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γαπητοί δημότες, νέες και νέοι των Κυ-
θήρων,

Από την τελευταία έκδοση του περιοδι-
κού μας (Ιούλιος 2018) μέχρι σήμερα, μεσο-
λάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα
στο οποίο έγιναν πάρα πολλά. Τα 2 σημαν-
τικότερα γεγονότα αυτών των περίπου 30
μηνών, ήταν αναμφίβολα οι Δημοτικές Εκλο-
γές του 2019 και η πανδημία του κορωνοϊού
που ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα από
το τέλος του 2019. 

Μέσα στην περίοδο αυτή, πολλά έργα ολο-
κληρώθηκαν, άλλα ήδη εκτελούνται και
πολλά είναι σε διαδικασία σύμβασης ή δη-
μοπράτησης. Έργα παντού, έργα για όλους.
Για τα μικρά χωριά, για τους μεγάλους οικι-
σμούς, για τον τουρισμό, για κάθε πολίτη. 

Όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις, που μέχρι
σήμερα υπερβαίνουν για το Δήμο μας τα
36.000.000€ (ποσό ρεκόρ), δεν ήρθαν τυ-
χαία, ούτε μας χαρίστηκαν. Ήρθαν μέσα από
σκληρή καθημερινή δουλειά, τεκμηριωμένες
προτάσεις, μεθοδικό προγραμματισμό και
σαφή ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Όλα αυτά
έχουν δημιουργήσει μια εικόνα αξιοπιστίας
για το Δήμο μας σε όλες τις κρατικές αρχές,
εικόνα που δυστυχώς έλειπε πριν το 2014. 

Με την ίδια θέρμη, συνεχίζουμε το έργο μας
παρά την πανδημία και τις δυσμενέστατες
επιπτώσεις της σε τοπικό και εθνικό επί-
πεδο. Με την υπολειτουργία των δημόσιων
υπηρεσιών και κυρίως την τρομακτική μείω-

ση των τακτικών εσόδων των Δήμων. Προ-
βλήματα πολύ σοβαρά, που, όμως, προσπα-
θούμε με πολύ κόπο να υπερκεράσουμε
προκειμένου η εκτέλεση όλων των έργων να
μην σταματήσει ούτε για μια στιγμή. 

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση και σύντομα να
επιστρέψουμε στην κανονικότητα και την
προηγούμενη καθημερινότητά μας. 
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πό το φθινόπωρο του 2020 μέχρι και
σήμερα, η ανθρωπότητα ολόκληρη
βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού
Covid-19. Καταστάσεις που ακόμα και οι πα-
λαιότερες γενιές ουδέποτε γνώρισαν. 

Οι Δήμοι της Ελλάδας, σήκωσαν και αυτή τη
φορά ένα φορτίο εξαιρετικά δυσανάλογο
των πραγματικών τους δυνατοτήτων. Όπως
και κατά την πολυετή οικονομική κρίση, έτσι
και τώρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση κράτησε
την κοινωνία όρθια υποστηρίζοντας τις ευά-
λωτες ομάδες και υποβοηθώντας τις κρατι-
κές υγειονομικές δομές στην επιτέλεση ενός
κρίσιμου και δύσκολου ρόλου. 

Στο νησί μας, ο Δήμος στάθηκε από την πρώ-

τη στιγμή στο πλευρό του Νοσοκομείου και
των αρμόδιων Αρχών. Ενίσχυσε τις υποδο-
μές του Νοσοκομείου με προκατασκευασμέ-
νες αίθουσες για τον έλεγχο ύποπτων
κρουσμάτων κορωνοϊού, δώρισε στο Νοσο-
κομείο 2.000 rapid tests και θα δωρίσει επι-
πλέον ποσότητες και με τη συνεχή παρουσία
του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προ-
στασίας Γιάννη Κατσανεβάκη, συνέδραμε με
κάθε μέσο και τρόπο στην αντιμετώπιση της
πανδημίας σε τοπικό επίπεδο. 

Το καλοκαίρι του 2020, το νησί μας κεφαλαι-
οποίησε την καλή υγειονομική του εικόνα.
Έτσι, η μείωση των αφίξεων, κυμάνθηκε πε-
ρίπου στο 30% σε σχέση με το 2019, ποσο-
στό από τα χαμηλότερα σε πανελλαδικό επί-
πεδο. Σε αυτό, πέραν της καλής υγειονομι-

κής εικόνας των Κυθήρων, συνέτεινε και το
πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής του
Δήμου μας, που στόχευσε κυρίως στην Ατ-
τική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. 

Από τα μέσα Ιανουαρίου 2021, ξεκίνησαν
και στο νησί μας οι εμβολιασμοί, σύμφωνα
με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Οι
εμβολιασμοί γίνονται στο Νοσοκομείο μετά
από ηλεκτρονικό ραντεβού. 

Αν θέλουμε να ανακτήσουμε τη προηγού-
μενη καθημερινότητά μας, μόνο μία λύση
υπάρχει: τήρηση των υγειονομικών μέτρων
και εμβολιασμός. Τίποτε άλλο. 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Α
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ε διαδικτυακή εκδήλωση μέσω της
πλατφόρμας ΖΟΟΜ παρουσιάστηκε
το Σάββατο 24/4/21 το νέο τουρι-

στικό λογότυπο και destination branding των
Κυθήρων, που σχεδίασε ο διακεκριμένος και
βραβευμένος creative director Αντώνης
Λουράντος (design park).
Για την δημιουργία της νέας τουριστικής
ταυτότητας ο Δήμος είχε καλέσει από τις 5-
9-2018 ιδιώτες και  επαγγελματίες  να  συμ-
μετάσχουν  στη  διαδικασία διαβούλευσης
και να αποστείλουν προτάσεις σχετικά με το
τι πρέπει να περιλαμβάνει κατά  την κρίση
τους το  νέο λογότυπο.

