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Η εστίαση παρέδωσε τα
κλειδιά και στη Νάξο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

.

Ενημερώθηκαν χτες από το ∆ημοτικό Λιμενικό ταμείο Νάξου, οι καταστηματάρχες που δραστ
στην παραλία της Χώρας, γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στις πέργκολες κα
στα (ακυρωθέντα πλέον) -με βάση την τελευταία απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάξου- Πρωτόκολ
Αποβολής (απόφαση που έφερε στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας, κατ’ αποκλεισ
ημερών, η «Κ». Τους επισημάνθηκε ότι εφεξής θα καταβάλλουν το τίμημα για την χρήση των «πρ
επί της παραλίας στο ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Και ακόμη ότι, εν όψει του θέρους του 20
τον σχεδιασμό που ολοκληρώνει εντός των επομένων εβδομάδων η Αρχιτεκτονική Επιτροπή (του
Γραφείου Νάξου, το οποίος ως γνωστόν υπάγεται στον ∆ήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων),
∆.Λ.Τ. Νάξου είναι ο κεντρικός παραλιακός δρόμος της Χώρας (που είναι όμορος των καταστημ
Εστιάσεως) και πιο λειτουργικός αλλά και πιο ελκυστικός να καταστεί…
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Νίκος Φωστιέρης:
Απάντηση στις ύβρεις
για ανηθικότητα ,
ασυνέπεια έχουνηδώσει
Πραγματοποιήθηκε
εμβληματική κινητοποίηση-διαμαρτυρία
κατά
κυβέρνησηςμου
Μητσοτάκη από τους ανθρώπους της
οι της
συμπατριώτες
εστίασης, με γενικό τίτλο «Τα κλειδιά της εστίασης». Ο πρόεδρος
τις τρεις αναδείξεις
τωνμεεπιχειρηματιών
της εστίασης Γιώργος Καββαθάς ξεκαθάρισε
ότι πρόκειται για πανελλαδικής έκτασης κινητοποίηση. «Όλες
ως Δήμαρχο Αμοργού,
οι πρωτοβάθμιες ενώσεις του κλάδου σε όλες τις πόλεις από
τοναλλά
Έβροκαι
μέχρι
η επίτην38Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι την Ρόδο
παραδίδουν τα κλειδιά της εστίασης στο Μαξίμου”. Σελ. 3
χρόνια υπηρεσία μου
στο Πολεμικό Ναυτικό

Από τον πρώτο
γύρο θα εκλέγονται
όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι στο νέο
"Καλλικράτη" ΣΕΛ. 9

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,
ΣΕΛΙ∆ΕΣ
7,8 Πολιτάκης. Το 2021
Παύλος
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

Προτείνονται διευθετήσεις
των κόμβων αεροδρομίου
και Ραντεβού

2 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
Πέμπτη 11
Φεβρουαρίου 2021
Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος,
Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας
-

Ανατολή ήλιου: 07:19
Δύση ήλιου: 17:59
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 29,2 ημερών

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
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Σαν Σήμερα…
1944: Βυθίζεται στα ανοικτά του Σουνίου το ατμόπλοιο Όρια, με θύματα πάνω από 4.000 Ιταλούς αιχμαλώτους πολέμου.
1945: Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας μεταξύ της κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα και αντιπροσώπων του Ε.Α.Μ.
1947: Ο μεγαλύτερος παρατηρούμενος σιδηρομετεωρίτης δημιουργεί κρατήρα στην περιοχή
Σιχότε-Άλιν της Σοβιετικής Ένωσης.
1947: Ο Κριστιάν Ντιόρ παρουσιάζει το «New Look», βοηθώντας το Παρίσι να ανακτήσει τη
θέση του ως πρωτεύουσα του κόσμου της μόδας.
1950: Ιδρύεται η european broadcasting union (EBU)
1977: Συνομολογείται στη Βιέννη η συμφωνία Μακαρίου-Ντενκτάς επί του Κυπριακού. Δύο
χρόνια αργότερα θα την διαδεχθεί η συμφωνία Κυπριανού-Ντενκτάς.
1993: Ένα από τα πιο απίστευτα εγκλήματα στην ιστορία, λαμβάνει χώρα στο Λίβερπουλ της
Αγγλίας, καθώς ο 2χρονος Τζέιμς Μπάλτζερ κακοποιείται και δολοφονείται στις ράγες του
τρένου. Οι δύο δολοφόνοι ήταν οι δεκάχρονοι Τζον Βέναμπλς και Ρόμπερτ Τόμσον.
2019: Με τη Συμφωνία των Πρεσπών επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα ονομασίας της προσωρινά
αποκαλούμενης «πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» (πΓΔΜ), η οποία
ονομάζεται επισήμως πλέον Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΕΛΕΜΟΓΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΑΜΠΝΤΕΛΣΑΤΑΡ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΑΡΗΣ

Η φωτογραφία της ημέρας

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

ÄÉÁÍÏÌÇ - ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏ: 			
ÌΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΟΠΗ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:
ÉÄÉÙÔÙÍ 100,00 ÅÕÑÙ
(6 ÌÇÍÅÓ 50,00 ÅÕÑÙ)
ÄÇÌÙÍ, ΝΠΔΔ 250,00 ÅÕÑÙ
ÔÑÁÐÅÆÙÍ, ÍÏÌÉÊÙÍ ÐÑÏÓÙÐÙÍ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 150,00 ÅÕÑÙ
ÅðéóôïëÝò, êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò, äçìïóéåõìÝíá Þ
ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, åðéóôïëÝò,
êåßìåíá êëð, äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò èÝóåéò
êáé áðüøåéò ôïõ éäéïêôÞôç-åêäüôç êáé äéåõèõíôÞ ôçò
åöçìåñßäáò. Áðáãïñåýåôáé ç áíáðáñáãùãÞ, Ýíôõðç Þ
çëåêôñïíéêÞ, ñáäéïöùíéêÞ Þ ôçëåïðôéêÞ ìÝñïõò Þ üëïõ
ôçò ýëçò ôçò åöçìåñßäïò ìáò ÷ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá
ôïõ åêäüôç. Η εφημερίδα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για
ενυπόγραφα άρθρα τα οποία φιλοξενεί και των οποίων οι
συντάκτες δεν ανήκουν στη συντακτική ομάδα της εφημερίδας.

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».

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
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Οι επαγγελματίες της εστίασης παρέδωσαν, συμβολικά
τα κλειδιά των καταστημάτων και στη Νάξο
Επιμέλεια:
Θεοδώρα Πετρολιάγκη
Την Τετάρτη έγινε η εμβληματική κινητοποίηση-διαμαρτυρία
κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη που πραγματοποίησαν
οι άνθρωποι της εστίασης, με
γενικό τίτλο «Τα κλειδιά της
εστίασης» σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας. Οι επαγγελματίες που έχουν υποστεί πιθανώς
την μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις τους το 2020 και ως
σήμερα βγαίνουν μπροστά στη
Βουλή για να επιδείξουν ότι
δεν έχουν άλλες αντοχές. Και
αυτό, την ώρα που ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αμφισβητεί ακόμη και το
μέγεθος της ζημιάς που έχουν
υποστεί, αναρωτώμενος «και
πόσα έπαιρναν;» αναφερόμενος σε 300.000 ανθρώπους.
Οι επαγγελματίες του κλάδου
συμμετέχουν στη συλλογή
κλειδιών των επιχειρήσεών
τους για να παραδοθούν στο
Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά μετά
την δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο
ίδιος είναι πρόθυμος να τα πάρει. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις
10 το πρωί. Η παράδοση των
κλειδιών θα συνοδευτεί από
δηλώσεις «πρώην επαγγελματία εστίασης» που θα υπογράψουν όσοι καταθέσουν τα
κλειδιά τους. Το υστερόγραφό
της είναι εξαιρετικά εύγλωττο:
«Η πόρτα είναι κλειδωμένη 2
φορές. Τα λουλούδια θέλουν
πότισμα, έχουν μαραθεί και το
ηλεκτρικό ρεύμα είναι κομμένο, χρειάζεται επανασύνδεση.
Αν χτυπήσει το τηλέφωνο καλύτερα μην το σηκώσεις. Οι
λογαριασμοί βρίσκονται στο
πρώτο τραπέζι δεξιά πίσω από
την πόρτα». Μιλώντας από το
σημείο στην πρωινή εκπομπή του Ant1 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 σήμερα συγκεντρώνουν
τα κλειδιά της εστίασης. Θα έρθουν στην Αθήνα και θα παραδοθούν από αντιπροσωπεία του
ΔΣ και συναδέλφους στο Μέγαρο Μαξίμου». «Είμαστε 81.000
επιχειρήσεις και απασχολούμε
350.000 εργαζόμενους, αλλά
το βασικότερο είναι ο πολλαπλασιαστής», τόνισε ο κ. Καββαθάς, γιατί «συμπαρασύρουμε

όλους τους κλάδους, από τον
πρωτογενή τομέα, την αγροτική
και κτηνοτροφική παραγωγή,
την βιοτεχνία και βιομηχανία
τροφίμων, την ζυθοποιία, την
οινοποιία, τα τεχνικά επαγγέλματα, τον πολιτισμό…». «Πίσω
από αυτό το κλειδί δεν είναι
το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης, αλλά οι υπάλληλοι, οι
οικογένειες οι δικές μας και οι
δικές τους», είπε χαρακτηριστικά ένας από τους παρόντες
στο σημείο επιχειρηματίες.
«Πίσω από κάθε επιχείρηση
εστίασης βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι, πρέπει να στηριχθούν». Συνάδελφός του που
διατηρεί επιχείρηση που έχει
αντέξει μισό αιώνα και επέζησε
και την δεκαετία των μνημονίων σημείωσε ότι «ενώ λέγαμε
“δόξα τω θεώ βγήκαμε από
το τούνελ”, τώρα λέμε “βόηθα
Παναγιά μου”». Την κινητοποίηση στηρίζει ευθέως και
«σθεναρά» το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών, χαρακτηρίζοντας «αγώνα επιβίωσης
των επιχειρήσεων Εστίασης
και συναφών επαγγελμάτων
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,
που δέχονται τεράστιο πλήγμα
λόγω της πανδημίας και κινδυνεύουν από λουκέτα». Μετά την
συλλογή των κλειδιών και την
αποστολή τους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών
και Συναφών Επαγγελμάτων, ο
πρόεδρός της μαζί με 99 ακό-

μη επαγγελματίες σχεδιάζεται
να προχωρήσουν σε πορεία
διαμαρτυρίας μέχρι το Μέγαρο
Μαξίμου, προκειμένου να τα
παραδώσουν στο πρωθυπουργικό μέγαρο μαζί με σχετικό
ψήφισμα, τις επόμενες ημέρες.
Συγκέντρωση έγινε και στην
Νάξο στην κεντρική πλατεία
Χώρας, οι επαγγελματίες της
Εστίασης
συγκεντρώθηκαν
και παρέδωσαν τα κλειδιά των
επιχειρήσεων τους με σκοπό
να παραδοθούν στο Μέγαρο
Μαξίμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανεπαρκή στήριξη
του κλάδου. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν
εργαζόμενοι,
προμηθευτές , συνεργάτες ,
επαγγελματίες και μέλη των οικογενειών των επαγγελματιών
της Εστίασης. «Ο κλάδος της
Εστίασης βρίσκεται στο κρισιμότερη καμπή της ιστορίας
του. Υποσχέσεις που μας δίνουν δεν τηρούνται . Η στήριξη
ανίκανη να μας βγάλει από τον
κυκεώνα των απαιτήσεων. Η
υπομονή μας εξαντλήθηκε και
οι δυνάμεις μας στέρεψαν. Η
απόγνωση η οργή και η αγανάκτηση έχουν κυριεύσει όλους
τους συναδέλφους. Η Εστίαση
βρίσκεται πολλά χρόνια στην
εντατική και αργοπεθαίνει .
Απαιτεί διάσωση.» αναφέρει ο
σύλλογος ιδιοκτητών επιχειρήσεων μαζικής εστίασης Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων.

