα) 

80.000χλμ. Πρόσφατο service. 

Τηλ.: 6976222328

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιο 

με μπάνιο στην Ερμού-

πολη.Τηλ.6945032572, 

2281043126.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Βάρη δί-

χωρη γκαρσονιέρα 45 τ.μ., 

με A/C ψύξη - θέρμανση 

για όλο το χρόνο.  Διαθέ-

τει  μεγάλη βεράντα με θέα 

στον Ορμο της Βάρης. Τηλ. 

6932695758

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τριάρι, 

γκαρσονιέρες και δυάρια 

στην Ερμούπολη. Τηλ. 

6947565694, 2281061590. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δι-

αμπερές σε άριστη κα-

τάσταση στον 1ο όροφο. 

Διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-

ση, δεν είναι επιπλωμένο, 

περιοχή Πευκάκια. Πληρ. 

6987592616.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίχωρη γκαρ-

σονιέρα, 30 τ.μ., από 1η Σεπτεμ-

βρίου έως τέλος Ιουνίου με 

μεγάλη βεράντα με θέα την 

θάλασσα, πλήρως εξοπλισμέ-

νη, ελεύθερο παρκινγκ, δω-

ρεάν Internet, 80 μέτρα από 

την παραλία Αζολίμνου. Τηλ.: 

6934131144.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

47τ.μ., σε ισόγειο πολυκατοι-

κίας στην οδό Γ. Παπανδρέ-

ου 13. Τηλ. 2281084782, ώρες 

επικοινωνίας.: 08:30 - 13:00.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ερμούπο-

λη διαμέρισμα 1ου ορόφου, 

80 τ.μ., 2 Υ/Δ, αυτόνομη θέρ-

μανση, μη επιπλωμένο με απέ-

ραντη θέα. Τηλ.: 2281082544, 

6946930077 (απογευματινές 

ώρες)

ΕΝΟΙΚΙΑZETAI διαμέρισμα 

στην  Νεάπολη, 20  τ.μ., πλή-

ρως εξοπλισμένο και επιπλω-

μένο χωρίς κοινόχρηστα, 

με ταράτσα, με θέα.  Τηλ. 

6945664178

ΕΝΟΙΚΙΑ ΖΕ ΤΑΙ  studio 

40τ.μ., στην Ποσειδωνία 

πλήρες εξοπλισμένο με 

ιδιωτικό parking. Τηλ.: 

6983632669.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 

100τ.μ., μεγάλη κουζινοτρα-

πεζαρία, 2 κρεβατοκάμαρες, 

αυτόνομη θέρμανση, A/C, 

parking 100μ. από τον ορμο 

της Βάρης. Τηλ.: 6971807213.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρέ (τρι-
άρι) πλήρως επιπλωμένο 
και εξοπλισμένο με κλι-
ματισμό και θέα, Κοραή 

3, όπισθεν θεάτρου Απόλ-

λων (Ερμούπολη. Τηλ.: 

2281083037, 6934746800.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοι-

κία στην Παρακοπή 80τ.μ., 

με 2 κρεβατοκάμαρες μη 

επιπλωμένη, μεγάλες σκεπα-

στές βεράντες, καλή μόνω-

ση, χωρίς υγρασίες με τζάκι, 

κεντρική θέρμανση, A/C, σε 

καταπράσινο περιβάλλον 

γεμάτο δέντρα, 1,5 στρέμ-

ματος. Τηλ.: 6977438607. Από 

4μ.μ - 9μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μέγα Για-

λό, οικία 90τ.μ., 2Υ/Δ, αυτό-

νομη θέρμανση, A/C. Τηλ.: 

2281042892, 6939112370.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τ 

ριάρι 76τ.μ, 2υ/δ, επί της πλα-

τείας Δόξας, ανακαινισμένο, 

πλήρως επιπλωμένο, αυτό-

νομη θέρμανση, αποθήκη, 

απεριόριστη θέα, εύκολο 

parking, mini bus.Κατάλληλο  

και για επαγγελματική στέγη.

