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

.

 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 7,8

ΣΕΛ.  9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 
"ME THN MATIA"

TΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ,

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 2019…

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

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

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

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

Με ικανοποίηση το διοικητικό Συμβούλιο 
έκανε ομόφωνα αποδεκτή την παραίτησή του 
μετά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί 
στις σχέσεις του δημάρχου Νάξου  με τον 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο 
Χατζημάρκο, καθώς ο Δ. Λιανός, αφού είχε 
δεχθεί τη θέση στο Δ.Σ συμφωνώντας και 
υπογράφοντας τις αποφάσεις της εταιρείας, στη 
συνέχεια ζήτησε να εξαιρεθεί η Νάξος από το 
πρόγραμμα για την διαχείριση των απορριμμάτων 
από τον ΦΟΔΣΑ. Σελ. 3

Οπως αναφέρει ο Πρόεδρος 
της Δ/Ε του Κ.Υ. Μήλου, 
Κωνσταντίνος Μακρής: 
«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
η πρώτη φάση με σχεδόν 
καθολική συμμετοχή των 
κατοίκων της Κίμωλου 
στον εμβολιασμό, καθώς 
πραγματοποιήθηκαν 569 
εμβολιασμοί στο σύντομο 
διάστημα των δυόμιση 
ημερών. Στόχος όλων 
μας είναι να θωρακιστούν 
οι κάτοικοι των νησιών 
απέναντι στην πανδημία και 
ως εκ τούτου, τα COVID- free 
νησιά μας να προσελκύσουν 
το μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό τουριστών. Σελ. 4

Ο καθηγητής Ναυτιλιακών 
σπουδών στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιά Ιωάννης Θεοτοκάς, 
αναλύει τι σημαίνει για τη χώρα 
μας η ναυτιλία, επισημαίνοντας 
ότι “υπάρχει ένα σύνολο 
επιχειρήσεων που λειτουργούν 
γύρω από τη ναυτιλία και στο 
κέντρο αυτού του συνόλου είναι 
οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αλλά 
και τράπεζες, νηογνώμονες, 
ασφαλιστές, μεσίτες ασφαλίσεων, 
ναυπηγοεπισκευαστικές. 
Μια σειρά επιχειρήσεις που 
λειτουργούν και υπάρχουν κυρίως 
επειδή υπάρχει η ναυτιλία”. 
Συνέντευξη στις σελίδες 8 & 9

Παρελθόν αποτελεί 
για το Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ 
ο δήμαρχος Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων 
Δημήτρης Λιανός
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Σαν Σήμερα…
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, ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑ-

ΦΟΣ 

ΕΥΗ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙ-

ΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΑΡΗΣ, Cyclades24

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
AL-AHRAM

cyclades24

ΝΕΟ ΦΩΣ ΚΑΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
e-mail: info@kykladiki.gr

Τ.22850. 24681 22850. 26009

FAX: 2285026760

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
158043

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:   
ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ - ËΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:    
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:      

ΙΔΙΩΤΩΝ  100,00 ΕΥΡΩ 

(6 ΜΗΝΕΣ 50,00 ΕΥΡΩ) 

ΔΗΜΩΝ, ΝΠΔΔ 250,00 ΕΥΡΩ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ,  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 150,00 ΕΥΡΩ  

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

Παρασκευή 26
Μαρτίου 2021 

Β΄ Χαιρετισμοί, Αãßïõ Πïýëéïõ ôïõ 
Αíáãíώóôïõ, Ιåñïìáñôýñùí åí Γïôèßá

Η φωτογραφία της ημέρας

1871: ΔéåξÜãïíôáé ïé åêëïãÝò ôïõ óõìβïõëßïõ ôçò ΠáñéóéíÞò Κïììïýíáò.

1913: Βáëêáíéêïß ðüëåìïé: ΒïõëãáñéêÝò äõíÜìåéò êáôáëáìβÜíïõí ôçí Αäñéáíïýðïëç.

1917: Α΄ Πáãêüóìéïò Πüëåìïò: 17.000 Τïýñêïé åìðïäßæïõí ôçí ðñïÝëáóç ôùí βñåôáíéêώí 
óôñáôåõìÜôùí óôçí Πñώôç ΜÜ÷ç ôçò ΓÜæáò.

1931: Ιäñýåôáé ç Swissair, ùò ï åèíéêüò áåñïìåôáöïñÝáò ôçò Εëβåôßáò.

1939: Ιóðáíéêüò Εìöýëéïò: Οé ΕèíéêéóôÝò áñ÷ßæïõí ôçí ôåëéêÞ ôïõò åðßèåóç.

1945: Β΄ Πáãêüóìéïò Πüëåìïò: Η ìÜ÷ç ôçò Ίβï Τæßìá ëÞãåé êáèώò ôï íçóß åßíáé åðßóçìá ðñï-
óôáôåõìÝíï áðü ôéò áìåñéêáíéêÝò äõíÜìåéò.

1971: Τï Αíáôïëéêü ΠáêéóôÜí áíáêçñýóóåé ôçí áíåξáñôçóßá ôïõ áðü ôï ΠáêéóôÜí ãéá íá ó÷ç-
ìáôßóåé ôç ΛáϊêÞ Δçìïêñáôßá ôïõ ΜðáíãêëáíôÝò. Αñ÷ßæåé ï áðåëåõèåñùôéêüò ðüëåìïò.

1979: Ο ΑíïõÜñ ΣáíôÜô, ï Μåíá÷Ýì ΜðÝãêéí êáé ï Τæßìé ΚÜñôåñ õðïãñÜöïõí óôçí ΟõÜóéí-
ãêôïí ôç ΣõíèÞêç ΕéñÞíçò Αéãýðôïõ-ΙóñáÞë.

2005: Τï BBC ðñïβÜëåé íÝï åðåéóüäéï ôçò óåéñÜò Doctor Who, ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò ôï 1989. 
ΣÞìåñá åßíáé ôï ìáêñïβéüôåñï äñÜìá åðéóôçìïíéêÞò öáíôáóßáò óôïí êüóìï.

2007: ΖçôÜåé óõããíώìç ï Πñùèõðïõñãüò ôçò Ιáðùíßáò Σßíæï Άìðå ãéá ôç ÷ñÞóç ãõíáéêώí ùò 
óåξïõáëéêώí áíôéêåéìÝíùí óå ïßêïõò áíï÷Þò óôá ìÝôùðá, ôïí êáéñü ôïõ ΔåõôÝñïõ Πáãêïóìß-
ïõ ΠïëÝìïõ.

Σαν σήμερα, 26 Μαρτίου του 2000, εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Και παραμένει…
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Πáñåëèüí áðïôåëåß ãéá ôï Δ.Σ 
ôïõ ΦΟΔΣΑ ï äÞìáñ÷ïò ΝÜξïõ 
êáé Μéêñώí ΚõêëÜäùí ΔçìÞ-
ôñçò Λéáíüò. Τçí åðéóôïëÞ ðá-
ñáßôçóçò õðïäÝ÷èçêå ôï äéïé-
êçôéêü Σõìβïýëéï êáé ôçí Ýêáíå 
ïìüöùíá áðïäåêôÞ êáé ìå 
éêáíïðïßçóç ìåôÜ ôá ðñïβëÞ-
ìáôá ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí óôéò 
ó÷Ýóåéò ôïõ äçìÜñ÷ïõ ΝÜξïõ  
ìå ôïí ΠåñéöåñåéÜñ÷ç Νïôßïõ 
Αéãáßïõ Γéώñãï ΧáôæçìÜñêï, 
êáèώò ï ΔçìÞôñçò Λéáíüò, åß÷å 
æçôÞóåé íá åξáéñåèåß ç ΝÜξïò 
áðü ôï ðñüãñáììá ãéá ôçí äéá-
÷åßñéóç ôùí áðïññéììÜôùí áðü 
ôïí ΦΟΔΣΑ.
Τç èÝóç ôïõ óôï Δ.Σ ôïõ öïñÝá 
äéá÷åßñéóçò èá ðÜñåé ùò ðñώôïò 
åðéëá÷ώí ï ΓéÜííçò Βñïýôóçò 
áðü ôçí Σýñï åíώ  ï áíôéðåñé-
öåñåéÜñ÷çò ΚõêëÜäùí Γéώñãïò 
Λåïíôáñßôçò ìéëώíôáò óôïí Μå-
óüãåéïò  FM 105,4 ôüíéóå ðùò ï 
ΦΟΔΣΑ åß÷å áðïóôåßëåé åξώäé-
êï óôïí äÞìáñ÷ï ΝÜξïõ æçôώ-
íôáò ôïõ ôçí ðáñáßôçóç. Σôçí 
åξώäéêç åðéóôïëÞ äéáìáñôõñßá, 
äÞëùóç êáé êëÞóç ðñïò áðï-
êáôÜóôáóç, êáëåßôï ï ΔÞìáñ÷ïò 
ΝÜξïõ, íá áíáêáëÝóåé ìå åðé-
óôïëÞ áëëÜ êáé ìå áíáêïéíώóåéò 
óôá ΜÝóá ΜáæéêÞò ΕíçìÝñùóçò 
øåõäåßò äçëώóåéò ôïõ áíáöïñé-
êÜ ìå ôçí ðñüïäï ôùí åñãáóéώí 
ôçò åôáéñåßáò,
• íá êáôáèÝóåé ôï ìåôï÷éêü êå-
öÜëáéï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôïí 
ΔÞìï ðïõ åêðñïóùðåß óôï ëï-
ãáñéáóìü ôçò åôáéñåßáò
• íá ðáñáäώóåé ôï óýíïëï ôùí 
óôïé÷åßùí ðïõ ôïõ Ý÷ïõí æçôç-
èåß ðñïêåéìÝíïõ íá óõíôá÷èïýí 
ôá ðñùôüêïëëá ðáñÜäïóçò ðá-
ñáëáβÞò êáé íá óõíåñãáóôåß óôç 
óýíôáξç áõôώí,
• íá äçëώóåé, åããñÜöùò, ôçí 
ðáñáßôçóÞ ôïõ áðü ôï Δéïéêçôé-
êü Σõìβïýëéï ôçò åôáéñåßáò.
ΕðéðëÝïí êáëåßôáé íá áðüó÷åé 
åöåξÞò áðü ôïðïèåôÞóåéò ðïõ 
ðñïóβÜëëïõí ôïí êáôáóôáôéêü 
óêïðü ôçò åôáéñåßáò áëëÜ êáé 
áðü ôïðïèåôÞóåéò ðïõ èßãïõí 
ôçí ôéìÞ ôùí ìåëώí ôïõ Δéïéêç-
ôéêïý Σõìβïõëßïõ áõôÞò.
Οðùò óçìåßùíáí “óå áíôßèåôç 
ðåñßðôùóç, ôá ìÝëç ôïõ Δéïéêç-
ôéêïý Σõìβïõëßïõ åðéöõëÜóóï-
íôáí êÜèå íïìßìïõ äéêáéώìáôüò 
ôïõò ðñïåéäïðïéώíôáò üôé èá 
óôñáöïýí óå βÜñïò ôïõ ìå êÜèå 
íüìéìï ôñüðï äéá ôçò áóôéêÞò 
êáé ðïéíéêÞò ïäïý, ãéá êÜèå 
áðïêáôÜóôáóç ôçò æçìßáò ôïõò 
êáèώò êáé ãéá êÜèå Üëëï íüìéìï 
äéêáßùìÜ ðïõ áðïññÝåé áðü ôçí 
ðáñÜíïìç êáé áíôéóõìβáôéêÞ 
óõìðåñéöïñÜ ôïõ”.
ΤåëéêÜ ï äÞìáñ÷ïò ΝÜξïõ ðá-

ñáéôÞèçêå ìå ôçí åðéóôïëÞ 
ðáñáßôçóçò íá áðåõèýíåôáé 
ðñïò Τον κ. Πρόεδρο και μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
του  ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΦΟ-
ΡΕΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒËΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
(ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) êáé 
íá êïéíïðïéåßôáé ðñïò Πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας κ.κ. Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη 2. Υπουργό 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
κ. Κων/νο Σκρέκα 3. Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Μαυρουδή Βο-
ρίδη 4. Βουλευτές του Νομού 
Κυκλάδων 5. Μετόχους της 
Εταιρείας 6. Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου 

Αêïëïõèåß ïëüêëçñç ç åðéóôï-
ëÞ ðïõ õðïãñÜöåôáé áðü ôïí 
Δήμαρχο Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, Ëιανό Δημήτριο. 

1. Σõììåôåß÷á óôçí 
åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá ìå βÜóç 
ôéò äåóìåýóåéò ðïõ åß÷å áíá-
ëÜβåé ï Πñüåäñïò üôé ïé  ΟΤΑ 
ðïõ èá åðéèõìïýí êáé Ý÷ïõí 
ôçí ôå÷íéêÞ åðÜñêåéá èá äéá-
÷åéñßæïíôáé ôéò íïìïèåôéêÜ  êá-
ôï÷õñùìÝíåò áñìïäéüôçôåò ôùí 
áðïβëÞôùí êáé ôçò êáôáóêåõÞò 
êáé ëåéôïõñãßáò ôùí  åãêáôáóôÜ-
óåùí ΧΥΤΑ êáé ΧΥΤΥ, óõíÜðôï-

íôáò ðñïãñáììáôéêÝò óõìβÜ-
óåéò ìå ôïí ΦΟΣΔΑ. Πëçí üìùò,  
ç äÝóìåõóç áõôÞ ôïõ ΠñïÝäñïõ 
äåí ðñáãìáôïðïéÞèçêå.  
2. Έ÷ïõí êáèõóôåñÞóåé 
óçìáíôéêÜ Ýñãá ôïõ ΔÞìïõ ΝÜ-
ξïõ êáé Μéêñώí ΚõêëÜäùí óôïí 
ôïìÝá ôçò  äéá÷åßñéóçò áðïñ-
ñéììÜôùí êáé õðÜñ÷åé ï êßíäõ-
íïò áðώëåéáò ÷ñçìáôïäïôÞóå-
ùí åξáéôßáò ôçò êáèõóôÝñçóçò 
äçìïðñÜôçóçò êáé êáôáóêåõÞò 
ôçò ΜΕΑ ðáñ’ üôé Ý÷åé åêäïèåß 
ç ΑΕΠΟ êáé Ý÷åé áðü ôï  2020 
ðáñáëçöèåß ç ìåëÝôç. Αξßæåé íá 
óçìåéùèåß üôé ôçí ðñáãìáôïðïß-
çóç ôïõ Ýñãïõ áõôïý åíôüò ôïõ  
2020 åß÷å åξáããåßëåé êáé ï ðñώ-
çí Υðïõñãüò ΠåñéβÜëëïíôïò êáé 
ΕíÝñãåéáò ê. ΧáôæçäÜêçò êáôÜ 
ôçí  åðßóêåøç ôïõ óôç ΝÜξï óôéò 
13.10.2020. 
3. Μå ëýðç ìïõ äéáðß-
óôùóá ôçí áíõðáñξßá ðíåýìá-
ôïò óõíåñãáóßáò áðü ôïí Πñüå-
äñï ôïõ ΔΣ, ï ïðïßïò  åêôïξåýåé 
áβÜóéìåò êáôçãïñßåò åíáíôßïí 
ìïõ êáé åíáíôßïí ôïõ ΔÞìïõ 
ΝÜξïõ êáé Μéêñώí ΚõêëÜäùí  
ìÝóá áðü óõíåíôåýξåéò ôïõ êáé 
áðïóôïëÞ åξùäßêùí, ôá ïðïßá 
êáôÜ áíôéäåïíôïëïãéêü ôñüðï  
êïéíïðïéåß óôïí ôýðï, óôïõò 
åðéêåöáëÞò ôùí äçìïôéêώí ðá-
ñáôÜξåùí ôïõ ΔÞìïõ ìáò ê.ëð. 
4. Μå ôçí áðüöáóç 
5/19-2-2021 ôïõ Δçìïôéêïý 
Σõìβïõëßïõ ôïõ ΔÞìïõ ΝÜξïõ 
êáé Μéêñώí ΚõêëÜäùí, ï  ΔÞ-
ìïò ìáò áðïöÜóéóå íá æçôÞóåé 
ôçí Üìåóç íïìïèåôéêÞ ñýèìé-
óç-êáôÜñãçóç ôïõ Üñèñïõ 226 
ðáñ.1  åä.1 ôïõ Ν. 4555/2018 Þ, 
äéáöïñåôéêÜ, ôçí åξáßñåóç ôïõ 
áðü ôçí áíáãêáóôéêÞ óõììåôï-
÷Þ ôïõ óôïí  ΦΟΔΣΑ Ν. Αéãáßïõ 
ΑΕ ãéá üóïõò íüìéìïõò êáé βÜ-
óéìïõò ëüãïõò áíáöÝñïíôáé óå 
áõôÞí. 

Κáôüðéí ôùí áíùôÝñù, õðïβÜëù 
ôçí ðáñáßôçóç ìïõ áðü ìÝëïò 
ôïõ Δéïéêçôéêïý Σõìβïõëßïõ 
ôïõ ΦΟΣΔΑ  Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. êáé 
ðáñáêáëώ íá ãßíåé áõôÞ äåêôÞ. 

Αγνωστον εάν η εξέλιξη αυτή 
θα “λύσει τα χέρια” του δη-
μάρχου Νάξου για να βρεθεί 
απέναντι στις όποιες εξελί-
ξεις αφορούν την διαχείριση 
των απορριμμάτων στη Νάξο 
από τον φορέα διαχείρισης 
και, κυρίως, με ποιά κριτήρια 
θα βρεθεί απέναντι. Το σίγου-
ρο είναι ότι το πρόβλημα των 
απορριμάτων πρέπει να λυθεί 
και σε κάθε περίπτωση το συμ-
φέρον των κατοίκων και του 
νησιού προέχει. 