3
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Παύλος Πολιτάκης: Τα μέτρα στήριξης
δεν μπορεί να είναι ίδια προς όλες τις επιχειρήσεις
Συνέντευξη
στον Λάμπρο Δεμερτζή

που έπρεπε να δοθούν, μεταφέρθηκαν επιτέλους οι δόσεις
των ρυθμίσεων στο τέλος της
ρύθμισης και δεν πήγαν πίσω
τρεις και τέσσερεις μήνες, γιατί αυτός ήταν ο σωστός τρόπος.
Δυστυχώς δεν έχουμε δει την
ίδια αντιμετώπιση από τον ΕΠ,
σε ότι αφορά τους ελεύθερους
επαγγελματίες εννοώ.

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
ο κ. Πολιτάκης δεν μπορεί να είναι ίδια προς όλες τις επιχειρήσεις και δυστυχώς αυτές που θα
πληγούν είναι οι πολύ μικρές.
Παράλληλα υποστηρίζει ότι οι
κάτοικοι των νησιών μας θα
πρέπει να στηρίζουν την τοπική οικονομία, ώστε να υπάρξει
άμεση ανάκαμψη το επόμενο
διάστημα όπου θα λειτουργούν
κανονικά.

Άμεσα μέτρα στήριξης που
πρέπει να ληφθούν για να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα,
το εμπόριο; Τι πρέπει να γίνει
κατά τη γνώμη σας, διότι μιλάμε τώρα για ένα κλάδο ο οποίος μόνο με τεχνητή αναπνοή
θα μπορούσε να επανέλθει.

Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας εμπορικών 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;
Το εμπόριο για το 2020 δεν λειτούργησε για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ειδικά το
λιανικό εμπόριο με αποτέλεσμα
να πιεστεί πάρα πολύ και το χοντρικό εμπόριο. Αν σκεφτούμε
πως οι κλάδοι της οικονομίας
ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα εντελώς κλειστά και δεν
μιλάω μόνο για το λιανεμπόριο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι
υπάρχει μεγάλο κομμάτι ενός
κλάδου στον οποίο μάλιστα η
Νάξος είναι πολύ δυνατή, και
είναι η τροφοδοσία, τα τρόφιμα,
το κρέας, το τυρί, τα κηπευτικά,
η πατάτα, που δεν δούλεψε γιατί δεν δούλεψαν τα εστιατόρια,
οι καφετέριες. Όλο το κομμάτι
της οικονομίας χτυπήθηκε πάρα
πολύ. Πιστεύω και ελπίζω ότι
ξεκινώντας αυτή τη χρονιά και
με τους εμβολιασμούς, να περάσει και αυτό το κρίσιμο δίμηνο του κρύου, να μπορέσουν
να σταθεροποιηθούν κάπως τα
πράγματα, να επιστρέψουμε
σιγά σιγά σε μια κανονικότητα.
Στο σχεδιασμό μας δεν είναι
το 2021 η χρονιά η οποία θα
μπορέσουμε να ανακάμψουμε.
Είναι η χρονιά και θέλουμε να

ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε
να σταθούμε λίγο καλύτερα στα
πόδια μας για να μετρηθούμε
και πόσοι μείναμε και κυριολεκτικά αλλά και επιχειρηματικά.
Πρώτα απ όλα θα πρέπει να
σώσουμε τις ζωές μας στην
κυριολεξία και από την άλλη
και επιχειρηματικά. Τα μηνύματα που λαμβάνετε σχετικά
με τους υπόλοιπους εμπορικούς συλλόγους, γιατί καταλαβαίνουμε 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;
Να πω για το μέτρο της επιστρεπτέας, για όπου δούλεψε
και δε δούλεψε και πολύ και
επίσης αντιλαμβάνομαι ότι η
επιστρεπτέα ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα είχε ένα πρόβλημα

που είχε να κάνει κυρίως με τη
διατήρηση του προσωπικού. Οι
επιχειρήσεις, το ξέρετε καλύτερα από μένα, οι νησιωτικές
επιχειρήσεις έχουν μια ένταση προσωπικού το καλοκαίρι,
έχουν περισσότερο κόσμο και
όταν αρχίζει να χειμωνιάζει,
Σεπτέμβρη, Οκτώβρη λιγοστεύουν το προσωπικό τους γιατί
έχουν και λιγότερες ανάγκες οι
άνθρωποι. Σκεφτείτε ότι μέχρι
τώρα οι επιστρεπτέες είχαν στο
στόχο να κρατήσεις το προσωπικό που είχες τον Σεπτέμβριο
το οποίο για πάρα πολλούς ήταν
ανέφικτο αλλά και αρκετοί δε το
πήραν αυτό το προσωπικό. Και
δεν μιλάω μόνο για τις εποχικές
επιχειρήσεις, λέω και για τις
επιχειρήσεις που λειτουργούν
όλο το χρόνο, απλά το καλοκαίρι επειδή έχουν περισσότερη
δουλειά έχουν και περισσότερα
άτομα προσωπικό. Τα υπόλοιπα
μέτρα ήταν ελάχιστα. Αυτή τη
φορά πάλι στα φορολογικά τα
πράγματα πήγαν αρκετά καλά,
δηλαδή δόθηκαν οι αναστολές

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές
και να καταλαβαίνουμε ότι και
οι πόροι δεν είναι αστείρευτοι και η στήριξη που μπορεί
να δοθεί δεν μπορεί να είναι
για όλους και για πάντα. Όπως
επίσης και οι ανάγκες διαφορετικών κλάδων του εμπορίου
είναι διαφορετικές. Ας πούμε
το λιανικό εμπόριο των ειδών
ένδυσης, εάν δεν καταφέρει να
ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις
προς τους προμηθευτές του σε
ένα εύλογο χρονικό διάστημα
δεν θα μπορέσει να πάρει καλοκαιρινό εμπόρευμα. Για φανταστείτε να χρωστάω σε κάποιον
προμηθευτή μου τα χειμωνιάτικα, θα μου φέρει μετά καλοκαιρινά; Αν χάσω λοιπόν εγώ μαζί
με την πεθαμένη σεζόν -εκ των
πραγμάτων γιατί ήμουν κλειστάκαι την επόμενη, γιατί δεν θα
έχω το κατάλληλο εμπόρευμα
τι θα γίνει; Σε αυτήν την περίπτωση οι μόνοι δυνατοί θα είναι
οι μεγάλες αλυσίδες οι οποίοι
έχουν διαφορετικούς πόρους
και διαφορετικό προγραμματισμό από εμάς και τέλος πάντων
απευθύνονται και σε μια χρηματοδότηση και από το εξωτερικό
που δεν έχει καμία σχέση με
την ελληνική. Δεν ήταν οι τράπεζες έτοιμες και φαντάζομαι
ότι δεν είχαν και τη διάθεση να
βοηθήσουν με τον τρόπο που
θα έπρεπε τις επιχειρήσεις. Γι
αυτό το λόγο και ως ομοσπονδία
έχουμε ζητήσει να σχεδιαστεί
μια μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, και λέω το επιστρεπτέας εντελώς διαφορετικά με
την έννοια που υπάρχει σήμερα,
η οποία θα μπορεί να καλύψει
βάση των τιμολογίων ένα μέρος
των υποχρεώσεών μας προς
τους προμηθευτές γιατί και οι
75 και οι 45 μέρες αναστολή
που δοθήκανε στις επιταγές και
στις συναλλαγματικές όπου να
‘ναι θα τελειώσουν και θα έρθει
η ώρα που η μια υποχρέωση θα

καβαλάει την άλλη.
Και αν είσαι κλειστά πως θα τις
καλύψεις κι όλας έτσι;
Μα και όταν ανοίξουμε τι νομίζουμε ότι θα συμβεί; Τόσο καλά
ήταν τα πράγματα τα τελευταία
10 χρόνια; Αυτό δεν το υπολογίζουμε; Μη τρελαθούμε, μετά
από μια πολύ δύσκολη 10ετία
έρχεται και η υγειονομική κρίση
στην ουσία να τσακίσει μάλιστα
τους πολύ μικρούς, αυτό θέλω
να πω.
Πάντως διαγράφεται μια αισιοδοξία τουλάχιστον για το 2021,
ότι ο τουρισμός θα συμπαρασύρει κι άλλες μορφές της οικονομικής ανάπτυξης.
Πάντα το τουριστικό προϊόν είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα γιατί είναι και πάρα πολύ
μεγάλο και το τουριστικό προϊόν
είναι συνδυασμός και τουριστικών παροχών, ξενοδοχεία,
καταλύματα, εστίαση, αναψυχή
αλλά και εμπόριο. Τουριστικό
προϊόν είναι τα καταστήματα τα
οποία πουλάνε από ανεμόμυλους στη Μύκονο μέχρι οτιδήποτε ανάλογα το κάθε νησί.
Εύχομαι να έχουμε κόσμο υγιή,
γερό και έτοιμο να μπορέσει να
ζήσει αυτό το πράγμα. Από κει
και πέρα η Ελλάδα είναι μια
χώρα η οποία έχει δείξει ότι
στέκεται καλά στην υγειονομική
κρίση και επειδή στέκεται καλά
με ελάχιστες εξαιρέσεις νομίζω
ότι θα είναι ένας πόλος έλξης
για τουρίστες που θα έρθουν,
όταν θα επιτραπεί και με τον
τρόπο που θα επιτραπεί, και ελπίζω επίσης αυτοί οι τουρίστες
να είναι υψηλότερου εισοδήματος γιατί αυτοί είναι και οι πιο
συνειδητοποιημένοι και θα καταλάβουν ότι θα έρθουν σε ένα
ασφαλή τόπο να ζήσουν καλά,
να περάσουν όμορφα στην υπέροχη χώρα μας και ακόμα πιο
όμορφα στο υπέροχο νησί σας
και σε όλη τη χώρα και νομίζω
ότι θα γίνει κάτι καλό συμπαρασύροντας και το εμπόριο μαζί.
Θα συμβούλευα οι καταναλωτές
να προτιμούν τον τόπο τους, να
προτιμούν τα μαγαζιά της περιοχής τους ειδικά τα τοπικά,
το λέω όχι με αντιπαλότητα για
τις ξένες αλυσίδες και τις μεγάλες, άνθρωποι που δίνουν
δουλειά είναι και αυτοί, αλλά
ειδικά ο μικρός επιχειρηματίας
έχει μεγάλη ανάγκη τη στήριξη
του συμπολίτη του και στη Νάξο
έχετε και πολύ ωραία μαγαζιά
και πολύ καλούς συναδέρφους
μου εμπόρους.
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Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη
Κυκλάδων με τη Δήμαρχο Σίφνου
Συνάντηση εργασίας είχε, χθες,
στο γραφείο του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος
Λεονταρίτης με τη Δήμαρχο
Σίφνου κα Μαρία Ναδάλη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα και διαπιστώθηκε για άλλη μία φορά
το πνεύμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
και του Δήμου Σίφνου.
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
προκειμένου να διερευνηθούν
τα αίτια των κατολισθητικών
φαινομένων στο επαρχιακό
τμήμα του δρόμου από τις Καμάρες έως την Απολλωνία.
Ο κ. Λεονταρίτης ενημέρωσε τη
Δήμαρχο Σίφνου για μία σειρά
σημαντικών έργων και παρεμβάσεων που έχουν προβλεφθεί

