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Ελλείψεις ακόμη και σε υγειονομικό υλικό στο Κέντρο Υγείας Θήρας

Στο ίδιο έργο θεατές
Η υγεία “νοσεί” και στην υγειονομική μονάδα της Σαντορίνης

Υπάρχει έλλειψη σε αναλώσιμα υλι-
κά, ακόμη και σε γάζες

•
Τετ α τετ δημοτών-
Μπαμπούνη

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε 
κάθε οικισμό από τη δημοτική αρχή 
Σίφνου 

Ο δήμαρχος μιλάει αναλυτικά για το 
περιεχόμενο των συναντήσεων

8σελ. 10

Ñ

Ñ

Κλιμάκιο “ζωής”
Δώρο για τους Αμοργιανούς η 
παρουσία της “Ανοιχτής Αγκαλιάς” 
στο νησί

“Αν οι εξαγγελίες του υπουργού 
“αγγίζουν” την αλήθεια, τότε θα 
φανεί στην περίπτωση του νησιού”, 
υποστήριξε ο Ν. Ρούσσος 8σελ. 9

Ñ

Ñ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ  - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προβάδισμα Παμμηλιακού 

Οι Μηλιοί επικράτησαν με 1-0 του Πανθηραϊκού στο 
γήπεδο της Ίου και απέκτησαν πλεονέκτημα για τη 
συνέχεια για των μπαράζ  8σελ. 12

Ñ

Νησίδες Ποιότητας 2013
Το εθελοντικό έργο πρωτοβουλιών και ομάδων που λειτουργούν ως 
δημιουργικά κοινωνικά πρότυπα, επιβραβεύεται στον πανελλήνιο διαγω-
νισμό της “Κίνησης πολιτών για μια ανοικτή κοινωνία” και του “Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού” 8σελ. 20

Ñ

Ξεμένει από οξυγόνο, αφού 
 δεν ανανεώθηκε η σύμβαση με την 
εταιρία αναγόμωσης των φιαλών

Στο πλευρό του Κέντρου Υγείας, ως 
“φύλακας άγγελος”, ο Σύλλογος Στή-
ριξης της μονάδας

Με την ιδιωτική πρωτοβουλία συνε-
χίζει τη λειτουργία της

Επιστολή του προέδρου της Διοι-
κούσας Επιτροπής προς τον υπουρ-
γό Υγείας: “Θα θρηνήσουμε άδικα, 
συμπολίτες και επισκέπτες του νη-
σιού” 8σελ. 11

•

•

•

Όταν η εκπαίδευση 
συναντά την 7η τέχνη

Κυκλαδίτικες διακρίσεις τον 3ο 
πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό 
ταινιών μικρού μήκους με τίτλο 
“Ένας πλανήτης... μία ευκαιρία”

Οι “Παράλληλοι κόσμοι” του ΓΕΛ 
Σύρου και “Το Λάθος” του Δημοτι-
κού Σχολείου Οίας ανάμεσα στις 23 
ταινίες που ξεχώρισαν 8σελ. 6

Ñ

Ñ
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 Έριδες και διαφωνίες υπό 
την εποπτεία της τρόικα

Αλλεπάλληλες οι  
συναντήσεις με την τρόικα, 
αναρίθμητες οι αξιώσεις 
της για τους υπαλλήλους 
του Δημοσίου, έριδες  
μεταξύ του υπουργού  
διοικητικής μεταρρύθμισης 
και ηλεκτρονικής  
διακυβέρνησης, Αντώνη 
Μανιτάκη και του  
υπουργού Οικονομικών, 
Γιάννη Στουρνάρα,  
τηλεφωνική επικοινωνία 
μεταξύ των τριών πολιτικών 
αρχηγών που απαρτίζουν 
την κυβέρνηση για την 
τρόικα και όλα καθώς 
φαίνονται προχωρούν με 
καθυστέρηση αλλά και 
ξαφνικές αναθερμάνσεις 
του φαινομενικά ήρεμου 
κλίματος, καθώς οι 
 καθημερινές εξελίξεις 
αναδιαμορφώνουν  
κατάλληλα το πολιτικό 
σκηνικό. 

Του Φίλιππου Ζάχαρη 
(phil.zaharis@gmail.com)

Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών 
πλέον δηλώνει πως πολλά θέ-
ματα που αφορούν τις σχέσεις 

με την τρόικα παραμένουν ανοιχτά, 
υπονοώντας πως και οι συζητήσεις 
είναι έντονες και οι αξιώσεις της πλη-
θαίνουν με τον καιρό και ειδικά τότε 
που πρόκειται να καταβληθεί η δανειακή 
δόση. Η αξίωση της για άμεσες ιδιωτι-
κοποιήσεις και εκδίωξη των επίορκων 
στο Δημόσιο, η χωρίς την παραμικρή 
ευαισθησία οδηγίες και αξιώσεις για 
περαιτέρω «συμπληρωματικές» πε-
ρικοπές που πιθανόν χρειαστούν στο 
μέλλον, αλλά και οι απαιτήσεις της για 
«εδώ και τώρα» εφαρμογή των μέχρι 
τώρα συμφωνηθέντων, δείχνουν ότι 
το μέλλον δεν διαγράφεται και τόσο 
ευοίωνο κάθε φορά που η τρόικα θα 
επισκέπτεται την Ελλάδα, στην προσπά-
θειά της να επιτηρήσει τις δεσμεύσεις 
της κυβέρνησης και τις ενέργειες των 
υπουργών της. Ο Υπουργός Οικονομι-
κών έφτασε μάλιστα στο σημείο «να 
προσφέρει ακόμη και τα κλειδιά του 
υπουργείου» στην τρόικα, στην προσπά-
θειά του να δείξει πως αυτά που ζητού-
νται είναι ανεφάρμοστα και αρκούντως 
υπερβολικά. Είναι ο ίδιος ο υπουργός 
όμως που πρόσφατα σε σημαίνουσες 
συνεντεύξεις του ξεκαθάρισε πως το 

σχέδιο των ιδιωτικοποιήσεων προχωρά 
σύμφωνα με το πρόγραμμα και πως 
με λίγη καλή προσπάθεια θα διαφανεί 
ανάπτυξη από τα τέλη του τρέχοντος 
έτους. Πως συμβιβάζεται όμως αυτή 
η αισιοδοξία με τις συγκρούσεις με 
την τρόικα; Πως και με ποιους όρους 
τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία, που 
θα βάλει την χώρα σε αναπτυξιακή 
τροχιά; Η συνοχή της κυβέρνησης δο-
κιμάζεται σχεδόν κάθε εβδομάδα και 
πολλά θέματα έρχονται στην επιφάνεια 
αποδεικνύοντας πως το κλίμα δεν είναι 
ιδανικό και πως οι προσυνεννοήσεις 
των τριών πολιτικών αρχηγών δεν είναι 
πάντα εγγύηση για την συνέχιση του 
ομαλού κλίματος. Κάθε φορά μάλιστα 
που έρχεται η τρόικα, συμβαίνει και 
κάτι, είτε αφορά κάποιον υπουργό της 
Κυβέρνησης – με προεξάρχοντες τους 
Γιάννη Στουρνάρα και τον Αντώνη Μανι-
τάκη - είτε ακόμη και την ίδια την σχέση 
των υπουργών μεταξύ τους. Πάντως, 
στο τέλος επιτυγχάνεται τελικά συμφω-

νία, αφού επιθυμία όλων είναι να ολο-
κληρωθεί το έργο. Την ίδια στιγμή που 
συμβαίνουν αυτά, η αντιπολίτευση έχει 
εγκλωβιστεί στην κλασική παραφιλολο-
γία, αδυνατώντας ή απλά μη θέλοντας 
να συμβάλλει στην ανάδειξη μιας άλλης 
εναλλακτικής πρότασης, στο αντίπαλο 
δέος που θα μπορούσε να δελεάσει 
τον προβληματισμένο πολίτη. Κοινώς, 
δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη αντιπρότα-
ση, πέραν της γενικής και αόριστης 
«παραμονής στο ευρώ υπό άλλους 
όρους» πέραν των μνημονίων, αλλά 
και της στείρας επιχειρηματολογίας 
για «έξοδο από το ευρώ και επιστροφή 
στη δραχμή», που δεν συνοδεύεται 
από κάποιες ουσιαστικές κοινωνικές 
παρεμβάσεις για την ανακούφιση των 
πολιτών. Από την μια λοιπόν, οι δεσμεύ-
σεις στραγγαλίζουν κάθε φορά την εκά-
στοτε προσπάθεια για ήπια μετάβαση 
σε μια κοινωνία χωρίς επίορκους και 
διαφθορά, και από την άλλη οι κήρυκες 
της δραχμής καταπίνουν την γλώσσα 

τους όταν τους ζητείται συγκεκριμένος 
κοινωνικο-οικονομικός σχεδιασμός. 
Από την μια αδιέξοδο και συμφωνίες 
της τελευταίας στιγμής για μετριασμό 
των εντυπώσεων, και από την άλλη 
βουβαμάρα και καρτέρι στην γωνία για 
το παραμικρό λάθος. Με αυτό τον τρόπο, 
αφενός δεν αναμένονται το επόμενο 
χρονικό διάστημα θεαματικές αλλαγές 
στην λειτουργία της κυβέρνησης, παρά 
μόνο συνήθεις έριδες για τον χρόνο 
υλοποίησης των δεσμεύσεων που 
ενίοτε διανθίζονται και από κάποιες 
διαφωνίες, και αφετέρου χάνεται η 
προοπτική για μια δυναμική αντιπολίτευ-
ση αφού η επιχειρηματολογία της δεν 
ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Μένει 
απλά η εκάστοτε παρουσία της τρόικα 
στην Ελλάδα να ταρακουνά ενίοτε τα 
λιμνασμένα νερά στους κόλπους της 
οικονομίας, οι αιτιάσεις της για τον 
χρόνο των ιδιωτικοποιήσεων και οι 
ενστάσεις της για την μη υλοποίηση της 
άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο και 

σαφώς η αξίωσή της για ψυχρές απο-
φάσεις που δεν θα λαμβάνουν υπόψιν 
τις όποιες κοινωνικές παραμέτρους. Με 
λίγα λόγια, βαδίζουμε προς ένα μέλλον 
γεμάτο ανασφάλεια και περιπέτειες, 
χωρίς να αποσαφηνίζεται πως και με 
ποιο τρόπο θα έλθει αυτή η περιβόητη 
ανάπτυξη. Από κυβερνητικής πλευράς, 
μάλλον κερδίζεται χρόνος για την παρά-
ταση του βίου της, από αντιπολιτευτικής 
εξασφαλίζεται τουλάχιστον το εκλογικό 
ποσοστό, προερχόμενο από τις συνε-
χείς αιτιάσεις για το κυβερνητικό έργο 
που αρκετοί πολίτες ενστερνίζονται μετά 
τις πρόσφατες περικοπές σε συντά-
ξεις και μισθούς. Παρόλα αυτά όμως 
υπάρχουν και πολλοί άλλοι πολίτες που 
κρίνουν πως δεν τους πείθει η ρητο-
ρεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άλλοι θεωρούν 
στημένο παιχνίδι την όλη ιστορία. Σε 
κάθε περίπτωση λοιπόν, ούτε το έργο 
της κυβέρνησης είναι εύκολο ούτε της 
αντιπολίτευσης. Απλά οι αλλεπάλληλες 
συναντήσεις και οι ενδοκυβερνητικές 
διαφωνίες, σε συνδυασμό με τις αντι-
πολιτευτικές φωνασκίες, διατηρούν 
ένα θερμό κλίμα και τίποτα περισσό-
τερο. Ένα κλίμα που ταράζεται ακόμη 
περισσότερο όταν η τρόικα αξιώνει τα 
δικά της, σε μια εποχή όπου η Ελλάδα 
ψάχνει εναγωνίως την χρυσή τομή για 
να αποφύγει το μοιραίο που συνδέεται 
άμεσα από την χρεοκοπία. Και μιλώ για 
την συνολική, γιατί έχει προηγηθεί εδώ 
και καιρό η επιλεκτική.
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Την εκτίμησή του 
ότι η επιχειρούμενη 
συνένωση των οργα-
νισμών του Γενικού 
Νοσοκομείου – Κ.Υ. 
Νάξου και του Γ.Ν. 
Σύρου θα επιδεινώσει 
την ήδη δυσμενή κα-
τάσταση της δημόσιας 
υγείας στις Κυκλάδες, 
εκφράζει σε επίκαιρη 
ερώτηση που κατέ-
θεσε χθες προς τον 
Υπουργό Υγείας, ο 
βουλευτής Κυκλάδων 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, 
Νίκος Συρμαλένιος.

Ο κ. Συρμαλένιος, ο 
οποίος την περασμένη 
εβδομάδα είχε επαφές 

με τη διοίκηση και τους εργα-
ζομένους του Γ.Ν-Κ.Υ. Νάξου 
προαναγγέλλοντας ότι σκοπεύει 
να καταθέσει σχετική επίκαιρη 
ερώτηση ώστε να συζητηθεί το 
θέμα στη Βουλή, επισημαίνει 
ότι η επιχειρούμενη συνένωση 
θα οδηγήσει σε κατάργηση της 
διοικητικής, ιατρικής και νοση-
λευτικής αυτοτέλειας και των 
δύο νοσοκομείων, πολλαπλα-
σιάζοντας τα προβλήματα πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης.

Στο επίκεντρο  
η νησιωτικότητα

Επιχειρηματολογώντας κατά 
της συνένωσης, ο κ. Συρμαλέ-
νιος επικαλείται την έννοια του 
συνταγματικά κατοχυρωμένου 
δικαιώματος της νησιωτικότη-
τας, δίνοντας έμφαση στο ότι 
δεν είναι δυνατόν ούτε και ο 
υγειονομικός χάρτης της χώ-
ρας να αντιμετωπίζει με τα ίδια 
κριτήρια τη χερσαία και νησιω-
τική Ελλάδα. «Οι κάτοικοι των 
νησιών πρέπει να εξυπηρετού-
νται στον τόπο τους, άμεσα, με 

ασφάλεια, με κάθε καιρό, χωρίς 
ταλαιπωρία και χωρίς κόστος» 
επισημαίνει, υπενθυμίζοντας 
ότι με τη συνένωση οι κάτοικοι 
24 νησιών των Κυκλάδων θα 
πρέπει να εξυπηρετούνται πλέ-
ον μόνο από ένα νοσοκομείο, 
την ώρα, μάλιστα, που ο δεύ-
τερος «μεγάλος ασθενής» του 
νομού, η ακτοπλοϊκή σύνδεση 
των νησιών, δεν είναι σταθερή 
και αντιμετωπίζει πλείστα προ-
βλήματα.

Απειλείται  
η ισότιμη πρόσβαση 
σε ποιοτικές 
υγειονομικές  
υπηρεσίες

Όπως επίσης αναφέρει ο κ. 

Συρμαλένιος, η ομάδα νησιών 
που θα εξυπηρετούνται από το 
νοσοκομείο με έδρα τη Σύρο 
έχει μόνιμο πληθυσμό μεγα-
λύτερο των 75.000 κατοίκων, 
ενώ τη θερινή περίοδο ξεπερ-
νά τους 500.000. Επιπλέον, 
θίγει το θέμα των ορεινών 
περιοχών και των μεγάλων 
χιλιομετρικών αποστάσεων, 
που στη Νάξο, για παράδειγ-
μα, ξεπερνούν τα 50 χλμ. Ανα-
φερόμενος δε, στο θέμα των 
διακομιδών (το 2012 έγιναν 
317 διακομιδές μόνο από τη 
Νάξο), ο βουλευτής τονίζει 
ότι η ενοποίηση θα αυξήσει 

τα ήδη τεράστια προβλήματα 
που σημειώνονται και σε αυτό 
το επίπεδο, σημειώνοντας ότι 
το κόστος τους ανέρχεται σε 
πάνω από 1.500.000 ευρώ 
ετησίως. Ο κ. Συρμαλένιος 
ερωτά τον Υπουργό Υγείας 
πώς θα καλυφθούν οι ιδιαί-
τερες ανάγκες των κατοίκων 
των Κυκλάδων και των χιλι-
άδων τουριστών, καθώς και 
οι απαιτήσεις στον τομέα της 
υγείας λόγω νησιωτικότητας, 
από την επιχειρούμενη συνέ-
νωση των νοσοκομείων Σύρου 
και Νάξου, τονίζοντας ακόμη 
ότι η στήριξη της ελληνικής 

οικονομίας στον τουρισμό 
προϋποθέτει τουριστικούς 
προορισμούς με πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του-

ρίστες μεγαλύτερης ηλικίας 
ή οικογένειες με παιδιά, κάτι 
που στην περίπτωση των Κυ-
κλάδων δεν προβλέπεται να 
ισχύει στο μέλλον.

Επικαιρότητα

Πλατεία Ηρώων 7, Ερμούπολη - Σύρος
 Τηλ./Fax: 22810 77277

Πρέπει να ξέρεις
ότι υπάρχει λύση

για καθαρό πόσιμο νερό

ΚΟΥΠΟΝΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Νο 4

"
H εφημερίδα                      και το κατάστημα                  
κατανοώντας την ανάγκη όλων των οικογενειών για 
οικονομία, υγεία, και καθαρότερο περιβάλλον. Δίνουν 
την ευκαιρία σε όλους συλλέγοντας 30 αριθμημένα 
κουπόνια να αποκτήσουν με ελάχιστα χρήματα ένα 
υπερπλήρες σύστημα παραγωγής πόσιμου νερού και 
να δώσουν τέλος στο κουβάλημα και στην σπατάλη 
άφθονων ευρώ. Στην συνέχεια και για όλη σας τη 
ζωή θα έχετε φρέσκο πεντακάθαρο νερό σε μια βρύση 
στην κουζίνα σας για να πίνετε και να μαγειρεύετε 
με κόστος λειτουργίας 0,40€ ανά ημέρα δηλαδή όσο 
περίπου κοστίζει ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού.

• RO 9125 SLIM  το λεπτότερο σύστημα παγκοσμίως (8 εκ.)     

Ισχύει για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων (μέχρι εξάντλησης αποθέματος)
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η εργασία εγκατάστασης (40€)

Πολυτιμη Παρουσια

και στο ΔιαΔικτυοwww.koinignomi.gr
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Μια νέα πρότα ση 

στό κρα σ ι

Σταματίου Πρωίου 30 , ΕρμουΠολη ΣυροΣ - τηλ. 22810 82353

Επίκαιρη ερώτηση Συρμαλένιου για τα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου

Επιβεβλημένη η άρση 
της συγχώνευσης
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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 Δέσποινα Συλιβάνη (dsyl@koinignomi.gr)
ΤΗΛ.: 22810 86900 Άννα-Τερέζα Δαλμυρά  (adal@koinignomi.gr)
FAX: 22810 80349 Αντώνης Μπούμπας (amp@koinignomi.gr)  
 Σταύρος Μαυράκης (smavr@koinignomi.gr) 
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rent a car
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με ένα τηλεφώνημα - just one call

2281084444

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα:  « Τα κλειδιά »

Τα στραβά  
& τα παράλογα

Της Δέσποινας Συλιβάνη

Μια φορά και έναν καιρό

Η ιστορία τελικά κάνει 
κύκλους. Σε αυτό το 
συμπέρασμα κατέληξα 

πριν από μερικές ημέρες, όταν 
ήρθαν στο μυαλό μου θύμησες 
παλιές.

Στα μικράτα μου, είχα την 
“τύχη” να βιώσω το “μεγαλείο” 
του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, ενός συστήματος που μετά 
από πολλά χρονιά ξανακάνει 
την εμφάνισή του, κάτω από 
τις επιταγές της Τρόικας.

Συγκεκριμένα, στο δημοτικό 
σχολείο στο οποίο πήγα, οι τά-
ξεις έκαναν δύο-δύο μάθημα. Η 
πρώτη δημοτικού με τη δευτέρα, 
η τρίτη με την τετάρτη δημοτικού 
και η πέμπτη με την έκτη. Δύο, 
δύο τάξεις λοιπόν με ένα δά-
σκαλο φυσικά, η κάθε μία. Αυτή 
ήταν η κατάσταση που επικρα-
τούσε στο 5ο δημοτικό σχολείο 
στην περιοχή του Αξού.

Μπορώ δε να καταθέσω, 
ότι η κατάσταση δεν ήταν και 
η καλύτερη. Τα παιδιά μέσα σε 
κάθε τάξη πολλά, οι ώρες των 
μαθημάτων μοιρασμένες, με 
τον εκπαιδευτικό να καταβάλλει 
υπεράνθρωπες προσπάθειες, 
προκειμένου και να κρατάει 
τις ισορροπίες, αλλά και για 
να προλαβαίνει να παραδίδει 
τα μαθήματα.

Και καλά το τμήμα της πρώ-
της και της δευτέρας, που τα 
μαθήματα ήταν σχετικά πιο 
απλά. Το μεγάλο πρόβλημα 
εντοπιζόταν στις μεγαλύτερες 

τάξεις, όπου το βάρος της ύλης 
ήταν μεγαλύτερο. Κατάσταση 
αλαλούμ δηλαδή, με τους εκ-
παιδευτικούς, σημειώνω και 
πάλι, να κερδίζουν στα σημεία. 
Και ναι, έστω και αργά, διότι 
έχουν περάσει πολλά πολλά 
χρόνια από τότε, αξίζει μέσα 
από αυτή τη στήλη να απευθύνω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
εκπαιδευτικούς που υπηρέτη-
σαν το 1980 στο 5ο δημοτικό 
και που πρώτα από όλα μας 
δίδαξαν ήθος. Αυτοί λοιπόν οι 
εκπαιδευτικοί, με επικεφαλής 
τον αείμνηστο Κώστα Ζερβάκη, 
έδωσαν τη δική τους μάχη στο 
εκπαιδευτικό σ ύστημα.

Από τότε τα πράγματα στην 
εκπαίδευση άλλαξαν. Σαφώς 
έγιναν βήματα προόδου, χωρίς 
όμως να ποτέ το σύστημα να 
έχει πιάσει το “άριστα”. Υπήρ-
ξαν σκαμπανεβάσματα, κάποιες 
αλλαγές άνευ ουσίας, με το σύ-
στημα να συμβαδίζει πάντοτε με 
αυτά που είχε το κεφάλι του ο 
εκάστοτε υπουργό Παιδείας.

Με αυτά και με εκείνα, φτά-
σαμε στο σήμερα, όπου και η 
εκπαίδευση, θυσιάζεται στο βω-
μό της πολιτικής της Τρόικας. Το 
σύστημα οδηγείται και πάλι πί-
σω, στα χρόνια εκείνα που μόνο 
οι ευκατάστατες οικογένειες 
μπορούσαν να σπουδάσουν 
τα παιδιά τους, με τις σχολικές 
μονάδες να υποβαθμίζονται 
και με τους εκπαιδευτικούς να 
εξαθλιώνονται.