Παραιτήθηκε από το Δ.Σ του ΦΟΣΔΑ ο δήμαρχος Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Ëιανός
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Τïí ΣåðôÝìβñéï ôïõ 2019 ï 
ïñãáíéóìüò ìáò, óôï ðëáßóéï 
äéåõñõìÝíùí äñÜóåùí óôï 
íçóß ôçò Σýñïõ, óõíÝëåξå äåßã-
ìá éæÞìáôïò áðü ôï ëéìÜíé ôçò 
Σýñïõ, ôï ïðïßï êáé ðáñÝäùóå 
óôï Εëëçíéêü ΚÝíôñï ΘáëÜó-
óéùí Εñåõíώí ãéá ãåù÷çìéêÞ 
áíÜëõóç êáé åξáãùãÞ áðïôå-
ëåóìÜôùí. Έêôïôå, êáé βÜóåé 
ôùí áðïôåëåóìÜôùí, ç Aegean 
Rebreath äåí ôïðïèåôÞèçêå 
äçìïóßùò, êáèώò ðßóôåõå êáé 
åξáêïëïõèåß íá ðéóôåýåé ðùò 
ïé áñìüäéåò áñ÷Ýò åßíáé áõôÝò 
ðïõ èá áðïöáóßóïõí ãéá ôçí 
áξéïðïßçóç ôùí ðñùôïãåíώí 
äåäïìÝíùí. Ωóôüóï, áðü ôüôå 
Ýùò êáé óÞìåñá, äéáðéóôώíïõ-
ìå ìå ëýðç ìáò üôé äéáôõðώíï-
íôáé áíáêñßβåéåò ðïõ äéáóôñå-
βëώíïõí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá 
êáé åξõðçñåôïýí äéáöïñåôéêÝò 
ðëåõñÝò. Γéá ôïí ëüãï áõôü, 
ðñïò áðïêáôÜóôáóç ôçò áëÞ-
èåéáò, èåùñïýìå óêüðéìï íá 
ðáñïõóéÜóïõìå ôá ðáñáêÜôù 
äåäïìÝíá. Πéï óõãêåêñéìÝíá: 
Ο ïñãáíéóìüò ìáò, óôï ðëáßóéï 
ôùí äñÜóåùí ôïõ óå üëç ôçí 
ΕëëÜäá, õëïðïéåß åñåõíçôéêÝò 
äñáóôçñéüôçôåò ó÷åôéêÜ ìå 
ôç óõëëïãÞ éæÞìáôïò êáé ìé-
êñïðëáóôéêώí. Η óõëëïãÞ ôùí 
äåéãìÜôùí ãßíåôáé ìå βÜóç äé-
åèíÞ ðñüôõðá êáé óýìöùíá ìå 
ôéò ïäçãßåò ôïõ Εëëçíéêïý ΚÝ-
íôñïõ ΘáëÜóóéùí Εñåõíώí ìå 
ôï ïðïßï Ý÷åé óõíáöèåß ìíçìü-
íéï óõíåñãáóßáò. Τá áðïôåëÝ-

óìáôá ôçò ìÝôñçóçò ìåôÜëëùí 
óå äåßãìá ôïõ ðõèìÝíá ãéá ôï 
íçóß ôçò Σýñïõ ðáñáäüèçêáí 
ìÝóù email óôï Υðïõñãåßï 
ΠåñéβÜëëïíôïò, óôçí ΠåñéöÝ-
ñåéá Νïôßïõ Αéãáßïõ êáé óôïí 
ΔÞìï Σýñïõ-Εñìïýðïëçò. Αðü 
ôçí ðñώôç óôéãìÞ, ôüóï äç-
ìïóßùò üóï êáé óå äéá æώóçò 
óõíáíôÞóåéò åêðñïóώðïõ ôïõ 
ïñãáíéóìïý ìáò ìå ôïðéêïýò 
öïñåßò, êáôÝóôç óáöÝò üôé ðá-
ñáäώóáìå ôá áðïôåëÝóìáôá 
ìßáò ìÝôñçóçò ðïõ Ýãéíå óå 
Ýíá óõãêåêñéìÝíï óçìåßï ôïõ 
íçóéïý. ΤïðïèåôÞóåéò ôñßôùí 

ðåñß ôïõ üôé ï ïñãáíéóìüò ìáò 
äÞèåí ðáñÝäùóå ó÷åôéêÞ ìå-
ëÝôç äåí áëçèåýïõí êáé äåí 
áðïäåéêíýïíôáé. Εξ áñ÷Þò åß÷å 
ãßíåé ξåêÜèáñï ðñïò üëåò ôéò 
êáôåõèýíóåéò ðùò ï ïñãáíé-
óìüò ìáò ðáñÝäùóå ðñùôïãå-
íÞ äåäïìÝíá ðñïò áξéïðïßçóç 
êáé ðåñáéôÝñù äéåñåýíçóç áðü 
ôéò ôïðéêÝò êáé ðåñéöåñåéáêÝò 
áñ÷Ýò. Θá èÝëáìå íá ξåêáèá-
ñßóïõìå ðùò ïõäÝðïôå ðÞñáìå 
èÝóç ãéá ôçí ðçãÞ êáé ôçí Ýêôá-
óç ôçò ñýðáíóçò. Κáé áõôü ü÷é 
äéüôé åðéèõìïýìå íá êñõöôïý-
ìå ðßóù áðü ïðïéïäÞðïôå ðñü-

βëçìá, áëëÜ äéüôé äåí åßìáóôå 
óå èÝóç ïýôå Ý÷ïõìå ôç äõíá-
ôüôçôá íá ôåêìçñéώóïõìå, βÜ-
óåé ìéáò äåéãìáôïëçøßáò, üðïéá 
ãåíéêÜ óõìðåñÜóìáôá ãéá ôçí 
åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. Θåùñïý-
ìå ðùò ï ñüëïò ìáò åξáíôëÞ-
èçêå ìåôÜ ôçí êëÞóç ìáò ùò 
ìÜñôõñåò óôï ðëáßóéï Ýñåõíáò 
ôçò Εéóáããåëßáò Πñùôïäéêώí 
Σýñïõ. ΠáñÜëëçëá ðéóôåýïõ-
ìå ðùò ç ôïðéêÞ êïéíùíßá, ïé 
ôïðéêÝò áñ÷Ýò êáé ëïéðïß áñ-
ìüäéïé öïñåßò åßíáé áõôïß ðïõ 
ìðïñïýí íá êñßíïõí óå êáèç-
ìåñéíÞ βÜóç ôçí ðïéüôçôá ôùí 
èáëÜóóéùí ðüñùí. Η Aegean 
Rebreath óõíåñãÜæåôáé βÜóåé 
ìíçìïíßïõ ìå ôïí ΔÞìï Σýñïõ 
Εñìïýðïëçò êáé ôï Δçìïôéêü 
Λéìåíéêü Τáìåßï Σýñïõ ãéá ôçí 
õëïðïßçóç äéåõñõìÝíùí äñÜ-
óåùí. Σôï ðëáßóéï áõôü, ï ïñ-
ãáíéóìüò ìáò ëåéôïõñãåß êáé èá 
óõíå÷ßóåé íá ëåéôïõñãåß βÜóåé 

ôùí êáôåõèýíóåùí ôùí ôïðé-
êώí áñ÷ώí. Γéá ôïí ëüãï áõôü 
êáé äåäïìÝíçò ôçò áíÜãêçò 
íá õðÜñξïõí ðåñéóóüôåñá äå-
äïìÝíá êáé óõìðåñÜóìáôá, ï 
ïñãáíéóìüò ìáò ðñïóöÝñèçêå 
áðü ôçí ðñώôç óôéãìÞ ãéá íá 
äéåíåñãçèïýí ðåñéóóüôåñåò 
êáé äéåõñõìÝíåò ìåôñÞóåéò óôï 
ëéìÜíé ôçò Σýñïõ. ΤÝëïò, ùò 
ðåñéβáëëïíôéêÞ ïñãÜíùóç èá 
ðåñéìÝíáìå ðùò ôá üðïéá áðï-
ôåëÝóìáôá èá êéíçôïðïéïýóáí 
óõíïëéêÜ ôçí ôïðéêÞ êïéíù-
íßá ìå óêïðü ôçí áξéïëüãçóç 
êáé åðßëõóç ðñïβëçìÜôùí. Θá 
óõíå÷ßóïõìå íá åñãáæüìáóôå 
ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç, 
áäéáöïñώíôáò ãéá ôçí ðñïóðÜ-
èåéá êÜðïéùí íá åêìåôáëëåõ-
ôïýí ôï Ýñãï åèåëïíôώí ãéá ôç 
äçìéïõñãßá êëßìáôïò äé÷áóìïý 
Þ ôçí åξõðçñÝôçóç óêïðéìï-
ôÞôùí ðïõ óå êáìßá ðåñßðôùóç 
äåí óõììåñéæüìáóôå.

Ενα σοβαρό ξεκαθάρισμα από την AEGEAN REBREATH για 
το  λιμάνι της Σύρου: ουδέποτε πήραμε θέση για την πηγή 

και την έκταση της ρύπανσης

Ο Πñüåäñïò ôçò Δ/Ε ôïõ Κ.Υ. 
ΜÞëïõ, Κùíóôáíôßíïò ΜáêñÞò, 
óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôïõ 
áíáöÝñåé ôá åξÞò: Σáò åíçìå-
ñώíïõìå üôé óôï Κ.Υ. ΜÞëïõ 
ðñïóöÝñïõí ôéò õðçñåóßåò 
ôïõò, ï Εéäéêüò Γåíéêüò Ιáôñüò 
ΕðéìåëçôÞò Α’ ôïõ Γåíéêïý Νï-
óïêïìåßïõ ΚñåóôÝíùí, ê. Μé÷ü-
ðïõëïò ΙùÜííçò êáé ï Γåíéêüò 
Χåéñïõñãüò ΕðéìåëçôÞò Β’ ôïõ 
Γåíéêïý Νïóïêïìåßïõ Σýñïõ, 
ê. Μáëåôóéêüðïõëïò Σôáýñïò. 
Τï óýíïëï ôùí åéäéêåõìÝíùí 
Ιáôñώí ðïõ õðçñåôïýí óÞìåñá 
óôï Κ.Υ. ΜÞëïõ åßíáé ôÝóóåñéò 
êáé ôùí Αãñïôéêώí Ιáôñώí ðÝ-
íôå. Εðßóçò áíáìÝíïíôáé óôéò 
2 Αðñßëéïõ, ìéá Ιáôñüò ΓåíéêÞò 

ΙáôñéêÞò êáé Ýíáò Ιáôñüò Κáñ-
äéïëïãßáò. Υðåíèõìßæïõìå üôé 
βñßóêïíôáé óôç öÜóç ôùí ôåëé-
êώí êñßóåùí áðü ôï Υðïõñãåßï 
Υãåßáò, ïé ðñïóëÞøåéò (βÜóåé 
ôçò ðñïêÞñõξçò ðïõ Ýëçξå óôéò 
5 ΜÜñôéïõ) äýï ìüíéìùí Ιáôñώí 
Πáèïëïãßáò êáé ΓåíéêÞò Ιáôñé-
êÞò.

Εõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç óõíå÷Þ 
õðïóôÞñéξç ðñïò ôï Κ.Υ. ΜÞëïõ 
ôï ΔéïéêçôÞ ôçò 2çò ΔΥΠΕ, ê. 
ΧñÞóôï Ρïΐëï, ôï ΔéïéêçôÞ ôïõ 
Γåíéêïý Νïóïêïìåßïõ ΚñåóôÝ-
íùí, ê. ΙùÜííç Χïõæïýñç êáé 
ôï ΔéïéêçôÞ ôïõ Γåíéêïý Νïóï-
êïìåßïõ Σýñïõ, ê. Μé÷Üëç Ζïõ-
ëïõöü.

Κωνσταντίνος Μακρής: Στην τελική φάση η πρόσληψη
γιατρών στο Κέντρο Υγείας Μήλου 
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Η ðñώôç áðüöáóç Ýíôáξçò 
ôïõ Υðïõñãåßïõ ΑíÜðôõξçò êáé 
Εðåíäýóåùí óôï üíïìá ôïõ 
ΦΟΔΣΑ Ν. Αéãáßïõ. ΜåôÜ ôï 
ΟëïêëçñùìÝíï Σýóôçìá Δéá-
÷åßñéóçò ΑðïññéììÜôùí ΝÞóïõ 
Ρüäïõ, ôï ïðïßï Ý÷åé õðïβëçèåß 
óôçí ΓåíéêÞ Γñáììáôåßá ΣΔΙΤ 
ãéá Ýãêñéóç äçìïðñÜôçóçò, ï 
ΦΟΔΣΑ Νïôßïõ Αéãáßïõ Α.Ε. 
ðñï÷ùñÜ óôçí õëïðïßçóç ôïõ 
åðüìåíïõ ìåãÜëïõ ðåñéβáë-
ëïíôéêïý Ýñãïõ, ðïõ áöïñÜ 
óôçí ΟëïêëçñùìÝíç Δéá÷åßñé-
óç Αóôéêώí ΑðïβëÞôùí ΔÞìïõ 
ΜÞëïõ, åíüò Ýñãïõ óõíïëéêïý 
ðñïϋðïëïãéóìïý 4,87 åêáô. 
åõñώ, ðïõ èá óõìβÜëåé óôï íá 
áðïêôÞóåé ç ΜÞëïò óýã÷ñïíåò 
õðïäïìÝò áóöáëïýò õãåéïíï-
ìéêÞò äéÜèåóçò ôùí áðïβëÞôùí. 
Εéäéêüôåñá, ìå áðüöáóç ôïõ 
Εéäéêïý ΓñáììáôÝá Δéá÷åßñéóçò 
ΠñïãñáììÜôùí ΕΤΠΑ êáé ΤΑ,  
Γéώñãïõ Ζåñβïý, ôñïðïðïéåßôáé 
ç ΠñÜξç «ΔñÜóåéò ãéá ôçí ïëï-
êëçñùìÝíç äéá÷åßñéóç Αóôéêώí 
ΑðïβëÞôùí ΔÞìïõ ΜÞëïõ» ç 
ïðïßá åßíáé åíôáãìÝíç óôï Εðé-
÷åéñçóéáêü Πñüãñáììá  «Υðï-
äïìÝò Μåôáöïñώí, ΠåñéβÜëëïí 
êáé Αåéöüñïò ΑíÜðôõξç», óôï 
ðëáßóéï ôïõ ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Σýìöùíá ìå ôçí ôñïðïðïßçóç 
ôçò ΠñÜξçò, êýñéïé Δéêáéïý÷ïé 
ôïõ Ýñãïõ åßíáé ï ΔÞìïò ΜÞëïõ 
êáé  ï ΦΟΔΣΑ Νïôßïõ Αéãáßïõ 
Α.Ε, åíώ ç ΠåñéöÝñåéá Νïôßïõ 
Αéãáßïõ èá õðïóôçñßξåé Τå÷íéêÜ 
ôïí ΦïñÝá óôçí õëïðïßçóç ôùí 
õðïÝñãùí áñìïäéüôçôáò ôïõ. 
Τï Ýñãï áöïñÜ óôçí õëïðïßçóç 
äñÜóåùí ãéá ôçí ïëïêëçñùìÝíç 
äéá÷åßñéóç ôùí áóôéêώí áðï-
βëÞôùí ôïõ ΔÞìïõ ΜÞëïõ êáé 
åéäéêüôåñá óôç ÷ùñéóôÞ óõë-
ëïãÞ êáé êïìðïóôïðïßçóç βéï-
áðïβëÞôùí êáé ôç äéÜèåóç ôùí 
õðïëåéììáôéêώí óõììåßêôùí 
áóôéêώí áðïβëÞôùí óå ÷ώñï 
õãåéïíïìéêÞò ôáöÞò, êáèώò êáé 
ôéò áðáñáßôçôåò õðïóôçñéêôéêÝò 
åíÝñãåéåò.
Η ïëïêëÞñùóç ôçò ðáñáðÜíù 
äéáäéêáóßáò åßíáé ôï áðïôÝëå-
óìá óêëçñÞò äïõëåéÜò êáé áãá-
óôÞò óõíåñãáóßáò ìåôáξý ôïõ 
íåïóýóôáôïõ ΦΟΔΣΑ Νïôßïõ 
Αéãáßïõ Α.Ε êáé ôïõ ΔÞìïõ ΜÞ-
ëïõ ôïõò ôåëåõôáßïõò 4 ìÞíåò 
áðïäåéêíýïíôáò ðùò ï öïñÝáò 
äçìéïõñãÞèçêå ãéá íá öÝñåé ìéá 
íÝá áíôßëçøç êáé íá åãêáéíéÜóåé 
ìéá íÝá åðï÷Þ óôïí ôñüðï äé-
á÷åßñéóçò ôùí áðïññéììÜôùí 
óôá íçóéÜ êáé íá åðéëýóåé ïñé-
óôéêÜ Ýíá êñßóéìï êáé ÷ñïíßæïí 
ðñüβëçìá. Τï Ýñãï åßíáé áðá-
ñáßôçôï, äéüôé èá óõìβÜëåé ðñï-
êåéìÝíïõ óôïí ΔÞìï ΜÞëïõ íá 
êáôáóêåõáóôïýí ïé áðáñáßôçôåò 

õðïäïìÝò áóöáëïýò õãåéïíï-
ìéêÞò äéÜèåóçò ôùí áðïβëÞôùí 
(õðïëåéììÜôùí) - ìå ðñüβëåøç 
íá êáëýøåé ôïí ìüíéìï áëëÜ êáé 
ôïí åðï÷éêü ðëçèõóìü ôçò ΜÞ-
ëïõ - êáèώò êáé óôç óõììüñöù-
óç ôïõ ΔÞìïõ ìå ôéò áðáéôÞóåéò 
êáé ôïõò óôü÷ïõò ôçò êåßìåíçò 
åõñùðáϊêÞò êáé åëëçíéêÞò íï-
ìïèåóßáò .Τá ïöÝëç ôïõ Ýñãïõ 
åßíáé: ç åξáóöÜëéóç õðïäïìώí 
áóöáëïýò êáé õãåéïíïìéêÞò 
äéÜèåóçò óôï íçóß ôçò ΜÞëïõ, 
ç ìåßùóç ôùí áðïβëÞôùí ôïõ 
ΔÞìïõ ΜÞëïõ ðïõ èá ðñÝðåé íá 
ïäçãçèïýí ðñïò ôáöÞ ëüãù ôçò 

åöáñìïãÞò ôùí ðñïãñáììÜôùí 
äéáëïãÞò óôçí ðçãÞ βéïáðï-
βëÞôùí, ôçò ïéêéáêÞò êïìðï-
óôïðïßçóçò êáé ç βåëôßùóç ôçò 
ðïéüôçôáò ôùí ðáñå÷üìåíùí 
õðçñåóéώí êáèáñéüôçôáò ôïõ 
ΔÞìïõ ðñïò ôïõò ðïëßôåò,  ëüãù 
ôçò åöáñìïãÞò ôùí ðñïôåéíü-
ìåíùí äñÜóåùí. Η åðéëÝξéìç  
äçìüóéá äáðÜíç ôçò ðñÜξçò óôï 
Πñüãñáììá Δçìïóßùí Εðåíäý-
óåùí áíÝñ÷åôáé óå 4.822.017,47 
€. Ο ΦΟΔΣΑ èá õëïðïéÞóåé: Τçí 
êáôáóêåõÞ ôïõ Χώñïõ Υãåéïíï-
ìéêÞò ΤáöÞò (ΧΥΤ) ΜÞëïõ ðïõ 
áðïôåëåß áðáñáßôçôç õðïäïìÞ 