για το νησί οι οποίες αφορούν:
το πολύ μεγάλο έργο οδοποιίας
που προγραμματίζεται να εκτελεστεί στο νησί στο αμέσως
προσεχές διάστημα, ύψους
750.000,00 ευρώ, την έγκριση
που πήρε από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας, η
εκπόνηση της μελέτης για τη
διάβρωση της παραλίας του
Πλατύ Γιαλού Σίφνου, έργα καθαρισμού και αποκατάστασης

ρεμάτων για τα οποία θα διατεθούν 600.000,00 ευρώ, έργα
συντήρησης των σχολικών
κτιρίων (Γ’ Φάση), την πλήρη
ανακατασκευή του γηπέδου
ποδοσφαίρου του νησιού με
την τοποθέτηση χλοοτάπητα,
πυλώνων
ηλεκτροφωτισμού
για τη διεξαγωγή νυχτερινών
αγώνων, την κατασκευή εξεδρών και αποδυτηρίων.
Η Δήμαρχος Σίφνου εξέφρασε

την ικανοποίησή της για τη γόνιμη συζήτηση που είχε με τον
κ. Λεονταρίτη και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στην προσοδοφόρα συνάντηση που είχαμε με
τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη
Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη συζητήσαμε διεξοδικά τα σοβαρά
προβλήματα της Σίφνου. Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά
τον κ. Αντιπεριφερειάρχη για
την αδιάλειπτη και καθορι-

στικής σημασίας στήριξη και
καθοδήγησή του στις προσπάθειές μας.
Επίσης, ευχαριστώ την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας,
γιατί τείνει πάντοτε ευήκοα
ώτα στα αιτήματά μας και συμβάλλει ενεργά στην υλοποίησή
τους.
Είμαι πεπεισμένη ότι με τη συνεχή και πάντοτε άριστη συνεργασία μας με την Περιφέρεια
θα επιλυθούν βασικά ζητήματα
που ταλανίζουν το νησί».
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης
Κυκλάδων
δήλωσε: «Είμαστε παρόντες
καθημερινά σε όλα τα νησιά
μας και απαντάμε με έργα στα
προβλήματά τους.
Ιδιαίτερα στα πολύ μικρά νησιά
εντείνουμε τις προσπάθειες,
ώστε να καλύψουμε τις μεγάλες ελλείψεις τους σε σοβαρά
έργα υποδομής (π.χ. αποχετευτικό και οδικό δίκτυο, κ.ά.). Η
αγαστή συνεργασία μας με τη
Δήμαρχο και το Δήμο Σίφνου
συνεχίζεται με γνώμονα τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων του νησιού».

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια η αναβάθμιση των δικτύων
ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου
Σε συνέχεια του έργου της
κατασκευής Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου, το οποίο
υλοποιείται και αφορά στην
κατασκευή νέου αγωγού που
ξεκινά από τις εγκαταστάσεις
αφαλάτωσης στον Μέριχα και
καταλήγει στην δεξαμενή αποθήκευσης νερού στον οικισμό
της Δρυοπίδας, η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου προχωρά τώρα
και στην δημοπράτηση ενός
ακόμη έργου, της αναβάθμισης
και αντικατάστασης τμημάτων
των δικτύων ύδρευσης Χώρας,
Δρυοπίδας και Μέριχα, ολοκληρώνοντας έτσι μια μεγάλη
παρέμβαση στον τομέα της
υδροδότησης του νησιού. Το
έργο αφορά στην αντικατάσταση εκτεταμένων τμημάτων των
δικτύων ύδρευσης των τριών
οικισμών, καθώς και στη ρύθμιση πιέσεων ώστε να βελτιωθεί
και αναβαθμιστεί η λειτουργία
τους και να λυθούν τα σημερινά προβλήματα υδροδότησης. Η
διαδικασία δημοπράτησης του
έργου «Παρεμβάσεις για την
Αναβάθμιση, Βελτιστοποίηση
και Αντικατάσταση Τμημάτων

των Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και
Μέριχα Κύθνου», προϋπολογισμού 462.000,00 € διενεργείται
με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. Πιο αναλυτικά,
το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου ύδρευσης
των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου και την
αντικατάσταση τμημάτων με κατάλληλους αγωγούς για τη διανομή του νερού στα εσωτερικά

δίκτυα των οικισμών, όπου οι
αγωγοί είτε δεν υφίστανται καν,
είτε είναι κατασκευασμένοι από
ακατάλληλο υλικό, είτε έχουν
ανεπαρκή διάμετρο, είτε παρουσιάζουν θραύσεις λόγω παλαιότητας ή κακής κατασκευής,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να ανταποκριθούν στην ολοένα
και αυξανόμενη κατανάλωση
και να υποβαθμίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού. Για
την προστασία των αγωγών θα
τοποθετηθούν δικλείδες μείωσης – ρύθμισης πίεσης σε επιλεγμένα σημεία των οικισμών,

προκειμένου να αποφεύγονται
οι υψηλές πιέσεις σε συγκεκριμένα χαμηλά σημεία των
δικτύων ύδρευσης. Επίσης, θα
τοποθετηθούν δικλείδες ελαστικής έμφραξης, προκειμένου
να διασφαλίζεται η απομόνωση
τμημάτων του δικτύου.
Το συνολικό μήκος νέων αγωγών στους οικισμούς Χώρας,
Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου, υπολογίζεται περίπου σε
5,8χλμ. Η υδροδότηση των οικισμών πραγματοποιείται από
υφιστάμενες δεξαμενές. Tο
νερό προέρχεται είτε από αφαλάτωση, είτε από γεωτρήσεις,

είτε από συνδυασμό και των
δύο. Η υπάρχουσα χωρητικότητα των δεξαμενών και η παραγωγή αφαλατωμένου νερού
καλύπτει τη ζήτηση. Το έργο με
τίτλο «Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και
Μέριχα Κύθνου», είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας
«Ενίσχυση της περιφερειακής
συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
στο πλαίσιο υλοποίησης του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
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Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ με το ΝΕΟ ΦΩΣ!
Μια συνεργασία μεγάλης σημασίας εγκαινιάζεται σήμερα ανάμεσα στην ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ και στο
ΝΕΟ ΦΩΣ του Καίρου, το μέσο
της Ελληνικής ομογένειας στην
Αίγυπτο.
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΪΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΝΕΟ ΦΩΣ
Μετά τη δημιουργία του πρώτου
Ελληνικού Γενικού Προξενείου
στην Αλεξάνδρεια το 1833, ξεκάθαρη άρχισε να γίνεται και
η ανάγκη ίδρυσης Ελληνικών
Κοινοτήτων στις δύο μεγάλες
πόλεις της Αιγύπτου, Αλεξανδρείας και Καΐρου. Το 1856
ιδρύεται η εν Καΐρω Ελληνική Κοινότητα των Ορθοδόξων.
Είχε θρησκευτική υπόσταση και
πρόεδρος οριζόταν ο εκάστοτε Πατριάρχης Αλεξανδρείας.

Μέλη της Κοινότητος δεν ήταν
μόνο Έλληνες αλλά και Αραβόφωνοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι
(Συρορθόδοξοι) καθώς και όσοι
υπάγονταν στο Πατριαρχείο.
Το 1904 εμφανίστηκε η ανάγκη
να συσταθεί μία Κοινότητα
αμιγώς ελληνική, ένα νομικό
πρόσωπο με εθνική διάσταση,
κάτι που θα εξυπηρετούσε τη
διατήρηση και την ανάπτυξη των
υπαρχόντων και των μετέπειτα
φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και την
Ίδρυση Ελληνικού Ναού, Νοσοκομείου και Γηροκομείου.
Στις 25 Απριλίου του 1904, διαλύεται η αρχική Κοινότητα
των Ορθοδόξων και με πρωτοβουλία επιφανών ανδρών της
εποχής, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Πατριάρχη Αλε-

ξανδρείας κρίνεται αναγκαία η
ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Την 29η Απριλίου
του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση της παροικίας στη Λέσχη των
Πριγκίπων και τότε ιδρύεται η
«Ελληνική Κοινότητα Καΐρου»,
«η Κοινότης», με παρέμβαση
του τότε Διπλωματικού πράκτορα στο Κάιρο. Στην πρώτη
συνεδρίαση της Ε.Κ.Κ., 6 Μαΐου 1904, εκλέχθηκε με μυστική ψηφοφορία προεδρείο, με
πρώτο πρόεδρο τον Αλέξανδρο
Ρόστοβιτς Μπέη.
Αρκετές δεκαετίες μετά την
ίδρυση της Κοινότητας και συγκεκριμένα από το 1952 και
έπειτα, οι πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις αναγκάζουν
μεγάλο μέρος του Ελληνικού

πληθυσμού να αποχωρήσει από
το Κάιρο. Σταδιακά από το 1957
έως το 1966 η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου συγχωνεύθηκε με
όλες τις Ελληνικές Κοινότητες
των περιχώρων του.
Σκοπός ύπαρξης της Ε.Κ.Κ
είναι η παροχή πολιτιστικής,
εκπαιδευτικής, νοσηλευτικής,
κοινωνικής και θρησκευτικής
εξυπηρέτησης στα Μέλη της.
Αναλυτικότερα τα πεδία δραστηριοποίησης του Σωματείου
είναι :
Η προστασία της οικογένειας,
του παιδιού, της νεολαίας και
της μητρότητας.
Η προστασία του γήρατος.
Οι πολιτιστικές, επιστημονικές
και θρησκευτικές υπηρεσίες.
Η Κοινωνική Πρόνοια.
Η δράση στο μορφωτικό, πολιτι-

στικό και αθλητικό τομέα.
Η ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ
των λαών της Αιγύπτου και των
φίλων λαών, ιδιαίτερα του Ελληνικού.
Η εκπαιδευτική δράση και
Η δραστηριότητα στον τομέα της
υγείας.
Μεριμνά πάντα για την επίτευξη
των σκοπών του και συνεχίζει
μέχρι και σήμερα αδιάλειπτα
την, αορίστου χρόνου, λειτουργία του.
Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και ελπίζουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε αυτή η συνεργασία να αποβεί δημιουργική
σε όλα τα πεδία των κοινών
μας ενδιαφερόντων αλλά κυρίως χρήσιμη και ευχάριστη για
όλους τους αναγνώστες!

