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Καλούνται τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σύρου στην ετήσια 
Γενική Συνέλευση της 15ης Απριλίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 
9.οο π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σύρου- 
Ερμούπολης. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί την επόμενη Κυριακή 22 Απριλίου στον ίδιο τόπο, την ίδια 
ώρα και με τα ίδια θέματα. Θα θεωρηθεί δε σε απαρτία με οποιοδή-
ποτε αριθμό παρόντων μελών. (άρθρο 7, παραγρ. 7 του καταστατι-
κού του Συλλόγου)

ΘΕΜΑΤΑ:
Έγκριση απολογισμού έτους 2011 και προϋπολογισμού έτους 2012
Πεπραγμένα Δ.Σ περυσινής περιόδου.
Διάφορα θέματα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κλήρωση ενός πίνακα ζωγραφικής ORIGINAL προσφορά του Συριανού ζωγράφου

ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ
σε συνεργασία με τον Όμιλο INNER WHEEL ΣΥΡΟΥ.

Οι εισπράξεις θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ (ΣΤΕΓΗ)

Τιμή Λαχνού: 5 ευρώ
Ο πίνακας ευρίσκεται στη βιτρίνα του καταστήματος 

οπτικών ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΥ οδός Ελ. Βενιζέλου.
Λαχνοί διατίθενται εντός του καταστήματος.

ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου

84100 Σύρος 
Τηλ. 22810-885354 -2281079364 fax 2281085357

 e-mail : Polydyn@otenet.gr

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) 
η πρόσληψη διακοσίων τριάντα τεσσάρων (234) ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων και επαγγελματικής εξειδίκευσης, μέσω του προγράμμα-
τος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για τον Νομό Κυκλάδων.
 Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥ-
ΡΟΥ θα προσλάβει τα παραπάνω άτομα για πέντε μήνες, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και θα τα διαθέσει να εργαστούν στους 
Δήμους, στο Νοσοκομείο Σύρου και Νάξου και στα Κέντρα Υγείας του 
Νομού. 
Για πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής 
στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γρα-
φεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΗΣ ΣΥΡΟΥ και στους κατά τόπους Δήμους και ΚΕΠ.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και το Σάββατο 21 
Απριλίου 

Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί:
Για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο συνολικά 50 
θέσεις απασχόλησης και πιο αναλυτικά 
Για το Νοσοκομείο Σύρου στην Σύρο 24 Θέσεις
Για το Κέντρο Υγείας Άνδρου 3 θέσεις
Για το Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου 1 θέση 
Για το Κέντρο Υγείας Τήνου 3 θέσεις 
Για το Περιφερειακό Ιατρείο Κέας 1 θέση
Για το Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου 2 θέσεις 
Για το Κέντρο Υγείας Ίου 2 θέσεις
Για το Κέντρο Υγείας Μήλου 2 θέσεις
Για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου 2 θέσεις
Για το Κέντρο Υγείας Πάρου 2 θέσεις

Για το Κέντρο Υγείας Σερίφου 1 θέση
Για το Κέντρο Υγείας Θήρας 3 θέσεις
Για το Κέντρο Υγείας Κιμώλου 1 θέση 
Για το Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ Νάξου και μικρών Κυκλάδων 15 θέ-
σεις 
Για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης 41 θέσεις 
Για τον Δήμο Άνδρου 15 θέσεις 
Για τον Δήμο Κύθνου 15 θέσεις 
Για τον Δήμο Τήνου 20 θέσεις 
Για τον Δήμο Κέας 15 θέσεις 
Για τον Δήμο Σίφνου 15 θέσεις 
Για τον Δήμο Θήρας 15 θέσεις 
Για τον Δήμο Αμοργού 15 θέσεις 
Για την Ένωση Ξενοδόχων Νάξου 8 θέσεις 
Για την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Νάξου 8 θέσεις 
Και τέλος για την Ιερά Μητρόπολη Σύρου έχουν εγκριθεί 7 θέσεις απα-
σχόλησης.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄, μετά την ανακοίνωση της έγκρισης 
του ανωτέρω Προγράμματος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
 «Σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή, που η τοπική κοινωνία 
της Σύρου και των Κυκλάδων αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα, η Ιερά 
μας Μητρόπολη σήμερα, με την έγκριση αυτού του Προγράμματος, 
προσφέρει μια ανάσα ανακούφισης σε 234 οικογένειες.
  Και αυτό το έργο εντάσσεται στη γενικώτερη προσπάθειά 
μας, μέσα στα πλαίσια της ποιμαντικής μας μέριμνας για την κάλυψη 
αναγκών των συνανθρώπων μας.
 Ευχαριστούμε το Υπουργείο Εργασίας και τον Αντιπρόεδρο 
του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς μας Μητροπόλεως 
και συνεργάτη μας κ. Νικόλαο Χρυσίνη για τους κόπους και τους μό-
χθους, που υποβλήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα 
αυτό».