ãéá ôçí áóöáëÞ äéÜèåóç ôùí 
áðïβëÞôùí (õðïëåéììÜôùí) ôïõ 
ΔÞìïõ, êáèώò ç Ýëëåéøç ïñ-
ãáíùìÝíçò õðïäïìÞò ãéá ôçí 
áóöáëÞ ôåëéêÞ äéÜèåóç ôùí 
áóôéêώí áðïβëÞôùí äçìéïõñ-
ãåß ðåñéβáëëïíôéêÜ ðñïβëÞìáôá 
óôï íçóß. Τçí ðñïìÞèåéá ôïõ 
áðáéôïýìåíïõ åξïðëéóìïý ãéá 
ôç ΜïíÜäá Κïìðïóôïðïßçóçò 
ΒéïáðïβëÞôùí. Ο ΔÞìïò ΜÞëïõ 
èá õëïðïéÞóåé: Τçí êáôáóêåõÞ 
ôçò ïäïý ðñüóβáóçò ðïõ åß-
íáé áðáñáßôçôï Ýñãï õðïäïìÞò 
ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ ΧΥΤ. Τçí 
ðñïìÞèåéá êÜäùí êáé ëïéðώí 

ìÝóùí óõëëïãÞò ìå óêïðü ôç 
äçìéïõñãßá åíüò äéêôýïõ ÷ùñé-
óôÞò óõëëïãÞò βéïáðïβëÞôùí 
(óõìðåñéëáìβáíïìÝíçò ôçò 
ïéêéáêÞò êïìðïóôïðïßçóçò), 
ìå óêïðü ï ΔÞìïò íá áíôáðï-
êñéèåß óôéò áðáéôÞóåéò êáé ôïõò 
óôü÷ïõò ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôç 
äéá÷åßñéóç ôùí óôåñåώí áðï-
βëÞôùí ìå Ýìöáóç óôéò áñ÷Ýò 
ôçò ðñüëçøçò, åðáíá÷ñçóéìï-
ðïßçóçò êáé áíáêýêëùóçò êáé 
åðéðëÝïí íá ìåéώóåé ôá áðü-
βëçôá ðïõ ïäçãïýíôáé ãéá ôáöÞ. 
ΔñÜóåéò åíçìÝñùóçò êáé åõáé-
óèçôïðïßçóçò ôùí ðïëéôώí ðïõ 
èá ðåñéëáìβÜíïõí ôçí áíáëõ-
ôéêÞ åíçìÝñùóç ôùí êáôïßêùí/
åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôçí Ýííïéá 
ôùí ðñïäéáëåãìÝíùí ïñãáíé-
êώí êáé ôçí êïìðïóôïðïßçóç, 
ôçí Üìåóç, Ýãêõñç êáé ôåêìç-
ñéùìÝíç ðëçñïöüñçóÞ ôïõò ãéá 
ôéò äéáäéêáóßåò äéáëïãÞò óôçí 
ðçãÞ êáé ôïí ôñüðï óõììåôï÷Þò 
ôïõò, ôçí ðñïåôïéìáóßá ãéá ôç 
óõììåôï÷Þ ôïõò, ôçí åõáéóèç-
ôïðïßçóç ôçò êïéíÞò ãíώìçò ãéá 
ôá ïöÝëç ôùí íÝùí äñÜóåùí/
ðñïãñáììÜôùí, êáèώò êáé ôçí 
ðëçñïöüñçóç êáé åêðáßäåõóç 
ôùí åìðëåêüìåíùí öïñÝùí ôïõ 
ΔÞìïõ. Σýìöùíá ìå ôçí ùñéìü-
ôçôá ôùí ðñïãñáììáôéæüìåíùí 
áðü ôïí ΦΟΔΣΑ Ν. Αéãáßïõ Ýñ-
ãùí, ôï áìÝóùò åðüìåíï Ýñãï 
ðïõ ðáßñíåé óåéñÜ, åßíáé óôçí 
ΚÜñðáèï. 

Στη Μήλο το επόμενο μεγάλο περιβαλλοντικό έργο
του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου
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Τçí êáôáβïëÞ åíôüò ôçò åðüìå-
íçò åβäïìÜäáò óõíäåäåìÝíùí 
åíéó÷ýóåùí ýøïõò 31,9 åêáô. 
óôïõò ðáñáãùãïýò êôçíïôñï-
öéêώí öõôώí, ðñïáíÞããåéëå ç 
Υöõðïõñãüò ΑãñïôéêÞò ΑíÜ-
ðôõξçò & Τñïößìùí, êá ΦùôåéíÞ 
ΑñáìðáôæÞ áðáíôώíôáò óÞìåñá 
óôç ΒïõëÞ óå åðßêáéñç åñώôçóç 
ìå èÝìá ôéò æùïôñïöÝò.
Όðùò åßðå, èá êáôáβëçèïýí 
óõíäåäåìÝíåò åíéó÷ýóåéò, ôçí 
åñ÷üìåíç åβäïìÜäá 
6.684.367 € óôá ðñùôåϊíïý÷á 
êôçíïôñïöéêÜ øõ÷áíèÞ (óüãéá, 
êïõêéÜ, ñåβýèéá) êáé 25.256.552 
€ óôá ðñùôåϊíïý÷á óáíïäïôéêÜ 
øõ÷áíèÞ (ìçäéêÞ, ôñéöýëëé)
«Τá ÷ñÞìáôá áõôÜ áðïôåëïýí 
ïõóéáóôéêÞ Ýíåóç ñåõóôüôçôáò 
óôïõò Έëëçíåò êôçíïôñüöïõò», 
õðïãñÜììéóå ç Υöõðïõñãüò 
áíáöÝñïíôáò, ðáñÜëëçëá, üôé 
ìÝ÷ñé ôώñá ïé êôçíïôñüöïé ôçò 
÷ώñáò óõíïëéêÜ Ýëáβáí 50,4 
åêáôïììýñéá åõñώ áðü ôïõò 5 
ðñώôïõò ãýñïõò ôçò Εðéóôñå-
ðôÝáò êáé ìç ΕðéóôñåðôÝáò 
ΠñïêáôáβïëÞò. ΕéäéêÜ ïé áéãï-
ðñïβáôïôñüöïé åðéðëÝïí 29,9 
åêáô. åõñώ ùò åíßó÷õóç ãéá ôçí 
áðώëåéá åéóïäÞìáôïò ëüãù êï-
ñùíïϊïý.
Η ê. ΑñáìðáôæÞ áíÝäåéξå êáé 
ôçí ðáñÜôáóç Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 
2021 ôçò ñýèìéóçò, ðïõ èÝóðéóå 
êáé åöÜñìïóå ãéá ðñώôç öïñÜ 
ôï 2020 ç ΚõβÝñíçóç, ìå βÜóç 
ôçí ïðïßá ïé êáôÜ êýñéï åðÜã-
ãåëìá áãñüôåò êáé êôçíïôñüöïé 
ìðïñïýí íá ðáßñíïõí äÜíåéá, 
÷ïñçãÞóåéò êáé ðéóôώóåéò áðü 
ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá, ìÝ÷ñé 
25.000 åõñώ, ÷ùñßò áóöáëéóôé-
êÞ åíçìåñüôçôá.
Εðéðñüóèåôá, áíáöÝñèçêå êáé 
óôï «ôåëåßùò äéáöïñåôéêü», 
üðùò ôï ÷áñáêôÞñéóå, öïñï-
ëïãéêü ðåñéβÜëëïí ãéá ôïõò 
áãñüôåò êáé êôçíïôñüöïõò áðü 
ôá «ðÝôñéíá ÷ñüíéá» ôçò ΚõβÝñ-
íçóçò ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ êáèώò, 
üðùò óçìåßùóå:
«Ο öïñïëïãéêüò óõíôåëåóôÞò 
ìåéώèçêå óôï 9% áðü 22% áðü 
ôï üñéï ôïõ áöïñïëïãÞôïõ Ýùò 
ôéò 10.000 åõñώ êáé 1.000 åõñώ 
áöïñïëüãçôï ãéá êÜèå ðáéäß 
åíώ ãéá ôá õðåñêåßìåíá ðïóÜ ï 
óõíôåëåóôÞò öïñïëüãçóçò ìåé-
ώèçêå áðü ôï 29% óôï 24%.
Θåóðßóôçêå ãåííáßá ìåßùóç ôùí 
áóöáëéóôéêώí åéóöïñώí ôùí 
áãñïôώí êáé áðïóõíäÝèçêáí 
áõôÝò áðü ôï åéóüäçìá.
Δåí ðëçñώíïõí åéóöïñÜ áëëç-
ëåããýçò ïýôå ôÝëïò åðéôçäåý-
ìáôïò áãñüôåò êáé êôçíïôñüöïé.
Οóïé åß÷áí áðώëåéá ôæßñïõ ëüãù 
Covid- 19 èá ðëçñώóïõí ìåéù-
ìÝíç Ýùò 50% ðñïêáôáβïëÞ öü-

ñïõ åéóïäÞìáôïò», åíώ ôÝëïò 
«ΝïìïèåôÞóáìå ôï áêáôÜó÷åôï 
êáé áöïñïëüãçôï ôùí åíéó÷ýóå-
ùí ðïõ ÷ïñçãïýíôáé óôïí ðñù-
ôïãåíÞ ôïìÝá ãéá ôçí áíôéìåôώ-
ðéóç ôçò ðáíäçìßáò ìå ôï áñ.146 
ôïõ í.4764/2020». «Όëåò áõôÝò 
ïé ðáñåìβÜóåéò ðïõ βåβáßùò 
áðïôåëïýí βáóéêü èåìÝëéï ôçò 
ðïëéôéêÞò ôçò ΚõβÝñíçóçò Ýñ-
÷ïíôáé óôçí ðáñïýóá óõãêõñßá 
íá óõìβÜëïõí êáé óôç ñåõóôü-
ôçôá ôùí åëëÞíùí êôçíïôñü-
öùí», åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ.

Σε ανοδική τροχιά το 
πρόβειο γάλα

Σôçí ôïðïèÝôçóÞ ôçò ç Υöõ-
ðïõñãüò áíáöÝñèçêå êáé óôçí 
ðïñåßá ôçò ôéìÞò ôïõ áéãïðñü-
βåéïõ ãÜëáêôïò ðáñáèÝôïíôáò 
ôá åðßóçìá óôïé÷åßá ôïõ «ΕΛΓΟ- 
ΔΗΜΗΤΡΑ» ìå βÜóç ôá ïðïßá: 
ôïí ΙáíïõÜñéï ôïõ 2021 ç ìÝóç 
ôéìÞ ôïõ ðñüβåéïõ ãÜëáêôïò 
Þôáí 91,68 ëåðôÜ åíώ ç ìÝóç 
ôéìÞ ôïõ ôï 2019 Þôáí 80 ëåðôÜ. 
«Οé ßäéïé ïé êôçíïôñüöïé ðñώôïé 
áíáãíùñßæïõí üôé óôçí áíïäéêÞ 
ôñï÷éÜ ôùí ôéìώí ôïõ ãÜëáêôïò, 
ðïõ åß÷áí êáôáβáñáèñùèåß óå 
÷áìçëÜ 15åôßáò åðß ΚõβÝñíç-
óçò ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ óõíÝβáëå 
êáé ç áðïöáóéóôéêÞ ðïëéôéêÞ 
ôçò ΚõβÝñíçóçò ôïõ ΚõñéÜêïõ 
ΜçôóïôÜêç óôçí êáôåýèõíóç 
ôçò áíôéìåôώðéóçò ôùí áèÝìé-
ôùí åìðïñéêώí ðñáêôéêώí êáé 
êõñßùò ôùí åëëçíïðïéÞóåùí», 
ôüíéóå.

Η Κυβέρνηση είναι 
έμπρακτα στο πλευρό 
των κτηνοτρόφων

Αíáöåñüìåíç óôéò æùïôñïöÝò, 

ç êá ΑñáìðáôæÞ åðéóÞìáíå üôé 
ç βéώóéìç êáé óõìöÝñïõóá 
ëýóç ãéá ôïõò êôçíïôñüöïõò 
åßíáé: «áöåíüò íá Ý÷ïõí üóï 
ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñåò éäé-
ïðáñáãüìåíåò æùïôñïöÝò óôï 
óýíïëï ôùí æùïôñïöώí ðïõ 
÷ñçóéìïðïéïýí, ãé áõôü êáé ç 
åíèÜññõíóç ôùí ìéêôώí åê-
ìåôáëëåýóåùí ìÝóá áðü ôá 
ðñïãñÜììáôá ôçò ìåôáβáôéêÞò 
ðåñéüäïõ ôçò ΚΑΠ áëëÜ êáé ôçò 
íÝáò ΠñïãñáììáôéêÞò Πåñéü-
äïõ åßíáé ðñïôåñáéüôçôá.
ΑöåôÝñïõ ç ìáæéêÞ ðñïìÞèåéá 
æùïôñïöώí ìÝóù ôùí óýã÷ñï-
íùí óõíåôáéñéóìώí, ïé ïðïß-
ïé Ý÷ïõí óôü÷ï åêôüò áðü ôçí 
áýξçóç ôçò äéáðñáãìáôåõôéêÞò 
éó÷ýïò ìÝóá áðü ôçí ìáæéêÞ 
ðώëçóç ôùí ðñïϊüíôùí ôïõò 
êáé ôçí åðßôåõξç ïéêïíïìéώí 
êëßìáêïò óôçí ðñïìÞèåéá ôùí 
åéóñïώí.

Τïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò, óå 
óõíÝ÷åéá ôçò íïìïèåôéêÞò ìáò 
ðñùôïβïõëßáò ãéá ôïõò Σõíåôáé-
ñéóìïýò (Ν.4673/2020), Ý÷ïõí 
éäñõèåß êáé éäñýïíôáé ôÝôïéïé 
óõíåôáéñéóìïß êôçíïôñüöùí, 
äéüôé áêñéβώò ç áξßá ôïõò ãéá 
ôïõò ðáñáãùãïýò áðïäåéêíýå-
ôáé óôçí ðñÜξç», óçìåßùóå. 
Η Υöõðïõñãüò õðïãñÜììéóå üôé 
ç åíßó÷õóç ôçò êôçíïôñïößáò 
áðïôåëåß êáé ðõñÞíá ôùí ðñï-
ôÜóåùí ôïõ Υðïõñãåßïõ ãéá ôï 
Τáìåßï ΑíÜêáìøçò, ìÝóá áðü 
ôá Σ÷Ýäéá Βåëôßùóçò, ôçí Αíáäé-
Üñèñùóç ôùí Κáëëéåñãåéώí, ôçí 
ΓåíåôéêÞ Βåëôßùóç êáé äéáβå-
βáßùóå: «Έ÷ïõìå áíïé÷ôÞ ãñáì-
ìÞ ìå ôïõò êôçíïôñüöïõò, ïé 
ïðïßïé ãíùñßæïõí üôé ç ΚõβÝñ-
íçóç ôïõ ΚõñéÜêïõ ΜçôóïôÜêç 
åßíáé êáé èá åßíáé Ýìðñáêôá óôï 
ðëåõñü ôïõò».

Έως το τέλος 2021 η ρύθμιση για δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ
σε κατ’ επάγγελμα αγρότες χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα
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Δéáêüóéá ÷ñüíéá ðÝñáóáí áðü 
ôçí çìÝñá ðïõ ìéá ÷ïýöôá 
ΕëëÞíùí ôüëìçóå ôï áêáôüñ-
èùôï, íá ξåóçêùèåß áðÝíáíôé 
óôçí ΟèùìáíéêÞ Αõôïêñáôïñßá 
êáé íá ðïëåìÞóåé ìå óèÝíïò 
ãéá ôçí Εëåõèåñßá, ôçí Πáôñß-
äá, ôç Θñçóêåßá, ôçí ΕëëçíéêÞ 
Γëώóóá. Δéáêüóéá ÷ñüíéá ðÝ-
ñáóáí êáé ôï Εëëçíéêü ΚñÜôïò 
Ý÷åé ðñï ðïëëïý èåìåëéùèåß, 
Ý÷åé åíôá÷èåß óôçí Εõñùðá-
ϊêÞ Έíùóç êáé βñßóêåôáé óå 
óõíå÷Þ ôñï÷éÜ áíÜðôõξçò. Ο 
óçìåñéíüò å÷èñüò äåí åßíáé 
ç ΟèùìáíéêÞ Αõôïêñáôïñßá, 
áëëÜ ç áëëïôñßùóç, ç ëçóìï-
íéÜ ôçò åèíéêÞò ôáõôüôçôáò êáé 
ï éäåïëïãéêüò ïäïóôñùôÞñáò 
ðïõ áõôüìáôá êáôáôÜóóåé óôçí 
êáôçãïñßá ôïõ öïëêëüñ êáé ôçò 
ãñáöéêüôçôáò üðïéá êïéíùíéêÞ 
ïìÜäá äéåêäéêåß ôçí äéáôÞñçóç 
ôùí éäéáßôåñùí ÷áñáêôçñéóôé-
êώí ôçò. Τá 200 ÷ñüíéá áðü ôçí 
ΕðáíÜóôáóç ôïõ 1821 βñßóêïõí 
ôçí ΕëëÜäá üðùò êáé üëç ôçí 
õöÞëéï óå ìéá êñßóéìç êáìðÞ. 
Η ðáíäçìßá ôïõ êïñïíïϊïý Üë-
ëáξå óå ðáãêüóìéï åðßðåäï ôï 
ñïõ ôçò éóôïñßáò. Οé õöéóôÜìå-
íåò äïìÝò ôçò êïéíùíßáò, ôçò 
ïéêïíïìßáò, ôïõ åìðïñßïõ, ôçò 
åñãáóßáò, ôùí äéáðñïóùðéêώí 
ó÷Ýóåùí Ý÷ïõí áðïóõíôåèåß 
êáé ôá êïììÜôéá ôïõò èá äçìé-
ïõñãÞóïõí Ýíá íÝï ðáæë ó÷Ý-
óåùí. Σôç íÝá åðï÷Þ ðïõ áíá-
ôÝëëåé, åßôå  ðñüêåéôáé ãéá ôçí 
åξÝëéξç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò 
êáôÜ ôçí ïðïßá ç ðáãêüóìéá 
äéáäéêáóßá ïìïãåíïðïßçóçò 
ôéìώí, ðñïϊüíôùí, áðïëáβώí, 
ôüêùí êáé êåñäώí èá õðüêåé-
ôáé óå íÝïõò êáíüíåò åßôå ãéá 
ôçí áðïêñýìíéóç áõôÞò êáé ôçí 
áíôéêáôÜóôáóÞ ôçò ìå Ýíá íÝï 
ìïíôÝëï êïéíùíéêώí êáé ïéêï-
íïìéêώí ó÷Ýóåùí, ç ôå÷íïëï-
ãßá èá ðáßæåé êáôáëõôéêü ñüëï. 
Η βéïìç÷áíßá ìå ôá óðïõäáßá 
åðéôåýãìáôÜ ôçò äßíåé ôç óêõ-
ôÜëç óôçí ôå÷íïëïãßá ç ïðïßá 
üðùò üëá äåß÷íïõí èá ìáò 
áíïßξåé ðñïïðôéêÝò ðïõ ìÝ÷ñé 
ðñéí ëßãá ÷ñüíéá ðáñÝðåìðáí 
óå óåíÜñéï åðéóôçìïíéêÞò öá-
íôáóßáò. Σå áõôü ôï êïìβéêü 
óçìåßï ç ΕëëçíéêÞ Κïéíüôç-

