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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
.

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" ΣΕΛ. 9

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Ο ΦΟΣΔΑ δεν είναι
κάποιος ιδιώτης
από άλλο πλανήτη.
Αποτελείται
από Δήμους και
Περιφέρειες

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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Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο κ. Δήμαρχος δε συμμετέχει
στα διοικητικά συμβούλια και στις συνελεύσεις του ΦΟΣΔΑ
για εμένα αποτελεί απιστία. Έχει πάρει μια εντολή η οποία είναι
να μας εκπροσωπεί στη συνέλευση. Αν δεν το κάνει αυτό
αθετεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγμα το οποίο
απαγορεύεται. Άρα μιλάμε για αθέτηση της εντολής,
της αρμοδιότητάς του, της ευθύνης του, άρα μιλάμε για απιστία.

Χρειάζεται ένας
δημόσιος ακτοπλοϊκός
φορέας που δεν θα έχει
σκοπό τον εμπορικό
ανταγωνισμό με τις
ιδιωτικές εταιρείες
αλλά θα λειτουργεί
για να αποκαταστήσει
την αδικία και
την απομόνωση
των
ΣΕΛΙ∆ΕΣ
7,8νησιωτών. Να
εξασφαλίσει την
απρόσκοπη σύνδεση
ανάμεσα στα νησιά και
την ηπειρωτική Ελλάδα,
αναφέρει ο Αντώνης
Γάκης γράφοντας για
τις ανάγκες της Αγονης
Γραμμής. Σελ. 3

Η μόνη λύση για να μην υπάρχουν
φαινόμενα διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύματος στο μέλλον είναι η
υπογειοποίηση του δικτύου. Το γεγονός
ότι στη Μύκονο έχει ήδη ξεκινήσει η
υπογειοποίηση του δικτύου απο τις
αρχές Δεκέμβρη και αναμένεται να
ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου είναι κάτι
πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον
γιατί στο νησί γίνεται κάτι που δεν έχει
γίνει σε πολλές άλλες περιοχές που
είναι στο Λεκανοπέδιο και μάλιστα σε
εύπορες περιοχές ( για παράδειγμα στα
Βόρεια Προάστια) και δεύτερον γιατί
αυτό διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό
την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της
Μυκόνου.

Προτείνονται διευθετήσεις
των κόμβων αεροδρομίου
και Ραντεβού

2 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
Παρασκευή 19
Φεβρουαρίου 2021
Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας

Κυκλαδική

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε.

ΕΚΔΟΤΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΝΤΟΡΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ

ΕΔΡΑ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 84 300
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
ΣΙΣΣΥ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΕΛΕΜΟΓΛΟΥ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΑΜΠΝΤΕΛΣΑΤΑΡ, ΑΛ ΑΧΡΆΜ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΥΗ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΑΡΗΣ, Cyclades24

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Σαν Σήμερα…
1848: Ο Καρλ Μαρξ και ο Φρίντριχ Ένγκελς δημοσιεύουν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο.
1878: Εκδίδεται στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος.
1913: Βαλκανικοί Πόλεμοι: Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό
κράτος.
1919: Δολοφονείται ο Γερμανός σοσιαλιστής Κουρτ Άισνερ. Ο θάνατός του έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της Βαυαρικής Σοβιετικής Δημοκρατίας και τη διαφυγή του κοινοβουλίου
και της κυβέρνησης από το Μόναχο.
1924: Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει τα Σοβιέτ της Ρωσίας, με την πεποίθηση να διευκολυνθεί η υπογραφή ελληνορωσικής σύμβασης εμπορικών ανταλλαγών.
1952: Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καταργεί τις αστυνομικές ταυτότητες για τους
πολίτες της.
1964: Σε τετράωρη εγχείρηση στο στομάχι υποβάλλεται ο βασιλιάς Παύλος στα ανάκτορα του
Τατοΐου παρουσία Βρετανού ραδιολόγου. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος ορίζεται αντιβασιλιάς.
1965: Δολοφονείται στη Νέα Υόρκη ο Μάλκολμ Χ.
1972: Πραγματοποιείται η ιστορική επίσκεψη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα.
1975: Σκάνδαλο Γουοτεργκέιτ: ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών,
Τζον Μίτσελ, και δύο πρώην σύμβουλοι του Λευκού Οίκου καταδικάζονται σε φυλάκιση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
AL-AHRAM
cyclades24
ΝΕΟ ΦΩΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Η φωτογραφία της ημέρας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
e-mail: info@kykladiki.gr
Τ.22850. 24681 22850. 26009
FAX: 2285026760

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
158043

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.

Το ταξίδι του Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 αποτέλεσε μία από τις πιο θεαματικές και
βαρυσήμαντες εξελίξεις της μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής. Αμεσα και μεσοπρόθεσμα
η Κίνα και οι ΗΠΑ με την προσέγγισή τους εξισορρόπησαν τη διαφαινόμενη τότε στρατιωτική
υπεροχή της Σοβιετικής Ενωσης.

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
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Δημόσιος Ακτοπλοΐκος Φορέας και μείωση του ΦΠΑ
για τις Κυκλαδες και τα νησιά εδώ και τώρα!!
*Αντώνης Γάκης
Οι ακτοπλοϊκές γραμμές δημοσίου ενδιαφέροντος κοινώς
οι λεγόμενες άγονες γραμμές
πρέπει να ανατεθούν άμεσα σε
ένα δημόσιο ακτοπλοϊκό φορέα
. Οι νησιώτες και ειδικά οι συμπολίτες μας των μικρότερων
νησιών δεν μπορεί να συνεχιστεί να αντιμετωπίζονται ως
πολίτες τρίτης κατηγορίας. Δεν
δύνανται να παρατηρούν τα καράβια να προσπερνάνε από τα
λιμάνια τους το χειμώνα ή να
έχουν εισιτήρια το καλοκαίρι
που είναι δυσβάσταχτα τόσο
για επισκέπτες όσο για τους
μόνιμους κατοίκους. Χρειάζεται
ένας δημόσιος ακτοπλοϊκός φορέας που δεν θα έχει σκοπό τον
εμπορικό ανταγωνισμό με τις
ιδιωτικές εταιρείες αλλά θα λειτουργεί για να αποκαταστήσει
την αδικία και την απομόνωση
των νησιωτών. Να εξασφαλίσει
την απρόσκοπη σύνδεση ανάμεσα στα νησιά και την ηπειρωτική
Ελλάδα , την τροφοδοσία και το
χαμηλό κόστος σε εισιτήρια και
εμπορικές μεταφορές στο αναφαίρετα συνταγματικό δικαίωμα
, στην προστασία της νησιωτικότητας . Με ταυτόχρονη ενίσχυση των δημοσίων ναυτικών
σχολών και προστασίας των
δικαιωμάτων των ναυτεργατών
, και στελεχών του ναυτικού
κάθε βαθμού θα δημιουργήσει ένα υγιές περιβάλλον στην
Ελληνική Ναυτιλία. Αντί να ξοδευονται εκατομμύρια ευρώ σε

μια μαύρη τρύπα επιδοτήσεων
των ιδιωτών που αδιαφορούν
για αν θα μείνει ο Νησιώτης για
μέρες χωρίς καμία επικοινωνία
με τον <<έξω κόσμο>> , ήρθε
η ώρα για το κράτος να δώσει
πίσω στους νησιώτες το αυτόνοητο. Έχουμε ένα ιδιαίτερο
νησιωτικό περιβάλλον με μια

μοναδική ειδικούς βάρους και
ομορφιάς κληρονομιά σε πολιτισμό , περιβάλλον και ιστορία
. Τα δρομολόγια των πλοίων
πρέπει να είναι αναρτημένα και
γνωστά μήνες πριν για να μπορούν κάτοικοι και τουρίστες να
σχεδιάσουν χωρίς εκπλήξεις
της τελευταίας στιγμής λόγω

της κερδοφορίας των εφοπλιστών τη ζωή και τις διακοπές
τους. Τα λιμάνια μας πρέπει να
εκσυγχρονισθούν και να σχεδιαστούν νέα λιμάνια κατάλληλα να υποδεχτούν το πλοίο της
γραμμής με κάθε καιρό χάρη
στους έμπειρους και γενναίους
καπετάνιους μας! Η ταυτόχρονη
μειώση του ΦΠΑ και η ενισχυμένη συνέχιση του του μεταφορικού ισοδύναμου και μια
γενναία οριζόντια απαλλαγή σε
ειδικούς φόρους στα καύσιμα

για ολα τα νησιά θα αποκαταστησει την συνεχιζόμενη αδικία
που βιώνουμε αποκλεισμένοι
αλλά περήφανοι κάτοικοι στους
βραχώδεις παραδείσους των
νησιών μας στις Κυκλάδες.
* Ο Αντώνης Γάκης είναι Διδάκτωρ Περιβάλλοντος και
ήταν υποψήφιος βουλευτής
στο Ν.Κυκλάδων και μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης τους ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Ευχαριστήριο Δήμου Αμοργού και Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης
Δήμος Αμοργού: «Το πέρασμα
της «Μήδειας» δεν άφησε ανεπηρέαστη την Αμοργό. Η κακοκαιρία ήταν πρωτοφανής με
χιονόπτωση και ανέμους που
έφταναν και τα 10 μποφόρ. Από
την πρώτη στιγμή που είχαμε
γνώση του μετεωρολογικού
δελτίου και την ενημέρωση από
την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας φροντίσαμε να πράξουμε ότι προβλέπεται για την
ασφάλεια των κατοίκων αλλά
και την υποστήριξη των βασικών
υποδομών όπως ή ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Δυστυχώς όμως η σφοδρότητα της
κακοκαιρίας ήταν τέτοια ώστε
προκάλεσε σημαντική βλάβη
στην ηλεκτροδότηση καθώς καλώδια κόπηκαν με αποτέλεσμα
να μείνουν χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες κάποιες περιοχές
της Αμοργού. Από τη στιγμή που
εντοπίστηκε η αιτία της βλάβης

της ΔΕΗ, Γιώργο Ρούσσο. Τους
εθελοντές, Νίκο Κωβαίο, Στέλιο
Κωβαίο, Γιάννη Νομικό, Αντώνη Λουδάρο, Ρουσσέτο Ρούσσο, Νικήτα Κωβαίο, Ευάγγελο
Δεσποτίδη, Νικόλα Νομικό και
Κωβαίο Νικήτα.»

δόθηκε μια μάχη με το χρόνο
που κάποιες στιγμές έδειχνε
άνιση καθώς τα καιρικά φαινόμενα ήταν ακραία. Δεν υπήρχε
όμως περίπτωση τα σπίτια του
νησιού να μείνουν χωρίς ρεύμα,
χωρίς ζεστασιά. Για αυτό φρόντισε το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ και οι εθελοντές που προσέφεραν ακόμα μια φόρα την
ανεκτίμητη υπηρεσία τους. Δεν

υπάρχουν λόγια για να ειπωθεί
το μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους
εργαζόμενους, που με πάθος
και αυταπάρνηση μετά από
δέκα ολόκληρες ώρες, μέσα
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες,
κατάφεραν να δώσουν ξανά το
ρεύμα στην Κάτω Μεριά Αμοργού. Προκειμένου να φωτίσουν,
να ζεστάνουν, να προφυλάξουν
τους συμπολίτες μας ήταν σκαρ-

φαλωμένοι στις κολώνες για να
ενώσουν τα καλώδια μέσα στο
χιόνι και τις δυνατές ριπές του
ανέμου. Ευχαριστούμε μέσα
από την καρδιά μας: Το εξωτερικό συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ;
, τον προϊστάμενο Δημήτρη
Κωβαίο,τον Αντώνη Κουμάκη
και τον Γιώργο Συμιδαλά. Τον
προϊστάμενο του εργοστασίου