Αλήθεια τι θα συμβεί εάν από 
τον επόμενο Σεπτέμβριο, από 
την επόμενη σχολική χρονιά 
δηλαδή, τα δημοτικά σχολεία 
της Σύρου θα υποβαθμιστούν, 
σύμφωνα με την εγκύκλιο “φω-
τιά” του υπουργείου Παιδείας 

που έφερε στο φως της δημο-
σιότητας, η “Κοινή Γνώμη”;

Μπορεί κάποιος να φανταστεί 
πως θα είναι τα παιδιά μας να 
παρακολουθούν μάθημα μέ-
σα σε μία αίθουσα, όπου θα 
έχουν στοιβαχτεί στην ουσία 

δύο τάξεις; Διότι σε αυτό το 
μοντέλο στοχεύει το αρμόδιο 
υπουργείο και επαληθεύεται 
αυτό που πολλοί αναφέρουν, 
ότι γυρίζουμε στις δεκαετίες 
του 1950-60.

Η ιστορία κάνει κύκλους και 

δυστυχώς επαναφέρει πράγμα-
τα και καταστάσεις, οι οποίες θα 
έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί 
ως επικίνδυνες και ανεπιθύμη-
τες. Ας προστατέψουμε την παι-
δεία, για το καλό των παιδιών 
μας ρε γαμώτο.
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Εκπαιδευτικά  
σεμινάρια για 
επαγγελματίες του 
νησιού με αντικείμενο 
το κρασί και  
τα τοπικά προϊόντα 
του νησιού,  
διοργανώνει 
στη Σαντορίνη  
ο Δήμος Θήρας. 

Τ α σεμινάρια, τα οποία 
διοργανώνονται στο 
πλαίσιο της πρωτοβου-

λίας «2013 έτος γαστρονομίας 
στη Σαντορίνη», απευθύνονται 
κυρίως σε επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στους το-
μείς της εστίασης και της φι-
λοξενίας και υλοποιούνται σε 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις 
παραγωγής και τους ειδικούς 
του κλάδου που δραστηριοποι-
ούνται στο νησί. Στόχος τους 
είναι η επίτευξη του βέλτιστου 
χειρισμού και της παρουσίασης 
του κρασιού και των λοιπών 
προϊόντων της θηραϊκής γης 
στους επισκέπτες του νησιού.

Κατά τη διάρκεια των σεμι-
ναρίων θα παρουσιάζονται τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θη-
ραϊκής αγροτικής παραγωγής, η 
μεταποιητική δραστηριότητα στη 
Σαντορίνη αλλά και προτάσεις 
για την καλύτερη ανάδειξη και 
αξιοποίηση των προϊόντων.

Ήδη το πρώτο σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε στις 2 Απρι-
λίου στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων της Ένωσης Συνεταιρισμών 
Θηραϊκών Προϊόντων στον Πύρ-
γο. Ακολουθούν ακόμη δύο σε-

μινάρια, με το ίδιο περιεχόμενο 
και θεματολογία ώστε να δοθεί 
η ευκαιρία παρακολούθησης σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Το δεύτερο σεμινάριο θα υλο-
ποιηθεί την Πέμπτη 18/4 στις 
11:00 το πρωί στο αμφιθέατρο 
του οινοποιείου «Μπουτάρη» 
στο Μεγαλοχώρι και ο κύκλος 
των σεμιναρίων θα κλείσει στις 
14 Μαΐου στον ίδιο χώρο.

Τα σεμινάρια είναι τρίωρα 
και η συμμετοχή σε αυτά είναι 
δωρεάν.

Σεμινάρια για το κρασί και 
τα σαντορινιά προϊόντα

Με το επιβατηγό-
οχηματαγωγό πλοίο 
«Μυτιλήνη» θα συ-
νεχίσει να εκτελείται 
έως τον Οκτώβριο 
2013 το δρομολόγιο 
Πειραιάς-Σύρος-Άγιος 
Κήρυκος-Φούρνοι-
Καρλόβασι-Βαθύ.

Σύμφωνα με απόφαση 
του Γενικού Γραμμα-
τέα του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου, που 
κατακυρώνει τα αποτελέ-
σματα του σχετικού ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγω-
νισμού, το «Μυτιλήνη», που 
εκπροσωπείται από την εται-
ρία «Σι Λινκ Φέρρις Ναυτική 
Εταιρία», θα εξυπηρετεί τη 
δρομολογιακή γραμμή με την 
εκτέλεση τριών δρομολογίων 

την εβδομάδα, με δυνατότητα 
προσέγγισης σε έναν επιπλέον 
λιμένα στις Κυκλάδες, έναντι 
μισθώματος 11.473 ευρώ 
ανά πλήρες δρομολόγιο, για 
το χρονικό διάστημα έως τις 

31/10/2013.
Σύμφωνα με τη σχετική 

απόφαση, η ανάδοχος εται-
ρεία υποχρεούται στη δωρεάν 
μετακίνηση των κατοίκων των 
Φούρνων από και προς Ικα-

ρία και Καρλόβασι. Οι ημέρες 
εκτέλεσης των δρομολογίων 
θα καθοριστούν μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη της Διεύ-
θυνσης Θαλασσίων Συγκοι-
νωνιών.

Ξανά στις θάλασσες  
ο “Καπ. Ηλίας” στη Θήρα

Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί εκ νέου είναι το σκάφος «Καπ. 
Ηλίας» το οποίο είχε αγοραστεί από το Επαρχείο Θήρας 

αλλά παρέμενε παροπλισμένο για χρόνια. Το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Θήρας ανέλκυσε και συντήρησε το σκάφος, το οποίο είχε 
παραχωρηθεί στο Λιμενικό Ταμείο από την πρώην Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων για τις ανάγκες των επαγγελματιών 
αλιέων του νησιού. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, αξιοποιήθηκε μια περι-
ουσία αξίας 270.000 ευρώ, η ενεργοποίηση της οποίας «θα 
συμβάλει και θα βοηθήσει οικονομικά όλους τους αλιείς της 
Θήρας και της Θηρασιάς στις δύσκολες οικονομικές ημέρες 
που βιώνει η πατρίδα μας».

Με το “Μυτιλήνη” η σύνδεση 
Σύρου-Ικαρίας-Σάμου
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«Το Λάθος» του  
Δημοτικού Σχολείου Οίας

Τι θα συμβεί αν ξαφνικά ένας συμμαθητής σου αρχίσει να τρώει, χωρίς να σε 
ρωτήσει, από το κολατσιό σου; Ένα κορίτσι κάθεται μετά το σχολείο στα σκαλιά 
της παιδικής χαράς. Βγάζει το βιβλίο της και το σακουλάκι με τα κράκερ που 
μόλις έχει αγοράσει και διαβάζει. Σε λίγο θα την πλησιάσει ένα αγόρι. Κάθεται 
δίπλα της. Δεν μιλάνε. Εκείνη του γυρίζει την πλάτη. Εκείνος στρέφεται προς το 
μέρος της, βγάζει κι αυτός το βιβλίο του και σε λίγο παίρνει ένα κράκερ από το 
ανοικτό σακουλάκι που βρίσκεται ανάμεσά τους. Εκείνη, στην αρχή απορεί αλλά 
μόλις η κίνηση του αγοριού επαναλαμβάνεται, αρπάζει θυμωμένη τη σχολική 
της τσάντα και το σακουλάκι με τα σνακς και φεύγει. Λίγο πιο κάτω το πετάει 
στα σκουπίδια, για να ανακαλύψει μόνο όταν πια θα φτάσει στο σπίτι και θ’ 

ανοίξει την τσάντα της, ότι… είχε κάνει λάθος. Τα δικά της κράκερ βρίσκονταν 
άθικτα μέσα στη σχολική της τσάντα, ενώ η συσκευασία που είχε αρπάξει με 
θυμό και αμέσως μετά πετάξει στα σκουπίδια, ανήκε στο αγόρι. 

Στην ταινία, που είναι γυρισμένη στο μαγευτικό σκηνικό της Οίας που συμπλη-
ρώνει αρμονικά η πολύ καλή μουσική που επελέγη, έπαιξαν οι Σαφιόνα Γκιάτα, 
και Γιώργος Παπαδάς μαζί με 16 ακόμη συμμαθητές και συμμαθήτριές τους 
από την Ε’ και Στ’ τάξη, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους Αναστασίας 
Λίλη και Αντώνη Αγάογλου.

Η ταινία των μαθητών του Γενικού Λυ-
κείου Σύρου, που έλαβε τιμητική διάκριση 
μαζί με πέντε ακόμη ταινίες μαθητών από 
Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, στην κα-
τηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
πραγματεύεται τη σύγχρονη οικογένεια 
που έχει βρεθεί μέσα στη δίνη της κρίσης. 
Δύσκολες συνθήκες, γονείς άνεργοι ή με 
σοβαρή απώλεια εισοδήματος λόγω περικο-
πών, που δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να 
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Παιδιά 
που μετράνε τα ψιλά τους για να πάρουν 
από την καντίνα του σχολείου κάτι να φάνε. 
Πώς όλα αυτά επηρεάζουν την οικογένεια 
και τους νέους; Στο σπίτι οι καυγάδες είναι 
καθημερινό φαινόμενο και η απογοήτευση 
στα μάτια των νέων παιδιών έντονη. Οι 

γονείς μαλώνουν μεταξύ τους και καμιά 
φορά ξεσπούν και στα ίδια τα παιδιά.

Και τι ρόλο παίζουν μέσα σε αυτήν τη 
δύσκολη κατάσταση οι παρέες και οι φίλοι; 
Αναμφίβολα πολύ σπουδαίο! Τα παιδιά συ-
ζητούν μεταξύ τους. Μπορεί να μην τολμούν 
να μιλήσουν για όλα, όμως οι κουβέντες 
τους αφορούν τις δυσκολίες που οι ίδιοι 
και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν. 
Κάποια από αυτά, κλείνονται, μοιραία, πιο 
πολύ στον εαυτό τους. Ασφυκτιούν. Όμως 
οι φίλοι, τα παιδιά που έχουν να αντιμετω-
πίσουν κοινά προβλήματα, είναι πάντα εκεί 
για να τους παρακινήσουν να μιλήσουν, να 
βγάλουν το πρόβλημα από μέσα τους και 
να νιώσουν καλύτερα.

Στην ταινία «Παράλληλοι Κόσμοι» έπαιξαν 

οι μαθητές Γιάννης Ρούσσος, Θοδωρής Πρί-
ντεζης, Ηλιάνα Φωστέρη, Ιωάννα Κατσάρα, 
Μιχάλης Απόμαχος, Λίλα Παππά, Πολυξένη 
Ζερβού και Σόνια Ορφανού, ενώ φιλική 
συμμετοχή είχαν οι Νίκος Μπενέτος και 
Χρήστος Ρούσσης. Το σενάριο βασίστηκε 
στις ιδέες όλων των παιδιών της ομάδας. 
Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τους Μαρία 
Ιωσηφίδου, Ζαχαρούλα Ραφαηλίδου και 
Γιάννη Φράγκο, με τη βοήθεια των Σόνιας 
Ορφανού και Μαρίας Πολυδούλη, ενώ για 
την υλοποίησή της, οι μαθητές είχαν την 
παιδαγωγική καθοδήγηση εκπαιδευτικών 
του Λυκείου. Σημειώνεται ότι το Γενικό 
Λύκειο Σύρου είχε λάβει τιμητική διάκριση 
και στον περσινό διαγωνισμό με την ταινία 
μικρού μήκους «Φίλους…».

Επικαιρότητα

Τιμητική διάκριση  
απέσπασαν δύο σχολεία 
των Κυκλάδων που  
συμμετείχαν στον 3ο  
πανελλήνιο μαθητικό  
διαγωνισμό ταινιών  
μικρού μήκους με τίτλο 
«Ένας πλανήτης… μία 
ευκαιρία». 

Το Γενικό Λύκειο Σύρου και το Δημο-
τικό Σχολείο Οίας Σαντορίνης ήταν 
μεταξύ των 23 σχολείων που δια-

κρίθηκαν κατά τον φετινό διαγωνισμό, στον 
οποίο συμμετείχαν με δημιουργίες τους 
μαθητές από 280 σχολεία της χώρας.

Στον διαγωνισμό, ο οποίος διοργα-
νώθηκε από την ΕΡΤ Α.Ε., τη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 
και τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιο-
τηλεόρασης, συμμετείχαν ταινίες μαθη-
τών από σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, 
που κατέθεταν τα έργα τους στην κριτική 
επιτροπή από τον περασμένο Σεπτέμβριο 
έως τις 15 Φεβρουαρίου. Σκοπός του δι-
αγωνισμού ήταν να δοθεί στους μαθητές 
η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, 
να γίνουν δημιουργοί, να εξοικειωθούν 
με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής 
αφήγησης και να αποκτήσουν δεξιότητες 
οπτικοακουστικής αγωγής. Οι ομάδες 
μαθητών που συμμετείχαν, είχαν να επι-
λέξουν από μία ευρεία γκάμα θεματικών 
όπως περιβάλλον, φτώχεια, μετανάστευ-
ση, ρατσισμός, εκπαίδευση, οικογένεια, 
ανθρώπινες σχέσεις κ.ά., από τη μελέτη 
των οποίων στόχος ήταν να ευαισθητο-
ποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας 
του πλανήτη αλλά και εξασφάλισης όρων 
αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους 
κατοίκους του.

Διακρίσεις για κυκλαδίτικα σχολεία στον  
πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους

Με όρντινο τη φαντασία

Κ. Αρβανιτόπουλος:  
Το μόνο όριο είναι 
η φαντασία!

Η απονομή των βραβείων στους νικητές 
και διακριθέντες του διαγωνισμού, πραγ-
ματοποιήθηκε στις 3/4 σε ειδική εκδή-
λωση που διοργανώθηκε στο Υπουργείο 
Παιδείας. Κατά την παράδοση βραβείων ο 
Υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος, 
συνεχάρη όλες τις ομάδες μαθητών και 
τους συντελεστές που έλαβαν μέρος στον 
διαγωνισμό, επισημαίνοντας ότι «το σχο-
λειό, η διαδικασία απόκτησης της γνώσης 
και πνευματικών εφοδίων δεν είναι μία 
αποστειρωμένη διαδικασία, δεν είναι μια 
απλή άσκηση της διάνοιας στην απομνη-
μόνευση. Το σχολείο και η διαδικασία της 
γνώσης είναι μία διαδικασία δημιουργική, 
είναι μία διαδικασία του χώρου των ιδεών». 
Ο κ. Αρβανιτόπουλος, παρακίνησε τους 
μαθητές και τις μαθήτριες να συνεχίσουν 
με την ίδια δημιουργικότητα, τονίζοντας 
χαρακτηριστικά: «Το μόνο όριο στη ζωή του 
ανθρώπου είναι η δύναμη της φαντασίας 
του». Αξίζει να επισκεφθείτε τη σελίδα της 
ΕΡΤ Α.Ε., όπου βρίσκονται αναρτημένες 
οι νικήτριες και διακριθείσες ταινίες του 
διαγωνισμού και να τις παρακολουθήσετε 
όλες. Τα παιδιά που δούλεψαν για τον σκο-
πό αυτό, είναι βέβαιο ότι θα σας εκπλήξουν, 
θα σας συγκινήσουν, αλλά θα σας κάνουν 
και να προβληματιστείτε!

Οι «Παράλληλοι κόσμοι» του ΓΕΛ Σύρου

Ο ΟΙΣΤΡΟΣ
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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

σε συνεργασία µε το ΜΗΤΕΡΑ

Βασ. Σοφίας 121, 11524, Αθήνα / Τηλ.: 210 6436258, Fax: 210 6437043, Κινητό Τηλ.: 6974446000

TΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ. Βασιλέως Γεωργίου 12 & Λαοδίκης 33-35. Τ.Κ. 166 74 Αθήνα

Μαιευτική • Κύηση Υψηλού Κινδύνου • Πολύδυµη Κύηση • Κλασική Γυναικολογία 
• Γυναικολογική Ενδοκρινολογία • Υπογονιµότητα • Εξωσωµατική Γονιµοποίηση 
(IVF) • Ενδοµητρίωση και θεραπεία Laser • Διαγνωστική και Επεµβατική 
Λαπαροσκόπηση • Διαγνωστική και Επεµβατική Υστεροσκόπηση • Endometrial 
Ablation • Κολποσκόπηση • Ουρογυναικολογία • Laparoscopic Pelvic Floor 
Reconstruction • TVT • TOT • Vaginal Reconstruction • Γυναικολογική Ογκολογία 
• Υπερηχογραφία • 4D Απεικονίσεις

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αθ. ΧΑΝΔΑΚΑΣ MD MBA PhD
Eπιµελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας,

Princess Royal University Hospital, London
Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ε. Λέκτορας Imperial College London

Εξειδίκευση στη κύηση υψηλού κινδύνου
Λαπαροσκοπική χειρουργική
και ουρογυναικολογία

Σε αντίσταση καλεί 
τα μέλη του, τα μέλη 
όλων των συλλόγων 
αλλά και σύσσωμη 
την εκπαιδευτική κοι-
νότητα, ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδε-
μόνων Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπια-
γωγείου Άνω Σύρου, 
με στόχο την άμεση 
απόσυρση της πρό-
σφατης εγκυκλίου του 
Υπουργείου Παιδείας.

Η εν λόγω εγκύκλιος 
ζητά από τους Περιφε-
ρειακούς Διευθυντές 

Εκπαίδευσης να καταγράψουν 
άμεσα τις οργανικές θέσεις 
εκπαιδευτικών, ενόψει της 
έκδοσης απόφασης σχολικών 
μεταβολών, σε περιπτώσεις οι 
οποίες θεωρούνται «δυσανά-
λογες με το μαθητικό δυναμι-
κό», κάτι που αναγκαστικά θα 
οδηγήσει σε συγχωνεύσεις και 
υποβιβασμούς σχολείων, αλλά 
και αναδιανομή των οργανικών 
θέσεων των εκπαιδευτικών. Ήδη 
οι πρώτες αντιδράσεις είχαν ση-
μειωθεί την περασμένη εβδομά-
δα, όταν ο Σύλλογος Δασκάλων 
και Νηπιαγωγών Σύρου-Τήνου-
Μυκόνου σε ανακοίνωσή του 
χαρακτήριζε «κατάπτυστη» την 
εγκύκλιο, κάνοντας λόγο για 
προσπάθεια διάλυσης του δη-
μοσίου σχολείου.

Στο ίδιο μήκος κύματος οι 
γονείς και κηδεμόνες του Δη-
μοτικού Σχολείου και Νηπιαγω-
γείου Άνω Σύρου, κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου, ενημε-
ρώνοντας τους γονείς ότι βάσει 
του σχεδιασμού του Υπουργείου 
τόσο το Δημοτικό Σχολείο Άνω 
Σύρου, όσο και άλλα σχολεία της 
Σύρου θα πρέπει να κλείσουν ή 
να υποβαθμιστούν σε πενταθέ-
σια ή τετραθέσια.

«Ηθικό» είναι να 
παρέχεται υψηλής 
ποιότητας παιδεία

Όπως αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση του Συλλόγου, «με έκ-
πληξη πληροφορηθήκαμε από 
τα τοπικά μέσα ενημέρωσης 
πως ο Διευθυντής της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Νοτίου 
Αιγαίου, κ. Διονύσης Μεσσάρης, 
σχετικά με την υποβάθμιση των 
σχολείων υποστήριξε πως “το 
θέμα είναι να είναι ηθικό αυτό 
που θα προτείνουμε. Οι πολίτες 

όλα αυτά τα επωμίζονται και τα 
πληρώνουν. Θα πρέπει εμείς 
να κάνουμε το ηθικό”. Εμείς οι 
γονείς σε όλα αυτά απαντούμε 
πως ηθικό είναι η εκπαίδευση 
των παιδιών μας να είναι ανά-
λογη με τις θυσίες που έχουμε 
κληθεί να κάνουμε ως τώρα. 
Ηθικό είναι να μην απολυθούν 
δάσκαλοι, αλλά αντιθέτως να 
καλυφθούν όλα τα κενά, όλες 
οι ειδικότητες και η διδασκαλία 
να γίνεται σε τμήματα ολιγομελή 
για ποιοτική εκπαίδευση. Ηθικό 
είναι να πάψει αυτή η στρεβλή 
ιεράρχηση των αναγκών του 
κράτους και επιτέλους να πα-

ρέχονται υψηλής ποιότητας 
Δημόσια Υγεία και Παιδεία 
αδιαπραγμάτευτα. Ηθικό είναι 
να αποσυρθεί άμεσα αυτή η 
εγκύκλιος του Υπουργείου».

Γυρίζουμε  
χρόνια πίσω

Το Δ.Σ. του Συλλόγου πα-
ρατηρεί ότι το Υπουργείο 
αδιαφορώντας για την ιδιαι-
τερότητα των Κυκλάδων και 
την υποβάθμιση της δημόσιας 
εκπαίδευσης, θα οδηγήσει 
στη δημιουργία τετραθέσιων 
και πενταθέσιων Δημοτικών 

σχολείων, «όπου θα συμπτύσ-
σονται τάξεις που θα βολεύουν 
αριθμητικά», πρακτική που ξυ-
πνά μνήμες «από τις αφηγήσεις 

της γιαγιάς μας για το σχολείο 
της κατοχής». Ο Σύλλογος κα-
λεί όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς σε αντίσταση με κύριο 

αίτημα την απόσυρση της εγκυ-
κλίου: «Η αδράνεια, ο φόβος 
και το μούδιασμα που νιώθουμε 
απέναντι σε όλη αυτήν την επί-
θεση που δεχόμαστε τελευταία 
να σταματήσει τώρα. Τώρα που 
απειλείται ακόμα και το ελά-
χιστο που υποχρεούμαστε να 
παρέχουμε στα παιδιά μας ως 
κοινωνία, η Δημόσια δωρεάν 
παιδεία», υπογραμμίζεται στην 
ανακοίνωση.

Ο ΟΙΣΤΡΟΣ

Αντιδρούν στα σχέδια του Υπ. Παιδείας γονείς και 
κηδεμόνες του Δημ. Σχολείου-Νηπιαγωγείου Άνω Σύρου

“Κατοχικές” πρακτικές 
στην εκπαίδευση
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Γιάννης Aντ. Mαραγκός
IATPOΣ ΠNEYMONOΛOΓOΣ

• Σπιροµέτρηση • Oξυµετρία  •Αέρια αρτηρ. αίµατος 
•Παιδοπνευµολογία • Αναπνευστική αλλεργία (ρινίτις, άσθµα)
 • ∆ιαταραχές ύπνου (ροχαλητό, ηµερήσια υπνηλία, πρωϊνη 

κεφαλαλγία) - Μελέτη ύπνου • Ιατρείο διακοπής καπνίσµατος
(Πιστοποίηση Ελληνικής Πνευµονολογικής Εταιρείας)

Πλησίον I. N. Mεταµόρφωσης
Tηλ.: 22810 - 79610 Κιν.: 6974885353

Aλέξ. Λυκούργου 10 - Eρµούπολη

ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ
Μετεκπαιδευμένος στο Νοσοκομείο Santa Maria Nuova di Reggio  

Emilia στο υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς  
και στην παρακέντηση θυρεοειδούς με λεπτή βελόνα

Μετεκπαιδευμένος στην αισθητική ιατρική 
 Διεθνής Σχολής Αισθητικής Ιατρικής Νοσοκομείο: 

Fattebenefratelli Isola Tiberina, Ρώμη Ιταλίας.  
Botox filler (υαλουρονικό οξύ) ,  

Κυτταρίτιδα τοπική παχυσαρκία.  