ôá Κáΐñïõ êáé ïé Αéãõðôéώôåò 
êáëïýíôáé íá βñïõí ðÜëé ôï 
βçìáôéóìü ôïõò óôç ÷ώñá ôïõ 
Νåßëïõ êáé íá äéáóώóïõí ôçí 
éóôïñßá ôïõò. Τï «ΝÝï Φùò» êáé 
ôï «áäåëöÜêé» ôïõ, ç ekkairo.
org, ç åðßóçìç åöçìåñßäá êáé 
ç éóôïóåëßäá ôçò Ε.Κ.Κ, áíôß-
óôïé÷á, äçìéïýñãçóáí ôçí åé-
äéêÞ Ýêäïóç ðïõ êñáôÜôå óôá 
÷Ýñéá óáò Þ äéáβÜæåôå óôçí 
ïèüíç ôïõ êéíçôïý óáò. Πñü-
êåéôáé ãéá éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ 
ìå ìïíáäéêÜ íôïêïõìÝíôá êáé 
ìáñôõñßåò óôï ðùò ãéüñôáæáí 
äéá÷ñïíéêÜ ïé Αéãõðôéώôåò ôçí 
25ç Μáñôßïõ ü÷é ìüíï êáôÜ 
ôçí Ýíäïξç åðï÷Þ áëëÜ êáé 
óôéò äåêáåôßåò êáôÜ ôéò ïðïßåò 

ìåéùíüôáí äñáìáôéêÜ ï ðëçèõ-
óìüò ôùí ΕëëÞíùí óôçí Αßãõ-
ðôï. Τáõôü÷ñïíá äéáêåêñéìÝíïé 
áñèñïãñÜöïé äßíïõí ôï óôßãìá 
ãéá ôéò óýã÷ñïíåò ðñïêëÞóåéò 
ðïõ êáëïýíôáé íá áíôéìåôùðß-
óïõí ü÷é ìüíï ïé Αéãõðôéώôåò 
áëëÜ êáé óýóóùìïò ï Εëëçíé-
óìüò. Ο ΠÜðáò êáé ΠáôñéÜñ-
÷çò Αëåξáíäñåßáò êáé ΠÜóçò 
ΑöñéêÞò ê.ê. Θåüäùñïò Β’, ï 
èåìáôïöýëáêáò ôïõ Εëëçíé-
óìïý êáé ôçò Οñèïäïξßáò óôç 
÷ώñá ôïõ Νåßëïõ, óôï Üñèñï 
ôïõ åðéóçìáßíåé üôé ç βáñéÜ 
êëçñïíïìéÜ, ðïõ öÝñïõìå ïé 
Έëëçíåò óôïõò ώìïõò ìáò áðü 
ôïõò ðñùôåñãÜôåò ôïõ 1821, 
äåí ðñÝðåé íá ìáò åðéôñÝøåé 

íá åðáíáðáõüìáóôå. «Αò ìçí 
åßìáóôå, ëïéðüí, ìüíï õðå-
ñÞöáíïé ãéá ôïõò ðñïãüíïõò 
ìáò, áëëÜ áò êÜíïõìå êÜôé, 
ãéá íá íéώóïõí êáé ôá äéêÜ ìáò 
ðáéäéÜ õðåñÞöáíá ãéá åìÜò», 
ëÝåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ο Αéãõ-
ðôéώôçò ΠñÝóβçò ôçò ΕëëÜäáò 
óôï ΚÜéñï Νéêüëáïò Γáñéëßäçò, 
áíáöÝñåôáé óôá êåêôçìÝíá ôçò 
÷ώñáò ìáò ìåôÜ ôï 1821 áëëÜ 
êáé óôéò áñ÷Ýò ôùí ðñùôåñ-
ãáôώí ôçò ΕðáíÜóôáóçò ìå 
ôéò ïðïßåò ïé Έëëçíåò äçìé-
ïýñãçóáí ôçò êïéíüôçôÝò ôïõò 
óôçí Αßãõðôï. Ο Πñüåäñïò ôçò 
ΕëëçíéêÞò Κïéíüôçôáò Κáΐñïõ 
ΧñÞóôïò ΚáβáëÞò åðéóçìáßíåé 
üôé 200 ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí Εðá-
íÜóôáóç ç åëëçíéêÞ ïìïãÝíåéá 
Ý÷åé äéðëü ÷ñÝïò: «Πñώôï åßíáé 
íá öñïíôßóïõìå óôá ôïõ ïßêïõ 
ìáò íá åðéêñáôåß ç ïìüíïéá 
êáé ç åíüôçôá êáé äåýôåñï íá 
óôáèïýìå ðéï êïíôÜ óôçí ÷ώñá 
ìáò  êáé áò ìçí ìáò äßíåôáé 
åýêïëá áõôÞ ç åõêáéñßá áðü 
ôï Εèíéêü êÝíôñï åìåßò ïöåß-
ëïõìå íá ôçí áðáéôÞóïõìå êáé 
íá ôçí åðéβÜëëïõìå». Ο Πñüå-
äñïò ôïõ ΣõíäÝóìïõ Αéãõðôé-
ùôώí ΕëëÞíùí  Κώóôáò Μé÷á-
çëßäçò, äéçãåßôáé éóôïñßåò áðü 
ôéò åïñôáóôéêÝò åêäçëώóåéò 
óôçí ΑëåξÜíäñåéá. Η Σïýëá 
Θåï÷Üñç, Πñüåäñïò ΕëëçíéêÞò 
Κïéíüôçôáò Πïñô Σáΐíô áíáóý-
ñåé ìíÞìåò êáé öùôïãñáößåò 
áðü ôéò Ýíäïξïõò åïñôáóìïýò 
êáé åξïìïëïãåßôáé üôé áêüìç 
êáé óÞìåñá ïé ëéãïóôïß Έëëç-
íåò êáôáèÝôïõí óôåöÜíé óôï 
ìíçìåßï ôïõ Αãíώóôïõ Σôñáôé-
ώôç. Ο Μé÷Üëçò Μðßóêïò Πñü-
åäñïò ôïõ Σõëëüãïõ ΕëëÞíùí 
Κáΐñïõ, ðáñïõóéÜæåé Üãíùóôåò 
ðñïóùðéêÝò ôïõ öùôïãñáößåò 
áðü ôá ìáèçôéêÜ ôïõ ÷ñüíéá 
óôï Αóóéïýô êáé áðïêáëýðôåé 
üôé ôï áßóèçìá ôçò ìéêñÞò 
ΕëëÜäáò óôçí Άíù Αßãõðôï, 
Þôáí Ýíôïíï ðáñÜ ôï üôé åß÷å 
áñ÷ßóåé íá öèßíåé ç åêåß ðá-
ñïéêßá. Η ΚáϊñéíÞ äçìïóéï-
ãñÜöïò Μáñßá Αäáìáíôßäïõ 
áðïêùäéêïðïéåß ôá ìõóôéêÜ 
åíüò éóôïñéêïý ðñùôïóÝëéäïõ 
ôçò åöçìåñßäáò «ΦΩΣ» áðü 
ôï 1935. Ο Νßêïò Νéêçôáñßäçò, 

åñåõíçôÞò ôçò éóôïñßáò ôùí 
Αéãõðôéùôώí, öÝñíåé óôï öùò 
Üãíùóôá íôïêïõìÝíôá áðü 
ôïõò åïñôáóìïýò ðïõ Ýãéíáí 
ôï 1921 ãéá ôá 100 ÷ñüíéá áðü 
ôçí ΕðáíÜóôáóç. Ο ΔçìÞôñçò 
Σêïõöáñßäçò, ΓñáììáôÝáò 
ôçò ΕðéôñïðÞò Οéêïíïìéêώí 
êáé Μåëëïíôéêïý Σ÷åäéáóìïý 
ôçò Ε.Κ.Κ ðåñéãñÜöåé ôá ðñï-
óùðéêÜ ôïõ βéώìáôá áðü ôéò 
ó÷ïëéêÝò åïñôÝò ãéá ôçí åèíéêÞ 
åðÝôåéï êáé ãñÜöåé ãéá ôï ðώò 
áðïôõðώèçêå óôï äçìïôéêü 
ôñáãïýäé ç åèíéêÞ ðáëéããå-
íåóßá. Ο Νéêüëáïò Θåï÷Üñçò 
ôÝùò βáèìïöüñïò Πåñéöåñåß-
áò Πñïóêüðùí Κáΐñïõ, ìáò 
ôáξéäåýåé óôï ðáñåëèüí óôéò 
ΕëëçíéêÝò ãåéôïíéÝò óôç Δéώ-
ñõãá ôïõ ΣïõÝæ, óôçí Ιóìáçëßá, 
óôï Πïñô ΣÜéä, óôï Πïñô Φïõ-
Üô. ΠåñéãñÜöåé ôéò ðñïåôïéìá-
óßåò ìéêñώí êáé ìåãÜëùí ãéá 
ôéò áãïñÝò ôïõò óôá ΕëëçíéêÜ 
êáôáóôÞìáôá. Ο Αìðåôåéáíüò 
Κώóôáò ΖáííÞò, ãñÜöåé – ìå-
ôáξý Üëëùí ãéá ôéò ãõìíáóôéêÝò 
åðéäåßξåéò óôï Εëëçíéêü ΣôÜäéï 
ôçò Σïýìðñáò êáé ðåñéãñÜöåé 
ôéò áíáìíÞóåéò ôïõ áðü ôçí 
25ç Μáñôßïõ óôçí Αßãõðôï 
êÜíïíôáò ëüãï ãéá ìéá Ýíäïξç 
ó÷åäüí ìõèéêÞ ðåñßïäï. ΤÝëïò 
óôçí åéäéêÞ Ýêäïóç ìðïñåßôå 
íá äåßôå éóôïñéêÝò öùôïãñá-
ößåò áðü ôïí åïñôáóìü ôçò 
25çò Μáñôßïõ óôï ΚÜϊñï ìå 
ðñùôáãùíéóôÝò ôïí Μáêáñéóôü 
ΠáôñéÜñ÷ç ΠáñèÝíéï, ôïí íõí 
Μçôñïðïëßôç ΜÝìöéäïò êáé 
Πáôñéáñ÷éêü Εðßôñïðï Κáΐñïõ 
ê. Νéêüäçìï, ôïí Πñüåäñï êáé 
ôïõò Κïéíïôéêïýò Εðéôñüðïõò 
áëëÜ êáé ôçí Μ. ΕõåñãÝôéäá ôçò 
Ε.Κ.Κ ê. Αéêáôåñßíç ΜðåëåöÜ-
íôç - Σïöéáíïý.

Με 200 ευχές για Καλή Ανά-
γνωση, Κάτια Τσιμπλάκη, 
Αρχισυντάκτρια εφημ. «Νέο 
Φως».

*Οëüêëçñï ôï áöéÝñùìá ìðï-
ñåßôå íá ôï äéáβÜóåôå óôçí 
åðßóçìç éóôïóåëßäá ôçò Εë-
ëçíéêÞò Κïéíüôçôáò Κáΐñïõ, 
ekkairo.org

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Νέο Φως:
1821 – 2021: 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Πώς γιόρταζαν οι Αιγυπτιώτες την 25η Μαρτίου
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Συνέντευξη
στον Ëάμπρο Δεμερτζή

Η χώρα μας, είναι γνωστό σε 
όλους μας  ότι είναι παγκό-
σμια υπερδύναμη στη ναυτι-
λία. Θα συνομιλήσουμε με τον 
κ. Γιάννη Θεοτοκά, καθηγητή 
διοίκησης ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων στο τμήμα ναυτιλι-
ακών σπουδών στο πανεπιστή-
μιο Πειραιά. Εχει διατελέσει 
γενικός γραμματέας στου 
Υπουργείο Ναυτιλίας. Σίγουρα 
θα συμφωνείτε μαζί μου ότι 
είμαστε υπερδύναμη στη ναυ-
τιλία και θα ήθελα να βάλετε 
τα πράγματα στη θέση τους αν 
η πανδημία επηρέασε και την 
παγκόσμια ναυτιλία γενικότε-
ρα και ειδικότερα τη δικιά μας, 
τα ελληνόκτητα πλοία.

Αóöáëώò êáé óõìöùíώ ãéáôß 
ðáßñíïíôáò áöïñìÞ áðü áõôü 
ðïõ åßðáôå, èá Þèåëá íá ðù üôé 
åßíáé ìéá áðü ôéò óçìáíôéêüôå-
ñåò, ßóùò ç ðéï óçìáíôéêÞ βéï-
ìç÷áíßá êáé èá óáò åξçãÞóù ãéá 
ðïéï ëüãï êáôÜ ôç ãíώìç ìïõ 
áí êáé åßíáé ç ëéãüôåñï ãíùóôÞ 
ãéá ôç óõìβïëÞ ôçò óôïí ðïëý 
êüóìï. Εíώ åßíáé Ýíáò êëÜäïò 
ðïõ êõñéáñ÷åß ðáãêüóìéá óôï 
ðåäßï ôïõ, óôçí åëëçíéêÞ óêçíÞ 
äåí åßíáé ðïëý ãíùóôÞ ç èÝóç 
ôçò êáé ç óõìβïëÞ ôçò, ïðüôå 
÷áßñïìáé ðïõ êÜíïõìå áõôÞ ôç 
óõæÞôçóç.

Αυτό κατά τη γνώμη σας πού 
οφείλεται; Να δούμε και αν 
πρακτικά το βλέπουμε και 
στην οικονομία, γιατί ας πούμε 
για τον τουρισμό ξέρουμε ότι 
παρέχει τόσες χιλιάδες θέσεις 
εργασίας κτλ, κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και με την ελληνική 
ναυτιλία;

Αóöáëώò óõìβáßíåé áëëÜ Ýíá 
áðü ôá ðñïβëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõ-
ìå óôç ÷ώñá ìáò åßíáé üôé ðÜ-
ó÷ïõìå áðü õðïäïìÝò. Μéá 
áðü ôéò õðïäïìÝò ðïõ äåí åßíáé 
áíáðôõãìÝíåò åßíáé áõôÞ ðïõ 
ïäçãåß êáé óôç ëåðôïìåñÞ êáôá-
ãñáöÞ ôçò óõìβïëÞò ôïõ êÜèå 
êëÜäïõ êáé ôïí ôñüðï ìå ôïí 
ïðïßï óõìβÜëåé ï êÜèå êëÜäïò. 
Δåí åßíáé áêñéβÞ ôá óôïé÷åßá ãéá 
ôç íáõôéëßá, õðÜñ÷ïõí äéÜöï-
ñåò   ìåëÝôåò ðïõ ìáò ïäçãïýí 
óå äéáöïñåôéêÞ áðïôßìçóç êáé 
ùò ðñïò ôçí áðáó÷üëçóç êáé 
ùò ðñïò ôç óõììåôï÷Þ ôçò íáõ-

ôéëßáò óôï áêáèÜñéóôï åëëçíéêü 
ðñïϊüí. Όðïéá ìåëÝôç ðÜíôùò 
ðÜñåé êáíåßò èá ðñÝðåé íá êáôá-
ëÞξåé óôï óõìðÝñáóìá üôé åßíáé 
åξáéñåôéêÜ óçìáíôéêÞ ç óõì-
βïëÞ ôçò êáé óôï åðßðåäï ôçò 
Üìåóçò áðáó÷üëçóçò, äçëáäÞ 
Üíèñùðïé ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé 
óôç íáõôéëßá, êáé Ýììåóçò, äç-
ëáäÞ èÝóåéò åñãáóßáò ðïõ äç-
ìéïõñãïýíôáé áðü åðé÷åéñÞóåéò 
ðïõ õðÜñ÷ïõí åðåéäÞ õðÜñ÷åé 
ç íáõôéëßá óôç ÷ώñá ìáò. Οðüôå 
êáé óå åðßðåäï áðáó÷üëçóçò 
êáé óå åðßðåäï óõíåéóöïñÜò 
óôï áêáèÜñéóôï åèíéêü ðñïϊüí 
êáé óå åðßðåäï Üõëùí ðüñùí 
üðùò üðùò åßíáé ôï íáõôéëéáêü 
óõíÜëëáãìá, ç óõíåéóöïñÜ ôçò 
íáõôéëßáò óôçí åèíéêÞ  ïéêïíï-
ìßá åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ.
Όóïí áöïñÜ ôçí ðåñßïäï ôçò 

ðáíäçìßáò ðïõ æïýìå Ýíá ÷ñü-
íï ôώñá, äéïñèώóôå ìå áí êÜíù 
ëÜèïò, äéÜβáóá üôé ïé Έëëçíåò 
åöïðëéóôÝò áýξçóáí ôá ðëïßá 
ôïõò åí ìÝóù ðáíäçìßáò. Αõôü 
äåß÷íåé üôé åõíïÞèçêå ï êëÜ-
äïò;
ΑõξÞèçêáí ôá ðëïßá åí ìÝóù 
ðáíäçìßáò üìùò áí èÝëåé êá-
íåßò íá êïéôÜξåé ëßãï ðéï óõ-
íïëéêÜ ôçí åéêüíá èá äåé üôé ôá 
ôåëåõôáßá 30-40 ÷ñüíéá êÜèå 
÷ñüíï ôá ðëïßá ôùí ΕëëÞíùí 
åöïðëéóôώí áõξÜíïíôáé. Δç-
ëáäÞ Ý÷ïõìå Ýíá óôïé÷åßï ôï 
ïðïßï åßíáé åíôõðùóéáêü êáé 
åßíáé ôï åξÞò: óôçí ðáãêüóìéá 
íáõôéëßá ç ìïíáäéêÞ íáõôéëéáêÞ 
äýíáìç ðïõ ÷ñüíï ìå ôï ÷ñüíï 
áõξÜíåé ôç äýíáìÞ ôçò, áíåξÜñ-
ôçôá ôïõ ðïéåò åßíáé ïé óõíèÞ-
êåò ðïõ éó÷ýïõí óôçí ðáãêü-

óìéá ïéêïíïìßá, åßíáé ç ΕëëÜäá 
ìå áðïôÝëåóìá ôá ôåëåõôáßá 20 
÷ñüíéá -ìç ðù êáé ðéï ðßóù- ç 
÷ùñçôéêüôçôá êáé ï áñéèìüò 
ôùí ðëïßùí ðïõ äéá÷åéñßæï-
íôáé ïé ΕëëçíéêÝò íáõôéëéáêÝò 
åðé÷åéñÞóåéò ðñÝðåé íá Ý÷åé 
õðåñäéðëáóéáóôåß êáé óáò ëÝù 
üôé åßíáé ç ìïíáäéêÞ äýíáìç 
ðïõ óçìåéώíåé ìéá áíïäéêÞ êáé 
áõξçôéêÞ ðïñåßá. Άñá êáé êáôÜ 
ôç äéÜñêåéá ôçò ðáíäçìßáò ðïõ 
åßíáé ìéá ðåñßïäïò êñßóçò, ïé 
Έëëçíåò åöïðëéóôÝò, ïé Εëëç-
íéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óõíÝ÷éóáí 
ôçí åöáñìïãÞ ôçò óôñáôçãéêÞò 
áõôÞò êáé äéåýñõíáí  ôï óôüëï 
ôïõò áõξÜíïíôáò ðåñáéôÝñù ôç 
÷ùñçôéêüôçôá ôùí ðëïßùí ðïõ 
áðáó÷ïëïýí.