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρκεσίνης Ελευθέριος
Κωβαίος: «Η τοπική κοινότητα
Αρκεσίνης εκφράζει τις θερμές
της ευχαριστίες προς το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ
που για άλλη μια φορά, παρά
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες
που επικρατούν στο νησί μας,
κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια μαζί με την γενναία
συμβολή της νεολαίας της Κάτω
Μεριάς, ώστε να αποκατασταθεί
το γρηγορότερο δυνατό η βλάβη
στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής μας. Τους ευχαριστούμε
πολύ, ο Θεός να τους έχει πάντα
υγιείς!»
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Ενισχύεται η πολιτική προστασία της ΕΕ, αντιδρώντας στην
άνευ προηγουμένου εμπειρία της πανδημίας COVID-19
Επιμέλεια:
Σίσσυ Αλωνιστιώτου
Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ δημιουργήθηκε
το 2013 ως σύστημα εθελοντικής συμμετοχής των κρατών
μελών για να συνδράμει τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση
των όλο και συχνότερων φυσικών καταστροφών. Από το 2019,
με τη δημιουργία του rescEU,
η ΕΕ μπορεί να προμηθεύεται
συλλογικά πόρους για την παροχή βοήθειας σε χώρες που
έχουν πληγεί από καταστροφές,
όταν η ικανότητα των κρατών
μελών να ανταποκριθούν σε καταστροφές είναι βρίσκεται στα
όριά του.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής κρίσης της πανδημίας
COVID-19, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ διευκόλυνε τον επαναπατρισμό
περισσότερων από 90.000 Ευρωπαίων πολιτών από όλο τον
κόσμο. Πάνω από 1,3 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες, καθώς και αναπνευστήρες, μέσα
ατομικής προστασίας, θεραπευτικά μέσα και άλλες προμήθειες
έχουν αγοραστεί και διαμοιραστεί μέσω του rescEU για τη
στήριξη των εθνικών συστημάτων υγείας. Ένα νέο στρατηγικό
ιατρικό απόθεμα στο πλαίσιο
του rescEU, το οποίο επί του
παρόντος φιλοξενείται από εννέα χώρες της ΕΕ, επιτρέπει
στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα σε
κρίσεις.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να ενισχύσουν το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο για την πολιτική προστασία, αντιδρώντας στην άνευ
προηγουμένου εμπειρία της
πανδημίας COVID-19. Στόχος
των νέων διατάξεων είναι να
εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ και τα
κράτη μέλη θα είναι καλύτερα
προετοιμασμένα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης μεγάλης κλίμακας,
ιδίως όταν αυτές επηρεάζουν
ταυτόχρονα πολλές χώρες.
Για την ταχύτερη παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση
κρίσεων, η Επιτροπή θα είναι
σε θέση να αποκτήσει άμεσα τις
απαραίτητες προμήθειες, υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
μέσω του rescEU. 1,263 δισ.
ευρώ θα διατεθούν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της
ΕΕ στο πλαίσιο της περιόδου
χρηματοδότησης
2021-2027,
ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα 2,056 δισ. ευρώ
του Σχεδίου Ανάκαμψης της ΕΕ.
Οι συνολικοί πόροι του προϋπολογισμού στην κατεύθυνση αυτή

πενταπλασιάζονται σε σχέση με
την προηγούμενη επταετή περίοδο. Το Κοινοβούλιο μερίμνησε ώστε να χρηματοδοτηθούν
επαρκώς οι τρεις πυλώνες του
μηχανισμού (πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστροφών), προστατεύοντας τα
κονδύλια για την πρόληψη.
Κάθε φορά που οι πόροι του
rescEU χρησιμοποιούνται από
τα κράτη μέλη, η δράση της ΕΕ
θα είναι πλέον πιο ορατή και
θα τυγχάνει μεγαλύτερης αναγνώρισης, καθώς οι χώρες που
απευθύνονται στο μηχανισμό
θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι
τους διατίθενται πόροι προερχόμενοι από την ΕΕ. Η Επιτροπή
και τα κράτη μέλη θα καθορίσουν επίσης συγκεκριμένους
στόχους για την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας στις καταστροφές, στηρίζοντας τις δράσεις
πρόληψης και ετοιμότητας. Η
θέσπιση των στόχων αυτών
αποσκοπεί στη βελτίωση της
ικανότητας της ΕΕ και των κρατών μελών να αντεπεξέρχονται
στις επιπτώσεις των μεγάλης

κλίμακας διασυνοριακών καταστροφών.
Δηλώσεις
Ο εισηγητής Νίκος Ανδρουλάκης (Σοσιαλιστές, Ελλάδα)
δήλωσε: «Πριν από ένα χρόνο, η πανδημία χτύπησε την
πόρτα της Ευρώπης. Πριν από
ένα χρόνο, δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημα της Ιταλίας
για στήριξη μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της
Ένωσης, καθώς τα κράτη μέλη
βρίσκονταν αντιμέτωπα με το
φάσμα των άμεσων επιπτώσεων της πανδημίας. Η συμ-

φωνία που πετύχαμε σήμερα
εξασφαλίζει ότι καμία έκκληση
για βοήθεια από χώρα της ΕΕ
προς την Ένωση δεν θα μείνει
αναπάντητη. Είμαι περήφανος
για την ταχύτητα, την αίσθηση
του επείγοντος και τη φιλοδοξία
που ενέπνευσε το Κοινοβούλιο
τόσο στις προτάσεις του, όσο και
στο αποτέλεσμα αυτό. Η ταχεία
εφαρμογή του μηχανισμού θα
είναι πλέον καίριας σημασίας».
Επόμενα βήματα: Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται τώρα να εγκρίνουν το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες για την Μήδεια
Ο διοικητής περιφερειακής
πυροσβεστικής διοίκησης Νοτίου Αιγαίου και αρχιπύραρχος
Παναγιώτης Χ. Κοτρίδης σε
δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:
Σας ενημερώνουμε, ότι για την
αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «Μήδεια» που
έπληξαν και το Νότιο Αιγαίο,
όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου είχαν τεθεί σε μερική
επιφυλακή και επενέβησαν
όπου απαιτήθηκε.
Συγκεκριμένα κατά το χρονικό
διάστημα από 14 Φεβρουαρίου έως 18 Φεβρουαρίου 2021,
οι Υπηρεσίες μας κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν τα παρακάτω
συμβάντα: Στην νήσο Κάρπαθο

απεγκλωβίστηκαν τέσσερεις
ενήλικες και ένα παιδί στην
περιοχή Λάστο, λόγω χιονόπτωσης, η Υπηρεσία επενέβη
με ένα όχημα και δύο υπαλλήλους. Επίσης, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα που επέβαιναν
σε Ι.Χ. στην περιοχή Απέρι,

λόγω έντονης χιονόπτωσης, η
Υπηρεσία επενέβη με ένα όχημα και δύο υπαλλήλους. Στις
νήσους Κω, Σύρο και Σαντορίνη, κληθήκαμε για παροχές
βοηθείας και κοπές δέντρων,
καθώς και για μετακίνηση αφαίρεση αντικειμένων στις

νήσους Νάξο και Πάρο, οι
οποίες αποκολλήθηκαν λόγω
των θυελλωδών ανέμων. Γενικότερα πέραν των συμβάντων,
για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων, το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Κέντρο Νοτίου Αιγαίου, από τη

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021
και μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει
δεχθεί 24 κλήσεις και συγκεκριμένα: 16 παροχές βοηθείας
για απεγκλωβισμούς, κοπές
δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, 4 αστικές πυρκαγιές
και 4 δασικές πυρκαγιές.
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Η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης
και το παράδειγμα της Μυκόνου
Η υπογειοποίηση του δικτύου
ηλεκτροδότησης και το παράδειγμα της Μυκόνου, οδηγός
μετά το τεράστιο πρόβλημα που
προέκυψε στην Αττική, αναφέρει το mykonosvoice.gr
Μεγάλη συζήτηση και καυγάς
στη Βουλή για τις πολιτικές
αλλά και άλλες ευθύνες που
υπάρχουν σχετικά με το ποιος
φταίει για το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες οικογένειες
έμειναν ή είναι ακόμα χωρίς
ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι τα
καιρικά φαινόμενα ήταν τα χειρότερα των τελευταίων 40 ετών
όσον αφορά τις χιονοπτώσεις
κάτι που προκάλεσε την πτώση
πολλών δέντρων κοντά στα καλώδια της ΔΕΗ με τις γνωστές
συνέπειες. Η μόνη λύση για
να μην υπάρχουν ανάλογα σε
αταξία έκταση φαινόμενα στο

μέλλον είναι η υπογειοποίηση
του δικτύου. Το γεγονός ότι στη
Μύκονο έχει ήδη ξεκινήσει η
υπογειοποίηση του δικτύου απο
τις αρχές Δεκέμβρη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη

Μαρτίου είναι κάτι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον
γιατί στο νησί γίνεται κάτι που
δεν έχει γίνει σε πολλές άλλες
περιοχές που είναι στο Λεκανοπέδιο και μάλιστα σε εύπορες

περιοχές ( για παράδειγμα στα
Βόρεια Προάστια) και δεύτερον
γιατί αυτό διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την απρόσκοπτη
ηλεκτροδότηση της Μυκόνου.
Βέβαια η αναβάθμιση των υπο-

δομών θα πρέπει να έχει και
συνέχεια γιατί πολλά ζητήματα
είναι σε εξέλιξη και πρέπει να
ολοκληρωθούν σε ένα κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό όπως είναι η Μύκονος.

Η Αμοργός δίνει κίνητρα στους νέους γιατρούς
Θεοδώρα Πετρολιάγκη
Στο Open TV και στην εκπομπή
«Ώρα Ελλάδος» φιλοξενήθηκε
η Αντιδήμαρχος Τουριστικής,
Πολιτιστικής Προβολής και
Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου
Αμοργού, Πόπη Δεσποτίδη.
Η κα Δεσποτίδη μεταξύ άλλων
ανέφερε ότι τα μικρά νησιά
αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα στον τομέα της υγείας
και στις προσλήψεις δύο ιατρών
που ενέκρινε η 2η ΥΠΕ για την
Αμοργό και πιο συγκεκριμένα
για Παιδίατρο και για Γενικό Ιατρό ή Καρδιολόγο.
Για την επίλυση του προβλή-

ματος αυτού δήλωσε ότι το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Αμοργού συμφώνησε ομόφωνα
ότι θα δοθούν επιδόματα ύψους
11,000 ευρώ για όποιον δηλώσει
πρώτος ενδιαφέρων και 6,000
για τον δεύτερο. Το ποσό αυτό
προκύπτει από ένα μηνιαίο επί-

δομα που δίνει η περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου και από τους
πόρους του Δήμου.
Τόνισε επίσης πως ο Δήμος παρέχει δωρεάν στέγαση στους
ιατρούς. Επισήμανε πως η θέση
ιατρού που έχουν περισσότερο

ανάγκη είναι του παιδιάτρου, διότι υπάρχουν πολλά παιδιά στο
νησί και η προηγούμενη σύμβαση με παιδίατρο με υπήρξε
έληξε τον περασμένο Νοέμβριο.
Από τότε μέχρι σήμερα επισκέφτηκε ένας παιδίατρος το νησί
όπου και εξέτασε γύρο στα 60

παιδάκια τον οποίο και ευχαρίστησε αλλά δυστυχώς αυτή
δεν είναι λύση και ζητά μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Τέλος
ευχαρίστησε για την φιλοξενία
στην εκπομπή και προσκάλεσε
τον κόσμο στην «καθαρή από
covid-19 Αμοργό».

Σύσταση για την προστασία της υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων διανομέων (delivery)
Από το Γραφείο Τύπου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε
η ακόλουθη ανακοίνωση: Το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας
υπόψη τις εξαιρετικά αντίξοες
καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα, καθώς και το μεγάλο κοινωνικό
έργο που προσφέρουν οι εργαζόμενοι διανομείς, συστήνει
στους εργοδότες, στο πλαίσιο
της υποχρέωσής τους να λαμ-

βάνουν μέτρα για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων
τους, να εφοδιάσουν τους διανομείς άμεσα με τον κατάλληλο
εξοπλισμό προστασίας (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή
προστασίας, κ.λπ.), ώστε υπό
αυτές τις καιρικές συνθήκες να
διασφαλίζεται επαρκώς η υγεία
και η ασφάλειά τους. Προέχει
η προστασία των εργαζομένων
διανομέων, κυρίως δε κατά τις
βραδινές ώρες που οι συνθήκες
θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες.