Περισσότερες Προξενικές Αρχές
εξυπηρετούν πολίτες εξ αποστάσεως
Τα Γενικά Προξενεία Βοστώνης,
Κωνσταντινούπολης,
Ντύσσελντορφ και το Προξενείο
Πέρθης εντάσσονται σήμερα
στη φάση πιλοτικής λειτουργίας
του «MyConsulLive», της πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών
χωρίς φυσική παρουσία, μέσω
βιντεοκλήσης. Πρόκειται για
την πλατφόρμα που σχεδιάστηκε από την Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, στα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού που
παρέχουν τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ και
η ΑΑΔΕ.
Η υπηρεσία αυτή, η οποία παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από
τους Υπουργούς Εξωτερικών
Νίκο Δένδια και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη στις 29 Δεκεμβρίου
2020, βρίσκεται ήδη σε πιλοτική
λειτουργία στην Πρεσβεία της
Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο
και στα Γενικά Προξενεία Νέας
Υόρκης και Τορόντο, ενώ σταδιακά προβλέπεται να επεκταθεί
σε όλες τις Προξενικές Αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα «MyConsulLive» παρέχει τη
δυνατότητα στους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού να διεκπεραιώνουν διοικητικές πράξεις
στο Προξενείο εξ αποστάσεως, μέσω προγραμματισμένης
βιντεοκλήσης με τον αρμόδιο
προξενικό υπάλληλο. Η είσοδος
στην πλατφόρμα προϋποθέτει
την χρήση κωδικών Taxisnet για
την επιβεβαίωση των στοιχείων
του ενδιαφερομένου, ενώ κατά
τη διάρκεια της βιντεοκλήσης

η ταυτοπροσωπία θα διαπιστώνεται με την επίδειξη δημοσίου
εγγράφου (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).
Η δράση συμπληρώνει την υπηρεσία Ψηφιακού Βοηθού Εικονικής Υποβοήθησης με χρήση
τεχνητής νοημοσύνης (Chatbot)
η οποία έχει τεθεί σε πιλοτική
λειτουργία στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Λονδίνου

και στο Γενικό Προξενείο Νέας
Υόρκης και η οποία επίσης
προγραμματίζεται να επεκταθεί
σταδιακά στο σύνολο των προξενικών Αρχών.
Με τις παραπάνω ειδικές εφαρμογές αναβαθμίζεται καθοριστικά το επίπεδο προξενικής
εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ
η επέκτασή τους στο σύνολο
των προξενικών Αρχών θα δώ-

σει λύση σε χρόνια προβλήματα
επιτυγχάνοντας την ψηφιοποίη-

ση, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.
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Αικ. Σοφιανού: Μεγάλη Ευεργέτιδα και Πρέσβειρα
των Ελληνικών Γραμμάτων σε Αίγυπτο και Ρουμανία
Κάτια Τσιμπλάκη

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

Kάιρο, Αθήνα, Βουκουρέστι.
Πολίτης του κόσμου η Μεγάλη
Ευεργέτιδα της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, Αικατερίνη
Μπελεφάντη Σοφιανού, εκτός
από την επιχειρηματική της δράση, έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας στη Ρουμανία.
Με παρακαταθήκη τις αξίες των
Αιγυπτιωτών, για δημιουργία,
αξιοπρέπεια, προσφορά διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό.

Η κυρία Σοφιανού, όπως μας
λέει με υπερηφάνεια ο κ. Dinu
έχει επιδοτήσει εξ ολοκλήρου
δύο ερευνητικά προγράμματά
του που είχαν σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.
Το πρώτο είναι «Οι Φαναριώτες
στη Βλαχία και τη Μολδαβία».
Μια ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών τοιχογραφιών (Εκδόσεις
Πορφύρα, Αθήνα, 2017) η οποία
αναβιώνει με βάση τη μελέτη
των αναθηματικών πινάκων περίπου 240 εκκλησιών τον γοητευτικό κόσμο των Ρωμιών στις
Ηγεμονίες από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας (ηγεμόνες, μεγάλοι βογιάροι, αρχιερείς) μέχρι
τους μικροάρχοντες, στρατιώτες,
εμπόρους, μαστόρους, μικροκτήμονες, βοσκούς ή κληρικούς
κατώτερης βαθμίδας, οι οποίοι
επιδεικνύουν με περηφάνεια
στα μάτια των απογόνων τις πιο
όμορφες φορεσιές, τα κοσμήματα και τα όπλα, ακόμα και τις
κομμώσεις τους. Το έργο τιμήθηκε το 2018 με βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών

Σεμνή και ταπεινή δεν θέλει να
μιλά για την φιλανθρωπική προσφορά της αλλά και για την προσφορά της στην ελληνική γλώσσα. Το «Νέο Φως» απευθύνθηκε
στον τακτικό καθηγητή του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου,
επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
και άρχοντα υπομνηματογράφο
του Οικουμενικού Θρόνου κ.
Τudor Dinu o οποίος μας μίλησε για το πολυσχιδές έργο της κ.
Σοφιανού στη Ρουμανία. Η αγάπη της για τη διάδοση τη ελληνικής γλώσσας και για τη νέα γενιά 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 Πανεπιστημίου εκατοντάδες βιβλία ελληνικού ενδιαφέροντος.
Επίσης, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου τις εκδηλώσεις για τον
εορτασμό της εθνικής επετείου
της Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο
του Βουκουρεστίου οι οποίες
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη
διοργάνωση διαλέξεων, συμποσίων, συναυλιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ένας άλλος τομέας που έχει προσφέρει
η κ. Σοφιανού με στόχο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και
πολιτισμού είναι η διοργάνωση
συνεδρίων όπως για παράδειγμα
το 2015 το «Τρίτο Συνέδριο των
Νεοελληνιστών των Βαλκανικών 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 Μπελεφάντη – Σοφιανού είναι η χρηματοδότηση της μετάφρασης
στα ρουμανικά και την έκδοση
πολυάριθμων έργων της νεοελληνικής γραμματείας, τα οποία
κυκλοφόρησαν από τον έγκριτο
οίκο Omonia στο Βουκουρέστι.

Από τις εν λόγω εκδόσεις ξεχωρίζει 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

Το δεύτερο σύγγραμμα του καθηγητή κ. Dinu «Μόδα και Πολυτέλεια στη Βλαχία της ελληνικής
επανάστασης» (Εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα, 2021) αναπαριστάνει
την ένδυση και τον τρόπο ζωής
της ιθύνουσας τάξης της Παραδουνάβιας 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 προσωπογραφίες στις εκκλησίες). Πρόκειται για πολυτελή ιματισμό ο
οποίος χαρακτηρίζεται από
απόλυτη κομψότητα, ανεξαρτήτως εάν ακολουθεί την παλιά
ανατολίτικη παράδοση ή τη νέα
μόδα, την προερχόμενη από την
Εσπερία. Το πολυτελές αυτό βιβλίο κοσμείται με 500 έγχρωμες
φωτογραφίες.
Μεγάλη η συμβολή και στα πο-

λιτιστικά δρώμενα της Ρουμανίας
Η Αικατερίνη Μπελεφάντη –
Σοφιανού είναι ιδρυτικό μέλος
(1997) του συλλόγου των Φίλων
του Εθνικού Μουσείου Τέχνης,
υποστηρίζει δε την αποκατάσταση και την αγορά έργων τέχνης,
αλλά και την υλοποίηση πολύγλωσσου ακουστικού οδηγού για
τους επισκέπτες. Επίσης, ανέλαβε όλες τις δαπάνες ανακαίνισης μιας αίθουσας του μουσείου,
η οποία προορίζεται να φιλοξενήσει ένα μέρος της συλλογής
της τέχνης της διακόσμησης και
θα φέρει το όνομα της εταιρείας
της, Sofmedica. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Σοφιανού, επιχορήγησε τη διοργάνωση στο
Εθνικό Μουσείο Τέχνης την
έκθεση «Φόρος Τιμής στη Μεγαλοπρέπεια – Ηλίας Λαλαούνης,
κοσμήματα και μικρογλυπτική
1940-2000» (20 Μαρτίου-5 Ιουλίου 2008) με περισσότερα απο
300 έργα και συνέβαλλε οικονομικά στην ανακαίνιση των
Μουσείων της Παλαιοδυτικής
Τέχνης «Μηχ. Dumitru-Furnica
Minovici» και του μουσείου-οικίας Th. Aman, ενός από τους
στυλοβάτες της νεότερης ρουμανικής ζωγραφικής.
Ευρύ το ανθρωπιστικό έργο
Η κυρία Σοφιανού έχει αναπτύξει ευρύ ανθρωπιστικό έργο
όχι μόνο στη γενέτειρά της, το
Κάιρο αλλά και στη Ρουμανία όπου έχει δημιουργήσει τη
Sofmedica. Με σκοπό την τακτική 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 είναι και η αντιπροεδρία του Ιδρύματος Renasterea (Αναγέννηση)
το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη, ανίχνευση και θεραπεία του
καρκίνου του μαστού. Στο ίδρυμα αυτό η κ. Σοφιανού ήταν και
η κύρια χορηγός και δώρισε στο
ίδρυμα ένα υπερσύγχρονο σύστημα πραγματοποίησης μαστογραφιών και ένα mamovan, ένα
αυτοκινούμενο με εξοπλισμό
τελευταίας γενιάς, που ταξιδεύει
ανά τη χώρα, προσφέροντας στις
Ρουμάνες γυναίκες τη δυνατότητα δωρεάν μαστογραφίας.
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Συνάντηση Πρωθυπουργού και Υπουργών
με επαγγελματίες της εστίασης
σφορών. Ένα μικρό κατάστημα με σουβλάκια ή σάντουιτς
με τρεις εργαζόμενους, με
τζίρο 4.685 ευρώ έλαβε συνολική ενίσχυση 14.929 ευρώ».

«Η κυβέρνηση στηρίζει την υγιή
επιχειρηματικότητα. Και η εστίαση, προφανώς, είναι ένας κρίσιμος κλάδος και ως προς την
απασχόληση και ως προς την
ανταγωνιστικότητα και ως προς
την προβολή της χώρας στο
εξωτερικό, διότι συνδέεται άμεσα με το τουριστικό μας προϊόν», ανέφερε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με επαγγελματίες
του κλάδου της εστίασης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι
μειώσεις φόρων και εισφορών
που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα είναι μόνιμες μειώσεις
φόρων. Δεν θα επιστρέψουμε
μετά την πανδημία σε αυξημένο φόρο εισοδήματος ούτε
πρόκειται να αυξηθούν και
πάλι οι εργοδοτικές εισφορές.
Η πρόθεσή μας είναι τις εργοδοτικές εισφορές να δούμε
πως μπορούμε να τις μειώσουμε κι άλλο, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή προσθέτουν 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 δυσκολίες, η οικονομία, η αγορά, η
εστίαση άντεξαν και βρήκαν
τρόπους να αντιμετωπίσουν την
κρίση. Η προοπτική του εμβολίου δείχνει το ξημέρωμα που θα
ακολουθήσει τη νύχτα και είναι
πολύ σημαντικό να φτάσουμε
έως εκεί με τις ελάχιστες δυνατές 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 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων με
πολλές και συχνές επαφές και
αυτό έχει τη σημασία του ιδίως
ενόψει του καλοκαιριού που είμαι σίγουρος ότι φέτος θα έχει
και πολύ μεγαλύτερη κίνηση
και πολύ περισσότερους επισκέπτες”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι «έχει
έρθει η ώρα να συνεργαστούμε
ακόμα πιο στενά, για να στηρίξουμε ειδικά τον κλάδο της
εστίασης. Θα ήθελα, λοιπόν, να
μοιραστώ μαζί σας κάποια ακόμα δέσμη μέτρων για το επόμενο διάστημα, όπου πιστεύω
ότι θα ανακουφίσει όχι μόνο
τον κλάδο της εστίασης, αλλά
σίγουρα και τον κλάδο της εστίασης. Το πρώτο μέτρο είναι ότι
διατηρείται και για τον Μάρτιο η
πλήρης απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων για τα καταστήματά σας. Δεύτερον, το μισθολογικό κόστος θα παραμείνει
μηδενικό, καθώς οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα εξακολουθούν 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 επεκταθεί και στις μεταφορές, στα
θέατρα, στους κινηματογράφους, όταν αυτοί θα λειτουργήσουν, αλλά και στο τουριστικό
πακέτο ως και το Δεκέμβριο.
Τέταρτον, το κράτος θα καλύψει,
όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει,
πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων που χτυπήθηκαν από την
περασμένη άνοιξη».
O Πρωθυπουργός υπογράμμισε
πως «η εστίαση το 2019 έκανε
συνολικά τζίρο 6,4 δισεκατομμύρια, έπεσε στα 4,2 δισεκατομμύρια συνολικά το 2020,
μειώθηκε δηλαδή κατά 35%,
μία αναμφίβολα πολύ σημαντική 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 εστίαση, για την ακρίβεια 1,93 δισ.
αντιστοιχούν περίπου. Μιλάμε
συνολικά για κάθε επιχείρηση- αυτά είναι διαφορετικά στο
ποσοστό του τζίρου που χάθηκε και βέβαια αυτές οι πρωτοβουλίες πλαισιώθηκαν και από
άλλες οι οποίες λειτούργησαν

