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ΘΕΜΑΤΑ
Στελέχωση των δικαστικών
υπηρεσιών της Νομαρχίας
Κυκλάδων ζητά ο ΣΥΝ. σελ. 4

Χειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς τομές!
Νέα, επαναστατική μέθοδος
πραγματοποιείται μέσω του
ομφαλού και στην Ελλάδα.
Του μαιευτήρα Δρ Στέφανου
Χανδακά. σελ.13

Με καλό καιρό ο Αγιασμός
των υδάτων. σελ.16

Τιμή: 1,50 €

Αρ.Φύλλου 113 &114

Εικόνα βαβέλ στον Δήμο

Πολυτάραχο αναμένεται
το 2010

✓Διαστάσεις σκανδάλου παίρνει το θέμα
των χαμένων διπλοτύπων, ενώ ερευνάται
το ζήτημα των αντικρουόμενων επίσημων
εγγράφων για τέλη
προς ξενοδοχειακή
εταιρία.

Σοβαρότατους
κραδασμούς
στους κόλπους του δημοτικού
συμβουλίου
προκάλεσε
η
αποκάλυψη του σκανδάλου
των
χαμένων
διπλοτύπων
αλλά και της «εξαφάνισης»
των χρημάτων που πλήρωσε
ξενοδοχειακή
εταιρία
του
νησιού για το τέλος του 2%.
Αν και το θέμα παρασκηνιακά
κινείται από αρχές Φθινοπώρου,
ίσως και νωρίτερα, σύμφωνα με
τα καταγγελλόμενα, ωστόσο
έφτασε στην επιφάνεια στο
τελευταίο δημοτικό συμβουλίου
της χρονιάς στις 18 Δεκεμβρίου,
κατά την διάρκεια της συζήτησης
για τον προϋπολογισμό.

✓Ευθύνες για συγκάλυψη ρίχνει στον
Δήμαρχο η μειοψηφία.
✓Σε μια κλωστή οι
ισορροπίες
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Ερευνητική αποστολή
Οι φάλαινες του Αιγαίου
Ολοκληρώθηκε στα τέλη
Νοεμβρίου η φθινοπωρινή
ερευνητική αποστολή από τη
θαλάσσια ερευνητική ομάδα
του Αρχιπελάγους, για την
καταγραφή των πληθυσμών
των θαλάσσιων θηλαστικών
στο ανατολικό Αιγαίο με τη
συνεργασία εξειδικευμένων
επιστημόνων από πανεπιστήμια
του εξωτερικού. σελ.11

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 0-0

Ποδαρικό με βαθμό

Βαθμούς και εντυπώσεις
μοιράστηκαν Α.Ο. Μυκόνου
και Νέα Ιωνία στο πρώτο
παιχνίδι της χρονιάς. Το τελικό
0-0 αντικατοπτρίζει την μέτρια
εικόνα του αγώνα που διεξήχθη
στο γήπεδο του Κόρφου. σελ.16

Έτος 5ο

Αναλυτικό ρεπορτάζ, σελ. 8-9

Χορός επιστολών,
αλλά και φραστικά
επεισόδια κατά
την διάρκεια των
γιορτών

Την μορφή χιονοστιβάδας πήραν κατά την διάρκεια των
γιορτών οι επιστολές τόσο από την πλευρά της μειοψηφίας, όσο
και από πλευράς δήμου αλλά και δημοτικών συμβούλων.
Σημείο αιχμής ο χειρισμός της υπόθεσης, για το υποφαινόμενο
οικονομικό σκάνδαλο στο δήμο, από τον ίδιο τον Δήμαρχο.
Τόσο ο κ. Φιορεντίνος με επιστολή προς τα Μέσα Ενημέρωσης
και τους δημότες της Μυκόνου, όσο και ο κ. Σαλάχας με
αντίστοιχη και προς τα ΜΜΕ του Νομού κάνουν λόγο για
καθυστερημένη αντίδραση και πιθανότητα συγκάλυψης του
θέματος. Ο χρόνος θα δείξει τι τελικά ισχύει καθώς ο ίδιος
ο δήμαρχος σε αντίστοιχες επιστολές κάνει λόγο για άμεση
αντίδραση και απόλυτη διαφάνεια, ενώ με δηλώσεις του
επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στην υπόθεση. σελ.6-7