Οι εργοδότες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην θέτουν
σε κίνδυνο τους εργαζόμενους
τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ειδικά υπό τις
παρούσες καιρικές συνθήκες.
Σε κάθε περίπτωση οι όποιες
καταγγελίες γίνουν στο Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
για την παραβίαση των μέτρων
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων διανομέων θα εξεταστούν όλες με την απαιτούμενη
αυστηρότητα.
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Ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του Συστήματος
Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του Συστήματος Παροχής
Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για τη διαχείριση
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
την ενίσχυση της παροχής των
γεωργικών συμβουλών, καθώς
και την εφαρμογή του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020,σε
όλη την Ελληνική Επικράτεια με
σκοπό την στήριξη Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.
Ήδη το προσχέδιο της υπουργικής απόφασης της ηγεσίας
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει
αναρτηθεί προς διαβούλευση
στο http://pconsult.minagric.
gr/index.php/el/. Πρόκειται για
ένα Σύστημα Παροχής Συμβουλών μέσω του οποίου εξασφαλίζεται στους αγρότες όλης της
επικράτειας που το επιθυμούν,
η δυνατότητα να έχουν εύκολη
και κυρίως δωρεάν πρόσβαση
σε κρίσιμες πληροφορίες συμβουλευτικής υποστήριξης από
τους Έλληνες Γεωτεχνικούς
που θα καλύπτουν ολόκληρο
το φάσμα των απαιτήσεων μιας
γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού
μοντέλου του πρωτογενή τομέα.
Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών ενεργοποιείται για πρώτη
φορά και αποτελεί μια καινοτομία που εντάσσεται στο
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
της κυβέρνησης και του ΥΠΑΤ
για εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας, με στόχο
να αποκτήσουν μεγαλύτερη
προστιθέμενη αξία και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Είναι
δε αποτέλεσμα της στενής και
συντονισμένης εργασίας του
αρμοδίου υφυπουργού Γιάννη
Οικονόμου με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Κώστα Μπαγινέτα και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
του ΠΑΑ, οι οποίοι ενήργησαν
άμεσα εφαρμόζοντας σχετικές
εντολές του ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιου
Λιβανού, για επιτάχυνση δράσεων και προγραμμάτων που
αφορούν στον εκσυγχρονισμό
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, καινοτόμων λύσεων και
νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα.
Πρόκειται για υπηρεσίες που
εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν από τουλάχιστον 35.000
αγρότες και νέους αγρότες. Το
πρόγραμμα είναι προϋπολογι-

να έχουν εύκολη και κυρίως
δωρεάν πρόσβαση στην πληροφορία και κυρίως στην επιστημονική γνώση που είναι αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό
των καλλιεργειών τους».
Στόχος του μέτρου είναι να μπει
η γεωργική συμβουλή στην
κουλτούρα του αγρότη. «Με
τους Γεωργικούς συμβούλους
συνδέουμε την παραγωγή με
την αναγκαία επιστημονική
υποστήριξη που πρέπει να έχει
ο σύγχρονος αγρότης προκειμένου να ενισχύσει την ποιότητα,
την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της καλλιέργειας
του. Η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα περνά από την
εμπεριστατωμένη επιστημονική
γνώση», τονίζει o Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Οικονόμου.
Με την ενεργοποίηση του μέτρου η Ελλάδα κάνει ένα πολύ
ουσιαστικό βήμα προς την
κατεύθυνση της συστηματικής επιστημονικής υποστήριξης των παραγωγών, συνθήκη
που βρίσκεται πολύ ψηλά στις
προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ.
Όσοι γεωργοί και κυρίως νέοι
γεωργοί επιθυμούν, θα δύνανται να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική
απόδοση της εκμετάλλευσής
τους, ώστε να λαμβάνουν τις
σωστές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και
περιβαλλοντική διαχείριση της
εκμετάλλευσής τους. Η χρήση
των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς,
θα ενθαρρύνεται, χωρίς αυτοί
να επιβαρύνονται με το κόστος
της συμβουλής.
σμού 80 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτείται με 60 εκατ. ευρώ από
την ΕΕ και τα υπόλοιπα 20 εκατ.
ευρώ αποτελούν εθνική συμμετοχή.
Όπως σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός

«πρόκειται για πρόγραμμα καίριας σημασίας, που προσανατολίζεται στον εκσυγχρονισμό
του παραγωγικού μοντέλου του
αγροτικού τομέα. Μέσω των γεωργικών συμβούλων εξασφαλίζουμε σε όλους τους αγρότες
της επικράτειας τη δυνατότητα

Συγκεκριμένα, οι συμβουλές
που παρέχονται στις γεωργικές
(φυτικής ή /και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται σε: Συμβουλές που
παρέχονται για τις κανονιστικές
απαιτήσεις διαχείρισης ή/και
πρότυπα για ορθές γεωργικές

και περιβαλλοντικές συνθήκες
καθώς και την διατήρηση της
βιοποικιλότητας.
Συμβουλές
που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως
έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της
οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.
Συμβουλές που παρέχονται για
την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από
τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου που αφορά
στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας.
Συμβουλές
στο γεωργικό τομέα σχετικά με
δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
και προωθούν την προσαρμογή
της γεωργίας. Συμβουλές για
την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
Συμβουλές που αποσκοπούν
στη βελτίωση της βιωσιμότητας
και της ανταγωνιστικότητας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
την αύξηση της προστιθέμενης
αξίας του γεωργικού προϊόντος.
Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών θα λειτουργεί σε κάθε
Περιφέρεια. Έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,
γεωτεχνικοί ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία
πιστοποίησης των και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.
Οι συμβουλές θα συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίηση
του επιδιωκόμενου στόχου της
καινοτομίας, μεταξύ άλλων και
με τη διάχυση επιτυχημένων
προσπαθειών καινοτομίας των
επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ
στις ομάδες στόχου. Οι παρεχόμενες συμβουλές που σχετίζονται με το περιβάλλον και το
κλίμα συμβάλουν άμεσα στην
αειφορία του αγρο-διατροφικού
συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος
και της κλιματικής αλλαγής.
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Ο Ελληνισμός του Καΐρου τίμησε τα ονομαστήρια
του Πατριάρχη Θεόδωρου και του ευχήθηκε έτη πολλά
Κάτια Τσιμπλάκη
Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασε η
Ελληνική Παροικία στο Κάιρο
τα ονομαστήρια του Πάπα και
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και
Πάσης Αφρικής κ.κ Θεόδωρου Β’.
Το πρωί τελέσθηκε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Αγ.
Γεώργιο, τη Ροτόντα της Ανατολής, την οποία παρακολούθησε σύσσωμη η παροικία του
Καΐρου, για να δώσει τις ευχές
της στον Προκαθήμενο του
Δευτερόθρονου Πατριαρχείου,
ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής.
Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι
στιγμές κατά τις οποίες οι μαθητές από την Ορθόδοξη Ακαδημία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας τραγούδησαν στον
Πατριάρχη Θεόδωρο ελληνικά
τραγούδια. Ενώ όπως σημείωσε στο λόγο του για πρώτη
φορά εορτάζει τα ονομαστήριά
του στο Κάιρο, καθώς τα προηγούμενα χρόνια ταξίδευε στα
βάθη της Αφρικής και ήταν
μαζί με τα ταπεινά παιδιά και
τους πονεμένους ανθρώπους.
Θυμήθηκε όμως και τα έτη στο
Καμαρούν και στη Ζιμπάμπουε
κατά τα οποία εόρτασε ολομόναχος χωρίς να έχει την παρηγοριά έστω και ενός ατόμου,
χωρίς να τους ευχηθεί κάποιος
έτη πολλά.
«Σήμερα σε αυτά τα χρόνια της
πανδημίας, γυρίζω το βλέμμα
μου δεξιά και αριστερά γιατί δεν είμαι μόνος, έχω εσάς
παιδιά μου και αδελφοί μου».
Ο Προκαθήμενος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για
τους Πρέσβεις της Ελλάδος και
της Κύπρου οι οποίοι ήταν και
εκείνοι εκεί για να τους ευχηθούν.
Ο Πατριάρχης Θεόδωρος ευχαρίστησε και τον Πρόεδρο
της Ε.Κ.Κ κ. Χρήστο Καβαλή,
το οποίο όπως είπε γνωρίζει
από παλιά, για τον οποίο όπως
είπε αγαπά το έργο του Πατριαρχειου Αλεξανδρείας. «Είστε
πάντα κοντά μας, σας ευλογώ.
Εύχομαι στις Κοινότητες, Ελληνόφωνες και Αραβόφωνες
να τις σκεπάζει πάντα η Χάρις

του Θεού».
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε ο Πατριάρχης Θεόδωρος και

στον Πρόεδρο της Αιγύπτου
Αμπτέλ Φατάχ Αλ Σίσι και
ευχήθηκε να τον έχει ο Θεός

καλά. «Η πόρτα της Αφρικής η
Αίγυπτος να είναι πάντα ανοιχτή και ευλογημένη».
Τον
Πατριάρχη
Θεόδωρο
πλαισίωσαν σεπτοί ιεράρχες
του Πατριαρχικού Θρόνου , ο
Μητροπολίτης Ερμουπόλεως
(Τάντας) Νικόλαος, ο Μητροπολίτης Μέμφιδος και Πατριαρχικός Επίτροπος Καΐρου κ.
Νικόδημος, ο Μητροπολίτης
Ναυκράτιδος και Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας
κ. Νάρκισσος, ο Επίσκοπος
Ταμιαθέως Γερμανός.
Επίσης, το λόγο με τις ευχές
προς τον Πατριάρχη Θεόδωρο
διάβασε ο Καθηγούμενος της
Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου, Αρχιμ. Δαμασκηνός
Αλαζράι ενώ παραβρέθηκε και
ο Μ. Εκκλησιάρχης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Αρχιμ.
Στέφανος Σουλιμιώτης, οι πατέρες της Μονής Ιωακείμ και
Παϊσιος. Επίσης, παραβρέθηκαν και επίσκοποι της Κοπτικής Εκκλησίας. Τους ύμνους
έψαλλε ο Πρωτοψάλτης της
Ε.Κ.Κ κ. Ιωάννης Κούντριας.
«Αποτελεί, προς τούτοις, ξεχωριστή ευλογία, ιδιαίτερη
τιμή και φωτεινό σημείο στη
σύγχρονη ιστορία της Ιεράς
Πατριαρχικής και θεοβαδίστου
Μονής του Αγίου Γεωργίου
Παλαιού Καΐρου, η επιλογή της
Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος να εορτάσετε τα Σεπτά
σας ονομαστήρια εδώ, στο Μοναστήρι που τόσο αγαπάτε και
που σας αξίωσε η Χάρις του
Θεού με την άοκνη φροντίδα,
την εργατικότητα και το όραμά
Σας να χαραχθεί το Σεπτό σας
όνομα με χρυσά γράμματα στην
χορεία των Κτητόρων της Ιεράς
Μονής, ως ο Μέγας εκ βάθρων

ανακαινιστής της Μεγάλης Ροτόντας της Ανατολής κατά τον
εικοστό πρώτο αιώνα», τόνισε
μεταξύ άλλων ο Καθηγούμενος
του μοναστηριού Αρχιμ. Δαμασκηνός.
Τις ευχές του έδωσε στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας του
Αποστόλου Μάρκου ο Πρέσβης
της Ελλάδος στο Κάιρο κ. Νικόλαος Γαριλίδης, η Γενική
Πρόξενος κ. Μαρία Ζήση, ο
Ακόλουθος Άμυνας Πλοίαρχος
του Πολεμικού Ναυτικού Γιώργος Χατζής, ο Πρέσβης της
Κύπρου στο Κάιρο κ. Όμηρος
Μαυρομάτης και ο Αναπληρωτής Κύπρίος Πρέσβης κ. Δημήτρης Χριστοφίδης.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής και η Γενική
Γραμματέας της Ε.Κ.Κ κ. Χρυσάνθη Σκουφαρίδου προσέφεραν εκ μέρους της Κοινότητας δώρα στον Πατριάρχη
Θεόδωρο, ανάμεσά τους και
δερματόδετους τόμους από το
«Νέο Φως», την εφημερίδα
της Ε.Κ.Κ. Ξεχωριστή όμως
ήταν και η έκπληξη που επεφύλαξε η Ιερά Μονή του Αγ.
Γεωργίου στον Πατριάρχη, ένα
γλυκό με την εικόνα του Αγίου
Θεοδώρου του Τήρωνος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θεία
Λειτουργία παραβρέθηκε και
ο Πρόεδρος των ελληνορθοδόξων αραβοφώνων της Αιγύπτου κ. Κλωντ Νακάς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τέθηκαν προς ευλογία των πιστών
και προσκύνημα τμήμα των
λειψάνων του Αγίου Γεωργίου
καθώς και των εν Αιγύπτω νεομαρτύρων Γαβριήλ και Κυρμιδώλη.
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Βασίλης Βρούτσης: ο κ. Δήμαρχος αθετεί