Το νέο λογότυπο αποτελεί συγκερασμό τεσ-
σάρων βασικών στοιχείων της ιστορικής και
πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού: 

α) των 4 πρώτων γραμμάτων της λέξης
«ΚΥΘΗΡΑ» όπως είναι χαραγμένα στα αρ-
χαία νομίσματα του νησιού και παραπέμπουν
ήδη από την αρχαιότητα στο ανεκπλήρωτο /μυ-
θικό της λατρείας της Ουράνιας Αφροδίτης
και ταυτόχρονα στην αναγνώριση των Κυθή-
ρων ως τόπου του της εξιδανικευμένης ανα-
ζήτησης, της περιπέτειας, των «γλυκών
μυστικών» όπως έγραψε ο Μπωντλέρ, 

β) του φυτού της μυρτιάς (Παναγία Μυρ-
τιδιώτισσα και έμβλημα Αυτόνομης Διοίκη-
σης Κυθήρων του 1917), 

γ) της λόγχης από τη σημαία της Επτανή-
σου Πολιτείας (οι 7 λόγχες της σημαίας συμ-
βόλιζαν τα 7 νησιά) και 

δ) του χρώματος της πορφύρας για την
οποία ήταν γνωστό το νησί στην αρχαι-
ότητα. 
Όπως εύστοχα παρατήρησε ο Κυθήριος δη-
μοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης που συν-
τόνισε την εκδήλωση “συστήνουμε τα Κύθηρα
στον κόσμο με τα βασικά συστατικά τους”.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και μίλησαν,
πέραν του σχεδιαστή του λογοτύπου, η Υφυ-
πουργός Τουρισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη, ο
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατού-
λης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του ΚΙΠΑ κ. Γιώρ-
γος Κασιμάτης και η Πρόεδρος του Συλλό-
γου Τουριστικών Καταλυμάτων Κυθήρων κα.
Βανέσα Ράϊκου. Όλοι οι ομιλητές, αλλά και
ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Στράτος Χαρχαλά-
κης που έκλεισε την εκδήλωση, τόνισαν τη
σημασία των υποδομών και τη φέρουσας
ικανότητάς τους στην τοπική τουριστική

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!
“Συστήνουμε τα Κύθηρα στον κόσμο με τα βασικά
συστατικά τους”.

Μ

ανάπτυξη, την ανάγκη επένδυσης στις δρα-
στηριότητες φυσιολατρικού τουρισμού
αλλά και στην στήριξη του πρωτογενούς
τομέα μέσω της πιστοποίησης των τοπικών
προϊόντων που συμβάλουν στον γαστρονο-
μικό τουρισμό.

Η Υφυπουργός Τουρισμού κα. Ζαχαράκη
ανέφερε τα μέτρα στήριξης της τουριστικής
οικονομίας λόγω του κορωνοϊού και έδωσε 
έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού που αποτελούν το σημαντικότερο αν-
ταγωνιστικό πλεονέκτημα των Κυθήρων. Ο
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης εξήρε
τη συνεργασία της Περιφέρειας με το Δήμο
μέσω της εκτέλεσης μεγάλων και σημαντι-
κών έργων υποδομής που σχετίζονται
άμεσα με τον τουρισμό (διαχείριση απορ-
ριμμάτων, έργα ύδρευσης και οδοποιίας,



αναπλάσεις κ.λπ.), ζήτημα στο οποίο στά-
θηκε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύ-
ρος Αρναουτάκης. Ο Πρόεδρος του ΚΙΠΑ κ.
Γιώργος Κασιμάτης μέσα από μια εξαιρετική
παρουσίαση των δράσεων πεζοπορικού
τουρισμού στο νησί τό-
νισε τη σημασία των
εναλλακτικών δραστηριο-
τήτων και το σημαντικό
οικονομικό τους αντί-
κτυπο στην τοπική οικονο-
μία, ενώ η Πρόεδρος του
Συλλόγου Τουριστικών
Καταλυμάτων Βανέσα
Ράϊκου έδωσε έμφαση
στις ποιοτικές υπηρεσίες
που προσφέρουν οι του-
ριστικές υποδομές του
νησιού.

Εκτός από το λογότυπο
και τις διάφορες απεικονί-
σεις του, ο Αντώνης Λου-
ράντος σχεδίασε και
παρέδωσε στο Δήμο για
εκτύπωση 5 νέα διαφημι-
στικά έντυπα (δίγλωσσα):
γενικό, παραλίες (pocket
size), εναλλακτικές μορ-
φές, Αντικύθηρα και Info-
Onboard για τα πλοία της
γραμμής.

Ο Δήμος Κυθήρων και ο
Δήμαρχος προσωπικά ευ-
χαριστούν όλους τους
συμμετέχοντες στην εκ-
δήλωση παρουσίασης
του λογοτύπου, την οποία
προετοίμασε ο αρμόδιος
υπάλληλος του Δήμου κ.
Π. Γιαννιώτης σε συνεργα-

σία με τον Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτρο-
πής κ. Ευ. Λουράντο.
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Η λέξη ΚΥΘΗ προέρχεται
από την λέξη ΚΥΘΗΡΑ
όπως αυτή είναι χαραγ-
μένη στα αρχαία νομίσματα
του νησιού 



α μεγάλα έργα οδοποιίας που χρη-
ματοδοτούνται από την Περιφέρεια
Αττικής και υλοποιούνται με ευθύνη
του Δήμου μας, σταδιακά ολοκληρώ-

νονται. Ήδη, τον Αύγουστο του 2020, παρα-
δόθηκαν για χρήση από τους πολίτες, οι
δρόμοι προς τις παραλίες του Μελιδονιού
και της Κακής Λαγκάδας, δύο έργα μεγάλης
σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη του
νησιού μας, τα οποία επί πολλά χρόνια απο-
τελούσαν ζητούμενο. 

Πλέον, τα συνεργεία του αναδόχου, προχω-
ρούν τις εργασίες στα τμήματα «Αγία Ανα-

στασία – Αγία Πελαγία» και «Διακοπουλιά-
νικα – Προγκί – Άγ. Ιωάννης Γερακαρίου». 

Ο Δήμος Κυθήρων ανέλαβε ήδη από το φθι-
νόπωρο του 2014 (δηλαδή αμέσως μόλις
ανέλαβε καθήκοντα η νέα τότε Δημοτική
Αρχή) την σύνταξη μελετών οδοποιίας, την
αποτύπωση, αδειοδότηση και κάθε άλλη
διαδικασία που απαιτείται για τους δρόμους
αυτούς, συγκροτώντας μετά από μεθοδική
και τεχνοκρατική δουλειά φακέλους πλή-
ρους ωριμότητας, με αποτέλεσμα τη χρημα-
τοδότηση ενός πολύ σημαντικού έργου
οδοποιίας στο νησί μας, που λύνει προβλή-

ματα δεκαετιών και αίρει την απομόνωση
συγκεκριμένων περιοχών, όπως των οικι-
σμών Αγία Αναστασία, Διακοπουλιάνικα,
Προγκί και Γερακάρι.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό
2.475.000€ και ανάδοχος είναι η τεχνική
εταιρεία Ν & Κ  ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και το ποσό
της σύμβασης ανέρχεται σε 1.368.579,84€
(ΠΔΕ Περιφέρειας Αττικής). 

7

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
τα μεγάλα έργα οδοποιίας

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ...

Τ

Ο Δήμος μας έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση
για την ολοκλήρωση των δρόμων προς τις παρα-
λίες του Χαλκού και της Φυρής Άμμου με πίστωση
300.000€ από έκτακτη χρηματοδότηση του ΠΔΕ.
Από την ίδια χρηματοδότηση θα ασφαλτοστρωθεί
και ο δρόμος Δρυμώνας-Καλαμαύρος (150.000€)
προκειμένου το έργο του οδικού άξονα προς Με-
λιδόνι να είναι ολοκληρωμένο. 