Θυελλώδης η συνεδρίαση του
προϋπολογισμού

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε
προς χρήση ο εκσυγχρονισμός των
σφαγείων
Εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε προς
χρήση η επέκταση των σφαγείων της
Μυκόνου. Ένα έργο που αναμένονταν
εδώ και χρόνια και που θα συμβάλει
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
κτηνοτρόφων του νησιού. «Η επέκταση
και η νέα βελτίωση των εγκαταστάσεων
των σφαγείων μας, έρχεται σήμερα
να απαντήσει, στις πιεστικές και
επιτακτικές ανάγκες της σύγχρονης
και δημογραφικά αναπτυσσόμενης
Μυκόνου σε απόλυτη συνέπεια προς
την τοπική παράδοση αλλά και το
ευαίσθητο περιβάλλον του νησιού μας»
τόνισε ο δήμαρχος και ευχαρίστησε
όσους συνέβαλλαν για την ολοκλήρωση
του έργου. σελ.3

 Πέρασε κατά πλειοψηφία
Ο φετινός προϋπολογισμός ήταν γραμμένος με τις δαπάνες
ανά κωδικό και όχι ανά υπηρεσία με αποτέλεσμα πολλοί
σύμβουλοι να δυσκολευτούν να τον διαβάσουν. Σύμφωνα με
τον προϊστάμενο της διοικητικής υπηρεσίας κ. Ρουσσάκη ο
οποίος τον εισηγήθηκε, ο προϋπολογισμός του 2010 είναι
ισοσκελισμένος. Σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα τα έσοδα
ανέρχονται στα 24.333.993, 9 ευρώ. σελ.4

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΕΠΕΙ∆Η Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ...
ΑΓΟΡΕΣ ● ΠΩΛΗΣΕΙΣ ● ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ● ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ- Ν. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ
Ν.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΟΥΓΛΙ ΜΥΚΟΝΟΣ Τ.Κ. 84.600
ΤΗΛ. 22890-23850 e-mail info@myconian.gr
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 210-62.50.705

Το αίμα δεν πουλιέται
Το αίμα δεν αγοράζεται
Το αίμα προσφέρεται
Γινε και εσύ Εθελοντής Αιμοδότης

Δώσε και ΕΣΥ το Παρών
Δέκα λεπτά απο το χρόνο σου μπορεί
να σώσουν μια ζωή !

Μ ατζέντα
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Μια βόλτα στην Αθήνα

Κρίσεις ...Επικρίσεις ...Προκλήσεις

Έκθεση γλυπτών
Γιαννούλη Χαλεπά

Διοικητικό "λάθος" ή super σκάνδαλο;

της Ελένης Κοντιζά

Κ

αλή χρονιά σε όλους,
με υγεία, οικογενειακή
ευτυχία και γαλήνη και
κάθε επαγγελματική επιτυχία
εύχομαι από καρδιάς να φέρει
στον καθένα σας η νέα χρονιά.
Μια νέα χρονιά που δεν ξεκινά
με τους καλύτερους οιωνούς
για τον Δήμο Μυκόνου και αν
αναλογιστεί κανείς ότι το 2010
είναι και έτος προεκλογικό, τότε
αντιλαμβάνεστε ότι ξεκίνησε
ένας
χρόνος
δύσκολος,
όπου το μεταβατικό 2009
θα δώσει την σκυτάλη στην
λαϊκή ετυμηγορία τον προσεχή
Νοέμβρη.
Σ’ αυτό το φύλλο επιχειρούμε
να σας δώσουμε μια όσο το
δυνατόν πιο πλήρη εικόνα για
όλα όσα έλαβαν χώρα μέσα
στην περίοδο των εορτών
και αφορούν αυτό το μεγάλο
οικονομικό θέμα που έχει
ανακύψει στο δήμο. Ένα θέμα
που η MYKONOS NEWS
παρακολουθεί στενά όλο
αυτό το διάστημα και θα σας
ενημερώνει για κάθε εξέλιξη
του, γι’ αυτό και ένα μεγάλο
μέρος της εφημερίδας είναι
αφιερωμένο σε αυτό

στην ενότητα της παράταξης…
Αλλα και «νεκρική» σιγή
από υψηλόβαθμα στελέχη
καθ’ όλη τη διάρκεια του
συμβουλίου….
Παραιτήσεις
και καταγγελίες υπαλλήλων,
που δεν γίνονται δεκτές….
Καταγγελίες για συγκάλυψη…
Σύγχυση και προβληματισμός
αλλά και "καπνός" για πιθανές
αποτρόπαιες πράξεις είναι
μόνο μερικά από τα στοιχεία
που συνθέτουν το παζλ του
ηφαιστείου
που
εξεράγη
παραμονές
Χριστουγέννων
στο Δήμο.