• Τηλ. 22810-77321  • Fax: 22410 70224  • Κιν. 6932236952- 
6942606424 • Email: stpa1961@otenet.gr  

• Info: www.papavergis.com     
Οδός Μαυρομουστάκη 1- 2ος όροφος

(Λαλακιά ). Ερμούπολη Σύρου

•  Παθήσεις θυρεοειδούς  
• Υπερτρίχωση 
•  Ακμή 
• Διαταραχές εμμηνορρυσίας 
• Παχυσαρκία 
• Οστεοπόρωση, 

•  Σακχαρώδης διαβήτης 
•  Στειρότητα, ανικανότητα 
•  Υποφυσιακά αδενώματα, 
•  Διαταραχές ανάπτυξης  
   (κοντό ανάστημα)  
 •  Ενδροκρινική υπέρταση

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ -
 ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
Τηλ. 2281075410, κιν. 6973792284

Ηρώων Πολυτεχνείου και 
Παραλία Καρνάγιο, Ερμούπολη Σύρος

Ό,τι πρέπει να ξέρουν για την πρόληψη των τροχαίων ατυχη-
μάτων θα μάθουν σήμερα μαθητές της Τήνου στο πλαίσιο 

σχετικής ενημερωτικής εκστρατείας. Στόχος της δράσης είναι 
η ευαισθητοποίηση των νέων και η απόκτηση εκ μέρους τους 
γνώσεων, που θα οδηγήσουν στην αλλαγή συμπεριφοράς για 
την πρόληψη των τροχαίων. Η δράση υλοποιείται από τη Δ/
νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων της  
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Δ/νση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπ/σης του Νομού, μέσω του τμήματος σχολικών 
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και 
προαγωγής υγείας. Η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσκεψη στο 
Γυμνάσιο του νησιού και πραγματοποιείται με τη συνεργασία 
της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας-Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και 
Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ενημέρωση για την πρόληψη των τροχαίων στην Τήνο

26 “Θερινά Σχολεία” διοργανώνει φέτος το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη 
των νησιωτικών κοινωνιών

Τον ρόλο του ως πα-
ράγοντα συμμετοχής 
στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη 
του αιγαιοπελαγίτικου 
χώρου, έχει εδραιώ-
σει τον τελευταίο έναν 
χρόνο το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου.

Υ λοποιώντας μια μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική, 
που κινείται με κεντρι-

κούς άξονες τη διεθνοποίησή του 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου 
χώρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
εκπονεί ερευνητικά και αναπτυ-
ξιακά έργα που ενισχύουν την 
εξωστρέφεια του Ιδρύματος και 
στοχεύουν στην ολοκλήρωση 
της φυσιογνωμίας του.

Στη στρατηγική αυτή εντάσσε-
ται και το έργο «Το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, βασικός παράγοντας 
για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτι-
κου χώρου», του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση» 
που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (EKT) και 
Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-
2013], αντικείμενο του οποίου 
είναι η ανάπτυξη ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών και διοικητικών 
δράσεων καθώς των απαραί-
τητων υποδομών, δομών και 
διαδικασιών λειτουργίας. Τέ-
τοιες δράσεις, αναμένεται πως 

θα ενισχύσουν τη διεθνοποίη-
ση του Πανεπιστημίου, θα δια-
σφαλίσουν τη μακρόπνοη και 
συστηματική συνεργασία του 
με τις τοπικές κοινωνίες, συμ-
βάλλοντας στην ολοκλήρωσή 
τους σε μια ενιαία κοινωνία του 
Αρχιπελάγους.

Έξι δράσεις 
έως το 2015

Το έργο του Πανεπιστήμιου, 
στο οποίο έχουν συμμετάσχει μέ-
χρι σήμερα 137 διδάσκοντες, 48 
μόνιμοι υπάλληλοι και 176 εξω-
τερικοί συνεργάτες, υλοποιείται 
μέσα από έξι δράσεις, με χρονι-
κή διάρκεια από 20/09/2011 
έως 30/09/2015. Οι δράσεις 
περιλαμβάνουν την παρέμβαση 
και συνεργασία του Πανεπιστη-
μίου με τις τοπικές κοινωνίες, 
την ανάπτυξη δομών και υπο-
δομών για την υποστήριξη της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
διοίκησης αλλά και τη λειτουργία 
διεπιστημονικών και διατμηματι-
κών προγραμμάτων σπουδών, 
επιμορφωτικών προγραμμάτων 

με e-learning, στο πλαίσιο της 
δια βίου εκπαίδευσης. Το Πα-
νεπιστήμιο οργανώνει ακόμη 
διεθνή θερινά προγράμματα 
σπουδών σε πολλές θεματι-
κές, ενώ ασχολείται επίσης με 
την εκπαίδευση και υποστήριξη 
των τοπικών κοινωνιών και την 
αξιοποίηση ερευνητικών δρά-
σεων με αντικείμενο τη νησι-
ωτικότητα.

26 θερινά σχολεία 
για το 2013

Αξίζει να σημειωθεί ότι καλο-
καίρι του 2012 λειτούργησαν 
12 Θερινά Σχολεία σε πέντε 
νησιά, στα οποία συμμετείχαν 
550 άτομα (360 εκπαιδευό-
μενοι και 190 εισηγητές) από 

την Ελλάδα, Ευρώπη, τις ΗΠΑ 
αλλά και άλλες χώρες όπως 
Καναδά, Ιαπωνία, Κίνα καθώς 
και Τουρκία, Ιράν, Πακιστάν. 
Για το φετινό καλοκαίρι, οργα-
νώνονται 26 Θερινά Σχολεία 
σε επτά νησιά (Λέσβος, Χίος, 

Ρόδος, Σάμος, Λήμνος, Άνδρος 
και Φούρνοι) στους τομείς των 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, 
Θετικών επιστημών καθώς και 
στους τομείς των Επιστημών της 
Διοίκησης, του Περιβάλλοντος 
και των Τεχνολογιών Πληροφο-

ρίας και Επικοινωνιών. Αναλυτι-
κές πληροφορίες για τα θερινά 
σχολεία που προγραμματίζονται 
για το φετινό καλοκαίρι είναι 
διαθέσιμες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση summerschools.pns.
aegean.gr 

Ο ΟΙΣΤΡΟΣ
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ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΡΩΜΗΣ «LA SAPIENZA»

τ. Επιστημονικός Συντονιστής
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΚΥΚΛΑΔΩΝ

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ • ΟΜΑΔΕΣ • ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εθνικής Αντιστάσεως 12, 2ος Όροφος
ΤΗΛ.: 2281085165, κινΗΤο: 6937082758

∞§∂•∞¡¢ƒ√™ °∫∂§π∞™
√ƒ£√¶∂¢π∫√™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™

∂¡∏§π∫ø¡ - ¶∞π¢ø¡

¶·ı‹ÛÂÈ˜ ™ÔÓ‰˘ÏÈÎ‹˜ ™Ù‹ÏË˜ - ÕÎÚ·˜ ÃÂÈÚfi˜
∞ıÏËÙÈÎ¤˜ Î·ÎÒÛÂÈ˜ - ¶·È‰ÔÔÚıÔÂ‰ÈÎ‹

π·ÙÚÂ›Ô: °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 17∞ (ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘) ∂ÚÌÔ‡ÔÏË
¢¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 09:00 - 13:00 
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Θα δεχθεί ασθενείς στη Σύρο 
 την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 
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Dr. Surgical & clinical Fellow τμήματος Αγγειακής & Ευδαγγειακής

Χειρουργικής Leicester Royal infirmary, Leicester/Μ. Βρετανίας

Ως μάννα εξ  
ουρανού 
αντιμετώπισαν οι 
κάτοικοι της Αμοργού 
την μετ΄ εμποδίων 
άφιξη λόγω κακοκαι-
ρίας, των εθελοντών 
ιατρών της “Ανοιχτής 
Αγκαλιάς” στο νησί, 
αφού οι ανάγκες στον 
τομέα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών Υγεί-
ας, καλύπτονται μόνο 
στα λόγια από το 
αρμόδιο υπουργείο.

Της ΑΝΝΑΣ-ΤΕΡΕΖΑΣ 
ΔΑΛΜΥΡΑ

Ο δήμαρχος, Νικήτας 
Ρούσσος, μέσω της 
εφημερίδας ευχαριστεί 

τους εθελοντές ιατρούς για το πο-
λύτιμο έργο που παρέχουν στους 
δημότες από χθες, που βρίσκονται 
στο Κέντρο Υγείας, αλλά και στα 
σχολεία του νησιού, ενώ την ίδια 
στιγμή, μιλάει για την επιτακτική 
ανάγκη να γίνουν πράξη οι εξαγγε-
λίες του υπουργού Υγείας, Ανδρέα 
Λυκουρέντζου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμε-
ρα στις 12.30 στο Γυμνάσιο της 

Χώρας θα πραγματοποιηθεί ομιλία 
από εξειδικευμένη Ψυχολόγο του 
κλιμακίου με θέμα: “Η δική μου 
κρίση: Εφηβεία - σκέψεις και 
προβληματισμοί”.

Η “Ανοιχτή Αγκαλιά” 
κάλυψε σημαντικά 
κενά

Αναφορικά με την παρουσία 
της “Ανοιχτής Αγκαλιάς” αλλά 
και σχετικά με την επικρατούσα 
κατάσταση στο πεδίο της Υγείας 
στην Αμοργό, ο κ. Ρούσσος τονί-
ζει: “Δεν είναι η πρώτη φορά που 
η “Ανοιχτή Αγκαλιά” επισκέπτε-
ται την Αμοργό. Φέτος ήρθε με 
όλες τις ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός, Οδοντίατρος, 
Παθολόγος, Ορθοπεδικός, Ενδο-
κρινολόγος, Οφθαλμίατρος, Καρ-
διολόγος, Ακτινολόγος, Τεχνολό-

γος, Νευρολόγος, Δερματολόγος, 
Ψυχολόγος και Μαία) και άρχισε 
από σήμερα (σ.σ. χθες) να εξετάζει 
όχι μόνο τα παιδιά στα σχολεία 
αλλά και όποιον ηλικιωμένο προ-
σέρχεται στο Κέντρο Υγείας. Μέ-
χρι πριν δύο μήνες είχε μόνο έναν 
αγροτικό ιατρό. Τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, ευτυχήσαμε - και 
το λέω κυριολεκτικά - να έχουμε 
έναν ιατρό εξειδικευμένο γενικής 
ιατρικής, ο οποίος ήρθε με δική 
του θέληση περισσότερο, παρά 
με τη θέληση της Πολιτείας, την 
οποία πολύ καιρό πιέζαμε και πα-
ρακαλούσαμε για να επιτύχουμε 
αυτή τη μετακίνηση”, επισημαίνει 
στη συνέχεια, για να αναφέρει συ-
μπληρωματικά ότι: “Έχουμε τα τρία 
αγροτικά ιατρεία εκ των οποίων 
τα δύο είναι στελεχωμένα, της 
Αιγιάλης και των Καταπόλων. Της 
Αρκεσίνης είναι κενό. Επομένως, 

ο ερχομός της “Ανοιχτής Αγκαλι-
άς” καλύπτει ένα κενό, που είναι η 
απουσία ειδικευμένων ιατρών”.

“Θα θωρακιστεί η Υγεία”
Μέσω συνέντευξης που παραχώρησε χθες το πρωί 

στη ΝΕΤ, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, 
υποστήριξε ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα 
θωρακιστούν οι δομές Υγείας στη νησιωτική περιοχή. 
Συγκεκριμένα, ο υπουργός τόνισε ότι “το τακτικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό που θα προσληφθεί άμεσα, 
θα αξιοποιηθεί για τη στελέχωση των Μονάδων Υγείας 
των νησιών καθώς και τις Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας”. Αναμένεται λοιπόν να παρατηρήσουμε σε 
ποιο βαθμό οι δημόσιες δηλώσεις του υπουργού θα 
γίνουν πραγματικότητα προκειμένου να ανακουφιστεί 
η νησιωτική περιοχή.

Ο δήμαρχος Αμοργού για την κατάσταση  
του Κέντρου Υγείας και των αγροτικών ιατρείων

“Δεν αρκούν οι εξαγγελίες”
“Ευχάριστο γεγονός η άφιξη της “Ανοιχτής Αγκαλιάς””, δηλώνει ο ίδιος

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος, κληθείς να 
παραχωρήσει τη θέση του σχετικά με τις 
εξαγγελίες του αρμόδιου υπουργού, ο 
οποίος πρόσφατα έκανε λόγο για “θωράκι-
ση” των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας 
στο Αιγαίο, υποστήριξε: “Εμείς πιστεύουμε 
ότι δεν αρκούν οι εξαγγελίες. Εάν αυτές 
οι εξαγγελίες έχουν πραγματικά βάση και 
είναι πραγματική πρόθεση του υπουργού 
θα φανεί τουλάχιστον για την περίπτωση 
της Αμοργού. Θα φανεί κατά πόσον αυτός 

ο ιατρός που σας είπα, ο οποίος είναι 
μετακινούμενος από το Κέντρο Υγείας 
της Σπάρτης, θα μετατεθεί τελικά σε εμάς 
αφού αποτελεί και επιλογή του. Γι αυτό 
πιέζουμε τον υπουργό. Παλεύουμε ένα 
χρόνο γι αυτή τη μετακίνηση. Πιστεύω ότι 
αν οι εξαγγελίες του υπουργού “αγγίζουν” 
την αλήθεια, ώστε να στελεχωθούν τα 
Κέντρα Υγείας στα νησιά, τότε αυτό θα το 
αποδείξει στην περίπτωση της Αμοργού” 
δηλώνει καταλήγοντας.

Απαραίτητη η μετάθεση του ιατρού
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Έναν τρόπο άμεσης  
επικοινωνίας με τους 
κατοίκους του δήμου 
Σίφνου “εφαρμόζει” 
ο δήμαρχος Ανδρέας 
Μπαμπούνης  
πραγματοποιώντας 
ενημερωτικές  
συναντήσεις στους  
οικισμούς του νησιού.

Της ΑΝΝΑΣ – ΤΕΡΕΖΑΣ 
ΔΑΛΜΥΡΑ

Σκοπός των συγκεκριμένων ενερ-
γειών αποτελεί η καταγραφή 
των θέσεων και των απόψεων 

των δημοτών, αλλά ταυτόχρονα και η 
ενημέρωσή τους σχετικά με την οικο-
νομική πορεία του δήμου, καθώς επί-
σης και την πορεία σημαντικών έργων 
αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Πρόκειται για μία μορφή δημοκρατι-
κότερης επικοινωνίας που αναμφισβή-
τητα δείχνει να σέβεται τους κατοίκους 
και να αφουγκράζεται τα προβλήματα 
της καθημερινότητάς τους, για την οποία 
παραχώρησε τις δηλώσεις του στην 
“Κοινή Γνώμη” ο ίδιος. 

“Ανοιχτός” διάλογος  
με τους κατοίκους

Μιλώντας αναλυτικά, ο κ. Μπαμπού-
νης επεσήμανε πως οι ενημερωτικές 
συναντήσεις εντάσσονται στη λογική 
της άμεσης επικοινωνίας με τους κα-
τοίκους που βιώνουν καθημερινά τα 
προβλήματα του τόπου. “Κάνουμε τις 
συναντήσεις με το σκεπτικό να υπάρ-
χει άμεση ενημέρωση των δημοτών 
στους οικισμούς για τα διάφορα θέματα 
που έχουν απασχολήσει το δήμο αλλά 
και για να ακούσουμε τις δικές τους 
απόψεις”, υποστηρίζει, αναφέροντας 
παρακάτω ότι: “Είναι ένας άλλος τρόπος 
επικοινωνίας με τους κατοίκους, μία 
άμεση επαφή με τον κόσμο προκειμέ-
νου να ανταλλάξουμε πληροφορίες και 
να μιλήσουμε για τα προβλήματα του 
εκάστοτε οικισμού. Θεωρώ ότι είναι 
πολύ καλή η ανταπόκριση του κόσμου. 
Είναι άκρως ικανοποιητική σε βαθμό 
που δεν το περίμενα”.

Ο δήμαρχος, επιπλέον, επεσήμανε 
ότι, οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια των συ-
ζητήσεων εκφράζουν τους προβληματι-
σμούς τους αναφορικά με ζητήματα του 
οικισμού, τα οποία “άμεσα ή έμμεσα” 
όπως σχολίασε, “μπορούν να λυθούν” 
ωστόσο εκτός αυτών, αρκετές φορές 

επισημαίνουν και θέματα που αφορούν 
στην οικονομική κρίση και στον τρόπο 
με τον οποίο η ύφεση έχει επηρεάσει 
την καθημερινότητά τους. Σημειώνεται 
πως, ο δήμαρχος έχει ήδη συναντηθεί 
με τους κατοίκους στα Εξάμπελα, στην 
Καταβατή, στον Πλατύ Γυαλό και στην 
Απολλωνία, ενώ συνεχίζονται οι συ-
ναντήσεις στις υπόλοιπες περιοχές, οι 
οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν 
στις 15 Απριλίου.

“Περιστολή δαπανών και 
μείωση ελλείμματος”

Πρώτιστο ζήτημα στο οποίο επικε-
ντρώνεται ο δήμαρχος κατά τη διάρκεια 
των ενημερωτικών συναντήσεων είναι 
η οικονομική διαχείριση των εσόδων 
και των εξόδων του δήμου Σίφνου. Με 
δεδομένο ότι ο εν λόγω δήμος είναι 

ένας ελλειμματικός δήμος, ο κ. Μπα-
μπούνης σημειώνει: “Ξεκινώ πάντοτε 
την τοποθέτησή μου που σχετίζεται 
με τα οικονομικά θέματα του δήμου. 
Αναφέρω ότι έχει μειωθεί η κρατική 
επιχορήγηση κάτι που σίγουρα δε μας 
εξυπηρετεί στην υλοποίηση του οράμα-
τος που είχαμε σκεφθεί σαν δημοτική 
αρχή και φυσικά ζητάμε την κατανόηση 
του κόσμου, εξαιτίας της υφιστάμενης 
οικονομικής κατάστασης. Τα δεδομένα 
είναι δύο. Ένας δήμος που ήταν ελ-
λειμματικός κατά 800 χιλιάδες ευρώ 
και από την άλλη η μειωμένη κρατική 
χρηματοδότηση που μειώθηκε στο 
50%”, σχολιάζει, συμπληρώνοντας 
ακολούθως πως, ως δημοτική αρχή τα 
πρώτα δυο καλλικρατικά έτη, “Καταφέ-
ραμε να μη χρεοκοπήσει ο δήμος μας 
και να στηρίζεται στα δικά του πόδια. 
Αυτό το έλλειμμα το έχουμε μειώσει 

κατά 200 χιλιάδες ευρώ. Είναι ένα ση-
μαντικό βήμα σίγουρα” υποστηρίζει, το 
οποίο επετεύχθη με το “νοικοκύρεμα” 
στις δαπάνες. “Έχουμε προχωρήσει σε 
τρομερό βαθμό στην περιστολή των 
δαπανών μας και τα έξοδά μας αφο-
ρούν καθαρά λειτουργικές δαπάνες”, 
τόνισε, σχολιάζοντας ότι το γενικότερο 
οικονομικό κλίμα είναι ο λόγος για τον 
οποίο “δεν τάξαμε λαγούς με πετραχή-
λια στους δημότες”.

Περιβαλλοντικά  
και αναπτυξιακά έργα

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος δήλωσε 
ότι η ενημέρωση προς τους δημότες 
είναι πολυεπίπεδη. Συνεχίζοντας, 
υπογράμμισε ότι έμφαση στις εν λό-
γω συγκεντρώσεις, δίδεται στο πεδίο 
που αφορά στα έργα που υλοποιούνται 

ή που υπάρχουν ακόμη σε θεωρητικό 
πλάνο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: “Στον 
τομέα του Περιβάλλοντος έχουμε προ-
χωρήσει σε σημαντικές ενέργειες για να 
μπορέσουμε να πετύχουμε την ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων 
στη Σίφνο. Από το Νοέμβριο του 2012 
έχουμε ξεκινήσει τα έργα του Χ.Υ.Τ.Α., 
έργο μεγαλύτερο των 2 εκατομμυρίων 
ευρώ, ενώ έχουμε ενταχθεί ως δήμος 
σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
για τη λειτουργία της κομποστοποίη-
σης”. Ακόμη, ο ίδιος αναφέρθηκε και 
στη λειτουργία της ανακύκλωσης που 
υπάρχει από το 2008 στο νησί. “Όλες 
αυτές οι ενέργειες θα μας βοηθήσουν 
να διαχειριστούμε όπως πρέπει τα 
απορρίμματα και να θάβουμε μόνο το 
20% αυτών”.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, έργα ση-
μαντικά για το νησί που αναμένεται να 
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ το τρέχον έτος, 
είναι και εκείνα που αφορούν στο ενιαίο 
δημοτικό σχολείο και στην αποχέτευση 
των κεντρικών οικισμών, “έργα που 
θα εξυπηρετήσουν τους αρκετά τους 
κατοίκους”, τόνισε.

Ο Ανδρέας Μπαμπούνης μιλάει για τις ενημερωτικές  
συναντήσεις με τους κατοίκους της Σίφνου

Άμεση δημοκρατία
 Οικονομικά θέματα και αναπτυξιακά  
έργα απασχολούν δήμο και δημότες

Μείωση του ελλειμματικού  
προϋπολογισμού κατά 200 χιλιάδες ευρώ

Ο κ. Μπαμπούνης μίλησε σχετικά και με τα ζητήματα 
που απασχολούν τους επιχειρηματίες του νησιού. Από 
την επικοινωνία που έχει με τους δημότες μέσω των 
ενημερωτικών συναντήσεων έως αυτό το χρονικό διά-
στημα, τόνισε ότι “Ο προβληματισμός των επαγγελματιών 
σχετίζεται με την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας. Ο 
δήμος Σίφνου σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να βοηθήσει 
άμεσα” υπογράμμισε, εκφράζοντας τον προβληματισμό 
του για τη μελλοντική σύνδεση του νησιού, αφού όπως 
εξήγησε, παρά το γεγονός πως: “Βλέπουμε ότι στο 
πεδίο του Τουρισμού τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα 
συγκριτικά με την περυσινή χρονιά για το νησί μας και 
ότι το 2012 μετρήσαμε αύξηση των επισκεπτών σε 
σχέση με το 2011” ωστόσο “είναι σίγουρα ένα σοβαρό 
πρόβλημα η ελλιπής ακτοπλοϊκή σύνδεση”. Στα ανωτέρω 

μάλιστα, ο δήμαρχος πρόσθεσε, ότι δε συνηγορεί θετικά 
το γεγονός και της “μη έγκαιρης δημοσιοποίησης των 
δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες”.