Τέλος, αναμένεται η Προγραμματική Σύμ-
βαση για το έργο «Οδός Μόρμορη Αβλέ-
μωνα» με προϋπολογισμό 500.000€ και
«Συντήρηση – Αναβάθμιση Δημοτικής Οδο-
ποιίας Κυθήρων Β΄ Φάση» με προϋπολογι-
σμό 1.450.000€. 

Με τα έργα αυτά αναβαθμίζεται και εκσυγ-
χρονίζεται η οδοποιία των Κυθήρων με
στόχο τόσο την οδική ασφάλεια όσο και την
τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. 
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να έργο που αναμενόταν επί πολλά
χρόνια (αν όχι δεκαετίες) ολοκληρώ-
θηκε πολύ πρόσφατα. Η ανάπλαση
του Belvedere στη Χώρα είναι πλέον

γεγονός. Πρόκειται για ένα από τα πλέον
επισκέψιμα σημεία στο νησί μας λόγω της
καταπληκτικής του θέας (εξ ου και η ονομα-
σία Belvedere) που συγκεντρώνει χιλιάδες
επισκεπτών. Η αρχιτεκτονική ανάπλαση
πραγματοποιήθηκε με δαπάνες του Δήμου
Κυθήρων, ενώ στο σημείο παρέμβασης
έγινε και υπογειοποίηση των δικτύων ΟΤΕ
και ΔΕΗ. Την επίβλεψη του έργου είχαν οι
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, το Τμήμα Τε-
χνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Π.Ε.
Νήσων και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Έργων,
Χωροταξίας και Πολεοδομίας κ. Χαράλαμ-
πος Σούγιαννης. 

Πρόκειται για ένα υποδειγματικό έργο ανά-
πλασης που αποτελεί «πιλότο» για την ευ-
ρύτερη ανάπλαση του ιστορικού οικισμού
της Χώρας, που η Δημοτική μας Αρχή ωρι-
μάζει με γοργούς ρυθμούς. 
Ανάδοχος ήταν ο κ. Χρήστος Μαρασιώνης
ΕΔΕ. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάπλαση του Belvedere
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ο 2020 δικαίως θα το χαρακτηρίζαμε ως
«Χρονιά των Αντικυθήρων». Μέσα στο
έτος αυτό, το μικρό νησί βίωσε σημαντι-
κές στιγμές. 

1. Στο επίκεντρο της Διεθνούς
Επιστημονικής Κοινότητας

Η ίδρυση της εθνικής ερευνητικής δομής
«Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιμα-
τικής Αλλαγής Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ)» από
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι η
εμβληματικότερη δράση που έχει γίνει ποτέ
στο νησί. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να
αλλάξει η πληθυσμιακή συρρίκνωση των
Αντικυθήρων και να τονωθεί η μόνιμη κατοί-
κηση.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι
θα ανέλθει στα 23 εκατ. ευρώ, από τα οποία
περίπου το 25% θα χρηματοδοτηθεί από την
ελληνική πολιτεία και το υπόλοιπο 75% από 

παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η χρηματοδό-
τηση του έργου θα καλύψει την ανάγκη για
κτιριακές υποδομές, ενισχύοντάς τες με
προηγμένο, καινοτόμο εξοπλισμό. Σκοπός
του έργου αυτού είναι, μεταξύ άλλων:

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η
χρηματοδότηση του έργου θα καλύψει την
ανάγκη για κτιριακές υποδομές, ενισχύον-
τάς τες με προηγμένο, καινοτόμο εξοπλισμό.
Σκοπός του έργου αυτού είναι, μεταξύ
άλλων:

• Να αποτελέσει κεντρικό σταθμό πα-
ρακολούθησης κλιματικών, ατμοσφαιρικών
και γεωφυσικών παραμέτρων, κάτι που
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την κα-
τανόηση των κλιματικών αλλαγών στην ευ-
ρύτερη περιοχή.
• Να παρέχει έγκαιρη ενημέρωση
στην Πολιτεία για ακραία φυσικά φαινό-
μενα.
• Να βελτιώσει τις κλιματικές προ-
γνώσεις σε περιφερειακή κλίμακα, για τον
αποτελεσματικό μετριασμό των επιπτώ-
σεων και την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.
• Να συμβάλει στην εκπλήρωση των
εθνικών μας υποχρεώσεων, όπως αυτές απορ-

10

2020: Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ!
Το έτος που το μικρό νησί βίωσε σημαντικές στιγμές.
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ρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού, για
το κλίμα.
• Να αναδείξει το νησί των Αντικυθή-
ρων ως επιστημονικό πόλο στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που θα οδηγή-
σει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχό-
λησης, στην ανάπτυξη επιστημονικού
τουρισμού, στην ανάσχεση της πληθυσμια-
κής συρρίκνωσης των Αντικυθήρων και γε-
νικότερα στην ενίσχυση των νησιωτικών
περιοχών.

Το «ΠΑΓΓΑΙΑ» θα κατασκευαστεί σε εκτά-
σεις που παραχωρήθηκαν δωρεάν στο
Αστεροσκοπείο από την Επιτροπή Εγχω-
ρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθή-
ρων. Τα οριστικά συμβόλαια
χρηματοδότησης του έργου υπογράφτηκαν
στις 9 Ιουλίου 2020 από τον Υπουργό Οικο-
νομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα και τους
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.
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2. Αλλάζει όψη η παλαιά Μονή
του Πολιούχου των Αντικυθή-
ρων Αγ. Μύρωνος

Με χορηγία του κ. Αθανασίου Μαρτίνου,
Πολιτικού Διοικητή του Αγ. Όρους, ξεκίνη-
σαν το Νοέμβριο του 2020 οι εργασίες της
εκ βάθρων αναστήλωσης, ανακαίνισης και
αποκατάστασης όλων των κτισμάτων της
παλαιάς Μονής του Αγ. Μύρωνος, πολιού-
χου του νησιού. Κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών που θα διαρκέσουν σχεδόν 1 έτος,
αποκαλύφθηκε χαρακτή χρονολογία «Οκτω-
βρίου 4 1693», που δημιουργεί νέα ιστορικά
δεδομένα για το νησί. Μετά το πέρας των
εργασιών, η Μονή θα μπορεί να φιλοξενή-
σει 10 περίπου άτομα, ο Ναός θα αποκατα-
σταθεί και θα συντηρηθεί το τέμπλο με τις
παλαιές εικόνες, ενώ θα διαμορφωθεί
Ηγουμενείο-Συνοδικό αγιορείτικου τύπου.
Παράλληλα θα αποκατασταθούν όλα τα πα-
λαιά κτίσματα και θα δημιουργηθούν νέοι
χώροι υγιεινής. Η μεγάλη αυτή ανακαίνιση,
μπορεί να σταθεί η αφορμή προκειμένου να
εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί και μια μικρή
μοναστική αδελφότητα δίνοντας ζωή στο
μικρό νησί.
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3. Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη
του δρόμου προς τον Φάρο
Απολυτάρας

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της οδού πρό-
σβασης προς τον ιστορικό Φάρο Απολυτά-
ρας, στο νότιο άκρο των Αντικυθήρων, που
πραγματοποιήθηκε από τα μηχανήματα και
το προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΜΟΜΚΑ)
μετά από Προγραμματική Σύμβαση του
Δήμου Κυθήρων με το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.