Αυτό με απλά λόγια πώς ερμη-

νεύεται;

Η åñìçíåßá åßíáé ôüóï áðëÞ. Σå 
ìéá βéïìç÷áíßá üðùò åßíáé ç 
íáõôéëßá ðïõ Ý÷åé óõãêåêñéìÝ-
íá ÷áñáêôçñéóôéêÜ, õðÜñ÷åé ìéá 
ïìÜäá åðé÷åéñçìáôéώí êáé ìéá 
ïìÜäá áíèñώðùí ðïõ åñãÜ-
æïíôáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò áõôώí 
ôùí åðé÷åéñçìáôéώí ðïõ ξÝñïõí 
ôüóï êáëÜ ôç íáõôéëßá ðïõ ìðï-
ñïýí êáé ëåéôïõñãïýí ìå ðéï 
áíôáãùíéóôéêü ôñüðï êáé ìðï-
ñïýí êáé ðñïβëÝðïõí ðïëý êá-
ëýôåñá áðü ôïõò áíôáãùíéóôÝò 
ôïõò ðïéá èá åßíáé ç êßíçóç 
ôçò íáõôéëßáò. Εôóé ðñï÷ùñïýí 
ðñώôïé óôéò åðéôõ÷çìÝíåò êéíÞ-
óåéò. Νá ôï ðù ëßãï ðéï ó÷çìáôé-
êÜ, ç íáõôéëßá åßíáé Ýíáò êõêëé-
êüò êëÜäïò ðïõ êÜðïéá óôéãìÞ 
Ý÷åé ðïëý õøçëïýò íáýëïõò 
êáé üôáí Ý÷åé ðïëý õøçëïýò 
íáýëïõò Ý÷åé êáé ðïëý õøçëÝò 
ôéìÝò ôùí ðëïßùí, êÜðïéá Üëëç 
óôéãìÞ åðåéäÞ õðÜñ÷åé êñßóç 
óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá êáé 
äåí õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ öïñôßá íá 
ìåôáöåñèïýí, ïé íáýëïé ìåéώ-
íïíôáé Üñá ìåéώíïíôáé êáé ïé ôé-
ìÝò ôùí ðëïßùí ãéáôß êáíåßò äåí 
èÝëåé íá áãïñÜóåé ðëïßá ðïõ èá 
ôá Ý÷åé ÷ùñßò áðáó÷üëçóç. Ο 
êáíüíáò åßíáé üôé ðïëëÝò Εëëç-
íéêÝò íáõôéëéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò 
ëåéôïõñãïýí áíÜðïäá, áíôßèåôá 
áðü áõôüí ôïí êýêëï êáé üôáí 
ôá ðëïßá äåí Ý÷ïõí áðáó÷üëç-
óç êáé ç ôéìÞ ôïõò åßíáé ðïëý 
÷áìçëÞ ôá áãïñÜæïõí êáé üôáí 
ôá ðëïßá Ý÷ïõí áðáó÷üëçóç 
ãéáôß ïé íáýëïé åßíáé ðïëý õøç-
ëïß êáé ïé ôéìÝò ôïõò åßíáé ðïëý 
õøçëÝò ôá ðïõëÜíå ðñïóêïìß-
æïíôáò ðïëý ìåãÜëá êÝñäç. ΒÝ-
βáéá, üëá ôá ðëïßá ôá ðïõëÜíå 
êáé ôá áãïñÜæïõí, áëëÜ åííïώ 
üôé Ý÷ïõí áõôÞ ôç óôñáôçãéêÞ, 
Ý÷ïõí Ýíáí áñéèìü ðëïßùí ðïõ 
äéá÷åéñßæïíôáé óôáèåñÜ êáé êÜ-
íïõí áõôü ôï ðáé÷íßäé ìå êÜðïéá 
ðëïßá, ôï ïðïßï ðáé÷íßäé ôïõò 
áðïöÝñåé ôåñÜóôéá êÝñäç ðïõ 
ìðïñïýí êáé åðåíäýïõí äéáñ-
êώò ãéá íá áõξÞóïõí ôï óôüëï 
ôïõò.

Για να καταλάβουμε το πως 
επηρεάζεται η Ελληνική οι-
κονομία από τη ναυτιλία, λέμε 
για τον τουρισμό που είναι ο 
ένας πυλώνας  ότι είναι τόσο 
της % του ΑΕΠ. Αντίστοιχα μου 
είπατε ότι είναι πολύ μεγαλύ-
τερο ενδεχομένως το ποσοστό 
της ναυτιλίας. Αυτό φαίνεται 

Ιωάννης Θεοτοκάς : Άρρηκτη η σχέση της ναυτιλίας με
την κοινωνία και την οικονομία

Ο äåýôåñïò ðéï óçìáíôéêüò ðõëώíáò ôçò ïéêïíïìßáò ìáæß ìå ôïí ôïõñéóìü åßíáé ç Νáõôéëßá. Ο êáèçãçôÞò Νáõôéëéáêώí óðïõäώí óôï 
áíåðéóôÞìéï ΠåéñáéÜ ΙùÜííçò ΘåïôïêÜò, áíáëýåé ðùò ç ðáíäçìßá åðçñÝáóå ôç íáõôéëßá.
ΠïéÝò Þôáí ïé áíôéäñÜóåéò ôùí ΕëëÞíùí åöïðëéóôώí ïé ïðïßïé êáôÜöåñáí íá áõξÞóïõí ôá ðëïßá äéáôçñώíôáò ôçí ÷ώñá óôçí ðñώôç èÝóç ôçò 
ðáãêüóìéáò êáôÜôáξçò. ΠïéÝò ïé ðñïêëÞóåéò ôïõ ìÝëëïíôïò êáé ðïéåò áíáäõüìåíåò ÷ώñåò ìðïñïýí íá ðÜñïõí ôá óêÞðôñá áðü ôçí ΕëëÜäá.
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στην εθνική οικονομία; Γιατί 
θα πει κάποιος ότι οι περισ-
σότερες ναυτιλιακές είναι στο 
εξωτερικό, έχουν άλλες φο-
ρολογικές ιδιαιτερότητες και 
δεν φαίνεται αυτό να περνάει 
στην Ελληνική οικονομία, ποια 
είναι η απάντηση;

Κáôáñ÷Üò ïé ðåñéóóüôåñåò íáõ-
ôéëéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò åßíáé óôçí 
ΕëëÜäá êáé ü÷é óôï åξùôåñéêü, 
Þôáí óôï åξùôåñéêü ôç äåêáå-
ôßá ôïõ ΄70 êáé íùñßôåñá, áëëÜ 
áðü ôüôå êáé ìåôÜ, êáé óßãïõñá 
ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá êáé óôéò 
ìÝñåò ìáò, ç ðïëý ìåãÜëç ðëåé-
ïøçößá ôùí åëëçíéêώí åðé÷åé-
ñÞóåùí åßíáé åäώ óôïí ΠåéñáéÜ.

Γιατί επέστρεψαν στην Ελλά-
δα;

Γýñéóáí óôçí ΕëëÜäá ìåôÜ ôï 
ôÝëïò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ΄60, 
üôáí äçìéïõñãÞèçêáí ïé åõíïϊ-
êÝò óõíèÞêåò  ãéá ôç äñáóôçñé-
ïðïßçóÞ ôïõò óôçí ΕëëÜäá êáé 
ìéá áðü áõôÝò Þôáí Ýíá èåóìéêü 
ðëáßóéï ðïõ Þôáí åξáéñåôéêÜ 
áíôáãùíéóôéêü êáé ôïõò Ýäéíå 
Ýíá ðëåïíÝêôçìá óå ó÷Ýóç ìå 
Üëëåò íáõôéëßåò íá ëåéôïõñãïýí 
áðü åäώ. Οé íüìïé äçëáäÞ ðïõ 
éó÷ýïõí ãéá ôç íáõôéëßá åßíáé 
åõíïϊêïß óå ó÷Ýóç ìå áíôßóôïé-
÷ïõò íüìïõò ðïõ éó÷ýïõí ãéá 
ôéò åðé÷åéñÞóåéò óôç Νïñβçãßá 
Þ óå Üëëåò ÷ώñåò ðïõ Þôáí 
áíôáãùíéóôÝò.

Τώρα λοιπόν πώς συμβάλλει η 
ναυτιλία στην οικονομία; 

Έíá ðñώôï óôïé÷åßá åßíáé ç áðá-
ó÷üëçóç êáé ïé èÝóåéò åñãáóßáò 
ðïõ äçìéïõñãåß óôá ãñáöåßá 
ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé óôá 
ðëïßá. Έíáò äåýôåñïò ôïìÝáò 
áðáó÷üëçóçò åßíáé üëåò áõôÝò 
ïé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí 
óôïí ΠåéñáéÜ êáé óå Üëëá ìÝñç 
ôçò ÷ώñáò êáé õðÜñ÷ïõí ãéá íá 
õðïóôçñßæïõí ôéò íáõôéëéáêÝò 
åðé÷åéñÞóåéò Þ ãåíéêüôåñá ôéò 
íáõôéëéáêÝò äñáóôçñéüôçôåò, 
ãéáôß ìðïñåß íá õðïóôçñßæïõí 
êáé äñáóôçñéüôçôåò êáé ìç Εë-
ëçíéêώí åðé÷åéñÞóåùí ôá ðëïßá 
ôùí ïðïßùí ðåñíÜíå áðü ôéò 
ΕëëçíéêÝò èÜëáóóåò. ΥðÜñ÷åé 
óôïí ΠåéñáéÜ Ýíá óýíïëï åðé-
÷åéñÞóåùí ðïõ ëåéôïõñãïýí 
ãýñù áðü ôç íáõôéëßá êáé óôï 
êÝíôñï áõôïý ôïõ óõíüëïõ åß-
íáé ïé íáõôéëéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò 
áëëÜ ãýñù áðü áõôÝò õðÜñ÷ïõí 
ôñÜðåæåò, õðÜñ÷ïõí íçïãíώ-
ìïíåò, áóöáëéóôÝò, õðÜñ÷ïõí 
ìåóßôåò áóöáëßóåùí, íáõðçãï-
åðéóêåõáóôéêÝò êôë, ìéá óåéñÜ 
åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ëåéôïõñãïýí 
êáé õðÜñ÷ïõí êõñßùò åðåéäÞ 
õðÜñ÷åé ç íáõôéëßá. Όëåò áõôÝò 
ïé åðé÷åéñÞóåéò ðáñÜãïõí Ýíá 
áðïôÝëåóìá ðïõ åðéäñÜ èåôéêÜ 
óôçí ïéêïíïìßá êáé ëåéôïõñãåß 
ðïëëáðëáóéáóôéêÜ. ΥðÜñ÷åé ç 

Üìåóç áðáó÷üëçóç êáé õðÜñ-
÷åé ç óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ óôï 
áêáèÜñéóôï åèíéêü ðñïϊüí üëùí 
áõôώí ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ 
Üìåóá Þ Ýììåóá óõíäÝïíôáé ìå 
ôç íáõôéëßá. ΥðÜñ÷åé ìéá äéáöï-
ñÜ ìå ôïí ôïõñéóìü. Η íáõôéëßá 
åßíáé ìéá βéïìç÷áíßá ðïõ êáôÜ 
êýñéï ëüãï ðáñÜãåé ÷ùñßò íá 
ãßíïíôáé óçìáíôéêÝò åðåíäýóåéò 
áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ êñÜôïõò ãéá 
÷Üñç ôçò íáõôéëßáò, áíôßèåôá ï 
ôïõñéóìüò èá õðÜñξåé ìüíï áðü 
ôç óôéãìÞ ðïõ ãßíïíôáé äçìüóé-
åò Þ éäéùôéêÝò åðåíäýóåéò óôéò 
õðïäïìÝò ãéá ôïí ôïõñéóìü. Αí 
äåí Ý÷ïõìå õðïäïìÝò äåí ìðï-
ñïýìå íá Ý÷ïõìå ôïõñéóìü. Σôç 
íáõôéëßá üìùò äåí ÷ñåéÜæåôáé 
áõôü ãéáôß ìðïñåß Ýíá åëëçíü-
êôçôï ðëïßï íá ìç ðåñÜóåé ðïôÝ 
áðü åëëçíéêü ëéìÜíé, íá åßíáé 
ðÜíôá óôéò äéåèíåßò èÜëáóóåò 
ãéáôß  Ýíá ÷áñáêôçñéóôéêü ôçò 
íáõôéëßáò åßíáé üôé åêôåëåß äé-
áìåôáêïìéóôéêü åìðüñéï, äåí 
ìåôáöÝñåé åëëçíéêÜ öïñôßá, ìå-
ôáöÝñåé öïñôßá ôñßôùí ÷ùñώí.

Και αυτό συνεπάγεται ότι εν-
δεχομένως δεν επηρεάζεται 
και πολύ από κρατικές παρεμ-
βάσεις ίσως ή από ζητήματα 

που έχουν να κάνουν με τις 
υποδομές, γιατί για παράδειγ-
μα  τώρα η χώρα μας αν δεν 
είχε καλές υποδομές και δεν 
είχε και τον φυσικό πλούτο 
δεν θα είχε τουρισμό.

Γéá ðáñÜäåéãìá, Ýíáò áðü 
ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ åßíáé 
ðïëý óçìáíôéêüò ãéá ôéò íáõ-
ôéëéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò  êáé ôéò 
ðñïçãïýìåíåò äåêáåôßåò áêü-
ìá ðåñéóóüôåñï êáé äåí åß÷áí 
áíáðôõ÷èåß óôï óçìåñéíü βáè-
ìü Þôáí ïé ôçëåðéêïéíùíßåò.  Η 
äõíáôüôçôá ôùí åðé÷åéñÞóåùí 
íá ëåéôïõñãïýí ìå ôá÷ýôçôåò 
ðïõ ôïõò åðéôñÝðïõí íá Ý÷ïõí 
åðéêïéíùíßá ìå ôïí õðüëïéðï 
êüóìï. Αõôü üìùò ðéá åßíáé ìéá 
õðïäïìÞ ðïõ õðÜñ÷åé ü÷é ìüíï 
ãéá ôç íáõôéëßá, õðÜñ÷åé ãéá 
üëåò ôéò åðé÷åéñÞóåéò êáé åßíáé 
êÜôé ðïõ èåùñåßôáé äåäïìÝíï. 
ΚáôÜ êáíüíá ïé õðïäïìÝò ðïõ 
áðáéôåßôáé íá êÜíåé ôï êñÜôïò 
ãéá ôç íáõôéëßá åßíáé ìÜëëïí ðå-
ñéïñéóìÝíåò óå áõôü ôï ðëáßóéï.

Όσον αφορά τις προκλήσεις. 
Για παράδειγμα ακούμε ότι 
μπαίνουμε στην εποχή κά-
ποιων άλλων καυσίμων για να 

αποφύγουμε τις μολύνσεις, 
για την προστασία του περι-
βάλλοντος. Προφανώς οδη-
γούμαστε σε ένα καθαρότερο 
καύσιμο για τη ναυτιλία και 
είναι κάτι που ίσως να μην 
αφορά πολύ τον κόσμο αλλά 
σίγουρα συμβάλλει και αυτό 
στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, έτσι;

Έ÷åôå äßêéï óôï üôé ßóùò äåí 
áöïñÜ ôïí êüóìï, Þ ßóùò íá 
íïìßæåé ï êüóìïò üôé äåí ôïí 
áöïñÜ. Μáò áöïñÜ üëïõò ãéá-
ôß êÜèå ðçãÞ åêðïìðÞò áåñßùí 
ðïõ ìïëýíåé ôï ðåñéβÜëëïí êáé 
ç ï ïðïßá èá ìåéùèåß åßíáé èå-
ôéêÞ ãéá ôïí ðëáíÞôç, Üñá åßíáé 
èåôéêü ãéá ôïí êáèÝíá ìáò. Η 
íáõôéëßá ëïéðüí Ý÷åé íá áíôéìå-
ôùðßóåé áõôÞí ôçí ðñüêëçóç, 
Ý÷åé íá áíôéìåôùðßóåé ôçí ðñï-
óáñìïãÞ ôçò óôéò êïéíùíéêÝò 
ðñïóäïêßåò êáé óôïõò êáíïíé-
óìïýò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé ùò 
áíôßäñáóç óå áõôÝò ôéò ðñïóäï-
êßåò êáé ìéá áðü ôéò ðñïêëÞóåéò 
ðïõ áíôéìåôùðßæåé åßíáé ç ëåãü-
ìåíç áðáíèñáêïðïßçóç êáé óôç 
äéêÞ ôçò ëåéôïõñãßá. ΥðÜñ÷ïõí 
êáíïíéóìïß ðïõ ïäçãïýí óå 
áíáãêáóôéêÞ ìåßùóç ôùí åêðï-

ìðώí ôùí ðëïßùí ìå ôç ÷ñÞóç 
êáõóßìùí ìå óõãêåêñéìÝíç ðå-
ñéåêôéêüôçôá êáé ãßíïíôáé êéíÞ-
óåéò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò íáõôé-
ëßáò ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç. 
ΥðÜñ÷åé ðßåóç êáé óå åðßðåäï 
ΕõñùðáϊêÞò Έíùóçò áëëÜ êáé 
óå  åðßðåäï ìåìïíùìÝíùí êñá-
ôώí ãéá íá ðñï÷ùñÞóïõí ìå 
ëßãï ìåãáëýôåñç ôá÷ýôçôá áõ-
ôÝò ïé ñõèìßóåéò. Εßíáé óå åξÝ-
ëéξç ìéá ôÝôïéá óõæÞôçóç áëëÜ 
óå êÜèå ðåñßðôùóç åßíáé βÝ-
βáéï üôé ç íáõôéëßá èá ðñïóáñ-
ìïóôåß óå Ýíá ðåñéβÜëëïí  ðïõ 
óßãïõñá èá åßíáé ìå ëéãüôåñåò 
åðéβáñýíóåéò, ëéãüôåñåò åêðï-
ìðÝò áåñßùí êáé ïé ΕëëçíéêÝò 
íáõôéëéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò ùò ç 
äýíáìç ðïõ áðïôåëåß ðåñßðïõ 
ôï 20% ôçò ðáãêüóìéáò íáõôé-
ëßáò åßíáé ìåôáξý áõôώí ðïõ 
èá óçêώóïõí ôï ìåãÜëï βÜñïò 
ìéáò ôÝôïéáò ìåôáôñïðÞò.