Ακτοπλοϊκός πονοκέφαλος στους επαγγελματίες 

Υγεία και νησιωτικότητα
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις 

του, σχετικά με το περιεχόμενο των 
ενημερωτικών συναντήσεων, ο δή-
μαρχος, πραγματοποίησε ιδιαίτερη 
αναφορά και σε ό,τι αφορά στις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας στο 
νησί. Όσον αφορά στον ευαίσθητο 
τομέα, ο κ. Μπαμπούνης επεσήμανε 
ότι παρά την ύπαρξη πολλών προ-
βλημάτων και των ζητημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Σίφ-
νου εξαιτίας των ελλείψεων και της 
υποστελέχωσης του Πολυδύναμου 
Περιφερειακού Ιατρείου, ωστόσο 
η δημοτική αρχή, στο βαθμό που 
μπορεί να παρεμβαίνει και να ανα-
κουφίζει, έχει πραγματοποιήσει μία 
σειρά από ενέργειες προς όφελος 
των πολιτών. Ενδεικτικά, ο Ανδρέας 
Μπαμπούνης σημείωσε: “Προχωρή-
σαμε στην ομαδική ασφάλιση όλων 
των μονίμων κατοίκων του νησιού 
σε συνεργασία με την Interamerican 
και το δημοτικό ΕΚΑΒ”, γεγονός που 
όπως υποστήριξε, καθησυχάζει τους 
δημότες σε “μία περίοδο ιδιαίτερης 
αστάθειας” και κυρίως στα ζητήματα 
των διακομιδών. “Φανταστείτε ότι 
το χειμώνα έχουμε λιγότερα ακτο-
πλοϊκά δρομολόγια. Αυτό κάνει τους 
κατοίκους να βιώνουν την ανασφά-
λεια”, κατέληξε.
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Στο έλεος της  
σκληρής πολιτικής 
της Τρόικας βρίσκεται 
άλλη μία μονάδα 
υγείας στις Κυκλάδες, 
η οποία αντιμετωπίζει 
μέγα θέμα με την 
προμήθεια υλικών, 
αλλά και βασικών 
αγαθών για την υγεία 
των κατοίκων, αλλά 
και των επισκεπτών.

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΣΥΛΙΒΑΝΗ

Μ ετά τη Μήλο,  την 
Πάρο, τη Νάξο, τη 
Σίφνο, την Κύθνο, 

την Κέα, SOS εκπέμπει τώ-
ρα και το Κέντρο Υγείας της 
Σαντορίνης.

Ο πρόεδρος της Διοικού-
σας Επιτροπής της μονάδας, 
Ιωάννης Λαμπράκης, αποκα-
λύπτει ότι το Κ.Υ έχει φτά-
σει σε τέτοιο σημείο, όπου 
υπάρχει ακόμη έλλειψη και 
από φιάλες οξυγόνου.

Προς το παρόν ο Σύλλογος 
Στήριξης του Κ.Υ προμηθεύει 
με οξυγόνο την υγειονομική 
μονάδα, όπως επίσης την 
προμηθεύει και με αναλώ-
σιμα υλικά, απαραίτητα για τη 
λειτουργία του. Χωρίς πάντως 
την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
οι μονάδες στα περισσότε-
ρα νησιά των Κυκλάδων θα 
είχαν βάλει λουκέτο, με όλα 
τα συνεπακόλουθα.

“Κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου”

Η “Κοινή Γνώμη” στην προ-
σπάθειά της να καταγράψει τα 
προβλήματα που υπάρχουν 
στα νησιά, επικοινώνησε με 
τον πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής του Κέντρου Υγεί-
ας Θήρας, κ. Λαμπράκη, ο 
οποίος πραγματικά έκανε συ-
γκλονιστικές αποκαλύψεις. 

Ειδικότερα, καταγγέλλει 

ότι προς μεγάλη του έκπλη-
ξη ενημερώθηκε για τη λή-
ξη και τη μη ανανέωση της 
σύμβασης, που αφορά την 
αναγόμωση των φιαλών οξυ-
γόνου. Κάτω από αυτή την 
κατάσταση, ο κ. Λαμπράκης 
αναγκάστηκε να καταφύγει 
σε χορηγία ιδιωτών και στο 
Σύλλογο Στήριξης του ΚΥ, 
προκειμένου να καλυφθεί n 

υγειονομική μονάδα για 10 
επιπλέον μέρες.

“Η ενημέρωση που έχουμε 
από το νοσοκομείο της Σύρου, 
αλλά και από τις εταιρίες από 
τις οποίες προμηθευόμασταν 
οξυγόνο, είναι ότι δεν έχει 
ανανεωθεί ακόμη η σύμβα-
ση για τη σχετική προμήθεια. 
Είμαστε σε αυτόν τον παρο-
νομαστή προς το παρόν και 

δεν έχω ακόμη κάτι νεότερο. 
Γνωρίζω ότι το νοσοκομείο 
της Σύρου έχει πλέον αυτό-
ματη μονάδα οξυγόνου, με 
αποτέλεσμα να μη χρειάζεται 
την εταιρία αναγόμωσης των 
φιαλών και δεν ξέρω σε ποιο 
συμπέρασμα να οδηγηθώ. 
Είμαστε, αυτή τη στιγμή που 
μιλάμε σε ένα αδιέξοδο”, δή-
λωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν ευσταθεί 
το γεγονός ότι το απόθεμα 
σε οξυγόνο φθάνει μόνο για 
τις επόμενες 10 ημέρες, ο 
κ. Λαμπράκης απάντησε ότι 
έκανε ότι θεώρησε εκείνος 
αναγκαίο για να αποφύγει 
δυσάρεστες καταστάσεις. 
Συγκεκριμένα, απευθύνθη-
κε στο Σύλλογο Στήριξης 
του Κέντρου Υγείας και με 

την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
ανανεώθηκαν οι φιάλες οξυ-
γόνου μέχρι να υπάρξει μία 
επίσημη ανακοίνωση για το 
τι πρόκειται να γίνει με την 
ανανέωση της σύμβασης.

Στην επισήμανση εάν το 
αυτόνομο τμήμα του νοσοκο-
μείου μπορεί να προμηθεύσει 
το Κ.Υ με φιάλες οξυγόνου, 
ο πρόεδρος της Διοικούσας 
υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο 
δε μπορεί να γίνει, διότι η 
μονάδα αυτή δεν ενδείκνυται 
για κάτι τέτοιο.

Να σημειωθεί ότι για το 
συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Λα-
μπράκης απέστειλε και σχε-
τική επιστολή στον υπουρ-
γό Υγείας κ. Λυκουρέντζο, 
καλώντας τον να προβεί σε 
άμεσες ενέργειες, προκει-
μένου το Κέντρο Υγείας να 
αποκτήσει ξανά την οριακή 
του δυνατότητα να εξυπη-
ρετεί τους ασθενείς, διότι 
σε διαφορετική κατάσταση 
θα θρηνήσουν άδικα, όπως 
σημειώνει, πολίτες και επι-
σκέπτες του νησιού.

SOS και από το Κέντρο Υγείας της Σαντορίνης

Τους τελειώνει το οξυγόνο
Η μονάδα συνεχίζει και λειτουργεί χάρην της 

βοήθειας του Συλλόγου Στήριξης του Κ.Υ 
Επιστολή απελπισίας του προέδρου της 

 Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ, Ιωάννη Λαμπράκη

Θα μπορούσαν τα 
πράγματα σε ιατρικό 
προσωπικό να ήταν 
και καλύτερα

Από θέμα στελέχωσης 
σε ιατρικό προσωπικό, το 
Κέντρο Υγείας Θήρας δεν 
έχει χτυπήσει “κόκκινο”, 
αλλά σαφώς τα πράγματα 
θα μπορούσαν να είναι και 
καλύτερα, εν όψει και της κα-
λοκαιρινής περιόδου. Τον 
Ιούνιο λήγει η σύμβαση με 
τον επικουρικό καρδιολόγο 
και ενώ έχουν γίνει όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες να 
επαναπροκηρυχθεί η θέση, 
οι ενδείξεις δεν είναι θετικές. 
Επίσης, κενή θα παραμείνει 
η θέση του ορθοπεδικού για 
τους επόμενους 4 μήνες.

Τέλος, οι εφημερίες, σύμ-
φωνα με τον κ. Λαμπράκη, 
καλύπτονται με υπερβάλλον 
ζήλο από τους γιατρούς. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, τεράστιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει 
σε αναλώσιμα και σε φάρμακα, αφού όπως ενημερώθηκε από το 
αρμόδιο, είναι ελάχιστες πια είναι οι συμβάσεις και αναγκάζονται 
να προβαίνουν σε εξωσυμβατικές προμήθειες.

“Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα έγκαιρης προμήθειας υλικών. 
Δηλαδή μπαίνουμε σε μία διαδικασία εξωσυμβατικής προμήθειας, 
να παίρνουμε προσφορές από τρεις ή τέσσερις ή πέντε εταιρίες 
για συγκεκριμένα υλικά, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν 
χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα οι εταιρίες να μη μπαίνουν στη 
διαδικασία της προσφοράς”.

Τα υλικά αυτά, όπως οι γάζες, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
της μονάδας και για αυτό το λόγο η Διοικούσα Επιτροπή προσφεύγει 
και πάλι στο Σύλλογο Στήριξης, το οποίο συνδράμει και σε αυτό 
τον τομέα.

Αγοράζουν ακόμη και τις γάζες
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Η Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής 
Θαλάσσης του Ναυτικού 
Ομίλου Σύρου, ξεκινά εαρινά 
μαθήματα ιστιοπλοΐας στο 
τελευταίο δεκαήμερο του 
Απριλίου.

Σκοπός της Σχολής είναι η γνωριμία 
των μαθητών με το άθλημα και η 
απόκτηση των απαραίτητων γνώ-

σεων για να συμμετέχουν σ’ αυτό. Επίσης, 
η απόκτηση ευρύτερης γνώσης γύρω από 
τη θάλασσα και το σκάφος.

Τα μαθήματα της Σχολής διακρίνονται σε 
θεωρητικά και πρακτικά, που γίνονται στα 
γραφεία του Ομίλου και στα σκάφη του Ν.Ο. 
Σύρου. Το πρόγραμμα αποτελείται από 20 
ώρες θεωρητικών και 60 ώρες πρακτικών 
μαθημάτων. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνο-
νται 1-2 φορές την εβδομάδα και ακολου-
θούν 2 τετράωρα πρακτικής άσκησης εβδο-
μαδιαία, σε ομάδες 8-9 ατόμων. Δίδονται 
σημειώσεις του Ν.Ο. Σύρου και προτείνονται 
επίσης και άλλα κατάλληλα βιβλία.

Ο κύκλος των μαθημάτων ολοκληρώ-
νεται με την συμμετοχή των μαθητών σε 

ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή εκπαιδευτικά 
ταξίδια με σκάφη του Ν.Ο. Σύρου. Στο τέ-
λος των μαθημάτων και μετά από γραπτές 

εξετάσεις, οι μαθητές αποκτούν πτυχίο το 
οποίο πιστοποιεί ότι έχουν τις απαραίτητες 
γνώσεις Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης, 

με το οποίο μπορούν να έχουν την δυνα-
τότητα πλοήγησης ιστιοπλοϊκού σκάφους, 
όπως ορίζει ο νόμος.

Θέλοντας να κάνουμε γνωστό στο ευ-
ρύτερο κοινό της Σύρου το άθλημα της 
Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης, το Δ.Σ. 
του Ναυτικού Ομίλου Σύρου αποφάσισε 
λόγω της οικονομικής κρίσης, να μειώ-
σει το κόστος συμμετοχής της Σχολής, 
να έχουν κίνητρο συμμετοχής όλοι οι 
ενήλικοι αθλητές του Ομίλου από όλα τα 
τμήματα του, όπως και ειδικές κατηγορίες 
συμπολιτών μας που σχετίζονται με την 
θάλασσα.

Επίσης μέσα από το αγωνιστικό-προ-
πονητικό τμήμα ευελπιστούμε να έρθουν 
παλιοί ιστιοπλόοι να χαρούν το αγωνιστικό 
σκάφος ΟΥΣΙΡΑ του Ομίλου, να έχουν την 
ευκαιρία να ξαναθυμηθούν τη ναυτιλία 
και τους κόμπους, να τιμονεύσουν σε δι-

άφορες πλεύσεις, να κάνουν αναγνώριση 
ακτών και να χρησιμοποιήσουν πορτολά-
νους, σε θαλάσσιες εξορμήσεις.

Αγωνιστικό Τμήμα
Μέσα στα πλαίσια του Αγωνιστικού τμή-

ματος, ξεκινά επίσης τμήμα με παλιούς 
αθλητές και κατόχους Πτυχίου Ιστιοπλοΐας, 
προπονήσεις και εκπαίδευση, με μηνιαία 
συνδρομή και ειδική μέριμνα για φοιτη-
τές. Το τμήμα θα λειτουργεί 2 φορές την 
εβδομάδα, με 4 ώρες προπόνηση κάθε 
φορά. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
στις συμμετοχές.

Απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 
ετών. Πληροφορίες – Συμμετοχές: 
Νεώσοικος(Δίπλα στο Λιμεναρχείο) - ΕΡ-
ΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ. 22810 88666 (10-2μ.μ) 
Κ. Ράνια Κρητικού, Κιν: 6972204356, 
6982555707

Σχολή Ιστιοπλοΐας

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (1η αγωνιστική): Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 0-1| ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙ-
ΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ Αναβλήθηκε ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική): Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 
- ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ 0-0 ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική): ΑΕ ΝΑΞΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 3-0 2η Φάση Πρωταθλήματος Παίδων  
(2η αγωνιστική) : Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 5-0 ΜΠΑΡΑΖ ΠΑΙΔΩΝ (1η αγωνιστική): Α.Ο. 
ΠΑΡΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ 3-0

Βαθμολογία μπαράζ

 Ομάδα Β Αγ Ν Ι Ήττες Υπέρ Κατά

1. Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 3 1 1 0 0 1 0

2. ΝΕΟΙ ΟΛ.ΣΥΡΟΥ 1 1 0 1 0 0 0

3. Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 1 0 1 0 0 0

4. Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 0 1 0 0 1 0 1

Βαθμολογία νέων 1ος όμιλος

 Ομάδα Β Αγ Ν Ι Ήττες Υπέρ Κατά

1. ΝΕΟΙ ΟΛ. ΣΥΡΟΥ 20 8 6 2 0 22 2

2. Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 16 8 5 1 2 21 8

3. Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 12 8 4 0 4 13 18

4. Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 8 8 2 2 4 8 12

5. Α.Ο. ΤΗΝΟΥ -3 8 0 1 7 2 26

 Παρατηρήσεις:Το σωματείο ‘Α.Ο. ΤΗΝΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. Πρακτικό υπ αριθμ. 8/28-2-2013 της 
Π.Ε./Ε.Π.Σ.Κ.  Το σωματείο ‘Α.Ο. ΤΗΝΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. Πρακτικό υπ αριθμ, 10/14-3-2013 της 
Π.Ε./Ε.Π.Σ.Κ.

2ος όμιλος

 Ομάδα Β Α Ν Ι Ήττες Υπέρ Κατά

1. Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 25 9 8 1 0 28 3

2. Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 20 8 7 1 0 31 6

3. Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 18 9 6 0 3 36 16

4. Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 15 9 5 0 4 26 16

5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 7 8 3 0 5 26 26

6. Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 1 10 1 0 9 17 60

7. ΑΕ ΝΑΞΟΥ ΟΛ. -4 9 0 0 9 5 42

 Παρατηρήσεις:  Το σωματείο ‘Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ’ έχει -2 βαθμούς. απάφαση Π.Ε. 32/12-12-2012  
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΠΑΡΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. ΑΠΟ ΠΕΡΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (απόφαση Π.Ε. 10/18-4-2012)  
Το σωματείο ‘ΑΕ ΝΑΞΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ’ έχει -2 βαθμούς. απόφαση Π.Ε. 3/24-1-2013 Το σωματείο ‘ΑΕ 
ΝΑΞΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ’ έχει -2 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8/28-2-2013 ΤΗΣ Π.Ε.  Το σωματείο 
‘ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/21-2-2013

Βαθμολογία 2ης φάσης παίδων

 Ομάδα Β Αγ Ν Ι Ήττες Υπέρ Κατά

1. ΝΕΟΙ ΟΛ. ΣΥΡΟΥ 6 2 2 0 0 6 1

2. Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 6 3 2 0 1 6 2

3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 3 3 1 0 2 3 3

4. Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 0 2 0 0 2 0 9

Βαθμολογία μπαράζ παίδων

 Ομάδα Β Αγ Ν Ι Ήττες Υπέρ Κατά

1. Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 3 1 1 0 0 3 0

2. ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ 0 1 0 0 1 0 3

Ο Παμμηλιακός νίκησε 
με 1-0 τον Πανθηραϊκό, 
για τα μπαράζ του πρω-
ταθλήματος και απέκτησε 
μεγάλο πλεονέκτημα για 
τη συνέχεια. 

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο 
γήπεδο της Ίου και το παρα-
κολούθησαν συνολικά 400 

φίλαθλοι. Στην Ίο βρέθηκαν φίλαθλοι 
και των δύο ομάδων που έδωσαν 
άλλο “χρώμα” στην αναμέτρηση. Οι 
Μηλιοί με τη νίκη τους αυτή απέκτη-
σαν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αφού 
ασκεί πίεση, τόσο στην Μύκονο όσο και 
στον Αίαντα, που το δικό τους παιχνίδι 
αναβλήθηκε.

Από την άλλη πλευρά, οι Σαντορινιοί 
με την ήττα τους αυτοί “μπήκαν” σε πε-
ριπέτειες, αφού είναι υποχρεωμένοι να 
κυνηγούν από την αρχή της διαδικασίας 
τις υπόλοιπες ομάδες (αν και ξεκίνησαν 
σαν ένα απο τα φαβορί).

Ο Παμμηλιακός έπαιξε έξυπνα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρη-
σης, αφού έδωσε χώρο στους παίκτες 
του Πανθηραϊκού που ήταν σαφώς 
πιο ποιοτική ομάδα και χτυπούσε στις 
αντεπιθέσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα οι Μηλιοί 
δίκαια απέσπασαν το χειροκρότημα 
από τους 150 περίπου Σαντορινιούς 
που βρέθηκαν στην εξέδρα του γηπέ-
δου της Ίου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι της αναμέ-
τρησης, οι δύο ομάδες από την έναρξη 
του αγώνα έδειξαν ότι θα κοιτούσαν 
να διασφαλίσουν τα νότα τους και στη 
συνέχεια να βρουν διαδρόμους που 

θα τους οδηγούσαν στην αντίπαλη 
εστία.

Η ομάδα του κ. Γκούντζα έδειχνε πιο 
διαβασμένη από τον Πανθηραϊκό και 
πως ήξερε τι ήθελε από το παιχνίδι. 
Μάλιστα ο τεχνικός των Σαντορινιών 
προσπαθούσε με εσωτερικές αλλαγές 
να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του, 
όμως τίποτα ουσιαστικό δεν άλλαξε και 
ο Παμμηλιακός πήρε μια πολύ μεγάλη 
και σπουδαία νίκη.

Ο Πανθηραϊκός με την έναρξη του 
δευτέρου μέρους συνέχισε τους πει-
ραματισμούς, αφού η αμυντική γραμμή 
του Παμμηλιακού έμοιαζε απροσπέλα-
στη. Ο Χατζίεφ στο 50’ βρέθηκε μόνος 
απέναντι στον Λυγνό, όμως το σουτ 
που επιχείρησε δεν ήταν και τόσο καλό 
καθώς κατέληξε άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα ο ίδιος παί-
κτης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του 
Πανθηραϊκού όμως, ο βοηθός του κ. 
Ζαράνη τον υπέδειξε σε θέση οφ σάιντ 
και το γκολ ακυρώθηκε.

Οι παίκτες της Μήλου συνέχισαν 
να ασκούν πίεση στην ομάδα του κ. 
Κωνσταντόπουλου κι αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα, ο Μάλλης να βρεθεί φά-
τσα με το τέρμα στο 73’ και με ωραίο 
σουτ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα 

του Λυγνού. Οι Μηλιοί έγιναν ένα 
“κουβάρι”, αφού πανηγύρισαν έξαλα 
το γκολ που σημείωσε ο Μάλλης. Οι 
τυπικά φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν 
να είχαν ανοίξει το σκορ και πέντε λε-
πτά νωρίτερα όταν ο Χατζίεφ έχασε 
μοναδική ευκαιρία να στείλει τη μπάλα 
στα δίχτυα του Λυγνού.

Στη συνέχεια η ομάδα του Αλέξη 
Κωνσταντόπουλου, προσπάθησε να 
φτάσει στην ισοφάριση και για το σκο-
πό αυτό ο τεχνικός της ομάδας πέρασε 
στο παιχνίδι τους: Κελίδη και Γιώργο 
και Μανόλη Νομικό. Οι αλλαγές όμως 
δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα καθώς, 
ο Πανθηραϊκός αν και έγινε πιο επιθετι-
κό δεν κατάφερε να φτάσει με αξιώσεις 
μπροστά στην αντίπαλη εστία. 

Πανθηραϊκός (Κωνσταντόπουλος): 
Λυγνός, Κλουβάτος, Στεφανάκης, 
Κουλόλι (74΄Νομικός Γ.), Κολιού-
σης, Πέκα, Φύτρος (76΄Νομικός Μ.), 
Μηνδρινός, Χριστιανός (62΄Κελίδης), 
Κωλέτσης, Παναγιωτίδης.

Παμμηλιακός (Γκούντζας): Αϊβα-
λιώτης, Κυρίτσης, Μάνη, Μπαργιά-
νη, Σιδέρης, Ατανάσοφ, Καμακάρης 
(59΄Ψαθάς), Τσιριγωτάκης, Χατζίεφ 
(80΄Παπαδημητρίου Α.), Παπαδημη-
τρίου Σ. (88΄Στεφανής), Μάλλης.