Ερμούπολη, 11 Απριλίου 2012

Επιμέλεια κειμένου:  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ

Στα «συρτάρια» φαίνεται ότι βρίσκο-
νται οι προτάσεις στην Ποιότητα Ζωής 
δύο δημοτικών συμβούλων του δήμου 

Σύρου Ερμούπολης και συγκεκριμένα των 
Γιάννη Λούβαρη και Βεντούρη Πρίντεζη, που 
έχουν σχέση με τη δημιουργία χώρων υγι-
εινής ή τη βελτίωση των υπαρχόντων στην 
Ερμούπολη και γενικότερα στις Δημοτικές 
Κοινότητες. Στα «συρτάρια» βρίσκονται επί-
σης και προτάσεις που αφορούν βελτιώσεις 
σε ό,τι έχει σχέση με την καθαριότητα του 
Δήμου.
 Οι δυο δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ανή-
κουν στον συνδυασμό του Γιώργου Πάπιτση 
«Σύρος – Δύναμη Ανάπτυξης» έχουν υποβά-
λει συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να ελαχι-
στοποιηθούν ή να εξαλειφθούν οι ελλείψεις 
στους χώρους υγιεινής, τονίζοντας ότι «...
πρέπει να συνυπολογίσουμε το αίτημα των 
ανθρώπων που επισκέφθηκαν το νησί μας 
με σκοπό την προώθηση της κρουαζιέρας 
και ένα από σημαντικά θέματα που ανέφε-
ραν, ήταν οι χώροι δημόσιας υγιεινής».
 Οι ίδιοι κάνουν σαφή αναφορά σε σημεία 
που λειτουργούν χώροι υγιεινής και στην 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται: «Στην 
πάροδο της οδού Πρωτοπαπαδάκη η κατά-
σταση των υπαρχόντων χώρων, βρίσκονται 
αισθητικά σε κατάσταση κακή, αλλά και η 
δυσοσμία είναι από τα πλέον αρνητικά χα-
ρακτηριστικά του χώρου και της γύρω περιο-
χής. Στο θερινό σινέ Παλλάς, (πάροδος οδός 
Χίου) οι χώροι υγιεινής είναι εξαιρετικά γερα-
σμένοι από τον χρόνο και κρίνονται επιεικώς 
μέτριοι προς κακοί. Οι χώροι κοντά στο Λι-
μενικό Ταμείο είναι κλειστοί, αλλά ελπίζουμε 
μετά τη δέσμευση του προέδρου του Λ.Τ. να 
λειτουργήσουν στο μέλλον ως Λουτρά. Οι 
ανάλογοι χώροι στο λιμάνι (πλ. Παπάγου) 
είναι οι μόνοι που κρίνονται ικανοποιητι-
κοί, για χρήση από το κοινό. Στο Καρνάγιο 
υπάρχει μια χημική τουαλέτα, όπου η χρήση 
της είναι περιορισμένη από θαμώνες του χώ-
ρου. Στις παραλίες του νησιού, λειτουργούν 
κάποιες χημικές τουαλέτες το καλοκαίρι, οι 
οποίες όμως μπορούν να αναβαθμιστούν, 
τουλάχιστον όπου υπάρχει αποχέτευση».

