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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ‘’ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’’ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα των οποίων η
πηγή σε αρκετές περιπτώσεις είναι ο κρατικός μηχανισμός της Ελλάδας, που σαν
γίγαντας κινείται αργά και κάποιες φορές καταστρέφει με τον διασκελισμό του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση των καταστημάτων διασκεδάσεως και bars
της Μυκόνου, του νησιού που αποτελεί έναν από τους τουριστικούς πνεύμονες της
χώρας, που με τη δράση τους συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της τουριστικής
βιομηχανίας, το κράτος εθελοτυφλεί μπροστά σε πρόβλημα υπαρκτό.
Οι ρυθμοί ζωής στο νησί είναι νωχελικοί όπως συμβαίνει πάντα στις διακοπές
των ανθρώπων. Δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι οι τουρίστες κατευθύνονται στη
θάλασσα, ακολουθεί ο καφές τους στα παραλιακά καφέ όπου το πάρτυ μεσουρανεί. Η
επιστροφή τους στα ξενοδοχεία σημειώνεται γύρω στις 8 το βράδυ απ΄ όπου
αναχωρούν γύρω στις 11 για τα εστιατόρια. Καταλαβαίνετε πως αν αναχωρήσουν
στις 2 τα ξημερώματα για ένα μπαρ ή κέντρο διασκέδασης το οποίο κλείνει στις 3.30
δεν προλαβαίνουν να διασκεδάσουν!
Το νησί αποτελεί καθαρά τουριστικό προορισμό, αυτό σημαίνει πως οι
τουρίστες πάνε για να κάνουν τις διακοπές τους, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν
να ζήσουν μια δυο εβδομάδες που να μη τους θυμίζουν το πρόγραμμα και την πίεση
του χειμώνα. Άρα για αυτούς οι διακοπές είναι ένα Σαββατοκύριακο διάρκειας 10-15
ημερών, χωρίς Δευτέρες…Τρίτες… κτλ!
Ο ανεδαφικός και ισοπεδωτικός προσδιορισμός του ωραρίου στερεί από τον
τουρίστα τον μόνο λόγο επίσκεψης στο νησί, ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ !
Αναρωτήθηκε κανείς πως στα καταστήματά μας πληρώνουμε ΙΚΑ ΤΕΒΕ Μισθούς
Εργαζομένων, ΑΕΠΙ, Gramo - Ερατώ - Απόλλων, Ενοίκια, και όλα αυτά πρέπει να τα
καλύψουμε δουλεύοντας από τις 2 τη νύχτα ως τις 3,30 ;
Αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη η Κυβέρνηση της χώρας και ο Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν στην απελευθέρωση του ωραρίου
λειτουργίας των καταστημάτων μας διότι, πρώτα απ΄ όλα θα απομακρυνθούν οι
τουρίστες από το νησί, δεύτερον θα καταδικαστούν οι τουριστικές επιχειρήσεις σε
οικονομικό μαρασμό, τρίτον θα καταρρεύσει η οικονομία ολόκληρου του νησιού
παρασύροντας και τα συναφή επαγγέλματα του κλάδου, τέταρτον αν δυσαρεστηθούν
οι τουρίστες από τη Μύκονο θα καταστραφεί η τουριστική οικονομία πολλών άλλων
ελληνικών νησιών.
Αν συμβεί και αυτό τότε τι θα κάνουμε κύριοι αρμόδιοι; Μήπως θα
ασχοληθούμε με βιομηχανίες αυτοκινήτων και αιρ-κοντίσιον ;
Αφήστε επιτέλους αυτόν τον κρύο προσδιορισμό ωραρίου και αφήστε μας να
ασχοληθούμε παραγωγικά με το καυτό καλοκαίρι για να εξασφαλίσουμε για τις
οικογένειές μας τις επιχειρήσεις μας και τους εργαζομένους μας ένα ανθρώπινο
μοντέλο ζωής.
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