Ο Παμμηλιακός επικράτησε με 1-0  
του Πανθηραϊκού στο γήπεδο της Ίου

Νίκη... “χρυσάφι”
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Όπως είναι γνωστό  
παρουσιάστηκε προς 
συζήτηση το νομοσχέδιο για 
την ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου  
Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Του Γιώργου 
 Βακόνδιου 

Πολιτευτή  
Κυκλάδων Ν.Δ

Προφανώς η κατάθεση προς συ-
ζήτηση είναι μέρος της διαδικα-
σίας δημοκρατικού διαλόγου, 

όμως αυτό προϋποθέτει την γνώση 
του αντικειμένου και την κατανόηση 
του προβλήματος. Διαφορετικά ο διά-
λογος αφορά αοριστίες, αερολογίες και 
κοινοτυπίες που απλώς παρουσιάζο-
νται για να δημιουργούνται εντυπώσεις 
με κομματικά ή προσωπικά κίνητρα. 
Επομένως, δεν θα μπω στον κόπο να 
σχολιάσω την άποψη των εκπροσώπων 
των ΑΝΕΛ. Όμως σε ότι αφορά στην 
τοποθέτηση του κου Συρμαλένιου ως 
νησιώτης θα περίμενα από τον εκπρό-
σωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
περισσότερη υπευθυνότητα, τεκμηρί-
ωση και κυρίως συγκεκριμενοποίηση 
των προτάσεών του. Μίλησε για εφο-
πλιστικά συμφέροντα, για κατάργηση 
εργασιακών δικαιωμάτων των ναυ-
τεργατών, για δημιουργία δημόσιου 
κοινωνικού φορέα ακτοπλοΐας έως 
και για χρηματοδότηση για αγορά και 
κατασκευή πλοίων στα ελληνικά ναυ-
πηγεία. Συγκεκριμένη πρόταση όμως 
δεν αναφέρθηκε.

Ας δούμε όμως το πρόβλημα. Η 
ακτοπλοΐα ενώ είναι ένα θέμα ζωτικής 
σημασίας για τη διαβίωση του νησιώ-
τικου πληθυσμού, εκ της φύσεώς της 
επηρεάζεται από παράγοντες οι οποίοι 
εν πολλοίς διαμορφώνονται εκτός Ελ-
λάδος. Ως συνήθως συμβαίνει στη ζωή, 
υπάρχει ένα πρόβλημα βιωσιμότητας. 
Όταν σε μια δραστηριότητα, το κόστος 
είναι μεγαλύτερο του εσόδου, τότε δύο 
εναλλακτικές υπάρχουν. Είτε η μείωση 
του ανοίγματος αυτού, είτε η κάλυψη 
της διαφοράς από κάποιον τρίτο. Τα 
έσοδα της ακτοπλοΐας έχουν μειωθεί 
λόγω της μείωσης του μεταφορικού 
έργου. Αντιθέτως, το κόστος λειτουρ-
γίας έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης 
της τιμής των καυσίμων διεθνώς αλλά 
και της αύξησης του κόστους χρημα-
τοδότησης.

Αυτά τα δύο γεγονότα κυρίως, 
έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή 
ζημιών από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. 
Αποτέλεσμα αυτών των ζημιών είναι 
να μειώνονται ταχύτητες, να μειώνονται 
δρομολόγια, να αποσύρονται πλοία και 
εν τέλει να πωλούνται τα πλοία.

Καλώς ή κακώς τη δεκαετία του 
2000, η ελληνική ακτοπλοΐα προχώ-
ρησε στην ριζική ανανέωση μεγάλου 
αριθμού των πλοίων, κάτι που σημαίνει 
ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους 
ποιοτικά στόλους στον κόσμο αλλά ταυ-
τόχρονα και κοστοβόρο. Ο στόλος αυτός 
σαν εξοπλισμός παγίου κεφαλαίου θα 
πρέπει να απασχολείται στο έπακρο 
ώστε να μειώνει το κόστος διατήρη-
σης. Όμως όσο τα καύσιμα καθιστούν 

παθητικούς τους πλόες των πλοίων 
πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική λύση. 
Ας μην ξεχνάμε ότι ούτε το μεταφορικό 
έργο προβλέπεται να αυξηθεί σύντομα, 
ούτε το κόστος των καυσίμων και του 
χρήματος αναμένεται να μειωθούν στο 
εγγύς μέλλον.

Άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρ-
ξει ένας ριζικός ανασχεδιασμός που 
όμως να είναι εφικτός. Το Υπουργείο 
Ναυτιλίας αναγνωρίζει την ανάγκη δη-
μιουργίας ενός νέου μεγάλου λιμανιού 
για τα κρουαζιερόπλοια. Παράλληλα, 
υπάρχει ένα σχεδόν έτοιμο λιμάνι στο 
Λαύριο. Μια εφικτή λύση είναι αντί 
να χρηματοδοτηθεί νέο λιμάνι για τα 
κρουαζιερόπλοια, να χρηματοδοτηθεί η 
σύνδεση του Λαυρίου με τους οδικούς 
άξονες της Αττικής και τα μέσα σταθε-
ρής τροχιάς. Να ολοκληρωθεί το λιμάνι 
του Λαυρίου και να μεταφερθεί εκεί η 
ακτοπλοΐα (τουλάχιστον οι γραμμές των 
Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου). Στον 
απελευθερωμένο χώρο του Πειραιά, να 
μείνει η κρουαζιέρα. Έτσι, θα επιτύχουμε 
μείωση του χρόνου ταξιδιού από τα 
πλοία, άρα και μείωση του κόστους 
καυσίμων, μείωση της τιμής των εισιτη-
ρίων, άρα και αύξηση του μεταφορικού 
έργου η οποία θα ενδυναμώσει την 
οικονομική δραστηριότητα των νησιών 
και αύξηση των δρομολογίων με τα 
ίδια ή και λιγότερα πλοία, που σημαίνει 
υγιέστερες και αξιόπιστες εταιρίες.

Η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι όταν σχεδιάζονται 
τα έργα υποδομής στην Αττική θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και οι επιπτώ-
σεις τους σε αυτό που αποκαλούμε 
νησιωτικότητα.

Έτσι θα εξυπηρετηθούν και τα δικαιώ-
ματα των ναυτεργατών διότι πολύ απλά 
αν δεν υπάρχουν πλοία των οποίων 
οι προπέλες να γυρίζουν τότε δεν θα 

υπάρχουν ούτε δικαιώματα, ούτε ναυ-
τεργάτες. Επίσης εάν τα πλοία μας δεν 
είναι ανταγωνιστικά ούτως ή άλλως θα 
πλήττονται τα δικαιώματα των ναυτερ-
γατών. Ας μην ξεχνάμε ότι σε κάποιες 
γραμμές έχουμε πλοία ξένων συμφε-
ρόντων με ξένη σημαία που επωφελού-
νται ετησίως 2.500.000 ευρώ από τις 
εργοδοτικές εισφορές. Το δε παραμύθι 
του άπληστου εφοπλιστή δυστυχώς μας 
έχει τελειώσει στην ακτοπλοΐα. Διότι οι 
παραδοσιακοί εφοπλιστές έχουν απο-
χωρήσει σχεδόν στο σύνολό τους και 
τη θέση τους έχουν πάρει ζημιογόνες 
εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστή-
ριο, εταιρίες ξένων συμφερόντων και 
εταιρίες που ουσιαστικά ελέγχονται από 
τις τράπεζες. Άλλες είναι καλύτερες, 
άλλες χειρότερες, άλλες συνεπείς κι 

άλλες ασυνεπείς αλλά η οργάνωση του 
κλάδου απέχει πολύ από την ύπαρξη 
των παραδοσιακών εφοπλιστών της 
ατομικής πρωτοβουλίας και του ατομι-
κού συμφέροντος. Όσο για την ονειρική 
εξαγγελία χρηματοδότησης αγοράς και 
κατασκευής νέων πλοίων είναι προφα-
νές ότι δεν έχει σχέση με την πραγμα-
τικότητα. Νεότευκτα πλοία έχουμε και 
είναι παθητικά. Γιατί τα νέα δεν θα είναι; 
Ένα πλοίο μεσαίου μεγέθους κοστίζει 
περί τα 80.000.000 δολλάρια. Πού θα 
βρεθούν τα χρήματα για την κατασκευή 
άλλων πλοίων; Εάν ένα μέρος αυτού 
του κόστους θεωρητικά μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πώς είναι σίγουρο ότι θα μει-
οδοτούσαν τα ελληνικά ναυπηγεία ώστε 
να κερδίσουν το έργο της κατασκευής; 

Εδώ τα περισσότερα ναυπηγεία δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν φορολογική 
και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα τελευταία πλοία που κατασκευ-
άστηκαν στην Ελλάδα είναι το Νήσος 
Χίος, και το Νήσος Μύκονος. Γνωρίζει 
ο κος Συρμαλένιος πόσο κόστισαν και 
πόσο χρόνο πήρε η κατασκευή τους; 
Είναι ωραίο να κάνουμε εξαγγελίες 
αλλά εάν δεν έχουν σχέση με την 
πραγματικότητα, δεν έχουν και την 
ανάλογη αξία.

Το πρόβλημα της ακτοπλοΐας είναι 
μεγάλο και κυρίως είναι πιεστικό. Η 
αντιμετώπισή του πρέπει να είναι άμεση 
και αποτελεσματική. 

Η κατανόησή του όμως, προϋπο-
θέτει την συνειδητοποίηση του όρου 
νησιωτικότητα.

Ακτοπλοϊκό: Πιεστικό  
και ζωτικό πρόβλημα
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ρίες σχετικά με τους όρους 
και τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό καθώς 
την παραλαβή των τευχών 
διακήρυξης (με την καταβο-
λή του ποσού των δέκα ευρώ 
(10,00 ευρώ)), οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στο Δήμο καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
στα τηλέφωνα 2285360104 
και 2285360176. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ-
ΜΟ 2366/6-9-2012 ΚΑΤΑΣΧΕ-
ΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 
ΣΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΙ-
ΔΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠ΄ ΑΡ. 2409/2013 Δ΄ ΠΕΡΙΛΗ-
ΨΗ ΤΟΥ
επισπεύδουσα ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΜΠΕΤΟΝ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΚΙ-
ΟΤΣΕΚΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη 
Μύκονο και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα οφειλέτης ΜΑΡΙ-
ΟΣ ΟΠΑΡΤΣΙΚ του ΑΝΤΡΕΪ 
(MARIUS OPARCIK του 
ANDRZEI και της JADWIGA 
κάτοικος Ανω Μεράς Μυκό-
νου περιγραφή Ένα αγροτε-
μάχιο εκτός σχεδίου, εντός 
Ζ.Ο.Ε.περιτριγυρισμένο με ξη-
ρολιθιά εκτός της ανατολικής 
πλευράς του, στην θέση ‘ΠΙ-
ΘΟΣ’ Ανω Μεράς του Δήμου 
Μυκόνου Νομού Κυκλάδων 
έχει έκταση 4.325,75 τετρα-
γωνικά μέτρα και συνορεύει 
Βόρεια με ιδιοκτησία Μαρου-
σώς Κουκά, Ανατολικά   με ιδι-
οκτησία κληρονόμων Μιχαήλ 
Κουνάνη,Νότια  με ιδιοκτησία 
κληρονόμων Ζαννή Χανιώ-
τη και Δυτικά με ιδιοκτησία 
Κωνσταντίνου Κουκουλίδη. 
Σήμερα στο άνω αγροτεμά-
χιο υπάρχουν 2 ισόγειες  οι-
κίες στο στάδιο των μπετών 
χωρίς υπόγεια εμβαδού 120 
τετρ. μέτρων η μία και 80 
τετρ. μέτρα η άλλη.
ΒΑΡΗ βαρύνεται με 4 

προσημειώσεις όλες υπερ 
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α.Ε ποσού 424918 ελβ.φρ. 

318.688,5 ελβ.φρ. 26.000 
ευρώ και 15.681,92 ευρώ. Επί 
του πλειστηριασμός υπάλ-
ληλος   συμβ/φος Μυκόνου 
Μενέλαος Παπακωνσταντί-
νου κάτοικος  πόλεως Μυκό-
νου (Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου 
τηλ. 2289028326)ημερομηνία 

πλειστηριασμού Τετάρτη 24 
Απριλίου 2013 ώρα16-17μμ 
τόπος πλειστηριασμού Το 
ακροατήριο του Ειρηνοδι-
κείου Μυκόνου  τιμή πρώτης 
προσφοράς 130.000 ευρώ

ο Δικ. Επιμελητής
(Τ.Υ) Αντώνης Χρυσαφίδης

Δημοσιεύσεις

Δευτέρα
11.00 - 12.00 

«Ταξίδια & οράµατα»
Επιμ. Πανταζή Ράνια

12.00 - 13.00 
«Εν το φωτι σου  
οψώµεθα φως».

Επιμ. Σκοπετέας Νώντας

20.00 - 21.00 
«Μηνύµατα αισιοδοξίας και 

προβληµατισµού»  
(Επανάληψη).

Επιμ. Φετουρή Αλεξάνδρα 

Τρίτη
11.00 - 12.00 

«Ορθόδοξος Λόγος».
Επιμ Εκλεκτοί Ομιλητές 

12.00 - 13.00 
«Η µέρα Ξεκίνησε»

Επιμ. Παραμάνη Αργυρένια

Τετάρτη
11.00 - 12.00 

«Στα µονοπάτια της αλήθει-
ας». 

Νέα εκποµπή
Επιμ. Διδάκτωρ Παν/μίου 

Αθηνών, κο. Γεώργιο Φου-
ντουλάκη

12.00 - 13.00 
«Ηµέρα ξεκίνησε».

Επιμ. Παραμάνη Αργυρένια

Πέμπτη
11.00 - 11.30

«Επι τον τύπον των ήλων».
Επιμ. Μαίρη Ρώτα

11.30 - 12.00 

«Το φως του κόσµου»
Αιδεσ. Πρωτ. Χριστόφορος

 Παπανικολάου

12.00 - 13.00 
«Ηµέρα ξεκίνησε»

Επιμ. Παραμάνη Αργυρένια

Παρασκευή
11.00 - 12.00 

«Υπάρχει είδηση»
Επιμ. Ξαγοράρη Ρένα

12.00 - 13.00 
«Ηµέρα ξεκίνησε»

Επιμ. Παραμάνη Αργυρένια

Σάββατο
11.00 - 12.00

«Αινείτε τον Κύριον 
εν χορδαίς και 

οργάνοις».
Επιμ. Χατζηστεφάνου

 Κατερίνα

12.00 - 12.30
«Λόγος & Επικοινωνία»
Επιμ. Κοντορούση Μόσχα

12.30 - 13.00
«Οικογένεια σε µετάβαση».

Επιμ. Εμμανουήλ Μαρίνα

13.00 - 13.30
«Στην αγκαλιά του Θεού».

Επιμ. Αθανασία Ντάβλα

13.30 - 14.00
«Μορφές προς µίµηση».

Επιμ. Ζαράνη Ευαγγελία

Κυριακή
07.00

«Μετάδοση της Θείας 
Λειτουργίας από 

τον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας  
Τήνου».

12.00 - 13.00
«Μηνύµατα 
αισιοδοξίας 

και προβληµατισµού».
Επιμ. Φετουρή Αλεξάνδρα

13.00 - 14.00
«Μεταξύ Ουρανού 

και Γης».
Επιμ. Τρουμπετάκης  

Στέλιος

Πρόγραμμα Ρ/Σ Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου

95,4  
Tηλ. 2281080203 -  
Φαξ. 22810 87824

www.imsyrou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ διοργα-

νώνει τριήμερο ταξίδι γνωριμίας της Καθολικής Εκκλησίας 
των Αθηνών.
(επισκέψεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα-μονές-σχολεία και 
θεσμούς) στις 12,13,14 Απριλίου. 
Επίσης θα γίνει περιήγηση με ξεναγό στον ΠΑΡΘΕΝΩ-

ΝΑ και το Μουσείο της Ακρόπολης και το Σάββατο βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα 
“ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ” στο θέατρο “BADMINTON”.
Τιμή συμμετοχής 135 ευρώ (περιλαμβάνονται εισιτήρια 

πλοίων, μουσείων, θεάτρου, διαμονή με πρωϊνό και μεσημε-
ριανό φαγητό, μετακίνηση όλες της ημέρες με πούλμαν).
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10/4/13 

στους: 
Λεονάρδο Παλαιολόγο τηλ. 2281085818, κιν. 6932327710, 
Ρούσσο Πέτρο τηλ. 2281080748, κιν. 6973554530

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι μετά την ανα-

στολή των εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας ΒΙΟΣΥΡ,τα 
προϊόντα της, τυριά Σα-Μιχάλη και Σα-Τζώρτζη, διατίθονται 
απο το κατάστημα ΠΡΕΚΑΣ στην κεντρική αγορά Χίου 4. 
Τηλ. 2281087556.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσους παρευρέθηκαν και συ-
μπροσευχήθηκαν μαζί μας 
στο σαρανταήμερο μνημόσυ-
νο του πολυαγαπημένου μας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΑΤΖΑΚΗ
Η οικογένειά του

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

- Η κ. Μαρία Σιδηροπούλου 
προσέφερε 200 ευρώ εις μνή-
μη του συζύγου της Δημητρί-
ου

- Εις μνήμη Άννας Νικολά-
ου-Βραχωρίτου προσέφε-
ραν:  

- Οι Πέτρος και Ελένη Δρακο-
πούλου 30 ευρώ.

-Οι Παντελής και Βάσω Aντω-
νίου 30 ευρώ

- Η κ. Πιτσικάκη Μαριάνθη 
προσέφερε 30 ευρώ εις μνή-
μη Αντωνίας και Δέσποινας 
Ρούσσου
- Οι Γεώργιος Συνοδινός και 

Μαρία Λέστου προσέφεραν 
150 ευρώ εις μνήμη των γο-
νέων τους Γαλάτειας και Ιω-
άννου.
- Ο κ. Βασίλειος Τζώρτζης 

προσέφερε 150 ευρώ εις μνή-
μη της συζύγου του  Κωνστα-
ντίνας Τζώρτζη. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά 
τους Δωρητάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Επιδόθηκε  στις 13-3-2013 

στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Σύρου για κάθε ένα χω-
ριστά από τους εναγόμενους 
:  1)ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ  
πρώην κάτοικο Μάρπησσας 
Πάρου και ήδη αγνώστου 
διαμονής  και 2) ΣΤΕΦΕΝ 
ΜΑΚΛΥΜΟΝ  πρώην κάτοικο 
Μάρπησσας Πάρου και ήδη 
αγνώστου διαμονής ,  ακρι-
βές επικυρωμένο αντίγραφο 
της από 20-9-2012 ΑΓΩΓΗΣ   
της  ενάγουσας ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΒΙΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΞΕ-
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε και τον δ.τ ΚΟ-
ΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε που εδρεύ-
ει στον Κώστο της Πάρου 
(πληρεξουσία και παραγγέ-
λουσα δικηγόρος της κ. Μα-
ρία-Ινες ΡΕΚ  Ελ. Βενιζέλου 
4 Σύρος)εναντίον τους  που 
απευθύνεται ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Ερμούπολης 
(τακτική διαδικασία),εχει κα-
τατεθεί σ΄αυτό την  21-9-2012 
με αριθμό 66/2012 και έχει 
ορισθεί δικάσιμος της  αρχικά 
η 12-2-2013 και μετ΄αναβολή 
η 15 Οκτωβρίου 2013  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9 πμ με αριθμό 
πινακίου 4 ,και στο κατάστημα 
του Ειρηνοδικείου Ερμούπο-
λης και ζητά να υποχρεωθούν 
οι εναγόμενοι να καταβάλουν 
αλληλεγγύως και εις ολόκλη-
ρο έκαστος άλλως κατά πο-
σοστό ½ έκαστος το συνολι-
κό ποσό των 6.883,09 ευρώ 
νομιμοτόκως  επι του ποσού 
εκάστου τιμολογίου από την 
επομένη της παρέλευσης 30 
ημερών από την έκδοση του 
άλλως και όλως επικουρικώς 
από την επίδοση της αγωγής 
μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης 
κλπ, για να λάβουν γνώση κα-

λούμενοι να παραστούν στην 
μετ΄αναβολή δικάσιμο της.

Η Δικαστική Επιμελητρια 
που επέδωσε

Αικ.Μαρ.ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ–
Σύρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ 

ΕΤΟΥΣ 2013
Νάξος, 3 Απριλίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 3966
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο ανοι-
χτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και 
αξιολόγηση με ποσοστό έκ-
πτωσης επί τοις εκατό (%) επί 
του συνολικού προϋπολογι-
σμού της μελέτης, με κριτήριο 
επιλογής και κατακύρωσης 
την οικονομικότερη προσφο-
ρά, για την ανάδειξη αναδό-
χου εκτέλεσης των εργασιών 
«Εργασίες συντήρησης και 
λειτουργίας περιφερειακών 
ΒΙΟ.ΚΑ» και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν 3463/06 
Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του ΠΔ 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διενεργη-

θεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
την <23η> του μηνός Απρι-
λίου του έτους 2013 ημέρα 
Τρίτη, με ώρα έναρξης απο-
δοχής προσφορών 10:00 π.μ. 
και ώρα λήξης 11:00 π.μ., 
ενώπιον της αρμοδίας Επι-
τροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί ενώσεις και 
κοινοπραξίες της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, που έχουν 
εκτελέσει ή εκτελούν κατά τη 
διάρκεια των δύο (2) τελευταί-
ων ετών παρόμοιες εργασίες 
λειτουργίας και συντήρησης 
Βιολογικών Καθαρισμών, σε 
Δήμους, Δημόσιες Υπηρεσί-
ες, Οργανισμούς και ΝΠΔΔ 
στην Ελλάδα ή αντίστοιχα σε 
χώρες της ΕΕ.
Εκτός της εγγυητικής επι-

στολής συμμετοχής, οι ενδια-
φερόμενοι είναι υποχρεωμένοι 
να προσκομίσουν δικαιολογη-
τικά της τεχνικής – επαγγελ-
ματικής και χρηματοοικονο-
μικής ικανότητας και τα λοιπά 
δικαιολογητικά σύμφωνα με 
την αναλυτική διακήρυξη. 
Γίνονται δεκτές μόνο προ-

σφορές που αφορούν στο 
σύνολο των περιφερειακών 
ΒΙΟΚΑ του Δήμου, οι οποίοι 
αναφέρονται στη συγκεκριμέ-
νη μελέτη.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 

των εργασιών που δημοπρα-
τούνται ανέρχεται στο ποσό 
των 79.200,00 ευρώ, συν 
Φ.Π.Α. 16% 12.672,00ευρώ 
= 91.872,00 ευρώ.
Η συμβατική διάρκεια εκτέ-

λεσης των εργασιών καθορί-
ζεται από την υπογραφή της 
σύμβασης για 12 μήνες.
Η εγγύηση συμμετοχής 

στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 
ποσό των 1.584,00 ευρώ (2%) 
και βεβαιώνεται με την προ-
σκόμιση εγγυητικής επιστο-
λής αναγνωρισμένης στην Ελ-
λάδα Τράπεζας ή γραμματίου 
σύστασης παρακαταθήκης 
του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή ισότιμου ιδρύ-
ματος που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.
Οι δαπάνες δημοσίευσης 

της διακήρυξης και τα λοιπά 
έξοδα της δημοπρασίας, βα-
ρύνουν τον ανάδοχο. 
Για περισσότερες πληροφο-
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ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ
Μουσική θεατρική κατασκήνωση

Κατασκηνωτικό Κέντρο Μέγας Γιαλός, Σύρος  

• Α΄ περίοδος για παιδιά από Γ΄έως Στ΄ Δημοτικού 
29 Ιουλίου - 5 Αυγούστου 2013

• Β΄περίοδος για παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου 
6-14 Αυγούστου 213

Δεν απαιτούνται γνώσεις μουσικής.
Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά  

προτεραιότητας

Δηλώσεις συμμετοχής
στο κατάστημα ΚΟΡΡΕΣ στην πλατεία Μιαούλη

Πληροφορίες: Γεώργιος Ζερβός και Βίκυ Τερεζάκη
          2281043444 (6-9 μ.μ) και 6938578153

Σε προηγούμενα 
άρθρα είδαμε πόσο 
κακό μας κάνει η  
δίψα και πόσες  
αρρώστιες μπορούν 
να οφείλονται σε αυτή 
χωρίς όμως κανένας 
να την θεωρεί 
υπεύθυνη για αυτές.