Μ

ια
επεισοδιακή
συνεδρίαση τρεισήμισι ωρών ήταν
αρκετή για να διαφανεί το χάος
που επικρατεί και η δυσάρεστη
θέση ορισμένων που στην
προσπάθεια τους να κρατήσουν
σε όσο πιο στενό κύκλο και
να
διαχειριστούν
μεγάλα
ζητήματα
που
ανέκυψαν
στο δήμο, κατάφεραν να
δημιουργήσουν
σοβαρούς
τριγμούς
στο
δημοτικό
συμβούλιο και στον ίδιο τους
τον συνδυασμό. Μήνες τώρα
σύμβουλοι μιλούν για απουσία
αμένα
διπλότυπα, ενημέρωσης. Με το συμβούλιο
επίσημα
έγγραφα της 18/12 φάνηκε μία ακόμη
δύο
ταχυτήτων
με πτυχή του μηχανισμού. Αυτή
διαφορετικό
περιεχόμενο της απόκρυψης εγγράφων που
για το ίδιο θέμα… Επίσημα απευθύνονταν στην πρόεδρο
ουδέποτε
έφτασαν
έγγραφα που δεν έφτασαν και
ποτέ στο προεδρείο αν και επισήμως στα χέρια της, ενώ
είχαν επισήμανση από τον τα ίδια έγγραφα έφτασαν
αποστολέα… Διαρροές στον στους άλλους παραλήπτες
προϋπολογισμό… Παραιτήσεις τους και αντιδημάρχους, θέμα
από τον συνδυασμό του κ. που κατήγγειλε η Πρόεδρος
Μέγα και σοβαροί τριγμοί του Δημοτικού Συμβουλίο κα
Αποστόλου.
"Ταύροι" μαινόμενοι
και υπέρμαχοι της
διαφάνειας στο δ.σ.
κάποιοι,
έσπευσαν
ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ - ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΥ 84600 ΜΥΚΟΝΟΣ
αρχικά να επιρρίψουν
ΤΗΛ./FAX:22890 27202
ευθύνες σε πρόσωπα
ΚΙΝ. 6973 998439

Χ

email : myknews@otenet.gr

που ηγούνταν στο παρελθόν
στο
Δήμο,
υπονοώντας
εμμέσως πλην σαφώς τον
πρώην Δήμαρχο, καθώς τα
χαμένα διπλότυπα ξεκινούν
από το 2005 και φτάνουν
μέχρι το 2008. Έσπευσαν
όμως να κάνουν στροφή 180ο
όταν και πάλι η Πρόεδρος του
δ.σ. κατήγγειλε ότι χαμένα
διπλότυπα
υπάρχουν
και
στη χρήση του 2009! Εκεί οι
ευθύνες έφυγαν από τους
«Δημάρχους» και πήγαν στους
«υπαλλήλους»!...
Τα θέματα στο Δήμο φαίνονται
να είναι δύο. Τα χαμένα
διπλότυπα αλλά και οι διπλές
επιστολές προς εταιρίες του
νησιού για το τέλος 2% που
εμφανίζει η μία να χρωστά η
εταιρία και η άλλη μη χρωστά!
Τα ερωτήματα όμως στην
ουσία είναι πολύ περισσότερα.

Τ

ι
συμβαίνει
τελικά
στο Δήμο Μυκόνου;
Που πήγαν τα χαμένα
διπλότυπα; Γιατί καθυστέρησε,
σύμφωνα με την αντιπολίτευση,
η εκκίνηση της διαδικασίας
της ΕΔΕ και της κλήσης των
ορκωτών; Ευθύνεται μόνο
ένας υπάλληλος; Και αν ναι
γιατί απλά μετατάχθηκε σε
άλλη υπηρεσία; Αλλά το
σοβαρότερο, γιατί ορισμένα
από τα έσοδα δεν
τα
χειρίζονταν η Οικονομική αλλά
άλλη Υπηρεσία, με αποτέλεσμα
η οικονομική να έχει άγνοια επί
ορισμένων πολύ σημαντικών
εσόδων;
Ποιοι
δέχονται
πιέσεις, από ποιους
και
γιατί δεν γίνονται δεκτές οι
παραιτήσεις;

Ο

μίτος της Αριάδνης
έχει ήδη αρχίσει να
ξετυλίγεται και αργά
ή γρήγορα το κουβάρι των
αποκαλύψεων θα φτάσει