Τηλ.6973001587

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Φοίνι-

κα διαμέρισμα 58τ.μ. Τηλ.: 

6909527392.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένο 

δυάρι με A/C και αυτόνομη 

θέρμανση στο κέντρο της 

Ερμούπολης (περιοχή Κοί-

μησης) στην οδό Ελευθε-

ρίας 5, 1ου ορόφου. Τηλ.: 

6939667872, 2281088182.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 

73τ.μ., στην περιοχή του 

Αγίου Νικολάου Ερμού-

πολης με θέρμανση. Τηλ.: 

6973754868.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρ-

σονιέρες πλήρως εξοπλι-

σμένες στη Λαλακιά. Τηλ. 

2281083467, 6973988966.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι επι-

πλωμένο με ηλιακό, αυτό-

νομη θέρμανση και A/C, 

στην Ερμούπολη. Τηλ.: 

2281083881, 6930478982.

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ακίνητο 100τ.μ. 

(για οικία ή επαγγελματικό 

χώρο) στο Επισκοπειό (πρώ-

ην  κατάστημα) με οικόπεδο 

1000τ.μ., τιμή 80.000 ευρώ. 

Τηλ.: 6932397897.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 50τ.μ., στην Ανά-

σταση, χρήζει επισκευής. Τηλ.: 

6945664178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία πέ-

τρινη, παραδοσιακή, 100τ.μ., 

με αυλές, στο Κάτω Μάννα και 

οικόπεδο 900τ.μ., με υπόλοιπο 

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

 

ΒΡΕΘΗΚΑΝ και ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 

γατάκια από γατοφιλία Συ-

ρου. Τηλ. 6986008056.

Η Φιλοζωική Ομάδα Σύρου 

χρειάζεται ένα άτομο για τε-

τράωρη απασχόληση. Τηλ.: 

2281086467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εξουσιοδοτη-

μένο συνεργείο αυτοκινήτων, 

έμπειρος μηχανικός. Τηλ.: 

6937358854

Επαγγελματίας νοσηλευτής με 

πείρα ΠΑΡΕΧΕΙ κατ' οίκον αι-

μοληψία, ενέσεις, κατακλίσεις, 

τοποθέτηση ή αλλαγή καθε-

τήρα, αφαίρεση ραμμάτων, 

κλίσμα, μπάνιο, αλλαγή πάνας, 

συνοδεία ασθενούς με χρήση 

αναπηρικού αμαξιδίου εντός 

ή εκτός Σύρου, οπουδήποτε. 

Τηλ.:6986763301, κ. Ζιόγλης 

Βασίλειος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος οδηγός 

με δίπλωμα β' κατηγορίας 

για μεταφορική εταιρία. 

Τηλ.: 2281086339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη κοπέλα να 

διαβάζει παιδί Γυμνασίου στο 

σπίτι του με γνώσεις στη θετική 

και θεωρητική κατεύθυνση. 

Τηλ.: 6951920520.
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Ποιότητα στην εκτύπωση
µε τεχνολογία αιχµής!

Την συνδρομή των ΜΑΤ χρειάστηκε ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη συνέχιση 
των εργασιών στη γεώτρηση του Δαμαριώνα, απέναντι στις κινητοποιήσεις των πολιτών

Έργα γεώτρησης παρουσία... των ΜΑΤ
Σε σπιράλ εκτροχιασμού 
φαίνεται να κινείται η κατά-
σταση της διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων στο νησί 
της Νάξου, με απανωτά 
λάθη και παραλήψεις στο 
χειρισμό της υπόθεσης, 
από πλευράς της δημοτικής 
αρχής, να έχουν οδηγή-
σει σε πλήρη λειψυδρία 
αρκετές περιοχές, αλλά 
και κατοίκους και επιχει-
ρηματίες σε απόγνωση.

Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμα-
τίζουν τις τελευταίες ημέρες οι 
Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης 

(ΜΑΤ) της Αστυνομίας στη Νάξο, καθώς 
ζητήθηκε η συμβολή τους, προκειμένου 
να ελεγχθούν οι έντονες και οργισμένες 
κινητοποιήσεις των Ναξιωτών, απέναντι 
στις ενέργειες της δημοτικής αρχής, για 
την αποκατάσταση των προβλημάτων 
λειψυδρίας, που ταλανίζουν το νησί και 
στις οποίες βρίσκονται κάθετα αντίθετοι.

Η μονάδα αφαλάτωσης 
ανίκανη να θεραπεύσει  
το πρόβλημα

Παρά το γεγονός, ότι βρέθηκε ανά-
δοχος και ξεκίνησαν οι εργασίες, για 
την εγκατάσταση γεώτρησης, δυνα-
μικότητας 1.000 κυβικών νερού ανά 
24ωρο, τα περιθώρια στενεύουν για την 
επάρκεια ύδατος στη Νάξο, λόγω των 
κακών χειρισμών της δημοτικής αρχής, 
αναφορικά με διαχρονικές ενέργειες, 
οι οποίες θα έπρεπε να έχουν υπάρξει, 
για την πρόληψη της λειψυδρίας.

Αντίθετα, πλέον το νησί βρίσκεται 
σε συνεχή “αγώνα για τη σταγόνα”, δε-
δομένου, ότι αφενός οι περιορισμένες 
βροχοπτώσεις άφησαν σχεδόν χωρίς 
νερό τα φράγματα και αφετέρου δεν έχει 
γίνει καμία άλλη ενέργεια, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού, με 
εναλλακτικές μεθόδους, όπως οι μο-
νάδες αφαλάτωσης, με αποτέλεσμα 
όλο το βάρος της υδροδότησης στα 
υπόγεια αποθέματα.

Ενδεικτική της κατάστασης, στην 
οποία βρίσκεται στο θέμα του νερού 
η Νάξος, υπήρξε η ανακοίνωση, από 
πλευράς του Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, αναφορικά με την εγκατά-
σταση της νέας μονάδας αφαλάτωσης, 
όπου αναφέρεται, ότι: 

“Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου θα ξε-
κινήσει στη χερσαία ζώνη του λιμένα 
Νάξου η εγκατάσταση της μονάδας 
αφαλάτωσης, η οποία θα παράγει 
1.000 κυβικά νερού ανά 24ωρο και 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 
τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Λόγω των εξαντλημένων αποθεμά-
των νερού στους δυο ταμιευτήρες του 
νησιού, σε συνδυασμό με τον περιορι-
σμένο αριθμό πηγών άντλησης νερού, 
παρουσιάζεται πρόβλημα στην ομαλή 
υδροδότηση της πόλης, με αποτέλεσμα 
ορισμένες περιοχές της Χώρας, του 
Αγίου Αρσενίου, του Γαλανάδου και του 
Γλινάδου να έχουν χαμηλή πίεση ύδατος 
ή ανεπάρκεια νερού σε ώρες αιχμής. 
Για τον λόγο αυτό οφείλουμε όλοι μας 
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην 
κατανάλωση νερού και να αποφεύγουμε 
την άσκοπη και αλόγιστη χρήση του.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και 
τη συνεργασία σας”.

Επιγραμματικά, μένουν χωρίς στα-
γόνα τέσσερις περιοχές του νησιού, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
εργασίες στην περιοχή της Πορτάρας.

