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Ενημερώθηκαν χτες από το ∆ημοτικό Λιμενικό ταμείο Νάξου, οι καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται 
στην παραλία της Χώρας, γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στις πέργκολες και συγκεκριμένα 
στα (ακυρωθέντα πλέον) -με βάση την τελευταία απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάξου- Πρωτόκολλα ∆ιοικητικής 
Αποβολής (απόφαση που έφερε στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας, κατ’ αποκλειστικότητα, προ 
ημερών, η «Κ». Τους επισημάνθηκε ότι εφεξής θα καταβάλλουν το τίμημα για την χρήση των «προβολών» τους 
επί της παραλίας στο ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Και ακόμη ότι, εν όψει του θέρους του 2019 και με βάση 
τον σχεδιασμό που ολοκληρώνει εντός των επομένων εβδομάδων η Αρχιτεκτονική Επιτροπή (του Πολεοδομικού 
Γραφείου Νάξου, το οποίος ως γνωστόν υπάγεται στον ∆ήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων), επιδίωξη του 
∆.Λ.Τ. Νάξου είναι ο κεντρικός παραλιακός δρόμος της Χώρας (που είναι όμορος των καταστημάτων Μαζικής 
Εστιάσεως) και πιο λειτουργικός αλλά και πιο ελκυστικός να καταστεί…

.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 
"ME THN MATIA"

TΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ,

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 2019…

Νίκος Φωστιέρης: 
Απάντηση στις ύβρεις 
για ανηθικότητα , 
ασυνέπεια έχουν δώσει 
οι συμπατριώτες μου 
με τις τρεις αναδείξεις 
ως Δήμαρχο Αμοργού, 
αλλά και η επί 38 
χρόνια υπηρεσία μου 
στο Πολεμικό Ναυτικό

Από τον πρώτο 
γύρο θα εκλέγονται 
όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι στο νέο 
"Καλλικράτη"

Μητροπολίτης 
Σύρου: Όχι στον 
όρο "Μακεδονία", 
όχι όμως, και στα 
συλλαλητήρια...

Προτείνονται διευθετήσεις 
των κόμβων αεροδρομίου 
και Ραντεβού
Κυκλοφοριακό: Δύο από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της πόλεως Νάξου 
είναι: α) ο κόμβος στο ύψος του παλαιού θερινού κινηματογράφου και, 
β) ο κόμβος στο έμπα-έβγα του κρατικού αερολιμένα Νάξου. 
Οι δύο εν λόγω κόμβοι έχουν ήδη απασχολήσει τους αρμοδίους 
(εκλεγμένους) δημοτικούς παράγοντες.
Παρεμβάσεις στις περιοχές αυτές ενδέχεται να γίνουν εντός των 
επομένων μηνών και πάντως πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι.
-Στους δύο αυτούς κόμβους υπάρχει πρόβλημα…
-Η «περίπτωση παλαιού σινεμά» ξεπερνιέται…
-Η «περίπτωση αεροδρομίου» εν πολλοίς εξαρτάται από την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας του ΚΑΝΞ Νάξου…                                      ΣΕΛΙΔΑ 3

Πραγματοποιήθηκε η εμβληματική κινητοποίηση-διαμαρτυρία 
κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τους ανθρώπους της 
εστίασης, με γενικό τίτλο «Τα κλειδιά της εστίασης». Ο πρόεδρος 
των επιχειρηματιών της εστίασης Γιώργος Καββαθάς ξεκαθάρισε 
ότι πρόκειται για πανελλαδικής έκτασης κινητοποίηση. «Όλες 
οι πρωτοβάθμιες ενώσεις του κλάδου σε όλες τις πόλεις από 
τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι την Ρόδο 
παραδίδουν τα κλειδιά της εστίασης στο Μαξίμου”. Σελ. 3

Η εστίαση παρέδωσε τα 
κλειδιά και στη Νάξο

Το 2020 το λιανεμπόριο δεν 
δούλεψε σχεδόν καθόλου 
σε ολόκληρη τη χώρα, με 
τεράστιες οικονομικές 
συνέπειες για τους 
επιχειρηματίες και τον κλάδο 
σημειώνει ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Εμπορικών 
Συλλόγων Αττικής, Ομόρων 
Νομών & Νήσων Αιγαίου, 
Παύλος Πολιτάκης. Το 2021 
προδιαγράφεται σαν έτος 
όπου το λιανεμπόριο μετά από 
μια δεκαετή κρίση, χτυπιέται 
και από την υγειονομική. Τα 
μέτρα στήριξης, τονίζει, δεν 
μπορεί να είναι ίδια προς όλες 
τις επιχειρήσεις. Σελ. 4

Συνάντηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων 
κ. Γ. Λεονταρίτη με τη Δήμαρχο 
Σίφνου κα Μ. Ναδάλη. Κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης, 
αποφασίστηκε να διερευνηθεί 
η δυνατότητα επέκτασης του 
αντικειμένου του έργου «Δίκτυα 
Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δ. 
Σίφνου» και σε περιοχές που 
δεν είχαν προβλεφθεί στην 
αρχική μελέτη και η εκπόνηση 
μελέτης για τα αίτια των 
κατολισθητικών φαινομένων στο 
δρόμο από τις Καμάρες έως την 
Απολλωνία. Σελ. 5
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Σαν Σήμερα…

Κυκλαδική
IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

ΝΤΟΡΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ

ΕΔΡΑ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 84 300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
ΣΙΣΣΥ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΕΛΕΜΟΓΛΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΑΜΠΝΤΕΛΣΑΤΑΡ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΑΡΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
e-mail: info@kykladiki.gr

Τ.22850. 24681 22850. 26009

FAX: 2285026760

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
158043

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:   
ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ - ËΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:    
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:      

ΙΔΙΩΤΩΝ  100,00 ΕΥΡΩ 

(6 ΜΗΝΕΣ 50,00 ΕΥΡΩ) 

ΔΗΜΩΝ, ΝΠΔΔ 250,00 ΕΥΡΩ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ,  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 150,00 ΕΥΡΩ  

ΕðéóôïëÝò, êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò, äçìïóéåõìÝíá Þ 
ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Τá åíõðüãñáöá Üñèñá, åðéóôïëÝò, 
êåßìåíá êëð, äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò èÝóåéò 
êáé áðüøåéò ôïõ éäéïêôÞôç-åêäüôç êáé äéåõèõíôÞ ôçò 
åöçìåñßäáò. Αðáãïñåýåôáé ç áíáðáñáãùãÞ, Ýíôõðç Þ 
çëåêôñïíéêÞ, ñáäéïöùíéêÞ Þ ôçëåïðôéêÞ ìÝñïõò Þ üëïõ 
ôçò ýëçò ôçò åöçìåñßäïò ìáò ÷ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá 
ôïõ åêäüôç. Η åöçìåñßäá äåí áíáëáìβÜíåé ôçí åõèýíç ãéá 
åíõðüãñáöá Üñèñá ôá ïðïßá öéëïξåíåß êáé ôùí ïðïßùí ïé 
óõíôÜêôåò äåí áíÞêïõí óôç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ôçò åöç-
ìåñßäáò.

Πέμπτη 11
Φεβρουαρίου 2021 

Αãßïõ Βëáóßïõ ΙåñïìÜñôõñïò, 
ΟóéùôÜôçò Θåïäώñáò ôçò Αõãïýóôáò

-  ΑíáôïëÞ Þëéïõ: 07:19
-  Δýóç Þëéïõ: 17:59
-  ΔéÜñêåéá çìÝñáò: 10 ώñåò 40 ëåðôÜ
-  ΣåëÞíç 29,2  çìåñώí

Η φωτογραφία της ημέρας

1944: Βõèßæåôáé óôá áíïéêôÜ ôïõ Σïõíßïõ ôï áôìüðëïéï Όñéá, ìå èýìáôá ðÜíù áðü 4.000 Ιôá-
ëïýò áé÷ìáëώôïõò ðïëÝìïõ.
1945: ΥðïãñÜöåôáé ç Σõìöùíßá ôçò ΒÜñêéæáò ìåôáξý ôçò êõβÝñíçóçò ôïõ ΝéêïëÜïõ ΠëáóôÞ-
ñá êáé áíôéðñïóώðùí ôïõ Ε.Α.Μ.
1947: Ο ìåãáëýôåñïò ðáñáôçñïýìåíïò óéäçñïìåôåùñßôçò äçìéïõñãåß êñáôÞñá óôçí ðåñéï÷Þ 
Σé÷üôå-Άëéí ôçò ΣïβéåôéêÞò Έíùóçò.
1947: Ο ΚñéóôéÜí Νôéüñ ðáñïõóéÜæåé ôï «New Look», βïçèώíôáò ôï Πáñßóé íá áíáêôÞóåé ôç 
èÝóç ôïõ ùò ðñùôåýïõóá ôïõ êüóìïõ ôçò ìüäáò.
1950: Ιäñýåôáé ç european broadcasting union (EBU)
1977: Σõíïìïëïãåßôáé óôç ΒéÝííç ç óõìöùíßá Μáêáñßïõ-ΝôåíêôÜò åðß ôïõ Κõðñéáêïý. Δýï 
÷ñüíéá áñãüôåñá èá ôçí äéáäå÷èåß ç óõìöùíßá Κõðñéáíïý-ΝôåíêôÜò.
1993: Έíá áðü ôá ðéï áðßóôåõôá åãêëÞìáôá óôçí éóôïñßá, ëáìβÜíåé ÷ώñá óôï Λßβåñðïõë ôçò 
Αããëßáò, êáèώò ï 2÷ñïíïò ΤæÝéìò ΜðÜëôæåñ êáêïðïéåßôáé êáé äïëïöïíåßôáé óôéò ñÜãåò ôïõ 
ôñÝíïõ. Οé äýï äïëïöüíïé Þôáí ïé äåêÜ÷ñïíïé Τæïí ΒÝíáìðëò êáé Ρüìðåñô Τüìóïí.
2019: Μå ôç Σõìöùíßá ôùí Πñåóðώí åðéëýåôáé ôï ÷ñüíéï ðñüβëçìá ïíïìáóßáò ôçò ðñïóùñéíÜ 
áðïêáëïýìåíçò «ðñώçí ΓéïõãêïóëáβéêÞò Δçìïêñáôßáò ôçò Μáêåäïíßáò» (ðΓΔΜ), ç ïðïßá 
ïíïìÜæåôáé åðéóÞìùò ðëÝïí Δçìïêñáôßá ôçò Βüñåéáò Μáêåäïíßáò.

Ο οίκος Ντιόρ στεγάστηκε σε ένα υπέροχο κτίριο στο νούμερο 30 της Avenue Montaigne. 
Απασχολούσε 85 άτομα και ήταν διακοσμημένο στα αγαπημένα χρώματα του λευκό και γκρι. Η 
γραμμή του 1947, με τις φαρδιές φούστες και τη στενή μέση, προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση 

και χαρακτηρίστηκε ως το «New Look».
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Επιμέλεια:
Θεοδώρα Πετρολιάγκη 

Τçí ΤåôÜñôç Ýãéíå ç åìβëçìáôé-
êÞ êéíçôïðïßçóç-äéáìáñôõñßá 
êáôÜ ôçò êõβÝñíçóçò Μçôóï-
ôÜêç ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí 
ïé Üíèñùðïé ôçò åóôßáóçò, ìå 
ãåíéêü ôßôëï «Τá êëåéäéÜ ôçò 
åóôßáóçò» óå ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò 
ôçò ΕëëÜäáò. Οé åðáããåëìáôß-
åò ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß ðéèáíώò 
ôçí ìåãáëýôåñç ðßåóç óôéò åðé-
÷åéñÞóåéò ôïõò ôï 2020 êáé ùò 
óÞìåñá βãáßíïõí ìðñïóôÜ óôç 
ΒïõëÞ ãéá íá åðéäåßξïõí üôé 
äåí Ý÷ïõí Üëëåò áíôï÷Ýò.  Κáé 
áõôü, ôçí ώñá ðïõ ï õðïõñãüò 
Οéêïíïìéêώí ΧñÞóôïò Σôáϊêïý-
ñáò áìöéóβçôåß áêüìç êáé ôï 
ìÝãåèïò ôçò æçìéÜò ðïõ Ý÷ïõí 
õðïóôåß, áíáñùôώìåíïò «êáé 
ðüóá Ýðáéñíáí;» áíáöåñüìå-
íïò óå 300.000 áíèñώðïõò. 
Οé åðáããåëìáôßåò ôïõ êëÜäïõ 
óõììåôÝ÷ïõí óôç óõëëïãÞ 
êëåéäéώí ôùí åðé÷åéñÞóåώí 
ôïõò ãéá íá ðáñáäïèïýí óôï 
ΜÝãáñï Μáξßìïõ, åéäéêÜ ìåôÜ 
ôçí äÞëùóç ôïõ õðïõñãïý ΑíÜ-
ðôõξçò Άäùíé ΓåùñãéÜäç üôé ï 
ßäéïò åßíáé ðñüèõìïò íá ôá ðÜ-
ñåé. Η åêäÞëùóç ξåêßíçóå óôéò  
10 ôï ðñùß. Η ðáñÜäïóç ôùí 
êëåéäéώí èá óõíïäåõôåß áðü 
äçëώóåéò «ðñώçí åðáããåë-
ìáôßá åóôßáóçò» ðïõ èá õðï-
ãñÜøïõí üóïé êáôáèÝóïõí ôá 
êëåéäéÜ ôïõò. Τï õóôåñüãñáöü 
ôçò åßíáé åξáéñåôéêÜ åýãëùôôï: 
«Η ðüñôá åßíáé êëåéäùìÝíç 2 
öïñÝò. Τá ëïõëïýäéá èÝëïõí 
ðüôéóìá, Ý÷ïõí ìáñáèåß êáé ôï 
çëåêôñéêü ñåýìá åßíáé êïììÝ-
íï, ÷ñåéÜæåôáé åðáíáóýíäåóç. 
Αí ÷ôõðÞóåé ôï ôçëÝöùíï êá-
ëýôåñá ìçí ôï óçêώóåéò. Οé 
ëïãáñéáóìïß βñßóêïíôáé óôï 
ðñώôï ôñáðÝæé äåξéÜ ðßóù áðü 
ôçí ðüñôá». Μéëώíôáò áðü ôï 
óçìåßï óôçí ðñùéíÞ åêðï-
ìðÞ ôïõ Ant1 ï ðñüåäñïò ôùí 
åðé÷åéñçìáôéώí ôçò åóôßáóçò 
Γéώñãïò ΚáββáèÜò ξåêáèÜñéóå 
üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáíåëëáäéêÞò 
Ýêôáóçò êéíçôïðïßçóç. «Όëåò 
ïé ðñùôïβÜèìéåò åíώóåéò ôïõ 
êëÜäïõ óå üëåò ôéò ðüëåéò áðü 
ôïí Έβñï ìÝ÷ñé ôçí ΚñÞôç êáé 
áðü ôçí ΚÝñêõñá ìÝ÷ñé ôçí 
Ρüäï óÞìåñá óõãêåíôñώíïõí 
ôá êëåéäéÜ ôçò åóôßáóçò. Θá Ýñ-
èïõí óôçí ΑèÞíá êáé èá ðáñá-
äïèïýí áðü áíôéðñïóùðåßá ôïõ 
ΔΣ êáé óõíáäÝëöïõò óôï ΜÝãá-
ñï Μáξßìïõ». «Εßìáóôå 81.000 
åðé÷åéñÞóåéò êáé áðáó÷ïëïýìå 
350.000 åñãáæüìåíïõò, áëëÜ 
ôï βáóéêüôåñï åßíáé ï ðïëëá-
ðëáóéáóôÞò», ôüíéóå ï ê. Κáβ-
βáèÜò, ãéáôß «óõìðáñáóýñïõìå 

üëïõò ôïõò êëÜäïõò, áðü ôïí 
ðñùôïãåíÞ ôïìÝá, ôçí áãñïôéêÞ 
êáé êôçíïôñïöéêÞ ðáñáãùãÞ, 
ôçí βéïôå÷íßá êáé βéïìç÷áíßá 
ôñïößìùí, ôçí æõèïðïéßá, ôçí 
ïéíïðïéßá, ôá ôå÷íéêÜ åðáããÝë-
ìáôá, ôïí ðïëéôéóìü…». «Πßóù 
áðü áõôü ôï êëåéäß äåí åßíáé 
ôï ÷ñçìáôïêéβώôéï ôçò åðé÷åß-
ñçóçò, áëëÜ ïé õðÜëëçëïé, ïé 
ïéêïãÝíåéåò ïé äéêÝò ìáò êáé ïé 
äéêÝò ôïõò», åßðå ÷áñáêôçñé-
óôéêÜ Ýíáò áðü ôïõò ðáñüíôåò 
óôï óçìåßï åðé÷åéñçìáôßåò. 
«Πßóù áðü êÜèå åðé÷åßñçóç 
åóôßáóçò βñßóêïíôáé åêáôïíôÜ-
äåò Üíèñùðïé, ðñÝðåé íá óôç-
ñé÷èïýí». ΣõíÜäåëöüò ôïõ ðïõ 
äéáôçñåß åðé÷åßñçóç ðïõ Ý÷åé 
áíôÝξåé ìéóü áéώíá êáé åðÝæçóå 
êáé ôçí äåêáåôßá ôùí ìíçìïíß-
ùí óçìåßùóå üôé «åíώ ëÝãáìå 
“äüξá ôù èåώ βãÞêáìå áðü 
ôï ôïýíåë”, ôώñá ëÝìå “βüçèá 
ΠáíáãéÜ ìïõ”».  Τçí êéíçôï-
ðïßçóç óôçñßæåé åõèÝùò êáé 
«óèåíáñÜ» ôï Εðáããåëìáôéêü 
ΕðéìåëçôÞñéï Αèçíώí, ÷áñá-
êôçñßæïíôáò «áãώíá åðéβßùóçò 
ôùí åðé÷åéñÞóåùí Εóôßáóçò 
êáé óõíáöώí åðáããåëìÜôùí 
óå êÜèå ãùíéÜ ôçò ΕëëÜäáò, 
ðïõ äÝ÷ïíôáé ôåñÜóôéï ðëÞãìá 
ëüãù ôçò ðáíäçìßáò êáé êéíäõ-
íåýïõí áðü ëïõêÝôá». ΜåôÜ ôçí 
óõëëïãÞ ôùí êëåéäéώí êáé ôçí 
áðïóôïëÞ ôïõò óôçí ΠáíåëëÞ-
íéá Οìïóðïíäßá Εóôéáôïñéêώí 
êáé Σõíáöώí ΕðáããåëìÜôùí, ï 
ðñüåäñüò ôçò ìáæß ìå 99 áêü-

ìç åðáããåëìáôßåò ó÷åäéÜæåôáé 
íá ðñï÷ùñÞóïõí óå ðïñåßá 
äéáìáñôõñßáò ìÝ÷ñé ôï ΜÝãáñï 
Μáξßìïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá ôá 
ðáñáäώóïõí óôï ðñùèõðïõñ-
ãéêü ìÝãáñï ìáæß ìå ó÷åôéêü 
øÞöéóìá, ôéò åðüìåíåò çìÝñåò. 
ΣõãêÝíôñùóç Ýãéíå êáé óôçí 
ΝÜξï óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá 
Χώñáò,  ïé åðáããåëìáôßåò ôçò 
Εóôßáóçò óõãêåíôñώèçêáí 
êáé ðáñÝäùóáí ôá êëåéäéÜ ôùí 
åðé÷åéñÞóåùí ôïõò ìå óêïðü 
íá ðáñáäïèïýí óôï ΜÝãáñï 
Μáξßìïõ ùò Ýíäåéξç äéáìáñôõ-
ñßáò ãéá ôçí áíåðáñêÞ óôÞñéξç 
ôïõ êëÜäïõ. Σôçí åêäÞëùóç 
óõììåôåß÷áí åñãáæüìåíïé, 
ðñïìçèåõôÝò , óõíåñãÜôåò , 
åðáããåëìáôßåò êáé ìÝëç ôùí ïé-
êïãåíåéώí ôùí åðáããåëìáôéώí 
ôçò Εóôßáóçò. «Ο êëÜäïò ôçò 
Εóôßáóçò βñßóêåôáé óôï êñé-
óéìüôåñç êáìðÞ ôçò éóôïñßáò 
ôïõ. Υðïó÷Ýóåéò ðïõ ìáò äß-
íïõí äåí ôçñïýíôáé . Η óôÞñéξç 
áíßêáíç íá ìáò βãÜëåé áðü ôïí 
êõêåώíá ôùí áðáéôÞóåùí. Η 
õðïìïíÞ ìáò åξáíôëÞèçêå êáé 
ïé äõíÜìåéò ìáò óôÝñåøáí. Η 
áðüãíùóç ç ïñãÞ êáé ç áãáíÜ-
êôçóç Ý÷ïõí êõñéåýóåé üëïõò 
ôïõò óõíáäÝëöïõò. Η Εóôßáóç 
βñßóêåôáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óôçí 
åíôáôéêÞ êáé áñãïðåèáßíåé . 
Αðáéôåß äéÜóùóç.» áíáöÝñåé ï 
óýëëïãïò éäéïêôçôώí åðé÷åéñÞ-
óåùí ìáæéêÞò åóôßáóçò ΝÜξïõ 
êáé Μéêñώí ΚõêëÜäùí.