στον σύγχρονο Μινώταυρο.
Η σοβαρότητα του θέματος
σαφώς απαιτεί νηφαλιότητα
αλλά και απόλυτη διαφάνεια.
Διότι τα ποσά είναι τεράστια,
αγγίζοντας
τις
700.000
ευρώ μόνο από μία εταιρία
που ελπίζουμε να είναι και
η μοναδική. Πάντως πολλοί
επιχειρηματίες, κατά κύριο λόγο
ξενοδόχοι, έχουν θορυβηθεί
και αναμένεται να σπεύσουν
για βεβαιώσεις πληρωμής
του τέλους 2% όσοι είναι
οικονομικά εντάξει απέναντι
στο Δήμο, προκειμένου να μην
λάβουν και αυτοί κάποια στιγμή
«μπιλιετάκι» ότι χρωστούν, ενώ
έχουν προ πολλού εξοφλήσει
τις υποχρεώσεις τους. Από
την άλλη πλευρά δεν έχει
γίνει γνωστό το ποσό που έχει
«χαθεί» από τα διπλότυπα!
Όπως και ο τρόπος, όπως
καταγγέλθηκε στο συμβούλιο,
που
«κάηκαν»
κάποια
κομπιούτερ στο Δήμο…

Ό

λα αυτά μόνο καλά
στοιχεία δεν μπορεί να
είναι. Και όσο και αν
κάποιοι θέλουν να χαμηλώσουν
τους τόνους και να ρίξουν το
θέμα από την επικαιρότητα,
αυτό από μόνο του καίει και
αποτέλεσε το πρώτο θέμα σε
όλες τις συζητήσεις και τις
συντροφιές κατά την διάρκεια
των γιορτών και σίγουρα θα
μας απασχολήσει για πολύ
ακόμα.
Το ποιος ή ποιοι είναι υπεύθυνοι
για όλο αυτό το διοικητικό χάλι
του Δήμου, θα φανεί. Αυτό
που ελπίζουμε είναι να υπάρξει
απόλυτο ξεκαθάρισμα, καθώς
η εικόνα είναι θολή και όσο
αυτή παραμένει, σκεπάζεται
και προχωρά, τόσο θολότερο
θα είναι το μέλλον μας…

Την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010,
20.00 – 22.00, οι Kalfayan Galleries
παρουσίασαν τα εγκαίνια της έκθεσης
σχεδίων και γλυπτών του Γιανούλη
Χαλεπά. Η έκθεση εντάσσεται στα
πλαίσια των ετήσιων εκθέσεων των
Kalfayan Galleries που έχουν ως
στόχο την προώθηση και προβολή
του έργου σημαντικών εκπροσώπων
της ελληνικής τέχνης. Η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου.
Ώρες
λειτουργίας:
Δευτέρα,
Σάββατο: 10.00 – 15.00 & Τρίτη έως
Παρασκευή: 10.00 – 20.00Kalfayan
Galleries: Χάρητος 11, Κολωνάκι,
Αθήνα

6
Οι τυχεροί συνδρομητές
της χριστουγεννιάτικης
κλήρωσης για τα βιβλία
των εκδόσεων ΔΙΟΠΤΡΑ
είναι:
ΖΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΚΟΣ

6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Παρασκευή
22 Ιανουαρίου 2010 στην αίθουσα του ΑΝΟΙΞΗ LOUNGE
στις 19:00

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σάββας Α. Κατσαρός

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Ελένη Ν. Κοντιζά

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Γιώργος Υφαντίδης
Δημήτρης Κατσαρός
Δέσποινα Μαλαματάρη

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αντώνης Κουτσούκος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τυποκυκλαδική Α.Ε., Σύρος
τηλ.:22810 82748
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30 €
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
100 €
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΝΠΔΔ κ.λ.π. 100 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
723/42 120 383
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ALPHA BANK
621-002101-040427
Tα ενυπόγραφα κείμενα που δημοσιεύονται
εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους και δεν
αποτελούν θέσεις και απόψεις της εφημερίδας.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΣΙΩΠΗΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΒΕΡΩΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΙΩΠΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΒΡΥΣΗ Τ.Κ. 84600
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
FAX:

Α.Μ.12738*
Α.Μ.22732*
Α.Μ.28745*
Α.Μ.195949
/37472

22890 23118-27118
22890 24998

*ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Μτοπικά
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Παραδόθηκαν τα σφαγεία
Ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός τους

Το έργο είχε προϋπολογισμό περίπου 1 εκ. Ευρώ, από
τα οποία τα 401.700 προέρχονται από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, και τα υπόλοιπα 588.300 από το
Δήμο Μυκόνου.Ενώ 12.000 ευρώ δόθηκαν επίσης από
το Δήμο για την οριοθέτηση ιδιοκτησιών του Δήμου στη
ευρύτερη περιοχή και την συντήρηση του εξωτερικού
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε προς
χρήση η επέκταση των σφαγείων της
Μυκόνου. Ένα έργο που αναμένονταν
εδώ και χρόνια και που θα συμβάλει στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων
του νησιού. Τα εγκαίνια έγιναν από τον
δήμαρχο κ. Αθ. Κουσαθανά – Μέγα,
στις 20/12, παρουσία της αντινομάρχου
Κυκλάδων κας Αλέκας Προυσαλόγλου,
δημοτικών συμβούλων και δημοτών
που έσπευσαν να παρακολουθήσουν
από κοντά την τελετή και να δουν την
εκσυγχρονισμένη μονάδα των δημοτικών
σφαγείων.
Το έργο περιλαμβάνει πλήρη ξεχωριστή
γραμμή για σφαγή βοδινών, χοιρινών και