συνδυαστικά. Αναζήτησα ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα από πραγματικές επιχειρήσεις, 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 κάποιο 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-

Η Κυριακή Οικονόμου, ιδιοκτήτρια εστιατορίου στο Μοσχάτο, εκφράζοντας τις δικές
της ανησυχίες, μεταξύ άλλων,
σημείωσε ότι: «τα τελευταία
χρόνια υποστήκαμε μία υπερβολική φορολόγηση, ο κλάδος
της εστίασης. Δυστυχώς, καλούμαστε, λαϊκά να το αναφέρω, να «πληρώνουμε ακόμα
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περισσότερο. Μαζί με τον Τουρισμό είναι οι δύο πιο σημαντικά
πληττόμενοι κλάδοι στο σύνολό
τους. Αλλά, επίσης, είναι αλήθεια ότι ένα 30% του κλάδου δηλώνει καλύτερη εικόνα το 2020
από το 2019. Αυτά δεν είναι δικά
μας στοιχεία, είναι στοιχεία τα
οποία δηλώνει ο ίδιος ο κλάδος
στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
που υπάρχουν. Ενδεικτικά θα
σας πω, ότι στην 5η επιστρεπτέα, 18.000 επιχειρήσεις του
κλάδου δήλωσαν αύξηση τζίρου το τελευταίο τετράμηνο του
2020 σε σχέση με το 2019 ή και
δεν μπόρεσαν να δηλώσουν 600
ευρώ τζίρο αναφοράς το τετράμηνο του 2019 αθροιστικά. Άρα,
η εικόνα που έχουμε είναι ότι
υπάρχει -θα χρησιμοποιούσα
τον όρο- καταστροφή στα δύο
τρίτα του κλάδου της εστίασης.
Αυτό το κομμάτι είναι ευθύνη
μας να βοηθήσουμε».

και τώρα τα σπασμένα», για να
μπορούμε να λειτουργήσουμε
και να μπορούμε να σταθούμε.
Δυστυχώς, ο δικός μας τζίρος
εξαρτάται πάρα πολύ από την
κίνηση της αγοράς, από τη λειτουργία της αγοράς και από την
ελευθερία κίνησης των πολιτών.
Δεν διαφωνώ και θα συμφωνήσω ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για την αντιμετώπιση όλου
αυτού που συμβαίνει στη χώρα
μας, δυστυχώς, όμως, οι επιχειρήσεις μας έχουν ένα δυσοίωνο
μέλλον. Για να είμαι ειλικρινής
δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα
μπορούσε αυτή τη στιγμή να
δώσει μία οριστική λύση».
Ο Κώστας Μπρέλλας, ιδιοκτήτης επιχείρησης στη Λάρισα,
στη δική του παρέμβαση σημείωσε πως ο κλάδος της εστίασης χρειάζεται περισσότερη
βοήθεια. «Κάνατε μεγάλες προσπάθειες, δεν περίμενα από την
Ελλάδα θα δούμε κάτι τέτοιο, κι
όμως το είδαμε. Αλλά θα χρειαστούμε κι άλλη στήριξη», καταθέτοντας στη συνέχεια τις δικές
του προτάσεις.
Ο Αθανάσιος Καραΐνδρος , ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Άνω
Γλυφάδα, μεταξύ άλλων, πρότεινε να υπάρξει μακροχρόνια
ρύθμιση για οφειλές έτσι ώστε
να μπορέσουν οι επιχειρήσεις
πραγματοποιήσουν δυναμική
επανεκκίνηση και να ανταπεξέλθουν σημειώνοντας πως η
δική του επιχείρηση δεν βρίσκεται σε λειτουργία την περίοδο που διανύουμε. Τόνισε,
ωστόσο, πως η επιστρεπτέα
προκαταβολή ήταν σημαντικό
όφελος.
Ο διακεκριμένος Έλληνας
Chef και ιδιοκτήτης επιχείρησης, Λευτέρης Λαζάρου,
εστίασε, μεταξύ άλλων, στη μείωση του Φ.Π.Α., που όπως είπε,
αφορά και τις ξενοδοχειακές
μονάδες. «Όταν θα βγούμε από
τη μεγάλη κρίση, θα βγει και η
Ευρώπη ταυτόχρονα και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία,
η Νότια, κι αν πάνε καλά και οι
συζητήσεις μας με την Τουρκία,
θα χτυπήσουν και εκείνοι πολύ
χαμηλά πακέτα. Εκεί πρέπει να
είμαστε λίγο ανταγωνιστικοί για
να φέρουμε το προϊόν στη χώρα
μας, όπως ξέραμε και όπως ξέρουμε να τους περιποιηθούμε,
και να δουν κάποια πράγματα
που μπορούν να μην τα διαθέτουν οι άλλες χώρες, οι ανταγωνιστικές μας. Εκεί θα παίξει
ένα σημαντικό ρόλο, λοιπόν, το
Φ.Π.Α., ένας ενιαίος Φ.Π.Α., για
να μπορέσει να λειτουργήσει
και ο πρωτογενής τομέας και
με εμάς και με τον τουρισμό.
Θεωρώ ότι θα ήταν απαραίτητη
προϋπόθεση να δούμε την επιστρεπτέα προκαταβολή 1, 2, 3
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αν υπάρχει εκεί κάποια μείωση
και κάποια πρόβλεψη για να βοηθηθούν όλες οι επιχειρήσεις
με μία ανάσα και με μία ρευστότητα. Επίσης, ένα πρόβλημα που
θα βρούμε μπροστά μας είναι
ότι όλοι πήγανε στην αναστολή,
αλλά είναι ίδια η αναστολή για
όλους, ακόμα για τους ανειδίκευτους, ακόμα και για τους
εξειδικευμένους, ακόμα και για
τους οικογενειάρχες και ακόμα
γι’ αυτούς που ζουν μόνοι τους.
Κάποια παιδιά από αυτά που
έρχονται στα εστιατόριά μας και
κάνουν ένα μεταπτυχιακό και
τους δίνουμε γνώση και τους
χρειαζόμαστε για το τουριστικό
μας προϊόν, επέστρεψαν στα
πατρικά τους σπίτια γιατί ήταν
αδύνατο να ζήσουν πληρώνοντας 200-250 ευρώ ενοίκιο.
Είναι δύσκολο να τους ξαναφέρουμε. Κάπου έχουν βολευτεί
τα πράγματα και εκεί θα ήθελα
να δούμε αν θα μπορούσαμε να
ενισχύσουμε αυτούς τους αν-

θρώπους στην επανεκκίνηση με
κάποιο κίνητρο για να τους φέρουμε πίσω για να ξαναβρούμε
τους ειδικευόμενους ανθρώπους που έχουμε εκπαιδεύσει,
να τους βρούμε μπροστά μας,
για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να ξανακάνουμε
την επανεκκίνηση. Στοχευμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την
εστίαση. Νομίζω ότι είναι ένα
σημαντικό κομμάτι που πρέπει
οπωσδήποτε να το λάβουμε
υπόψη μας».
Ο Ιωάννης Βουλγαράκης, ιδιοκτήτης επιχειρήσεων στο
Παλαιό Φάληρο, κατέγραψε
το δικό του προσωπικό βίωμα
καθώς το 2019 μπήκε, όπως
είπε, στη διαδικασία ανοίγματος ενός τέταρτου εστιατορίου,
το οποίο προετοίμαζε ένα ολόκληρο χρόνο και θα ξεκινούσε
τη λειτουργία του στις 20 Μαρτίου 2020. Την περίοδο εκείνη
ανακοινώθηκε lockdown, με

αποτέλεσμα να του μένουν και
οι προμήθειες χωρίς να μπορέσει να τις αξιοποιήσει. Ωστόσο,
πρόσθεσε, πως κατάφερε το
καλοκαίρι η νέα επιχείρηση να
λειτουργήσει καλά καταφέρνοντας, μάλιστα, να καλύψει το
κενό που άφησαν οι υπόλοιπες
τρεις. Τόνισε δε πως οι επιστρεπτέες προκαταβολές λειτούργησαν συμπληρωματικά.
Ο Υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, στη δική
του παρέμβαση, μεταξύ άλλων,
τόνισε: «Ως Υπουργείο Οικονομικών, με τον κλάδο της εστίασης επικοινωνούμε σε μηνιαία
βάση και το γνωρίζουν. Έχουμε
ενσωματώσει στο οπλοστάσιό
μας αρκετές από τις προτάσεις
που ακούσαμε, λαμβάνοντας
υπόψη τα πραγματικά δεδομένα
της αγοράς. Η πραγματικότητα
είναι ότι ο κλάδος είναι ένας
από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που πλήττονται

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε, μεταξύ άλλων:
«Αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς στη συζήτηση με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε στο
νέο ΕΣΠΑ, άμεσα, να φτιάξουμε
ένα ΕΣΠΑ επικεντρωμένο στην
εστίαση. Το οποίο δεν μπορώ
να σας πω αυτή τη στιγμή τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, διότι
ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει
ποιες θα είναι οι επιλέξιμες δαπάνες. Το βέβαιον, όμως, είναι
ότι έχετε λάβει και μας έχετε
δώσει εσείς την εντολή, κ. Πρόεδρε, και εμείς δουλεύουμε
πάνω σε αυτό, να φτιάξουμε και
ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα
για την εστίαση μέσω του ΕΣΠΑ,
ώστε την ώρα που η οικονομία
μας και η πανδημία θα επιτρέψει την επανεκκίνηση να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε και
μία επιπλέον ανάσα ρευστότητας μέσω αυτού του εργαλείου
σε επιχειρήσεις εστίασης. Κοινώς, πραγματικά, θέλω να το
πιστέψετε ασχολούμαστε πολύ
με την εστίαση, μας ενδιαφέρει
πάρα πολύ να αντέξει και να ξαναπάρει εμπρός».
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο
Chef και ιδιοκτήτης επιχείρησης στον Πειραιά, Λευτέρης
Λαζάρου, ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Πετρούπολη, Μακρής
Παύλος, ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Λάρισα, Μπρέλλας Κώστας, ο ιδιοκτήτης επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, Μητράκος
Γιώργος, ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Άνω Γλυφάδα, Καραΐνδρος Αθανάσιος, η ιδιοκτήτρια
εστιατορίου στο Μοσχάτο, Οικονόμου Κυριακή, ο ιδιοκτήτης
επιχειρήσεων εστίασης στο Παλαιό Φάληρο, Βουλγαράκης Ιωάννης και η ιδιοκτήτρια επιχείρησης εστίασης στο Μοσχάτο,
Καβαλέρου Καλλιόπη.
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Πόσα εμβόλια έχουν γίνει στις Κυκλάδες
Επιμέλεια:
Μπέττυ Καρελέμογλου
Συνεχίζεται
η
επιχείρηση
“Ελευθερία” στις Κυκλάδες.
Μέχρι χθες πραγματοποιήθηκαν στην Σύρο 1051 εμβόλια,
εκ των οποίων τα 863 αφορούν
την πρώτη δόση και τα υπόλοιπα 188 τη δεύτερη δόση του
εμβολίου.Ακολουθεί η Νάξος
με 502 εμβόλια (432 πρώτη
δόση και 70 δεύτερη δόση), η
Σαντορίνη με 383 (318 πρώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΣ7ΛΞ-ΨΟΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ερμούπολη: 9/2/2021
Αριθ. Πρωτ.: ΤΤ 9914/345

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ
Ν.4412/2016 (Α’ 147)]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
[Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του
άρθρου 27 του Ν.4412/2016]
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
προκηρύσσει δημοπρασία σύμφωνα με
την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27
του Ν.4412/2016. Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα
υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με το σύστημα
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά
ομάδα τιμών του τιμολογίου και έλεγχο
ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν.4412/2016
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), για την ανάδειξη
Αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ. νήσου Σύρου (20212023)»
προϋπολογισμού 2.300.000,00 € με ΦΠΑ
24 %
Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η
18/3/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00
π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην
Ερμούπολη της Σύρου, στις 23/3/2021,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό :
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και ανήκουν στην 3η Τάξη και άνω ανεξαρτήτου έδρας.
Οι προσφέροντες εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμέ-

δόση και 65 δεύτερη δόση), η
Πάρος με 282 (280 πρώτη δόση
και 2 δεύτερη δόση), η Άνδρος
με 264 (263 πρώτη δόση και 1
δεύτερη δόση), η Μήλος με 190
(188 πρώτη δόση και 2 δεύτερη
δόση), ενώ στην τελευταία θέση
βρίσκεται η Μύκονος παρά τον
αυξημένο αριθμό κρουσμάτων,
με μόλις 144 εμβόλια. Συνολικά,
στις Κυκλάδες έχουν πραγματοποιηθεί 2816 εμβόλια πρώτης
και δεύτερης δόσης.

νοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
Οι προσφέροντες μπορεί να είναι εγκατεστημένοι σε:
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
1.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
1.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του
άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2.2 της
Διακήρυξης «Δικαίωμα Συμμετοχής Κριτήρια Ποιοτικής επιλογής».
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα
κατακυρωθεί η σύμβαση υποχρεούται
πριν την υπογραφή της να προσκομίσει
προς έλεγχο όλα τα Δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο Άρθρο 2.2.9 «Κανόνες
απόδειξης ποιοτικής επιλογής».
Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτούνται τα δικαιολογητικά του Άρθρου
2.4.3 «Περιεχόμενο Φακέλου - Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά-»
της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στον
«Χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών» 2.4.2.
Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορίζεται το ποσό των 37.096,00€
που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου (χωρίς ΦΠΑ).
Η εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές
επιστολές σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και θα απευθύνεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
γίνονται δεκτές μόνον αν έχουν χρόνο
ισχύος μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, δηλαδή από τις 18/4/2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 567) Κωδικός έργου
2014ΕΠ56700001. Είναι εγγεγραμμένο
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΝΑ με γενικό τίτλο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ».
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα
Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ,
τηλέφωνο: 22813 62702, 62705 τηλεομοιοτυπία: 22810 84124, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Για την ακρίβεια
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου	
Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ερμούπολη : 09–02– 2021.
Αριθ. Πρωτ. : ΤΤ οικ. 14345/491
ΑΔΑ:61ΤΦ7ΛΞ-ΧΣ6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
[ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ
Ν.4412/2016–Α147]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
[Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του
άρθρου 27 του Ν.4412/2016]
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
προκηρύσσει δημοπρασία σύμφωνα με
την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27
του Ν.4412/2016. Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα
υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με το σύστημα
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά
ομάδα τιμών του τιμολογίου και έλεγχο
ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν.4412/2016
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), για την ανάδειξη
Αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Παρεμβάσεις για την Αναβάθμιση,
Βελτιστοποίηση και Αντικατάσταση Τμημάτων των Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα

Κύθνου»
προϋπολογισμού 462.000,00 €
Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 02-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην
Ερμούπολη της Σύρου, στις 05-03-2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό :
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και είναι εγκατεστημένοι σε:
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
1.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
1.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και
3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως
κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρ.
65), στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ
του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016,
πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη
με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του
Μ.Ε.ΕΠ. με ανάλογη εφαρμογή του άρ.52
του Π.Δ. 71/2019.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση υποχρεούται πριν

την υπογραφή της να προσκομίσει προς
έλεγχο όλα τα Δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 23 «Αποδεικτικά
μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής».
Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτούνται τα δικαιολογητικά του Άρθρου 24
«Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς» της
Διακήρυξης, όπως προβλέπονται στην
περίπτωση 24.2.
Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορίζεται το ποσό των 9.240,00
ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου (χωρίς
ΦΠΑ) με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η
εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και θα απευθύνονται στον Δήμο Κύθνου.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
γίνονται δεκτές μόνον αν έχουν χρόνο
ισχύος μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία
δημοπράτησης, δηλαδή από τις 02-042022.
Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 59
του ν.4314/2014 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Για τις
προκαταβολές ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 150 του ν.4412/2016 καθώς επίσης
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1δ
του ν.4412/2016 για την εγγύηση προκαταβολής.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου (διάρκεια της σύμβασης) ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης είναι η
πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο
2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας
5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής», στην πράξη με τίτλο «Κατασκευή
Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου» και
MIS 5056583 – και συγχρηματοδοτείται
κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά
50% από Εθνικούς Πόρους, ενώ η χρηματοδότησή του γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και
είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑ ΕΠ0671 με
Κωδικό 2020ΕΠ06710010.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα
Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ,
τηλέφωνο: 22813 62702, τηλεομοιοτυπία:
22810 84124, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Για την ακρίβεια
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου		
Γεώργιος Χατζημάρκος
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Γιώργος Σολάρης

Fraport: Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση
των αεροδρομίων Μυκόνου και Σαντορίνης
Τρείς μήνες νωρίτερα απ’ τα
αρχικά χρονοδιαγράμματα, η
Fraport Greece παραδίδει στη
χώρα, στους Έλληνες και τους
ταξιδιώτες απ’ όλον τον κόσμο
14 καινούργια, αναβαθμισμένα
και ασφαλή αεροδρόμια με νέες
υπηρεσίες και περισσότερες
ανέσεις.
Η επένδυση της Fraport Greece
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017,
παράλληλα με την έναρξη της
παραχώρησης για τη διαχείριση και ανάπτυξη έντεκα αεροδρομίων σε νησιά και τρία στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Οι εργασίες στα αεροδρόμια δε σταμάτησαν κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών τα τρία
πρώτα χρόνια με υψηλή επιβατική κίνηση, ενώ συνεχίστηκαν
και εν μέσω της πανδημίας ξεπερνώντας εν τέλει τις δυσκολίες και τα τεράστια εμπόδια που
προέκυψαν. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2021, η Fraport Greece
ολοκλήρωσε τα έργα και στα 14
αεροδρόμια, νωρίτερα από τη
συμβατική υποχρέωση η οποία
είχε τεθεί για τον Απρίλιο του
2021.
To πρωτοποριακό επενδυτικό
πρόγραμμα ύψους 440 εκατ.
ευρώ της Fraport Greece, μεταμόρφωσε τα αεροδρόμια. Η
επένδυση περιλάμβανε την
κατασκευή πέντε νέων σύγχρονων αεροσταθμών, πέντε
επεκτάσεις, τέσσερις αναδιαμορφώσεις αεροσταθμών, την
κατασκευή και ανακαίνιση 12
πυροσβεστικών σταθμών και
την ανακαίνιση 12 διαδρόμων
αποπροσγείωσης. Ακόμη, όλα
τα αεροδρόμια πλέον διαθέτουν
μοντέρνα συστήματα διαχείρισης αποσκευών και ανίχνευσης
εκρηκτικών.
Ο ολοκαίνουργιος και μεγαλύτερος κατά 50% αεροσταθμός
στο αεροδρόμιο Μυκόνου, ένα
στολίδι για το νησί που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τις σύγχρονες αεροδρομικές υποδομές, έχει πλέον
περισσότερα check-in και πύλες αναχωρήσεων ενώ έχει αξιοποιηθεί πλήρως η επέκταση
του τερματικού σταθμού για τη
διευκόλυνση των επιβατών και
των χρηστών του αερολιμένα.
Ad by Valueimpression
Στη Σαντορίνη, ο νέος αεροσταθμός 15.000 τ.μ., πρόκειται
να αναβαθμίσει πλήρως την τα-

ξιδιωτική εμπειρία.
Στη Ζάκυνθο, υλοποιήθηκε η
ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση
του τερματικού σταθμού οπότε
τα check- in αυξήθηκαν κατά
35% και τα σημεία ασφαλείας
κατά 150%. Στο αεροδρόμιο Χανίων αναδιοργανώθηκε πλήρως
ο αεροσταθμός, οι πύλες αυξήθηκαν κατά 25% και τα σημεία
ασφαλείας και ελέγχου διπλασιάστηκαν. Ανάλογες εργασίες
ανακαίνισης πραγματοποιήθηκαν και στην Καβάλα όπου στο
«Μέγας Αλέξανδρος», μεταξύ
άλλων, επεκτάθηκε ο τερματικός σταθμός κατά 1.900τ.μ.
Στην ηπειρωτική χώρα, ένα
ακόμα αεροδρόμιο που άλλαξε
εντελώς είναι αυτό του Ακτίου το οποίο επεκτάθηκε κατά
2.500τ.μ, αναμορφώθηκε πλήρως και έχει πλέον 14 check-in,
7 πύλες αναχώρησης και διπλάσια σημεία ασφαλείας. Στη
Σάμο, μετά και την ολοκλήρωση
των έργων εκσυγχρονισμού και
την επέκταση κατά 1.500τ.μ.,
έχουν προκύψει αύξηση του
αριθμού των check-in, των πυ-

λών αναχώρησης και των σημείων ασφαλείας. Το αεροδρόμιο
της Σκιάθου, είναι μεγαλύτερο
κατά 2.200 τ.μ. και πλήρως ανακαινισμένο, ενώ στη Μυτιλήνη,
το «Οδυσσέας Ελύτης», διαθέτει
έναν εκ βάθρων ολοκαίνουργιο
σύγχρονο και άνετο αεροσταθμό έκτασης 7.100τ.μ. Τα έργα
που ολοκληρώθηκαν και στο
αεροδρόμιο «Άννα Πολλάτου»
της Κεφαλονιάς έχουν δώσει
έναν νέο αεροσταθμό επιφάνειας 10.700τ.μ γεγονός που συνεπάγεται με αυξημένα check-in
κατά 70%, με διπλάσια σημεία
ασφαλείας και διπλάσιες πύλες
αναχωρήσεων.
Το αεροδρόμιο της Ρόδου, έχει
μια εντελώς διαφορετική και
αναβαθμισμένη εικόνα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αεροδρόμιο διεθνών προδιαγραφών,
με αναδιαμορφωμένο τον χώρο
στάθμευσης αεροσκαφών και
αύξηση σημείων check-in,
ιμάντων παραλαβής αποσκευών και σημείων ασφαλείας και
ελέγχου.
Το ίδιο ισχύει και για το «Ιω-

άννης Καποδίστριας της Κέρκυρας που παραδόθηκε το
δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ο
νέος τερματικός σταθμός επιφάνειας 10.400τ.μ. ως επέκταση
του υφιστάμενου φιλοξενεί 28
check-in, 8 σημεία ελέγχου και
12 πύλες αναχώρησης.
Τα τρία αεροδρόμια που ακολούθησαν είναι εκείνα της Κω,
της Σαντορίνης και το «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στην
Κω, η Fraport Greece, προχώρησε σε κατασκευή νέου αεροσταθμού συνολικής έκτασης
23.000 τ.μ., στην κατασκευή
νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και στην αναδιαμόρφωση του υπάρχοντος.
Τέλος, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο διαχείρισης της Fraport
Greece για την αναβάθμιση του
οποίου επενδύθηκαν 100 εκατ.
ευρώ, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, διαθέτει έναν νέο τερματικό σταθμό ο οποίος συνδέεται με τον
προϋπάρχων με αερογέφυρες.
Με αυτό τον τρόπο διπλασιάστηκε η συνολική έκταση των
αεροσταθμών του αεροδρομίου.
Νέοι χώροι check-in, διπλάσιες
πύλες αναχώρησης, νέα καταστήματα εστίασης και αγορών
συνθέτουν ένα αεροδρομικό
περιβάλλον που θυμίζει τα δημοφιλέστερα αεροδρόμια της
Ευρώπης.
Με αφορμή την ολοκλήρωση
του επενδυτικού προγράμματος,
ο Διευθύνων Σύμβουλος της