Οι επαγγελματίες της εστίασης παρέδωσαν, συμβολικά
τα κλειδιά των καταστημάτων και στη Νάξο
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Συνέντευξη
στον Ëάμπρο Δεμερτζή

Τï 2020 ôï ëéáíåìðüñéï äåí 
äïýëåøå ó÷åäüí êáèüëïõ óå 
ïëüêëçñç ôç ÷ώñá, ìå ôåñÜóôéåò 
ïéêïíïìéêÝò óõíÝðåéåò ãéá ôïõò 
åðé÷åéñçìáôßåò êáé ôïí êëÜäï 
óçìåéώíåé ï ðñüåäñïò ôçò Οìï-
óðïíäßáò Εìðïñéêώí Σõëëüãùí 
ΑôôéêÞò, Οìüñùí Νïìώí & ΝÞ-
óùí Αéãáßïõ, Πáýëïò ΠïëéôÜ-
êçò. Τï 2021 ðñïäéáãñÜöåôáé 
óáí Ýôïò üðïõ ôï ëéáíåìðüñéï 
ìåôÜ áðü ìéá äåêáåôÞ êñßóç, 
÷ôõðéÝôáé êáé áðü ôçí õãåéïíï-
ìéêÞ. Τá ìÝôñá óôÞñéξçò ôïíßæåé 
ï ê. ΠïëéôÜêçò äåí ìðïñåß íá åß-
íáé ßäéá ðñïò üëåò ôéò åðé÷åéñÞ-
óåéò êáé äõóôõ÷ώò áõôÝò ðïõ èá 
ðëçãïýí åßíáé ïé ðïëý ìéêñÝò. 
ΠáñÜëëçëá õðïóôçñßæåé üôé ïé 
êÜôïéêïé ôùí íçóéώí ìáò  èá 
ðñÝðåé íá óôçñßæïõí ôçí ôïðé-
êÞ ïéêïíïìßá, ώóôå íá õðÜñξåé 
Üìåóç áíÜêáìøç ôï åðüìåíï 
äéÜóôçìá üðïõ èá ëåéôïõñãïýí 
êáíïíéêÜ.

Θα συνομιλήσουμε με τον πρό-
εδρο της ομοσπονδίας εμπο-
ρικών συλλόγων Αττικής και 
των νησιών του Αιγαίου τον κ. 
Παύλο Πολιτάκη. Κάθε αρχή 
της χρονιάς όλοι μας κάνουμε 
τα σχέδιά μας, η ομοσπονδία τι 
σχεδιασμούς μπορεί να κάνει 
όταν ξέρουμε ότι σχεδόν ένα 
χρόνο το εμπόριο παραπαίει; 

Τï åìðüñéï ãéá ôï 2020 äåí ëåé-
ôïýñãçóå ãéá íá ðïýìå ôá ðñÜã-
ìáôá ìå ôï üíïìÜ ôïõò, åéäéêÜ ôï 
ëéáíéêü åìðüñéï ìå áðïôÝëåóìá 
íá ðéåóôåß ðÜñá ðïëý êáé ôï ÷ï-
íôñéêü åìðüñéï. Αí óêåöôïýìå 
ðùò ïé êëÜäïé ôçò ïéêïíïìßáò 
Þôáí ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜ-
óôçìá åíôåëώò êëåéóôÜ êáé äåí 
ìéëÜù ìüíï ãéá ôï ëéáíåìðü-
ñéï. ΠñÝðåé íá èõìüìáóôå üôé 
õðÜñ÷åé ìåãÜëï êïììÜôé åíüò 
êëÜäïõ óôïí ïðïßï ìÜëéóôá ç 
ΝÜξïò åßíáé ðïëý äõíáôÞ, êáé 
åßíáé ç ôñïöïäïóßá, ôá ôñüöéìá, 
ôï êñÝáò, ôï ôõñß, ôá êçðåõôéêÜ, 
ç ðáôÜôá, ðïõ äåí äïýëåøå ãéá-
ôß äåí äïýëåøáí ôá åóôéáôüñéá, 
ïé êáöåôÝñéåò. Όëï ôï êïììÜôé 
ôçò ïéêïíïìßáò ÷ôõðÞèçêå ðÜñá 
ðïëý. Πéóôåýù êáé åëðßæù üôé 
ξåêéíώíôáò áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ êáé 
ìå ôïõò åìβïëéáóìïýò, íá ðå-
ñÜóåé êáé áõôü ôï êñßóéìï äß-
ìçíï ôïõ êñýïõ, íá ìðïñÝóïõí 
íá óôáèåñïðïéçèïýí êÜðùò ôá 
ðñÜãìáôá, íá åðéóôñÝøïõìå 
óéãÜ óéãÜ óå ìéá êáíïíéêüôçôá. 
Σôï ó÷åäéáóìü ìáò äåí åßíáé 
ôï 2021 ç ÷ñïíéÜ ç ïðïßá èá 
ìðïñÝóïõìå íá áíáêÜìøïõìå. 
Εßíáé ç ÷ñïíéÜ êáé èÝëïõìå íá 

åëðßæïõìå üôé èá ìðïñÝóïõìå 
íá óôáèïýìå ëßãï êáëýôåñá óôá 
ðüäéá ìáò ãéá íá ìåôñçèïýìå 
êáé ðüóïé ìåßíáìå êáé êõñéïëå-
êôéêÜ áëëÜ êáé åðé÷åéñçìáôéêÜ.

Πρώτα απ όλα θα πρέπει να 
σώσουμε τις ζωές μας στην 
κυριολεξία και από την άλλη 
και επιχειρηματικά. Τα μηνύ-
ματα που λαμβάνετε σχετικά 
με τους υπόλοιπους εμπορι-
κούς συλλόγους, γιατί κατα-
λαβαίνουμε πως κάποιος αφού 
είναι τόσο καιρός κλειστός, θα 
έχει τις υποχρεώσεις του. Οι 
πλητώμενοι κλάδοι είναι πάρα 
πάρα πολλοί, οι επιπτώσεις 
είναι πολλές, σε συναλλαγές, 
σε προσωπικό, σε εφορίες, 
σε ΕΦΚΑ, σε ταμεία, έτσι δεν 
είναι;

Νá ðù ãéá ôï ìÝôñï ôçò åðé-
óôñåðôÝáò, ãéá üðïõ äïýëåøå 
êáé äå äïýëåøå êáé ðïëý êáé 
åðßóçò áíôéëáìβÜíïìáé üôé ç 
åðéóôñåðôÝá åéäéêÜ óôç íçóéù-
ôéêÞ ΕëëÜäá åß÷å Ýíá ðñüβëçìá 

ðïõ åß÷å íá êÜíåé êõñßùò ìå ôç 
äéáôÞñçóç ôïõ ðñïóùðéêïý. Οé 
åðé÷åéñÞóåéò, ôï ξÝñåôå êáëý-
ôåñá áðü ìÝíá, ïé íçóéùôéêÝò 
åðé÷åéñÞóåéò Ý÷ïõí ìéá Ýíôá-
óç ðñïóùðéêïý ôï êáëïêáßñé, 
Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñï êüóìï êáé 
üôáí áñ÷ßæåé íá ÷åéìùíéÜæåé, 
ΣåðôÝìβñç, Οêôώβñç ëéãïóôåý-
ïõí ôï ðñïóùðéêü ôïõò ãéáôß 
Ý÷ïõí êáé ëéãüôåñåò áíÜãêåò ïé 
Üíèñùðïé. Σêåöôåßôå üôé ìÝ÷ñé 
ôώñá ïé åðéóôñåðôÝåò åß÷áí óôï 
óôü÷ï íá êñáôÞóåéò ôï ðñïóù-
ðéêü ðïõ åß÷åò ôïí ΣåðôÝìβñéï 
ôï ïðïßï ãéá ðÜñá ðïëëïýò Þôáí 
áíÝöéêôï áëëÜ êáé áñêåôïß äå ôï 
ðÞñáí áõôü ôï ðñïóùðéêü. Κáé 
äåí ìéëÜù ìüíï ãéá ôéò åðï÷éêÝò 
åðé÷åéñÞóåéò, ëÝù êáé ãéá ôéò 
åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ëåéôïõñãïýí 
üëï ôï ÷ñüíï, áðëÜ ôï êáëïêáß-
ñé åðåéäÞ Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñç 
äïõëåéÜ Ý÷ïõí êáé ðåñéóóüôåñá 
Üôïìá ðñïóùðéêü. Τá õðüëïéðá 
ìÝôñá Þôáí åëÜ÷éóôá. ΑõôÞ ôç 
öïñÜ ðÜëé óôá öïñïëïãéêÜ ôá 
ðñÜãìáôá ðÞãáí áñêåôÜ êáëÜ, 
äçëáäÞ äüèçêáí ïé áíáóôïëÝò 

ðïõ Ýðñåðå íá äïèïýí, ìåôá-
öÝñèçêáí åðéôÝëïõò ïé äüóåéò 
ôùí ñõèìßóåùí óôï ôÝëïò ôçò 
ñýèìéóçò êáé äåí ðÞãáí ðßóù 
ôñåéò êáé ôÝóóåñåéò ìÞíåò, ãéá-
ôß áõôüò Þôáí ï óùóôüò ôñüðïò. 
Δõóôõ÷ώò äåí Ý÷ïõìå äåé ôçí 
ßäéá áíôéìåôώðéóç áðü ôïí  ΕΠ, 
óå üôé áöïñÜ ôïõò åëåýèåñïõò 
åðáããåëìáôßåò åííïώ.

Άμεσα μέτρα στήριξης που 
πρέπει να ληφθούν για να στη-
ριχτεί η επιχειρηματικότητα, 
το εμπόριο; Τι πρέπει να γίνει 
κατά τη γνώμη σας, διότι μιλά-
με τώρα για ένα κλάδο ο οποί-
ος μόνο με τεχνητή αναπνοή 
θα μπορούσε να επανέλθει.

ΠñÝðåé íá åßìáóôå ñåáëéóôÝò 
êáé íá êáôáëáβáßíïõìå üôé êáé 
ïé ðüñïé äåí åßíáé áóôåßñåõ-
ôïé êáé ç óôÞñéξç ðïõ ìðïñåß 
íá äïèåß äåí ìðïñåß íá åßíáé 
ãéá üëïõò êáé ãéá ðÜíôá. Όðùò 
åðßóçò êáé ïé áíÜãêåò äéáöï-
ñåôéêώí êëÜäùí ôïõ åìðïñßïõ 
åßíáé äéáöïñåôéêÝò. Αò ðïýìå 
ôï ëéáíéêü åìðüñéï ôùí åéäώí 
Ýíäõóçò, åÜí äåí êáôáöÝñåé íá 
éêáíïðïéÞóåé ôéò õðï÷ñåώóåéò 
ðñïò ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôïõ óå 
Ýíá åýëïãï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 
äåí èá ìðïñÝóåé íá ðÜñåé êáëï-
êáéñéíü åìðüñåõìá. Γéá öáíôá-
óôåßôå íá ÷ñùóôÜù óå êÜðïéïí 
ðñïìçèåõôÞ ìïõ ôá ÷åéìùíéÜôé-
êá, èá ìïõ öÝñåé ìåôÜ êáëïêáé-
ñéíÜ; Αí ÷Üóù ëïéðüí åãώ ìáæß 
ìå ôçí ðåèáìÝíç óåæüí -åê ôùí 
ðñáãìÜôùí ãéáôß Þìïõí êëåéóôÜ- 
êáé ôçí åðüìåíç, ãéáôß äåí èá 
Ý÷ù ôï êáôÜëëçëï åìðüñåõìá 
ôé èá ãßíåé; Σå áõôÞí ôçí ðåñß-
ðôùóç ïé ìüíïé äõíáôïß èá åßíáé 
ïé ìåãÜëåò áëõóßäåò ïé ïðïßïé 
Ý÷ïõí äéáöïñåôéêïýò ðüñïõò 
êáé äéáöïñåôéêü ðñïãñáììáôé-
óìü áðü åìÜò êáé ôÝëïò ðÜíôùí 
áðåõèýíïíôáé êáé óå ìéá ÷ñçìá-
ôïäüôçóç êáé áðü ôï åξùôåñéêü 
ðïõ äåí Ý÷åé êáìßá ó÷Ýóç ìå 
ôçí åëëçíéêÞ. Δåí Þôáí ïé ôñÜ-
ðåæåò Ýôïéìåò êáé öáíôÜæïìáé 
üôé äåí åß÷áí êáé ôç äéÜèåóç íá 
βïçèÞóïõí ìå ôïí ôñüðï ðïõ 
èá Ýðñåðå ôéò åðé÷åéñÞóåéò. Γé 
áõôü ôï ëüãï êáé ùò ïìïóðïíäßá 
Ý÷ïõìå æçôÞóåé íá ó÷åäéáóôåß 
ìéá ìïñöÞ åðéóôñåðôÝáò ðñï-
êáôáβïëÞò, êáé ëÝù ôï åðéóôñå-
ðôÝáò åíôåëώò äéáöïñåôéêÜ ìå 
ôçí Ýííïéá ðïõ õðÜñ÷åé óÞìåñá, 
ç ïðïßá èá ìðïñåß íá êáëýøåé 
βÜóç ôùí ôéìïëïãßùí Ýíá ìÝñïò 
ôùí õðï÷ñåώóåώí ìáò ðñïò 
ôïõò ðñïìçèåõôÝò ãéáôß êáé ïé 
75 êáé ïé 45 ìÝñåò áíáóôïëÞ 
ðïõ äïèÞêáíå óôéò åðéôáãÝò êáé 
óôéò óõíáëëáãìáôéêÝò üðïõ íá 
‘íáé èá ôåëåéώóïõí êáé èá Ýñèåé 
ç ώñá ðïõ ç ìéá õðï÷ñÝùóç èá 

êáβáëÜåé ôçí Üëëç.

Και αν είσαι κλειστά πως θα τις 
καλύψεις κι όλας έτσι;

Μá êáé üôáí áíïßξïõìå ôé íïìß-
æïõìå üôé èá óõìβåß; Τüóï êáëÜ 
Þôáí ôá ðñÜãìáôá ôá ôåëåõôáßá 
10 ÷ñüíéá; Αõôü äåí ôï õðïëï-
ãßæïõìå; Μç ôñåëáèïýìå, ìåôÜ 
áðü ìéá ðïëý äýóêïëç 10åôßá 
Ýñ÷åôáé êáé ç õãåéïíïìéêÞ êñßóç 
óôçí ïõóßá íá ôóáêßóåé ìÜëéóôá 
ôïõò ðïëý ìéêñïýò, áõôü èÝëù 
íá ðù.

Πάντως διαγράφεται μια αισιο-
δοξία τουλάχιστον για το 2021, 
ότι ο τουρισμός θα συμπαρα-
σύρει κι άλλες μορφές της οι-
κονομικής ανάπτυξης.

ΠÜíôá ôï ôïõñéóôéêü ðñïϊüí åß-
íáé ðïëý óçìáíôéêü ãéá ôçí Εë-
ëÜäá ãéáôß åßíáé êáé ðÜñá ðïëý 
ìåãÜëï êáé ôï ôïõñéóôéêü ðñïϊüí 
åßíáé óõíäõáóìüò êáé ôïõñé-
óôéêώí ðáñï÷ώí, ξåíïäï÷åßá, 
êáôáëýìáôá, åóôßáóç, áíáøõ÷Þ 
áëëÜ êáé åìðüñéï. Τïõñéóôéêü 
ðñïϊüí åßíáé ôá êáôáóôÞìáôá ôá 
ïðïßá ðïõëÜíå áðü áíåìüìõ-
ëïõò óôç Μýêïíï  ìÝ÷ñé ïôé-
äÞðïôå áíÜëïãá ôï êÜèå íçóß. 
Εý÷ïìáé íá Ý÷ïõìå êüóìï õãéÞ, 
ãåñü êáé Ýôïéìï íá ìðïñÝóåé íá 
æÞóåé áõôü ôï ðñÜãìá. Αðü êåé 
êáé ðÝñá ç ΕëëÜäá åßíáé ìéá 
÷ώñá ç ïðïßá Ý÷åé äåßξåé üôé 
óôÝêåôáé êáëÜ óôçí õãåéïíïìéêÞ 
êñßóç êáé åðåéäÞ óôÝêåôáé êáëÜ 
ìå åëÜ÷éóôåò åξáéñÝóåéò íïìßæù 
üôé èá åßíáé Ýíáò ðüëïò Ýëξçò 
ãéá ôïõñßóôåò ðïõ èá Ýñèïõí, 
üôáí èá åðéôñáðåß êáé ìå ôïí 
ôñüðï ðïõ èá åðéôñáðåß, êáé åë-
ðßæù åðßóçò áõôïß ïé ôïõñßóôåò 
íá åßíáé õøçëüôåñïõ åéóïäÞìá-
ôïò ãéáôß áõôïß åßíáé  êáé ïé ðéï 
óõíåéäçôïðïéçìÝíïé êáé èá êá-
ôáëÜβïõí üôé èá Ýñèïõí óå Ýíá 
áóöáëÞ ôüðï íá æÞóïõí êáëÜ, 
íá ðåñÜóïõí üìïñöá óôçí õðÝ-
ñï÷ç ÷ώñá ìáò êáé áêüìá ðéï 
üìïñöá óôï õðÝñï÷ï íçóß óáò 
êáé óå üëç ôç ÷ώñá êáé íïìßæù 
üôé èá ãßíåé êÜôé êáëü óõìðáñá-
óýñïíôáò êáé ôï åìðüñéï ìáæß. 
Θá óõìβïýëåõá ïé êáôáíáëùôÝò 
íá ðñïôéìïýí ôïí ôüðï ôïõò, íá 
ðñïôéìïýí ôá ìáãáæéÜ ôçò ðå-
ñéï÷Þò ôïõò åéäéêÜ ôá ôïðéêÜ, 
ôï ëÝù ü÷é ìå áíôéðáëüôçôá ãéá 
ôéò ξÝíåò áëõóßäåò êáé ôéò ìå-
ãÜëåò, Üíèñùðïé ðïõ äßíïõí 
äïõëåéÜ åßíáé êáé áõôïß, áëëÜ 
åéäéêÜ ï ìéêñüò åðé÷åéñçìáôßáò 
Ý÷åé ìåãÜëç áíÜãêç ôç óôÞñéξç 
ôïõ óõìðïëßôç ôïõ êáé óôç ΝÜξï 
Ý÷åôå êáé ðïëý ùñáßá ìáãáæéÜ 
êáé ðïëý êáëïýò óõíáäÝñöïõò 
ìïõ åìðüñïõò.

Παύλος Πολιτάκης: Τα μέτρα στήριξης 
δεν μπορεί να είναι ίδια προς όλες τις επιχειρήσεις 
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Σå óõíÝ÷åéá ôïõ Ýñãïõ ôçò 
êáôáóêåõÞò Αãùãïý Ύäñåõ-
óçò ΝÞóïõ Κýèíïõ, ôï ïðïßï 
õëïðïéåßôáé  êáé áöïñÜ óôçí  
êáôáóêåõÞ íÝïõ áãùãïý ðïõ  
ξåêéíÜ áðü ôéò åãêáôáóôÜóåéò 
áöáëÜôùóçò óôïí ΜÝñé÷á êáé 
êáôáëÞãåé óôçí äåξáìåíÞ áðï-
èÞêåõóçò íåñïý óôïí ïéêéóìü 
ôçò Δñõïðßäáò, ç ΠåñéöÝñåéá 
Νïôßïõ Αéãáßïõ ðñï÷ùñÜ ôώñá 
êáé óôçí äçìïðñÜôçóç åíüò 
áêüìç Ýñãïõ, ôçò áíáβÜèìéóçò 
êáé áíôéêáôÜóôáóçò ôìçìÜôùí 
ôùí äéêôýùí ýäñåõóçò Χώñáò, 
Δñõïðßäáò êáé ΜÝñé÷á, ïëï-
êëçñώíïíôáò Ýôóé ìéá ìåãÜëç 
ðáñÝìβáóç óôïí ôïìÝá ôçò 
õäñïäüôçóçò ôïõ íçóéïý. Τï 
Ýñãï áöïñÜ óôçí áíôéêáôÜóôá-
óç åêôåôáìÝíùí ôìçìÜôùí ôùí 
äéêôýùí ýäñåõóçò ôùí ôñéώí 
ïéêéóìώí, êáèώò êáé óôç ñýèìé-
óç ðéÝóåùí ώóôå íá βåëôéùèåß 
êáé áíáβáèìéóôåß ç ëåéôïõñãßá 
ôïõò êáé íá ëõèïýí ôá óçìåñé-
íÜ ðñïβëÞìáôá õäñïäüôçóçò. Η 
äéáäéêáóßá äçìïðñÜôçóçò ôïõ 
Ýñãïõ «ΠáñåìβÜóåéò ãéá ôçí 
ΑíáβÜèìéóç, Βåëôéóôïðïßçóç 
êáé ΑíôéêáôÜóôáóç ΤìçìÜôùí 

ôùí Δéêôýùí Ύäñåõóçò ôùí Οé-
êéóìώí Χώñáò, Δñõïðßäáò êáé 
ΜÝñé÷á Κýèíïõ», ðñïϋðïëïãé-
óìïý 462.000,00 €  äéåíåñãåßôáé 
ìå áðüöáóç ôïõ ΠåñéöåñåéÜñ-
÷ç, Γéώñãïõ ΧáôæçìÜñêïõ, áðü  
ôç Δéåýèõíóç Τå÷íéêώí Έñãùí 
ΚõêëÜäùí ôçò ΠåñéöÝñåéáò 
Νïôßïõ Αéãáßïõ. Πéï áíáëõôéêÜ, 
ôï Ýñãï ðåñéëáìβÜíåé ôçí åðÝ-
êôáóç ôïõ äéêôýïõ ýäñåõóçò 
ôùí ïéêéóìώí Χώñáò, Δñõïðß-
äáò êáé ΜÝñé÷á Κýèíïõ êáé ôçí 
áíôéêáôÜóôáóç ôìçìÜôùí ìå êá-
ôÜëëçëïõò áãùãïýò  ãéá ôç äéá-
íïìÞ ôïõ íåñïý óôá åóùôåñéêÜ 

äßêôõá ôùí ïéêéóìώí, üðïõ ïé 
áãùãïß åßôå äåí õößóôáíôáé êáí, 
åßôå åßíáé êáôáóêåõáóìÝíïé áðü 
áêáôÜëëçëï õëéêü, åßôå Ý÷ïõí 
áíåðáñêÞ äéÜìåôñï, åßôå ðá-
ñïõóéÜæïõí èñáýóåéò ëüãù ðá-
ëáéüôçôáò Þ êáêÞò êáôáóêåõÞò, 
ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí ìðïñïýí 
íá áíôáðïêñéèïýí óôçí ïëïÝíá 
êáé áõξáíüìåíç êáôáíÜëùóç 
êáé íá õðïβáèìßæïõí ôçí ðïé-
üôçôá ôïõ ðüóéìïõ íåñïý. Γéá 
ôçí ðñïóôáóßá ôùí áãùãώí èá 
ôïðïèåôçèïýí äéêëåßäåò ìåßù-
óçò – ñýèìéóçò ðßåóçò óå åðé-
ëåãìÝíá óçìåßá ôùí ïéêéóìώí, 

ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåýãïíôáé 
ïé õøçëÝò ðéÝóåéò óå óõãêå-
êñéìÝíá ÷áìçëÜ óçìåßá ôùí 
äéêôýùí ýäñåõóçò. Εðßóçò, èá 
ôïðïèåôçèïýí äéêëåßäåò åëá-
óôéêÞò Ýìöñáξçò, ðñïêåéìÝíïõ 
íá äéáóöáëßæåôáé ç áðïìüíùóç 
ôìçìÜôùí ôïõ äéêôýïõ.
Τï óõíïëéêü ìÞêïò íÝùí áãù-
ãώí óôïõò ïéêéóìïýò Χώñáò, 
Δñõïðßäáò êáé ΜÝñé÷á Κý-
èíïõ, õðïëïãßæåôáé ðåñßðïõ óå 
5,8÷ëì. Η õäñïäüôçóç ôùí ïé-
êéóìώí ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü 
õöéóôÜìåíåò äåξáìåíÝò. Tï 
íåñü ðñïÝñ÷åôáé åßôå áðü áöá-
ëÜôùóç, åßôå áðü ãåùôñÞóåéò, 

åßôå áðü óõíäõáóìü êáé ôùí 
äýï. Η õðÜñ÷ïõóá ÷ùñçôéêü-
ôçôá ôùí äåξáìåíώí êáé ç ðá-
ñáãùãÞ áöáëáôùìÝíïõ íåñïý 
êáëýðôåé ôç æÞôçóç. Τï Ýñãï ìå 
ôßôëï  «ΑíôéêáôÜóôáóç - ΕðÝêôá-
óç äéêôýïõ ýäñåõóçò ôùí ïé-
êéóìώí Χώñáò, Δñõïðßäáò êáé 
ΜÝñé÷á Κýèíïõ», åßíáé åíôáãìÝ-
íï  óôïí Άξïíá Πñïôåñáéüôçôáò 
«Εíßó÷õóç ôçò ðåñéöåñåéáêÞò 
óõíï÷Þò»  ôïõ Ε.Π. «Νüôéï Αé-
ãáßï» êáé  óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé 
áðü ôï Εõñùðáϊêü Τáìåßï Πåñé-
öåñåéáêÞò ΑíÜðôõξçò (ΕΤΠΑ), 
óôï ðëáßóéï õëïðïßçóçò ôïõ 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια η αναβάθμιση των δικτύων 
ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου

ΣõíÜíôçóç åñãáóßáò åß÷å, ÷èåò, 
óôï ãñáöåßï ôïõ, ï Αíôéðåñéöå-
ñåéÜñ÷çò ΚõêëÜäùí ê. Γéώñãïò 
Λåïíôáñßôçò ìå ôç ΔÞìáñ÷ï 
Σßöíïõ êá Μáñßá ΝáäÜëç.
Η óõíÜíôçóç ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå óå ðïëý èåôéêü êëßìá êáé äé-
áðéóôώèçêå ãéá Üëëç ìßá öïñÜ 
ôï ðíåýìá ôçò Üñéóôçò óõíåñ-
ãáóßáò ìåôáξý ôçò ΠåñéöÝñåéáò 
êáé ôïõ ΔÞìïõ Σßöíïõ.
ΚáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞ-
ôçóçò, áðïöáóßóôçêå: íá äé-
åñåõíçèåß ç äõíáôüôçôá åðÝ-
êôáóçò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôïõ 
Ýñãïõ «Δßêôõá Αðï÷Ýôåõóçò 
êáé ΕãêáôáóôÜóåéò Εðåξåñãá-
óßáò ΛõìÜôùí (ΕΕΛ) Αðïëëù-
íßáò êáé Αñôåìώíá Δ. Σßöíïõ» 
êáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ äåí åß÷áí 
ðñïβëåöèåß óôçí áñ÷éêÞ ìå-
ëÝôç êáé ç åêðüíçóç ìåëÝôçò 
ðñïêåéìÝíïõ íá äéåñåõíçèïýí 
ôá áßôéá ôùí êáôïëéóèçôéêώí 
öáéíïìÝíùí óôï åðáñ÷éáêü 
ôìÞìá ôïõ äñüìïõ áðü ôéò Κá-
ìÜñåò Ýùò ôçí Αðïëëùíßá.
Ο ê. Λåïíôáñßôçò åíçìÝñùóå ôç 
ΔÞìáñ÷ï Σßöíïõ ãéá ìßá óåéñÜ 
óçìáíôéêώí Ýñãùí êáé ðáñåì-
βÜóåùí ðïõ Ý÷ïõí ðñïβëåöèåß 

ãéá ôï íçóß ïé ïðïßåò áöïñïýí: 
ôï ðïëý ìåãÜëï Ýñãï ïäïðïéßáò 
ðïõ ðñïãñáììáôßæåôáé íá åêôå-
ëåóôåß óôï íçóß óôï áìÝóùò 
ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá, ýøïõò 
750.000,00 åõñώ, ôçí Ýãêñéóç 
ðïõ ðÞñå áðü ôçí ΟéêïíïìéêÞ 
ΕðéôñïðÞ ôçò ΠåñéöÝñåéáò, ç 
åêðüíçóç ôçò ìåëÝôçò ãéá ôç 
äéÜβñùóç ôçò ðáñáëßáò ôïõ 
Πëáôý Γéáëïý Σßöíïõ, Ýñãá êá-
èáñéóìïý êáé áðïêáôÜóôáóçò 

ñåìÜôùí ãéá ôá ïðïßá èá äéá-
ôåèïýí 600.000,00 åõñώ, Ýñãá 
óõíôÞñçóçò ôùí ó÷ïëéêώí 
êôéñßùí (Γ’ ΦÜóç), ôçí ðëÞñç 
áíáêáôáóêåõÞ ôïõ ãçðÝäïõ 
ðïäïóöáßñïõ ôïõ íçóéïý ìå 
ôçí ôïðïèÝôçóç ÷ëïïôÜðçôá, 
ðõëώíùí çëåêôñïöùôéóìïý 
ãéá ôç äéåξáãùãÞ íõ÷ôåñéíώí 
áãώíùí, ôçí êáôáóêåõÞ åξå-
äñώí êáé áðïäõôçñßùí.
Η ΔÞìáñ÷ïò Σßöíïõ åξÝöñáóå 

ôçí éêáíïðïßçóÞ ôçò ãéá ôç ãü-
íéìç óõæÞôçóç ðïõ åß÷å ìå ôïí 
ê. Λåïíôáñßôç êáé äÞëùóå ÷á-
ñáêôçñéóôéêÜ: «Σôçí ðñïóïäï-
öüñá óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áìå ìå 
ôïí Χùñéêü ΑíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç 
ΚõêëÜäùí ê. Γ. Λåïíôáñßôç óõ-
æçôÞóáìå äéåξïäéêÜ ôá óïβáñÜ 
ðñïβëÞìáôá ôçò Σßöíïõ. Εðé-
èõìώ íá åõ÷áñéóôÞóù èåñìÜ 
ôïí ê. ΑíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ãéá 
ôçí áäéÜëåéðôç êáé êáèïñé-

óôéêÞò óçìáóßáò óôÞñéξç êáé 
êáèïäÞãçóÞ ôïõ óôéò ðñïóðÜ-
èåéÝò ìáò.
Εðßóçò, åõ÷áñéóôώ ôçí Τå÷íé-
êÞ Υðçñåóßá ôçò ΠåñéöÝñåéáò, 
ãéáôß ôåßíåé ðÜíôïôå åõÞêïá 
ώôá óôá áéôÞìáôÜ ìáò êáé óõì-
βÜëëåé åíåñãÜ óôçí õëïðïßçóÞ 
ôïõò.
Εßìáé ðåðåéóìÝíç üôé ìå ôç óõ-
íå÷Þ êáé ðÜíôïôå Üñéóôç óõíåñ-
ãáóßá ìáò ìå ôçí ΠåñéöÝñåéá 
èá åðéëõèïýí βáóéêÜ æçôÞìáôá 
ðïõ ôáëáíßæïõí ôï íçóß».
Αðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï Αíôé-
ðåñéöåñåéÜñ÷çò ΚõêëÜäùí 
äÞëùóå: «Εßìáóôå ðáñüíôåò 
êáèçìåñéíÜ óå üëá ôá íçóéÜ 
ìáò êáé áðáíôÜìå ìå Ýñãá óôá 
ðñïβëÞìáôÜ ôïõò.
Ιäéáßôåñá óôá ðïëý ìéêñÜ íçóéÜ 
åíôåßíïõìå ôéò ðñïóðÜèåéåò, 
ώóôå íá êáëýøïõìå ôéò ìåãÜ-
ëåò åëëåßøåéò ôïõò óå óïβáñÜ 
Ýñãá õðïäïìÞò (ð.÷. áðï÷åôåõ-
ôéêü êáé ïäéêü äßêôõï, ê.Ü.). Η 
áãáóôÞ óõíåñãáóßá ìáò ìå ôç 
ΔÞìáñ÷ï êáé ôï ΔÞìï Σßöíïõ 
óõíå÷ßæåôáé ìå ãíώìïíá ôç 
βåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò 
ôùí êáôïßêùí ôïõ íçóéïý».

Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη
Κυκλάδων με τη Δήμαρχο Σίφνου
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Μéá óõíåñãáóßá ìåãÜëçò óçìá-
óßáò åãêáéíéÜæåôáé óÞìåñá áíÜ-
ìåóá óôçí ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ êáé óôï 
ΝΕΟ ΦΩΣ ôïõ Κáßñïõ, ôï ìÝóï 
ôçò ΕëëçíéêÞò ïìïãÝíåéáò óôçí 
Αßãõðôï. 
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕËËΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΪΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΝΕΟ ΦΩΣ
ΜåôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ ðñώôïõ 
Εëëçíéêïý Γåíéêïý Πñïξåíåßïõ 
óôçí ΑëåξÜíäñåéá ôï 1833, ξå-
êÜèáñç Üñ÷éóå íá ãßíåôáé êáé 
ç áíÜãêç ßäñõóçò Εëëçíéêώí 
ΚïéíïôÞôùí óôéò äýï ìåãÜëåò 
ðüëåéò ôçò Αéãýðôïõ, Αëåξáí-
äñåßáò êáé Κáΐñïõ. Τï 1856 
éäñýåôáé ç åí Κáΐñù Εëëçíé-
êÞ Κïéíüôçôá ôùí Οñèïäüξùí. 
Εß÷å èñçóêåõôéêÞ õðüóôáóç êáé 
ðñüåäñïò ïñéæüôáí ï åêÜóôï-
ôå ΠáôñéÜñ÷çò Αëåξáíäñåßáò. 

ΜÝëç ôçò Κïéíüôçôïò äåí Þôáí 
ìüíï Έëëçíåò áëëÜ êáé Αñá-
βüöùíïé Χñéóôéáíïß Οñèüäïξïé 
(Σõñïñèüäïξïé) êáèώò êáé üóïé 
õðÜãïíôáí óôï Πáôñéáñ÷åßï.
Τï 1904 åìöáíßóôçêå ç áíÜãêç 
íá óõóôáèåß  ìßá Κïéíüôçôá 
áìéãώò åëëçíéêÞ, Ýíá íïìéêü 
ðñüóùðï ìå åèíéêÞ äéÜóôáóç, 
êÜôé ðïõ èá åξõðçñåôïýóå ôç 
äéáôÞñçóç êáé ôçí áíÜðôõξç ôùí 
õðáñ÷üíôùí êáé ôùí ìåôÝðåéôá 
öéëáíèñùðéêώí êáé åêðáéäåõôé-
êώí éäñõìÜôùí, êáèώò êáé ôçí  
Ίäñõóç Εëëçíéêïý Νáïý, Νïóï-
êïìåßïõ êáé Γçñïêïìåßïõ.
Σôéò 25  Αðñéëßïõ ôïõ 1904, äé-
áëýåôáé ç áñ÷éêÞ Κïéíüôçôá 
ôùí Οñèïäüξùí êáé ìå ðñùôï-
βïõëßá åðéöáíώí áíäñώí ôçò 
åðï÷Þò, êáèώò êáé ôç óýìöù-
íç ãíώìç ôïõ ΠáôñéÜñ÷ç Αëå-

ξáíäñåßáò êñßíåôáé áíáãêáßá ç 
ßäñõóç ôçò  ΕëëçíéêÞò Κïéíü-
ôçôáò Κáΐñïõ. Τçí 29ç Αðñéëßïõ 
ôïõ ßäéïõ Ýôïõò, ðñáãìáôïðïéÞ-
èçêå ç ðñώôç ΓåíéêÞ ΣõíÝëåõ-
óç ôçò ðáñïéêßáò óôç ΛÝó÷ç ôùí 
Πñéãêßðùí êáé ôüôå éäñýåôáé ç 
«ΕëëçíéêÞ Κïéíüôçôá Κáΐñïõ»,  
«ç Κïéíüôçò»,  ìå ðáñÝìβáóç 
ôïõ ôüôå Δéðëùìáôéêïý ðñÜ-
êôïñá óôï ΚÜéñï. Σôçí ðñώôç 
óõíåäñßáóç ôçò Ε.Κ.Κ., 6 Μáΐ-
ïõ 1904, åêëÝ÷èçêå ìå ìõóôé-
êÞ øçöïöïñßá ðñïåäñåßï, ìå 
ðñώôï ðñüåäñï ôïí ΑëÝξáíäñï 
Ρüóôïβéôò ΜðÝç.
ΑñêåôÝò äåêáåôßåò ìåôÜ ôçí 
ßäñõóç ôçò Κïéíüôçôáò êáé óõ-
ãêåêñéìÝíá áðü ôï 1952 êáé 
Ýðåéôá, ïé ðïëéôéêÝò êáé ïéêïíï-
ìéêÝò êáôáóôÜóåéò áíáãêÜæïõí 
ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ Εëëçíéêïý 

ðëçèõóìïý íá áðï÷ùñÞóåé áðü 
ôï ΚÜéñï. ΣôáäéáêÜ áðü ôï 1957 
Ýùò ôï 1966 ç ΕëëçíéêÞ Κïéíü-
ôçôá Κáΐñïõ óõã÷ùíåýèçêå ìå 
üëåò ôéò ΕëëçíéêÝò Κïéíüôçôåò 
ôùí ðåñé÷ώñùí ôïõ.
Σêïðüò ýðáñξçò ôçò Ε.Κ.Κ 
åßíáé ç ðáñï÷Þ ðïëéôéóôéêÞò, 
åêðáéäåõôéêÞò, íïóçëåõôéêÞò, 
êïéíùíéêÞò êáé èñçóêåõôéêÞò 
åξõðçñÝôçóçò óôá ΜÝëç ôçò.  
Αíáëõôéêüôåñá ôá ðåäßá äñá-
óôçñéïðïßçóçò ôïõ Σùìáôåßïõ 
åßíáé :
Η ðñïóôáóßá ôçò ïéêïãÝíåéáò, 
ôïõ ðáéäéïý, ôçò íåïëáßáò êáé 
ôçò ìçôñüôçôáò.
Η ðñïóôáóßá ôïõ ãÞñáôïò.
Οé ðïëéôéóôéêÝò, åðéóôçìïíéêÝò 
êáé èñçóêåõôéêÝò õðçñåóßåò.
Η ΚïéíùíéêÞ Πñüíïéá.
Η äñÜóç óôï ìïñöùôéêü, ðïëéôé-

óôéêü êáé áèëçôéêü ôïìÝá.
Η áíÜðôõξç ôçò öéëßáò ìåôáξý 
ôùí ëáώí ôçò Αéãýðôïõ êáé ôùí 
ößëùí ëáώí, éäéáßôåñá ôïõ Εëëç-
íéêïý.
Η åêðáéäåõôéêÞ äñÜóç êáé
Η äñáóôçñéüôçôá óôïí ôïìÝá ôçò 
õãåßáò.
ΜåñéìíÜ ðÜíôá  ãéá ôçí åðßôåõξç 
ôùí óêïðώí ôïõ êáé óõíå÷ßæåé 
ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá áäéÜëåéðôá 
ôçí, áïñßóôïõ ÷ñüíïõ, ëåéôïõñ-
ãßá ôïõ.

Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημέ-
νοι και ελπίζουμε να συμβάλ-
λουμε έτσι ώστε αυτή η συνερ-
γασία να αποβεί δημιουργική 
σε όλα τα πεδία των κοινών 
μας ενδιαφερόντων αλλά κυρί-
ως χρήσιμη και ευχάριστη για 
όλους τους αναγνώστες!

Η ΚΥΚËΑΔΙΚΗ με το ΝΕΟ ΦΩΣ! 

Τá ΓåíéêÜ Πñïξåíåßá Βïóôώíçò, 
Κùíóôáíôéíïýðïëçò, Νôýó-
óåëíôïñö êáé ôï Πñïξåíåßï 
ΠÝñèçò åíôÜóóïíôáé óÞìåñá 
óôç öÜóç ðéëïôéêÞò ëåéôïõñãßáò 
ôïõ «MyConsulLive», ôçò ðëáô-
öüñìáò åξõðçñÝôçóçò ðïëéôώí 
÷ùñßò öõóéêÞ ðáñïõóßá, ìÝóù 
βéíôåïêëÞóçò. Πñüêåéôáé ãéá 
ôçí ðëáôöüñìá ðïõ ó÷åäéÜóôç-
êå áðü ôçí ΓåíéêÞ Γñáììáôåßá 
Πëçñïöïñéáêώí ΣõóôçìÜôùí 
Δçìüóéáò Δéïßêçóçò, óôá ðñü-
ôõðá ôùí áíôßóôïé÷ùí õðçñå-
óéώí øçöéáêώí ñáíôåβïý ðïõ 
ðáñÝ÷ïõí ôá ΚΕΠ, ï ΟΑΕΔ êáé 
ç ΑΑΔΕ.
Η õðçñåóßá áõôÞ, ç ïðïßá ðá-
ñïõóéÜóôçêå óôïí Πñùèõðïõñ-
ãü ΚõñéÜêï ΜçôóïôÜêç áðü 
ôïõò Υðïõñãïýò Εξùôåñéêώí 
Νßêï ΔÝíäéá êáé ΨçöéáêÞò Δé-
áêõβÝñíçóçò ΚõñéÜêï Πéåñ-
ñáêÜêç óôéò 29 Δåêåìβñßïõ 
2020, βñßóêåôáé Þäç óå ðéëïôéêÞ 
ëåéôïõñãßá óôçí Πñåóβåßá ôçò 
ΕëëÜäáò óôï ΗíùìÝíï Βáóßëåéï 
êáé óôá ΓåíéêÜ Πñïξåíåßá ΝÝáò 
Υüñêçò êáé Τïñüíôï, åíώ óôáäé-
áêÜ ðñïβëÝðåôáé íá åðåêôáèåß 
óå üëåò ôéò ΠñïξåíéêÝò Αñ÷Ýò.
Υðåíèõìßæåôáé üôé ç ðëáôöüñ-
ìá «MyConsulLive» ðáñÝ÷åé ôç 
äõíáôüôçôá óôïõò Έëëçíåò êá-
ôïßêïõò åξùôåñéêïý íá äéåêðå-
ñáéώíïõí äéïéêçôéêÝò ðñÜξåéò 
óôï Πñïξåíåßï åξ áðïóôÜóå-
ùò, ìÝóù ðñïãñáììáôéóìÝíçò 
βéíôåïêëÞóçò ìå ôïí áñìüäéï 
ðñïξåíéêü õðÜëëçëï. Η åßóïäïò 
óôçí ðëáôöüñìá ðñïϋðïèÝôåé 
ôçí ÷ñÞóç êùäéêώí Taxisnet ãéá 
ôçí åðéβåβáßùóç ôùí óôïé÷åßùí 
ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ, åíώ êáôÜ 
ôç äéÜñêåéá ôçò βéíôåïêëÞóçò 

ç ôáõôïðñïóùðßá èá äéáðéóôώ-
íåôáé ìå ôçí åðßäåéξç äçìïóßïõ 
åããñÜöïõ (ôáõôüôçôá, äéáβáôÞ-
ñéï êëð.).  
Η äñÜóç óõìðëçñώíåé ôçí õðç-
ñåóßá Ψçöéáêïý Βïçèïý Εéêï-
íéêÞò ΥðïβïÞèçóçò ìå ÷ñÞóç 
ôå÷íçôÞò íïçìïóýíçò (Chatbot) 
ç ïðïßá Ý÷åé ôåèåß óå ðéëïôéêÞ 
ëåéôïõñãßá óôï Πñïξåíéêü Γñá-
öåßï ôçò Πñåóβåßáò Λïíäßíïõ 

êáé óôï Γåíéêü Πñïξåíåßï ΝÝáò 
Υüñêçò êáé ç ïðïßá åðßóçò 
ðñïãñáììáôßæåôáé íá åðåêôáèåß 
óôáäéáêÜ óôï óýíïëï ôùí ðñï-
ξåíéêώí Αñ÷ώí. 
Μå ôéò ðáñáðÜíù åéäéêÝò åöáñ-
ìïãÝò áíáβáèìßæåôáé êáèïñé-
óôéêÜ ôï åðßðåäï ðñïξåíéêÞò 
åξõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôώí, åíώ 
ç åðÝêôáóÞ ôïõò óôï óýíïëï 
ôùí ðñïξåíéêώí Αñ÷ώí èá äώ-

óåé ëýóç óå ÷ñüíéá ðñïβëÞìáôá 
åðéôõã÷Üíïíôáò ôçí øçöéïðïßç-

óç, ôçí áðëïðïßçóç êáé åðéôÜ-
÷õíóç ôùí äéáäéêáóéώí.