 

Προτείνουν «...την άμεση ανάθεση στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μελέτης για 
τη δημιουργία και λειτουργία, ικανοποιητι-
κού αριθμού παρόμοιων χώρων, τόσο στην 
Ερμούπολη όσο και στα χωριά, ιδιαίτερα 
στις παραλίες», υπογραμμίζοντας πως «...
στις Ευρωπαϊκές πόλεις (ακόμη και στις νε-
οκλασικές) υπάρχουν καλαίσθητοι οικίσκοι, 
τοποθετημένοι σε πλατείες, πεζοδρόμια κλπ, 
παρέχοντας τις ανάλογες υπηρεσίες, χωρίς 
να επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική των 
πόλεων». Τα προτεινόμενα από τους δύο 
συμβούλους σημεία εγκατάστασης νέων χώ-
ρων υγιεινής είναι: Ανάμεσα στο χειμερινό 
σινέ Παλλάς & στο θέατρο Απόλλων. Στην 
αριστερή πλευρά του Δημαρχείου, ανάμεσα 
πλατείας Μιαούλη και αρχαιολογικού μου-
σείου(Προς τα σκαλάκια). Στο λιμάνι ένα-
ντι Τράπεζας Eurobank. Στο ΙΚΑ στην οδό 
Μπαρμπέτα. Στο Καρνάγιο κοντά στην τρά-
πεζα Alpha και στην πλατεία Ηρώων κοντά 
στον οικίσκο της Εμπορικής Τράπεζας.
 Εξάλλου, οι ίδιοι δημοτικοί σύμβουλοι, με 
άλλο τους έγγραφο στην Ποιότητα Ζωής, 
αναφέρονται και στον τομέα καθαριότητας 
του Δήμου, προτείνοντας και εδώ λύσεις 
ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα. Συ-
γκεκριμένα προτείνουν: Να τοποθετηθούν 
καλαθάκια απορριμμάτων, σε όλο το Κέντρο 
της Ερμούπολης και τα κεντρικά σημεία των 
χωριών. Οι οδοκαθαριστές να χρησιμοποι-
ούν πλέον απορροφητικές βενζινοκίνητες ή 
ηλεκτροκίνητες σκούπες, ώστε να καλύπτουν 
περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, κατά τις 
ώρες εργασίας τους. Να γίνει επανασχεδια-
σμός των σημείων όπου βρίσκονται οι κάδοι 
των σκουπιδιών, σε συνδυασμό με αυτών 

της ανακύκλωσης. Οι κάδοι των σκουπιδιών 
(πλαστικοί και press container) να πλένονται 
με τα ειδικά πλυντήρια, που έχει στην κατοχή 
του ο Δήμος». Πέραν αυτών «Η πλατεία Μια-
ούλη να πλένεται όλη, ώστε να μη γλιστράνε 
οι πλάκες, ιδιαίτερα στη δυτική πλευρά, από 
τις κουτσουλιές των περιστεριών. Επίσης να 
προβλεφθεί το πλύσιμο και άλλων πλατειών, 
όπως Κουτσοδόντη, Παπάγου κλπ. Η γραφή 
στους τοίχους με σπρέι πρέπει να αντιμετω-
πίζεται άμεσα από το τμήμα καθαριότητας 
του Δήμου, σβήνοντας με τον πλέον προσιτό 
τρόπο τα γραφόμενα, τα οποία αποτελούν 
αρνητική εικόνα».
 Τέλος επισημαίνεται ότι «Με τον κανονισμό 
που ψηφίστηκε, δεν περνάει το απορριμμα-
τοφόρο το μεσημέρι από τα καταστήματα και 
πρέπει να αφήνουν τα απορρίμματα εντός 
του καταστήματος ή να τα βάζουν στα αυ-
τοκίνητά τους και να τα μεταφέρουν στους 
πλησιέστερους κάδους. Το καλοκαίρι θα 
είναι αδιανόητο να συμβαίνει κάτι ανάλογο, 
λόγω δυσοσμίας. Πρέπει να το αντιμετωπί-
σουμε έγκαιρα αυτό το θέμα».