Παράλληλα, πολλοί σχολιάζουν, πως 
οι ενέργειες για “θωράκιση” του νησιού 
με περισσότερες και μεγαλύτερες μο-
νάδες αφαλάτωσης έπρεπε να έχουν 
ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και πως η 
εγκατάσταση μίας μονάδας 1.000 κυ-
βικών δεν πρόκειται να λύσει κανένα 
πρόβλημα, καθώς κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού οι τουριστικές περιοχές 
χρειάζονται τουλάχιστον 10.000-
15.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, ενώ 
οι γεωτρήσεις μπορούν να προσφέρουν 
3.000-4.000 κυβικά, τονίζοντας, πως 
με την πρακτική αυτή θα “αφαιμαχθούν” 

τα υπόγεια αποθέματα, σημαίνοντας 
και την καταστροφή της αγροτοκτηνο-
τροφικής δραστηριότητας.

Χαμηλά αντανακλαστικά 
παρά τις... ενδείξεις

Παρά τις όποιες προσπάθειες, από 
πλευράς της Δημοτικής Αρχής, για 
διασκέδαση των εντυπώσεων, με συ-
γκλήσεις συνεντεύξεων Τύπου, όπου 
αναλύονται οι ενέργειες της διοίκησης 
για έργα, που αφορούν στην επάρκεια 
νερού, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες 
της Νάξου δηλώνουν την οργή τους, 
καθώς, παρά τα όποια έργα, δεν έχει 
υπάρξει κανένας συνολικός σχεδια-
σμός, κανένα σαφές πλάνο, σχετικά 
με το πρόβλημα.

Οι λιγοστές βροχοπτώσεις και κατά 
συνέπεια η μείωση των αποθεμάτων νε-
ρού δεν είναι ένα θέμα, που εμφανίστη-
κε πρόσφατα, καθώς τουλάχιστον από 
διετίας είχαν εκδηλωθεί – σε μικρότερο 
σαφώς βαθμό – σχετικά προβλήματα, με 
τη συζήτηση να εστιάζει στην επιτακτική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων. Αντί μίας βι-
ώσιμης λύσης, η δημοτική αρχή φάνηκε 
να καταφεύγει σε λύσεις προσωρινού 
χαρακτήρα, επιδεικνύοντας χαλαρά 
αντανακλαστικά, αναφορικά με ενέρ-
γειες διαφύλαξης των ήδη υπαρχόντων 
υδάτινων πόρων. Όπως καταγγέλλει 
και η αντιπολίτευση του Δήμου Νάξου 
& Μικρών Κυκλάδων, προτεραιότητα 
δόθηκε στις γεωτρήσεις, αγνοώντας 
τον κίνδυνο για αποστράγγιση των 
υπόγειων υδάτων.

Έχοντας φτάσει πλέον ο “κόμπος στο 
χτένι”, ως λύση, για την υδροδότηση 
της Χώρας και άλλων παραλιακών 

περιοχών του νησιού, που μέσα στο 
καλοκαίρι υπέφεραν από έλλειψη, όπως 
και από παροχή χαμηλότατης ποιότη-
τας νερού, με οσμή και χαρακτηριστική 
καφετί όψη, κρίθηκε η άντληση νερού 
από γεωτρήσεις σε Όσκελο και Προ-
φήτη Ηλία, για την εξυπηρέτηση των 
περιοχών αυτών.

Η αντίδραση των αγροτο-κτηνο-
τρόφων των ορεινών περιοχών, που 
ανησυχούν για το “στέρεμα” των αποθε-
μάτων νερού, εκδηλώθηκε έντονα, τόσο 
σε συναντήσεις με μέλη της δημοτικής 
αρχής, όσο και κατά τη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθη-
κε η λήψη απόφασης για τη λύση αυτή, 
ενώ μετά και την υπερψήφισή της, οι 
πολίτες δήλωσαν την πλήρη αντίθεσή 
τους και οργάνωσαν κινητοποιήσεις, 
προκειμένου να σταματήσουν τα σχε-
τικά έργα.