την εντολή που έχει πάρει, την αρμοδιότητά του,
την ευθύνη του, άρα μιλάμε για απιστία
Συνέντευξη
στον Λάμπρο Δεμερτζή
Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη
Δημιουργίας» τον κ. Βασίλη
Βρούτση. Είστε αισιόδοξος
εσείς γενικά; Για τη σεζόν και
δε μιλάω μόνο για την τουριστική αλλά γενικά για τη Νάξο
μας;
Η αλήθεια είναι ότι γενικά είμαι
αισιόδοξος αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δε μπορείς να τα υπολογίσεις, όπως
είναι οι συνθήκες που ζούμε
σήμερα, είτε αυτά αφορούν την
κακοκαιρία, είτε αυτά αφορούν
κυρίως την πανδημία και την
κρίση που έχει επέλθει λόγω
αυτής.
μα πως να λειτουργήσεις κάτι
που όπως είπατε και εσείς είναι ένα πρωτόγνωρο θέμα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο,
δεν απασχολεί μόνο τη χώρα
μας και θα πουν ότι εμείς σαν
χώρα πήγαμε καλά σε σχέση
με άλλες ευρωπαϊκές. Είναι
αυτό που λέμε, ναι μεν πέτυχε
η εγχείρηση αλλά ο ασθενής
απεβίωσε. Δηλαδή στο τέλος
η οικονομία δεν θα επιβιώσει;
Και δεν αναφερόμαστε γενικά, μιλάμε για την οικονομία
του διπλανού μας που έχει το
κατάστημα, που έχει το εστιατόριο, που έχει το μικρό ξενοδοχείο.

Βέβαια συνέπειες της πανδημίας είναι και οι οικονομικές
καταστάσεις που βιώνουμε και
προφανώς και εσείς γνωρίζετε
τα προβλήματα, είτε από παράγοντες, είτε από φορείς, είτε
από κλάδους ότι κάτι, όχι δε
πάει καλά, αυτό είναι το μόνο
σίγουρο, αλλά τι πρέπει να γίνει για να πάει καλά. Το τελευταίο παράδειγμα που είχαμε
ήταν η παράδοση των κλειδιών
από τους επιχειρηματίες της
εστίασης.
Αυτή ήταν μια συμβολική κίνηση με την έννοια ότι πραγματικά
ο κλάδος της εστίασης όπως και
πολλοί άλλοι κλάδοι περνάνε
πολύ δύσκολες μέρες. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να
μπορέσουμε να αποκατασταθεί
η εμπιστοσύνη που έχουν οι
πολίτες προς την πολιτεία και
θεωρώ ότι λόγω διαφόρων, να
το πω, αλλοπρόσαλλων αποφάσεων που παίρνονται, από το
γεγονός ότι βλέπουμε να μην
υπάρχει καμία πραγματική συνεννόηση μεταξύ των ειδικών
και της κυβέρνησης. Άρα το
πρώτο που πρέπει να γίνει είναι
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις αποφάσεις της διοίκησης, κάτι που δε
βλέπω να γίνεται αλλά αντίθετα
να αυξάνεται λόγω των διφορούμενων αποφάσεων που αμφισβητούνται από τους πολίτες.
Και ξέρετε δεν μπορεί κανείς να
πει τίποτα για τη συμπεριφορά
των πολιτών, με την έννοια ότι
στο πρώτο κύμα έδειξαν ότι
μπορούν να πειθαρχήσουν όταν
βλέπουν να υπάρχει μια λογική
στις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται, συνεπώς το πρώτο

Αυτή η οικονομική κρίση είναι
μέσα σε όλα τα σπίτια αυτή τη
στιγμή και ακόμα αν δεν είναι
άμεση με το επάγγελμα του
καθενός μας είναι έμμεση γιατί
όλα είναι αλυσίδα και ξέρετε είναι πολύ μικρός τόπος η Ελλάδα. Από κει και πέρα πράγματι
υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, δεν είμαι ειδικός και
δε θέλω να μπω σε διαδικασία
να αντικρούσω συγκεκριμένες
αποφάσεις ή να κάνω προτάσεις
εγώ γιατί θα ήταν και επικίνδυνο ξέρετε.

είναι αυτό, κανείς δε μπορεί
να ρίξει την ευθύνη όλη στην
κυβέρνηση γιατί είναι κάτι το
οποίο είναι πρωτοφανές, κανείς
δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει
με ασφάλεια, κανείς δε μπορεί
να πει τι πραγματικά πρέπει να

γίνει. Τουλάχιστον όμως από
άποψη λογικής και από άποψη
ευθύνης από τους αρμοδίους
είναι το πρώτο νομίζω που πρέπει να γίνει.
Από την άλλη θα πει κάποιος,

Θα ήθελα να πάμε λίγο στα θέματα της Νάξου. Επειδή έχει
γίνει πολύ συζήτηση και με το
ΦΟΣΔΑ και με τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ήθελα
τη δική σας άποψη, γιατί εδώ
έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα
που αφορά θα έλεγε κανείς και
σε προσωπικό επίπεδο πια, τον
Δήμαρχο της Νάξου και τον
Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου. Η
δική σας η θέση στο συγκεκρι-

μένο ζήτημα;
Καταρχάς δεν θα έπρεπε να
υπάρχουν προσωπικές θέσεις
τύπου να δημιουργούνται προσωπικές διενέξεις, προσωπικές
διαφορές μεταξύ του Δημάρχου
και του Περιφερειάρχη. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν
κάποιες ιδιότητες και στην ουσία είναι εντεταλμένοι από το
λαό της Νάξου και από το Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνουν
κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Από την άλλη πάλι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή η
διαφορά, όποιος και να φταίει,
να δημιουργήσει τέτοια κατάσταση όπου θα διαλυθούν οι
σχέσεις Δήμου και Περιφέρειας, γιατί μη ξεχνάμε, ανεξάρτητα από το ποια σχέση μπορεί να
έχει δημιουργηθεί μεταξύ των
αντρών αυτών η Περιφέρεια και
ο Δήμος είναι δύο θεσμοί. Είναι
δύο θεσμοί αυτοδιοικητικοί και
πρέπει να συνεργάζονται για το
καλό των νησιών. Οπότε σε κάθε
περίπτωση ακόμα και αν υπάρχουν ευθύνες και πιστεύω ότι
υπάρχουν ευθύνες κυρίως από
την πλευρά του Δημάρχου και
του αντιδημάρχου κ. Πολυκρέτη
στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε, στο σημείο που ανέβηκαν οι τόνοι, θα πρέπει αυτοί
να αμβλυνθούν και σε κάθε περίπτωση αν δεν αμβλυνθούν, αν
οξυνθούν ακόμα περισσότερο
δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τη σχέση
της Περιφέρειας με το Δήμο.
Είπαμε είναι δύο θεσμοί, δεν
αφορούν κανέναν οι προσωπικές σχέσεις των δύο ανθρώπων
αυτών, το ζήτημα είναι το καλό
των νησιών.
Βέβαια πίσω από τους θεσμούς
είναι τα πρόσωπα και τα πρόσωπα κάνουν τις πολιτικές.
Θεωρείτε ότι έγινε πολιτικό
λάθος από την πλευρά του Δημάρχου ή έχει να κάνει περισσότερο με προσωπικό θέμα;
Θέλετε να μου εξειδικεύσετε
σε ποιο κομμάτι απ’ όλα αναφέρεστε;
Στο κομμάτι της εξαίρεσης του
ΦΟΣΔΑ, να εξαιρεθεί η Νάξος
από το ΦΟΣΔΑ.
Αν πάρουμε τα πράγματα από
την αρχή θα δούμε ότι ο κ.
Δήμαρχος και η παράταξή του
από τότε που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει
την ίδρυση ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου και ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων
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δεν αντέδρασε ποτέ. Αντίθετα
εμείς είχαμε αντιδράσει και είχαμε δημόσια με δελτίο τύπου
αναδείξει τις θέσεις μας και
είμασταν ενάντια καταρχήν με
την ίδρυση των φορέων αυτών
ως μια κεντρική διαχείριση.
Κυρίως λόγω της νησιωτικότητας θεωρούμε ότι το κάθε νησί
ή σε κάθε περίπτωση ο κάθε
Δήμος θα πρέπει με τις δικές
του δυνάμεις να αναλάβει με
οργανωμένη προσπάθεια να
αντιμετωπίσει τη διαχείριση των
αστικών αποβλήτων. Από κει και
πέρα αυτός είναι ένας νόμος ο
οποίος ψηφίστηκε και φτάνουμε μέσα στο καλοκαίρι του 2020
στο οποίο ο κ. Δήμαρχος ζήτησε
από το Δημοτικό Συμβούλιο να
τον ορίσει ως εκπρόσωπο του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να μας εκπροσωπήσει
στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΣΔΑ. Συνεπώς λίγο πολύ μετά την
ψήφιση του νόμου αυτού που
δεν έχει αντιδράσει ο Δήμαρχος
και η παράταξή του έρχεται και
μας ζητάει να μας εκπροσωπήσει. Άρα έχει αποδεχτεί αυτά
που ορίζει ο νόμος αυτός και
μεταξύ άλλων ο νόμος αυτός
ορίζει και την περιέλευση των
περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων την περιουσία στην πραγματικότητα του
ΦΟΣΔΑ, του φορέα διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων. Πλην
αυτού ο κ. Δήμαρχος θέτει και
υποψηφιότητα στο διοικητικό
συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ. Άρα
όχι απλά δέχεται όλα όσα συμβαίνουν μέχρι εκείνη τη στιγμή
αλλά το πάει ακόμα παραπέρα
και βάζει τον εαυτό του ως υποψήφιο στο συλλογικό όργανο
που διοικεί τον φορέα αυτόν.
Και έρχεται μετά από μερικούς
μήνες, αυτό σε εμάς τουλάχιστον ήρθε στις 29/12 στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που
έγινε τέλος του χρόνου, όπου ο
κ. Πολυκρέτης έρχεται και μας
λέει περί δήμευσης της περιουσίας του Δήμου, ότι θα φέρνουν
εδώ τα σκουπίδια των Κυκλάδων και ότι θα πρέπει να δούμε
τι θα κάνουμε για να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση και
να εξαιρεθούμε από τον ΦΟΣΔΑ. Αν μου επιτρέπετε, λοιπόν,
εδώ πρόκειται περί παλινωδιών
για άλλη μια φορά. Ακούστηκε
ότι ο Δήμαρχος δεν είχε διαβάσει το καταστατικό, έγινε συνέλευση κ. Δεμερτζή και ψήφισε,
συνυπέγραψε το καταστατικό.
Άρα εδώ αν με ρωτάτε αν υπήρξε πολιτικό λάθος μπορώ να πω
ότι δεν μιλάμε απλά για ένα λάθος, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο
οποίος έρχεται και μας λέει ότι
θέλουμε να εξαιρεθούμε από το
ΦΟΣΔΑ οχτώ μήνες αφού ψηφίστηκε ο νόμος, στην ουσία λοιπόν ζητάμε μια νομοθετική ρύθμιση που να μας εξαιρεί εμάς,
και ποιοι είμαστε εμείς σαν Νάξος που θα πρέπει να μας εξαι-
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κάτω κάτω η διαχείριση από τον
ΦΟΣΔΑ δεν είναι η διαχείριση
από κάποιον ιδιώτη ο οποίος
μας έρχεται από κάποιον άλλο
πλανήτη. Είναι ο ΦΟΣΔΑ ο οποίος αποτελείται από Δήμους και
Περιφέρειες. Είναι ένα νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το
οποίο το οποίο όμως αποτελείται από φορείς δημοσίου δικαίου, Δήμους και την Περιφέρεια.
Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο
κ. Δήμαρχος δε συμμετέχει στα
διοικητικά συμβούλια και στις
συνελεύσεις για εμένα αποτελεί
απιστία. Έχει πάρει μια εντολή η
οποία είναι να μας εκπροσωπεί
στη συνέλευση. Αν δε το κάνει
αυτό αθετεί την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, πράγμα το οποίο απαγορεύεται. Άρα
μιλάμε για αθέτηση της εντολής,
της αρμοδιότητάς του, της ευθύνης του, άρα μιλάμε για απιστία.
Και να σας πω και κάτι; Έχουμε
τη δυνατότητα μέσα και από τη
Γενική Συνέλευση και από το
Δημοτικό Συμβούλιο που έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη
ο κ. Λιανός να διεκδικήσουμε
από εκεί αυτά που θέλουμε να
γίνουν ή να μη γίνουν στη Νάξο.