Περισσότερες Προξενικές Αρχές
εξυπηρετούν πολίτες εξ αποστάσεως
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Κάτια Τσιμπλάκη

Kάιρο, Αθήνα, Βουκουρέστι. 
Πολίτης του κόσμου η Μεγάλη 
Ευεργέτιδα της Ελληνικής Κοι-
νότητας Καΐρου,  Αικατερίνη 
Μπελεφάντη   Σοφιανού, εκτός 
από την επιχειρηματική της δρά-
ση, έχει  διαδραματίσει καταλυ-
τικό ρόλο στη διάδοση της Ελλη-
νικής Γλώσσας στη Ρουμανία. 
Με παρακαταθήκη τις αξίες των 
Αιγυπτιωτών, για δημιουργία, 
αξιοπρέπεια, προσφορά διέδω-
σε τον ελληνικό πολιτισμό.

Σεμνή και ταπεινή δεν θέλει να 
μιλά για την φιλανθρωπική προ-
σφορά της αλλά και για την προ-
σφορά της στην ελληνική γλώσ-
σα.  Το «Νέο Φως» απευθύνθηκε 
στον τακτικό καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου Βουκουρεστίου, 
επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης 
και άρχοντα υπομνηματογράφο 
του Οικουμενικού Θρόνου κ. 
Τudor Dinu o οποίος μας μίλη-
σε για το πολυσχιδές έργο της κ. 
Σοφιανού στη Ρουμανία. Η αγά-
πη της για τη διάδοση τη ελληνι-
κής γλώσσας και για τη νέα γε-
νιά είναι αστείρευτη. Κάθε χρόνο 
η κυρία Σοφιανού προσφέρει 
ετήσιες υποτροφίες στους τρεις 
καλύτερους φοιτητές στο τμήμα 
νεοελληνικής φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, 
έχει αγοράσει και δωρίσει στη 
βιβλιοθήκη του ίδιου Πανεπι-
στημίου εκατοντάδες βιβλία ελ-
ληνικού ενδιαφέροντος.

Επίσης,  χρηματοδοτεί εξ ολο-
κλήρου τις εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της εθνικής επετείου 
της Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο 
του Βουκουρεστίου οι οποίες 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη 
διοργάνωση διαλέξεων, συμπο-
σίων, συναυλιών και άλλων πολι-
τιστικών εκδηλώσεων. Ένας άλ-
λος τομέας που έχει προσφέρει 
η κ. Σοφιανού με στόχο τη διά-
δοση της ελληνικής γλώσσας και  
πολιτισμού είναι η διοργάνωση 
συνεδρίων όπως για παράδειγμα 
το 2015 το «Τρίτο Συνέδριο των 
Νεοελληνιστών των Βαλκανι-
κών Χωρών», στο Βουκουρέστι 
το οποίο περιλάμβανε διαλέξεις 
διάσημων προσωπικοτήτων όχι 
μόνο από την Ελλάδα αλλά και 
την Ευρώπη.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα 

της Μεγάλης Ευεργέτιδας της 
Ε.Κ.Κ κ. Αικατερίνης Μπελε-
φάντη – Σοφιανού είναι η χρη-
ματοδότηση της μετάφρασης 
στα ρουμανικά και την έκδοση 
πολυάριθμων έργων της νεοελ-
ληνικής γραμματείας, τα οποία 
κυκλοφόρησαν από τον έγκριτο 
οίκο Omonia στο Βουκουρέστι. 

Από τις εν λόγω εκδόσεις ξεχω-
ρίζει το «Ποιητικό Αλφάβητο» 
του Κωνσταντίνου Καβάφη, μία 
συλλογή τέχνης και ποίησης που 
περιέχει 24 αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα, μεταφρασμένα σε 12 
γλώσσες τα οποία συνοδεύονται 
από αναπαραστάσεις έργων του 
Gheorghe Anghel, ορμώμενου 

από τους στίχους του Έλληνα 
ποιητή. Πρόκειται, χωρίς καμία 
αμφιβολία, για την πιο φιλοτε-
χνημένη έκδοση του Καβάφη 
από τις τόσες που έχουν κάνει 
την εμφάνισή τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Η κυρία Σοφιανού, όπως μας 
λέει με υπερηφάνεια ο κ. Dinu 
έχει επιδοτήσει εξ ολοκλήρου 
δύο ερευνητικά προγράμματά 
του που είχαν σκοπό την ανάδει-
ξη της ιστορίας και της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς των Ελλήνων 
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. 
Το πρώτο είναι «Οι Φαναριώτες 
στη Βλαχία και τη Μολδαβία». 
Μια ιστορία μέσω των εκκλησια-
στικών τοιχογραφιών (Εκδόσεις 
Πορφύρα, Αθήνα, 2017) η οποία 
αναβιώνει με βάση τη μελέτη 
των αναθηματικών πινάκων πε-
ρίπου 240 εκκλησιών τον γοη-
τευτικό κόσμο των Ρωμιών στις 
Ηγεμονίες από τους πρωταγωνι-
στές της ιστορίας (ηγεμόνες, με-
γάλοι βογιάροι, αρχιερείς) μέχρι 
τους μικροάρχοντες, στρατιώτες, 
εμπόρους, μαστόρους, μικρο-
κτήμονες, βοσκούς ή κληρικούς 
κατώτερης βαθμίδας, οι οποίοι 
επιδεικνύουν με περηφάνεια 
στα μάτια των απογόνων τις πιο 
όμορφες φορεσιές, τα κοσμή-
ματα και τα όπλα, ακόμα και τις 
κομμώσεις τους. Το έργο τιμή-
θηκε το 2018 με βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών

 Το δεύτερο σύγγραμμα του κα-
θηγητή κ. Dinu «Μόδα και Πολυ-
τέλεια στη Βλαχία της ελληνικής 
επανάστασης» (Εκδόσεις Ακρί-
τας, Αθήνα, 2021) αναπαριστάνει 
την ένδυση και τον τρόπο ζωής 
της ιθύνουσας τάξης της Παρα-
δουνάβιας Ηγεμονίας κατά το 
πρώτο μισό του 19ου αιώνα χάρη 
στην εξαντλητική μελέτη όλων 
των διαθέσιμων πηγών, γραπτών 
και εικονογραφικών (ενδύματα 
που φυλάσσονται σε μουσεία και 
σε ιδιωτικές συλλογές, φορητά 
πορτρέτα, αναθηματικές προσω-
πογραφίες στις εκκλησίες). Πρό-
κειται για  πολυτελή ιματισμό ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από 
απόλυτη κομψότητα, ανεξαρ-
τήτως εάν ακολουθεί την παλιά 
ανατολίτικη παράδοση ή τη νέα 
μόδα, την προερχόμενη από την 
Εσπερία. Το πολυτελές αυτό βι-
βλίο κοσμείται με 500 έγχρωμες 
φωτογραφίες.
Μεγάλη η συμβολή και στα πο-

λιτιστικά δρώμενα της Ρουμα-
νίας

Η Αικατερίνη Μπελεφάντη – 
Σοφιανού είναι ιδρυτικό μέλος 
(1997) του συλλόγου των Φίλων 
του Εθνικού Μουσείου Τέχνης, 
υποστηρίζει δε την αποκατάστα-
ση και την αγορά έργων τέχνης, 
αλλά και την υλοποίηση πολύ-
γλωσσου ακουστικού οδηγού για 
τους επισκέπτες.  Επίσης, ανέ-
λαβε όλες τις δαπάνες ανακαίνι-
σης μιας αίθουσας του μουσείου, 
η οποία προορίζεται να φιλοξε-
νήσει ένα μέρος της συλλογής 
της τέχνης της διακόσμησης και 
θα φέρει το όνομα της εταιρείας 
της,  Sofmedica. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η κ. Σοφιανού, επι-
χορήγησε τη διοργάνωση στο 
Εθνικό Μουσείο Τέχνης την 
έκθεση «Φόρος Τιμής στη Μεγα-
λοπρέπεια – Ηλίας Λαλαούνης, 
κοσμήματα και μικρογλυπτική 
1940-2000» (20 Μαρτίου-5 Ιου-
λίου 2008) με περισσότερα απο 
300 έργα και συνέβαλλε οικο-
νομικά στην ανακαίνιση των 
Μουσείων της Παλαιοδυτικής 
Τέχνης «Μηχ. Dumitru-Furnica 
Minovici» και του μουσείου-οι-
κίας Th. Aman, ενός από τους 
στυλοβάτες της νεότερης ρου-
μανικής ζωγραφικής.

Ευρύ το ανθρωπιστικό έργο

Η κυρία Σοφιανού έχει ανα-
πτύξει ευρύ ανθρωπιστικό έργο 
όχι μόνο στη γενέτειρά της, το 
Κάιρο αλλά και στη Ρουμα-
νία όπου έχει δημιουργήσει τη 
Sofmedica. Με σκοπό την τα-
κτική οικονομική ενίσχυση των 
άπορων Ελλήνων ομογενών της 
Ρουμανίας ίδρυσε τη Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Ελληνίδων Κυριών 
(Greek Ladies Association).
Mια από τις θέσεις από όπου 
προσέφερε επισης αφειδώς εί-
ναι και η αντιπροεδρία του Ιδρύ-
ματος Renasterea (Αναγέννηση) 
το οποίο αποσκοπεί στην πρόλη-
ψη, ανίχνευση και θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού. Στο ίδρυ-
μα αυτό η κ. Σοφιανού ήταν και 
η κύρια χορηγός και δώρισε στο 
ίδρυμα ένα υπερσύγχρονο σύ-
στημα πραγματοποίησης μαστο-
γραφιών και ένα mamovan, ένα 
αυτοκινούμενο με εξοπλισμό 
τελευταίας γενιάς, που ταξιδεύει 
ανά τη χώρα, προσφέροντας στις 
Ρουμάνες γυναίκες τη δυνατότη-
τα δωρεάν μαστογραφίας.

Αικ. Σοφιανού: Μεγάλη Ευεργέτιδα και Πρέσβειρα
των Ελληνικών Γραμμάτων σε Αίγυπτο και Ρουμανία



8 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 11  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

«Η κυβέρνηση στηρίζει την υγιή 
επιχειρηματικότητα. Και η εστί-
αση, προφανώς, είναι ένας κρί-
σιμος κλάδος και ως προς την 
απασχόληση και ως προς την 
ανταγωνιστικότητα και ως προς 
την προβολή της χώρας στο 
εξωτερικό, διότι συνδέεται άμε-
σα με το τουριστικό μας προϊ-
όν», ανέφερε ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζή-
τηση που είχε με επαγγελματίες 
του κλάδου της εστίασης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετα-
ξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι «έχει 
έρθει η ώρα να συνεργαστούμε 
ακόμα πιο στενά, για να στη-
ρίξουμε ειδικά τον κλάδο της 
εστίασης. Θα ήθελα, λοιπόν, να 
μοιραστώ μαζί σας κάποια ακό-
μα δέσμη μέτρων για το επό-
μενο διάστημα, όπου πιστεύω 
ότι θα ανακουφίσει όχι μόνο 
τον κλάδο της εστίασης, αλλά 
σίγουρα και τον κλάδο της εστί-
ασης. Το πρώτο μέτρο είναι ότι 
διατηρείται και για τον Μάρτιο η 
πλήρης απαλλαγή από την κατα-
βολή ενοικίων για τα καταστή-
ματά σας. Δεύτερον, το μισθο-
λογικό κόστος θα παραμείνει 
μηδενικό, καθώς οι εργαζόμε-
νοι σε αναστολή θα εξακολου-
θούν να αποζημιώνονται από 
την Πολιτεία. Τρίτον, διατηρείται 
ο μειωμένος Φ.Π.Α. σε καφέ και 
μη αλκοολούχα ποτά έως τις 30 
Σεπτεμβρίου του 2021. Θα επε-
κταθεί και στις μεταφορές, στα 
θέατρα, στους κινηματογρά-
φους, όταν αυτοί θα λειτουργή-
σουν, αλλά και στο τουριστικό 
πακέτο ως και το Δεκέμβριο. 
Τέταρτον, το κράτος θα καλύψει, 
όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, 
πάγιες δαπάνες των επιχειρή-
σεων που χτυπήθηκαν από την 
περασμένη άνοιξη».

O Πρωθυπουργός υπογράμμισε 
πως «η εστίαση το 2019 έκανε 
συνολικά τζίρο 6,4 δισεκατομ-
μύρια, έπεσε στα 4,2 δισεκα-
τομμύρια συνολικά το 2020, 
μειώθηκε δηλαδή κατά 35%, 
μία αναμφίβολα πολύ σημα-
ντική μείωση, αλλά δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι είναι ο κλάδος 
που χτυπήθηκε περισσότερο 
από οποιονδήποτε άλλο από τον 
κορονοϊό. Δαπανήσαμε, σχεδόν, 
2 δισεκατομμύρια για την εστί-
αση, για την ακρίβεια 1,93 δισ. 
αντιστοιχούν περίπου. Μιλάμε 
συνολικά για κάθε επιχείρη-
ση- αυτά είναι διαφορετικά στο 
ποσοστό του τζίρου που χάθη-
κε και βέβαια αυτές οι πρωτο-
βουλίες πλαισιώθηκαν και από 
άλλες οι οποίες λειτούργησαν 

συνδυαστικά. Αναζήτησα ορι-
σμένα συγκεκριμένα παρα-
δείγματα από πραγματικές επι-
χειρήσεις, τα οποία νομίζω ότι 
έχουν το ενδιαφέρον τους και 
στη συνέχεια θέλω να ακούσω 

και τις δικές σας εμπειρίες. Ένα 
κλασικό εστιατόριο με μηνιαίο 
τζίρο γύρω στα 13.000 ευρώ και 
με εννέα υπαλλήλους από τους 
οποίους οι πέντε μπήκαν για κά-
ποιο διάστημα στην αναστολή, 

ενισχύθηκε συνολικά με 42.000 
ευρώ, περίπου 20.000 από την 
επιστρεπτέα προκαταβολή, 
15.000 ως μέση αποζημίωση 
των εργαζόμενων, άλλα 8.200 
ευρώ για την κάλυψη των ει-

σφορών. Ένα μικρό κατάστη-
μα με σουβλάκια ή σάντουιτς 
με τρεις εργαζόμενους, με 
τζίρο 4.685 ευρώ έλαβε συνο-
λική ενίσχυση 14.929 ευρώ».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι 
μειώσεις φόρων και εισφορών 
που έχουμε κάνει μέχρι σή-
μερα είναι μόνιμες μειώσεις 
φόρων. Δεν θα επιστρέψουμε 
μετά την πανδημία σε αυξη-
μένο φόρο εισοδήματος ούτε 
πρόκειται να αυξηθούν και 
πάλι οι εργοδοτικές εισφορές. 
Η πρόθεσή μας είναι τις ερ-
γοδοτικές εισφορές να δούμε 
πως μπορούμε να τις μειώ-
σουμε κι άλλο, γιατί γνωρίζου-
με ότι αυτή τη στιγμή προσθέ-
τουν σημαντικό κόστος ειδικά 
σε κλάδους οι οποίοι είναι 
εντάσεως εργασίας. Αλλά θα 
πρέπει πάντα να ξέρετε και να 

κρατήσετε στο μυαλό σας αυτό 
το οποίο είπε ο Υπουργός, όταν 
βρισκόμαστε μπροστά σε μία 
κρίση που έρχεται μία φορά 
τα 100 χρόνια, γι’ αυτό μιλάμε 
σήμερα, μία συρρίκνωση του 
Α.Ε.Π. παντού στην Ευρώπη της 
τάξεως του 9 με 10%, όλοι θα 
βγούμε λίγο λαβωμένοι”. 
Ο Πρωθυπουργός σημείωσε, 
ακόμη, ότι: «παρά τις δυσκο-
λίες, η οικονομία, η αγορά, η 
εστίαση άντεξαν και βρήκαν 
τρόπους να αντιμετωπίσουν την 
κρίση. Η προοπτική του εμβολί-
ου δείχνει το ξημέρωμα που θα 
ακολουθήσει τη νύχτα και είναι 
πολύ σημαντικό να φτάσουμε 
έως εκεί με τις ελάχιστες δυνα-
τές απώλειες. Αύριο, άλλωστε, 
για εσάς οι καλύτεροι πελάτες 
θα είναι οι υγιείς πολίτες και γι’ 
αυτό και μαζί με τις προτάσεις 
σας για τα τρέχοντα, θα ήθελα 
να ακούσω και πως βλέπετε 
την οργάνωση του εμβολιασμού 
στον κλάδο σας. Απασχολείται 
συνολικά ως κλάδος εκατοντά-
δες χιλιάδες εργαζομένων με 
πολλές και συχνές επαφές και 
αυτό έχει τη σημασία του ιδίως 
ενόψει του καλοκαιριού που εί-
μαι σίγουρος ότι φέτος θα έχει 
και πολύ μεγαλύτερη κίνηση 
και πολύ περισσότερους επι-
σκέπτες”.

Η Κυριακή Οικονόμου, ιδιο-
κτήτρια εστιατορίου στο Μο-
σχάτο, εκφράζοντας τις δικές 
της ανησυχίες, μεταξύ άλλων, 
σημείωσε ότι: «τα τελευταία 
χρόνια υποστήκαμε μία υπερ-
βολική φορολόγηση, ο κλάδος 
της εστίασης. Δυστυχώς, κα-
λούμαστε, λαϊκά να το αναφέ-
ρω, να «πληρώνουμε ακόμα 

Συνάντηση Πρωθυπουργού και Υπουργών
με επαγγελματίες της εστίασης
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êáé ôώñá ôá óðáóìÝíá», ãéá íá 
ìðïñïýìå íá ëåéôïõñãÞóïõìå 
êáé íá ìðïñïýìå íá óôáèïýìå. 
Δõóôõ÷ώò, ï äéêüò ìáò ôæßñïò 
åξáñôÜôáé ðÜñá ðïëý áðü ôçí 
êßíçóç ôçò áãïñÜò, áðü ôç ëåé-
ôïõñãßá ôçò áãïñÜò êáé áðü ôçí 
åëåõèåñßá êßíçóçò ôùí ðïëéôώí. 
Δåí äéáöùíώ êáé èá óõìöùíÞ-
óù üôé ðñÝðåé íá ðáñèïýí ìÝ-
ôñá ãéá ôçí áíôéìåôώðéóç üëïõ 
áõôïý ðïõ óõìβáßíåé óôç ÷ώñá 
ìáò, äõóôõ÷ώò, üìùò, ïé åðé÷åé-
ñÞóåéò ìáò Ý÷ïõí Ýíá äõóïßùíï 
ìÝëëïí. Γéá íá åßìáé åéëéêñéíÞò 
äåí ìðïñώ íá óêåöôώ ôé èá 
ìðïñïýóå áõôÞ ôç óôéãìÞ íá 
äώóåé ìßá ïñéóôéêÞ ëýóç».

Ο Κώστας Μπρέλλας, ιδιοκτή-
της επιχείρησης στη Ëάρισα, 
óôç äéêÞ ôïõ ðáñÝìβáóç óç-
ìåßùóå ðùò ï êëÜäïò ôçò åóôß-
áóçò ÷ñåéÜæåôáé ðåñéóóüôåñç 
βïÞèåéá. «ΚÜíáôå ìåãÜëåò ðñï-
óðÜèåéåò, äåí ðåñßìåíá áðü ôçí 
ΕëëÜäá èá äïýìå êÜôé ôÝôïéï, êé 
üìùò ôï åßäáìå. ΑëëÜ èá ÷ñåéá-
óôïýìå êé Üëëç óôÞñéξç», êáôá-
èÝôïíôáò óôç óõíÝ÷åéá ôéò äéêÝò 
ôïõ ðñïôÜóåéò. 

Ο Αθανάσιος Καραΐνδρος , ιδι-
οκτήτης εστιατορίου στην Άνω 
Γλυφάδα, ìåôáξý Üëëùí, ðñü-
ôåéíå íá õðÜñξåé ìáêñï÷ñüíéá 
ñýèìéóç ãéá ïöåéëÝò Ýôóé ώóôå 
íá ìðïñÝóïõí ïé åðé÷åéñÞóåéò 
ðñáãìáôïðïéÞóïõí äõíáìéêÞ 
åðáíåêêßíçóç êáé íá áíôáðå-
ξÝëèïõí óçìåéώíïíôáò ðùò ç 
äéêÞ ôïõ åðé÷åßñçóç äåí βñß-
óêåôáé óå ëåéôïõñãßá ôçí ðå-
ñßïäï ðïõ äéáíýïõìå. Τüíéóå, 
ùóôüóï, ðùò ç åðéóôñåðôÝá 
ðñïêáôáβïëÞ Þôáí óçìáíôéêü 
üöåëïò.