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΒΕΡΤΗ

Ενθουσιασμένοι από τη διαμονή τους στη Σύρο δήλωσαν 
στον "Λόγο" οι μαθητές και οι καθηγητές του 1ου Πει-
ραματικού Γυμνασίου- Λυκείου Πλάκας, ενώ εντυπωσι-

ασμένοι έμειναν και από την ξενάγηση που τους έκαναν οι 
μικροί ξεναγοί τού Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.
 «Οι καθηγητές αγαπούσαμε έτσι κι αλλιώς τη Σύρο, δηλα-
δή ξέραμε την ομορφιά της, την καλαισθησία και την ευγένεια 
των κατοίκων της και θέλαμε αυτό να το δείξουμε και στους 
μαθητές μας» είπε μιλώντας στην εφημερίδα η καθηγήτρια 
Μαρία Παπαδαντωνάκη, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της 
από το γεγονός ότι μετά την ξενάγησή τους στο νησί οι μα-
θητές συμφώνησαν μαζί τους ότι η Σύρος είναι πολύ όμορφη. 
«Εντυπωσιάστηκαν κι από τη ζεστασιά των ανθρώπων και 
την ομορφιά του τόπου και πιστεύω ότι θα αποτελέσει έναν 
τόπο διακοπών για το σχολείο μας γιατί αξίζει πάρα πολύ. 
Μας δείχνει και πόσο πλούσια είναι η Ελλάδα μας» τόνισε. 
Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι έμειναν και από την ξενάγηση των 
μικρών ξεναγών και ιδιαίτερα της μικρής Άννας Σκευοφύλα-
κα: «Η Άννα είναι καταπληκτική» είπε χαρακτηριστικά και 
συμπλήρωσε: «Είναι τόσο ζεστή, τόσο έξυπνο κοριτσάκι και 
μας τα είπε τόσο όμορφα που νομίζω ενθουσίασε και τα παι-
διά και εμάς». Προκειμένου να της δείξουν πόσο ευχαριστη-
μένοι έμειναν της προσέφεραν ένα αναμνηστικό δωράκι και 
της υποσχέθηκαν πως όταν επισκεφτεί το σχολείο τους στην 
Πλάκα να της ανταποδώσουν την ξενάγηση.
 Εξαιρετικές οι εντυπώσεις τους και από τις επισκέψεις τους 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Κυκλάδων και το θέατρο Απόλλων: «Αυτά τα κτήρια 
αποπνέουν όλη αυτή την αρχοντιά και την ιστορία του νησιού, 
που είναι πολύ καλοδιατηρημένη και σε συνδυασμό με τους 
σύγχρονους κατοίκους που έχουν τέτοια ζεστασιά, ανοιχτές 
πόρτες κλπ μας έδωσαν την ευκαιρία να το απολαύσουμε κι 
εμείς» κατέληξε η και Παπαδαντωνάκη. 
 Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο αντιδήμαρχος και πρόε-
δρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δημή-
τρης Ρούσσος για το ότι σχολεία και άλλα γκρουπ επιλέγουν 
τη Σύρο για απολαύσουν ένα διήμερο ή τριήμερο διακοπών, 
προσθέτοντας ότι χαίρεται πολύ που μικρά παιδιά, όπως η 
Άννα και τα υπόλοιπα που ανήκουν στους μικρούς ξεναγούς, 
πλαισιώνουν το τουριστικό πρόγραμμα του δήμου βοηθώντας 
πολύ στην προβολή της Σύρου με στοιχεία που εκείνα γνωρί-
ζουν πολύ καλά.

Κίνημα Πολιτών & Επιχειρηματιών Σύρου 1ο Πειραματικό 
Γυμνάσιο - λύκειο Πλάκας

ΑΝΑβΑΘμΙΣΗ ΥΠΗρΕΣΙΩΝ Ενθουσίασε τους 
μαθητές η Σύρος

Προτάσεις
για την

«Πρέπει να συνυπολογίσουμε 
το αίτημα των ανθρώπων 
που επισκέφθηκαν το νησί 
μας με σκοπό την προώθηση 
της κρουαζιέρας και ένα 
από σημαντικά θέματα που 
ανέφεραν, ήταν οι χώροι 
δημόσιας υγιεινής»

Γιάννης Λούβαρης

Βεντούρης Πρίντεζης