Έγινε διάνοιξη χωμάτινης οδού σε μήκος πε-
ρίπου 2,5 χλμ και συνολική βελτίωση επι-
πλέον 3 χλμ ήδη διανοιγμένου χωμάτινου
δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί
ασφαλής οδική πρόσβαση στο Φάρο, τόσο
για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού
της Υπηρεσίας Φάρων, όσο και ευρύτερα
για λόγους τουριστικής αξιοποίησης. Τα συ-
νεργεία της ΜΟΜΚΑ εργάστηκαν στο νησί
σχεδόν επί τρεισήμισι μήνες, υπό δύσκολες
συνθήκες, λόγω του γεωγραφικού αναγλύ-
φου και των κλίσεων της περιοχής επέμβα-
σης.

Πέραν όλων, όμως, η διάνοιξη του δρόμου
προς το Φάρο των Αντικυθήρων ήταν η ανα-
γκαία προϋπόθεση για την συντήρηση του
σημαντικού αυτού ιστορικού μνημείου που

κινδυνεύει με κατάρρευση. Ήδη ο κ. Πάνος
Λασκαρίδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Αι-
κατερίνη Λασκαρίδη» έχει ολοκληρώσει με
δαπάνες του την πλήρη αποτύπωση του
μνημείου και την αρχική μελέτη αποκατά-
στασης.

Το έργο αυτό αποτελούσε ένα όνειρο και
ένα αίτημα δεκαετιών για το νησί και τους
κατοίκους του.
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4. Σημαντικά δημοτικά έργα

Το νησί των Αντικυθήρων εξακολουθεί να
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της Δημοτικής μας Αρχής. Το μεγάλο έργο
του περιφερειακού δρόμου του Ποταμού,
προϋπολογισμού 285.000€ συνεχίζεται, με
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Το
καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί ο δρόμος προς
την Καμαρέλα, ενώ διάφορα μικροέργα
εκτελούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους.
Σύντομα ολοκληρώνεται και ο σύγχρονος
ΧΥΤΥ του νησιού και αναμένεται η αποστολή
2 press containers από τον ΕΔΣΝΑ. 

Παράλληλα, χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα
από το Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση του Πο-
ταμού Αντικυθήρων με συνολικό προϋπολο-
γισμό μελέτης 252.000€.  

Στην αποδρομή του δύσκολου έτους 2020,
την παραμονή Χριστουγέννων 24-12-2020,
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
συνδέθηκε ζωντανά με το Δημοτικό Σχολείο
Αντικυθήρων και άκουσε τα παραδοσιακά
κάλαντα του νησιού (κρητικής προέλευσης)
από τους 3 μαθητές.

Αυτή την αισιοδοξία που μετέφεραν μέσω
του διαδικτύου οι μαθητές των Αντικυθή-
ρων, ας έχουμε μέσα στο 2021!
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ι εργώδεις προσπάθειες των τελευ-
ταίων ετών για την πρόσληψη νέου μό-
νιμου προσωπικού στο Δήμο μας,

έχουν πλέον αποδώσει καρπούς. Μετά τον
διαγωνισμό 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για την ενί-

σχυση σε προσωπικό των νησιωτικών
Δήμων, ο Δήμος Κυθήρων και η Επιτροπή
Εγχωρίου Περιουσίας (για πρώτη φορά στην
ιστορία της) προσέλαβαν μόνιμο διοικητικό
και τεχνικό προσωπικό. Μέχρι σήμερα, λοι-
πόν, έχουν γίνει οι εξής προσλήψεις:

Α) ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
1. Μιχαήλ Διαμαντάκης, ΠΕ Μηχανολόγων
– Μηχανικών 
2. Κυπαρισσία Συρίγου, ΤΕ Διοικητικού –
Οικονομικού 

Β) ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1. Αικατερίνη Βενάκη, ΠΕ Διοικητικού – Οι-
κονομικού 
2. Χρυσούλα Σοφίου, ΤΕ Τοπογράφων Μη-
χανικών

Από την ίδια προκήρυξη, ο Δήμος Κυθήρων
αναμένει και την πρόσληψη ενός ΠΕ Χημι-
κών Μηχανικών, ενώ έχει ήδη προσλάβει
έναν μόνιμο υδραυλικό (Κωνσταντίνος
Σιάρμαλης), από τον πίνακα επιτυχόντων
ΑΣΕΠ του 2009 (!), από τον οποίο αναμένε-
ται και η πρόσληψη ενός μόνιμου Οδηγού. 

Επιπλέον, με πρόσφατη απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε για το
2021 η πρόσληψη ακόμα 2 μόνιμων υπαλ-
λήλων στο Δήμο μας, ενός ΠΕ Πολιτικού
Μηχανικού και ενός ΠΕ Αρχιτέκτονα, που

θα γίνουν μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. 

Τέλος, αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης
για τις μόνιμες θέσεις στις υπηρεσίες αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα,
ύδρευση, φωτισμός κ.λπ.), με το Δήμο μας
να αναμένει την πρόσληψη 10 συνολικά
υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων (οδηγοί, 
χειριστές μηχανημάτων έργου, εργάτες κα-
θαριότητας κ.λπ.) προκειμένου να μην χρει-
άζεται διαρκώς να προσλαμβάνει έκτακτο
προσωπικό. 

Με όλες τις παραπάνω προσλήψεις αλλά
και με την απαραίτητη συνεργασία με εξω-

τερικούς συνεργάτες (καθώς επίκεινται και 
αρκετές συνταξιοδοτήσεις), ο Δήμος μας
προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες των πο-
λιτών αλλά και να διαχειριστεί την πληθώρα
των έργων και δράσεων που έχει αναλάβει. 
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Νέο MONIMO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
στο Δήμο ΚΥΘΗΡΩΝ

Ο Δήμος μας αναμένει και άλλες νέες προσλήψεις



ια από τις σημαντικότερες επιτυχίες
της Δημοτικής μας Αρχής, αλλά και
προσωπικά του Δημάρχου μας, είναι

η χρηματοδότηση σημαντικών δημοσίων και
ιδιωτικών επενδύσεων στα Κύθηρα από το
πρόγραμμα CLLD/LEADER, μετά από πολλά
χρόνια. 