Σήμερα θα δούμε τι πρέπει 
να πίνουμε για να ξεδιψά-
με πραγματικά, πως θα 

ικανοποιήσουμε το αίσθημα της 
δίψας και τις ανάγκες του οργα-
νισμού μας σε νερό.

Ποια υγρά είναι κατάλληλα 
για την ικανοποίηση αυτής της 
ανάγκης; Έχουν όλα τα πόσιμα 
υγρά την ίδια αξία; Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να 
διαθέτει ένα πόσιμο υγρό ώστε 
να είναι ωφέλιμο για τον οργα-
νισμό μας;

Θα πρέπει κατ’ αρχήν, να μπο-
ρεί να αφομοιώνεται από τον πε-
πτικό σωλήνα και να διαπερνά 
εύκολα τα τοιχώματα των τριχοει-
δών αγγείων και των κυτταρικών 
μεμβρανών. Επίσης δεν πρέπει 
να προκαλεί παρενέργειες σε πε-
ρίπτωση που καταναλώνεται τα-
κτικά και σε μεγάλες ποσότητες. 
Για παράδειγμα να μην παρεμπο-
δίζει την διαδικασία της πέψης, 
να μην διαταράσσει την εντερική 
χλωρίδα, να μην έχει υπερβολικά 
καταπραϋντική ή διεγερτική δρά-
ση κλπ. Αυτές οι ανεπιθύμητες 
δράσεις ενδέχεται μάλιστα να 
προκαλέσουν τη διακοπή της κα-
τανάλωσης πόσιμων υγρών πριν 
από την κάλυψη των αναγκών του 
οργανισμού για υγρά.

Το υγρό που αναμφίβολα πλη-
ροί καλύτερα όλες αυτές τις προ-
ϋποθέσεις είναι το καθαρό νερό. 
Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν 
ότι το νερό επηρεάζει άμεσα την 
υγεία μας ότι είναι δύναμη ζωής 
και έχει και ενεργειακές και ευ-
εργετικές ιδιότητες.

ΤΟ ΝΕΡΟ: Τα τελευταία χρόνια 
δεν είναι σχεδόν ποτέ καθαρό 
από χημική άποψη τουλάχιστον. 
Το καθαρό νερό της βροχής που 
μας έδινε κάποτε η φύση πλέον 
δεν υπάρχει, τώρα υπάρχει η 
«όξινη βροχή» εμπλουτισμένη 
με όλων των ειδών τα καυσαέ-
ρια μέχρι ραδιενέργεια η οποία 
εισχωρεί στο έδαφος διαβρώνο-
ντας έντονα όλα τα πετρώματα 
και «πάρα-εμπλουτίζει» όλα τα 
υπόγεια νερά τα οποία επιβα-
ρύνονται συνήθως επιπλέον 
και από χιλιάδες φυτοφάρμακα, 
βόθρους και άλλα βιομηχανικά 
απόβλητα.

Ευτυχώς η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει αρκετά και μας 
δίνει οικονομικές λύσεις για να 
έχουμε το δικό μας καθαρό νε-
ρό στο σπίτι χρησιμοποιώντας 
συστήματα θερμοδιύλισης που 

αναπαριστούν την βροχή και 
μας δίνουν πεντακάθαρο νερό 
χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε 
νερό ακόμα και θαλασσινό ή συ-
στήματα αντίστροφης όσμωσης 
που φιλτράρουν π.χ. το νερό του 
δικτύου ύδρευσης όσο καλύτερα 
γίνεται (μέγεθος φίλτρανσης ένα 
εκατομμυριοστό του χιλιοστού!) 
και στην συνέχεια το εμπλουτί-
ζουν με μεταλλικά στοιχεία μέσω 
ειδικών στρωμάτων φίλτρανσης 
για να έχει υψηλό ΡΗ και ωραία 
ελαφριά γεύση.

Υπάρχει και η λύση των «κα-
λών εμφιαλωμένων νερών» μια 
λύση πολύ διαδεδομένη πλέον 
και στην χώρα μας. Μια λύση βέ-
βαια με πολύ υψηλό κόστος για τα 
οικονομικά μας δεδομένα και με 
επιβάρυνση για το περιβάλλον. 
Λέω καλών εμφιαλωμένων γι-
ατί θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τα 
καλύτερα ποιοτικά διαβάζοντας 
τα χαρακτηριστικά του νερού που 
περιέχουν. Το νερό πρέπει να εί-
ναι άοσμο και άγευστο με χαμηλή 
αγωγιμότητα και σκληρότητα και 
να μην παραπλανούμαστε από 
ετικέτες που λένε π.χ. «πλούσιο 
σε ….….» ή «φτωχό σε …….». 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο 
τρόπος μεταφοράς και αποθή-
κευσης τους γιατί αν τα δείτε να 
μεταφέρονται σε ανοιχτά φορτη-
γά ή να αποθηκεύονται κάτω από 
τον ήλιο ή και σε σκιά αλλά σε 
υψηλές θερμοκρασίες άνω των 
18 βαθμών κελσίου (όπως ανα-
γράφουν και στην ετικέτα τους) 
καλό είναι να αποφεύγονται.

Υπάρχει και η λύση του νερού 
δικτύου ύδρευσης που σε μερι-
κές περιοχές πίνεται. Έχει όμως 
χαρακτηριστική οσμή και γεύση 
λόγω του χλωρίου και πολλές 
φορές εκτός από τα παράγωγα 
του χλωρίου επιβαρύνεται και 
από άλλες ουσίες.

Ο ΚΑΦΕΣ ΤΟ ΤΣΑΙ ΤΟ ΚΑ-
ΚΑΟ: Τα πόσιμα υγρά που έχουν 
ως βασικό συστατικό τον καφέ, 
το μαύρο τσάι και το κακάο είναι 
πολύ πλούσια σε πουρίνες. Πρό-
κειται για τοξίνες που πρέπει να 
αποβάλλονται από τον οργανισμό 
με τα ούρα και τον ιδρώτα με την 
μορφή ουρικού οξέως. Το ουρι-
κό οξύ πρέπει να αραιώνεται σε 
μεγάλες ποσότητες υγρού, ώστε 
να είναι λιγότερο βλαβερό για τις 
βλεννογόνους. Επίσης περιέχουν 
αλκαλοειδή όπως η καφεΐνη στον 
καφέ, η θεοφυλλίνη στο τσάι και 
η θεοβρωμίνη στο κακάο. Ουσί-
ες που μεταξύ άλλων έχουν και 
ιδιότητα να αυξάνουν την πίεση 
του αίματος η οποία εντατικοποιεί 
την λειτουργία των νεφρών. Επο-
μένως η κατανάλωση αυτών των 
ροφημάτων παρέχει βέβαια νερό 
στο σώμα, αλλά το μεγαλύτερο 
μέρος αυτού αποβάλλεται με 
μορφή μεγαλύτερης ποσότητας 
ούρων μειώνοντας τις ενυδατικές 
ιδιότητες των ροφημάτων.

ΤΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ: Τα φύλλα 
της λουίζας, της μέντας και άλ-
λων βοτάνων δίνουν στο νερό 
ευχάριστη γεύση και άρωμα. 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των 
βοτάνων δεν διαταράσσουν την 
διαδικασία αφομοίωσης του νε-
ρού από τον οργανισμό. Ωστόσο 
αυτό δεν ισχύει όταν περιέχουν 
ζάχαρη. Επίσης δεν ισχύει για 
βότανα με διουρητικές ή άλ-
λες ιδιότητες όπως η σημύδα, η 
αγριάδα, το αγριοράδικο κ.λπ.

ΟΙ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑ-
ΧΑΝΙΚΩΝ: Το νερό που περιέχε-
ται στα φρούτα και λαχανικά -ο 
χυμός τους- συμπεριλαμβάνεται 
στα υγρά που μας προσφέρει 
η φύση για την ενυδάτωση του 
οργανισμού μας. Οι χυμοί έχουν 
μεγάλη συγκέντρωση θρεπτι-
κών συστατικών, βιταμινών 
και μεταλλικών στοιχείων στην 
καλύτερη δυνατή μορφή, σε χει-
λικοποιημένα μόρια που μπορεί 
ο οργανισμός να απορροφήσει 
πολύ εύκολα τα στοιχεία που 
χρειάζεται. Σε αντίθεση με τα 
μεταλλικά άλατα που υπάρχουν 
στα υπόγεια «βαριά» νερά τα 
οποία άλατα είναι ανόργανα 
και ο οργανισμός δεν μπορεί 
να τα απορροφήσει παρά μόνο 
το 5% και το υπόλοιπο 95% 
προσπαθεί να το αποβάλλει 
για να μην επιβαρυνθεί. Το κα-
λύτερο είναι να τρώμε και τις 
στερεές τροφές (τα φρούτα ή 
λαχανικά ολόκληρα) που είναι 
πλούσια σε απαραίτητες φυτικές 
ίνες και να επωφελούμαστε και 
από τον χυμό τους για να εναρ-
μονίζεται ο οργανισμός μας με 
την φύση.

ΤΟ ΓΑΛΑ: Αναφέρω το γά-
λα εδώ αποκλειστικά και μόνο 
επειδή αρκετοί άνθρωποι το 
καταναλώνουν σαν πόσιμο 
υγρό. Στην πραγματικότητα 
όμως, είναι τροφή: η πρώτη 
τροφή των νεογέννητων. Αν 
και οι ενυδατικές του ιδιότητες 
είναι αδιαμφισβήτητες στην πε-
ρίπτωση των βρεφών, το γάλα 
δεν αποτελεί ποτό των ενηλί-
κων. Λίγο πριν την εφηβεία, 
το πεπτικό ένζυμο λακτάση, 
που είναι απαραίτητο για την 
διάσπαση της λακτόζης του 
γάλακτος, παύει να παράγεται 
από τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Συνεπώς η πέψη του γάλακτος 
στους ενήλικες είναι δυσκο-
λότερη και ατελής. Για αυτό οι 
ποσότητες που μπορούμε να 
πίνουμε είναι περιορισμένες, 
περιστασιακά κυρίως μέσω 
συμπληρωμάτων αθλητικής 
διατροφής.

ΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ: Τα ανα-
ψυκτικά του εμπορίου αποτε-
λούνται από νερό, ραφιναρι-
σμένη άσπρη ζάχαρη ή τεχνητές 
γλυκαντικές ουσίες, αρώματα, 
οξέα, χρωστικές ουσίες, ενώ 
τα αναψυκτικά τύπου κόλα 
έχουν και καφεΐνη. Αυτού του 
τύπου τα αναψυκτικά έχουν 
τελικά μηδαμινές ενυδατικές 
ιδιότητες γιατί η καφεΐνη έχει 
διουρητικές ιδιότητες όπως 
ανάφερα παραπάνω και η 
επεξεργασμένη ζάχαρη με-
ταβολίζεται δύσκολα από τον 
οργανισμό λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης γλυκόζης που 
προκαλεί απότομη αύξηση της 
οσμωτικής πίεσης του αίματος 
και στην προσπάθεια του ο ορ-
γανισμός αναγκάζεται άμεσα να 
αποβάλλει νερό που αντλεί από 
το εξωκυττάριο υγρό. Έτσι το 
σώμα βρίσκεται σε κατάσταση 
σύγχυσης αφού η κατανάλωση 

αναψυκτικού προκαλεί απώ-
λεια υγρών και εντονότερη 
δίψα και αν αντιμετωπιστεί με 
συμπληρωματική κατανάλωση 
αναψυκτικού η εξέλιξη παίρνει 
τη μορφή φαύλου κύκλου.

ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ: 
Ο πιο προφανής λόγος που 
καθιστά τα αλκοολούχα ποτά 
(κρασί, μπύρα, δυνατά ποτά) 
ακατάλληλα για ενυδάτωση 
του οργανισμού είναι το γε-
γονός ότι αφαιρούν νερό από 
τους ιστούς με τους οποίους 
έρχονται σε επαφή. Η ιδιότη-
τα αυτή του αλκοόλ χρησιμο-
ποιείται στην αισθητική, για 
παράδειγμα για την θεραπεία 
των εξανθημάτων. Επίσης το 
αλκοόλ επηρεάζει τις πεπτικές 
βλεννογόνους. Ξηραίνονται, 
σκληραίνουν και χάνουν ένα 
μέρος της ικανότητάς τους να 
αφομοιώνουν, μεταξύ άλλων, 
νερό ! Έτσι το αλκοόλ αυξάνει 
όχι μόνο τις ανάγκες του οργα-
νισμού για νερό, αλλά επιπλέον 
εμποδίζει την αφομοίωση του 
νερού που χρειάζεται το σώμα. 
Οι αφυδατικές ιδιότητες των 
ποτών σχετίζονται επίσης και 
με το ότι πολλά ποτά είναι πλού-
σια σε τοξίνες, η διάλυση και η 
αποβολή των οποίων απαιτούν 
μεγάλη ποσότητα καθαρού νε-
ρού. Η δίψα που προκαλούν, 
για παράδειγμα, αποδεικνύει 
την ακαταλληλότητά τους για 
αυτόν τον σκοπό.
• (Υπάρχει διαθέσιμη η σχε-

τική βιβλιογραφία)

Για την Water Shop
Σταύρος Γουσγουνέλης

Ηλεκ/γος Μηχανικός Τ.Ε.
Εξειδικευμένος 

 Κατασκευαστής 
 Ηλεκτρομηχανολογικών,

Βιομηχανικών και  
Ενεργειακών Έργων 

 (αρ.Μ.Ε.Κ. 22138/97)

Τι πρέπει να πίνουμε 
όταν διψάμε
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝOΙΚΙΑΖETAI χώρος 100 τ.μ. 
για μαγαζί ή αποθήκη στην 
περιοχή Bάρη προς Σαντορι-
νιούς. Tηλ. 693210 5469

ΕΝOΙΚΙΑΖETAI χώρος 120 
τ.μ. για κατάστημα στη 
Bάρη. Tηλ. 6932545618

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι  80τ.

μ, με A/C και αυτόνομη 
θέρμανση, στην αρχή της 
Bάρης. Tηλ. 2281061394, 
69366 91594

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο τριά-
ρι στην Aζόλιμνο της Σύρου. 
Τηλ. 6932545618

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ    α) κατά-
στημα 25 τ.μ. στην οδό Κοτσο-
βίλη 6. β) διαμέρισμα 120 τ.μ., 
4άρι στο ισόγειο πολυκατοι-
κίας στην οδό Γ. Παπανδρέου 
13. Κεντρική θέρμανση. Χωρίς 
έπιπλα και οικιακές συσκευ-
ές.  γ) Διαμέρισμα 80τ.μ., 3άρι 
στον 2ο όροφο πολυκατοικί-
ας στην οδό Γ. Παπανδρέου 
13, κεντρική θέρμανση, χωρίς 
έπιπλα και οικιακές συσκευές. 

Πληροφορίες καθημερινά 
Δευτέρα - Παρασκευή 8:30 
π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 22810 
84782

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ               γκαρ-
σονιέρες, δυάρια και τεσ-
σάρι στην Ερμούπολη. 
Τ η λ . 6 9 4 7 5 6 5 6 9 4 ,    
2281061590,2281061537. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονι-
έρες επιπλωμένες με κλιμα-
τισμό  40 τ.μ. στον Φοίνικα.
Τηλ. 6948725897  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στο Βροντά-
δο 2 Υ/Δ, ψύξη- θέρμανση, 
με μπαλκόνι και θέα, σα-
λόνι, κουζίνα, μπάνιο. Τηλ. 
επικοινωνίας 6932331663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 
τριάρι μη επιπλωμένο με 
αυτόνομη θέρμανση πλη-
σίον του καταστήματος 
Peugeot στην Παρακοπή. 
τηλ. 6978680774
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) τριάρι 
πίσω απο το Νοσοκομείο 
στην οδό Φαίδωνος Κουκου-
λέ με αυτόνομη θέρμανση 
και ψύξη,  β) επαγγελματικός 
χώρος 200 μέτρα με δυνατό-
τητα κατάτμησης 100 μέτρα. 
Οικονομικό ενοίκιο επι του 
κεντρικού δρόμου στον Βρά-
χο. Τηλ.    6937358798
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι μόνο 
για όλο το χρόνο επιπλωμέ-
νο ή όχι με γκαράζ και καλή 
αυτόνομη θέρμανση στην 
οδό Μάρκου Μπότσαρη 21 
στις Πλάκες στο Βροντά-
δο. Τηλ. 2104327320,        κιν. 
6937478678, 6979483840 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) διαμέρι-
σμα στο Αχλάδι 70 τ.μ. πλήρως 
επιπλωμένο με θέα θάλασσα. 
β) διαμέρισματα- studios στη 
Νεάπολη Σύρου 20 τ.μ. και 
25 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένα 
χωρίς κοινόχρηστα με αυλή 
ανεξάρτητα γ) μονοκατοικία 
120 τ.μ. ανακαινισμένη, επι-
πλωμένη ή μη στο Βροντάδο 
, με αυλή, με θέα το λιμάνι και 
την Άνω Σύρο. Επίσης ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ οικία στο Βροντάδο 57 
τ.μ. χρήζει ανακαίνισης.  Τηλ. 
6945664178  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 
δυομισάρι 75 τ.μ. στον Άγιο 
Νικόλαο, Σπαρτιατών 4, με 
αυτόνομη κεντρική θέρμαν-
ση, πλήρως επιπλωμένο. 
Προτιμούνται φοιτητές και 
καθηγητές. Τηλ. 2281088242
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 
δωματίων απέναντι απο το 
ΙΚΑ μη επιπλωμένο κατάλ-
ληλο και για φοιτητές. Τιμή 
λογική. τηλ. 6932639062
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη 
και εξοπλισμένη γκαρσονι-
έρα καινούργια χωρίς κοι-
νόχρηστα με A/C( πλησίον 
Super Market ΒΙΔΑΛΗΣ). Τηλ. 
6936191922
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίχωρη 
γκαρσονιέρα 45 τ.μ. στην 

περιοχή Δόξα με αυτόματη 
θέρμανση, πλήρως εξοπλι-
σμένη κοντά στην στάση  
του minibus και σε ελεύθε-
ρο πάρκινγκ. Τιμή ευκαιρί-
ας.  Τηλ. 6932736712
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στην περιοχή Κάτω Μάννα 
με 2 WC, 2 υπνοδωμάτια, 
κουζινοσαλονοτραπεζα-
ρία, αυτόνομη θέρμανση 
και A/C. Τηλ. 6977272144
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
70 τ.μ. κατάλληλο για ιατρείο, 
κομμωτήριο κ.λ.π. στον 
πεζόδρομο όπισθεν ταχυ-
δρομείου.  Τηλ. 6932578624-
2281082930 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
60 τ.μ. επιπλωμένο στην 
οδό Αλέκου Παναγούλη δί-
πλα απο την Πυροσβεστική 
σε δεύτερο όροφο με κλι-
ματισμό. τηλ. 6932303851
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο δρόμο 
του Μέγα Γυαλού α) διαμέ-
ρισμα ισόγειο 80 τ.μ. επι-
πλωμένο ή μη με A/C ψύξη- 
θέρμανση αυλή και θέα την 
θάλασσα. β) διαμέρισμα στον 
1ο όροφο 120 τ.μ. με γκαράζ 24 
τ.μ., καλοριφέρ, ηλιακό και βε-
ράντες και θέα την θάλασσα. 
Τηλ. 6998676866
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 110 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καινούργιο κατάστημα 150 
τ.μ. (πρώην Vita Plus)σε κε-
ντρικό δρόμο της Ερμούπολης 
πλησίον Αγίου Παντελεή-
μωνα. Τηλ. 2281087556, 
6936858925

 ΕΝOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατάστημα στο κέντρο της Ερμού-

πολης 40 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι. 

Τηλ. 6932309500

 ΕΝOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
οικόπεδο ενός στρέμματος επί 

του δρόμου στη Bάρη δίπλα 

στο βενζινάδικο “Γουργου-

ράκια”, για κάθε χρήση. Tηλ. 