Ο διακεκριμένος Έλληνας 
Chef και ιδιοκτήτης επιχεί-
ρησης, Ëευτέρης Ëαζάρου, 
åóôßáóå, ìåôáξý Üëëùí, óôç ìåß-
ùóç ôïõ Φ.Π.Α., ðïõ üðùò åßðå, 
áöïñÜ êáé ôéò ξåíïäï÷åéáêÝò 
ìïíÜäåò. «Όôáí èá βãïýìå áðü 
ôç ìåãÜëç êñßóç, èá βãåé êáé ç 
Εõñώðç ôáõôü÷ñïíá êáé ç Ιôá-
ëßá êáé ç Ιóðáíßá êáé ç Γáëëßá, 
ç Νüôéá, êé áí ðÜíå êáëÜ êáé ïé 
óõæçôÞóåéò ìáò ìå ôçí Τïõñêßá, 
èá ÷ôõðÞóïõí êáé åêåßíïé ðïëý 
÷áìçëÜ ðáêÝôá. Εêåß ðñÝðåé íá 
åßìáóôå ëßãï áíôáãùíéóôéêïß ãéá 
íá öÝñïõìå ôï ðñïϊüí óôç ÷ώñá 
ìáò, üðùò ξÝñáìå êáé üðùò ξÝ-
ñïõìå íá ôïõò ðåñéðïéçèïýìå, 
êáé íá äïõí êÜðïéá ðñÜãìáôá 
ðïõ ìðïñïýí íá ìçí ôá äéáèÝ-
ôïõí ïé Üëëåò ÷ώñåò, ïé áíôá-
ãùíéóôéêÝò ìáò. Εêåß èá ðáßξåé 
Ýíá óçìáíôéêü ñüëï, ëïéðüí, ôï 
Φ.Π.Α., Ýíáò åíéáßïò Φ.Π.Α., ãéá 
íá ìðïñÝóåé íá ëåéôïõñãÞóåé 
êáé ï ðñùôïãåíÞò ôïìÝáò êáé 
ìå åìÜò êáé ìå ôïí ôïõñéóìü. 
Θåùñώ üôé èá Þôáí áðáñáßôçôç 
ðñïϋðüèåóç íá äïýìå ôçí åðé-
óôñåðôÝá ðñïêáôáβïëÞ 1, 2, 3 

áí õðÜñ÷åé åêåß êÜðïéá ìåßùóç 
êáé êÜðïéá ðñüβëåøç ãéá íá βï-
çèçèïýí üëåò ïé åðé÷åéñÞóåéò 
ìå ìßá áíÜóá êáé ìå ìßá ñåõóôü-
ôçôá. Εðßóçò, Ýíá ðñüβëçìá ðïõ 
èá βñïýìå ìðñïóôÜ ìáò åßíáé 
üôé üëïé ðÞãáíå óôçí áíáóôïëÞ, 
áëëÜ åßíáé ßäéá ç áíáóôïëÞ ãéá 
üëïõò, áêüìá ãéá ôïõò áíåéäß-
êåõôïõò, áêüìá êáé ãéá ôïõò 
åξåéäéêåõìÝíïõò, áêüìá êáé ãéá 
ôïõò ïéêïãåíåéÜñ÷åò êáé áêüìá 
ãé’ áõôïýò ðïõ æïõí ìüíïé ôïõò. 
ΚÜðïéá ðáéäéÜ áðü áõôÜ ðïõ 
Ýñ÷ïíôáé óôá åóôéáôüñéÜ ìáò êáé 
êÜíïõí Ýíá ìåôáðôõ÷éáêü êáé 
ôïõò äßíïõìå ãíώóç êáé ôïõò 
÷ñåéáæüìáóôå ãéá ôï ôïõñéóôéêü 
ìáò ðñïϊüí, åðÝóôñåøáí óôá 
ðáôñéêÜ ôïõò óðßôéá ãéáôß Þôáí 
áäýíáôï íá æÞóïõí ðëçñώíï-
íôáò 200-250 åõñώ åíïßêéï. 
Εßíáé äýóêïëï íá ôïõò ξáíáöÝ-
ñïõìå. ΚÜðïõ Ý÷ïõí βïëåõôåß 
ôá ðñÜãìáôá êáé åêåß èá Þèåëá 
íá äïýìå áí èá ìðïñïýóáìå íá 
åíéó÷ýóïõìå áõôïýò ôïõò áí-

èñώðïõò óôçí åðáíåêêßíçóç ìå 
êÜðïéï êßíçôñï ãéá íá ôïõò öÝ-
ñïõìå ðßóù ãéá íá ξáíáβñïýìå 
ôïõò åéäéêåõüìåíïõò áíèñώ-
ðïõò ðïõ Ý÷ïõìå åêðáéäåýóåé, 
íá ôïõò βñïýìå ìðñïóôÜ ìáò, 
ãéá íá ìðïñÝóïõìå íá ëåéôïõñ-
ãÞóïõìå êáé íá ξáíáêÜíïõìå 
ôçí åðáíåêêßíçóç. Σôï÷åõìÝ-
íï ðñüãñáììá ΕΣΠΑ ãéá ôçí 
åóôßáóç. Νïìßæù üôé åßíáé Ýíá 
óçìáíôéêü êïììÜôé ðïõ ðñÝðåé 
ïðùóäÞðïôå íá ôï ëÜβïõìå 
õðüøç ìáò».

Ο Ιωάννης Βουλγαράκης, ιδι-
οκτήτης επιχειρήσεων στο 
Παλαιό Φάληρο, êáôÝãñáøå 
ôï äéêü ôïõ ðñïóùðéêü βßùìá 
êáèώò ôï 2019 ìðÞêå, üðùò 
åßðå, óôç äéáäéêáóßá áíïßãìá-
ôïò åíüò ôÝôáñôïõ åóôéáôïñßïõ, 
ôï ïðïßï ðñïåôïßìáæå Ýíá ïëü-
êëçñï ÷ñüíï êáé èá ξåêéíïýóå 
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ óôéò 20 Μáñ-
ôßïõ 2020. Τçí ðåñßïäï åêåßíç 
áíáêïéíώèçêå lockdown, ìå 

áðïôÝëåóìá íá ôïõ ìÝíïõí êáé 
ïé ðñïìÞèåéåò ÷ùñßò íá ìðïñÝ-
óåé íá ôéò áξéïðïéÞóåé. Ωóôüóï, 
ðñüóèåóå, ðùò êáôÜöåñå ôï 
êáëïêáßñé ç íÝá åðé÷åßñçóç íá 
ëåéôïõñãÞóåé êáëÜ êáôáöÝñ-
íïíôáò, ìÜëéóôá, íá êáëýøåé ôï 
êåíü ðïõ Üöçóáí ïé õðüëïéðåò 
ôñåéò. Τüíéóå äå ðùò ïé åðéóôñå-
ðôÝåò ðñïêáôáβïëÝò ëåéôïýñãç-
óáí óõìðëçñùìáôéêÜ.

Ο Υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας, óôç äéêÞ 
ôïõ ðáñÝìβáóç, ìåôáξý Üëëùí, 
ôüíéóå: «Ωò Υðïõñãåßï Οéêïíï-
ìéêώí, ìå ôïí êëÜäï ôçò åóôßá-
óçò åðéêïéíùíïýìå óå ìçíéáßá 
βÜóç êáé ôï ãíùñßæïõí. Έ÷ïõìå 
åíóùìáôώóåé óôï ïðëïóôÜóéü 
ìáò áñêåôÝò áðü ôéò ðñïôÜóåéò 
ðïõ áêïýóáìå, ëáìβÜíïíôáò 
õðüøç ôá ðñáãìáôéêÜ äåäïìÝíá 
ôçò áãïñÜò. Η ðñáãìáôéêüôçôá 
åßíáé üôé ï êëÜäïò åßíáé Ýíáò 
áðü ôïõò êëÜäïõò ôçò åëëçíé-
êÞò ïéêïíïìßáò ðïõ ðëÞôôïíôáé 

ðåñéóóüôåñï. Μáæß ìå ôïí Τïõ-
ñéóìü åßíáé ïé äýï ðéï óçìáíôéêÜ 
ðëçôôüìåíïé êëÜäïé óôï óýíïëü 
ôïõò. ΑëëÜ, åðßóçò, åßíáé áëÞ-
èåéá üôé Ýíá 30% ôïõ êëÜäïõ äç-
ëώíåé êáëýôåñç åéêüíá ôï 2020 
áðü ôï 2019. ΑõôÜ äåí åßíáé äéêÜ 
ìáò óôïé÷åßá, åßíáé óôïé÷åßá ôá 
ïðïßá äçëώíåé ï ßäéïò ï êëÜäïò 
óôéò çëåêôñïíéêÝò ðëáôöüñìåò 
ðïõ õðÜñ÷ïõí. ΕíäåéêôéêÜ èá 
óáò ðù, üôé óôçí 5ç åðéóôñå-
ðôÝá, 18.000 åðé÷åéñÞóåéò ôïõ 
êëÜäïõ äÞëùóáí áýξçóç ôæß-
ñïõ ôï ôåëåõôáßï ôåôñÜìçíï ôïõ 
2020 óå ó÷Ýóç ìå ôï 2019 Þ êáé 
äåí ìðüñåóáí íá äçëώóïõí 600 
åõñώ ôæßñï áíáöïñÜò ôï ôåôñÜ-
ìçíï ôïõ 2019 áèñïéóôéêÜ. Άñá, 
ç åéêüíá ðïõ Ý÷ïõìå åßíáé üôé 
õðÜñ÷åé -èá ÷ñçóéìïðïéïýóá 
ôïí üñï- êáôáóôñïöÞ óôá äýï 
ôñßôá ôïõ êëÜäïõ ôçò åóôßáóçò. 
Αõôü ôï êïììÜôé åßíáé åõèýíç 
ìáò íá βïçèÞóïõìå».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιά-
δης, áíÝöåñå, ìåôáξý Üëëùí: 
«ΑõôÞ ôç óôéãìÞ åßìáóôå áêñé-
βώò óôç óõæÞôçóç ìå ôïõò Εõ-
ñùðáϊêïýò èåóìïýò ώóôå óôï 
íÝï ΕΣΠΑ, Üìåóá, íá öôéÜξïõìå 
Ýíá ΕΣΠΑ åðéêåíôñùìÝíï óôçí 
åóôßáóç. Τï ïðïßï äåí ìðïñώ 
íá óáò ðù áõôÞ ôç óôéãìÞ ôá ôå-
÷íéêÜ ôïõ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, äéüôé 
áêüìá äåí Ý÷ïõìå óõìöùíÞóåé 
ðïéåò èá åßíáé ïé åðéëÝξéìåò äá-
ðÜíåò. Τï βÝβáéïí, üìùò, åßíáé 
üôé Ý÷åôå ëÜβåé êáé ìáò Ý÷åôå 
äώóåé åóåßò ôçí åíôïëÞ, ê. Πñü-
åäñå, êáé åìåßò äïõëåýïõìå 
ðÜíù óå áõôü, íá öôéÜξïõìå êáé 
Ýíá åξåéäéêåõìÝíï ðñüãñáììá 
ãéá ôçí åóôßáóç ìÝóù ôïõ ΕΣΠΑ, 
ώóôå ôçí ώñá ðïõ ç ïéêïíïìßá 
ìáò êáé ç ðáíäçìßá èá åðéôñÝ-
øåé ôçí åðáíåêêßíçóç íá åßìá-
óôå Ýôïéìïé ãéá íá äώóïõìå êáé 
ìßá åðéðëÝïí áíÜóá ñåõóôüôç-
ôáò ìÝóù áõôïý ôïõ åñãáëåßïõ 
óå åðé÷åéñÞóåéò åóôßáóçò. Κïé-
íώò, ðñáãìáôéêÜ, èÝëù íá ôï 
ðéóôÝøåôå áó÷ïëïýìáóôå ðïëý 
ìå ôçí åóôßáóç, ìáò åíäéáöÝñåé 
ðÜñá ðïëý íá áíôÝξåé êáé íá ξá-
íáðÜñåé åìðñüò».

Σôç óõæÞôçóç óõììåôåß÷áí ï 
Chef êáé éäéïêôÞôçò åðé÷åßñç-
óçò óôïí ΠåéñáéÜ, ΛåõôÝñçò 
ΛáæÜñïõ, ï éäéïêôÞôçò åóôéáôï-
ñßïõ óôçí Πåôñïýðïëç, ΜáêñÞò 
Πáýëïò, ï éäéïêôÞôçò åóôéáôïñß-
ïõ óôçí ΛÜñéóá, ΜðñÝëëáò Κώ-
óôáò, ï éäéïêôÞôçò åðé÷åéñÞóå-
ùí óôç Θåóóáëïíßêç, ΜçôñÜêïò 
Γéώñãïò, ï éäéïêôÞôçò åóôéáôï-
ñßïõ óôçí Άíù ΓëõöÜäá, Κáñá-
ΐíäñïò ΑèáíÜóéïò, ç éäéïêôÞôñéá 
åóôéáôïñßïõ óôï Μïó÷Üôï, Οé-
êïíüìïõ ΚõñéáêÞ, ï éäéïêôÞôçò 
åðé÷åéñÞóåùí åóôßáóçò óôï Πá-
ëáéü ΦÜëçñï, ΒïõëãáñÜêçò Ιù-
Üííçò êáé ç éäéïêôÞôñéá åðé÷åß-
ñçóçò åóôßáóçò óôï Μïó÷Üôï, 
ΚáβáëÝñïõ Κáëëéüðç. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥ-
ΚΛΑΔΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΣ7ΛΞ-ΨΟΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Εñìïýðïëç: 9/2/2021
Αñéè. Πñùô.: ΤΤ 9914/345

      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ 
Ν.4412/2016 (Α’ 147)]
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΝΑΨΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑ-
ΣΕΩΝ  ΕΡΓΟΥ
[Σýìöùíá ìå ôçí áíïéêôÞ äéáäéêáóßá ôïõ 
Üñèñïõ 27 ôïõ Ν.4412/2016]

Η Δéåýèõíóç Τå÷íéêώí Έñãùí ΚõêëÜ-
äùí ôçò ΠåñéöÝñåéáò Νïôßïõ Αéãáßïõ 
ðñïêçñýóóåé äçìïðñáóßá óýìöùíá ìå 
ôçí áíïéêôÞ äéáäéêáóßá ôïõ Üñèñïõ 27 
ôïõ Ν.4412/2016. Ο çëåêôñïíéêüò öÜêå-
ëïò ðñïóöïñÜò ôùí äéáãùíéæïìÝíùí èá 
õðïβëçèåß ìÝóù ôçò äéáäéêôõáêÞò ðýëçò 
www.promitheus.gov.gr ôïõ Εèíéêïý 
ΣõóôÞìáôïò Ηëåêôñïíéêώí Δçìïóßùí 
ΣõìβÜóåùí (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ìå ôï óýóôçìá 
ôùí åðß ìÝñïõò ðïóïóôώí Ýêðôùóçò áíÜ 
ïìÜäá ôéìώí ôïõ ôéìïëïãßïõ êáé Ýëåã÷ï 
ïìáëüôçôáò óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá 
óôï Üñèñï 95 ðáñ.2.(á) ôïõ í.4412/2016 
(Δçìüóéåò ΣõìβÜóåéò Έñãùí, Πñïìç-
èåéώí êáé Υðçñåóéώí), ãéá ôçí áíÜäåéξç 
Αíáäü÷ïõ åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ:

«ΤñéåôÞò óõíôÞñçóç ïäéêïý äéêôýïõ áñ-
ìïäéüôçôáò Π.Ν.ΑΙ. íÞóïõ Σýñïõ (2021-
2023)» 
ðñïϋðïëïãéóìïý 2.300.000,00 € ìå ΦΠΑ 
24 %
Ωò êáôáëçêôéêÞ ðñïèåóìßá ãéá ôçí çëå-
êôñïíéêÞ õðïβïëÞ ôùí ðñïóöïñώí ïñß-
æåôáé ç 
18/3/2021, çìÝñá ΠΕΜΠΤΗ êáé ώñá 10:00 
ð.ì.
Η çëåêôñïíéêÞ áðïóöñÜãéóç ôùí ðñï-
óöïñώí èá äéåíåñãçèåß áðü ôçí Δéåý-
èõíóç Τå÷íéêώí Έñãùí ΚõêëÜäùí óôçí 
Εñìïýðïëç ôçò Σýñïõ, óôéò 23/3/2021, 
çìÝñá ΤΡΙΤΗ êáé ώñá 10:00 ð.ì.
Δéêáéïýìåíïé óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíé-
óìü :
1.1 Δéêáßùìá óõììåôï÷Þò Ý÷ïõí öõóéêÜ 
Þ íïìéêÜ ðñüóùðá, Þ åíώóåéò áõôώí ðïõ 
äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå Ýñãá ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
êáé áíÞêïõí óôçí 3ç ΤÜξç êáé Üíù áíå-
ξáñôÞôïõ Ýäñáò.
Οé ðñïóöÝñïíôåò åãêáôåóôçìÝíïé óôçí 
ΕëëÜäá áðáéôåßôáé íá åßíáé åããåãñáììÝ-
íïé óôï Εëëçíéêü Μçôñώï ΜΕΕΠ.
Οé ðñïóöÝñïíôåò ðïõ åßíáé åãêáôåóôç-
ìÝíïé óå êñÜôïò ìÝëïò ôçò ΕõñùðáϊêÞò 
Έíùóçò áðáéôåßôáé íá åßíáé åããåãñáììÝ-

íïé óôá Μçôñώá ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ΧΙ ôïõ 
ΠñïóáñôÞìáôïò Α ôïõ Ν.4412/2016. 
Οé ðñïóöÝñïíôåò ìðïñåß íá åßíáé åãêá-
ôåóôçìÝíïé óå:
á) óå êñÜôïò – ìÝëïò ôçò Έíùóçò, 
β) óå êñÜôïò – ìÝëïò ôïõ Εõñùðáϊêïý 
Οéêïíïìéêïý Χώñïõ (Ε.Ο.Χ.), 
ã) óå ôñßôåò ÷ώñåò ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé 
êáé êõñώóåé ôç ΣΔΣ, óôï βáèìü ðïõ ç 
õðü áíÜèåóç äçìüóéá óýìβáóç êáëý-
ðôåôáé áðü ôá ΠáñáñôÞìáôá 1, 2, 4 êáé 5 
êáé ôéò ãåíéêÝò óçìåéώóåéò ôïõ ó÷åôéêïý 
ìå ôçí Έíùóç ΠñïóáñôÞìáôïò I ôçò ùò 
Üíù Σõìöùíßáò, êáèώò êáé 
ä) óå ôñßôåò ÷ώñåò ðïõ äåí åìðßðôïõí 
óôçí ðåñßðôùóç ã’ ôçò ðáñïýóáò ðáñá-
ãñÜöïõ êáé Ý÷ïõí óõíÜøåé äéìåñåßò Þ 
ðïëõìåñåßò óõìöùíßåò ìå ôçí Έíùóç óå 
èÝìáôá äéáäéêáóéώí áíÜèåóçò äçìïóßùí 
óõìβÜóåùí. 
1.2  Οéêïíïìéêüò öïñÝáò óõììåôÝ÷åé åßôå 
ìåìïíùìÝíá åßôå ùò ìÝëïò Ýíùóçò.
1.3 Οé åíώóåéò ïéêïíïìéêώí öïñÝùí óõì-
ìåôÝ÷ïõí õðü ôïõò üñïõò ôùí ðáñ. 2, 3 
êáé 4 ôïõ Üñèñïõ 19 êáé ôçò ðáñ. 1 (å) ôïõ 
Üñèñïõ 76  ôïõ Ν.4412/2016. 
Δåí áðáéôåßôáé áðü ôéò åí ëüãù åíώóåéò 
íá ðåñéβëçèïýí óõãêåêñéìÝíç íïìéêÞ 
ìïñöÞ ãéá ôçí õðïβïëÞ ðñïóöïñÜò. 
Σå ðåñßðôùóç ðïõ ç Ýíùóç áíáäåé÷èåß 
áíÜäï÷ïò ç íïìéêÞ ôçò ìïñöÞ ðñÝðåé 
íá åßíáé ôÝôïéá ðïõ íá åξáóöáëßæåôáé ç 
ýðáñξç åíüò êáé ìïíáäéêïý öïñïëïãéêïý 
ìçôñώïõ ãéá ôçí Ýíùóç (ð÷ êïéíïðñáξßá).
Οé ïéêïíïìéêïß öïñåßò ðñÝðåé íá éêáíï-
ðïéïýí ôá êñéôÞñéá ðïéïôéêÞò åðéëïãÞò 
üðùò ðåñéãñÜöïíôáé óôï Άñèñï 2.2 ôçò 
ΔéáêÞñõξçò «Δéêáßùìá Σõììåôï÷Þò - 
ΚñéôÞñéá ΠïéïôéêÞò åðéëïãÞò». 
Ο ïéêïíïìéêüò öïñÝáò óôïí ïðïßï èá 
êáôáêõñùèåß ç óýìβáóç õðï÷ñåïýôáé 
ðñéí ôçí õðïãñáöÞ ôçò íá ðñïóêïìßóåé 
ðñïò Ýëåã÷ï üëá ôá ΔéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ 
ðñïβëÝðïíôáé óôï Άñèñï 2.2.9 «Κáíüíåò 
áðüäåéξçò ðïéïôéêÞò åðéëïãÞò».
Γéá ôçí óõììåôï÷Þ óôç äçìïðñáóßá áðáé-
ôïýíôáé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ôïõ Άñèñïõ 
2.4.3 «Πåñéå÷üìåíï ΦáêÝëïõ - Δéêáéïëï-
ãçôéêÜ Σõììåôï÷Þò, Τå÷íéêÞ ΠñïóöïñÜ-» 
ôçò ΔéáêÞñõξçò, üðùò ðñïβëÝðåôáé óôïí 
«Χñüíï êáé ôñüðï õðïβïëÞò ðñïóöï-
ñώí» 2.4.2. 
Ωò åããýçóç óõììåôï÷Þò óôçí äçìïðñá-
óßá êáèïñßæåôáé ôï ðïóü ôùí 37.096,00€ 
ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 2% ôïõ ðñïϋðïëïãé-
óìïý ìåëÝôçò ôïõ Ýñãïõ (÷ùñßò ΦΠΑ). 
Η åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ìå åããõçôéêÝò 
åðéóôïëÝò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜξåéò ôïõ 
Üñèñïõ 72 ôïõ Ν.4412/2016 êáé èá áðåõ-
èýíåôáé óôçí ΠåñéöÝñåéá Νïôßïõ Αéãáßïõ. 
Σôçí ðåñßðôùóç Ýíùóçò ïéêïíïìéêώí 
öïñÝùí, ç åããýçóç óõììåôï÷Þò èá ðå-
ñéëáìβÜíåé êáé ôïí üñï üôé ç åããýçóç 
êáëýðôåé ôéò õðï÷ñåώóåéò üëùí ôùí 
ïéêïíïìéêώí öïñÝùí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí 
óôçí Ýíùóç êáé üôé üëá ôá ìÝëç ôçò åõ-
èýíïíôáé Ýíáíôé ôçò áíáèÝôïõóáò áñ÷Þò 
áëëçëÝããõá êáé åéò ïëüêëçñïí. 
Οé åããõçôéêÝò åðéóôïëÝò óõììåôï÷Þò 
ãßíïíôáé äåêôÝò ìüíïí áí Ý÷ïõí ÷ñüíï 
éó÷ýïò ìåãáëýôåñï ôùí äώäåêá (12) ìç-
íώí êáé 30 çìåñώí áðü ôçí êáôáëçêôéêÞ 
çìåñïìçíßá õðïβïëÞò ðñïóöïñÜò, äç-
ëáäÞ áðü ôéò 18/4/2022.