Υπάρχουν χώρες που μπορούν 
να απειλήσουν την Ελλάδα; 
Να πάρουν τα σκήπτρα της 
πρωτοκαθεδρίας που έχει από 
πλευράς χωρητικότητας πλοί-
ων;

Η íáõôéëßá åßíáé ìéá áíôáãùíé-
óôéêÞ βéïìç÷áíßá, üðùò åßðáìå 
êáé ðñéí ïé ΕëëçíéêÝò íáõôéëéá-
êÝò åðé÷åéñÞóåéò áíôáãùíßæï-
íôáé óôéò äéåèíåßò áãïñÝò. ΜÝ-
÷ñé ôώñá ç éóôïñßá ìáò ëÝåé üôé 
÷ñüíï ìå ôï ÷ñüíï äéåõñýíïõí 
ôç äýíáìÞ ôïõò êáé ôï ðïóïóôü 
ôïõò, äéåõñýíïõí áõôü ôï ðïóï-
óôü ãéáôß óôçñßæïíôáé óôéò ðïëý 
åðéôõ÷çìÝíåò óôñáôçãéêÝò, 
óôçí ðïëý éó÷õñÞ ôå÷íïãíùóßá, 
óôï ðïëý ðïéïôéêü áíèñώðéíï 
ðñïóùðéêü. Όóï áõôïß ïé ðáñÜ-
ãïíôåò åξáêïëïõèïýí íá õðÜñ-
÷ïõí ï êßíäõíïò ãéá ôçí ΕëëÜäá 
åßíáé ìÜëëïí ðåñéïñéóìÝíïò.

Προς το παρόν δεν έχουμε 
αντίπαλο, έτσι;

Ό÷é äåí åßíáé  üôé äåí Ý÷ïõìå 
áíôßðáëï, åßíáé üôé ïé áíôßðáëïé 
áíáðôýóóïíôáé ìáæß ìå åìÜò.

Οπότε είναι παράλληλοι δρό-
μοι ας το πούμε έτσι.

Έôóé íáé, áëëÜ ç öñïíôßäá èá 
ðñÝðåé íá åßíáé öñïíôßäá êáé 
áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ êñÜôïõò 
êáé ôçò êïéíùíßáò. Νá äçìé-
ïõñãïýíôáé ðñïϋðïèÝóåéò ðïõ 
èá ïäçãïýí óôçí áíáðáñáãùãÞ 
ôùí óõíèçêώí ðïõ áðïôåëåß 
ðñïϋðüèåóç ãéá ôçí äéáôÞñçóç 
ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò Εë-
ëçíéêÞò íáõôéëßáò. Γéáôß ç áíôá-
ãùíéóôéêüôçôá ôçò ΕëëçíéêÞò 
íáõôéëßáò êáé ç äéåýñõíóç ôïõ 
ìåñéäßïõ ôçò óôéò ðáãêüóìéåò 
èáëÜóóéåò ìåôáöïñÝò äçìé-
ïõñãåß ôéò ðñïϋðïèÝóåéò ãéá 
ôçí áýξçóç êáé ôç óõíåéóöïñÜ 
ôçò  óôçí ΕëëçíéêÞ ïéêïíïìßá.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ          
Τá÷. Κώäéêáò : 84 001, Ιüò
Πëçñïöïñßåò : Αí. Νáõðëéώôçò
ΤçëÝöùíï : 2286092610
FAX : 2286092592
Ίïò,24-03-2021
Αñéèì. ðñùô.352

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΛΗΡΩΝ- 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ 
Ν. ΊΟΥ
Εðùíõìßá: Δçìïôéêü Λéìåíéêü Τáìåßï 
Ίïõ- Τá÷õäñïìéêÞ Δ/íóç: ΛéìÜíé Ίïõ  
ΤΚ 84001, Τçë. 2286092610, 
Telefax: 2286092592 E-mail: 
limenikotameioiou@gmail.com
Αñìüäéïò ãéá  ðëçñïöïñßåò : Αí. Νáõ-
ðëéώôçò. : 2286092610 
Τüðïò åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ: Ίïò, Κõ-
êëÜäùí, ΕëëÜäá.
Εðéêïéíùíßá: ΠñïóöÝñåôáé åëåýèåñç, 
ðëÞñçò, Üìåóç êáé äùñåÜí çëåêôñïíé-
êÞ ðñüóβáóç óôá Ýããñáöá ôçò óýìβá-
óçò óôïí åéäéêü, äçìüóéá ðñïβÜäéóìá, 
÷ώñï «çëåêôñïíéêïß äéáãùíéóìïß» ôçò 
ðýëçò www.promitheus.gov.gr, óôï 
ΚΗΜΔΗΣ, êáèώò êáé óôçí  éóôïóåëßäá 
ôïõ Δçìïôéêïý Λéìåíéêïý Τáìåßïõ Ίïõ 
óôçí äéåýèõíóç http://tya.ios.gr.
CPV: [71351810-4]-ΤïðïãñáöéêÝò õðç-
ñåóßåò, [71322000-1]-Υðçñåóßåò åêðü-
íçóçò ôå÷íéêώí ìåëåôώí ãéá ôçí êá-
ôáóêåõÞ Ýñãùí ðïëéôéêïý ìç÷áíéêïý, 
[71313400-9]-Εêôßìçóç ðåñéβáëëïíôé-
êώí åðéðôώóåùí ãéá êáôáóêåõáóôéêÜ 
Ýñãá, [71334000-8]-Μç÷áíïëïãéêÝò 
êáé çëåêôñïëïãéêÝò õðçñåóßåò
Σýíôïìç  ΠåñéãñáöÞ: 
ΠñïβëÝðïíôáé íá åêðïíçèïýí ïé åðé-
ìÝñïõò ìåëÝôåò:
• ΤïðïãñáöéêÞ ΜåëÝôç
• ΜåëÝôç Λéìåíéêώí Έñãùí
• ΠåñéβáëëïíôéêÞ ΜåëÝôç
• ΜåëÝôç Η/Μ Ýñãùí
Εêôéìώìåíç ΣõíïëéêÞ Αξßá: 115.876,00 
Εõñώ (ðåñéëáìβ. Φ.Π.Α. 24%) êáé ðåñé-
ëáìβÜíåé ôéò ðñïåêôéìώìåíåò áìïéβÝò 
áíÜ êáôçãïñßá ìåëÝôçò: 8.650,35 € ãéá 
ìåëÝôç êáôçãïñßáò (16) Τïðïãñáößáò, 
59.241,09€ ãéá ìåëÝôç êáôçãïñßáò 
(11) Λéìåíéêώí Έñãùí, 9.585,32 € ãéá 
ìåëÝôç êáôçãïñßáò (27) Πåñéβáëëïíôé-
êÝò, 3.684,66 € ãéá ìåëÝôç êáôçãïñßáò 
(09) Η/Μ Έñãùí êáé 12.174,21 € ãéá 

áðñüβëåðôåò äáðÜíåò 15%.
Αðáãïñåýïíôáé ïé åíáëëáêôéêÝò ðñï-
óöïñÝò 
ΔéÜñêåéá óýìβáóçò: Η óõíïëéêÞ ðñï-
èåóìßá ãéá ôçí ðåñáßùóç ôïõ áíôéêåé-
ìÝíïõ ôçò óýìβáóçò ïñßæåôáé óå (12) 
äώäåêá ìÞíåò áðü ôçí õðïãñáöÞ ôïõ 
óõìöùíçôéêïý.  Ο êáèáñüò ÷ñüíïò 
ïëïêëÞñùóçò ôïõ ìåëåôçôéêïý áíôé-
êåéìÝíïõ ïñßæåôáé óå  (6) Ýξé ìÞíåò.
ΚñéôÞñéï ΑíÜèåóçò : ΚñéôÞñéï ãéá ôçí 
áíÜèåóç ôçò óýìβáóçò èá åßíáé ç ðëÝ-
ïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞ Üðï-
øç ðñïóöïñÜ βÜóåé βÝëôéóôçò ó÷Ýóçò 
ðïéüôçôáò - ôéìÞò
ΠñïϋðïèÝóåéò Σõììåôï÷Þò:  Δéêáßùìá 
óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü Ý÷ïõí 
öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá Þ åíώóåéò 
áõôώí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôçí 
åêðüíçóç ìåëåôώí êáôçãïñßáò 16,27 
êáé 09 êáé 11 ìå ðôõ÷ßá Α’ ôÜξçò êáé 
Üíù, êáé êáôçãïñßáò 11 ìå ðôõ÷ßá Γ’ 
ôÜξçò êáé Üíù. 
Οéêïíïìéêüò öïñÝáò óõììåôÝ÷åé åßôå 
ìåìïíùìÝíá åßôå ùò ìÝëïò Ýíùóçò. 
Οé åíώóåéò ïéêïíïìéêώí öïñÝùí óõì-
ìåôÝ÷ïõí õðü ôïõò üñïõò ôùí ðáñ. 2, 
3 êáé 4 ôïõ Üñèñïõ 19 êáé ôùí ðáñ. 
1 (å) êáé 3 (β)ôïõ Üñèñïõ 76 ôïõ í. 
4412/2016. 
Δåí áðáéôåßôáé áðü ôéò åí ëüãù åíώ-
óåéò íá ðåñéβëçèïýí óõãêåêñéìÝíç 
íïìéêÞ ìïñöÞ ãéá ôçí õðïβïëÞ ðñï-
óöïñÜò. Σå ðåñßðôùóç ðïõ ç Ýíùóç 
áíáäåé÷èåß áíÜäï÷ïò ç íïìéêÞ ôçò 
ìïñöÞ ðñÝðåé íá åßíáé ôÝôïéá ðïõ íá 
åξáóöáëßæåôáé êáé ç  ýðáñξç åíüò êáé 
ìïíáäéêïý öïñïëïãéêïý ìçôñώïõ ãéá 
ôçí Ýíùóç (ð÷ êïéíïðñáξßá). 

Λüãïé Αðïêëåéóìïý: Σýìöùíá ìå ôï 
Üñèñï 73 ôïõ Ν4412/2016 êáé ôïõ Üñ-
èñïõ 22Α ôçò ΔéáêÞñõξçò. 

ΚñéôÞñéá ΕðéëïãÞò: Όóïí áöïñÜ ôçí 
êáôáëëçëüôçôá ãéá ôçí Üóêçóç ôçò 
åðáããåëìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, 
áðáéôåßôáé ïé ïéêïíïìéêïß öïñåßò íá åß-
íáé åããåãñáììÝíïé óôï ó÷åôéêü åðáã-
ãåëìáôéêü ìçôñώï ðïõ ôçñåßôáé óôï 
êñÜôïò åãêáôÜóôáóçò ôïõò óýìöùíá 
ìå ôá áíáëõôéêÜ áíáöåñüìåíá óôç äé-
áêÞñõξç. 
Εããýçóç Σõììåôï÷Þò: Γéá ôçí óõì-
ìåôï÷Þ óôïí äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç 
êáôÜèåóç áðü ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò ïé-
êïíïìéêïýò öïñåßò, êáôÜ ôïõò üñïõò 
ôçò ðáñ. 1 á) ôïõ Üñèñïõ 72 ôïõ í. 

4412/2016, åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò óõì-
ìåôï÷Þò, ðïõ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 
1.867,00 ΕΥΡΩ . 
Δéáäéêáóßá ΑíÜèåóçò: ΑíïéêôÞ äéá-
äéêáóßá ãéá ôç óýíáøç çëåêôñïíéêώí 
äçìïóßùí óõìβÜóåùí êÜôù ôùí ïñßùí 
ôïõ Ν 4412/2016. 

ΦÜêåëïé Πñïóöïñώí: Οé ðñïóöïñÝò 
õðïβÜëëïíôáé áðü ôïõò åíäéáöåñïìÝ-
íïõò çëåêôñïíéêÜ, ìÝóù ôçò äéáäéêôõ-
áêÞò ðýëçò www.promitheus.gov.gr 
ôïõ ΕΣΗΔΗΣ, ìÝ÷ñé ôçí êáôáëçêôéêÞ 
çìåñïìçíßá êáé ώñá ðïõ áíáöÝñåôáé 
êáôùôÝñù , óå çëåêôñïíéêü öÜêåëï 
ôïõ óõóôÞìáôïò óýìöùíá ìå ôá ïñé-
æüìåíá óôçí áíáëõôéêÞ äéáêÞñõξç. 

Χñüíïò éó÷ýïò ðñïóöïñώí: ΚÜèå 
õðïβáëëüìåíç ðñïóöïñÜ äåóìåýåé 
ôïí óõììåôÝ÷ïíôá óôïí äéáãùíéóìü 
êáôÜ ôç äéÜôáξç ôïõ Üñèñïõ 97 ôïõ 
í. 4412/2016, ãéá äéÜóôçìá äÝêá (10)
ìçíώí, áðü ôçí çìåñïìçíßá ëÞξçò ôçò 
ðñïèåóìßáò õðïβïëÞò ôùí ðñïóöï-
ñώí. 
Ωò çìåñïìçíßá êáé ώñá ëÞξçò ôçò 
ðñïèåóìßáò õðïβïëÞò ôùí ðñïóöï-
ñώí ïñßæåôáé ç 14 Αðñéëßïõ ôïõ 2021, 
çìÝñá ΤåôÜñôç êáé ώñá 15:00.
Ωò çìåñïìçíßá êáé ώñá çëåêôñïíéêÞò 
áðïóöñÜãéóçò ôùí ðñïóöïñώí ïñßæå-
ôáé ç 21 Αðñéëßïõ 2021, çìÝñá ΤåôÜñôç 
ώñá 10:00

Γëώóóá Δéáäéêáóßáò: Οé ðñïóöïñÝò 
êáé ôá ðåñéëáìβáíüìåíá óå áõôÝò 
óôïé÷åßá, êáèώò êáé ôá áðïäåéêôéêÜ 
Ýããñáöá óõíôÜóóïíôáé óôçí åëëçíéêÞ 
ãëώóóá Þ óõíïäåýïíôáé áðü åðßóçìç 
ìåôÜöñáóç ôïõò óôçí åëëçíéêÞ ãëώó-
óá. Σôá áëëïäáðÜ äçìüóéá Ýããñáöá 
êáé äéêáéïëïãçôéêÜ åöáñìüæåôáé ç 
ΣõíèÞêç  ôçò ΧÜãçò ôçò 5.10.1961, ðïõ 
êõñώèçêå ìå ôï í.1497/1984. 

Χñçìáôïäüôçóç: Η ìåëÝôç ÷ñçìáôï-
äïôåßôáé áðü ôï Πñüãñáììá Δçìïóßùí 
Εðåíäýóåùí ôçò Πåñéöåñåßáò Νïôßïõ 
Αéãáßïõ óôç ΣΑΜΠ-067 ìå Κùäéêüò 
ΕíÜñéèìïõ óôï ΠΔΕ 2018ΜΠ06700001.
Άëëåò ðëçñïöïñßåò: Η Ýãêñéóç ôùí 
üñùí äéáêÞñõξçò ôïõ äçìïðñáôïý-
ìåíïõ Ýñãïõ Ýãéíå ìå ôçí õð’ áñéèìü 
44/2021(ΑΔΑ:6ΕΧΕΟΡ5Π-ΣΗ4)áðüöá-
óç ôïõ Δéïéêçôéêïý Σõìβïõëßïõ ôïõ 
Δçìïôéêïý Λéìåíéêïý Τáìåßïõ Ίïõ êáé 
ôï áðïôÝëåóìá ôïõ äéáãùíéóìïý èá 

åãêñéèïýí åðßóçò áðü ôï Δéïéêçôéêü 
Σõìβïýëßï ôïõ Δçìïôéêïý Λéìåíéêïý 
Τáìåßïõ Ίïõ. 
Η ðáñïýóá ðñïêÞñõξç èá áíáñôçèåß 
óôï ΚΗΜΔΗΣ êáé óôç ΔΙΑΥΓΕΙΑ êáé èá 
äçìïóéåõèåß óôïí Τýðï óýìöùíá ìå 
ôï Νüìï. Τá Ýξïäá äçìïóßåõóçò èá 

βáñýíïõí ôïí áíÜäï÷ï. 

Ο Πñüåäñïò ôïõ
Δçìïôéêïý  Λéìåíéêïý Τáìåßïõ Ίïõ

ΠáξéìáäÜò Σôõëéáíüò

2X15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΛ14ΟΡΦΧ-ΔΚΞ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Μύκονος 23/03/2021 
(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) Αρ. Πρωτ.: 1085
Ταχυδρομική διεύθυνση: πλατεία Αγίας Μονής, Μύκονος
Ταχυδρομικός Κωδικός: 84600
Τηλέφωνο: 2289024910, Φαξ: 2289026959
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: deyamyk@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κουνάνης Κώστας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Μυκόνου, προκηρύσσει ανοικτό ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της
εργασίας με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ" προϋπολογισμού δαπάνης 94.900,00 πλέον
Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη

του ΕΣΗΔΗΣ: 23/03/2021. Συστημικός Αριθμός 108064
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

8/4/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
79211000-6, 79221000-2, 75120000-3, 66171000-9
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετο-
χής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 2%
της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑΜ 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελί-
δα του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr, καθώς και την επίσημη
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του
διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται
από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/12-3-2021   
 

Η PROBANK LEASING Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει τα παρακάτω περιγραφόμενα επαγγελματικά ακίνητα ιδιοκτησίας της.  Για το σκοπό αυτό πρόκειται να 
διενεργήσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές που θα γίνει την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στα γραφεία της επί της Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας στην 
Αθήνα, όπως ειδικότερα για κάθε ακίνητο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.  Η ελάχιστη τιμή προσφοράς αναγράφεται δίπλα στο κάθε πωλούμενο ακίνητο.  Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα και τους όρους του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας  www.probankleasing.gr  Για τυχόν διευκρινίσεις ή 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην PROBANK LEASING ΑΕ, Τηλ.: 210 5195050-055, email: sales@nbgleasing.gr για την παραλαβή 
του Φυλλαδίου Όρων Πώλησης, τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και για να επισκεφθούν το ακίνητο που τους ενδιαφέρει πριν από το διαγωνισμό. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2027 Δύο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, ισόγειες κατοικίες με υπόγεια 
(μεζονέτες), υπό στοιχεία Κ4 και Κ3, επιφανείας 163,90τμ και 115,49τμ 
αντίστοιχα, σε επικλινές οικόπεδο επιφανείας 4.015,04τμ. 