ρέσουν από τα τόσα άλλα νησιά
του Ν. Αιγαίου και των Ιονίων
νήσων; Γιατί βλέπουμε τη Νάξο
ξεχωριστό από όλα τα υπόλοιπα
νησιά, γιατί πρέπει να λαϊκίσουμε εν ολίγοις;
Αφού μας περιγράψατε το
ιστορικό, κι εγώ το ξέρω και
το ίδιο είπε και Περιφερειάρχης ότι δε μπορεί να είσαι μέλος ενός Δ.Σ. και να ψηφίζεις
και να είσαι μέτοχος και να
λες ότι εγώ δε το κάνω αυτό.
Εσείς σαν παράταξη «Δύναμη
Δημιουργίας», θεωρείτε ότι
ο Δήμαρχος έκανε πίσω μετά
από πιέσεις, πιέσεις της κοινωνίας, πιέσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου;
Πιέσεις της κοινωνία ή του Δημοτικού Συμβουλίου... δεν έχει
προκύψει τίποτα από τα δύο.
Καταρχάς πιέσεις της κοινωνίας
θα το είχαμε λάβει υπόψιν μας
και εμείς αν και η κοινωνία δεν
έχει ενημερωθεί τι σημαίνουν
όλα αυτά. Από κει και πέρα μιλάτε για πιέσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, δεν υπάρχει καμιά
πίεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Πολυκρέτης έφερε το
θέμα, ο κ. Λιανός υπερτόνισε,
υπερθεμάτισε, το ίδιο και ο κ.
Μαυρομάτης, μιλάμε για τρία
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά δεν υπήρχε καμιά πίεση
του Δημοτικού Συμβουλίου γενικότερα. Και αν υπήρχε καμιά
πίεση πραγματικά είναι απορί-

ας άξιο το γεγονός ότι το φέρνει
29/12 πρώτη φορά το θέμα ο κ.
Πολυκρέτης και λέει ότι πρέπει να γίνει συμβούλιο το θέμα
αυτό, ξανακάνουμε συμβούλιο
τον Γενάρη, τον Γενάρη λένε
ότι θα κάνουμε συμβούλιο πριν
από δύο Παρασκευές και τελικά έγινε το συμβούλιο μετά από
σχεδόν δύο μήνες. Δεν υπήρχε καμία πίεση, πραγματικά δε
μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς
έχει συμβεί και το θυμηθήκαμε τώρα. Η δε γνωρίζανε τι
υπογράφανε, σε τι συμφωνούσανε και δεν αντιδράσανε και
έρχονται τώρα κατόπιν εορτής.
Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αφού ο Δήμος είναι ένας
θεσμός, είναι ο βασικότερος
θεσμός διοίκησης για τη Νάξο
και Μικρές Κυκλάδες δε πρέπει σε καμία περίπτωση να τον
εκθέτουμε με συμπεριφορές οι
οποίες δε συνάδουν με υπεύθυνους ανθρώπους. Αν δείτε το
θέμα πως μπαίνει στο Δημοτικό
Συμβούλιο, μιλάει για απόφαση
περί τροποποίησης ή εξαίρεσης
από τον ΦΟΣΔΑ ή τροποποίηση του νόμου. Θα αποφασίσει
το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα
γίνει μεταρρύθμιση στον νόμο
ή τροποποίηση στο νόμο; Το
Δημοτικό Συμβούλιο το μόνο
που μπορεί να γράψει είναι ένα
ψήφισμα που θα αιτείται αυτά
τα πράγματα. Δηλαδή πάμε από
τη μια έκθεση στην άλλη με
αποτέλεσμα να γινόμαστε περίγελος πραγματικά σε θεσμούς,

στους πολίτες, στην ίδια μας
την κοινωνία χωρίς να υπάρχει
μια πραγματική στόχευση. Γιατί
αν με ρωτάτε ποια είναι η θέση
μου θα σας πω το εξής: τα χρόνια που έχουν περάσει, τα 5-6
που ασχολούμαστε και είμαι και
εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο,
το θέμα της διαχείρισης των
αστικών αποβλήτων είναι ένα
θέμα που εμείς το είχαμε κάνει σημαία και αυτό όχι για να
χτυπάμε τη Δημοτική αρχή και
επειδή έτσι ξυπνήσαμε αλλά για
το λόγο ότι κάνανε τραγική διαχείριση. Τα έχουμε ξαναπεί, δε
θέλω να γίνομαι κουραστικός,
έλεγαν στον κόσμο ότι έκαναν
ανακύκλωση ενώ δε γινόταν,
από το γεγονός ότι στην πραγματικότητα μπορούσε να γίνει
μεταβατική κατάσταση στην
ανακύκλωση μέχρι να δημιουργηθεί ο ΧΥΤΑ και να φεύγαν
τα ανακυκλώσιμα πραγματικά
στην Αθήνα πράγμα που δε γινόταν και διάφορα πράγματα
που εμείς προτείναμε και ποτέ
δε τα έκαναν. Όταν λοιπόν εγώ
καταγγείλω τη Δημοτική Αρχή
για πολύ κακή διαχείριση στο
θέμα αυτό θα ήταν παντελώς
ασυνεπές για την παράταξή
μας τώρα να πούμε ότι, όχι να
διεκδικήσουμε να διαχειρίζεται
ο Δήμος τα αστικά απόβλητα τη
στιγμή που ξέρουμε ότι ο Δήμος που καταγγέλλουμε τόσα
χρόνια, η συγκεκριμένη αυτή
Δημοτική Αρχή έκαναν πολύ
κακή διαχείριση πριν. Και στο

Ωραία, καταλαβαίνω τη θέση
σας και την απόφασή σας που
μας αναλύσατε μόλις τώρα.
Εσείς θεωρείτε -μια πολιτική εκτίμηση- ότι ο κ. Λιανός
προφανώς δέχεται κάποιες
πιέσεις;
Δε μπορώ να ξέρω τι γίνεται
μέσα στην παράταξή του κ. Λιανού, θεωρώ όμως ότι επειδή με
ρωτήσατε και πριν αν πρόκειται
για την κοινωνία ή το Δημοτικό
Συμβούλιο, δεν ισχύει τίποτα
από αυτά, είναι μια ενδοπαραταξιακή πίεση που δέχεται ο κ.
Λιανός, αυτή την αίσθηση έχω,
αυτή την αίσθηση μου δίνει, αν
θέλετε να δούμε και τη σπουδή την οποία επιδεικνύει ο κ.
Πολυκρέτης σε αυτό το θέμα
συγκεκριμένα και μόνον αυτός.
Δηλαδή δεν έχω δει τον κ. Λιανό τόσο καιρό, αυτούς τους δύο
μήνες που αυτό το θέμα είναι
στην επικαιρότητα να βγαίνει
και να μιλήσει με μια δυναμική.
Τον κ. Πολυκρέτη βλέπω να μιλάει. Εγώ θα περίμενα από τον
κ. Δήμαρχο μέχρι τώρα να πάρει
το πράγμα στις πλάτες του και
να βγει να εξηγήσει σε εμάς και
στον κόσμο όπως του έχουμε
ζητήσει να μας πει τι στο καλό
έχει συμβεί και υπάρχει αυτή
η μεταστροφή στις αποφάσεις
και στην άποψή του. Είναι ένα
μείζον πολιτικό ζήτημα, έχει
την ευθύνη ο αρχηγός να το πω
έτσι να βγει και να αναλάβει τις
ευθύνες του και να εξηγήσει τι
ακριβώς έχει συμβεί και αποφασίζει κυρίως να εκθέσει τον
εαυτό του λέγοντας ότι παίρνω
πίσω αυτά τα οποία έχω πει
τόσο καιρό.
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Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» θα προκηρυχθούν το 2021
Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» που θα απευθύνονται σε
νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά
και δημόσια κτίρια θα προκηρυχθούν μέσα στο 2021, σύμφωνα
με την ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας χθες
στο συνέδριο Athens Energy
Dialogues.
Επικαλούμενη
πρόσφατες
στατιστικές της IEA σχολίασε
ότι αν και οι επενδύσεις στην
ενέργεια μειώθηκαν κατά 20%
μέσα στο 2020, οι επενδύσεις
σε ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα επέδειξαν ανθεκτικότητα σε αντίθεση με τον
τομέα των ορυκτών καυσίμων
που επηρεάστηκε περισσότερο.
Η ενεργειακή μετάβαση, πρόσθεσε, θα πραγματοποιηθεί με
την αποτελεσματική χρήση της
ενέργειας αναδεικνύοντας -σε
αυτό το επίπεδο- τον ρόλο που
θα διαδραματίσουν οι νευραλγικοί τομείς της αναβάθμισης
του κτιριακού αποθέματος και
οι Μεταφορές.
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση η γγ. του ΥΠΕΝ αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση σχετικά με την
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κινητροδότηση και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών
φόρτισης. «Θέλουμε να διευκολύνουμε τις επενδύσεις» δήλωσε, δίνοντας ως παράδειγμα το
εμβληματικό project της απολιγνιτοποίησης στο οποίο διανοίγεται «πεδίο δόξης λαμπρό» με
τους πόρους που πρόκειται να
εκταμιευτούν σύντομα.
Η κ. Σδούκου έκανε, επίσης
λόγο, για επενδύσεις της τάξης
των 3,5 δισ. ευρώ για τα ενεργειακά δίκτυα σε βάθος δεκαετίας, οι οποίες μεταφράζονται
σε 400 εκατ. ευρώ κατ’ έτος),
που περιλαμβάνουν ανάπτυξη
των υποδομών φυσικού αερίου,

ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδέσεις όλων των
νησιών μέχρι το 2030 καθώς
και νέα έργα διασυνδέσεων με
γειτονικά κράτη. Για τα «οικόπεδα» (δηλαδή τις περιοχές προς
έρευνα υδρογονανθράκων) της
Κρήτης, τόνισε ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια σχολιάζοντας ότι το «θέμα
παραμένει ζωντανό».
Στο ίδιο συνέδριο ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του
ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης
αναφερόμενος στις δυσλειτουργίες της αγοράς, τόνισε ότι
το target model ήρθε με τετρα-

κουφωμάτων
Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 174.527,57
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ι νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και
Ηλεκτρομηχανολογικά από Α1η και άνω,
που είναι εγκατεστημένα 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 και ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ’ την παρούσα παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
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 και η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου
22Α της Διακήρυξης.
Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης
τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 2.814,96 ΕΥΡΩ .
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κα τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν
4412/2016.
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω
, σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,
για διάστημα έξι (6)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.