Fraport Greece, κ. Alexander
Zinell, δήλωσε «Με γεμίζει
υπερηφάνεια και αισιοδοξία
το γεγονός ότι η ολοκλήρωση
της εμβληματικής αυτής επένδυσης 440 εκατ. ευρώ για την
αναβάθμιση των 14 ελληνικών
αεροδρομίων συμπίπτει με την
αυγή του 2021. Πλέον, η χώρα
διαθέτει 14 σύγχρονα και φιλικά
προς τον επιβάτη αεροδρόμια
που μπορούν να αποτελέσουν
αφορμή για να ξαναπάρουν
μπρος οι «μηχανές» της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι οι νέες
υπηρεσίες και οι σύγχρονες
υποδομές που εξασφαλίσαμε
θα ενθουσιάσουν τους ταξιδιώτες που θέλουν εξερευνήσουν
την πανέμορφη αυτή χώρα.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους εργαζόμενους και συνεργάτες της Fraport Greece
καθώς επίσης και την ελληνική εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ η οποία
ανέλαβε με επιτυχία το έργο
της παράλληλης κατασκευής 14
αεροδρομίων και ήταν βασικός
μας σύμμαχος στην προσπάθεια μας να εκπληρώσουμε
τη δέσμευση που αναλάβαμε
απέναντι στην ελληνική κοινωνία το 2017. Eπίσης, θα ήθελα
να ευχαριστήσω το σύνολο των
14 τοπικών κοινωνιών για την
υπομονή που επέδειξαν κατά
τη διάρκεια των εργασιών αλλά
και για τον κοινά επωφελή και
παραγωγικό τρόπο με τον οποίο
συνεργαζόμαστε».
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Ολυμπιακός: Σκληρή ανακοίνωση για… απόφαση σκάνδαλο
Επίθεση σε «Επιτροπή της εξυγίανσης»
Ανακοίνωση σε σκληρό…
ύφος εξέδωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ αναφορικά με
την υπόθεση της πολυιδιοκτησίας.
Το πρωί της Τρίτης (9/2) η
Επιτροπή Εφέσεως της ΕΠΟ,
έπειτα από περίπου 2,5 μήνες μετά την εκδίκαση της
υπόθεσης, μετά την απόφαση του CAS, εξέδωσε την
απόφασή της, υποστηρίζοντας πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι
πειθαρχικά μη ελεγκτέα,
κάτι που σημαίνει πως ο
«Δικέφαλος του Βορρά» είναι αθώος για την πολυιδιοκτησία με την Ξάνθη.
Λίγες ώρες αργότερα, η ΠΑΕ
Ολυμπιακός, με επίσημη
ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει την απόφαση σκάνδαλο,
υποστηρίζοντας πως αποτελεί απόφαση «νεοσύστατης
επιτροπής που το μπλοκ της
εξυγίανσης υπερηφανεύεται
ότι την εξέλεξε».
Παράλληλα, οι Πειραιώτες
υποστηρίζουν πως τα μέλη
της Επιτροπής που έβγαλαν
την απόφαση έβαλαν ταφόπλακα στην ακεραιότητα του
αθλήματος, καθώς νομιμοποιούν την πολυιδιοκτησία.
Ακόμα, γίνεται αναφορά
στο γεγονός πως στις 100
σελίδες της απόφασης δεν
υπάρχει καμία αναφορά
στον Καλπαζίδη, αλλά και
τον Ιβάν Σαββίδη.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση
αναφέρεται:
«Σκάνδαλο είναι η μόνη λέξη
που πάντα χαρακτήριζε την
υπόθεση της πολυιδιοκτησίας ΠΑΟΚ- ΞΑΝΘΗ.
Τώρα, μετά από έναν νόμο
που σκανδαλωδώς άλλαξε μέσα σε 12 ώρες για να
σώσει τις δυο ΠΑΕ από τον
υποβιβασμό, έχουμε και μια
απόφαση σκάνδαλο. Αυτή
της νεοσύστατης επιτροπής
εφέσεων της ΕΠΟ, που το
μπλοκ της εξυγίανσης υπε-

ρηφανεύεται ότι την εξέλεξε.
Μια απόφαση που προσπαθεί επί 100 σελίδες να πείσει ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και
η VIALAND είναι δυο ανεξάρτητες εταιρείες, που δεν
έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους!!! Δυο εταιρείες που
είναι επίσημα συνδεδεμένες
λειτουργικά και νομικά για
δεκαετίες, με κοινό διευθύνοντα σύμβουλο, τον Α.
Πιαλόγλου, κοινά μέλη στα
διοικητικά τους συμβούλια,
κοινούς μετόχους, κοινές
έδρες και εγκαταστάσεις
ζωτικών συμφερόντων (προπονητικό κέντρο, γήπεδο
κλπ).
Μια απόφαση όμως που δεν
κάνει καμία αναφορά στον
σερβιτόρο Καλπαζίδη, για το
πως με το μηδενικό πόθεν
έσχες βρέθηκε στην RFA των
εκατομμυρίων και του θείου
Ιβάν αλλά και τα εκατομμύρια που έβαζε σε μια νύχτα
στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ούτε
μια λέξη για την σχέση του
Καλπαζίδη με τον θείο Ιβάν,

τις εταιρείες του σε Κύπρο
και Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ.
Ίσως πιστεύουν έτσι ότι θα
διαγράψουν από την ιστορία
και τη συνείδηση του κόσμου τη συμμετοχή τους στο
μεγαλύτερο σκάνδαλο από
καταβολής επαγγελματικού
ποδοσφαίρου.
Ένα είναι το μόνο σίγουρο
ότι κατάφεραν όλοι μαζί,
βάζοντας ταφόπλακα στην
ακεραιότητα του αθλήματος,
να δώσουν ένα ξεκάθαρο
μήνυμα: «για να παίρνετε
πρωταθλήματα μην επενδύετε στο ποδόσφαιρο, αλλά
αγοράστε τις άλλες ομάδες
του πρωταθλήματος, βάζοντας μπροστινούς, κάντε
πολυιδιοκτησίες ελεύθερα.
Είναι πια νόμιμο».
Ντροπή είναι η μόνη λέξη
που χαρακτηρίζει όλη αυτή
τη φαρσοκωμωδία»
Στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ:
«Δικαίωση στη σκευωρία»
- Οι επόμενες κινήσεις της
ΠΑΕ
Ο ΠΑΟΚ αθωώθηκε στην

Εφέσεων για την υπόθεση
της πολυιδιοκτησίας με την
Ξάνθη και περνά στην αντεπίθεση.
Η Επιτροπή Εφέσεων αθώωσε τον ΠΑΟΚ για την υπόθεση πολυιδιοκτησίας με την
Ξάνθη και ήδη στην Τούμπα
ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Ο δικέφαλος δεν σκοπεύει
να μείνει στην απαλλακτική απόφαση της αρμόδιας
επιτροπής που έφερε και
την ηθική δικαίωση. Θα κινηθεί κατά όσων τον έμπλεξαν στην ιστορία αυτή και
μπήκαν στη διαδικασία να
«αμαυρώσουν» την ιστορία
της ομάδας πριν την ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, ο ΠΑΟΚ θα περάσει στην αντεπίθεση με νομικές δράσεις τόσο κατά της
ΕΕΑ όσο και κατά φυσικών
προσώπων, προβάλλοντας
ακόμα και οικονομικές αξιώσεις.

Δεν αποκλείεται να κορυφωθεί και η «κόντρα» με τον
Ολυμπιακό με ασπρόμαυρες
καταγγελίες, περί πιθανής
κυριαρχικής επιρροής σε
άλλες ομάδες.
«Ο αθώος δεν αθωώνεται. Ο
αθώος δικαιώνεται»
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μάλιστα έδωσε
και το στίγμα της με ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο
για δικαιώση, χωρίς ωστόσο
να έχει αποδοθεί «πλήρης
δικαιοσύνη».
Η ανακοίνωση:
Ο αθώος δεν αθωώνεται. Ο
αθώος δικαιώνεται. Η σημερινή μέρα αποτελεί δικαίωση της ιστορίας και της
αξιοπρέπειας του ΠΑΟΚ, του
Ιβάν Σαββίδη και όλων όσων
λοιδορήθηκαν και σπιλώθηκαν αυτούς τους 14 μήνες
καταγγέλοντας την πρωτοφανή, στα χρονικά, σκευωρία.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή ζήτησε να δικαστεί
επί της ουσίας η υπόθεση,
ούσα βέβαια ότι τακτικοί
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δικαστές δεν μπορούν να
αγνοήσουν τα πραγματικά
στοιχεία και να εξευτελιστούν σε όλη την Ελλάδα,
όσες πιέσεις ενδεχομένως
και αν τους ασκηθούν.Σήμερα όμως δεν αποδόθηκε
πλήρης δικαιοσύνη. Αυτή
θα αποδοθεί όταν ξηλωθούν
από κρατικές θέσεις και αξιώματα τα εκτελεστικά όργανα της σκευωρίας.
«Νίκη αξιοπρέπειας»
Εκ των νομικών συνεργατών
του ΠΑΟΚ, Νίκος Λαγαρίας,
σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης,
αναφέρθηκε στην αθωωτική
απόφαση της Εφέσεων.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την απόφαση της Επιτροπής:
«Η απόφαση είναι 106 σελίδες, που απευθύνονται σε
νομικούς. Υπάρχει μια παράγραφος που απευθύνεται
σε όλους. Νομίζω ότι είναι
η πρώτη απόφαση της νέας
σύνθεσης της Επιτροπής. Σε
αυτή την παράγραφο λέγονται τα πάντα, δηλαδή αποφαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν

κρίνεται πειθαρχικά ελεγκτέος ως υπαίτιος για την
παράβαση του άρθρου 69
παράγραφος 9 και σύμφωνα
με τα αναφερόμενα της απόφαση της ΕΕΑ. Δεν υπάρχει πολυϊδιοκτησία. Το λέει
πολύ καθαρά.

Επίσης, τόνισε ότι δεν ήταν
δεσμευτική η απόφαση της
ΕΕΑ και «η Επιτροπή Εφέσεων συμπληρώνει ότι ήταν και
αβάσιμη. Είναι μια πεντακάθαρη 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
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να ζήσω τη χαρά αυτή μετά
από εννέα μήνες προσπαθειών. 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».