6937358663

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
φτηνό μικρό γραφείο στο 
κέντρο της Ερμούπολης, 
περιοχή Ανηφοράκι παρα-
πλέυρως φαρμακείου Κω-
βαίου. Μονόχωρο, με W.C 
με θερμοσίφωνο, ντουζιέρα, 
κλπ. Ισόγειο υπερυψωμένο, 
με χαριτωμένο μπαλκονάκι, 
με έπιπλα ή και χωρίς 125€ 
το μήνα. Τηλ. 2281042215-
6939112389 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάστημα στην οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως 22  στο κέντρο του 
λιμανιού ισόγειο με ημιόροφο, 
104 τ.μ. ο κάθε όροφος, για 
οποιανδήποτε χρήση.Επίσης 
γραφείο 45 τ.μ. πάνω απο 
το κατάστημα στον ά όροφο.  
Τηλ. 6939854582

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
οικία 130 τ.μ. στην ΠΑΡΑ-
ΚΟΠΗ σε άριστη κατάσταση 
με 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα με 
πλήρη ηλεκτρικό εξοπλισμό 
και πλυντήριο ρούχων, διπλά 
τζάμια, σίτες, μόνωση, αυτόνομη 
θέρμανση (καλοριφέρ)ηλιακό, 
3 A/C και τζάκι. Με γκαράζ 
και μεγάλη αυλή με μπάρ-
μπεκιου ΔΩΡΕΑΝ παροχή 
νερού. Tιμή λογική. Τηλ. 
6946946442
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τ.μ. στη Βάρη στον επαρχι-
ακό δρόμο μη επιπλωμένο 
με A/C. Τηλ. 6937637542.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία στην 
Άνω Σύρο 65 τ.μ. με εξωτερι-
κή τουαλέτα με ενοίκιο 150 €. 
Τηλ. 6936590214
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 74 
τ.μ. στην περιοχή Βροντάδο 
με 2 A/C ψύξη -θέρμανση 
και βεράντα με απεριόρι-
στη θέα στο Αιγαίο. Τηλ. 
6938229509
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίχωρη 
γκαρσονιέρα πλήρως εξο-
πλισμένη και επιπλωμένη 
με ψυγείο, κουζίνα, πλυντή-
ριο, τηλεόραση, A/C και αυ-
τόνομη θέρμανση. Με αυλή 
με θέα τη θάλασσα. Πίσω 
απο το 5ο Δημοτικό Σχο-
λείο περιοχή Πέτρα. Τηλ. 
6937236756, 2281086901
ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ α)  δυάρι 
50 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο  
με θέρμανση άνετο πάρ-
κινγκ στην περιοχή Βράχος.   
Τιμή 200€.  β) δυάρι 50 τ.μ. 
καινούργιο με διπλά τζάμια, 
ξύλινα πατώματα, αυτόνομη 
θέρμανση, boiler στο μπάνιο, 
μεγάλη αυλή στο Κάτω Μάν-
να.  Τηλ. 6932216678
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
60τ.μ. σε πολυκατοικία με 
αυτόνομη θέρμανση χω-
ρίς έπιπλα, άνωθεν σού-
περ μάρκετ Φρέρη στη 
Λαλακιά. Τηλ. 6937313473, 
2281080282 (μετά  τις 18:00 
το απόγευμα).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ερ-
μούπολη Καμίνια τριάρι 95 
τ.μ. πολυτελείας β΄όροφος 
αυτόνομη θέρμανση, A/C, 
ηλιακός θερμοσίφωνας, 
πλήρως εξοπλισμένο και 
με όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές, μπάνιο και  
W.C.Τηλ. 6974656743, 
2117151881. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μια γκαρ-
σονιέρα, ένα δυαράκι 
επιπλωμένα και πλήρως 
εξοπλισμένα καθώς και 
ένα τριάρι 70 τ.μ. στην Αζό-
λιμνο στον ίδιο όροφο, 50 
μέτρα από τη θάλασσα. 
Τηλ.: 2281061006
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  α) χώρος για 
γραφείο ή ιατρείο, πρώτος 
όροφος 60 τ.μ. στην Ερμού-
πολη Πελοποννήσου 5, β) 
δυάρι  πλήρως εξοπλισμένο 
στο Κίνι. Τηλ.: 2281071284 & 
6947335343
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστή-
ματα με αποθήκες, έναντι δη-
μοτικού σχολείου Μάννα. Τηλ. 
22810-61140, 6936590140
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονόχωρο 
δωμάτιο, πλήρες επιπλω-
μένο κοντά στο ΙΚΑ. Τηλ. 
2281085991, 2281082307

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ολοκαίνουρ-
γιο δίχωρο διαμέρισμα πλή-
ρως εξοπλισμένο περιοχή 
Τέρμα Βαφειαδάκη. Τηλ. 
6972484015
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3 κατοικίες 
στο Μέγα Γιαλό  α) οικία 100 
τ.μ. με θέα σε όλο το Νότιο 
Αιγαίο, με 25 τ.μ. υπόγειο, 
επιπλωμένο και A/C. Το σπίτι 
είναι μαζί με 2 ακόμη οικίες σε 
οικόπεδο 4 στρέμματα , 450 
€. β) οικία 55 τ.μ. με A/C και 
τζάκι 300 € γ) 45 τ.μ. με A/C, 
200 €.  Τηλ. 6974343848

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 
ισόγειο 70 τ.μ. με αυλή 
60 τ.μ. περιοχή Μεταμόρ-
φωσης και γκαρσονιέρα 
δίχωρη 38 τ.μ. ισογείου, 
πλήρως εξοπλισμένη στο 
κέντρο της πόλης. Τηλ. 
6936944244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) Ισό-
γεια καταστήματα β) 
Ισόγεια γκαρσονιέρα γ) 
Τριάρι Α΄ορόφου σε και-
νούργια πολυκατοικία 
επι των οδών Ανδ. Κάρ-
γα  & Ωκεανίδων, δίπλα 
στο Ιδιωτικό σχολείο  « 
Αγιος Γεώργιος» (ΦΡΕΡ), 
κοντά και στο Πανεπιστή-
μιο. Τηλ. 6932911700, 
2281084920

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονι-
έρα δίχωρη 33 τ.μ. με αυ-
τόνομη θέρμανση, αιρκο-
ντίσιον με έπιπλα ή χωρίς. 
Στην παραλία Αζολίμνου 
με θέα στην θάλασσα. Χα-
μηλό ενοίκιο χωρίς κατοι-
κίδια. Τηλ. 6936075598 , 
2281062096

 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δωμάτια 
πλήρως εξοπλισμένα για 
όλο το χρόνο, καινούρ-
για στην Πλατεία Ηρώων. 
Επίσης ενοικιάζεται δια-
μέρισμα μη επιπλωμένο 
με 2 Υ/δ, σαλόνι, κουζίνα 
στη Λαλακιά στα Τρία Γε-
φύρια. Τηλ. 6932121257, 
2281080849
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοι-
κία στο Βήσσα τεσσάρων 
δωματίων με καλοριφέρ, 
A/C. Παρέχεται το νερό δω-
ρεάν 300 €. Τηλ. 6934634627, 
6936426986
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) τεσσά-
ρι-τριάρι δυάρι στο Φύλακα 
κοντά στο Νοσοκομείο με 
αυτόνομη θέρμανση επιπλω-
μένα ή μη. β) δυάρι στο Φάλη-
ρο Ραγκαβή 3 στον β΄όροφο, 
διαμπερές κατάλληλο για 
φοιτητές. Πίσω απο το Νο-
σοκομείο Metropolitan. Τηλ.  
2281043126, 6945032572
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  οροφοδιαμέ-
ρισμα τεσσάρων δωματίων 
125 τ.μ. στην τοποθεσία Βα-

πόρια με κεντρική θέρμανση 
και θέα στην θάλασσα. Τηλ. 
2281088683, 6936749558
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 τριάρια 
με αυτόνομη θέρμανση μη 
επιπλωμένο στην Ερμού-
πολη όπισθεν Ιερού Ναού 
Αγίου Νεκταρίου και στον 
Πάγο στην επαρχιακή 
οδό προς Γαλησσά. Τηλ. 
6955026283
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυάρι και 
studio επιπλωμένα, οδό 
Θερμοπυλών 8 κοντά στο 
λιμάνι. Τηλ. 6937526953
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένο 
δυάρι πλήρως εξοπλισμένο 
στην παραλία της Βάρης με 
θέα τη θάλασσα για όλο το 
χρόνο. Τηλ. 2281061577
ΤΙΜΗ 120,00€ για ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΣΗ ισογείου διαμερίσματος 
στο κέντρο της Ερμούπο-
λης, 45 τ.μ., για δευτερεύ-
ουσες χρήσεις (εργαστή-
ρι, αποθηκευτικό χώρο, 
κ.λ.π) ή για κατοικία. Τηλ. 
6936152720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 
δυάρι  επιπλωμένο με 
A/C ψύξη, θέρμανση με 
θέα τη θάλασσα στην πε-
ριοχή Αγ. Νικολάου στα  
Βαπόρια. Τηλ. 6937998153
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πέτρινη μο-
νοκατοικία (τριάρι) με ηλια-
κό και A/C ψύξη-θέρμανση 
στον Πάγο. Δεκτά κατοικί-
δια. Τηλ. 6945874209

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στην KTHMATOMEΣITEIA 
θα βρείτε τα εξής  
ακίνητα: ΠΩΛHΣEIΣ

1) BAPH Διαμέρισμα 60 τ.μ. 
διαθέτει βεράντα με θέα θά-
λασσα

2) ΚINI Oικολογικός οικισμός 
«Santa Barbara», οικόπεδα 
1000 τ.μ. με άδεια, ή έτοιμες 
κατοικίες 80,100 και 200 τ.μ., 
μοναδικής ποιότητας και αι-
σθητικής και θέα στη Δύση.  

3) AZOΛIMNOΣ σπίτι 115 τ.μ., 
με θέα θάλασσα και αποθη-
κευτικούς χώρους, 200μ. από 
την παραλία της Aζολίμνου

4) AΔEIATA 12 στρέμματα με 
πανοραμική θέα, δόμηση 320 
τ.μ. τιμή 125.000 

5) ΛAΛAKIA διαμέρισμα 60 
τ.μ. ενοικιασμένο ως γραφείο, 
τιμή 90.000

6) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ κατοικία 
150 τ.μ. με υπέροχη θέα στη 
θάλασσα

7) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ δυάρι και 
γκαρσονιέρα σε πολύ καλή 
τιμή

8) ΦΟΙΝΙΚΑΣ Μονοκατοικία 
50 μέτρα από τη θάλασσα, με 
εξαιρετική θέα, ιδανικό και για 
επαγγελματική χρήση. 

9)ΦΟΙΝΙΚΑΣ Μεζονέτα 120 
τ.μ., τετραετίας, με θέα, κήπο 
σε πολύ καλή τιμή.

10) ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ Μονοκα-
τοικία 84 τ.μ. πρώτη σειρά στη 
θάλασσα, σε οικόπεδο 335 
τ.μ. με συνολική δόμηση 133 
τ.μ. χρήζει επισκευής. Σούπερ 
ευκαιρία. 

K T H M AT O M E Σ I T E I A 
-   ANΔPEAΣ ΠOΛITHΣ, 
τηλ. 22810 - 87443, 6977 
388848.

ΠΩΛEIΤΑΙ ανεξάρτητη οι-
κία 80 τ.μ. στην Άνω Σύρο, 
ανακαινισμένη, με κεντρική 
θέρμανση, κοντά στο πάρ-
κινγκ. Tηλ. 6936297115

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στην Αζόλι-
μνο από ιδιώτη κατασκευ-
αστή αυτόνομες μεζονέτες 
87 τ.μ και 116 τ.μ. με 2 Υ/Δ, 
W.C, μπάνιο, αποθήκη θέ-
σεις στάθμευσης αυλή με 
απεριόριστη θέα 200 μ. απο 
την παραλία της Αζολίμνου. 
Ιταλικές κουζίνες, πλακίδια 
δαπέδων και μπάνιο, ιτα-
λικά. Υπάρχουν  αναμονές 
θέρμανσης καλοριφέρ, 
τζάκι και εγκατάσταση 
κλιματιστικών,  ξύλινα 
κουφώματα ασφαλείας. 
Δίνεται 5 ετή εγγύηση για 
τις υγρομονώσεις.  Γίνονται 
δόσεις αποπληρωμής. Τηλ. 
2310427347, 6936146361

ΠΩΛEIΤΑΙ τριάρι 70 τ.μ. ισό-
γειο με αυλή 60 τ.μ.  περιο-
χή Μεταμόρφωσης. Τηλ. 
6936944244

ΠΩΛEIΤΑΙ μονοκατοικία 
στην Ερμούπολη στην 
περιοχή της Μεταμόρφω-
σης 75 τ.μ., έτος κατασκευ-
ής  1966, ανακαινισμένη 2 
Υ/Δ, σαλόνι, ανεξάρτητη 
κουζίνα, μπάνιο, αποθή-
κη, αυτόνομη θέρμανση. 
Εύκολη πρόσβαση με αυτο-
κίνητο. Τιμή 65.000€. Τηλ. 
6936659626

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 85 
στρεμμάτων οικοδομήσιμο 
στην Αγία Βαρβάρα του χω-
ριού Κίνι της Σύρου, με πανο-
ραμική θέα στον όρμο. Τηλ.: 
6932545618

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.800 
m2 άρτιο και οικοδομήσιμο 
στην Βάρη της Σύρου εκτός 
οικισμού εντός Ζώνης. Για 
ιδιοκατοίκηση χτίζονται 
200 m2 για επαγγελματική 
χρήση 400 m2. Τμή 55.000 
ευρώ. Τηλ. 6932545618

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδα με οικο-
δομική άδεια α) οικόπεδο 330 
μ. με άδεια δόμησης 170 μ. , 
40.000€. β) οικόπεδο 220 μ. με 
άδεια δόμησης 117μ. 30.000€ 
σε απόσταση 200 μ. από τη 
θάλασσα. Τα οικόπεδα βρί-
σκονται σε οικόπεδο αμφιθε-
ατρικό με ανεμπόδιστη θέα 
στη θάλασσα. Από ιδιώτη. 
Τηλ. 6936146361, 2310427347

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ στην Ποσειδωνία οικό-
πεδο 700 m2 εντός  οικισμού 
και εντός ζώνης 30 μέτρα 
απο το κεντρικό δρόμο με 
απεριόριστη και ανεμπό-
διστη θέα στο κόλπο του 
Φοίνικα και των Αγκαθω-
πών με δικό του δρόμο και 
όλες τις παροχές (ΔΕΗ- ΟΤΕ- 
ΥΔΡΕΥΣΗ) στα όρια του οι-
κοπέδου οικοδομή 245 m2 
και δίδεται το ήμισυ της αξί-
ας του. Τηλ. 6982996443, 
2281084098 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λευκή γκαρα-
ζόπορτα οροφής με 40% 
έκπτωση 2,30μx2,30 μ. 
αχρησιμοποίητη. Τηλ. 
6946057194

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση 
καφέ-ταβέρνα στο Κίνι 
πλήρως εξοπλισμένη. Τηλ. 
6934881914

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α  Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι 
ε ξ ω λ έ μ β ι ο ς  S U Z U K I 

25 ίππων. Τιμή 450€. 
Τ η λ .  2 2 8 1 0 4 3 5 4 4 , 
6986007788

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός ψη-
σταρίας - οβελιστηρίου. 
Γύρους, πλατό, ψησταριά 
κ.λ.π. Τηλ. 6932526524

Τηλ. 6948048358

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΦYΛAΞH ΠAIΔIΩN ΜΕ  ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:  
Πρωϊνό ολιγομελές τμήμα, 
εγγραφές από 1,5 ετών • 
Mουσικοκινητική αγωγή, 
θεατρικό παιχνίδι, εικα-
στικά, κεραμική, πλήρης 
υγιεινή διατροφή • Απογευ-
ματινό καλλιτεχνικό εργα-
στήρι για παιδιά εώς 8 ετών.    
Λυδία Nικολάου, Hπείρου 
5, τηλ.  22810 79447
Κοπέλα ΖΗΤΕΙ (άμεσα) ερ-
γασία και πωλεί μηχανή 
Typhoon 80 κ.ε. για ανταλλα-
κτικά. Γεωργία τηλ. 2281075311, 
6930671533

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ολοκαίνουριες γκαρσονιέ-

ρες, πλήρως εξοπλισμένες,  

με όλες τις σύγχρονες ανέ-

σεις, σε περιοχή με μεγάλη 

ζήτηση για ενοικιαζόμενες 

κατοικίες, σε πολύ καλή 

τιμή, εξασφαλισμένο μη-

νιαίο εισόδημα 850,00 

€. Δεκτή και ανταλλα-

γή με άλλο ακίνητο. τηλ. 

6955544322 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ξύλινα και μεταλλικά ράφια από 
Mini Market λόγο ανακαίνισης. 
Τηλ. 6973332992

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ψήστης για την ταβέρνα της 
Αμπέλας Σύρου, άνδρας ή 
γυναίκα μέχρι 55 ετών έμπει-
ρος, γρήγορος, δημιουργικός, 
συνεργάσιμος, με όρεξη για 
δουλειά και ανάληψη ευθυ-
νών. Μιχ. Παπαδημητρίου. 
Τηλ. 6977257724 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
I Phone 4, 32GB σε άρι-
στη κατάσταση. Τηλ. 
6937131141 
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Σταυρόλεξο

Η λύση του σημερινού
φύλλου 3612

Σήμερα ΤΡΙΤΗ  προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λί-
γες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βο-
ρειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα 
κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ  προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνε-
μοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 6 
μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 

1. Χρησιμοποιήθηκε στη δι-

άρκεια της Γαλλικής Επα-

νάστασης. 2. Πόλη της Λευ-

κορωσίας - Το όνομα της 

Ιταλίδας ηθοποιού Μπρού-

νι. 3. Διαθέτει υπουργείο - 

Αρχικά οργανισμού. 4. Eί-

δος παλιού αυλακωτού τουφεκιού - Σκέλοςτου NATO. 5. 

Σύμβολο χημικού στοιχείου - Φιλοξένησε φρικτό χιτλε-

ρικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως. 6. Πήλινα δοχεία για 

την εναπόθεση και τη μεταφορά νερού. 7. Αρχαία ελλη-

νικη αποικία στη Σικελία - Γνωστό αυτό του Μόντε Καρλο. 

8. Αναφέρεται και το μεταλλικό - Κάποια από αυτά δια-

θέτουν χημική... ευγένεια. 9. Ιταλικά άρθρο - Αυτά που 

έχουν κατασκευαστεί από μετάξι. 10. Εκεί βρισκόταν το 

χρυσόμαλλο δέρας - Καταβάλλουν ψυχικά.

ΚΑΘΕΤΩΣ 

1. Παπούτσια φτιαγμένα από γυαλιστερό δέρμα πολυτελείας. 2. Δεν είναι κοινή ημέρα - θρεπτι-

κή τροφή. 3. Αποστάσεις άκρως... δημοκρατικές - Γαλλικό αρχιπέλαγος στη Μεσόγειο. 4. Γραμ-

μικό κόσμημα της αρχαίας αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής. 5. Συνδυάζονται και με την ακολασία 

- Μάρκα ξένων τσιγαρων. 6. Αρχικά της τράπεζας του...Κοσκωτά - Ασύμφωνο... μεράκι - Κατάλη-

ξη μεγεθυντικών ονομάτων. 7. Σαν καταστροφές, αυτές που δεν αφήνουν τίποτε όρθιο. 8. Χάρτης 

ξένων - Κι έτσι τα άυλα, τα πνευματικά. 9. Και το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται - Το πρώτο της δεύ-

τερης βαθμολογίας. 10. Υλικά καθαριότητας που κατά κανόνα είναι σε υγρή πλέον μορφή.

Καιρός

    Τρίτη 9  Απριλίου  2013
Ανατολή ηλίου: 06:58 Δύση ηλίου: 7:55

Ανατολικό: Ευψυχίου Βαδίμου μαρτύρων
Δυτικό: Ούγου επισκόπου της Ρουέν της Γαλλίας

Η φωτογραφία της ημέρας

Εκδηλώσεις

Στείλτε μας δικές σας φωτογραφίες στο e-mail: info@koinignomi.gr 

Άγιος Αντώνιος στο Μέγα Γυαλό

Βρουχάκης Γιάννης

ΑΥΡΙΟ - ΣΥΡΟΣ 
19:00, Ξενοδοχείο “Ερμής”.  Ομιλία του ιατρού Ηλία Π. Μανιαδάκη, Πνευμονολόγου-
Φυματιολόγου με θέμα “Κάπνισμα: παιχνίδι με την φωτιά”, διοργανωτές ο  Ροταριανός Όμι-
λος Ερμούπολης και ο Όμιλος Ροταράκτ Ερμουπόλης. Είσοδος ελεύθερη.  

1015:  Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος καταλαμβάνει το 
φρούριο της Έδεσσας κι εκδιώκει τους Βουλγάρους.

1553: Πεθαίνει ο Φρανσουά Ραμπελέ, γάλλος συγγραφέας. 
(Γαργαντούας και Πανταγκριέλ) (Γεν. 1494)

1626:  Πεθαίνει ο Φράνσις Μπέικον, γνωστός και με το εξελλη-
νισμένο όνομα Φραγκίσκος Βάκων, άγγλος φιλέλληνας 
πολιτικός και φιλόσοφος. (Γεν. 22/1/1561)

1821: Γεννήθηκε ο  Σαρλ Μποντλέρ, γάλλος συμβολιστής 
ποιητής. (Τα Άνθη του Κακού) (Θαν. 31/8/1867)

1829:  Ο Γκίκας Βούλγαρης είναι ο πρώτος Έλληνας που πατά 
το πόδι του στην Αυστραλία. Ήταν γνωστός στους Αυ-
στραλούς της εποχής του ως Τζίνγκερ και είχε κατα-

δικαστεί για πειρατεία στ’ ανοιχτά της Κρήτης. Αρχικά, 
καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Βρετανούς και στη 
συνέχεια σε φυλάκιση και εξορία στην Αυστραλία.

1870:  Σφαγή στο Δήλεσι. Η συμμορία των αδελφών Αρβανιτάκη 
σκοτώνει τους ομήρους που συνέλαβε στο Πικέρμι, στις 
30 Μαρτίου 1870, επειδή οι αρχές δεν ικανοποίησαν 
τα αιτήματά τους για λύτρα και αμνηστία. Η Ελλάδα 
διασύρεται διεθνώς, καθώς οι όμηροι ήταν βρετανοί 
περιηγητές.

1906:  Διοργανώνεται στην Αθήνα η Μεσολυμπιάδα, με αφορ-
μή την επέτειο 10 ετών από την τέλεση των πρώτων 
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Παίρνουν μέρος 884 
αθλητές από 20 χώρες, ανάμεσά τους 300 Έλληνες 
και Ελληνίδες.

1909:  Γεννήθηκε ο Σπύρος Μαρκεζίνης, πολιτικός και συγ-
γραφέας. (Θαν. 4/1/2000)

1911:  Ο γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωστής 
Παλαμάς τιμωρείται με παύση ενός μηνός, διότι υπε-
ρασπίστηκε τη Δημοτική.

1952:  Γεννήθηκε η Τάνια Τσανακλίδου, τραγουδίστρια.
2000:  Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Το ΠΑ-

ΣΟΚ του Κώστα Σημίτη αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, 
συγκεντρώνοντας 43,7% των ψήφων, έναντι 42,7% 
της ΝΔ, της οποίας ηγείται ο Κώστας Καραμανλής. ΤΟ 
ΚΚΕ λαμβάνει 5,5%, ο Συνασπισμός 3,2%, ενώ εκτός 
Βουλής μένει το ΔΗΚΚΙ με 2,6%.