αιγοπροβάτων, εξωτερικές και εσωτερικές
διαμορφώσεις με χωματουργικές και
οικοδομικές
εργασίες,
επενδύσεις,
επιστρώσεις με ειδικά πλακίδια και
βιομηχανικό δάπεδο, θήρες διαφόρων
τύπων εσωτερικές και εξωτερικές, πλήρης
εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του έργου,
αλλά και βελτίωση του βιολογικού
καθαρισμού, πυρόσβεση, πυρανίχνευση,
θέρμανση και αερισμό. Παράλληλα
προστέθηκαν
νέες
ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις, τέσσερα πλήρη ψυκτικά
συγκροτήματα, ειδικευμένο σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό, πλήρης σειρά από
εργαλεία για την εκδορά και των τεμαχισμό
των σφαγείων, αυτόματα συστήματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα
δημοτικά
σφαγεία
λειτουργούν
από
το
1997 και ήταν τα πρώτα
σύγχρονα σφαγεία που
μπήκαν
σε
λειτουργία
στο
Νομό
Κυκλάδων,
ανταποκρινόμενα
στις
επιταγές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ανύψωσης, ζύγισης και ανάρτησης κ.α.
«Η επέκταση και η νέα βελτίωση
των εγκαταστάσεων των σφαγείων
μας, έρχεται σήμερα να
απαντήσει, στις πιεστικές
και επιτακτικές ανάγκες της
σύγχρονης και δημογραφικά
αναπτυσσόμενης
Μυκόνου
σε απόλυτη συνέπεια προς
την τοπική παράδοση αλλά
και το ευαίσθητο περιβάλλον
του νησιού μας» τόνισε ο
δήμαρχος και ευχαρίστησε
όσους συνέβαλλαν για την
ολοκλήρωση του έργου, το
οποίο χαρακτήρισε "επίτευγμα
του δήμου, για τη βελτίωση
ποιότητας ζωής των κατοίκων
του και ένα ακόμα απόκτημα
για όλους τους δημότες, αλλά
και ένα ακόμα στέρεο βήμα
προς την κατεύθυνση της
στήριξης του πρωτογενούς
τομέα του νησιού".
Το έργο είχε προϋπολογισμό
περίπου 1 εκ. Ευρώ, από τα
οποία τα 401.700 προέρχονται
από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, και τα υπόλοιπα
588.300 από το Δήμο
Μυκόνου ενώ 12.000 ευρώ δόθηκαν
επίσης από το Δήμο για την οριοθέτηση
ιδιοκτησιών του Δήμου στη ευρύτερη
περιοχή και την συντήρηση του εξωτερικού
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ο κος Μέγας
υπεραμυνόμενος για την διαχείριση των
χρημάτων του Δήμου, ανέφερε ότι «τα
χρήματα του δήμου τα διαχειριζόμαστε
με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό στους
κόπους του Μυκονιάτη».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η αντινομάρχης
η οποία χαρακτήρισε το δήμο Μυκόνου
διαχρονικά πρωτοπόρο στον τομέα
των έργων επισημαίνοντας ότι ενώ σε
αρκετά νησιά που έχουν σημαντικό ζωικό
κεφάλαιο και σημαντική ανεπτυγμένη
κτηνοτροφία ακόμα δεν έχουν μπορέσει να

κάνουν σφαγεία, η Μύκονος αναβάθμισε
την ολοκλήρωση του σφαγείου της
τονίζοντας «η Μύκονος, και πρέπει να
είμαστε περήφανοι για αυτό, αποδείκνυε
πάντα την ευαισθησία της και για τον
σεβασμό του περιβάλλοντος αλλά και την
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των

κατοίκων της».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δημοτικά
σφαγεία λειτουργούν από το 1997
και ήταν τα πρώτα σύγχρονα σφαγεία
που μπήκαν σε λειτουργία στο Νομό
Κυκλάδων, ανταποκρινόμενα στις επιταγές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Ο.Α.Ε.Δ. (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25)

Αφορά: εργαζόμενους που είναι ή ήταν ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. για το 2009,

μόνιμους και εποχικούς.