Θέση Φανάρι 
Μύκονος, Κυκλάδες 

 

7/4/2021 ώρα 12:00 μ.μ. 
Λ. Αθηνών 128-132 & 

Ιφιγένειας, Αθήνα 

600.000€ 60.000€ 

 

Για να έχετε κάθε μέρα 
την "Κυκλαδική" 

και στο PC, το laptop 
το tablet, το smartphone

κάνε κλικ...
www.kykladiki.gr
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Γιώργος Σολάρης

Αðåëåõèåñώíïíôáé, óýìöùíá 
ìå ãíùìïäüôçóç ôïõ Κåíôñéêïý 
Σõìβïõëßïõ ΝåùôÝñùí Μíçìåß-
ùí ôïõ ΥΠΠΟΑ, ïé ïñãáíùìÝíåò 
êáé êáèïäçãïýìåíåò êáôáäý-
óåéò óå 91 íáõÜãéá ðëïßùí êáé 
áåñïðëÜíùí, 15 åê ôùí ïðïßùí 
óçìåéώèçêáí óôéò ΚõêëÜäåò. 
Τá íáõÜãéá áðïäßäïíôáé óôçí 
êáôáäõôéêÞ êïéíüôçôá ãéá êáôá-
äýóåéò áíáøõ÷Þò.
Σýìöùíá ìå ôçí åéóÞãçóç ôçò 
Εöïñåßáò Εíáëßùí Αñ÷áéïôÞ-
ôùí, ôá 91 íáõÜãéá ðëïßùí êáé 
áåñïðëÜíùí, áðïôåëïýí ôçí 
ðñώôç ïìÜäá íáõáãßùí, ôá 
ïðïßá èá áðïäïèïýí óôçí êá-
ôáäõôéêÞ êïéíüôçôá ãéá êáôáäý-
óåéò áíáøõ÷Þò, ìå óõãêåêñé-
ìÝíïõò üñïõò. Τá åðéëåãìÝíá  
íáõÜãéá áðü ôçí Εöïñåßá Εíá-
ëßùí Αñ÷áéïôÞôùí, áíÞêïõí óå 
ìåôáëëéêÜ ðëïßá êáé áåñïóêÜ-
öç ôá ïðïßá βõèßóôçêáí áðü ôï 
1868 Ýùò êáé ôï 1970- ôá ðåñéó-
óüôåñá áðü ôçí ðåñßïäï ôïõ Β 
Πáãêïóìßïõ ΠïëÝìïõ- êáé βñß-
óêïíôáé óå βÜèç ðïõ êõìáßíï-
íôáé áðü 10 Ýùò êáé 120 ìÝôñá. Ο 
βáèìüò ôåêìçñßùóÞò ôïõò äåí 
åßíáé óå üëåò ôéò ðåñéðôώóåéò 
ï ßäéïò. Μåôáξý ôùí 91 áõôώí 
íáõáãßùí óõìðåñéëáìβÜíïíôáé 
íáõÜãéá, ôá ïðïßá βñßóêïíôáé 
Þäç õðü êáèåóôώò åíôáôéêÞò äé-
åñåýíçóçò áðü ôçí Εöïñåßá êáé 
íáõÜãéá ãéá ôá ïðïßá õðÜñ÷ïõí 
ëåðôïìåñåßò áíáöïñÝò êáé óôá 
ïðïßá Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß 
åêôåíåßò öùôïãñáöéêÝò óáñώ-
óåéò êáé êéíçìáôïãñáöÞóåéò. 
ΤÝëïò, ãéá êÜðïéá íáõÜãéá äé-
áôßèåôáé åëÜ÷éóôï õëéêü ôåêìç-
ñßùóçò, êõñßùò ëüãù ôïõ ìå-
ãÜëïõ βÜèïõò Þ ôùí óõíèçêώí 
èïëåñüôçôáò ôçò èÜëáóóáò óôéò 
ðåñéï÷Ýò ðïõ βñßóêïíôáé.
ΠñïêåéìÝíïõ íá ïëïêëçñùèåß 
ç ôåêìçñßùóç ôùí íáõáãßùí 
áõôώí, ðñïβëÝðïíôáé óõãêåêñé-
ìÝíïé ôñüðïé äñÜóçò óå óõíåñ-
ãáóßá ìå ôïõò ðáñü÷ïõò êáôá-
äõôéêώí õðçñåóéώí, ïé ïðïßïé 
èá åíôá÷èïýí óôï ôåëéêü êåßìå-
íï ôçò ΚΥΑ, ðïõ èá õðïãñáöåß  
áðü ôï Υðïõñãåßï Πïëéôéóìïý  
êáé Αèëçôéóìïý  ìå ôï Υðïõñ-
ãåßï Νáõôéëßáò êáé ΝçóéùôéêÞò 
ΠïëéôéêÞò 
Σôïí õðïβëçèÝíôá êáôÜëïãï, 
äéá÷ùñßæïíôáé, åðßóçò, ìå åéäé-
êÞ óÞìáíóç, ôá íáõÜãéá ðïëå-
ìéêώí ðëïßùí, áåñïðëÜíùí êáé 
õðïβñõ÷ßùí ðïõ βõèßóôçêáí 
êáôÜ ôéò å÷èñïðñáξßåò ôïõ Α΄ 
êáé Β΄ Πáãêïóìßïõ ΠïëÝìïõ, 
ôá ïðïßá áíôéìåôùðßæïíôáé ùò 
åéäéêÞ ïìÜäá, êáèώò ôï Üíïéã-

ìÜ ôïõò ãéá êáôáäýóåéò áíáøõ-
÷Þò ðñïϋðïèÝôåé ôçí õðïãñáöÞ 
ó÷åôéêÞò ΚΥΑ ôïõ Υðïõñãåßïõ 
Πïëéôéóìïý êáé Αèëçôéóìïý ìå 
ôï Υðïõñãåßï ΕèíéêÞò Άìõíáò.
Σýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñá-
öï 2 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Νüìïõ 
4688/2020, ðïõ êáèïñßæåé 
üôé «ΚáôÜ ôçí êáôÜäõóç óôá 
íáõÜãéá áðáãïñåýåôáé óôïõò 
êáôáäõüìåíïõò ç ïðïéáäÞðï-
ôå åðÝìβáóç Þ áëëïßùóç óôá 
íáõÜãéá, êáèώò êáé ç óõëëïãÞ, 
áðïêïìéäÞ Þ êáé áðëÞ ìåôáêß-
íçóç ïðïéùíäÞðïôå áíôéêåéìÝ-

íùí Þ ôïí βõèü ðÝñéξ áõôώí», 
åξáóöáëßæåôáé ôüóï ç áêåñáéü-
ôçôá ôùí ßäéùí ôùí íáõáãßùí ùò 
ìíçìåßùí, üóï êáé ç áóöÜëåéá 
ôùí êáôáäõüìåíùí åðéóêåðôώí. 
Υðü ôçí Ýííïéá áõôÞ, ïé åðéôñå-
ðüìåíåò êáôáäýóåéò áíáøõ÷Þò 
óõíéóôïýí ìßá ìç ðáñåìβáôéêÞ 
äñáóôçñéüôçôá ðïõ ðåñéïñß-
æåôáé óôïí õäÜôéíï ÷ώñï ðïõ 
ðåñéβÜëëåé ôá ìíçìåßá êáé äåí 
ðáñåìβáßíåé åðß ôùí ìíçìåßùí,  
óôï åóùôåñéêü ôïõò.
ΑíáëõôéêÜ ç ëßóôá ìå ôá 15 íáõ-
Üãéá ôùí ΚõêëÜäùí:

1.ΥðåñùêåÜíéï Βñåôáíéêüò 
(HMΗS Britannic)
Βõèßóôçêå ôçí 21ç Νïåìβñßïõ 
1916, áðü ðñüóêñïõóç óå íÜñ-
êç, Ýξù áðü ôï ëéìÜíé ôçò ΚÝáò. 
Αíώôáôï βÜèïò 130 ìÝôñá.
2.ΥðåñùêåÜíéï S/S Burdigala
Βõèßóôçêå ôçí 14ç Νïåìβñßïõ 
1916, äõï ðåñßðïõ íáõôéêÜ ìß-
ëéá íïôéïäõôéêÜ ôïõ áêñùôçñßïõ 
Άãéïò Νéêüëáïò ôçò ΚÝáò, áðü 
ðñüóêñïõóç óå íÜñêç. Αíώôáôï 
βÜèïò 73 ìÝôñá.
3.Τñï÷ïöüñï áôìüðëïéï ΠΑΤΡΙΣ
Βõèßóôçêå ôçí  23ç Φåβñïõáñß-
ïõ 1868 ìåôÜ áðü ðñüóêñïõóç 
óå ýöáëï óôçí Κïýíôïõñï ôçò 
ΚÝáò. Αíώôáôï βÜèïò 55 ìÝôñá.
4.Εëëçíéêü öïñôçãü áôìüðëïéï 
ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΤΑ
ΕðéôáãìÝíï áðü ôïí ãåñìáíéêü 
óôñáôü êáôï÷Þò, βõèßóôçêå áðü 
óõììá÷éêÜ áåñïóêÜöç ôçí 21ç 
Φåβñïõáñßïõ1943, óôïí ΑäÜ-
ìáíôá ôçò ΜÞëïõ. ΜÝãéóôï βÜ-
èïò 45 ìÝôñá.
5.Ιóðáíéêü öïñôçãü áôìüðëïéï 
SAN EDUARDO

Βõèßóôçêå áðü βñåôáíéêü áåñï-
óêÜöïò ôçí 9ç Μáΐïõ 1943 íï-
ôéïäõôéêÜ ôçò Σåñßöïõ. ΜÝãéóôï 
βÜèïò 52 ìÝôñá.
6.Ιôáëéêü öïñôçãü áôìüðëïéï 
CITTA DI TRIPOLI
Βõèßóôçêå áðü ôï βñåôáíéêü 
õðïβñý÷éï HMS TORBAY, ôçí 2á 
Ιïõëßïõ 1941, βïñåéïäõôéêÜ ôçò 
ΚÝáò. ΜÝãéóôï βÜèïò 120 ìÝôñá.
7.Γáëëéêü åðéβáôçãü ðëïßï 
THEOPHILE GAUTIER
Βõèßóôçêå áðü ôï βñåôáíéêü 
õðïβñý÷éï HMS TALISMAN ôçí 
11ç Ιïõíßïõ 1941, óôá βüñåéá ôçò 
ΚÝáò. ΜÝãéóôï βÜèïò 110 ìÝôñá.
8.Εëëçíéêü öïñôçãü áôìüðëïéï 
ΣΙΦΝΟΣ
Βõèßóôçêå áðü ôç ãåñìáíéêÞ 
áåñïðïñßá, ôïí Αðñßëéï ôïõ 
1941, βüñåéá ôçò ΜÞëïõ. ΜÝãé-
óôï βÜèïò 76 ìÝôñá.
9.Βåëãéêü öïñôçãü ðëïßï 
PORTUGAL
Βõèßóôçêå, ëüãù ðñüóêñïõóçò, 
ôçí 4ç Οêôùβñßïõ 1957, óôïí 
ýöáëï ΤñõðçôÞ (βïñåéïäõôéêÞ 
Μáêñüíçóïò). ΜÝãéóôï βÜèïò 
35 ìÝôñá.
10.Bristol Beaufighter, ΠÜñïò
Κáôáññßöèçêå áðü ãåñìáíéêÜ 
ðõñÜ ôï öèéíüðùñï ôïõ 1943 
óôá íïôéïáíáôïëéêÜ ôçò ΠÜñïõ. 
ΜÝãéóôï βÜèïò 40 ìÝôñá. Πïëå-
ìéêü áåñïóêÜöïò. 
11.Βñåôáíéêü áåñïóêÜöïò 
Vickers Wellington Mk.XIIΙ.
 Κáôáññßöèçêå áðü ãåñìáíéêÜ 
ðõñÜ, ôçí 7ç Νïåìβñßïõ 1943, 
áíáôïëéêÜ ôçò Σßöíïõ. ΒÜèïò 72 
ìÝôñá. Πïëåìéêü áåñïóêÜöïò.
12.Bristol Beaufighter, ΝÜξïò.
Τï áåñïðëÜíï êáôáññßöèçêå, 
ôïí ΝïÝìβñéï 1943, êáôüðéí 
áåñïìá÷ßáò ìå äýï ãåñìáíéêÜ 
Arado 196.  Πñïóèáëáóóώèçêå 
ìéóü ìßëé áíïé÷ôÜ áðü ôï áêñù-
ôÞñéï Κïýñïõðáò, óôçí ΔõôéêÞ 
áêôÞ ôçò ΝÜξïõ. ΒÜèïò 34 ìÝ-
ôñá. Πïëåìéêü áåñïóêÜöïò.
13.Junkers 52, ΚÝá
Πñïóèáëáóóώèçêå, ΣåðôÝì-
βñéï 1943, áíïé÷ôÜ ôçò ΚÝáò. 
ΜÝãéóôï βÜèïò 63 ìÝôñá. Πïëå-
ìéêü áåñïóêÜöïò.
14.Γåñìáíéêü áåñïðëÜíï Arrado 
196, ΗñáêëåéÜ
Κáôáññßöèçêå, êáôÜ ôïí Β΄ 
Πáãêüóìéï Πüëåìï. Βñßóêåôáé 
óôïí üñìï ΑëéìíéÜ ôçò Ηñá-
êëåéÜò ,óå βÜèïò 11 ìÝôñùí.
15.Αãíώóôùí óôïé÷åßùí íáõÜãéá 
óôçí ΠáëáéÜ ΚáììÝíç, Σáíôïñß-
íçò.
ΣêÜöïò ìÞêïõò 30 ìÝôñùí, ðïõ 
êáôÜ ôéò ìáñôõñßåò, βõèßóôçêå 
êáôÜ ôïí Β΄ Πáãêüóìéï Πüëåìï. 
ΒÜèïò 15 ìÝôñá.

Κυκλάδες: Η λίστα με τα 15 ναυάγια για ελεύθερες καταδύσεις 
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Η ομάδα της Σαντορίνης,  ετοι-
μάζεται πυρετωδώς για την πρε-
μιέρα της Κυριακής στο πρω-
τάθλημα της Football League. 
Μια πρεμιέρα που την βρίσκει 
ενισχυμένη σε σχέση με την 
ομάδα που ξεκίνησε την προε-
τοιμασία αφού η διοίκηση της 
ομάδας, φρόντισε να ενισχύσει 
σημαντικά  το ρόστερ της ώστε 
να παρουσιαστεί πάνοπλη στο 
ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Η πρώτη κίνηση ήταν η απόκτη-
ση γκολκίπερ και συγκεκριμένα 
του Γιάννη Δερμιτζάκη από τον 
ΟΦΗ που ήταν ο τελευταίος 
σταθμός της πλούσιας καριέρας 
του.

Επόμενη κίνηση ήταν η από-
κτηση του Στάθη Λάμπρου.

Ο Χαλκιδέος ποδοσφαιριστής, 
είναι 22 χρονών, αγωνίζεται κυ-
ρίως ως αμυντικός μέσος, ενώ 
μπορεί να καλύψει με ευχέ-
ρεια και τις θέσεις του κεντρι-
κού αμυντικού και του πλάγιου 
μπακ. Ξεκίνησε την καριέρα του 
από τα τμήματα υποδομής του 
Ολυμπιακού. Την φετινή χρο-
νιά ξεκίνησε στον Ασπρόπυργο 
αλλά τελικά η πρεμιέρα θα τον 
βρει αγωνιζόμενο στη Σαντορί-
νη. 
Η ενίσχυση της αμυντικής 
γραμμής συνεχίστηκε με την 
απόκτηση του ενός πολύπειρου 
στόπερ, του Αλέξανδρου Παπα-
τζίκου.
Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός 
έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε 
Βέροια, Αναγέννηση Επανομής, 
Εορδαϊκό, Νίκη Βόλου, Α.Ο Χα-
νιά, ΟΦΗ, Πανσερραϊκό, Μακε-
δονικό, ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ, Ιωνικό 
και Πλατανιά.
Μετά την άμυνα ήρθε η ώρα 
της ενίσχυσης και στην επίθεση 
με την απόκτηση του Θοδωρή 
Πουρναρά.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής απο-
κτήθηκε από την ομάδα του 
ΠΑΟΚ και αγωνίζεται ως μεσο-
επιθετικός.
Τελευταία κίνηση ήταν η από-
κτηση του 29χρονου ακραίου 
επιθετικού, Περικλή Μηνά.
Ο  Μηνάς  ξεκίνησε την καριέρα 
του από την Κ20 της ΑΕΚ, για 

να συνεχίσει στη Νέα Ιωνία, τη 
Γλυφάδα, την Προοδευτική, τα 
Τρίκαλα, την ΑΕ Φαρκαδόνας, 
την Επισκοπή, τον Θεσπρωτό, 
τον Απόλλωνα Λάρισας , την ΑΕ 
Μυλοποτάμου και τον Αστέρα 

Αμαλιάδος.
Τα τελευταία δύο χρόνια αγω-
νίστηκε με τον ΟΦ Ιεράπετρας. 
Την πρώτη σεζόν κερδίζο-
ντας μάλιστα την άνοδο από τη 
Γ’ Εθνική (22 ματς – 5 γκολ) 

και την επόμενη στη Football 
League (20 ματς – 2 γκολ).
Ενισχυμένη λοιπόν η ομάδα και 
παρά τις αντικειμενικές δυσκο-
λίες που συνάντησε στην προε-
τοιμασία - έχει κάνει μόλις μια 

προπόνηση στο ΔΑΚ Νάξου, 
όπου θα αντιμετωπίσει την Κα-
λαμάτα την Κυριακή - φιλοδοξεί 
ότι η παρθενική της εμφάνιση 
στην κατηγορία θα στεφθεί με 
επιτυχία.  

Έτοιμη και ενισχυμένη μεταγραφικά η Σαντορίνη για
την πρεμιέρα στην Football League
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Για την διάταξη, με την οποία τα 
κωλύματα του αθλητικού νόμου 
κατισχύουν κάθε διαφορετικής 
ρύθμισης που περιέχεται σε 
αθλητικό καταστατικό σωμα-
τείου, ένωσης ή ομοσπονδίας, 
τοποθετήθηκε ο υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, στην 
Ολομέλεια της Βουλής, όπου 
συζητείται σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Οικονομικών, στο 
οποίο έχει συμπεριληφθεί η 
συγκεκριμένη τροπολογία.