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέσω του Δικτύου Συνεργα-
σίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, όπου
πρόεδρος του Δ.Σ. εξελέγη πριν λίγους
μήνες ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστρά
Νήσων Αττικής, αποτελεί Ομάδα Τοπικής
Δράσης για την υλοποίηση του Προγράμμα-
τος LEADER και ταυτόχρονα έχει τη δυνατό-
τητα μέσω του Νόμου 4674/2020 να
ωριμάζει σημαντικά έργα των Δήμων ως τε-
χνικός τους σύμβουλος.

Μόλις 4,5 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Δί-
κτυο Δήμων Νήσων Αττικής έχει ήδη συμβά-
λει στην χρηματοδότηση σημαντικών
δημοσίων έργων στο Δήμο μας, όπως για
παράδειγμα το Αστικό Σχολείο Ποταμού με
350.000€ ή η ενίσχυση της Φιλαρμονικής
και η αίθουσα του Μηχανισμού των Αντικυ

θήρων στο Δημαρχείο Ποταμού που ευρί-
σκεται στο στάδιο της δημοπράτησης. 
Πλέον, έχουν ξεκινήσει οι χρηματοδοτήσεις
και των ιδιωτικών έργων, μετά την οριστικο-
ποίηση και δημοσίευση του πίνακα κατάταξης.
Για το νησί των Κυθήρων χρηματοδοτούνται
αρχικά 15 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συ-
νολικού προϋπολογισμού 2.987.310,58€ και
δημόσιας δαπάνης (επιχορήγηση) 2.042.889,43€.
Τα σχέδια αυτά αφορούν στην ενίσχυση της
πρωτογενούς παραγωγής, του τουριστικού
κλάδου και της μεταποίησης. Με τις χρημα-
τοδοτήσεις αυτές υλοποιείται και η δέ-
σμευση της Δημοτικής Αρχής για την
γενναία οικονομική ενίσχυση των 2 Ελαι-
ουργικών Συνεταιρισμών (Ποταμού και Λι-
βαδίου) που θα επιχορηγηθούν με το ποσόν
των 428.000€ για την εκ βάθρων αναβάθ-
μιση των ελαιουργικών τους υποδομών και
την ανάπτυξη προϊόντων με ισχυρό brand
name, αλλά και του Μελισσοκομικού Συνε-
ταιρισμού Κυθήρων που επιχορηγείται για
την δημιουργία σύγχρονου τυποποιητηρίου,
εκθετηρίου μελιού και πολυχώρου εκπαί-
δευσης και παρουσιάσεων με 212.000€. Επι-
πλέον ενισχύεται σημαντικά και ο κλάδος
της οινοποίησης με 157.000€. Μέσω των
σημαντικών αυτών ενισχύσεων, θα βελτιω

θεί η ποιότητα αλλά και η ανταγωνιστικό-
τητα των βασικών τοπικών μας προϊόντων
(λάδι, μέλι, κρασί και παράγωγά τους), κάτι
που αποτελεί πάγια στόχευση της Δημοτι-
κής Αρχής.
Το Δίκτυο Δήμων Νήσων Αττικής έχει ήδη
αιτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης επιπλέον χρηματοδότηση (β΄ φάση
υπερδέσμευσης) από την οποία θα χρημα-
τοδοτηθούν προτάσεις που αξιολογήθηκαν
θετικά αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στην
παρούσα φάση λόγω υπερκάλυψης της
διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης. Κατά την β΄
φάση των χρηματοδοτήσεων, για το νησί
των Κυθήρων έχουν αξιολογηθεί θετικά και
θα χρηματοδοτηθούν επιπλέον 6 επενδυτι-
κές προτάσεις στον τουρισμό, την εστίαση
και τον πρωτογενή τομέα, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1.122.756,05€ και δημόσιας
δαπάνης (επιχορήγηση) 768.000€.
Η συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορή-
γηση), δηλαδή, για τη χρηματοδότηση 21
συνολικά επενδυτικών προτάσεων, θα
ανέλθει για τα Κύθηρα σε 2.800.000€, ποσό
εξαιρετικά σημαντικό για την περίοδο κρί-
σης που διανύουμε και η οποία έχει επηρε-
άσει αρνητικά την οικονομία σε παγκόσμιο
επίπεδο. 
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Η συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορή-
γηση), δηλαδή, για τη χρηματοδότηση
21 συνολικά επενδυτικών προτάσεων,
θα ανέλθει για τα Κύθηρα σε 2.800.000€



ε απόφαση της Υπηρεσιακής
Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, εντάχθηκε στο πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» το αίτημα χρηματο-
δότησης του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Κυθήρων ύψους 360.000,00€ (με
το Φ.Π.Α.) για την εκπόνηση μελετών
αναβάθμισης και ανάπτυξης λιμενικών
υποδομών των Κυθήρων. Συγκεκριμένα,
χρηματοδοτήθηκαν οι εξής μελέτες:

1. Μελέτη αποκατάστασης και
αναβάθμισης Αλιευτικού Καταφυγίου
Αγίας Πατρικίας Κυθήρων. 
2. Μελέτη – Αδειοδοτήσεις και
Τεύχη Δημοπράτησης για την Κατα-
σκευή και Λειτουργία Αγκυροβολίου
Τουριστικών Σκαφών (Μαρίνα) στον
Πίσω Γιαλό Καψαλίου Κυθήρων. 
3. Μελέτη δημιουργίας ασφαλούς
Μαρίνας και έργου αποτροπής φυσι-
κών επιχώσεων της υφιστάμενης Μα-
ρίνας Αγίας Πελαγίας Κυθήρων. 

4. Μελέτη βελτίωσης προστασίας
Αλιευτικού Καταφυγίου Διακοφτίου
Κυθήρων.

Προκειμένου οι μελέτες να δημοπρατη-
θούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό
διάστημα, χρηματοδοτήθηκε επίσης η
παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβού-
λου, μετά από προτροπή του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που θα αναλάβει
την διεκπεραίωση των σχετικών διαδι-
κασιών καθώς όπως είναι γνωστό το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν διαθέτει
μόνιμο προσωπικό.

Το Λιμενικό Ταμείο έχει επίσης χρημα-
τοδοτηθεί με 75.000,00€ από την Περι-
φέρεια Αττικής για την εκπόνηση των
μελετών αποκατάστασης στο Λιμένα
Πλ. Άμμου και στο αλιευτικό καταφύγιο
Καψαλίου καθώς και για την διερεύ-
νηση της δυνατότητας εγκατάστασης
ναύδετου στο Καψάλι σε στάδιο προμε

λέτης. Επιπλέον, το Λιμενικό Ταμείο
έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
με ποσόν ύψους 124.000,00€ για την
υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου
ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης Κα-
ψαλίου Κυθήρων».