Τï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ðéóôώóåéò 
ôïõ ΠñïãñÜììáôïò Δçìïóßùí Εðåí-
äýóåùí (ΣΑΕΠ 567) Κùäéêüò Ýñãïõ 
2014ΕΠ56700001. Εßíáé åããåãñáììÝíï 
óôï Τå÷íéêü Πñüãñáììá ôçò ΠΝΑ ìå ãå-
íéêü ôßôëï: «ΣõíôÞñçóç Οäéêïý Δéêôýïõ 
íçóéώí ΠΕ ΚõêëÜäùí ôçò ΠΝΑ». 
Πåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé óôá 
Γñáöåßá ôçò Δéåýèõíóçò Τå÷íéêώí Έñ-
ãùí ΚõêëÜäùí ôçò ΠåñéöÝñåéáò Νïôßïõ 
Αéãáßïõ, Εñìïýðïëç, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, 
ôçëÝöùíï: 22813 62702, 62705 ôçëåï-
ìïéïôõðßá: 22810 84124, ôéò åñãÜóéìåò 
çìÝñåò êáé ώñåò.

Γéá ôçí áêñßβåéá

Ο ΠåñéöåñåéÜñ÷çò Νïôßïõ Αéãáßïõ 
Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥ-
ΚΛΑΔΩΝ
Εñìïýðïëç : 09–02– 2021.
Αñéè. Πñùô. : ΤΤ ïéê. 14345/491
ΑΔΑ:61ΤΦ7ΛΞ-ΧΣ6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΔΙ-
ΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
[ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ 
Ν.4412/2016–Α147]
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΝΑΨΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑ-
ΣΕΩΝ  ΕΡΓΟΥ
[Σýìöùíá ìå ôçí áíïéêôÞ äéáäéêáóßá ôïõ 
Üñèñïõ 27 ôïõ Ν.4412/2016]
Η Δéåýèõíóç Τå÷íéêώí Έñãùí ΚõêëÜ-
äùí ôçò ΠåñéöÝñåéáò Νïôßïõ Αéãáßïõ 
ðñïêçñýóóåé äçìïðñáóßá óýìöùíá ìå 
ôçí áíïéêôÞ äéáäéêáóßá ôïõ Üñèñïõ 27 
ôïõ Ν.4412/2016. Ο çëåêôñïíéêüò öÜêå-
ëïò ðñïóöïñÜò ôùí äéáãùíéæïìÝíùí èá 
õðïβëçèåß ìÝóù ôçò äéáäéêôõáêÞò ðýëçò 
www.promitheus.gov.gr ôïõ Εèíéêïý 
ΣõóôÞìáôïò Ηëåêôñïíéêώí Δçìïóßùí 
ΣõìβÜóåùí (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ìå ôï óýóôçìá 
ôùí åðß ìÝñïõò ðïóïóôώí Ýêðôùóçò áíÜ 
ïìÜäá ôéìώí ôïõ ôéìïëïãßïõ êáé Ýëåã÷ï 
ïìáëüôçôáò óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá 
óôï Üñèñï 95 ðáñ.2.(á) ôïõ í.4412/2016 
(Δçìüóéåò ΣõìβÜóåéò Έñãùí, Πñïìç-
èåéώí êáé Υðçñåóéώí), ãéá ôçí áíÜäåéξç 
Αíáäü÷ïõ åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ: 
«ΠáñåìβÜóåéò ãéá ôçí ΑíáβÜèìéóç, 
Βåëôéóôïðïßçóç êáé ΑíôéêáôÜóôáóç Τìç-
ìÜôùí ôùí Δéêôýùí Ύäñåõóçò ôùí Οé-
êéóìώí Χώñáò, Δñõïðßäáò êáé ΜÝñé÷á 

Κýèíïõ» 
ðñïϋðïëïãéóìïý  462.000,00 €
Ωò êáôáëçêôéêÞ ðñïèåóìßá ãéá ôçí çëå-
êôñïíéêÞ õðïβïëÞ ôùí ðñïóöïñώí ïñß-
æåôáé ç 02-03-2021, çìÝñá Τñßôç êáé ώñá 
10:00 ð.ì.
Η çëåêôñïíéêÞ áðïóöñÜãéóç ôùí ðñï-
óöïñώí èá äéåíåñãçèåß áðü ôçí Δéåý-
èõíóç Τå÷íéêώí Έñãùí ΚõêëÜäùí óôçí 
Εñìïýðïëç ôçò Σýñïõ, óôéò 05-03-2021, 
çìÝñá ΠáñáóêåõÞ êáé ώñá 10:00 ð.ì.
Δéêáéïýìåíïé óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíé-
óìü :
1.1 Δéêáßùìá óõììåôï÷Þò Ý÷ïõí öõóéêÜ 
Þ íïìéêÜ ðñüóùðá, Þ åíώóåéò áõôώí ðïõ 
äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå Ýñãá ΥΔΡΑΥΛΙ-
ΚΩΝ êáé åßíáé åãêáôåóôçìÝíïé óå:
á) óå êñÜôïò – ìÝëïò ôçò Έíùóçò, 
β) óå êñÜôïò – ìÝëïò ôïõ Εõñùðáϊêïý 
Οéêïíïìéêïý Χώñïõ (Ε.Ο.Χ.), 
ã) óå ôñßôåò ÷ώñåò ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé 
êáé êõñώóåé ôç ΣΔΣ, óôï βáèìü ðïõ ç 
õðü áíÜèåóç äçìüóéá óýìβáóç êáëý-
ðôåôáé áðü ôá ΠáñáñôÞìáôá 1, 2, 4 êáé 5 
êáé ôéò ãåíéêÝò óçìåéώóåéò ôïõ ó÷åôéêïý 
ìå ôçí Έíùóç ΠñïóáñôÞìáôïò I ôçò ùò 
Üíù Σõìöùíßáò, êáèώò êáé 
ä) óå ôñßôåò ÷ώñåò ðïõ äåí åìðßðôïõí 
óôçí ðåñßðôùóç ã’ ôçò ðáñïýóáò ðáñá-
ãñÜöïõ êáé Ý÷ïõí óõíÜøåé äéìåñåßò Þ 
ðïëõìåñåßò óõìöùíßåò ìå ôçí Έíùóç óå 
èÝìáôá äéáäéêáóéώí áíÜèåóçò äçìïóßùí 
óõìβÜóåùí. 
1.2  Οéêïíïìéêüò öïñÝáò óõììåôÝ÷åé åßôå 
ìåìïíùìÝíá åßôå ùò ìÝëïò Ýíùóçò.
1.3 Οé åíώóåéò ïéêïíïìéêώí öïñÝùí óõì-
ìåôÝ÷ïõí õðü ôïõò üñïõò ôùí ðáñ. 2, 3 
êáé 4 ôïõ Üñèñïõ 19 êáé ôùí ðáñ. 1 (å)  êáé 
3 (β) ôïõ Üñèñïõ 76  ôïõ í.4412/2016. 
Δåí áðáéôåßôáé áðü ôéò åí ëüãù åíώóåéò 
íá ðåñéβëçèïýí óõãêåêñéìÝíç íïìéêÞ 
ìïñöÞ ãéá ôçí õðïβïëÞ ðñïóöïñÜò. 
Σå ðåñßðôùóç ðïõ ç Ýíùóç áíáäåé÷èåß 
áíÜäï÷ïò, ç íïìéêÞ ôçò ìïñöÞ ðñÝðåé 
íá åßíáé ôÝôïéá ðïõ íá åξáóöáëßæåôáé ç 
ýðáñξç åíüò êáé ìïíáäéêïý öïñïëïãé-
êïý ìçôñώïõ ãéá ôçí Ýíùóç (ð.÷. êïéíï-
ðñáξßá).
Αðáéôåßôáé ïé ïéêïíïìéêïß öïñåßò íá åßíáé 
åããåãñáììÝíïé óôï ó÷åôéêü åðáããåëìáôé-
êü ìçôñώï ðïõ ôçñåßôáé óôï êñÜôïò åãêá-
ôÜóôáóÞò ôïõò. ΕéäéêÜ ïé ðñïóöÝñïíôåò 
ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíïé óôçí ΕëëÜäá 
áðáéôåßôáé íá åßíáé åããåãñáììÝíïé óôï 
Μçôñώï Εñãïëçðôéêώí Εðé÷åéñÞóåùí 
(Μ.Ε.ΕΠ.), üðùò áõôü éó÷ýåé êáôÜ ôá áíá-
ëõôéêÜ ïñéæüìåíá óôï Π.Δ. 71/2019, éäßùò 
êáôÜ ôç ìåôáβáôéêÞ ðåñßïäï åöáñìïãÞò 
ôïõ Μçôñώïõ Εñãïëçðôéêώí Εðé÷åéñÞóå-
ùí Δçìïóßùí Έñãùí (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (Üñ. 
65), óôéò êáôçãïñßåò Ýñãùí ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 
Οé ðñïóöÝñïíôåò ðïõ åßíáé åãêáôåóôç-
ìÝíïé óå êñÜôïò ìÝëïò ôçò ΕõñùðáϊêÞò 
Έíùóçò áðáéôåßôáé íá åßíáé åããåãñáì-
ìÝíïé óôá Μçôñώá ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ΧΙ 
ôïõ ΠñïóáñôÞìáôïò Α ôïõ í.4412/2016, 
ðñÝðåé íá äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôçí êá-
ôçãïñßá Ýñãùí ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ êáé íá ðåñé-
ëáìβÜíïõí βáóéêÞ óôåëÝ÷ùóç áíôßóôïé÷ç 
ìå áõôÞ ôùí áðáéôïýìåíùí ôÜξåùí ôïõ 
Μ.Ε.ΕΠ. ìå áíÜëïãç åöáñìïãÞ ôïõ Üñ.52 
ôïõ Π.Δ. 71/2019.
Ο ïéêïíïìéêüò öïñÝáò óôïí ïðïßï èá êá-
ôáêõñùèåß ç óýìβáóç õðï÷ñåïýôáé ðñéí 

ôçí õðïãñáöÞ ôçò íá ðñïóêïìßóåé ðñïò 
Ýëåã÷ï üëá ôá ΔéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ ðñï-
βëÝðïíôáé óôï Άñèñï 23 «ΑðïäåéêôéêÜ 
ìÝóá êñéôçñßùí ðïéïôéêÞò åðéëïãÞò».
Γéá ôçí óõììåôï÷Þ óôç äçìïðñáóßá áðáé-
ôïýíôáé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ôïõ Άñèñïõ 24 
«Πåñéå÷üìåíï ΦáêÝëïõ ΠñïóöïñÜò» ôçò 
ΔéáêÞñõξçò, üðùò ðñïβëÝðïíôáé óôçí 
ðåñßðôùóç 24.2. 
Ωò åããýçóç óõììåôï÷Þò óôçí äçìïðñá-
óßá êáèïñßæåôáé ôï ðïóü ôùí 9.240,00 
ΕΥΡΩ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 2% ôïõ ðñïϋ-
ðïëïãéóìïý ìåëÝôçò ôïõ Ýñãïõ (÷ùñßò 
ΦΠΑ) ìå áíÜëïãç óôñïããõëïðïßçóç. Η 
åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ìå åããõçôéêÝò åðé-
óôïëÝò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜξåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 72 ôïõ Ν. 4412/2016 êáé èá áðåõèý-
íïíôáé óôïí ΔÞìï Κýèíïõ. 
Σôçí ðåñßðôùóç Ýíùóçò ïéêïíïìéêώí 
öïñÝùí, ç åããýçóç óõììåôï÷Þò èá ðå-
ñéëáìβÜíåé êáé ôïí üñï üôé ç åããýçóç 
êáëýðôåé ôéò õðï÷ñåώóåéò üëùí ôùí 
ïéêïíïìéêώí öïñÝùí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí 
óôçí Ýíùóç êáé üôé üëá ôá ìÝëç ôçò åõ-
èýíïíôáé Ýíáíôé ôçò áíáèÝôïõóáò áñ÷Þò 
áëëçëÝããõá êáé åéò ïëüêëçñïí. 
Οé åããõçôéêÝò åðéóôïëÝò óõììåôï÷Þò 
ãßíïíôáé äåêôÝò ìüíïí áí Ý÷ïõí ÷ñüíï 
éó÷ýïò ìåãáëýôåñï ôùí äώäåêá (12) ìç-
íώí êáé 30 çìåñώí áðü ôçí çìåñïìçíßá 
äçìïðñÜôçóçò, äçëáäÞ áðü ôéò 02-04-
2022.
Σýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 15 ôïõ Üñèñïõ 59 
ôïõ í.4314/2014 ðñïβëÝðåôáé ç ÷ïñÞãç-
óç ðñïêáôáβïëÞò óôïí ΑíÜäï÷ï. Γéá ôéò 
ðñïêáôáβïëÝò éó÷ýïõí ôá ïñéæüìåíá óôï 
Üñèñï 150 ôïõ í.4412/2016 êáèώò åðßóçò 
êáé ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 72 ðáñ. 1ä 
ôïõ í.4412/2016 ãéá ôçí åããýçóç ðñïêá-
ôáβïëÞò.
Η ðñïèåóìßá åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ (äéÜñ-
êåéá ôçò óýìβáóçò) ïñßæåôáé óå äώäåêá 
(12) ìÞíåò áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò.
ΚñéôÞñéï áíÜèåóçò Σýìβáóçò åßíáé ç 
ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ΟéêïíïìéêÞ Üðï-
øç ðñïóöïñÜ ìüíï βÜóåé ôéìÞò (÷áìçëü-
ôåñç ôéìÞ) ìå åðéìÝñïõò ðïóïóôÜ Ýêðôù-
óçò – Üñèñï 95 ðáñ. 2á ôïõ í. 4412/2016.
Τï Ýñãï åßíáé åíôáãìÝíï óôï Εðé÷åé-
ñçóéáêü Πñüãñáììá «Νüôéï Αéãáßï 
2014-2020» –  Άξïíáò Πñïôåñáéüôçôáò 
5 «Εíßó÷õóç ôçò  ðåñéöåñåéáêÞò óõíï-
÷Þò», óôçí ðñÜξç ìå ôßôëï «ΚáôáóêåõÞ 
Αãùãïý Ύäñåõóçò ΝÞóïõ Κýèíïõ» êáé 
MIS 5056583 – êáé óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé 
êáôÜ 50% áðü ôï Εõñùðáϊêü Τáìåßï Πå-
ñéöåñåéáêÞò ΑíÜðôõξçò (ΕΤΠΑ) êáé êáôÜ 
50% áðü Εèíéêïýò Πüñïõò, åíώ ç ÷ñçìá-
ôïäüôçóÞ ôïõ ãßíåôáé ìÝóù ôïõ ΠñïãñÜì-
ìáôïò Δçìïóßùí Εðåíäýóåùí (ΠΔΕ) êáé 
åßíáé åããåãñáììÝíï óôç ΣΑ ΕΠ0671 ìå 
Κùäéêü 2020ΕΠ06710010.
Πåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé óôá 
Γñáöåßá ôçò Δéåýèõíóçò Τå÷íéêώí Έñ-
ãùí ΚõêëÜäùí ôçò ΠåñéöÝñåéáò Νïôßïõ 
Αéãáßïõ, Εñìïýðïëç, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, 
ôçëÝöùíï: 22813 62702, ôçëåïìïéïôõðßá: 
22810 84124, ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé 
ώñåò.

Γéá ôçí áêñßβåéá

Ο ΠåñéöåñåéÜñ÷çò Νïôßïõ Αéãáßïõ  
Γåώñãéïò ΧáôæçìÜñêïò

Επιμέλεια:
Μπέττυ Καρελέμογλου

Σõíå÷ßæåôáé ç åðé÷åßñçóç 
“Εëåõèåñßá” óôéò ΚõêëÜäåò. 
ΜÝ÷ñé ÷èåò ðñáãìáôïðïéÞèç-
êáí óôçí Σýñï 1051 åìβüëéá, 
åê ôùí ïðïßùí ôá 863 áöïñïýí 
ôçí ðñώôç äüóç êáé ôá õðüëïé-
ðá 188 ôç äåýôåñç äüóç ôïõ 
åìβïëßïõ.Αêïëïõèåß ç ΝÜξïò 
ìå 502 åìβüëéá (432 ðñώôç 
äüóç êáé 70 äåýôåñç äüóç), ç 
Σáíôïñßíç ìå 383 (318 ðñώôç 

äüóç êáé 65 äåýôåñç äüóç), ç 
ΠÜñïò ìå 282 (280 ðñώôç äüóç 
êáé 2 äåýôåñç äüóç), ç Άíäñïò 
ìå 264 (263 ðñώôç äüóç êáé 1 
äåýôåñç äüóç), ç ΜÞëïò ìå 190 
(188 ðñώôç äüóç êáé 2 äåýôåñç 
äüóç), åíώ óôçí ôåëåõôáßá èÝóç 
βñßóêåôáé ç Μýêïíïò ðáñÜ ôïí 
áõξçìÝíï áñéèìü êñïõóìÜôùí, 
ìå ìüëéò 144 åìβüëéá. ΣõíïëéêÜ, 
óôéò ΚõêëÜäåò Ý÷ïõí ðñáãìá-
ôïðïéçèåß 2816 åìβüëéá ðñώôçò 
êáé äåýôåñçò äüóçò.

Πόσα εμβόλια έχουν γίνει στις Κυκλάδες 
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Γιώργος Σολάρης

Τñåßò ìÞíåò íùñßôåñá áð’ ôá 
áñ÷éêÜ ÷ñïíïäéáãñÜììáôá, ç 
Fraport Greece ðáñáäßäåé óôç 
÷ώñá, óôïõò Έëëçíåò êáé ôïõò 
ôáξéäéώôåò áð’ üëïí ôïí êüóìï 
14 êáéíïýñãéá, áíáβáèìéóìÝíá 
êáé áóöáëÞ áåñïäñüìéá ìå íÝåò 
õðçñåóßåò êáé ðåñéóóüôåñåò 
áíÝóåéò.
Η åðÝíäõóç ôçò Fraport Greece 
ξåêßíçóå ôïí Αðñßëéï ôïõ 2017, 
ðáñÜëëçëá ìå ôçí Ýíáñξç ôçò 
ðáñá÷ώñçóçò ãéá ôç äéá÷åßñé-
óç êáé áíÜðôõξç Ýíôåêá áåñï-
äñïìßùí óå íçóéÜ êáé ôñßá óôçí 
çðåéñùôéêÞ ΕëëÜäá.  Οé åñãá-
óßåò óôá áåñïäñüìéá äå óôá-
ìÜôçóáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí 
êáëïêáéñéíώí ìçíώí ôá ôñßá 
ðñώôá ÷ñüíéá ìå õøçëÞ åðéβá-
ôéêÞ êßíçóç, åíώ óõíå÷ßóôçêáí 
êáé  åí ìÝóù ôçò ðáíäçìßáò ξå-
ðåñíώíôáò åí ôÝëåé ôéò äõóêïëß-
åò êáé ôá ôåñÜóôéá åìðüäéá ðïõ 
ðñïÝêõøáí. Έôóé, ôïí ΙáíïõÜ-
ñéï ôïõ 2021, ç Fraport Greece 
ïëïêëÞñùóå ôá Ýñãá êáé óôá 14 
áåñïäñüìéá, íùñßôåñá áðü ôç 
óõìβáôéêÞ õðï÷ñÝùóç ç ïðïßá 
åß÷å ôåèåß ãéá ôïí Αðñßëéï ôïõ 
2021.
To ðñùôïðïñéáêü åðåíäõôéêü 
ðñüãñáììá ýøïõò 440 åêáô. 
åõñώ ôçò Fraport Greece, ìå-
ôáìüñöùóå ôá áåñïäñüìéá.  Η 
åðÝíäõóç ðåñéëÜìβáíå ôçí 
êáôáóêåõÞ ðÝíôå íÝùí óýã-
÷ñïíùí áåñïóôáèìώí, ðÝíôå 
åðåêôÜóåéò, ôÝóóåñéò áíáäéá-
ìïñöώóåéò áåñïóôáèìώí, ôçí 
êáôáóêåõÞ êáé áíáêáßíéóç 12 
ðõñïóβåóôéêώí óôáèìώí êáé 
ôçí áíáêáßíéóç 12 äéáäñüìùí 
áðïðñïóãåßùóçò. Αêüìç, üëá 
ôá áåñïäñüìéá ðëÝïí äéáèÝôïõí 
ìïíôÝñíá óõóôÞìáôá äéá÷åßñé-
óçò áðïóêåõώí êáé áíß÷íåõóçò 
åêñçêôéêώí.
Ο ïëïêáßíïõñãéïò êáé ìåãáëý-
ôåñïò êáôÜ 50% áåñïóôáèìüò 
óôï áåñïäñüìéï Μõêüíïõ, Ýíá 
óôïëßäé ãéá ôï íçóß ðïõ óõíäõ-
Üæåé ôçí êõêëáäßôéêç áñ÷éôå-
êôïíéêÞ ìå ôéò óýã÷ñïíåò áåñï-
äñïìéêÝò õðïäïìÝò, Ý÷åé ðëÝïí 
ðåñéóóüôåñá check-in êáé ðý-
ëåò áíá÷ùñÞóåùí åíώ Ý÷åé áξé-
ïðïéçèåß ðëÞñùò ç åðÝêôáóç 
ôïõ ôåñìáôéêïý óôáèìïý ãéá ôç 
äéåõêüëõíóç ôùí åðéβáôώí êáé 
ôùí ÷ñçóôώí ôïõ áåñïëéìÝíá.
Ad by Valueimpression
Σôç Σáíôïñßíç,  ï íÝïò áåñï-
óôáèìüò 15.000 ô.ì.,  ðñüêåéôáé 
íá áíáβáèìßóåé ðëÞñùò ôçí ôá-