ετή καθυστέρηση και η προσπάθεια που έγινε τον τελευταίο
χρόνο επέτρεψε να κερδίσουμε
το στοίχημα και να έχουμε επιτέλους από την 1η Νοεμβρίου
την λειτουργία της αγοράς με
βάση το Ευρωπαϊκό μοντέλο.
«Δυστυχώς όμως μπήκαμε σε
κανονική λειτουργεία χωρίς να
δοθεί ο χρόνος για να γίνει η
δοκιμαστική λειτουργεία (dry
runs) για την αγορά εξισορρόπησης. Αυτό είχε μια οδυνηρή
συνέπεια, που μεταφράσθηκε
σε μεγάλες επιβαρύνσεις του
ΕΛΑΠΕ, από τα κόστη εξισορρόπησης», ανέφερε.
Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα
πρέπει τόσο η Ρυθμιστική Αρχή
όσο και η Πολιτεία να εξετάσουν όχι μόνο την διόρθωση
του προβλήματος, αλλά επιπλέον να παρέμβουν αναδρομικά.
Προειδοποίησε επίσης ότι η
επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ από
τα αυξημένα κόστη της αγοράς
εξισορρόπησης ελλοχεύει κινδύνους για τη βιωσιμότητα του
Ειδικού Λογαριασμού και πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρξει
ρυθμιστική παρέμβαση, ώστε
να μην δημιουργηθεί πρόβλη-

μα και να διαφυλαχθεί το κλίμα
επενδυτικής ασφάλειας στην
αγορά των ΑΠΕ.
Ο πρόεδρος του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου
Ενέργειας,
καθηγητής Γιώργος Ιωάννου
ανέφερε ότι «οι ρυθμιστικές
παρεμβάσεις είναι αναγκαίες
για να αντιμετωπίσουμε συμπεριφορές που οδηγούν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα».
Το γεγονός ότι «δε δόθηκε αρκετός χρόνος για δοκιμές» επεσήμανε ο γενικός διευθυντής
Λειτουργίας, Υποδομών και
Αγοράς του ΑΔΜΗΕ Δημήτρης
Μίχος. Σύμφωνα με τον κ. Μίχο,
«η αγορά εξισορρόπησης δεν
λειτουργεί μόνη της», γι΄ αυτό
πρέπει να διαπιστωθούν τρόποι
και μέθοδοι βελτίωσης. Το φαινόμενο σύμφωνα με τον κ. Μίχο
δεν εμφανίζεται μοναδικά στην
Ελλάδα, αλλά παρουσιάζεται σε
όλη την Ευρώπη.
Black History Icons: Rosa Parks
«Σταδιακά να θέτουμε το κάθε
μέτρο προκειμένου να βλέπουμε τον αντίκτυπό του και να
καταλήξουμε σε μία εύρυθμη
κατάσταση», πρότεινε ο κ. Μίχος, λέγοντα ότι η δυσκολότερη
περίοδος είναι η αρχική».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/03/2021 , ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ.
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και
τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία,
καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν.1497/1984
Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από από το Πράσινο Ταμείο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» & από
πόρους του Δήμου Ιητών.
Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του συστήματος σύμφωνα
με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4,3
της αναλυτικής διακήρυξης.
Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων
διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου
έγινε με την υπ’ αριθμό 22/2021(ΑΔΑ:
ΩΤ6ΟΩΕΠ-0Μ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών και το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ιητών.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Γκίκας Δ. Γκίκας		

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δυνάμει της με αριθμό 113/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου
αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτική
Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Σύρου-Ερμούπολης (Δ.Ε.Κ.Ε.Σ.Ε.). Με απόφαση Δημάρχου (A∆A: ΩΘΜ4ΩΗΟ-8ΒΥ)
ανατέθηκε στην εταιρεία μας ο ρόλος
του εκκαθαριστή. Προκειμένου να υλοποιήσουμε το έργο μας, δεδομένου ότι
δεν μπορούν να μας παραδοθούν από
το ΝΠΔΔ σχετικά στοιχεία, καλούμε
τους πιστωτές ή όσους διεκδικούν ή
έχουν απαιτήσεις από το ΝΠΔΔ όπως
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός
μας γνωστοποιήσουν την σχετική τους
απαίτηση. Η εταιρεία δεν φέρει καμία
ευθύνη σε περίπτωση που πιστωτής δεν
ανταπεξέλθει στο κάλεσμά μας εντός
της ταχθείσας ημερομηνίας δεδομένου
ότι τα στοιχεία που μας παραδόθηκαν
δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης. Οι πιστωτές μπορούν να
γνωστοποιήσουν τις απαιτήσεις τους στα
γραφεία μας Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. , Δεινοκράτους 64
και Ιατρίδου τ.κ. 115 21 Αθήνα, Τ: 210 36
16 728/210 36 16 776 -- F: 210 36 16 718
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε τρείς τοπικές εφημερίδες και η προθεσμία άρχετε
την επομένη της δημοσίευσης.
Αθήνα 12.02.2021
Για την Εταιρεία

Απέργης Νικόλαος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
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Γιώργος Σολάρης

Έτσι θα ανοίξει ο τουρισμός – Τα παίζει όλα για όλα
η Ελλάδα για να στηρίξει τη βαριά της βιομηχανία
Με υγειονομικό διαβατήριο,
καθολικά τεστ και διμερείς
συμφωνίες με άλλες χώρες
ανοίγει ο τουρισμός σύμφωνα
με τα dikaiologitika.gr
Το πράσινο φως δόθηκε για την
έναρξη του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την
επανέναρξη του τουρισμού.
Άλλωστε είναι ένας κλάδος
στον οποίο η Κυβέρνηση έχει
εναποθέσει τις ελπίδες της
για να μπορέσει να ανακάμψει
οικονομικά μετά από έναν δύσκολο ομολογουμένως χειμώνα εξαιτίας της πανδημίας.
Οι πολυαναμενόμενοι εμβολιασμοί σε όλον τον κόσμο δεν
αναμένεται να φέρουν μόνο την
ελευθερία από τον κορονοϊό,
αλλά να αποτελέσουν και μια…
ένεση τόνωσης για τον ελληνικό τουρισμό, του οποίου οι
προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και αυτό γιατί η αύξηση των κρουσμάτων
της πανδημίας παγκοσμίως, οι
μεταλλάξεις του ιού σε Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Αφρική
και Βραζιλία, τα αυστηρότερα
lockdowns που υιοθετούν σειρά από χώρες, η αργή έναρξη
της διαδικασίας εμβολιασμών,
αλλά και οι καθυστερήσεις
παραδόσεων εμβολίων, συνθέτουν μια ομολογουμένως
«θολή εικόνα» για την τουριστική βιομηχανία της φετινής
σεζόν.
Τα κλειδιά για τον τουρισμό
του 2021
Με τρεις τρόπους αναμένεται
η Κυβέρνηση να καταστήσει
τη χώρα μας έναν ασφαλή και
ταυτόχρονα ελκυστικό τουριστικό προορισμό που θα λάβει
σημαντικό μερίδιο από την πίτα
του τουρισμού όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές
επίπεδο.
Πιστοποιητικό εμβολιασμού
Φυσικά στην πρώτη θέση βρίσκεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού, που πρότεινε ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που φαίνεται να
κερδίζει έδαφος.
Όπως ξεκαθάρισε άλλωστε και
ο Υπουργός Τουρισμού Θεοχάρης σε συνέντευξη του το
πιστοποιητικό θα έχει το όνομα
του κατόχου, ενοποιημένο με

την ημερομηνία που έλαβε το
εμβόλιο αλλά και τη λήξη του.
Δηλαδή, τη διάρκεια που θα
έχει η ανοσία βάση μελετών.
Στην αρχή, όπως είπε ο κ. Θεοχάρης θα είναι αρκετά συντηρητικό όσον αφορά τη διάρκεια
της ανοσίας.
Παράλληλα, όπως επισήμανε ο
Υπουργός η χρήση του πιστοποιητικού δεν είναι υποχρεωτική και πως δεν σημαίνει πως
όποιος δεν το έχει δεν θα γίνει
για παράδειγμα δεκτός στη
χώρα ή σε κάποιο ξενοδοχείο.
Αντίθετα, θα ισχύει ότι και σήμερα δηλαδή προϋπόθεση για
να ταξιδέψει κάποιος στη χώρα
μας θα είναι το αρνητικό μορι-

ακό τεστ ή το πιστοποιητικό του
εμβολιασμού. Μάλιστα, αν κάποιος δεν θέλει να εμφανίσει
το πιστοποιητικό εμβολιασμού
του, θα μπορεί να έχει απλώς
το αρνητικό τεστ. Ενώ, σημείωσε πως προστατεύονται σε
κάθε περίπτωση τα προσωπικά
δεδομένα.
Σημαντικό εμπόδιο στη μέχρι
τώρα προσπάθεια της Κυβέρνησης να καθιερώσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι
δυο ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία
και η Ιταλία, που επιδιώκουν να
κρατήσουν εντός των συνόρων
τους το μεγαλύτερο μέρος της
ταξιδιωτικής δαπάνης των πο-

λιτών τους.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι
διαβουλεύσεις για την υιοθέτηση και υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού υγειονομικού διαβατήριου, η αυθεντικότητα του
οποίου θα μπορεί να διασταυρώνεται ηλεκτρονικά, προχωράει με πολύ αργά βήματα.
Διμερείς Συμφωνίες
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να
προσελκύσει συμφωνίες μέσα
από διμερείς συμφωνίες, όπως
αυτή που επιχειρείται να οριστικοποιηθεί με το Ισραήλ.
Συμφωνίες, δηλαδή, που θα
επιτρέψουν την ελεύθερη μετακίνηση ταξιδιωτών μεταξύ
των χωρών που θα τις προσυπογράφουν. Αυτό που πρέπει στην ουσία να γίνει είναι
να δρομολογηθούν σύντομα
ασφαλείς και ευέλικτες στρατηγικές συν διμερείς συμφωνίες με χώρες κλειδιά, όπως με
Αγγλία, Ρωσία και Ισραήλ.
Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν
κάποια θετικά νέα ως τώρα για
την Ελλάδα καθότι ο γρήγορος εμβολιασμός σε Μεγάλη
Βρετανία και Ισραήλ φαίνεται
να δίνει στον πληθυσμό τους
την πολυπόθητη ανοσία που
σημαίνει πως το καλοκαίρι θα
μπορούν να ταξιδέψουν σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αρκεί
φυσικά να εμφανίζει ως τότε
μια καλή επιδημιολογική εικόνα. Υπενθυμίζεται πως πλέον το
Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός
ΕΕ και έτσι, θα χρειαστεί να συναφθεί διμερής συμφωνία.
Μαζικά rapid test
Τα γρήγορα αυτά τα τεστ θα
δώσουν τη δυνατότητα στους
τουρίστες να επισκεφθούν τη
χώρα μας. Πέρσι η διάθεση των
rapid tests ήταν περιορισμένη
και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μαζικά κάτι που θα βοηθούσε στο
να κινηθεί σε καλύτερα επίπεδα ο τουρισμός.
Κάντο όπως η Χαλκιδική
Επειδή σαν τη Χαλκιδική δεν
έχει…. οι επαγγελματίες του
τουρισμού αποφάσισαν να καλύπτουν το 50% του κόστους για
το Covid test των τουριστών με
προϋπόθεση να την επιλέξουν
ως προορισμό.
Την πρόθεση να αναλάβουν τα
μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων

και του Οργανισμού Τουρισμού
Χαλκιδικής την κάλυψη του
50% του κόστους του τεστ ανίχνευσης κορονοϊού που απαιτείται να κάνουν οι τουρίστες
που περνούν τα σύνορα της
χώρας με προορισμό τη Χαλκιδική, εκφράζει, μιλώντας στο
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος
των δυο φορέων και συγχρόνως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,
Γρηγόρης Τάσιος. Πρόκειται
για μια πρωτοβουλία των επαγγελματιών της Χαλκιδικής που
υλοποιήθηκε και πέρσι και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του
2020.
Πότε θα ανοίξει ο τουρισμός
Κρίσιμη θεωρείται η έκθεση
για τον τουρισμό στο Βερολίνο,
οπότε αναμένεται να τεθούν
όλα τα ερωτήματα και τα ζητήματα των ημερών και του κλάδου από τους tour operators.
Το Υπουργείο Τουρισμού πάντως αναμένει η χώρα να
κινηθεί, λόγω της έκτακτης
συνθήκης, με «last minute»
κρατήσεις, δηλαδή κρατήσεις
της τελευταίας στιγμής καθότι
κανείς ακόμα δεν μπορεί να
προβεί σε μια κράτηση όταν
δεν γνωρίζει αφενός ποια θα
είναι η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας από την οποία
προέρχεται και αφετέρου, ποια
θα είναι και η κατάσταση στη
χώρα που θέλει να επισκεφθεί.
Γι αυτό το πιο σημαντικό από
όλα αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε
να ανοίξει όσο το δυνατόν πιο
σύντομα ο τουρισμός, είναι να
τηρηθούν τα μέτρα που έχουν
επιβάλλει λοιμωξιολόγοι και
Κυβέρνηση, ώστε να βγούμε
γρήγορα από το lockdown και
να καταγράφουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα.
Στη συνέχεια θα δούμε και το
τρίπτυχο κλειδί για τον τουρισμό δηλαδή τα πιστοποιητικά
εμβολιασμού, τα rapid tests και
τις διμερείς συμφωνίες.
Η Κυβέρνηση άλλωστε, έχει
δώσει ήδη το στίγμα λέγοντας
πως σημασία δεν έχει το πότε
αλλά το πως, για να γίνει σωστά
και με ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί να διακόψουμε με ένα
νέο Lockdown.
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Με επική ανατροπή ο συγκλονιστικός Τσιτσιπάς
νίκησε 3-2 τον Ναδάλ!
Στα ημιτελικά του Grand Slam
της Μελβούρνης προκρίθηκε
ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας 3-2 σετ του Ράφαελ Ναδάλ, σημειώνοντας
μία επική ανατροπή, μια και
βρέθηκε πίσω 2-0 σετ.
Μετά από 4 ώρες πραγματικής μάχης και πετυχαίνοντας
μια επική ανατροπή από 2-0
σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς
επικράτησε με 3-2 του Ράφα
Ναδάλ και έκλεισε θέση, για
τους ημιτελικούς του Αυστραλιανού Όπεν.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, καταφέρε να φέρει τα
πάνω-κάτω και μετά την ψυχρολουσία των δυο πρώτων
χαμένων σετ, έδειξε την απίστευτη ποιότητα που έχει σαν
παίκτης και με καρδιά...μαχητή, έβαλε κάτω τον Ισπανό, σε
μια αναμέτρηση που θα μείνει
στην ιστορία.
Στα δυο πρώτα σετ, ο Ράφα
Ναδάλ έδειξε ορισμένους
από τους λόγους, που τον
έκαναν να θεωρείται ένας από
τους καλύτερους τενίστες των
εποχών, κατακτώντας τα, με
σχετική άνεση και μην αφήνοντας τον Στέφανο να βγάλει
κάποια αντίδραση (3-6, 2-6).
Η συνέχεια όμως, είχε αποκλειστικά χρώμα, γαλανόλευκο! Με επική εμφάνιση, ο
Τσιτσιπάς καθήλωσε τον Ναδάλ και όπλο το εκπληκτικό
του, σερβίς έφερε τούμπα την
αναμέτρηση, φτάνοντας στο
επικό 3-2, που τον στέλνει
στα ημιτελικά του θεσμού.
Εκεί θα αντιμετωπίσει σήμερα Παρασκευή (19/2) τον
Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ,
διεκδικώντας να περάσει για
πρώτη φορά στην καριέρα του
στον τελικό ενός γκραν σλαμ.
Ήταν η δεύτερη νίκη του Τσιτσιπά επί του 35χρονου Ισπανού, σε οκτώ αναμετρήσεις
(η πρώτη ήταν στον ημιτελικό
του τουρνουά Masters της
Μαδρίτης, το 2019).

Ξεκίνησε καλά ο Στέφανος,
αλλά…
Ο Στέφανος ξεκίνησε πολύ
καλά το παιχνίδι και στο πρώτο σέρβις γκέιμ του Ισπανού
βρέθηκε στο 30-30, ωστόσο,
ο Ράφα με την εμπειρία του
και την ποιότητά του κατάφερε να κάνει το 1-0. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε χωρίς να χάσει
πόντο σε 1-1 και μέχρι το 3-3
οι δύο τενίστες έπαιρναν εύκολα τα γκέιμς που σέρβιραν.
Στο 7ο γκέιμ ο Στέφανος βρέθηκε πολύ κοντά να «σπάσει»
το σερβίς του Ισπανού (0-30),
αλλά ο Ράφαελ Ναδάλ με τέσσερις σερί πόντους έκανε το
4-3. Στο 8ο γκέιμ ο συμπατριώτης μας προηγήθηκε με
30-0 και ήταν μια… ανάσα
από το 4-4, αλλά ο Ιβηρας
πήρε για δεύτερο σερί γκέιμ
τέσσερις συνεχόμενους πόντους και έκανε το μπρέικ (53). Στο 9ο γκέιμ ο Στέφανος
προσπάθησε, αλλά ο Ράφα
σέρβιρε σωστά και έκανε το
6-3 και το 1-0 στα σετ.
Μπρέικ με το… καλησπέρα

Ο Τσιτσιπάς δεν μπήκε καθόλου καλά στο δεύτερο σετ,
με τον Ράφα Ναδάλ να σπάει
το σερβίς του Ελληνα τενίστα
στο πρώτο γκέιμ. Ο συμπατριώτης μας προηγήθηκε με
30-15, αλλά ο Ισπανός με δύο
συνεχόμενους πόντους έκανε
το 30-40 και λίγο αργότερα
με λάθος του Στέφανου πάνω
στο φιλέ κατάφερε να κάνει
το break. Ο Ισπανός βρέθηκε
με το… καλησπέρα να έχει
το πάνω χέρι (1-0) και τον
22χρονο τενίστα να κυνηγάει το «θαύμα». Ο Ματαντόρ
είχε βρει ρυθμό στο παιχνίδι
του και προηγήθηκε με 3-1,
ενώ στο 5ο γκέιμ έκανε νέο
μπρέικ και προηγήθηκε με
4-1. Το νερό είχε μπει πλέον
στο αυλάκι για τον Ισπανό, ο
οποίος λίγο αργότερα έκανε
το 6-2 και το 2-0 στα σετ.
Μείωσε ο Στέφανος
Στην αρχή του τρίτου σετ οι
δύο τενίστες κρατούσαν πολύ
εύκολα τα σερβίς τους. Ο συμπατριώτης μας προηγήθηκε
με 1-0, 2-1 και 3-2, αλλά ο

Ισπανός ισοφάρισε εξίσου με
την ίδια ευκολία σε 1-1, 2-2
και 3-3. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε μέχρι το 6-6, με το
σετ να οδηγείται στη «ρώσικη
ρουλέτα» του τάι μπρέικ. Εκεί
ο Ράφα προηγήθηκε με μίνι
μπρέικ με 1-0, αλλά ο Στέφανος έφερε τα πάνω-κάτω και
από το 0-1 βρέθηκε στο 4-3.
Λίγο αργότερα έκανε το 6-3
και με 7-4 μείωσε σε 2-1 σετ.
«Λιοντάρι» ο Τσιτσιπάς, ισοφάρισε σε 2-2!
Με την ψυχολογία στα ύψη, ο
Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στο
τέταρτο σετ και στα πρώτα
δύο γκέιμ κράτησε άνετα το
σερβίς του. Στο 5ο γκέιμ μάλιστα είχε δύο break points.
Ο Ράφα Ναδάλ, ωστόσο, με
δύο πολύ δυνατά και σωστά
τοποθετημένα σερβίς, «έσβησε» και ευκαιρίες του συμπατριώτη μας και στη συνέχεια
με δύο λάθη από τον Έλληνα
τενίστα προηγήθηκε το 3-2.
Ο 22χρονος, όμως, δεν πτοήθηκε και ισοφάρισε σε 3-3.
Ο,τι δεν έκανε στο 5ο γκέιμ

το έκανε τελικά στο 9ο, με τον
Στέφανο να εκμεταλλεύεται
τα αβίαστα λάθη του Ισπανού
και να κάνει το 5-4. Ο Ελληνας τενίστας «έσπασε» για
πρώτη φορά στο παιχνίδι το
σερβίς του Ναδάλ και προηγήθηκε με 5-4. Στη συνέχεια
σέρβιρε σωστά, έκανε το 6-4,
ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε
το παιχνίδι σε πέμπτο σετ.
Βρήκε το μπρέικ, πήρε το
ματς
Στο πέμπτο και καθοριστικό
σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν
χέρι – χέρι στο σκορ μέχρι το
5-5. Όλα έδειχναν ότι το σετ
και η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί στο τάι μπρέικ.
Σε εκείνο το σημείο όμως
ο Στέφανος πίεσε, οδήγησε
τον Ναδάλ σε λάθη και με
μπρέικ προηγήθηκε με 6-5.
Στη συνέχεια σηκώθηκε από
την καρέκλα του και σέρβιρε για το παιχνίδι. Μάλιστα,
πριν φτάσει στο 7-5 έσβησε
ένα μπρέικ πόιντ του Ισπανού,
πανηγυρίζοντας στο τέλος την
επική νίκη.
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Προς επιστροφή στις προπονήσεις και η Γ’ Εθνική!
Την επιστροφή στις προπονήσεις τις προσεχείς εβδομάδες
για τη Γ’ Εθνική προανήγγειλε
ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς.
Θετικά νέα για τη Γ’ Εθνική!
Ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς
με δηλώσεις του στην ΕΡΤ
ανέφερε πως τις προσεχείς
εβδομάδες θα δοθεί το πράσινο φως για ομαδικές προπονήσεις στις ομάδες, εφόσον

τα επιδημιολογικά δεδομένα
παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.
«Η Γ’ Εθνική, όπως και η πρώτη κατηγορία των Γυναικών
είναι το επόμενο βήμα στο να
τους επιτραπούν οι προπονήσεις.
Θεωρώ ότι αν δεν αλλάξει
κάτι τραγικά στην υγειονομική
εικόνα της χώρας μας με την
πανδημία, τότε τις επόμενες

εβδομάδες θα μπορέσουμε
να έχουμε το «πράσινο» φως,
πάντα με τις ίδιες συνθήκες,
με τον εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο και τα εβδομαδιαία τεστ. Κι εδώ υπάρχει το
αντίστοιχο θέμα για το ποιος
θα τα αναλάβει, αλλά είμαστε
σε καλό δρόμο να βρούμε τις
λύσεις με συνέργειες», είπε ο
Μαυρωτάς.

Στο στόχαστρο της Γιουβέντους ο Κώστας Μανωλάς
Ο Κώστας Μανωλάς επιστρέφει στο μεταγραφικό στόχαστρο της Γιουβέντους. Αυτό
αναφέρουν ιστοσελίδες στην
Ιταλία, υποστηρίζοντας ότι η
πρωταθλήτρια Ιταλίας σκέφτεται να ενισχύσει το καλοκαίρι
την οπισθοφυλακή της, αφού
Κιελίνι (36 ετών) και Μπονούτσι (33 ετών) δεν είναι πλέον
αρκετά νέοι, ενώ Ντεμιράλ
και Ντε Λιχτ, δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες του
συλλόγου.

προχώρησε μετά την απαίτηση
των Ρωμαίων, να πληρωθεί η
ρήτρα του συμβολαίου του,
κάτι που έκανε η Νάπολι.
Όπως αναφέρεται ο ιδιοκτήτης της Νάπολι, Αουρέλιο ντε
Λαουρέντις, θα μπορούσε να
τον αφήσει να φύγει με μια
πρόταση 25 εκατομμυρίων
ευρώ, ενώ η Γιουβέντους δεν
αποκλείεται να συμπεριλάβει
στη διαπραγμάτευση, τον Λεονάρντο Μπονούτσι, που εκτιμάται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μία προοπτική
που πάντως δύσκολα θα βρει
σύμφωνο τον Ιταλό διεθνή
αμυντικό.

Ο 29χρονος Έλληνας διεθνής
αμυντικός είχε απασχολήσει
τη Γιουβέντους, όταν ήταν στη
Ρόμα, αλλά η υπόθεσή του δεν

Κοινή ανακοίνωση του ΠΣΑΠ-Προπονητών:
«Έτοιμοι στην έναρξη - Ο αθλητισμός ασπίδα στον κορονοϊό»
γουροι πως σε 20 με 25 ημέρες
από σήμερα (οι ποδοσφαιριστές
όλο αυτό το διάστημα ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα και
βρίσκονται σε καλό επίπεδο
ετοιμότητας) θα είμαστε έτοιμοι
για την έναρξη του πρωταθλήματός μας, όπως ακριβώς συνέβη και με τη Super League 2.
Επειδή τα χρονικά περιθώρια
έχουν στενέψει επικίνδυνα δεν
θα πρέπει να υπάρξει καμία
περαιτέρω καθυστέρηση στην
έναρξη του πρωταθλήματος και
ευελπιστούμε πως όλοι έχουμε
τον ίδιο στόχο, που δεν είναι άλλος από το συμφέρον του ποδοσφαίρου και μόνο.