Συνολικά, λοιπόν, και μετά τη νέα με-
γάλη χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο έχει εγκεκριμένες χρη-
ματοδοτήσεις (μέχρι σήμερα) ύψους
559.000,00€ με τις οποίες θα μελετήσει
και θα ωριμάσει τα μεγάλα λιμενικά
έργα των επομένων ετών και τα οποία
θα δώσουν μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση
στο νησί μας. Για την ανάθεση όλων
αυτών των μελετών θα ακολουθηθούν
οι διαγωνιστικές διαδικασίες του
Νόμου 4412/2016 όπως ισχύουν σή-
μερα. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ:
μεγάλη χρηματοδότηση για τις μελέτες

σημαντικών λιμενικών έργων!
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Με αφορμή την έγκριση της νέας ση-
μαντικής αυτής χρηματοδότησης, ο Δή-
μαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος
Χαρχαλάκης και ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτριος
Καλλίγερος δήλωσαν τα εξής:

«Ακόμα μια μεγάλη χρηματοδότηση
έγινε πραγματικότητα χάρη στη συστη-
ματική και μεθοδική δουλειά της Δημο-
τικής μας Αρχής και της διοίκησης του
Λιμενικού Ταμείου, τόσο της σημερινής
όσο και της προηγούμενης θητείας επί
προεδρίας του κ. Π. Ζαντιώτη. Για
πρώτη φορά στην ιστορία του, το Δημο-
τικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων χρηματο-
δοτείται με ένα τόσο μεγάλο ποσόν
(360.000,00€) προκειμένου να ωριμά-
σει μεγάλα λιμενικά έργα, ανάμεσα στα
οποία και η Μαρίνα στο Καψάλι, έργο
μείζονος σημασίας που επί σχεδόν 20
χρόνια είχε αφεθεί στην τύχη του. Ευελ-
πιστούμε σε σύντομο χρόνο να ολοκλη-
ρωθούν οι σημαντικές αυτές μελέτες,
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα
απαραίτητα λιμενικά έργα που αναβαθ-
μίζουν τις λιμενικές υποδομές του νη-
σιού μας προς όφελος των κατοίκων
αλλά και του τουρισμού. Ευχαριστούμε
θερμά τους αρμόδιους Υπουργούς, τον
Υπουργό Αναπληρωτή Εσωτερικών κ.
Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό Ναυ-
τιλίας κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο,
καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη των
δύο Υπουργείων για την έμπρακτη υπο-
στήριξη προς το Δήμο μας».
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n the 19th June 2020, a Memoran-
dum of Co-operation and Under-
standing was officially signed

between the Municipality of Kythera
and the Association “Friends of Muse-
ums of Kythera” (FMK) at the Town Hall
of Kythera, thus paving the way for the
creation of the Migration Museum of
Kythera. This followed a proposal that
the Mayor, Mr. Stratos Charchalakis had
made to the Executive Committee of
the Friends of Museums of Kythera
some 2-3 years previously. Following
the signing ceremony the Mayor stated
“Today is a significant moment for our
island as the process now officially be-
gins in obtaining the studies necessary
to bring to fruition our vision for the
creation of the Migration Museum at
Agia Pelagia”.

This will be the first such Museum in
Greece focusing on the phenomenon of
migration which was particularly in-
tense on the island of Kythera for many
decades throughout the last century.
The location chosen for the Museum is
the old Primary School of Agia Pelagia
which is in close proximity to the port.
The existing old dilapidated building
will be demolished. The ultimate deci-
sion for choosing this site was a sym-
bolic  gesture  as Agia Pelagia was the
point of departure for the majority of
Kytherian migrants. The fact that Agia
Pelagia does not currently have a cul-
tural reference point only reinforces the
need to create this Museum which will

become an important cultural landmark
for the whole island. Apart from the ac-
tual museum, which will of course con-
form with all the requirements such as
wheel chair access and essential facili-
ties, the building specifications foresee
an exhibition or events hall.

Two significant clauses of the Memo-
randum of Understanding state:

• The creation of a Migration Mu-
seum on Kythera is not only a neces-
sary tribute to the expatriates who in
every way subsequently helped their
homeland, but is also a historical obli-
gation to preserve the memories of
their journeys which will help record
and study the migration phenomenon.
In addition, it will provide another in-
centive to attract expatriate Kytherians
and will contribute to the maintenance
and strengthening of relations with the
island.
• For a comprehensive picture of
the Kytherian migration phenomenon,
the Migration Museum will also pres-

ent a view on immigration - citizens
from other countries that settled in
Kythera and today contribute to the
economic and cultural development of
the island.

In accordance with the MOU the onus
has fallen on the Friends of Museums of
Kythera to undertake the arduous task
of co-ordinating and raising the neces-

sary funds for the architectural/ engi-
neering studies in their entirety. Upon
completion and receipt of this file our
Mayor Mr Charcahlakis will then be in a
position to integrate the project into a
financing programme either through
the E.U. or Prefecture of Attiki.      

For a museum to fall within the specifi-
cations of the Ministry of Culture,
museology and museography studies
are required.  These will cover the inte-
rior design, organization and presenta-
tion of the museum and the
collection/processing/documentation/i
nterpretation of the collections and re-
lated material.  
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Kythera
Migration
Museum
By Helen Tzortzopoulos,
“Friends of Museums
of Kythera” President
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We are indeed very honoured to an-
nounce that the Academy of Athens has
accepted to undertake these studies
which will give the museum the kudos
it will deserve. Once again the Friends
of Museums of Kythera have under-
taken to co-ordinate these studies and
to collate all the documentation and
material, working in close collaboration
with the appointed academic. A Tripar-
tite Memorandum between the Acad-
emy of Athens, the Friends of Museums
of Kythera and the Municipality is soon
to be signed to this effect.   Once this
has been done, the FMK will be in a po-
sition to announce what material
and/or documentation should be sub-
mitted in order to record family histo-
ries. The Municipality has also pledged
an office to the FMK in a central loca-
tion whereby the material which will be
submitted and selected can be processed by
the appointed academic of the Academy
of Athens and the FMK voluntary team
of assistants.

The FMK’s contribution to the cultural
scene of Kythera is well known and
more particularly, their intervention
leading to the reconstruction of the Ar-
chaeological Museum of Kythera (with
the financial backing of the Kytherian
Association of Australia at the time) is
widely recognized.  This in itself is evi-
dence that co-operation and common
goals always bring results.  Following
the official signing of the Memorandum
of Understanding, the Mayor, Mr
Stratos Charchalakis concluded by
thanking warmly the FMK’s President,
Mrs. Helen Tzortzopoulos and her col-
leagues by stating that now this pleas-
ant journey had commenced he felt
sure that it would lead to a unique des-
tination.