Αμοιβή: 250,00 ευρώ/καταρτιζόμενο.
Θέματα σεμιναρίων:
1. Ποιοτική εξυπηρέτηση τουριστών (Front Office Manager).
2. Διαχείριση τροφοδοσίας- Μονάδων Μαζικής Εστίασης-Πολιτική
Αποθεμάτων.
3. Τεχνικές Πωλήσεων – Marketing.
4. Εξυπηρέτηση πελατών (Πωλητές σε καταστήματα λιανικής) &
Τεχνικές κατασκευής βιτρίνας.
5. Βασικές Αρχές Υγιεινής τροφίμων και ποτών.
6. Πληροφορική 1 (Word-Excel-Internet).
7. Πληροφορική 2 (Windows-Access-PowerPoint).
8. Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς.
9. Μηχανογραφημένη Λογιστική – Γενική Λογιστική.
Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος 2010
Ωράριο: Δευτέρα μέχρι Σάββατο, 17:15-20:30
Διάρκεια: 50 ώρες (2,5 εβδομάδες)
Δικαιολογητικά για την παρακολούθηση του σεμιναρίου:
Προκειμένου να συμμετέχετε στο σεμινάριο, θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Όλοι οι καταρτιζόμενοι: απλό φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
καταθέσεων του λογαριασμού τους (να φαίνεται το καλά το IBAN).
2. Όλοι οι καταρτιζόμενοι: Α.Φ.Μ. και Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α.
3. Οι Έλληνες: απλό φωτοαντίγραφο (και των δύο όψεων) της ταυτότητας.
4. Οι Αλλοδαποί: φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας εργασίας.
5. Οι εποχιακοί, που τώρα είναι απολυμένοι: Λύση της σύμβασης εργασίας.
6. Οι ανεξάρτητοι: επικυρωμένο για το γνήσιο αντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας Ι.Κ.Α.
θεωρημένο για το 2009.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με την κα Γιάννα Μαριόλη, τηλ.
22890-28125.
ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ, Τ.Θ. 444 Τ.Κ. 84 600-Μύκονος
e-mail: ankammi@otenet.gr τηλ. 22890-28125 fax 22890 28124
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Πέρασε κατά πλειοψηφία
Θυελλώδης η συνεδρίαση του προϋπολογισμού

Ο

φετινός προϋπολογισμός ήταν γραμμένος
με τις δαπάνες ανά
κωδικό και όχι ανά υπηρεσία
με
αποτέλεσμα
πολλοί
σύμβουλοι να δυσκολευτούν
να τον διαβάσουν.
Σύμφωνα με τον προϊστάμενο
της διοικητικής υπηρεσίας
κ. Ρουσσάκη ο οποίος
και τον εισηγήθηκε, ο
προϋπολογισμός του 2010
είναι ισοσκελισμένος. Τα
έσοδα
ανέρχονται
στα
24.333.993, 9 ευρώ, τα
έξοδα χρήσης ανέρχονται
σε 9.732.180,24 ευρώ, για
επενδύσεις
11.440.810,95
βάση έργων που είναι άλλα
χρηματοδοτούμενα
και
άλλα από ίδιους πόρους,
προβλέψεις 3.092.210 και
αποθεματικό 69.791,70 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε
κατά πλειοψηφία από την
δημαρχιακή επιτροπή στις
15/12 και ήρθε προς ψήφιση
στο δημοτικό συμβούλιο τρεις
μέρες αργότερα. Μετά από
μία επεισοδιακή συνεδρίαση
κατά την διάρκεια της
οποίας
επικράτησαν
οι
καταγγελίες για οικονομικές
ατασθαλίες
και
χαμένα
διπλότυπα, τόσο σύμβουλοι
της πλειοψηφίας, όσο και
ο αρχηγός της μειοψηφίας
ζήτησαν την αναβολή της

ψήφισης
του
θέματος
μέχρι να αποτυπωθούν στο
προϋπολογισμό τα ακριβή
στοιχεία που θα προκύψουν
μετά από την έρευνα για
τα
χαμένα
διπλότυπα,
αλλά και για το θέμα με
την Εταιρία ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ
και άλλες θυγατρικές της.
Ο κ. Σκαγιάς όσο και ο
δήμαρχος υποστήριξαν ότι
ο προϋπολογισμός πρέπει
να ψηφιστεί μέχρι 31/12
διαφορετικά πρόκειται για
πειθαρχικό παράπτωμα.