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Προπονητών, μέσα από την οποία
τονίζουν πως οι ομάδες της
Football League επιστρέφουν
στις προπονήσεις, εφαρμόζοντας αυστηρά το Υγειονομικό
πρωτόκολλο, ενώ σε αυτή δεν
παραλείπουν να αναφερθούν
και στις κατώτερες κατηγορίες,
ζητώντας από την πολιτεία να
δώσει λύση.
Ανακοίνωση:
Μετά από ένα αρκετά μεγάλο
διάστημα αγωνιστικής απραξίας, οι ομάδες της Football
League έλαβαν επιτέλους την
άδεια να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις.
Επιστρέφουμε υπεύθυνοι, σοβαροί και με τη δέσμευση πως
θα εφαρμόσουμε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που έχουν
ήδη αποδεχτεί και υπογράψει,
σύμφωνα με την διοργανώτρια
αρχή, και οι 20 ομάδες της κα-

τηγορίας.

Επιστρέφουμε λοιπόν στον φυ-

σικό μας χώρο και είμαστε σί-

Επίσης ζητάμε από την πολιτεία
να δώσει λύση και στο εναπομένοντα κομμάτι του ποδοσφαίρου
που παραμένει ανενεργό, καθώς ο αθλητισμός έχει την δυνατότητα να είναι ασπίδα κατά
του κορονοϊού και όχι πηγή μετάδοσης.
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Βόλεϊ γυναικών: Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός

Την πρώτη του νίκη μετά την
επανεκκίνηση
της
Volley
League πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» μετά από
δύο συνεχόμενες ήττες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των μαχητικών Αμαζόνων με 3-1 σετ για
την 7η αγωνιστική του Α’ ομίλου
της Volley League Γυναικών
που διεξήχθη την Τετάρτη. Άτυχη της αναμέτρησης η Σλοβάκα
ακραία των Αμαζόνων Αλεξάντρα Βαΐντοβα, η οποία χτύπησε
το γόνατό της μετά από επίθεσή
της στο 13-12 του πρώτου σετ.
Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στη
4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς στο φινάλε
του Α’ γύρου, ενώ οι Αμαζόνες
βρίσκονται στην 5η θέση με
έναν βαθμό λιγότερο.
Οι Αμαζόνες μπήκαν πολύ διαβασμένες στο πρώτο σετ, ωστόσο, με το σκορ στο 12-13 η Αλεξάντρα Βαΐντοβα αποχώρησε
τραυματίας από τον αγωνιστικό
χώρο «μουδιάζοντας» συμπαίκτριες και αντιπάλους. Παρόλα
αυτά, οι αθλήτριες του Στέλιου
Ατσιδαύτη πίεσαν στο σερβίς
και πήραν προβάδισμα στο ξεκίνημα του αγώνα με 21-25.
Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου από το δεύτερο σετ και
μετά βελτιώθηκε κατακόρυφα,

εκμεταλλεύτηκε την απουσία
της Βαΐντοβα και πήρε κεφάλι
στο σκορ με 2-1 σετ. Στο τέταρτο σετ, οι επιθέσεις τις Μαρία
Τσιτσιγιάννη και οι συνεχόμενοι
άσσοι της Έμιλυ Κωνσταντέλου
έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των
πρασίνων για το 25-19 και το τελικό 3-1 σετ.
Πρωταγωνίστρια για τις νικήτριες ήταν η Έμιλυ Κωνσταντέλου
με 18 πόντους με 4 άσσους και 3
μπλοκ. Η Εύα Χαντάβα είχε και
αυτή 18 πόντους, ενώ η Ρομάνα
Χουντέκοβα σταμάτησε στους
14.
Από τις Αμαζόνες που πάλεψαν
το παιχνίδι, η Χρυσάνθη Χριστοδούλου και η Ναταλία Κωτσιάκη
είχαν 9.
Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Παπαχατζής, Παρατηρητής: Τσιντομηνάς, Επόπτες: Τσίτσικας
Ν., Σταυρόπουλος, Γραμματεία:
Νυδριώτη.
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού
προήλθαν από 6 άσσους, 65
επιθέσεις, 5 μπλοκ και 20 λάθη
αντιπάλων και των Αμαζόνων
προήλθαν από 5 άσσους, 46
επιθέσεις, 5 μπλοκ και 25 λάθη
αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (21-25, 25-20, 25-17,
25-19)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Απόστολος Οικονόμου): Χουντέκο-

βα 14 (13/32 επ., 1 μπλοκ, 13%
υπ. - 13% άριστες), Νεΐκοβα 4
(2/4 επ., 2 άσσοι), Κωνσταντέλου 18 (11/17 επ., 4 άσσοι, 3
μπλοκ), Τσιτσιγιάννη 8 (7/27 επ.,
1 μπλοκ), Χαντάβα 18 (18/46 επ.,
46% υπ. - 32% άριστες), Σάντσες
14 (14/22 επ.) / Ξηντάρα (λ, 88%
υπ. - 47% άριστες), Τζαφέρη (λ),
Λεωνίδου.
Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ (Στέλιος
Ατσιδαύτης): Αρβανιτοπούλου
4 (3/4 επ., 1 άσσος), Χρυσομάλλη 1 (1 άσσος), Χριστοδούλου 9
(8/29 επ., 1 άσσος, 39% υπ. - 27%
άριστες), Κωτσιάκη 9 (5/11 επ.,
4 μπλοκ), Βαϊντοβα 4 (4/6 επ.,
25% υπ. - 0% άριστες), Γκρέκα 16 (15/36 επ., 1 μπλοκ, 46%
υπ. - 27% άριστες) / Σαμπάτη
(λ, 47% υπ. - 29% άριστες), Τσιγαρίδα, Σιδεράτου 7 (7/27 επ.),
Μαστοράκη 6 (4/7 επ., 2 άσσοι),
Κορρέ.
Απόστολος Οικονόμου (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Kαταρχάς να
ευχηθούμε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στην Βαΐντοβα,
ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Την ξέρω από την Φινλανδία
που παίζαμε μαζί. Εμείς αδικούμε τον εαυτό μας. Στο πρώτο
σετ οι Αμαζόνες είχαν 50% στην
επίθεση, πράγμα που σημαίνει
πως δεν λειτουργούσε το σερβίς, μπλοκ-άμυνα. Είμαι πολύ

δυσαρεστημένος από το πρώτο
σετ. Από το δεύτερο σετ ήρθε η
ισορροπία γιατί αρχίσαμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας, άρχισε να δουλεύει το μπλοκ-άμυνα
και τρίτο και τέταρτο σετ κάναμε
καλή εμφάνιση. Η αλήθεια είναι
ότι είμαι ικανοποιημένος από τη
νίκη αλλά όχι από την εμφάνιση. Άμα θέλουμε να κερδίσουμε ομάδες με τον ίδιο στόχο με
εμάς, όπως ο Άρης, το Μαρκόπουλο και η Σαντορίνη θα πρέπει να ανεβάσουμε στροφές και
να πιστέψουμε στον εαυτό μας».
Τα τελικά αποτελέσματα της 7ης
αγωνιστικής και οι βαθμολογίες:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Α.Ο. Μαρκοπούλου – Α.Σ. Άρης
1 – 3 (25-23, 17-25, 14-25, 1725)
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.
Αμαζόνες 3 – 1 (21-25, 25-20,
25-17, 25-19)
Α.Ο. Θήρας – Ηλυσιακός Α.Ο.
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Ρεπό ο Α.Ο. Λαμίας 2013
Βαθμολογία
Θ.
Ομάδα	 Β αθ .
ΑΓ.
Ν
Η
1
ΑΣ Άρης	 14
6
5
1
2
ΑΟ Θήρας	13
5
5
0

3
Revoil
3
4
10
5
6
6
5
7
6

ΑΟ
11

Μαρκοπούλου
6
3

Παναθηναϊκός ΑΟ
6
3
3
ΑΟΝ Αμαζόνες	
9
3
3
ΑΟ Ηλυσιακός	
3
1
4
ΑΟ Λαμίας 2013
0
0
6

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Π.Σ. Αίας 3-0 (2511, 25-17, 25-18)
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο.Φ.
Πορφύρας 3-0 (25-20, 25-9,
25-21)
Ρεπό ο Α.Σ.Π. Θέτις
Βαθμολογία
Θ.
Ομάδα	 Β αθ .
ΑΓ.
Ν
Η
1
Ολυμπιακός ΣΦΠ
16
6
6
0
2
ΠΑΟΚ
16
6
5
1
3
ΑΕΚ
9
6
3
3
4
ΑΣΠ Θέτις	
9
6
3
3
5
ΑΟΦ Πορφύρας	 4
6
1
5
6
ΑΠΣ Αίας	0
6
0
6
7
ΑΟΝ Πανναξιακός	 0
6
3
3

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

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
στον Άγιο Προκόπιο (πίσω

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητείται προσωπικό για ξε-

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

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/02/21 EΩΣ19/02/21

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ- DESTINAΤΙΟΝ

ΑΠΟ ΝΑΞΟ - FROM NAXOS

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΟLLΟΝ

13:30

ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl

13:30

ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ
KORONOS-SΚADO

11:00-13:30

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS

11:00-13:30

ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ - FROM VILLAGES
6:50
07:05
07:30

11:00-13:30

07:50-13:45

ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI

11:00-13:30

08:00-09:00-14:00

ΧΑΛΚΙ-HALKI

11:00-13:30

08:00-09:00-14:00

ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-ΔΑΜΑΛΑΣ
DAMARIONAS-DAMALAS

11:00-13:30

08:15-09:00-14:00

ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI

11:00-13:30

08:20-09:10-14:10

ΓΑΛΑΝΑΔΟ-GALANADO

13:30

08:30-09:20-14:20

ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)- ΑΓΕΡΣΑΝΙ
GLYNADO-TRIPODES-AGERSANI

11:00-13:00

08:30-14:00

12:00ΔΕΥΤΕΡΑ Κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:30 ΔΕΥΤΕΡΑ Κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:20-12:00-14:30

07:40-(12:15 ΔΕΥΤΕΡΑ Κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΜΕΛΑΝΕΣ - MELANES

10:30

14:30

ΕΓΓΑΡΕΣ-EGGARES
ΜΟΝΗ-ΜΟΝΙ

13:30

ΚΕΡΑΜΩΤΗ-KERAMOTI

13:30 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΑΝΑΚΟΣ-DΑΝΑΚΟS

13:30 ΤΡΙΤΗ

ΜΕΣΗ-MESSI

13:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΠΟΤΑΜΙA

14:30

7:45
07:20

ΤΕΤΑΡΤΗ

07:45
07:00

ΤΡΙΤΗ

ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
07:40

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/02/21 KAI 20/02/21
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ

ΑΠΟ ΝΑΞΟ

FROM NAXOS

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

07:50-13:45

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΒΟΥΝΟ ΖΑΣ)-AGIA MARINA
(ZAS MOUNT.)

ΚΥΝΗΔΑΡΟΣ-KINIDAROS

15

ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ

FROM VILLAGES

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS

13:30

07:50

ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI

13:30

08:00
08:00

ΧΑΛΚΙ-HALKI

13:30

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

Ζητείται εισηγητής εκπαίδευσης Τεχνικού Ασφαλείας
για τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών που διοργανώνει το Επιμελητήριο
Κυκλάδων. Περιοχή: Κυκλάδες Πληροφορίες https://
bit.ly/3rpzb9D
Αποστολή
δικαιολογητικών και βιογραφικού έως 12/03/2021 στο
portal@cycladescc.gr Τηλ.
επικοινωνίας 22810 82346
(εσωτ. 4).

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)

ΕΦΗΜΕΡΕΎΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου
ΜΥΛΩΝΑ 22850 25826
6949 123416
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου
ΨΑΡΡΑ ΑΝΝΑ
22850
24500, 22850 22886
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου
ΜΥΛΩΝΑ 22850 25826
6949 123416
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
22850 22761
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου
ΔΕΛΛΑΡΟΚΑΣ Π 22850
22241, 22850 252287
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου
ΜΥΛΩΝΑ 22850 25826
6949 123416
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
22850 26666

16 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