We ask that Kytherians, philo-Kytheri-
ans and all the Kytherian Associations
join us in supporting the Friends of Mu-
seums of Kythera’s endeavours. We are
confident that if the Kytherian commu-
nity, embraces and supports this ambi-
tious project, it will forge ahead and the
contemporary Migration Museum we
envisage will become a milestone not
only for Kythera but for the whole of
Greece.   

ον Οκτώβριο του 2019 έκανε την εμ-
φάνισή του στα Κύθηρα, ο Σύλλογος
Κρητών Κυθήρων - Αντικυθήρων.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του

Γρηγόρη Αλυσσανδράκη ο οποίος ήρθε να
κατοικίσει μόνιμα στο νησί μας με την οικο-
γένεια του τον Μάϊο του 2019. Με πολύ
όρεξη μας χάρισε σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα μεγάλες συγκινήσεις μοιράζοντας
το ταλέντο του απλόχερα τόσο μέσω της
λύρας του αλλά και με την διοργάνωση σε-
μιναρίων εκμάθησης Κρητικών χορών. 

Όλα ξεκίνησαν στον Ποταμό Κυθήρων και
συγκεκριμένα στο "Πνευματικό Κέντρο",

όπου διδάχθηκαν Κρητικούς χορούς από τον
Οκτώβριο του 2019 ως τον Μάϊο του 2020
περισσότερα από εβδομήντα άτομα ηλικίας
από έξι μέχρι και άνω των εξήντα ετών με
μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα το ίδιο χρονικό
διάστημα ξεκίνησαν μαθήματα Κρητικών
χορών και στο "Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέν-
τρο" στο Κεραμωτό, όπου περισσότερα από
τριάντα άτομα διαφόρων ηλικιών αλλά κυ-
ρίως νέα παιδιά, μυήθηκαν στην τέχνη του
Κρητικού χορού αλλά και τα ήθη και τα
έθιμα της Μεγαλονήσου. 

Δυστυχώς το 2020 η πανδημία στάθηκε
απαγορευτική προκειμένου να συνεχιστεί
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Η πανδημία στάθηκε απαγορευτική προκειμένου να
συνεχιστεί το επιτυχημένο έργο του Συλλόγου
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το επιτυχημένο έργο του "Συλλόγου Κρητών
Κυθήρων - Αντικυθήρων" κάτι που όλοι ελ-
πίζουμε να μπορέσει να συνεχιστεί το προ-
σεχές Φθινόπωρο του 2021. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι με πρωτοβουλία
του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν το καλο-

καίρι του 2020 σεμινάρια με εισηγητή τον
κορυφαίο χορευτή - ερευνητή - συγγραφέα
και χοροδιδάσκαλο Γιάννη Μεγαλακάκη στο
"El sol hotel" της κ. Βανέσσας Ράϊκου με την
συμμετοχή ζωντανής μουσικής μάλιστα κάτι
πρωτοποριακό και σπάνιο. Στα σεμινάρια
αυτά τους τίτλους επιτυχούς παρακολούθη-

σης στους μαθητές, απένημε ο Δήμαρχος
μας κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης ο οποίος αν-
ταποκρίθηκε με χαρά στο κάλεσμα. 
Μόλις βγούμε από την κρίση της πανδημίας,
ο Σύλλογος Κρητών θα μας επιφυλάξει νέες
ευχάριστες δραστηριότητες και εκπλήξεις. 
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Νέα χρηματοδότηση για αθλητικές
εγκαταστάσεις
O Δήμος μας αποκτά πλέον σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις 

κόμα μια μεγάλη και σημαντική χρη-
ματοδότηση εξασφάλισε η Δημοτική
μας Αρχή προς όφελος των πολιτών

και της τοπικής ανάπτυξης, χάρη στη με-
θοδική και συγκροτημένη δουλειά της. Σε
συνέχεια πρότασης που είχε υποβληθεί το
Δεκέμβριο του 2019, εγκρίθηκε η χρημα-
τοδότηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων
στα Φριλιγκιάνικα και τον Ποταμό, προ-

ϋπολογισμού 900.000€,  εκ των οποίων οι
ϋπολογισμού 900.000€,  εκ των οποίων οι
600.000€ θα προέλθουν από πόρους του
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ.
Τα νέα αθλητικά έργα που θα κατασκευα-
στούν είναι τα εξής:

1. Γήπεδο ποδοσφαίρου 11 Χ 11
στον Ποταμό, στη θέση όπου σήμερα χρη-

σιμοποιείται ως αυτοσχέδιο γήπεδο. Οι
εργασίες περιλαμβάνουν χωματουργική
διαμόρφωση, περιμετρικά τοιχία, επί-
στρωση του αγωνιστικού χώρου με πιστο-
ποιημένα υλικά προδιαγραφών FIFA και
ΓΓΑ (συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας
γενιάς με γραμμογράφηση), πλήρες σύ-
στημα φωτισμού, μεταλλική περίφραξη,
πλήρη εξοπλισμό γηπέδου ποδοσφαίρου
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(μεταλλικές εστίες, πάγκους αναπληρωμα-
τικών 8 θέσεων, σημαιάκια κόρνερ κ.λπ.)
καθώς και μεταλλική κερκίδα θεατών.

2. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ 5 στα
Φριλιγκιάνικα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν
χωματουργική διαμόρφωση, επίστρωση του
αγωνιστικού χώρου με πιστοποιημένα υλικά
προδιαγραφών FIFA και ΓΓΑ (συνθετικός
χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς με γραμμο-
γράφηση), πλήρες σύστημα φωτισμού, με-
ταλλική περίφραξη καθώς και πλήρη
εξοπλισμό γηπέδου ποδοσφαίρου (μεταλλι-
κές εστίες, πάγκους αναπληρωματικών 6 θέ-
σεων, κ.λπ.).

3. Γήπεδο αντισφαίρισης (τένις) στα
Φριλιγκιάνικα που θα περιλαμβάνει όλες
τις εργασίες και υποδομές που προβλέπον-
ται από την ΓΓΑ.

Με τα έργα αυτά καθώς και με το νέο με-
γάλο αθλητικό κέντρο στο Μανιτοχώρι που
ολοκληρώνεται με πόρους της Περιφέρειας
Αττικής, ο Δήμος μας αποκτά πλέον σύγχρο-
νες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις
που θα δώσουν ώθηση στον αθλητισμό σε
ολόκληρο το νησί. 