Η

πρόεδρος
του
δ.σ. κ. Αποστόλου
διαβάζοντας
την
ερμηνευτική διάταξη του
κώδικα που είχαν επικαλεστεί
προηγούμενα οι δύο άντρες,
υποστήριξε ότι «για την
νομιμότητα των αποφάσεων
που εισηγείται η δημαρχιακή
στο δ.σ. είναι αναγκαίο κάθε
σχετική εγγραφή να είναι
πλήρως
αιτιολογημένη»
τονίζοντας
ότι
πλήρως
αιτιολογημένη είναι η εγγραφή όταν προκύπτει κατά τρόπο
σαφή και συγκεκριμένο και όχι
αόριστο και γενικό η βάση της
και το ακριβές ποσό αυτής και
τόνισε ότι οι προθεσμίες που
αναφέρονται για την ψήφιση
του προϋπολογισμού είναι
ενδεικτικές.

Πέρα όμως από αυτά
υπήρξαν και οι παρατηρήσεις
των συμβούλων επί του
προϋπολογισμού οι οποίες
μεταξύ άλλων αφορούσαν
έργα αθλητισμού αλλά και
της υπηρεσίας καθαριότητας,
όπως και τα μη ισοσκελισμένα
ανταποδοτικά τέλη, ενώ
υπάρχει και ένα αξιοσέβαστο
ποσό που αφορά τις οφειλές
του δήμου προς τρίτους το
οποίο αγγίζει το 1.100.000
ευρώ. Αναφορικά με άλλα
ερωτήματα που τέθηκαν και
αφορούσαν τα έσοδα δεν
μπόρεσαν να απαντηθούν από
την υπάλληλο της οικονομικής
που παρίστατο στο συμβούλιο
και αυτό διότι όπως είπε,
απουσίαζε ο αρμόδιος που
διαχειρίζεται
τα
έσοδα
υπάλληλος.

Α

κολούθησε
μια
ταραχώδη
συζήτηση
με
διενέξεις
που
αφορούσαν την διαφάνεια και
το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία
και ο προϋπολογισμός πέρασε
τελικά με οριακή πλειοψηφία
συνεπικουρούμενος και με
την ψήφο του κ. Σκαγιά,
ενώ μειοψήφησαν η κα
Αποστόλου, ο κ. Σαλάχας, οι
σύμβουλοι της μειοψηφίας και
οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί
σύμβουλοι του δ.σ.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Α. Σαμαρά

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Αθ. Κουσαθανάς - Μέγας, και ο Δημοτικός Σύμβουλος , Θεόδωρος Χαριτόπουλος,
συναντήθηκαν τις ημέρες των Χριστουγέννων με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Σαμαρά.
Η συνάντηση έγινε μέσα σε θερμό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη Μύκονο. Ο κ. Σαμαράς
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα της Μυκόνου υποσχόμενος ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίλυση τους. Τέλος , αντηλλάγησαν ευχές για μια καλύτερη και πιο δημιουργική
χρονιά.

Μ επικαιρότητα

Η Υγεία προτεραιότητα για
την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
αναφέρει ο Τάκης Ρήγας

Σαράντα
θέσεις
Νοσηλευτών,
Μαιών και Επισκεπτών Υγείας προβλέπει για
τις υγειονομικές μονάδες των Κυκλάδων
η προκήρυξη 1.400 θέσεων αντίστοιχων
ειδικοτήτων, που πρόκειται να δημοσιευτεί
τις επόμενες μέρες από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
αφόρα τις προσλήψεις του έτους 2009. Πιο
συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κυκλαδίτης
βουλευτής, πρόκειται να προκηρυχθούν 27
θέσεις νοσηλευτών (1ΠΕ, 16ΤΕ, 10ΔΕ),
4 θέσεις μαιών και 9 θέσεις Επισκεπτών
Υγείας. Οι θέσεις αυτές αφορούν τα
δύο νοσοκομεία της Σύρου και Νάξου,
επτά Κέντρα Υγείας (Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Θήρας, Μήλου, Ίου,
Αμοργού) και δύο Περιφερειακά Ιατρεία της Σερίφου και της Αιγιάλης
Αμοργού. Αξίζει να επισημανθεί ότι για το Κέντρο Υγείας της Αμοργού
που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ίδρυσε μόνο στα χαρτιά,
προκηρύσσονται οκτώ(8) θέσεις Νοσηλευτών και Επισκεπτών Υγείας.
Ικανοποιημένος από την εξέλιξη αυτή ο κ. Ρήγας τονίζει «η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για
αναβάθμιση του ΕΣΥ, αύξηση των δαπανών για την υγεία και στελέχωση
των υγειονομικών μονάδων.Μετά την προκήρυξη των 3.100 θέσεων
νοσηλευτικού προσωπικού το 2009 θα υπάρξει νέα προκήρυξη 3.000
νοσηλευτών για το 2010. Οι Κυκλάδες θα διεκδικήσουν και από
την επόμενη προκήρυξη την κάλυψη κενών θέσεων νοσηλευτικού
προσωπικού για τις υγειονομικές μονάδες των νησιών που έχουν
πρόβλημα υποστελέχωσης. Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούμε
και για την κάλυψη των θέσεων ιατρικού προσωπικού καθώς και
προσωπικού άλλων ειδικοτήτων που έχουν ανάγκη οι μονάδες υγείας
των νησιών μας». Όπως αναφέρει ο βουλευτής «το αμέσως επόμενο
βήμα επιβάλλεται να είναι η έγκριση των νέων σύγχρονων οργανισμών
λειτουργίας των μονάδων υγείας, με στόχο την αναβάθμιση της
λειτουργίας τους και των υπηρεσιών υγείας που παρέχουν προς τους
κατοίκους των νησιών μας.Η μετεξέλιξη και η ποιοτική αναβάθμιση του
ΕΣΥ με ειδικά μέτρα πολιτικής για το νησιωτικό χώρο, αποτελεί πολιτική
προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ και ήδη αρχίζει να υλοποιείται».