2011:  Πεθαίνει ο Σίντνεϊ Λιούμετ, αμερικανός σκηνοθέτης 
του κινηματογράφου. (Σέρπικο) (Γεν. 25/6/1924)

Σαν Σήμερα
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ΤΡΙΤΗ
Φαρμακείο ΜΑΝΝΑ. Μακρυθανάσης 
Γιάννης 22810 77084 & 6977 027 
307 (08.00 έως 14.30 και 17.00 έως 
21.00)
Φαρμακείο ΠOΣΕΙΔΩΝΙΑΣ. Αγγελοπού-
λου Αικατερίνη 22810 43373 (08.30 
έως 20.30)
Φαρμακείο ΦOΙΝΙΚΑ. Βλαχόπουλος 
Φώτης 22810 44044 & 6970 833 014 
(08.00 έως 21.00 συνεχές)
Φαρμακείο ΣTAYPOY-TAΛANTΩN. Tόμελιτς 
Δωροθέα 2281075128, 6980658961 
(08.00-14.30 & 18.00-21.00)
Φαρμακείο ΑΝΩ ΣΥΡOΥ. Γιάννα Τάσε-
βα - Μακριδάκη 22810 89213 & 6972 
006 043 (09.00 έως 14.00 και 17.30 
έως 20.30)

ΤΕΤΑΡΤΗ
Φαρμακείο ΜΑΝΝΑ. Μακρυθανάσης 
Γιάννης 22810 77084 & 6977 027 
307 (08.00 έως 14.30 και 17.00 έως 
21.00)
Φαρμακείο ΠOΣΕΙΔΩΝΙΑΣ. Αγγελοπού-
λου Αικατερίνη 22810 43373 (08.30 
- 16.30)
Φαρμακείο ΦOΙΝΙΚΑ. Βλαχόπουλος 
Φώτης 22810 44044 & 6970 833 014 
(09.00 έως 17.00 συνεχές)
Φαρμακείο ΣTAYPOY-TAΛANTΩN. Tόμελιτς 
Δωροθέα 2281075128, 6980658961 
(08.00-15.30)
Φαρμακείο ΑΝΩ ΣΥΡOΥ.Γιάννα Τάσεβα 
- Μακριδάκη 22810 89213 & 6972 006 
043 (09.00 έως 14.30)

• Σε  περίπτωση έκτακτης ανάγκης  τηλεφωνήστε  
στον φαρμακοποιό σας

 ΚΡΙΟΣ Μία καλή Τρίτη ξημερώνει για εσέ-
να  με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιό 
σου και να σε ευνοεί σημαντικά. Οι θετι-
κές εξελίξεις, οι ελπίδες και ο δυναμι-
σμός σου, έρχονται να τονώσουν το ηθικό 
και την ψυχολογική σου κατάσταση. Με 
μεγάλη σου ανακούφιση, θα διαπιστώ-
σεις ότι οι σκληροί αγώνες που έκανες 
μέχρι τώρα, δεν πάνε χαμένοι. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Και αυτήν την Τρίτη θα είσαι σε 
αναμονή, καθώς θα περιμένεις τις εξε-
λίξεις σε διάφορα θέματα που σε απα-
σχολούν. Όμως, οι αρνητικές όψεις που 
πραγματοποιούνται ανάμεσα στην Σελήνη 
με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον 
Ουρανό, θα σου βάλουν εμπόδια στο πέ-
ρασμα τους. Ηρέμησε, μην εκνευρίζεσαι 
και με υπομονή και σκληρή δουλειά, θα 
καταφέρεις να τα υπερπηδήσεις.

ΖΥΓΟΣ Η μέρα είναι ευνοϊκή 
για να ασχοληθείς με δραστη-
ριότητες που έχουν σχέση με οι-
κογενειακά θέματα και που σε προ-
βληματίζουν από το παρελθόν. Επίσης, 
θα βγουν στην επιφάνεια μυστικά που θα 
κάνουν αίσθηση, αλλά καλό είναι να μην 
εκφέρεις γνώμη. Μπορείς να σταματήσεις 
τις συζητήσεις με πολύ μεγάλη διπλωμα-
τικότητα και να αλλάξεις θέμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ  Μπορείς να λύσεις 
τα διάφορα προβλήματα που 

υπάρχουν την τελευταία περίοδο, 
με ψυχραιμία και δυναμισμό, χωρίς 

να οδηγήσεις τις καταστάσεις στα άκρα. 
Οι διάφορες υποθέσεις που σε απασχο-
λούν θα γίνουν παρελθόν, αν κινηθείς 
με περισσότερο προγραμματισμό και 
χωρίς σπασμωδικές κινήσεις. Θα δεις 
ότι στην πορεία θα μπορέσεις να πετύ-
χεις όλα αυτά που θέλεις.

ΤΑΥΡΟΣ Μην αφήνεις κάποιες καταστά-
σεις στην τύχη τους. Μπορείς να κινηθείς 
επικεντρωμένα, για να λύσεις συγκεκρι-
μένα θέματα, που σε προβληματίζουν. 
Ο δυναμισμός που θα έχεις σήμερα θα 
είναι μεγάλος και με ό,τι καταπιαστείς, 
θα το φέρεις εις πέρας με τον καλύτε-
ρο τρόπο. Μην χαλαρώνεις και μην επα-
ναπαύεσαι. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Οι ευθύνες που θα έχεις σή-
μερα  θα σου δημιουργήσουν άγχος και 
πάρα πολλή ένταση. Φρόντισε να μην τα 
βάλεις με άτομα που δεν φταίνε σε τίπο-
τα. Μπορείς να κάνεις καινούργια ξεκι-
νήματα, αρκεί να ξέρεις από πριν τι είναι 
αυτό που επιθυμείς πραγματικά. Να ξέ-
ρεις ότι πολλές προβληματικές υποθέ-
σεις φτάνουν στο τέλος τους και θα έρ-
θει η επιτυχία που περιμένεις εδώ και 
αρκετό καιρό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ  Μέρα που μπορείς να δημι-
ουργήσεις και να κάνεις πάρα πολλά θα 
είναι αυτή η Τρίτη για εσένα κι αυτό γιατί 
η ενεργητικότητα που θα έχεις, θα είναι 
μεγάλη. Λύσε προβλήματα που αφορούν 
στον οικογενειακό σου τομέα, αλλά μην 
πάρεις ακόμη σημαντικές αποφάσεις. 
Θα έχεις έντονη την ικανότητα της επι-
κοινωνίας σήμερα και καλό είναι να το 
εκμεταλλευτείς αυτό, για να βάλεις σε 
μία σειρά τη ζωή σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ  Σήμερα θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσεις κάποιες καταστάσεις με περισ-
σότερη ψυχραιμία. Μην αντιδράς έντονα 
και μη δημιουργείς εκνευρισμό. Άλλω-
στε, ανήκεις στα άτομα που καταφέρνουν 
πάντα να ελίσσονται και να συμπεριφέ-
ρονται όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Αυ-
τό πρέπει να κάνεις και τώρα και να μην 
αφήσεις κάποια μικροπροβλήματα να 
χαλάσουν την ψυχολογία σου. 

ΔΙΔΥΜΟΙ  Μπορείς να ξεπεράσεις κάποιες 
ενδεχόμενες δυσκολίες που υπάρχουν 
στη ζωή σου αν αποφασίσεις να αλλάξεις 
λίγο την συμπεριφορά σου και γίνεις πιο 
διαλλακτικός. Μπορεί σε μερικά πράγ-
ματα να υπάρχουν άμεσες λύσεις και η 
ισχυρογνωμοσύνη σου να σε κάνει να 
εθελοτυφλείς. Διεύρυνε την οπτική σου, 
άνοιξε τις πόρτες του μυαλού σου και θα 
εκπλαγείς από τα αποτελέσματα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ  Όποιος κοιτάει το παρελθόν, 
σκοντάφτει στο μέλλον. Αρκετά ασχολή-
θηκες με τα παλιά, ήρθε ο καιρός να δεις 
τι θα κάνεις από δω και πέρα. Αν πρέπει 
να ξεκαθαρίσεις υποθέσεις που εκκρε-
μούν, είναι η κατάλληλη στιγμή να το κά-
νεις, προκειμένου να αφήσεις χώρο για 
τα καινούργια που έρχονται και δεν θα 
είναι και λίγα. Καινούργιες φιλίες φαί-
νονται στον ορίζοντα. 

ΙΧΘΕΙΣ    Μερικά θέματα που μπορεί να 
συμβούν σήμερα, θα σε αποσυντονίσουν 
και θα σε βγάλουν έξω από το πρόγραμ-
μά σου. Καλό θα είναι να κρατήσεις την 
ψυχραιμία σου και να κρατήσεις το στό-
μα σου κλειστό, ώστε να αποφύγεις τα 
χειρότερα. Στο οικογενειακό περιβάλ-
λον, θα γίνουν συζητήσεις που μπορεί 
να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. 

ΛΕΩΝ  Μην αφήνεις διάφορες ‘‘ανάπο-
δες’’ καταστάσεις να σε καταβάλλουν 
ψυχικά. Έχεις βάλει κάποιους στόχους 
και δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από αυ-
τούς, όσες αναποδιές και αν προκαλέσει 
η σημερινή αρνητική όψη του Ήλιου με 
τον Ποσειδώνα. Η αλήθεια είναι ότι αυ-
τήν την Τρίτη θα νιώσεις μία μικρή απο-
γοήτευση για πολλά θέματα που θέλεις 
να τελειώνουν, αλλά αυτά παραμένουν 
σε στασιμότητα. 

ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

07:25 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ  για Πάρο - Νάξο - Ίο - Θήρα. 07:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ για Σύρο 

- Τήνο - Μύκονο.  17:30 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ  για Σύρο - για Πάρο - Νάξο - Ηρακλειά - Σχοι-

νούσα - Κουφονήσι - Κατάπολα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

 07:50 ΣΟΥΠΕΡ ΦΕΡΡΥ 2 για Άνδρο - Τήνο - Μύκονο .17:30 ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. για Άνδρο - Τή-

νο - Μύκονο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΡΟ

10:00 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ για Πάρο - Νάξο - Ίο - Σίκινο - Φολέγανδρο - Θηρεσία -Θήρα - Ανάφη. 

12:20 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ για Τήνο - Μύκονο. 16:00 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ για Πειραιά . 21:25 

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ  για Πάρο - Νάξο - Ηρακλειά - Σχοινούσα - Κουφονήσι – Κατάπολα. 

02:00 (Τετάρτης) ΜΥΤΙΛHΝΗ για Πειραιά. 

02:20 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 για Πειραιά. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

07:25 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ για Πάρο - Νάξο - Θήρα. 07:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ για Σύρο - Τή-

νο - Μύκονο. 14:55 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ για Κύθνο - Σέριφο - Σίφνο - Μήλο - Φολέγανδρο 

- Σίκινο - Ίο - Θήρα. 17:30  ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ για Πάρο - Νάξο - Δονούσα - Αιγιάλη - Αστυ-

πάλαια. 18:00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ για Σύρο - Εύδηλο - Αγ. Κήρυκο - Φούρνοι - Καρλόβασι - Βαθύ. 

19:00 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 για Σύρο - Πάτμο - Λέρο - Κω - Ρόδο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

 07:50 ΣΟΥΠΕΡ ΦΕΡΡΥ 2 για Άνδρο - Τήνο - Μύκονο 17:30 ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. για Άνδρο - Τήνο 

- Μύκονο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΡΟ

12:20 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ για Τήνο - Μύκονο. 16:00 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ για Πειραιά. 18:20 

ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ για Κύθνο - Κέα - Λαύριο. 23:10 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 για Πάτμο - Λέρο - Κω - Ρόδο.  

23:40 ΜΥΤΙΛΗΝΗ για Εύδηλο - Αγ. Κήρυκο - Φούρνοι - Καρλόβασι - Βαθύ.

Αναχωρήσεις από Αθήνα για Σύρο: 
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-
Παρασκευή  στις 09:15 και Κυριακή 
στις 11:05
Αναχωρήσεις από Σύρο για Αθήνα:    
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-
Παρασκευή  στις 10:10, και Κυριακή 
στις 12:00

Δρομολόγια
Αεροπλάνων

Περιφερειακά
Φαρμακεία

Σήμερα ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  διανυκτε-
ρεύει το φαρμακείο της Μαριάνθης Πι-
τσικάκη (Γ. Παπανδρέου 1, έναντι νο-
σοκομείου), τηλ: 22810-80037, κιν: 
6932396347.

Αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  διανυκτε-
ρεύει το φαρμακείο της Αγγελικής Κα-
ραμπούλα & Σια Ο.Ε (Πλατεία Ηρώων 
11),τηλ: 22810-84884,88288, οικίας: 
22810-61768.

Φαρμακεία
Ερμούπολης

Τα ζώδια

Δρομολόγια Πλοίων Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αστυνομία: ...............................................................2281096100
Ασφάλεια: ................................................................2281096112
Άμεση Δράση: .........................................................100
Πυροσβεστική: .......................................................199
Αερολιμένας: ...................................................................  22810-87025 
(Πληροφ.Oλυμπιακής, Κρατήσεις εισιτηρίων), 
Aερολιμενάρχης:........................................................... 22810 82255
Oμοσπονδιακή Θηροφυλακή: .................................... 6972711130
Δ. Ε. Η. (βλάβες): ............................................................. 1050
Αποχέτευση (βλάβες): ................................................. 2281082333
Ύδρευση (βλάβες): ........................................................ 2281082333
Κ. Τ. Ε. Λ. Σύρου: ...............................................................  2281082575
Λιμεναρχείο: ..................................................................... 2281082690
    & 2281088888
Νοσοκομείο: ..................................................................... 2281360500
Έκτακτα περιστατικά:.................................................... 166
Ραντεβού: .......................................................................... 2281360523
Nοσηλεύτριες της Kατ’ Oίκον Nοσηλείας:...............  6945032623
O. Τ. Ε. (πληροφορίες): .................................................. 11888
O. Τ. Ε.(βλάβες): .............................................................. 121
ΡΑΔΙOΤΑΞΙ:.......................................................................  2281086222
Ι.Κ.Α.: .................................................................................... 2281082440,  
  

Δήμoς Σύρoυ - Ερμούπoλης
Ερμούπολη: ..................................................................... 2281361000
Άνω Σύρος: ....................................................................... 22813 60900
Ποσειδωνία: .....................................................................  22813 61400-

1
Eθελοντική Aιμοδοσία: ................................................. 22813 60586
K.E.Π. Eρμούπολης: ....................................................... 22813 61300  

- 308 - 309 - 310
K.E.Π. Άνω Σύρου: 2281362000, 2281079487  & 22810 84569
K.E.Π. Ποσειδωνίας:  ....................................................    22810362010,  
      22810 79484
Aποκεντρωμένη Διοίκηση Aιγαίου: ........................... 22813 60200
Περιφέρεια Nοτίου Aιγαίου: ......................................... 2281361500
Δ.O.Y. Σύρου: ..................................................................... 22810 79700
OAEΔ Σύρου: ..................................................................... 22810 81137
Δ/νση ΔAΣΩN: ................................................................... 22810 85509
Δρομολόγια KTEΛ: ........................................................... 14505
Oδική βοήθεια Express Service: ................................. 22810 77500
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Η “Κίνηση πολιτών  
για μια ανοικτή κοινωνία” 
και το “Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού”  
προκηρύσσουν τον έβδομο  
πανελλήνιο διαγωνισμό 
“Νησίδων Ποιότητας 
2013” με σκοπό, την 
ανάδειξη πρωτοβουλιών 
και ομάδων που προάγουν 
θετικά κοινωνικά πρότυπα, 
προσφέροντας συλλογικό, 
πρωτοποριακό και πάντα 
υψηλής ποιότητας έργο.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΟΥΜΠΑ

Ο διαγωνισμός διοργανώνε-
ται ανά διετία από το 2001, 
αποβλέποντας στην αναγνώ-

ριση και τη διάκριση εθελοντών που 
λειτουργούν παραδειγματικά για τη 
δημιουργία νέων, αξιόλογων πρω-
τοβουλιών στους τομείς κοινωνικής 
προσφοράς. Μέσα από μια αντικειμε-
νική, προκαθορισμένη και διαφανή 
διαδικασία, επιλέγονται οι ομάδες 
εκείνες που δεν είναι ακόμα ευρύτερα 
γνωστές, αλλά προσφέρουν ανιδιοτε-
λές έργο ποιότητας με σεμνότητα και 
διακριτικότητα.

Η παρουσίαση των νικητών γίνε-
ται κάθε φορά από την Ελλανόδικη 
Επιτροπή στην οποία μετέχουν διακε-

κριμένες προσωπικότητες της χώρας, 
ενώ η απονομή των βραβείων πραγ-
ματοποιείται κατά παράδοση από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο 
Παπούλια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και 
οι οργανωμένες ομάδες συλλογικής 
δράσης πολιτών, που δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς αλληλεγγύης, 
πρόνοιας, φυσικού, πολιτιστικού ή 
κοινωνικού περιβάλλοντος, στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, 
της ισότητας ευκαιριών, καθώς και 
στην προώθηση και προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι καλύτερες υποψηφιότητες που 

θα προκριθούν, θα βραβευθούν από 
την Ελλανόδικη Επιτροπή σε επίσημη 
τελετή που θα διεξαχθεί στα τέλη του 
τρέχοντος έτους, ενώ οι νικήτριες ορ-
γανώσεις θα λάβουν επίσης και συμ-
βολικό χρηματικό έπαθλο. Η μεγάλη 
αναγνώριση θα δώσει δύναμη και 
θάρρος στις ομάδες να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα το έργο τους, παρά τις 
δύσκολες οικονομικά συγκυρίες και 
τη μηδαμινή επιχορήγησή τους.

Κίνητρο για  
περισσότερες θετικές 
πρωτοβουλίες

Σε δηλώσεις της στην “Κοινή Γνώ-

μη”, η υπεύθυνη του διαγωνισμού, 
Ορέττα Σταυροπούλου εξηγεί ότι η 
ιδέα τέθηκε επί τάπητος το 2000, με 
αφορμή την πληθώρα θετικών ομά-
δων οι οποίες επιτελούν αθόρυβα το 
έργο τους. 

“Επειδή η χώρα μας δε βιώνει και 
πολύ ωραία πράγματα, σκεφτήκαμε 
ότι αυτό θα είναι μια ευκαιρία, τόσο 
για να ενθαρρυνθούν και οι ίδιες οι 
οργανώσεις, αν δουν ότι βραβεύονται 
από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
όσο και για να υπάρξουν αντίστοιχες 
προσπάθειες”, αναφέρει χαρακτηρι-
στικά. Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι 
το έργο της Ελλανόδικης Επιτροπής 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δεδομένου 

ότι κάθε δύο χρόνια καλείται να επιλέ-
ξει ανάμεσα σε έναν τεράστιο αριθμό 
συμμετοχών.

“Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, με 
αποτέλεσμα κάθε φορά να στεναχωρι-
όμαστε που δεν έχουμε τη δυνατότητα 
να τιμήσουμε περισσότερες πρωτο-
βουλίες που αξίζουν αναγνώριση και 
επιβράβευση” τόνισε, καθιστώντας 
γνωστό ότι γι’ αυτό το λόγο, η “Κίνηση” 
έχει θέσει ως απαραίτητη προϋπόθε-
ση, οι οργανώσεις που υποβάλλουν 
υποψηφιότητα να μην είναι ευρέως 
γνωστές. “Όταν δεχόμαστε αιτήσεις 
από μεγάλες Οργανώσεις, τους εξη-
γούμε ότι δεν έχουν ανάγκη το δικό μας 
βραβείο. Καλό είναι να βραβεύσουμε 
τις μικρότερες ομάδες”, επισημαίνει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι ανάμεσα 
στις πρωτοβουλίες που έχουν ξεχω-
ρίσει μέσα από το διαγωνισμό για 
την πρωτοποριακή και αξιοθαύμαστη 
δράση τους είναι η Ομάδα Αιγαίου, που 
παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για τη 
βελτίωση της ζωής των πολιτών και την 
αναβάθμιση των γενικών συνθηκών 
διαβίωσης, καθώς και το ελληνικό κα-
ταδυτικό δίκτυο των “Υδροναυτών”.

Όροι υποβολής
Η προθεσμία υποβολής των αι-

τήσεων υποψηφιοτήτων λήγει την 
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, 
ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή είτε ηλε-
κτρονικά, είτε ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση:

Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή 
Κοινωνία  Για τον Διαγωνισμό 
“Νησίδες Ποιότητας 2013”  
Ευφρονίου 5-7, 116 34 Αθήνα 

Στην περίπτωση που η αίτηση 
υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει 
το υπογεγραμμένο πρωτότυπο αυτής 
να είναι στη διάθεση της Κίνησης 
Πολιτών. Παράλληλα, σημειώνεται 
ότι όλοι όσοι συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό, θα λάβουν σύντομα 
έγγραφη απάντηση.  

• Για συμπληρωματικές πληρο-
φορίες, οι ομάδες καλούνται 
να επικοινωνήσουν με την κα. 
Σταυροπούλου στο τηλ. 210 
7220063.
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Ανάδειξη κοινωνικών προτύπων
Επιλέγονται οι ομάδες που δεν είναι ευρέως γνωστές,  

αλλά προσφέρουν ανιδιοτελές έργο ποιότητας 
Επίδοση βραβείων δια χειρός του Προέδρου της Δημοκρατίας και  

χρηματικό έπαθλο - Μικρή η συμμετοχή οργανώσεων από τις Κυκλάδες

Ωστόσο, καθιστά σαφές ότι λόγω των αυξανόμε-
νων προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά η 
κοινωνία, όπως ο υποσιτισμός μαθητών στα σχολεία 
και η ανεργία, η πλειοψηφία των ενεργών οργανώ-
σεων δραστηριοποιείται πάνω σε θέματα αλληλεγ-
γύης, πρόνοιας και περιβάλλοντος. “Ευτυχώς, δεν 
υπάρχουν αδιάφοροι συμπολίτες”, τονίζει. Παρόλα 
αυτά, εκτιμά ότι ο αριθμός των πρωτοβουλιών έχει 
συρρικνωθεί αισθητά, εξαιτίας της οικονομικής κρί-
σης η οποία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη 
λειτουργία τους. “Οι ελλιπείς πόροι έχουν αναγκάσει 
πολλές από αυτές, των οποίων η παρουσία είχε 
κριθεί αναγκαία, να υπολειτουργήσουν και άλλες, 
που δραστηριοποιούνται σε θέματα που πολλοί 
χαρακτήριζαν “πολυτέλεια”, όπως “η ισότητα των 
δύο φύλων”, να ατονήσουν. Αντίθετα, θεωρώ ότι 
έχουν αυξηθεί οι ομάδες ανθρώπων που κάνουν 

προγράμματα της διπλανής πόρτας, βοηθώντας 
τους άστεγους και τους πεινασμένους της περιοχής 
τους”, σημειώνει.

Όπως υπογραμμίζει, η σημερινή αύξηση στα 
προγράμματα αλληλεγγύης, που αφορούν είτε στη 
σίτιση και τη στέγαση, είτε στην υποστήριξη και 
την επιμόρφωση πολιτών για εύρεση εργασίας, 
προβάλλει τον έντονο ρόλο του ενεργοποιημένου 
πολίτη. “Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι 
ενταγμένοι σε μία οργάνωση, αλλά φροντίζουν να 
καθαρίζουν τη γειτονιά τους, ή να δώσουν φαγητό 
στους μαθητές που δεν έχουν μαζί κολατσιό”.

Ολοκληρώνοντας, η κ. Σταυροπούλου επισημαίνει 
ότι στόχος της “Κίνησης Πολιτών” είναι μέσα από 
το διαγωνισμό να αναδειχθούν και πρωτοβουλίες 
που λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια. Ωστόσο, δεν 
κρύβει ότι ο αριθμός συμμετοχών από τις Κυκλάδες 

είναι μέχρι σήμερα ιδιαίτερα μικρός, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί 
και η Στέγη Ανηλίκων Σύρου για το πολυσήμαντο 
έργο της.

Αύξηση στα προγράμματα αλληλεγγύης