23

- Γήπεδο ποδοσφαίρου 11 Χ 11
στον Ποταμό
- Γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ 5
στα Φριλιγκιάνικα
- Γήπεδο αντισφαίρισης (τένις)
στα Φριλιγκιάνικα 
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εκίνησε το πρόγραμμα συλλογής και
ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών
(μπουκάλια κ.λπ.) στα Κύθηρα. Σε επι-

λεγμένα σημεία του νησιού έχουν ήδη το-
ποθετηθεί οι πρώτοι ειδικοί κάδοι
(κώδωνες) και θα ακολουθήσει η τοποθέ-
τηση ακόμα περισσότερων προκειμένου να
καλυφθεί το σύνολο του νησιού. Το πρό-

γραμμα υλοποιείται από το Δήμο
Κυθήρων  σε συνεργασία με την Ελ-
ληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης. 

Στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης
γυαλιού απορρίπτουμε μόνο: γυά-
λινα μπουκάλια (π.χ. από ποτά,

αναψυκτικά, νερό,
λάδι κ.λπ.) και γυά-
λινα βάζα (π.χ. από
μαρμελάδες, μέλι,
γλυκά του κουτα-
λιού κ.λπ.). 

Τι ΔΕΝ ανακυκλώ-
νουμε στον μπλε
κώδωνα: υλικά που
είναι γυάλινα αλλά
δεν αποτελούν γυά-
λινη συσκευασία
(π.χ. ποτήρια,
πιάτα, βάζα, τζά-
μια, καθρέπτες,
κούπες κ.λπ.). 

Αναλυτικές πληρο-
φορίες για το πρό-
γραμμα:
https://www.her-
rcoglass.gr/ 

ημοπρατούνται άμεσα οι 3 μονάδες
αφαλάτωσης που χρηματοδοτούνται
με 1.720.000€ από την Περιφέρεια Ατ-

τικής μετά την υπογραφή της Προγραμματι-
κής Σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη
Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του Δήμαρ-
χου Κυθήρων κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη. 

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα
έργα υποδομής στο νησί μας, που μελέτησε,
ωρίμανσε, αδειοδότησε και θα δημοπρατή-
σει άμεσα ο Δήμος μας, με την συνδρομή
του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιω-
τικών Δήμων Π.Ε. Νήσων.

Θα τοποθετηθούν και θα τεθούν σε λειτουρ-
γία 3 μονάδες αφαλάτωσης, 2 στην Αγ. Πε-
λαγία (600 κυβικά την ημέρα) και 1 στο
Διακόφτι (300 κυβικά την ημέρα), προκει-
μένου να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα
υδροδότησης στους οικισμούς αυτούς, που
ειδικά το καλοκαίρι επιβαρύνονται πολύ
λόγω του τουρισμού. Στο έργο περιλαμβά-
νονται τα δίκτυα σύνδεσης των αφαλατώ-
σεων με το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών
καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες.
Υπενθυμίζουμε ότι από τον διαγωνισμό
10Κ/2018 του ΑΣΕΠ, ο Δήμος μας έχει ήδη
προσλάβει Μηχανολόγο-Μηχανικό και επί-
κειται η πρόσληψη και ενός Χημικού Μηχα-
νικού, προσωπικό απαραίτητο για τη
λειτουργία και συντήρηση των έργων
αυτών.

24

Ν Ε Α  Ε Ρ Γ Α
Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ
Θα τοποθετηθούν και θα τεθούν
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αφαλάτωσης
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Επιπλέον, ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης υπέ-
γραψε τις συμβάσεις εκτέλεσης νέων έργων
δικτύων ύδρευσης:

1. “Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευ-
σης”. Το έργο έχει προϋπολογισμό
74.000,00€ και το ποσό της σύμβασης μετά
την δημοπράτηση ανέρχεται σε 40.704,36€
(μέσο ποσοστό έκπτωσης 45%). Προβλέπε-
ται η κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης
από το Προγκί προς τα Διακοπουλιάνικα
και από την Πετρουλού προς την Αγ. Πελα-
γία σε συνολικό μήκος περίπου 2.650μ. Η
προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 5 μήνες και
το έργο χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ανά-
δοχος είναι η κα. Χατζηδημητρίου Ανεζούλα
ΕΔΕ.

2. “Αντικατάσταση και Παραλλαγή
Δικτύων Ύδρευσης” που αφορά στην κατα-
σκευή νέου δικτύου ύδρευσης από τη δε-
ξαμενή του Μαραθέα μέχρι τις
Καρβουνάδες σε συνολικό μήκος 1.500 μέ-
τρων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι
80.000,00€ και το ποσό της σύμβασης μετά
τη δημοπράτηση 40.000,02€ (έκπτωση
50%). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ανά-
δοχος είναι ο Χρήστος Μαρασιώνης ΕΔΕ. Η
προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 5 μήνες.
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ετά από αίτημα του Δημάρχου Κυθή-
ρων κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη, η δι-
οίκηση της αεροπορικής εταιρείας

AEGEAN AIRLINES, αποφάσισε τον προ-
γραμματισμό της απευθείας αεροπορικής
σύνδεσης των Κυθήρων με τη Θεσσαλο-
νίκη, με 2 πτήσεις εβδομαδιαίως κατά τους
θερινούς μήνες, ήδη από το καλοκαίρι του
2021.

Με αφορμή την θετική αυτή εξέλιξη, ο Δή-
μαρχος Κυθήρων προέβη στην ακόλουθη
δήλωση: «Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση της
AEGEAN που αποδέχθηκε ένα πάγιο αίτημά
μας για την απευθείας αεροπορική σύνδεση
των Κυθήρων με τον Κρατικό Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης ‘Μακεδονία’. Όπως είναι γνω-
στό, η πλέον των 20 ετών παρουσία των Κυ-
θήρων στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Θεσσαλονίκης PHILOXENIA, έχει καταστήσει
το νησί μας γνωστό και δημοφιλές σε όλη τη
Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που επιθυμούμε να
κεφαλαιοποιήσουμε ειδικά κατά την επερ-
χόμενη θερινή περίοδο, προκειμένου να το-
νωθεί όσο γίνεται περισσότερο η οικονομία 

του νησιού μας, που όπως και σε όλη τη
Χώρα, έχει επηρεαστεί από τον κορωνοϊό.
Ας ελπίσουμε οι εξελίξεις στην πανδημία να
βελτιώνονται διαρκώς ώστε σύν-
τομα η AEGEAN να ανακοινώ-
σει και τα δρομολόγια, που
ειδ ικά φέτος
συνδυάζονται
με τη συμπλή-
ρωση 50 ετών
λειτουργίας
του Κρατικού
Α ε ρ ο λ ι μ έ ν α
Κυθήρων
‘Α λ έ ξα ν δ ρ ο ς
Αριστοτέλους
Ωνάσης’».
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Με 2 πτήσεις εβδομαδιαίως κατά τους θερινούς μήνες
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