ξéäéùôéêÞ åìðåéñßá.
Σôç ΖÜêõíèï, õëïðïéÞèçêå ç 
áíáêáßíéóç êáé áíáäéáìüñöùóç 
ôïõ ôåñìáôéêïý óôáèìïý ïðüôå 
ôá check- in áõξÞèçêáí êáôÜ 
35% êáé ôá óçìåßá áóöáëåßáò 
êáôÜ 150%. Σôï áåñïäñüìéï  Χá-
íßùí áíáäéïñãáíώèçêå ðëÞñùò 
ï áåñïóôáèìüò, ïé ðýëåò áõξÞ-
èçêáí êáôÜ 25% êáé ôá óçìåßá 
áóöáëåßáò êáé åëÝã÷ïõ äéðëá-
óéÜóôçêáí. ΑíÜëïãåò åñãáóßåò 
áíáêáßíéóçò ðñáãìáôïðïéÞèç-
êáí êáé óôçí ΚáβÜëá üðïõ óôï 
«ΜÝãáò ΑëÝξáíäñïò», ìåôáξý 
Üëëùí, åðåêôÜèçêå ï ôåñìáôé-
êüò óôáèìüò êáôÜ 1.900ô.ì.
Σôçí çðåéñùôéêÞ ÷ώñá, Ýíá 
áêüìá áåñïäñüìéï ðïõ Üëëáξå 
åíôåëώò åßíáé áõôü ôïõ Αêôß-
ïõ ôï ïðïßï åðåêôÜèçêå êáôÜ 
2.500ô.ì, áíáìïñöώèçêå ðëÞ-
ñùò êáé Ý÷åé ðëÝïí 14 check-in,  
7  ðýëåò áíá÷ώñçóçò êáé äé-
ðëÜóéá óçìåßá áóöáëåßáò. Σôç 
ΣÜìï, ìåôÜ êáé ôçí ïëïêëÞñùóç 
ôùí Ýñãùí åêóõã÷ñïíéóìïý êáé 
ôçí åðÝêôáóç êáôÜ 1.500ô.ì., 
Ý÷ïõí ðñïêýøåé áýξçóç ôïõ 
áñéèìïý ôùí check-in, ôùí ðõ-

ëώí áíá÷ώñçóçò êáé ôùí óçìåß-
ùí áóöáëåßáò. Τï áåñïäñüìéï 
ôçò ΣêéÜèïõ, åßíáé ìåãáëýôåñï 
êáôÜ 2.200 ô.ì. êáé ðëÞñùò áíá-
êáéíéóìÝíï, åíώ óôç ΜõôéëÞíç, 
ôï «ΟäõóóÝáò Εëýôçò», äéáèÝôåé 
Ýíáí åê βÜèñùí ïëïêáßíïõñãéï 
óýã÷ñïíï êáé Üíåôï áåñïóôáè-
ìü Ýêôáóçò 7.100ô.ì.  Τá Ýñãá 
ðïõ ïëïêëçñώèçêáí êáé óôï 
áåñïäñüìéï «Άííá ΠïëëÜôïõ» 
ôçò ΚåöáëïíéÜò Ý÷ïõí äώóåé 
Ýíáí íÝï áåñïóôáèìü åðéöÜíåé-
áò 10.700ô.ì ãåãïíüò ðïõ óõíå-
ðÜãåôáé ìå áõξçìÝíá check-in 
êáôÜ 70%, ìå äéðëÜóéá óçìåßá 
áóöáëåßáò êáé äéðëÜóéåò ðýëåò 
áíá÷ùñÞóåùí.
Τï áåñïäñüìéï ôçò Ρüäïõ, Ý÷åé 
ìéá åíôåëώò äéáöïñåôéêÞ êáé 
áíáβáèìéóìÝíç åéêüíá. Πñü-
êåéôáé ãéá Ýíá óýã÷ñïíï áåñï-
äñüìéï äéåèíώí ðñïäéáãñáöώí, 
ìå áíáäéáìïñöùìÝíï ôïí ÷ώñï 
óôÜèìåõóçò áåñïóêáöώí êáé 
áýξçóç óçìåßùí check-in, 
éìÜíôùí ðáñáëáβÞò áðïóêåõ-
ώí êáé óçìåßùí áóöáëåßáò êáé 
åëÝã÷ïõ.
Τï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôï «Ιù-

Üííçò Κáðïäßóôñéáò ôçò ΚÝñ-
êõñáò ðïõ ðáñáäüèçêå ôï 
äåýôåñï ôñßìçíï ôïõ 2020. Ο 
íÝïò ôåñìáôéêüò óôáèìüò åðé-
öÜíåéáò 10.400ô.ì. ùò åðÝêôáóç 
ôïõ õöéóôÜìåíïõ öéëïξåíåß 28 
check-in, 8 óçìåßá åëÝã÷ïõ êáé 
12 ðýëåò áíá÷ώñçóçò.
Τá ôñßá áåñïäñüìéá ðïõ áêï-
ëïýèçóáí åßíáé åêåßíá ôçò Κù, 
ôçò Σáíôïñßíçò êáé ôï «Μáêå-
äïíßá» ôçò Θåóóáëïíßêçò. Σôçí 
Κù, ç Fraport Greece, ðñï÷ώ-
ñçóå óå êáôáóêåõÞ íÝïõ áå-
ñïóôáèìïý óõíïëéêÞò Ýêôáóçò 
23.000 ô.ì., óôçí êáôáóêåõÞ 
íÝïõ ÷ώñïõ óôÜèìåõóçò áåñï-
óêáöώí êáé óôçí áíáäéáìüñ-
öùóç ôïõ õðÜñ÷ïíôïò. 
ΤÝëïò, ôï ìåãáëýôåñï áåñï-
äñüìéï äéá÷åßñéóçò ôçò Fraport 
Greece ãéá ôçí áíáβÜèìéóç ôïõ 
ïðïßïõ åðåíäýèçêáí 100 åêáô. 
åõñώ,  ôï áåñïäñüìéï «Μáêå-
äïíßá» ôçò Θåóóáëïíßêçò, äéá-
èÝôåé Ýíáí íÝï ôåñìáôéêü óôáè-
ìü ï ïðïßïò óõíäÝåôáé ìå ôïí 
ðñïϋðÜñ÷ùí ìå áåñïãÝöõñåò. 
Μå áõôü ôïí ôñüðï äéðëáóéÜ-
óôçêå ç óõíïëéêÞ Ýêôáóç    ôùí 
áåñïóôáèìώí ôïõ áåñïäñïìßïõ. 
ΝÝïé ÷ώñïé check-in, äéðëÜóéåò 
ðýëåò áíá÷ώñçóçò, íÝá êáôá-
óôÞìáôá åóôßáóçò êáé áãïñώí 
óõíèÝôïõí Ýíá áåñïäñïìéêü 
ðåñéβÜëëïí ðïõ èõìßæåé ôá äç-
ìïöéëÝóôåñá áåñïäñüìéá ôçò 
Εõñώðçò.
Μå áöïñìÞ ôçí ïëïêëÞñùóç 
ôïõ åðåíäõôéêïý ðñïãñÜììáôïò, 
ï Δéåõèýíùí Σýìβïõëïò ôçò 

Fraport Greece, ê. Alexander 
Zinell, äÞëùóå «Μå ãåìßæåé 
õðåñçöÜíåéá êáé áéóéïäïξßá 
ôï ãåãïíüò üôé ç ïëïêëÞñùóç 
ôçò åìβëçìáôéêÞò áõôÞò åðÝí-
äõóçò 440 åêáô. åõñώ ãéá ôçí 
áíáβÜèìéóç ôùí 14 åëëçíéêώí 
áåñïäñïìßùí óõìðßðôåé ìå ôçí 
áõãÞ ôïõ 2021. ΠëÝïí, ç ÷ώñá 
äéáèÝôåé 14 óýã÷ñïíá êáé öéëéêÜ 
ðñïò ôïí åðéβÜôç áåñïäñüìéá 
ðïõ ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí 
áöïñìÞ ãéá íá ξáíáðÜñïõí 
ìðñïò ïé «ìç÷áíÝò» ôçò ôïõñé-
óôéêÞò βéïìç÷áíßáò ôçò ΕëëÜ-
äáò. Εßìáé βÝβáéïò üôé ïé íÝåò 
õðçñåóßåò êáé ïé óýã÷ñïíåò 
õðïäïìÝò ðïõ åξáóöáëßóáìå 
èá åíèïõóéÜóïõí ôïõò ôáξéäéώ-
ôåò ðïõ èÝëïõí åξåñåõíÞóïõí 
ôçí ðáíÝìïñöç áõôÞ ÷ώñá.
ΘÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù üëïõò 
ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé óõ-
íåñãÜôåò ôçò Fraport Greece 
êáèώò åðßóçò êáé ôçí åëëçíé-
êÞ åôáéñåßá ΙΝΤΡΑΚΑΤ ç ïðïßá 
áíÝëáβå ìå åðéôõ÷ßá ôï Ýñãï 
ôçò ðáñÜëëçëçò êáôáóêåõÞò 14 
áåñïäñïìßùí êáé Þôáí βáóéêüò 
ìáò óýììá÷ïò óôçí ðñïóðÜ-
èåéá ìáò  íá åêðëçñώóïõìå  
ôç äÝóìåõóç ðïõ áíáëÜβáìå 
áðÝíáíôé óôçí åëëçíéêÞ êïéíù-
íßá ôï 2017. Eðßóçò, èá Þèåëá 
íá åõ÷áñéóôÞóù ôï óýíïëï ôùí 
14 ôïðéêώí êïéíùíéώí ãéá ôçí 
õðïìïíÞ ðïõ åðÝäåéξáí êáôÜ 
ôç äéÜñêåéá ôùí åñãáóéώí áëëÜ 
êáé ãéá ôïí êïéíÜ åðùöåëÞ êáé 
ðáñáãùãéêü ôñüðï ìå ôïí ïðïßï 
óõíåñãáæüìáóôå».

Fraport: Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση
των αεροδρομίων Μυκόνου και Σαντορίνης
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Αíáêïßíùóç óå óêëçñü… 
ýöïò åξÝäùóå ç «åñõèñü-
ëåõêç» ΠΑΕ áíáöïñéêÜ ìå 
ôçí õðüèåóç ôçò ðïëõéäéï-
êôçóßáò.
Τï ðñùß ôçò Τñßôçò (9/2) ç 
ΕðéôñïðÞ ΕöÝóåùò ôçò ΕΠΟ, 
Ýðåéôá áðü ðåñßðïõ 2,5 ìÞ-
íåò ìåôÜ ôçí åêäßêáóç ôçò 
õðüèåóçò, ìåôÜ ôçí áðüöá-
óç ôïõ CAS, åξÝäùóå ôçí 
áðüöáóÞ ôçò, õðïóôçñßæï-
íôáò ðùò ç ΠΑΕ ΠΑΟΚ åßíáé 
ðåéèáñ÷éêÜ ìç åëåãêôÝá, 
êÜôé ðïõ óçìáßíåé ðùò ï 
«ΔéêÝöáëïò ôïõ ΒïññÜ» åß-
íáé áèώïò ãéá ôçí ðïëõéäéï-
êôçóßá ìå ôçí ΞÜíèç.
Λßãåò ώñåò áñãüôåñá, ç ΠΑΕ 
Οëõìðéáêüò, ìå åðßóçìç 
áíáêïßíùóÞ ôçò, ÷áñáêôçñß-
æåé ôçí áðüöáóç óêÜíäáëï, 
õðïóôçñßæïíôáò ðùò áðïôå-
ëåß áðüöáóç «íåïóýóôáôçò 
åðéôñïðÞò ðïõ ôï ìðëïê ôçò 
åξõãßáíóçò õðåñçöáíåýåôáé 
üôé ôçí åξÝëåξå».
ΠáñÜëëçëá, ïé Πåéñáéώôåò 
õðïóôçñßæïõí ðùò ôá ìÝëç 
ôçò ΕðéôñïðÞò ðïõ Ýβãáëáí 
ôçí áðüöáóç Ýβáëáí ôáöü-
ðëáêá óôçí áêåñáéüôçôá ôïõ 
áèëÞìáôïò, êáèώò íïìéìï-
ðïéïýí ôçí ðïëõéäéïêôçóßá. 
Αêüìá, ãßíåôáé áíáöïñÜ 
óôï ãåãïíüò ðùò óôéò 100 
óåëßäåò ôçò áðüöáóçò äåí 
õðÜñ÷åé êáìßá áíáöïñÜ 
óôïí Κáëðáæßäç, áëëÜ êáé 
ôïí ΙβÜí Σáββßäç.
ΑíáëõôéêÜ, óôçí áíáêïßíùóç 
áíáöÝñåôáé:
«ΣêÜíäáëï åßíáé ç ìüíç ëÝξç 
ðïõ ðÜíôá ÷áñáêôÞñéæå ôçí 
õðüèåóç ôçò ðïëõéäéïêôçóß-
áò ΠΑΟΚ- ΞΑΝΘΗ.
Τώñá, ìåôÜ áðü Ýíáí íüìï 
ðïõ óêáíäáëùäώò Üëëá-
ξå ìÝóá óå 12 ώñåò ãéá íá 
óώóåé ôéò äõï ΠΑΕ áðü ôïí 
õðïβéβáóìü, Ý÷ïõìå êáé ìéá 
áðüöáóç óêÜíäáëï. ΑõôÞ 
ôçò íåïóýóôáôçò åðéôñïðÞò 
åöÝóåùí ôçò ΕΠΟ, ðïõ ôï 
ìðëïê ôçò åξõãßáíóçò õðå-

ñçöáíåýåôáé üôé ôçí åξÝëåξå.
Μéá áðüöáóç ðïõ ðñïóðá-
èåß åðß 100 óåëßäåò íá ðåß-
óåé üôé ç ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ êáé 
ç VIALAND åßíáé äõï áíå-
ξÜñôçôåò åôáéñåßåò, ðïõ äåí 
Ý÷ïõí êáìßá óýíäåóç ìåôá-
ξý ôïõò!!! Δõï åôáéñåßåò ðïõ 
åßíáé åðßóçìá óõíäåäåìÝíåò 
ëåéôïõñãéêÜ êáé íïìéêÜ ãéá 
äåêáåôßåò, ìå êïéíü äéåõ-
èýíïíôá óýìβïõëï, ôïí Α. 
Πéáëüãëïõ, êïéíÜ ìÝëç óôá 
äéïéêçôéêÜ ôïõò óõìβïýëéá, 
êïéíïýò ìåôü÷ïõò, êïéíÝò 
Ýäñåò êáé åãêáôáóôÜóåéò 
æùôéêώí óõìöåñüíôùí (ðñï-
ðïíçôéêü êÝíôñï, ãÞðåäï 
êëð).
Μéá áðüöáóç üìùò ðïõ äåí 
êÜíåé êáìßá áíáöïñÜ óôïí 
óåñβéôüñï Κáëðáæßäç, ãéá ôï 
ðùò ìå ôï ìçäåíéêü ðüèåí 
Ýó÷åò βñÝèçêå óôçí RFA ôùí 
åêáôïììõñßùí êáé ôïõ èåßïõ 
ΙβÜí áëëÜ êáé ôá åêáôïììý-
ñéá ðïõ Ýβáæå óå ìéá íý÷ôá 
óôïí ΠΑΟΚ. Δåí Ý÷åé ïýôå 
ìéá ëÝξç ãéá ôçí ó÷Ýóç ôïõ 
Κáëðáæßäç ìå ôïí èåßï ΙβÜí, 

ôéò åôáéñåßåò ôïõ óå Κýðñï 
êáé ΕëëÜäá êáé ôïí ΠΑΟΚ.
Ίóùò ðéóôåýïõí Ýôóé üôé èá 
äéáãñÜøïõí áðü ôçí éóôïñßá 
êáé ôç óõíåßäçóç ôïõ êü-
óìïõ ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï 
ìåãáëýôåñï óêÜíäáëï áðü 
êáôáβïëÞò åðáããåëìáôéêïý 
ðïäïóöáßñïõ.
Έíá åßíáé ôï ìüíï óßãïõñï 
üôé êáôÜöåñáí üëïé ìáæß, 
βÜæïíôáò ôáöüðëáêá óôçí 
áêåñáéüôçôá ôïõ áèëÞìáôïò, 
íá äώóïõí Ýíá ξåêÜèáñï 
ìÞíõìá: «ãéá íá ðáßñíåôå 
ðñùôáèëÞìáôá ìçí åðåíäý-
åôå óôï ðïäüóöáéñï, áëëÜ 
áãïñÜóôå ôéò Üëëåò ïìÜäåò 
ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò, βÜ-
æïíôáò ìðñïóôéíïýò, êÜíôå 
ðïëõéäéïêôçóßåò åëåýèåñá. 
Εßíáé ðéá íüìéìï».
ΝôñïðÞ åßíáé ç ìüíç ëÝξç 
ðïõ ÷áñáêôçñßæåé üëç áõôÞ 
ôç öáñóïêùìùäßá»
Σôçí áíôåðßèåóç ï ΠΑΟΚ: 
«Δéêáßùóç óôç óêåõùñßá» 
- Οé åðüìåíåò êéíÞóåéò ôçò 
ΠΑΕ
Ο ΠΑΟΚ áèùώèçêå óôçí 

ΕöÝóåùí ãéá ôçí õðüèåóç 
ôçò ðïëõéäéïêôçóßáò ìå ôçí 
ΞÜíèç êáé ðåñíÜ óôçí áíôå-
ðßèåóç.
Η ΕðéôñïðÞ ΕöÝóåùí áèώ-
ùóå ôïí ΠΑΟΚ ãéá ôçí õðü-
èåóç ðïëõéäéïêôçóßáò ìå ôçí 
ΞÜíèç êáé Þäç óôçí Τïýìðá 
åôïéìÜæïõí ôéò åðüìåíåò êé-
íÞóåéò ôïõò.
Ο äéêÝöáëïò äåí óêïðåýåé 
íá ìåßíåé óôçí áðáëëáêôé-
êÞ áðüöáóç ôçò áñìüäéáò 
åðéôñïðÞò ðïõ Ýöåñå êáé 
ôçí çèéêÞ äéêáßùóç. Θá êé-
íçèåß êáôÜ üóùí ôïí Ýìðëå-
ξáí óôçí éóôïñßá áõôÞ êáé 
ìðÞêáí óôç äéáäéêáóßá íá 
«áìáõñώóïõí» ôçí éóôïñßá 
ôçò ïìÜäáò ðñéí ôçí ïõóéá-
óôéêÞ åêäßêáóç ôçò õðüèå-
óçò.
Σýìöùíá ìå üóá Ý÷ïõí äé-
áññåýóåé, ï ΠΑΟΚ èá ðåñÜ-
óåé óôçí áíôåðßèåóç ìå íï-
ìéêÝò äñÜóåéò ôüóï êáôÜ ôçò 
ΕΕΑ üóï êáé êáôÜ öõóéêώí 
ðñïóώðùí, ðñïβÜëëïíôáò 
áêüìá êáé ïéêïíïìéêÝò áξé-
ώóåéò.

Δåí áðïêëåßåôáé íá êïñõ-
öùèåß êáé ç «êüíôñá» ìå ôïí 
Οëõìðéáêü ìå áóðñüìáõñåò 
êáôáããåëßåò, ðåñß ðéèáíÞò 
êõñéáñ÷éêÞò åðéññïÞò óå 
Üëëåò ïìÜäåò.
«Ο áèώïò äåí áèùώíåôáé. Ο 
áèώïò äéêáéώíåôáé»
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ìÜëéóôá Ýäùóå 
êáé ôï óôßãìá ôçò ìå áíáêïß-
íùóç óôçí ïðïßá êÜíåé ëüãï 
ãéá äéêáéώóç, ÷ùñßò ùóôüóï 
íá Ý÷åé áðïäïèåß «ðëÞñçò 
äéêáéïóýíç».
Η áíáêïßíùóç:
Ο áèώïò äåí áèùώíåôáé. Ο 
áèώïò äéêáéώíåôáé. Η óç-
ìåñéíÞ ìÝñá áðïôåëåß äé-
êáßùóç ôçò éóôïñßáò êáé ôçò 
áξéïðñÝðåéáò ôïõ ΠΑΟΚ, ôïõ 
ΙβÜí Σáββßäç êáé üëùí üóùí 
ëïéäïñÞèçêáí êáé óðéëώèç-
êáí áõôïýò ôïõò 14 ìÞíåò 
êáôáããÝëïíôáò ôçí ðñùôï-
öáíÞ, óôá ÷ñïíéêÜ, óêåõù-
ñßá.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ áðü ôçí ðñώ-
ôç óôéãìÞ æÞôçóå íá äéêáóôåß 
åðß ôçò ïõóßáò ç õðüèåóç, 
ïýóá βÝβáéá üôé ôáêôéêïß 

Ολυμπιακός: Σκληρή ανακοίνωση για… απόφαση σκάνδαλο  
Επίθεση σε «Επιτροπή της εξυγίανσης»
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δικαστές δεν μπορούν να 
αγνοήσουν τα πραγματικά 
στοιχεία και να εξευτελι-
στούν σε όλη την Ελλάδα, 
όσες πιέσεις ενδεχομένως 
και αν τους ασκηθούν.Σή-
μερα όμως δεν αποδόθηκε 
πλήρης δικαιοσύνη. Αυτή 
θα αποδοθεί όταν ξηλωθούν 
από κρατικές θέσεις και αξι-
ώματα τα εκτελεστικά όργα-
να της σκευωρίας.
«Νίκη αξιοπρέπειας»
Εκ των νομικών συνεργατών 
του ΠΑΟΚ, Νίκος Λαγαρίας, 
σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε σε αθλητικό ραδι-
όφωνο της Θεσσαλονίκης, 
αναφέρθηκε στην αθωωτική 
απόφαση της Εφέσεων.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την απόφαση της Επιτρο-
πής:
«Η απόφαση είναι 106 σε-
λίδες, που απευθύνονται σε 
νομικούς. Υπάρχει μια πα-
ράγραφος που απευθύνεται 
σε όλους. Νομίζω ότι είναι 
η πρώτη απόφαση της νέας 
σύνθεσης της Επιτροπής. Σε 
αυτή την παράγραφο λέγο-
νται τα πάντα, δηλαδή απο-
φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν 

κρίνεται πειθαρχικά ελε-
γκτέος ως υπαίτιος για την 
παράβαση του άρθρου 69 
παράγραφος 9 και σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα της από-
φαση της ΕΕΑ. Δεν υπάρ-
χει πολυϊδιοκτησία. Το λέει 
πολύ καθαρά.