Από τη δημοτική αρχή επεδείχθη αδι-
αλλαξία, με το δήμαρχο να αιτείται την 
ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων 
στο νησί, προκειμένου να τεθούν υπό 
έλεγχο οι δυναμικές κινητοποιήσεις των 
πολιτών και να προχωρήσει το έργο. 
Αποτέλεσμα της αμετακίνητης στάσης 
των δύο πλευρών, ήταν η εμφάνιση των 
ΜΑΤ στη Νάξο, με τα οποία ήρθαν σε 
σύγκρουση οι αγρότες, εμποδίζοντας 
για ακόμη μία φορά τη συνέχιση του 
έργου.

Συγκρούσεις  
με αστυνομικούς –  
Απουσία των πολιτικών 
υπεύθυνων

Παρά την παρουσία των ΜΑΤ, αγρό-
τες, κτηνοτρόφοι και πολίτες συγκε-

ντρώθηκαν από νωρίς το πρωί του 
Σαββάτου στην περιοχή του Δαμαριώνα, 
ενώ τη στήριξή τους, με την παρουσία 
τους, έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δη-
μοτικός σύμβουλος και επικεφαλής 
παράταξης της μειοψηφίας του Δήμου 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κ. Βασίλης 
Βρούτσης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Αντώνης Βασιλάκης, ο πρόεδρος της 
Δ.Κ. Φιλωτίου, κ. Βασίλης Κρασσάας 
και ο νομικός εκπρόσωπος των αγρο-
τοκτηνοτρόφων, κ. Δέτσης.

Αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν 
την εκτέλεση του έργου και να διατη-
ρήσουν ζωντανές τις κινητοποιήσεις 
τους, οι πολίτες συγκρούστηκαν με τους 
αστυνομικούς, που είχαν “κλείσει” το 
δρόμο, προς τον Προφήτη Ηλία, “σπά-
ζοντας” τον κλοιό και επιτυγχάνοντας 
την αναστολή των εργασιών. 

Κατά τη σύγκρουση, οι αναφορές 
μιλούν για έναν πολίτη, ο οποίος μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο, καμία όμως 
πλευρά δεν επιρρίπτει την ευθύνη για 
την κατάσταση της υγείας του στις ενέρ-
γειες των αστυνομικών. 

Διευκρινίζεται, πως οι αστυνομικές 
δυνάμεις απέφυγαν τη χρήση γκλοπ, αλ-
λά και τη σύγκρουση με τους πολίτες, με 
αποτέλεσμα οι τελευταίοι να επιτύχουν 
την προέλαση, μέσα από το “μπλόκο” 
των αστυνομικών, σχετικά εύκολα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως από τους 
διαμαρτυρόμενους πολίτες ζητήθηκε 
η παρουσία του Δημάρχου Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων, κ. Μανώλη Μαργα-
ρίτη στο σημείο, όπως επίσης και των 
αρμόδιων για το ζήτημα αντιδημάρχων 
κ.κ. Μανώλη Πολυκρέτη και Δημήτρη 
Λιανού, χωρίς ωστόσο κανείς εξ αυτών 
να παραστεί. Ωστόσο οι πολίτες ζήτη-
σαν εξηγήσεις για την “πρωτοφανή” 
κατάσταση, για το νησί της Νάξου, με 
την παρουσία μονάδων καταστολής 
της Αστυνομίας.

Αντίθετα, απ’ ό,τι φαίνεται ο Δήμαρ-
χος επιχειρεί να κρατήσει ιδιαίτερα χα-
μηλό προφίλ, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες 
εμφανίσεις του, μεριμνώντας ενδεχο-
μένως να μην οξυνθούν περαιτέρω τα 
πνεύματα. Χαρακτηριστική και... ηχηρή, 
ήταν η απουσία του από την τέλεση του 
αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας 
του γηπέδου ποδοσφαίρου του Φιλω-
τίου, μετά την ολοκλήρωση των έργων 
για την τοποθέτηση χλοοτάπητα και του 
απαραίτητου εξοπλισμού.

Οργή και απόγνωση λόγω των κακών χειρισμών για τη διαχείριση του νερού