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι «ενι-
σχύουμε το υφιστάμενο θεσμι-
κό πλαίσιο προς αποφυγή πα-
ρερμηνειών του νόμου. Λέμε, 
δηλαδή, το αυτονόητο: ο νόμος 
υπερτερεί ενός Κανονισμού. 
Ερχόμαστε να προλάβουμε τυ-
χόν ζητήματα που ενδέχεται να 
ανακύψουν σε περίπτωση που 
ένας αθλητικός φορέας δεν έχει 
προλάβει, εν μέσω πανδημίας, 
να εναρμονίσει τις διατάξεις 
του Καταστατικού του με τις δι-

ατάξεις του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου. Δεν αλλάζουμε κάτι, 
παραμένουμε σταθεροί στη 
θέση μας. Συνεχίζουμε αταλά-
ντευτα την αθλητική μας μεταρ-
ρύθμιση».
Επιπλέον, ο υφυπουργός Αθλη-
τισμού στη δευτερολογία του, 

απαντώντας σε επικρίσεις των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης, 
αναφέρθηκε σε όλους όσοι 
ανέπτυσσαν «θεωρίες συνω-
μοσίας», από το πρώτο κιόλας 
νομοσχέδιο της αθλητικής με-
ταρρύθμισης (ν. 4639/2019), με 
τα όρια θητειών και ηλικιών για 

την εκλογή στα ΔΣ Ομοσπονδι-
ών, έως το Μητρώο Αθλητικών 
Σωματείων, το οποίο «τάχα θα 
χρησιμοποιούνταν για να ελεγ-
χθούν οι εκλογές, ενώ είναι 
δημόσιο και απολύτως προ-
σβάσιμο στον οποιονδήποτε» 
και μέχρι την ηλεκτρονική ψη-

φοφορία στις Ομοσπονδίες με 
την ψηφιακή κάλπη «Ζευς», 
στην οποία «θα παρεμβαίνουν 
οι σέρβερ της ΓΓΑ»!
Ο κ. Αυγενάκης επισήμανε 
ότι «πάλι πέφτουν στο κενό οι 
συνωμοσιολόγοι», καθώς το 
περασμένο Σαββατοκύριακο 
διεξήχθησαν με άψογες, αδιά-
βλητες και απολύτως διαφανείς 
διαδικασίες οι αρχαιρεσίες σε 
επτά αθλητικές ομοσπονδίες. 
Παράλληλα υπογράμμισε πως 
«δεν υπάρχει φωτογραφική 
διάταξη για τον Ζαγοράκη. Άλ-
λωστε, έχει ήδη παρέλθει η 
σχετική προθεσμία ενστάσε-
ων από τους Κανονισμούς της 
ΕΠΟ, χωρίς καμία απολύτως 
για τις υποψηφιότητες εν όψει 
των εκλογών της. Η διάταξη 
δεν αφορά σε Καταστατικό μιας 
ομοσπονδίας. Αντιθέτως, αφορά 
σε όλες τις εκλογικές διαδικα-
σίες, σε όλους τους αθλητικούς 
φορείς, όλων των βαθμίδων. Και 
στις ομοσπονδίες, και στις ενώ-
σεις, και στα σωματεία».

Αυγενάκης στη Βουλή: «Δεν υπάρχει «φωτογραφική»
διάταξη για τον Ζαγοράκη»

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς, ο οποίος 
είναι υποψήφιος για τις εκλογές 
της ΕΟΚ με την παράταξη του 
Παναγιώτη Φασούλα μίλησε για 
την αναβολή των εκλογών, τον 
Γιώργο Βασιλακόπουλο, ενώ 
στάθηκε και στα σωματεία. 
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολί-
στας σε συνέντευξή του είπε 
χαρακτηριστικά:
Για την παράταση της εκλογικής 
διαδικασίας: «Προσπαθούμε να 
καταλάβουμε τι γίνεται. Η δου-
λειά του κ. Βασιλακόπουλου 
είναι να βοηθήσει το μπάσκετ 
και να ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία. Αυτό κάνει ένας πρόεδρος 
έπειτα από 40 χρονιά θητείας. 
Αυτά που γίνονται τώρα θεωρώ 
ότι μόνο το μπάσκετ δεν εξυπη-
ρετούν. Και δε μιλάω μόνο για 
τώρα. Επίσης δεν είναι άμοιροι 
ευθυνών το διοικητικό συμβού-
λιο. Εμείς περιμένουμε. Όπως 
και να γίνουν οι εκλογές και 
με όποιον τρόπο εμείς θα κερ-
δίσουμε. Είμαστε σίγουροι για 
αυτό που έχουμε κάνει τόσο 
καιρό».
Για τον νυν πρόεδρο της ομο-
σπονδίας Γιώργο Βασιλακόπου-
λο: «Με στεναχώρια διαβάζω τις 
τελευταίες του δηλώσεις όσον 
άφορα το μπάσκετ. Πραγματι-
κά θλίβομαι. Από εκεί και πέρα 
υπάρχουν οι νομοί και η δημο-
κρατία. Έχουν κάνει το μπάσκετ 

μπασκετάκι. Δεν αμφισβητεί 
κανένας το έργο του κ. Βασι-
λακόπουλου. Ότι μένει στάσιμο 
δυστυχώς ξέρετε την κατάληξη. 
Η ομοσπονδία δεν εξελίχθηκε 
πότε και δεν ακολούθησε τις 
ξένες ομοσπονδίες. Έχει μεί-
νει στο 1970. Πρέπει να έρθουν 
νέα μυαλά. Είναι η φύση αυτό. 
Ο κ. Βασιλακόπουλος πάντα 
είχε κόντρες. Είναι υποχρέωση 
της ομοσπονδίας να συζητάει 
με την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Εγώ όσα χρονιά θυμάμαι τον κ. 
Βασιλακόπουλο μόνο καταγγεί-
λει. Εύχομαι να πάρει τη σωστή 
απόφαση ώστε να μπει σε εκλο-
γές η ομοσπονδία».

Για τα σωματεία: «Αυτή τη στιγ-
μή τα σωματεία υποφέρουν 
όπως και όλος ο κόσμος. Δεν 
έχουμε την πολυτέλεια για τέ-
τοια παιχνίδια. Η ομοσπονδία 
πρέπει να πάει σε εκλογές και 
σε νέα διοίκηση που έχει όρεξη 

να αλλάξει πράγματα. Το μη-
τρώο για μένα είναι πολύ σημα-
ντικό εργαλείο για την επόμενη 
ήμερα του αθλητισμού. Αυτή τη 
στιγμή είναι 500 σωματεία στο 
μητρώο. Δεν είναι αυτός όμως ο 
κόσμος του μπάσκετ. Είναι πολύ 
περισσότεροι».

Για τον Παναγιώτη Φασούλα και 
την παράταξή του: «Έχουμε ένα 
πρόγραμμα που έχουμε ανα-
κοινώσει. Έχουμε γυρίσει όλη 

την Ελλάδα και έχουμε μιλήσει 
με όλα τα σωματεία. Έχουμε 
λύσεις για την επόμενη ήμερα 
και όχι λύσεις σε βάθος 10ετιας. 
Ο Φασούλας είναι το μπάσκετ. 
Από εκεί και πέρα υπάρχουν 
25 άνθρωποι μαζί του, που είναι 
100% μπάσκετ και πρεσβεύουν 
το μπάσκετ. Εμείς είμαστε μια 
ομάδα που θέλουμε να εκλε-
γούμε. Δεν αποκλείουμε κανέ-
ναν. Οι εκλογές θα είναι λύτρω-
ση για το μπάσκετ».

Ρεντζιάς: «Έχουν κάνει το μπάσκετ, μπασκετάκι»
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Μετά από αίτημα της ΕΟΠΕ 
άνοιξε και το βόλεϊ γυναικών, 
συντάχθηκε η προκήρυξη του 
Κυπέλλου και τις επόμενες 
ώρες θα μάθουμε και τον τρόπο 
διεξαγωγής του, σε σχέση με τις 
διαθέσιμες ημερομηνίες ως τις 
17 Απριλίου, ημέρα συγκέντρω-
σης των διεθνών για τα προκρι-
ματικά του Ευρωβόλεϊ.
Η προκήρυξη λοιπόν στάλθηκε 
στα σωματεία της Volley League 
γυναικών και τις επόμενες ημέ-
ρες θα ανακοινωθεί ο τρόπος 
διεξαγωγής με 12 ομάδες. Και 
λέμε για 12 ομάδες, επειδή ο 
Πανναξιακός έχει αποχωρήσει 
εδώ και καιρό, ενώ ο Ηλυσιακός 
δεν υφίσταται.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα γί-
νει κλήρωση και θα βγουν τα 
6 ζευγάρια που θα παίξουν δι-
πλούς αγώνες. Από τις 6 ομά-

δες που θα προκριθούν, οι 2 
θα προκριθούν χωρίς αγώνες 
και οι υπόλοιπες 4 θα παίξουν 
μονά ματς για να καταλήξουμε 

στις 4 ομάδες των ημιτελικών. 
Στη συνέχεια θα έχουμε μονούς 
ημιτελικούς και έναν τελικό για 
να αναδειχθεί ο Κυπελλούχος. 

Η έδρα θα βγει ανάλογα με τις 
ομάδες που θα προκριθούν 
Αθήνα ή Θεσσαλονίκη(αν και οι 
δυο ομάδες προέρχονται από 

την ίδια πόλη), αλλιώς σε ου-
δέτερη έδρα ή σε έδρα κοινής 
αποδοχής από τους φιναλίστ.
Μια ομάδα λοιπόν που θα παί-
ξει στους τελικούς θα δώσει 5 
αγώνες, αν δεν περάσει “μπάι” 
στους προημιτελικούς και η 
κλήρωση θα γίνει άμεσα για να 
προγραμματίσουν οι 12 ομάδες 
τα ταξίδια τους. Αρχικά σκέψη 
ήταν να παίζουν αρχικά Βορ-
ράς- Νότος, αλλά οι ομάδες 
ήταν 4-12, αλλά δεν αποκλείεται 
να μπουν γεωγραφικοί περιορι-
σμοί , τουλάχιστον στην πρώτη 
φάση.

Οι ομάδες που θα πάρουν μέ-
ρος είναι: Ολυμπιακός, Πανα-
θηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, 
ΑΟ Θήρας, Μαρκόπουλο, Αμα-
ζόνες, Πορφύρας, Λαμία, Αίας 
Ευόσμου, Θέτις Βούλας.

Βόλεϊ Γυναικών: Έτσι θα διεξαχθεί το Κύπελλο
Η πορεία μέχρι τον τελικό

Πολλές συναθλήτριές της, σαν 
εκείνη, επέλεξαν τον δρόμο 
της… ξενιτιάς, για να παίξουν 
βόλεϊ. Την στιγμή που στην 
χώρα μας, ο ένας έριχνε τις 
ευθύνες στον άλλον, τα κορί-
τσια της Volleyleague αναζη-
τούσαν ένα καλύτερο αύριο 
στο εξωτερικό, βλέποντας 
πως στην Ελλάδα, δύσκολα θα 
ξεκινούσε και πάλι το Πρωτά-
θλημα.

Η Μαρία Γενιτσαρίδη άφη-
σε πίσω της την Ελλάδα για 
το Γερμανικό Πρωτάθλημα. 
Ωστόσο δεν ξεχνάει τα όσα 
βιώνουν τα υπόλοιπα κορίτσια 
στο Ελληνικό βόλεϊ, κάνοντας 
τον δικό της απολογισμό, αυ-
τής της κωμικοτραγικής χρο-
νιάς…

Διαβάστε τι αναφέρει χαρα-
κτηριστικά η Μαρία Γενιτσα-
ρίδη:

Ο απολογισμός μιας κωμικο-
τραγικής χρονιάς…

Ναι, ήμουν από τις τυχερές 
που κατάφεραν να φύγουν. 
Ήρθα σε μια χώρα στην οποία 
είδα την σημαντικότητα του 
αθλήματος που τόσα χρόνια 
κυνηγάω. Είδα την σοβαρότη-
τα με την οποία αντιμετωπίζε-
ται.

Κλείνει η αυλαία του γερμα-
νικού πρωταθλήματος λοιπόν, 
και νιώθω υπερηφάνεια και 
ευχαρίστηση. Νιώθω ότι κατά-
φερα να σώσω τον εαυτό μου 
από κάθε αρνητικό συναίσθη-
μα που θα με έκανε ίσως να 

μισήσω ή ακόμα και να εγκα-
ταλείψω το άθλημα που στην 
ουσία είναι η ζωή μου.
Δεν μπορώ όμως να αγνοήσω 
το πως μπορεί να βίωσαν οι 
συναθλήτριες και φίλες μου 
την κατάσταση που όλοι ξέ-

ρουμε. Παρακολουθούσα από 
το προσκήνιο την κάθε συνέ-
χιση και την κάθε αναστολή.. 
από εβδομάδα σε εβδομάδα.. 
Μια φορά ψυχοφθόρο για 
εμένα, 10 για εκείνες.
Κωμικοτραγικά εγκλωβισμέ-

νες…

Εύχομαι λοιπόν να έρθει η 
μέρα όπου το βόλεϊ στην Ελ-
λάδα να έχει την θέση που του 
αξίζει.. και οι αθλήτριες τον 
σεβασμό που τους αξίζει.

Μαρία Γενιτσαρίδη: “Ο απολογισμός μιας
κωμικοτραγικής χρονιάς…”
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 

στον Άγιο Αρσένιο 70 τ.μ. 

με αυτόνομη θέρμανση 

για μόνιμη κατοικία .Τηλ 

6978482520 (08-04)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ζητείται για ενοικίαση με 

το χρόνο κατοικία 80 έως 

100τμ από χώρα Νάξου έως

Μικρή Βίγλα. ΝΔ / Δ προ-

σανατολισμό. Γύρω στο 1 

χλμ. απο τη θάλασσα. Τιμή 

400€ συζητήσιμη. Τήλ. 

6974044044 (03/04)

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

Ζητείται προσωπικό για 
ξενοδοχείο   στις παρα-
κάτω θέσεις: μπουφές/
service (πρωινή βάρδια) , 

service(απογευματινή βάρ-
δια)  και έμπειρη  καμαριέ-
ρα (για 6μηνη απασχόληση) 
. Μισθός ικανοποιητικός, 

πλήρη απασχόληση. Τηλ 
6978482520 (08-04)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

PITAYA : H  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΥΚΛΑΔΕΣ (Με 
επίκεντρο την Νάξο) (www.
greekdragonfruit.gr)

Πλεονεκτήματα :

•       Λίγο νερό

•       Αντοχή στην αλατό-
τητα

•       Κλιματική  προσαρμο-
στικότητα

•       Μηδενική φυτοπρο-
στασία

Τηλ  6944925305(31-03)

ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε           ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID19
PHONE:2285022291

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / MONDAY-FRIDAY 15/03/2021 – 26/03/2021

                                         

                                      ΣΑΒΒΑΤΟ-SATURDAY      20/03/21 ΚΑΙ 27/03/21
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ    FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ   FROM VILLAGES 
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 13:30 07:50 

ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 13:30 08:00 
ΧΑΛΚΙ-HALKI 13:30 08:00 

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

)  ΑΓΕΡΣΑΝΙ 
13:30 08:30 

 
 

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

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 
 
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ- DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ – FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ - FROM VILLAGES
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΟLLΟΝ 13:30 TΡΙΤΗ 6:50ΤΡΙΤΗ 

 ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl 13:30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 07:15ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 
 ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ 

KORONOS-SΚADO 
13:30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 07:25 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 

 
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 13:30 07:50 

ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 11:00-13:30 08:00-09:00 
ΧΑΛΚΙ-HALKI 11:00-13:30 08:00-09:00 

ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-ΔΑΜΑΛΑΣ 
DAMARIONAS-DAMALAS 

11:00-13:30 08:15-09:10 

ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 11:00-13:30 08:20-09:10 
ΓΑΛΑΝΑΔΟ-GALANADO 13:30 09:20 

ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)
 ΑΓΕΡΣΑΝΙ 

 

11:00-13:30 08:30 

ΠΥΡΓΑΚΙ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ-Μ ΒΙΓΛΑ 14:30ΠΕΜΠΤΗ 08:10ΠΕΜΠΤΗ 

ΚΥΝΗΔΑΡΟΣ-KINIDAROS 12:00 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 
 

7:45-13:30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 
ΚΟΥΡΟ-ΜΥΛΟΙ 12:00 TΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 07:50 TΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 

ΜΕΛΑΝΕΣ - MELANES 12:00 TΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 
 

07:55 TΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 
 ΕΓΓΑΡΕΣ-ΓΑΛΗΝΗ 13:50 10:00 
 ΜΟΝΗ-ΜΟΝΙ 13:30  ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 

 
7:40  ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 

 ΚΕΡΑΜΩΤΗ-KERAMOTI 13:30 ΤΕΤΑΡΤΗ 07:30 ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΔΑΝΑΚΟΣ-DΑΝΑΚΟS 13:30 ΤΡΙΤΗ 07:45 ΤΡΙΤΗ 

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

ΠΟΤΑΜΙA                          
 

 13:20 
 

 

07:40   
 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.  

ΚΑΝΕ CLICK
 ΣΤΟ www.kykladiki.gr

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

Δευτέρα 22 Μαρτίου
ΔΕËËΑΡΟΚΑΣ Π 22850 
22241, 22850 25228

Τρίτη  23 Μαρτίου
ΚΑΒΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 22850 
23183, 22850 22611

Τετάρτη 24 Μαρτίου
ΖΑΦΕΙΡΗ 22850 22761 
6944 708709

Πέμπτη 25 Μαρτίου
ΚΑΒΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 22850 
23183, 22850 22611

Παρασκευή 26 Μαρτίου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΩËΗΣ 
22850 26666

Σάββατο 27 Μαρτίου
ΖΑΦΕΙΡΗ 22850 22761 
6944 708709

Κυριακή 28 Μαρτίου
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
22850 22761

Ο όμιλος PEPSICO HELLAS 

δραστηριοποιείται στον τομέα 

παραγωγής και πώλησης Snacks & 

Αναψυκτικών.

Ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Πωλητή / Πωλήτριας (Εποχιακή Θέση)

Για την πώληση των προϊόντων μας στα 

Super Market στην Πάρο και τη Νάξο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

•    Εφαρμογή του πλάνου Πωλήσεων 

στην περιοχή

•    Διατήρηση και ανάπτυξη 

αποτελεσματικών σχέσεων με τους 

πελάτες μας 

•    Merchandising ραφιών και 

αποθήκης στα Super Market

•    Καθημερινή επικοινωνία με τους 

υπεύθυνους καταστήματος για την 

επίλυση θεμάτων που προκύπτουν

•    Έλεγχος ενεργειών και τιμών των 

ανταγωνιστών για τη διατήρηση 

επίγνωσης της αγοράς

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

•    Προσανατολισμός στα 

αποτελέσματα

•    Ανεπτυγμένη ικανότητα 

επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, 

εργατικότητα, συνέπεια, 

επαγγελματισμό

•    Απόφοιτος Ανώτερης Εκπαίδευσης 

(επιθυμητό)

•    Καλή γνώση Αγγλικών

•    1 χρόνο ελάχιστη εμπειρία σε θέση 

Merchandiser O.T.

•    Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

•    Γνώση Η/Υ

«Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν το βιογραφικό τους μέσω 

του Skywalker.gr ή στο KBSTAGR@

pepsico.com.»

 

https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/

ergasias/%CE%A0%CF%89%CE%B-

B%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-

%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-

Organized-Trade---

%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B-

F%CF%82---

%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%B-

F%CF%82/27A9FDFC-3527-A354-

59B7-AE9077F9F0D1
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