Επίσης, τόνισε ότι δεν ήταν 
δεσμευτική η απόφαση της 
ΕΕΑ και «η Επιτροπή Εφέσε-
ων συμπληρώνει ότι ήταν και 
αβάσιμη. Είναι μια πεντακά-
θαρη απαλλαγή του ΠΑΟΚ. 
Δεν υπάρχουν αμφιβολίες 
και αστερίσκοι. Μόνο κα-

θαρές κουβέντες. Η ιστορία 
τελείωσε. Είναι μέρα γιορτής 
για τον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για 
μια νίκη αξιοπρέπειας και 
υπερηφάνειας. Ευχαριστώ 
τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και 
προσωπικά τον Ιβάν Σαββίδη 
που μου έδωσε την ευκαιρία 

να ζήσω τη χαρά αυτή μετά 
από εννέα μήνες προσπα-
θειών. Είμαι σίγουρος ότι 
αρχίζει μια νέα εποχή για 
τον ΠΑΟΚ».
Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να 
κινηθεί νομικά: «Βεβαίως θα 
μπορούσε να το κάνει».

Θετικά ανταποκρίθηκε η Σίφ-
νος στην πρόταση της ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων να διοργα-
νωθεί αγώνας σφαιροβολίας 
με διεθνείς συμμετοχές στις 
Κυκλάδες.
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας 
του αθλητισμού με την παρό-
τρυνση της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας (World Athletics) 
αλλά και του ΣΕΓΑΣ για αγώ-
νες εκτός σταδίου η ΕΑΣ ΣΕ-
ΓΑΣ Κυκλάδων αναζήτησε 
έναν χώρο εκτός σταδίου για 
την διοργάνωση του αγώνα και 
ο χώρος αυτός βρέθηκε στην 
Σίφνο, κοντά στον Αρτεμώνα. 
Στο προτεινόμενο σημείο εύ-
κολα μπορεί να τοποθετηθεί 
η απαιτούμενη βαλβίδα ρίψε-
ων ενώ εξασφαλίζεται εύκολη 
πρόσβαση τους θεατές για να 
παρακολουθήσουν το αγώνι-
σμα

Στόχος των διοργανωτών, του 
Δήμου Σίφνου και της ΕΑΣ ΣΕ-
ΓΑΣ Κυκλάδων είναι ο αγώνας 
αυτός να αποκτήσει διεθνή 
χαρακτήρα και σταδιακά να 
καθιερωθεί ως ένα από τα ση-
μαντικά μίτινγκ σφαιροβολίας 

στον τόπο μας.
Η διεξαγωγή του τοποθετείται 
χρονικά μετά το δεύτερο δε-
καήμερο του Σεπτεμβρίου και 
αναμένεται να αγωνιστούν 8 
άνδρες και 8 γυναίκες σφαι-
ροβόλοι ενώ θα διεξαχθεί 
ανοικτός αγώνας με ελεύθερη 
συμμετοχή για όποιον θέλει να 
δοκιμάσει τις δυνατότητες του 
στο αγώνισμα. Παράλληλα θα 

προγραμματιστούν στον ίδιο 
χώρο αγώνες για μικρά παιδιά.
Έτσι οι αθλητές των Κυκλάδων 
θα βρεθούν στην ευχάριστη 
θέση από τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου μέχρι τα μέσα Οκτωβρί-
ου να έχουν τρεις αγωνιστι-
κές ευκαιρίες, το μίτινγκ της 
Σίφνου, τους αναπτυξιακούς 
αγώνες Δήλεια στη Μύκονο 
και τους Αιγαιοπελαγίτικους 

αγώνες.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων ευ-
χαριστεί δημόσια τον Δήμο 
Σίφνου και τη Δήμαρχο Μαρία 
Ναδάλη για την θετική αντα-
πόκριση τους. Ο αγώνας αυτός 
φιλοδοξούμε θα δώσει ώθηση 
στον αθλητισμό των Δυτικών 
Κυκλάδων και φυσικά στην 
ίδια την Σίφνο. Πιστεύουμε ότι 
με τον προαναφερθέντα αγώνα 

και την ολοκλήρωση του ελα-
στικού τάπητα στο στάδιο της 
Μήλου οι Δυτικές Κυκλάδες 
θα αναδειχτούν σε οικοδε-
σπότες αθλητικών, στιβικών 
εκδηλώσεων με στόχο την 
ανάπτυξη του αθλητισμού σε 
αυτά τα νησιά, την καλλιέργεια 
της αθλητικής παιδείας και την 
προαγωγή του αθλητικού του-
ρισμού.

Η Σίφνος θα διοργανώσει αγώνα σφαιροβολίας
με διεθνείς συμμετοχές
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Σå ðëÞñç óõìöùíßá, üóïí áöï-
ñÜ ôç ìåôáξý ôïõò äéìåñÞ óõì-
öùíßá ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ íÝïõ 
ðïäïóöáéñéêïý ãçðÝäïõ óôçí 
ðåñéï÷Þ ôïõ Βïôáíéêïý Þñèáí 
ôï ôåëåõôáßï 24ùñï ï ΕñáóéôÝ-
÷íçò êáé ç ΠΑΕ Πáíáèçíáϊêüò, 
ξåðåñíώíôáò Ýíá óçìáíôéêü 
«áãêÜèé», ãéá ôçí Ýíáñξç ôïõ 
ðñüôæåêô ôçò «ΔéðëÞò ΑíÜðëá-
óçò» óå Βïôáíéêü êáé Λåùöüñï 
ΑëåξÜíäñáò.
Σýìöùíá ìå ôá üóá óõìöùíÞ-
èçêáí, áð’ ôçí ðñώôç çìÝñá ðïõ 
èá «ìðïõí» ï ΕñáóéôÝ÷íçò êáé ç 
ðïäïóöáéñéêÞ ïìÜäá ôïõ Πáíá-
èçíáϊêïý óôéò íÝåò áèëçôéêÝò 
åãêáôáóôÜóåéò óôï Βïôáíéêü 
(åãêáôáóôÜóåéò Α.Ο. êáé ðïäï-
óöáéñéêü ãÞðåäï), ç ΠΑΕ èá 
êáôáβÜëëåé åðß ìïíßìïõ βÜóåùò 
óôïí Αèëçôéêü Όìéëï ôï ðïóü 
ôùí 500.000 åõñώ ôï ÷ñüíï ãéá 
ôç ÷ñÞóç ôïõ ðïäïóöáéñéêïý 
ãçðÝäïõ.
Αðü åêåß êáé ðÝñá, ãéá êÜèå 
åéóéôÞñéï äéáñêåßáò ðïõ èá 
ðùëåßôáé áðü ôçí ΠΑΕ óôï ðï-
äïóöáéñéêü ãÞðåäï, ï Εñáóé-
ôÝ÷íçò Πáíáèçíáϊêüò èá «êáñ-
ðώíåôáé» ôï ðïóü ôùí 50 åõñώ, 
åíώ ðáñÜëëçëá, èá ôåèåß óå 
åöáñìïãÞ êáé ç «õðï÷ñåùôéêÞ» 
êÜñôá öéëÜèëïõ, Ýíáíôé 10 åõñώ 
ãéá êÜèå êáíïíéêü åéóéôÞñéï.
Η óõãêåêñéìÝíç «êÜñôá öéëÜ-
èëïõ» èá ðëçñώíåôáé áðü êÜèå 
ößëï ôçò ïìÜäáò ðïõ èá ðçãáß-
íåé óôï ãÞðåäï ãéá áãώíåò ôçò 

ðïäïóöáéñéêÞò ïìÜäáò, ìüíï 
ìßá öïñÜ ôï ÷ñüíï, äßêçí åíß-
ó÷õóçò ðñïò ôïí ΕñáóéôÝ÷íç.
Εðßóçò, ï Α.Ο. äåí èá ðëçñώíåé 
÷ñÞìáôá ãéá ôç óõíôÞñçóç êáé 
ôá ëåéôïõñãéêÜ Ýξïäá ôùí äéêώí 
ôïõ áèëçôéêώí åãêáôáóôÜóåùí 
ðïõ èá áíåãåñèïýí óôçí ðåñé-
ï÷Þ ôïõ Βïôáíéêïý -ìå Ýξïäá 
ôçò ΑΕΠ Εëáéώíá, äçëáäÞ ôçò 
êïéíïðñáξßáò ôùí ôñáðåæώí 
Alpha Bank/Πåéñáéώò, βÜóåé 

ôùí üóùí ðñïβëÝðåé ôï Πñïå-
äñéêü ΔéÜôáãìá êáé ôï ìíçìüíéï 
óõíåñãáóßáò ðïõ õðåãñÜöç 
óôéò 20 Νïåìβñßïõ- êáé èá ôïõ 
ðáñá÷ùñçèïýí äùñåÜí.
Μå βÜóç ôïõò ðñώôïõò õðïëï-
ãéóìïýò ôùí áíèñώðùí ôïõ Α.Ο. 
êáé ôçò ΠΑΕ, ôá óõíïëéêÜ, ðñï-
βëåðüìåíá Ýóïäá ðïõ èá Ý÷åé 
óå åôÞóéá βÜóç ï ΕñáóéôÝ÷íçò 
áðü ôç óõãêåêñéìÝíç óõìöùíßá 
èá ðñïóåããßæïõí ôá 2,5 åêáô. 

åõñώ, äßíïíôÜò ôïõ ðïëý ìåãÜ-
ëç «äõíáìéêÞ».
Πïóü ðïõ «êáëýðôåé» ôá «èÝëù» 
ðïõ åß÷å βÜëåé óôï… ôñáðÝæé ç 
ðëåõñÜ ôïõ Αèëçôéêïý Οìßëïõ, 
ìå ôéò äýï ðëåõñÝò íá βñßóêïõí 
åíôÝëåé ôç «÷ñõóÞ ôïìÞ» êáôü-
ðéí… ìáñáèώíéùí óõæçôÞóåùí.
ΜÜëéóôá, ìåôÜ ôçí åðßôåõξç ôçò 
óõìöùíßáò, ï ΓéÜííçò Αëáöïý-
æïò åß÷å åðéêïéíùíßá ìå ôïí äÞ-
ìáñ÷ï Αèçíáßùí, Κώóôá Μðá-

êïãéÜííç, üðïõ ôïí åíçìÝñùóå 
ãéá ôçí åðßôåõξç ôçò óõìöùíßáò 
ôùí äýï ðëåõñώí, ðïõ Þôáí êáé 
ôï ìåãáëýôåñï «èÝìá» ùò ôώñá 
óôéò äéìåñåßò óõìβÜóåéò ðïõ èá 
ðñÝðåé íá õðïãñáöïýí Ýùò ôéò 
30 Ιïõíßïõ, áíÜìåóá óå üëåò ôéò 
åìðëåêüìåíåò -ìå ôï ðñüôæåêô- 
ðëåõñÝò.
Η äéìåñÞò óýìβáóç ôçò ΠΑΕ ìå 
ôï äÞìï Αèçíáßùí Ý÷åé ðëÝïí 
äñïìïëïãçèåß êáé åßíáé ðïëý 
ðéèáíü ìÝóá óôéò åðüìåíåò çìÝ-
ñåò, íá õðÜñξåé Ýíá óõíïëéêü 
«ðáêÝôï» áíáêïéíώóåùí áðü 
ôéò ôñåéò ðëåõñÝò.
Αðü åêåß êáé ðÝñá, ôï åðüìå-
íï (êáèïñéóôéêü) βÞìá ãéá íá 
«ôñÝξåé» óå óôáèåñÞ βÜóç ôï 
üëï ðñüôæåêô, åßíáé ç åðéêý-
ñùóç ôùí äéìåñώí óõìβÜóåùí 
óôéò ïðïßåò åìðëÝêåôáé ï Εñá-
óéôÝ÷íçò Πáíáèçíáϊêüò áðü ôç 
ΓåíéêÞ ΣõíÝëåõóç ôïõ Α.Ο., ìå 
ðëåéïøçößá.

Λüãù ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êï-
ñïíïϊïý êáé ôïõ ãåíéêüôåñïõ 
lockdown ç üëç äéáäéêáóßá èá 
÷ñåéáóôåß ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá äß-
ìçíï ãéá íá ðñï÷ùñÞóåé êáé íá 
öôÜóåé ùò ôç Γ.Σ., ùóôüóï óå 
üëï áõôü ôï äéÜóôçìá èá õðÜñ-
ξåé ðëÞñçò åíçìÝñùóç áðü ôïí 
ΕñáóéôÝ÷íç Πáíáèçíáϊêü ðñïò 
ôá ìÝëç ôïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá 
ãíùñßæïõí êÜèå ëåðôïìÝñåéá 
ôçò óõìöùíßáò, ìÝ÷ñé íá ðÜíå 
óôçí… êÜëðç.

Παναθηναϊκός: Συμφώνησαν ΠΑΕ – Ερασιτέχνης για τον Βοτανικό

Μå ôçí ðáñïõóßá ôïõ Πëïçãïý 
ΑíôéðÜñïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå 
ç ôçëåäéÜóêåøç ôùí åêðñï-
óώðùí ôçò êõêëáäéêÞò êáëá-
èïóöáßñéóçò ìå ôïí Πáíáãéώôç 
Φáóïýëá êáé ôá ìÝëç ôçò ðáñÜ-
ôáξçò ôïõ, ç ïðïßá äéåêäéêåß ôçí 
ïìïóðïíäßá ôçò ΕëëçíéêÞò Κá-
ëáèïóöáßñéóçò óôéò åðåñ÷üìå-
íåò åêëïãÝò. Η óõæÞôçóç ðñáã-
ìáôïðïéÞèçêå óå ðïëý üìïñöï 
êëßìá ìå ôïí ôçí «áñÜ÷íç» ôçò 
åëëçíéêÞò êáëáèïóöáßñéóçò íá 
öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé íá êá-
ôáíïåß üëá ôá ðñïβëÞìáôá ðïõ 
ôïõ ôÝèçêáí
Ο ðñüåäñïò ôïõ Πëïçãïý Αíôé-
ðÜñïõ êáé áíôéðñüåäñïò ôçò 
Ε.Σ.Κ.Κ. ôïðïèåôÞèçêå áíáöÝ-
ñïíôáò ôá åξÞò:
« Γýñù áðü ôçí åëëçíéêÞ êá-
ëáèïóöáßñéóç áêïýìå ãéá ðá-
êôùëü åêáôïììõñßùí êáé åäώ 

óôéò ΚõêëÜäåò ëåéôïõñãïýìå 
ìå ôçí æçôéáíéÜ. Βáóéæüìáóôå 
óå éäéùôéêÝò ÷ïñçãßåò êáé ôçí 
áãÜðç ìáò ãéá ôï Üèëçìá. Όóåò 

ïéêïíïìïôå÷íéêÝò ìåëÝôåò êáé 
íá óõíôá÷ôïýí êáìßá äåí èá 
βãÜëåé βéώóéìá ôá óùìáôåßá 
ôùí ΚõêëÜäùí.

Η ëåéôïõñãéÜ ôùí åñáóéôå÷íé-
êώí óùìáôåßùí βáóßæåôáé óôá 
Ýóïäá áðü ôéò áêáäçìßåò, üìùò 
ç ðëçèõóìéáêÞ êáôáíïìÞ ôùí 

íçóéώí, áðüññïéá ôïõ ìéêñïý 
áñéèìïý áèëçôώí, ï õðï÷ñåù-
ôéêüò ïñéóìüò ïìßëùí ðïõ óõñ-
ñéêíώíåé ôçí áãùíéóôéêÞ óåæüí, 
ôá óõíå÷Þ ôáξßäéá êáé ôï êüóôïò 
ôùí ìåôáöïñéêώí åßíáé ìåñéêÜ 
áðü ôá ìåãÜëá êáé Üëõôá ðñï-
βëÞìáôá ôçò íçóéùôéêüôçôáò. 
Έôóé ôï íá βãáßíåé Ýíá íïìïó÷Ý-
äéï ôï ïðïßï íá åξïìïéώíåé ôéò 
ïìÜäåò ôùí ΚõêëÜäùí ìå ôéò 
ïìÜäåò ôùí ìåãÜëùí ðüëåùí 
êáé ôçò çðåéñùôéêÞò ΕëëÜäáò 
åßíáé ôï ëéãüôåñï Üóôï÷ï.

Οé ΚõêëÜäåò êáé üëåò ïé íçóéù-
ôéêÝò ðåñéöÝñåéåò èá ðñÝðåé 
íá èåùñçèïýí æώíåò åéäéêïý 
êáèåóôώôïò áðü ôçí ΓΓΑ êáé 
ðñï÷ùñώíôáò ëßãï ðáñáðÝñá 
èá ðñüôåéíá êáé æώíåò åðéäï-
ôïýìåíåò áðü ôçí ΕëëçíéêÞ 
Οìïóðïíäßá. »

Η θέση του Πλοηγού Αντιπάρου στην τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων 
της κυκλαδικής καλαθοσφαίρισης με τον Παναγιώτη Φασούλα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται  κατάστη-

μα 500τ.μ. στον κεντρικό 

δρόμο Χώρας-Γαλανάδου 

.ΤΗΛ:6908725753 (31-01) 

Ενοικιάζεται καινούρια δια-

μερίσματα για όλο το χρόνο 

στον Άγιο Προκόπιο (πίσω 

από του Μπιρίκου) υπερυ-

ψωμένο ισόγειο διαμπερές 

75 τ.μ. , κλιματισμός , ηλι-

ακός και χώρο στάθμευ-

σης(δυνατότητα επίπλωσης) 

.Τηλ: 6973206616(03-02)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ
Πωλείται οικόπεδο στα Αγγί-

δια  Νάξου  300 τ.μ.  εντός 

σχεδίου  με δρόμο και θέα . 

Τηλ:6937151637 (27-01) 

Πωλείται τεσσάρι διαμέρι-

σμα 86 τ.μ. στην Ν. Κυψέλη 

, 3ος όροφος , πλήρως ανα

καινισμένο με δύο μπάνια 

,χωριστή κουζίνα  και απο-

θήκη (κοντά στις συγκοινω-

νίες) τηλ : 2285022452(20-

01)

Πωλείται στην είσοδο του 

Αγίου Θελαλαίου , πάνω 

στο δρόμο χωράφι 3 στεμ. 

Τηλ:2285022452(20-01)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ζητείται προσωπικό για ξε-
νοδοχείο στη  Χώρα της 
Νάξο στην καθαριότητα 
(δύο καθαρίστριες) και στο 
πρωινό  μπουφέ(ένα άτομο) 
. Τηλ: 6947300345 (31-01)

ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε                   
PHONE:2285022291
www.naxosdestinations.com

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/02/21 EΩΣ05/02/21

 
 
 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/01/21 KAI 6/02/21
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ    FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ   FROM VILLAGES 

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 13:30 
 

07:50 

ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 13:30 08:00 

ΧΑΛΚΙ-HALKI 13:30 08:00 

ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-DAMARIONAS 13:30 08:15 

ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 13:30 08:20 
ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)- ΑΓΕΡΣΑΝΙ 

 
13:30 

 
08:20 

 
 
 
 
ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ 
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΣΑΣ!ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ. 

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ- DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ - FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ - FROM VILLAGES

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΟLLΟΝ 13:30 6:50 
        

ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl 13:30 07:05-15:45 
        

ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ 
KORONOS-SΚADO 11:00-13:30 07:30-16:05 

        
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 11:00-13:30-15:00 07:50-13:45-16:15 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΒΟΥΝΟ ΖΑΣ)-AGIA MARINA 
(ZAS MOUNT.) 11:00-13:30-15:00 07:50-13:45-16:15 

ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 11:00-12:00-13:30-15:00 08:00-09:00-14:00-16:30 

ΧΑΛΚΙ-HALKI 11:00-12:00-13:30-15:00 08:00-09:00-14:00-16:30 
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-ΔΑΜΑΛΑΣ 
DAMARIONAS-DAMALAS 11:00-12:00-13:30-15:00 08:15-09:00-14:00-16:30 

ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 11:00-12:00-13:30-15:00 08:20-09:10-14:10-16:40 

ΓΑΛΑΝΑΔΟ-GALANADO 12:00-13:30-15:00 07:55-08:30-09:20-14:20 
ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)- ΑΓΕΡΣΑΝΙ 

GLYNADO-TRIPODES-AGERSANI 11:00-13:00 08:30-16.45 

ΚΥΝΗΔΑΡΟΣ-KINIDAROS 12:00 
 

12:30 
 

ΜΕΛΑΝΕΣ - MELANES 07:20-12:00 
 

07:40-12:15 
 

ΕΓΓΑΡΕΣ-EGGARES 14:30               10:30 
 

ΜΟΝΗ-ΜΟΝΙ 13:30    
 

7:45    

ΚΕΡΑΜΩΤΗ-KERAMOTI 13:30 ΤΕΤΑΡΤΗ 07:20  ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΔΑΝΑΚΟΣ-DΑΝΑΚΟS 13:30 ΤΡΙΤΗ  07:45  ΤΡΙΤΗ  

ΜΕΣΗ-MESSI 13:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  07:00  ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 
 ΠΟΤΑΜΙA                          

 
14:30   

 
07:40   

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΞΟΥ 
(22850)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 22233,
Fax 24600
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
22853 60 100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 
32647,8,9
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 22100
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 25521, 23557
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 24604, 
23444
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 22205
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΝΑΞΟΥ 2285 3 60 500
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22300, 23939
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 23969
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 25089
ΚΤΕΛ 22291
ΤΑΞΙ 22444
ΤΑΞΙ 24331
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
2285361327, 2285361322
ΔΕΗ 22267, ΒΛΑΒΕΣ 22214
ΟΤΕ 22599, ΒΛΑΒΕΣ 22121
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 22211
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 32199
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 22238
Α.Τ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 31224
ΙΚΑ 22232
ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 22359
Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 24303, 
26104 FAX: 26103
Κ.Ε.Π. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 
29315, FAX: 29316
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
26982 (ΝΑΞΟΣ)
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
71840 (ΑΜΟΡΓΟΣ)

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.  

ΚΑΝΕ CLICK
 ΣΤΟ www.kykladiki.gr

Οι αγγελίες θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά δώρεαν 
έφόσον δημοσιεύονται και στην έντυπη έκδοση

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
22850 26666

Τρίτη  9 Φεβρουαρίου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
22850 26666

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
22850 26666 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου
ΜΥΛΩΝΑ 22850 25826 
6949 123416

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΘΗ ΔΗΜ. 
22850 25517, 22850 23517

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
22850 26666

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
ΚΑΒΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 22850 
23183, 22850 22611
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