Η Σίφνος θα διοργανώσει αγώνα σφαιροβολίας
με διεθνείς συμμετοχές
Θετικά ανταποκρίθηκε η Σίφνος στην πρόταση της ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων να διοργανωθεί αγώνας σφαιροβολίας
με διεθνείς συμμετοχές στις
Κυκλάδες.
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας
του αθλητισμού με την παρότρυνση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (World Athletics)
αλλά και του ΣΕΓΑΣ για αγώνες εκτός σταδίου η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων αναζήτησε
έναν χώρο εκτός σταδίου για
την διοργάνωση του αγώνα και
ο χώρος αυτός βρέθηκε στην
Σίφνο, κοντά στον Αρτεμώνα.
Στο προτεινόμενο σημείο εύκολα μπορεί να τοποθετηθεί
η απαιτούμενη βαλβίδα ρίψεων ενώ εξασφαλίζεται εύκολη
πρόσβαση τους θεατές για να
παρακολουθήσουν το αγώνισμα
Στόχος των διοργανωτών, του
Δήμου Σίφνου και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων είναι ο αγώνας
αυτός να αποκτήσει διεθνή
χαρακτήρα και σταδιακά να
καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικά μίτινγκ σφαιροβολίας

στον τόπο μας.
Η διεξαγωγή του τοποθετείται
χρονικά μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και
αναμένεται να αγωνιστούν 8
άνδρες και 8 γυναίκες σφαιροβόλοι 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 Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να έχουν τρεις αγωνιστικές ευκαιρίες, το μίτινγκ της
Σίφνου, τους αναπτυξιακούς
αγώνες Δήλεια στη Μύκονο
και τους Αιγαιοπελαγίτικους

αγώνες.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων ευχαριστεί δημόσια τον Δήμο
Σίφνου και τη Δήμαρχο Μαρία
Ναδάλη για την θετική ανταπόκριση 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 ελαστικού τάπητα στο στάδιο της
Μήλου οι Δυτικές Κυκλάδες
θα αναδειχτούν σε οικοδεσπότες αθλητικών, στιβικών
εκδηλώσεων με στόχο την
ανάπτυξη του αθλητισμού σε
αυτά τα νησιά, την καλλιέργεια
της αθλητικής παιδείας και την
προαγωγή του αθλητικού τουρισμού.
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Παναθηναϊκός: Συμφώνησαν ΠΑΕ – Ερασιτέχνης για τον Βοτανικό
Σε πλήρη συμφωνία, όσον αφορά τη μεταξύ τους διμερή συμφωνία για τη χρήση του νέου
ποδοσφαιρικού γηπέδου στην
περιοχή του Βοτανικού ήρθαν
το τελευταίο 24ωρο ο Ερασιτέχνης και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός,
ξεπερνώντας ένα σημαντικό
«αγκάθι», για την έναρξη του
πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» σε Βοτανικό και Λεωφόρο
Αλεξάνδρας.
Σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν, απ’ την πρώτη ημέρα που
θα «μπουν» ο Ερασιτέχνης και η
ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού στις νέες αθλητικές
εγκαταστάσεις στο Βοτανικό
(εγκαταστάσεις Α.Ο. και ποδοσφαιρικό γήπεδο), η ΠΑΕ θα
καταβάλλει επί μονίμου βάσεως
στον Αθλητικό Όμιλο το ποσό
των 500.000 ευρώ το χρόνο για
τη χρήση του ποδοσφαιρικού
γηπέδου.
Από εκεί και πέρα, για κάθε
εισιτήριο διαρκείας που θα
πωλείται από την ΠΑΕ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα «καρπώνεται» το ποσό των 50 ευρώ,
ενώ παράλληλα, θα τεθεί σε
εφαρμογή και η «υποχρεωτική»
κάρτα φιλάθλου, έναντι 10 ευρώ
για κάθε κανονικό εισιτήριο.
Η συγκεκριμένη «κάρτα φιλάθλου» θα πληρώνεται από κάθε
φίλο της ομάδας που θα πηγαίνει στο γήπεδο για αγώνες της

κογιάννη, όπου τον ενημέρωσε
για την επίτευξη της συμφωνίας
των δύο πλευρών, που ήταν και
το μεγαλύτερο «θέμα» ως τώρα
στις διμερείς συμβάσεις που θα
πρέπει να υπογραφούν έως τις
30 Ιουνίου, ανάμεσα σε όλες τις
εμπλεκόμενες -με το πρότζεκτπλευρές.
Η διμερής σύμβαση της ΠΑΕ με
το δήμο Αθηναίων έχει πλέον
δρομολογηθεί και είναι πολύ
πιθανό μέσα στις επόμενες ημέρες, να υπάρξει ένα συνολικό
«πακέτο» ανακοινώσεων από
τις τρεις πλευρές.
Από εκεί και πέρα, το επόμενο (καθοριστικό) βήμα για να
«τρέξει» σε σταθερή βάση το
όλο πρότζεκτ, είναι η επικύρωση των διμερών συμβάσεων
στις οποίες εμπλέκεται ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός από τη
Γενική Συνέλευση του Α.Ο., με
πλειοψηφία.

ποδοσφαιρικής ομάδας, μόνο
μία φορά το χρόνο, δίκην ενίσχυσης προς τον Ερασιτέχνη.
Επίσης, ο Α.Ο. δεν θα πληρώνει
χρήματα για τη συντήρηση και
τα λειτουργικά έξοδα των δικών
του αθλητικών εγκαταστάσεων
που θα ανεγερθούν στην περιοχή του Βοτανικού -με έξοδα
της ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή της
κοινοπραξίας των τραπεζών
Alpha Bank/Πειραιώς, βάσει

των όσων προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα και το μνημόνιο
συνεργασίας που υπεγράφη
στις 20 Νοεμβρίου- και θα του
παραχωρηθούν δωρεάν.
Με βάση τους πρώτους υπολογισμούς των ανθρώπων του Α.Ο.
και της ΠΑΕ, τα συνολικά, προβλεπόμενα έσοδα που θα έχει
σε ετήσια βάση ο Ερασιτέχνης
από τη συγκεκριμένη συμφωνία
θα προσεγγίζουν τα 2,5 εκατ.

ευρώ, δίνοντάς του πολύ μεγάλη «δυναμική».
Ποσό που «καλύπτει» τα «θέλω»
που είχε βάλει στο… τραπέζι η
πλευρά του Αθλητικού Ομίλου,
με τις δύο πλευρές να βρίσκουν
εντέλει τη «χρυσή τομή» κατόπιν… μαραθώνιων συζητήσεων.
Μάλιστα, μετά την επίτευξη της
συμφωνίας, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε επικοινωνία με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπα-

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και του γενικότερου
lockdown η όλη διαδικασία θα
χρειαστεί τουλάχιστον ένα δίμηνο για να προχωρήσει και να
φτάσει ως τη Γ.Σ., ωστόσο σε
όλο αυτό το διάστημα θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση από τον
Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό προς
τα μέλη του, προκειμένου να
γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια
της συμφωνίας, μέχρι να πάνε
στην… κάλπη.

Η θέση του Πλοηγού Αντιπάρου στην τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων
της κυκλαδικής καλαθοσφαίρισης με τον Παναγιώτη Φασούλα
Με την παρουσία του Πλοηγού
Αντιπάρου πραγματοποιήθηκε
η τηλεδιάσκεψη των εκπροσώπων της κυκλαδικής καλαθοσφαίρισης με τον Παναγιώτη
Φασούλα και τα μέλη της παράταξης του, η οποία διεκδικεί την
ομοσπονδία της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης στις επερχόμενες εκλογές. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ όμορφο
κλίμα με τον την «αράχνη» της
ελληνικής καλαθοσφαίρισης να
φαίνεται να γνωρίζει και να κατανοεί όλα τα προβλήματα που
του τέθηκαν
Ο πρόεδρος του Πλοηγού Αντιπάρου και αντιπρόεδρος της
Ε.Σ.Κ.Κ. τοποθετήθηκε αναφέροντας τα εξής:
« Γύρω από την ελληνική καλαθοσφαίριση ακούμε για πακτωλό εκατομμυρίων και εδώ

νησιών, απόρροια του μικρού
αριθμού αθλητών, ο υποχρεωτικός ορισμός ομίλων που συρρικνώνει την αγωνιστική σεζόν,
τα συνεχή ταξίδια και το κόστος
των μεταφορικών είναι μερικά
από τα μεγάλα και άλυτα προβλήματα της νησιωτικότητας.
Έτσι το να βγαίνει ένα νομοσχέδιο το οποίο να εξομοιώνει τις
ομάδες των Κυκλάδων με τις
ομάδες των μεγάλων πόλεων
και της ηπειρωτικής Ελλάδας
είναι το λιγότερο άστοχο.

στις Κυκλάδες λειτουργούμε
με την ζητιανιά. Βασιζόμαστε
σε ιδιωτικές χορηγίες και την
αγάπη μας για το άθλημα. Όσες

οικονομοτεχνικές μελέτες και
να συνταχτούν καμία δεν θα
βγάλει βιώσιμα τα σωματεία
των Κυκλάδων.

Η λειτουργιά των ερασιτεχνικών σωματείων βασίζεται στα
έσοδα από τις ακαδημίες, όμως
η πληθυσμιακή κατανομή των

Οι Κυκλάδες και όλες οι νησιωτικές περιφέρειες θα πρέπει
να θεωρηθούν ζώνες ειδικού
καθεστώτος από την ΓΓΑ και
προχωρώντας λίγο παραπέρα
θα πρότεινα και ζώνες επιδοτούμενες από την Ελληνική
Ομοσπονδία. »

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
ΚΑΝΕ CLICK
ΣΤΟ www.kykladiki.gr
Οι αγγελίες θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά δώρεαν
έφόσον δημοσιεύονται και στην έντυπη έκδοση

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται

από του Μπιρίκου) υπερυ-

κατάστη-

μα 500τ.μ. στον κεντρικό
δρόμο

Χώρας-Γαλανάδου

.ΤΗΛ:6908725753 (31-01)

ψωμένο ισόγειο διαμπερές
75 τ.μ. , κλιματισμός , ηλιακός και χώρο στάθμευσης(δυνατότητα επίπλωσης)
.Τηλ: 6973206616(03-02)

Ενοικιάζεται καινούρια διαμερίσματα για όλο το χρόνο

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ

στον Άγιο Προκόπιο (πίσω

Πωλείται οικόπεδο στα Αγγίδια Νάξου 300 τ.μ. εντός

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

σχεδίου με δρόμο και θέα .

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

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ- DESTINAΤΙΟΝ

ΑΠΟ ΝΑΞΟ - FROM NAXOS

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΟLLΟΝ

13:30

ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl

13:30

ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ - FROM VILLAGES
6:50

Πωλείται τεσσάρι διαμέρι-

07:30-16:05

σμα 86 τ.μ. στην Ν. Κυψέλη

ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ
KORONOS-SΚADO

11:00-13:30
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

12:00

12:30

ΜΕΛΑΝΕΣ - MELANES

07:20-12:00

07:40-12:15

ΕΓΓΑΡΕΣ-EGGARES

14:30

ΜΟΝΗ-ΜΟΝΙ

13:30

ΚΕΡΑΜΩΤΗ-KERAMOTI

13:30 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΑΝΑΚΟΣ-DΑΝΑΚΟS

13:30 ΤΡΙΤΗ

ΜΕΣΗ-MESSI

13:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΠΟΤΑΜΙA

14:30

ΑΠΟ ΝΑΞΟ

FROM NAXOS

νίες) τηλ : 2285022452(2001)
Πωλείται στην είσοδο του

ΤΡΙΤΗ

Τηλ:2285022452(20-01)

ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
07:40

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
ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)- ΑΓΕΡΣΑΝΙ

13:30
13:30

08:20
08:20

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

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

θήκη (κοντά στις συγκοινω-

στο δρόμο χωράφι 3 στεμ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

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)

,χωριστή κουζίνα και απο-

7:45
07:45

ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ

καινισμένο με δύο μπάνια

Αγίου Θελαλαίου , πάνω

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/01/21 KAI 6/02/21
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ

, 3ος όροφος , πλήρως ανα

10:30

07:20
07:00

Τηλ:6937151637 (27-01)

07:05-15:45

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS

ΚΥΝΗΔΑΡΟΣ-KINIDAROS

15

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

ΕΦΗΜΕΡΕΎΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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

16 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
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