Στελέχωση των δικαστικών
υπηρεσιών Νομαρχίας
Κυκλάδων
Σοβαρές ελλείψεις σημειώνονται στο Πρωτοδικείο
Σύρου, όσον αφορά στη στελέχωση, αλλά και στη
μηχανογραφική του υποστήριξη.
Ερώτηση
με
θέμα
την
υποστελέχωση των δικαστικών
υπηρεσιών
της
Νομαρχίας
Κυκλάδων κατέθεσαν προς τον
αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κ. Βενιζέλο οι
βουλευτές του ΣΥΝ Φώτης
Κουβέλης
και
Γρηγόρης
Ψαριανός. Ειδικότερα, όπως
αναφέρουν οι βουλευτές, μετά
τη μετάθεση μίας υπαλλήλου
στην Εισαγγελία Εφετών και
την επικείμενη συνταξιοδότηση
μίας δεύτερης, τη διεκπεραίωση
των εργασιών για το τρέχον
δικαστικό
έτος,
καλούνται
να φέρουν εις πέρας επτά
δικαστικοί υπάλληλοι και ένας
δικαστικός επιμελητής, τη στιγμή
που σύμφωνα με το υπάρχον
οργανόγραμμα
προβλέπονται
δεκαπέντε οργανικές θέσεις. Η
ίδια κατάσταση επικρατεί και
στα εννέα Ειρηνοδικεία της
περιφέρειας του Πρωτοδικείου
Σύρου. Ενδεικτικό του φόρτου
εργασίας είναι το γεγονός
ότι, για το χρονικό διάστημα
από 16/9 έως 16/12, ηταν

προγραμματισμένες 44 ποινικές
υποθέσεις σε 64 εργάσιμες
ημέρες. Επιπροσθέτως, υπάρχουν
προγραμματισμένες εργασίες οι
οποίες δεν θα είναι δυνατόν να
εκτελεστούν ή θα εκτελούνται
πλημμελώς, όπως οι ενημερώσεις
ποινικών μητρώων, εκτελέσεις
αποφάσεων,
συσχετίσεις
στοιχείων
με
δικογραφίες,
αρχειοθετήσεις κλπ. Την αρνητική
αυτή κατάσταση επιτείνει ο
αυξημένος αριθμός υποθέσεων
που εκδικάζονται σχετικά με
το κτηματολόγιο, αλλά και η
ανυπαρξία
μηχανοργάνωσης
ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος. Και οι βουλευτές
ρωτούν τον υπουργό σε ποιες
άμεσες ενέργειες πρόκειται να
προβεί για την πρόσληψη του
απαιτούμενου
προσωπικού,
του προβλεπόμενου από το
υπάρχον οργανόγραμμα, αλλά
και για τη θεσμοθέτηση νέου
οργανογράμματος, το οποίο να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες
του
Πρωτοδικείου
Σύρου.

Μ
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ΓΛΑΣΤΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΤΗΛ. 22890 28806 - FAX 22890 28807

προϊόν
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● Το υλικό PET ειναι το πλέον προηγμένο υλικό
για συσκευασία τροφίμων αποδεδειγμένα,
ασφαλέστερο σε σχέση με τα άλλα πλαστικά.
● Οι φιάλες είναι ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ και δεν επι
στρέφονται για να πλυθούν και να χρησιμοποι
ηθούν ξανά, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους
λόγω της άγνωστης προηγούμενης χρήσης τους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΓΛΑΣΤΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΗΛ. 22890 28806 - FAX 22890 28807
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Χορός επιστολών, αλλά κα
την διάρκεια

Την μορφή χιονοστιβάδας πήραν κατά την διάρκεια των γιορτών οι
επιστολές τόσο από την πλευρά της μειοψηφίας, όσο και από πλευράς
δήμου αλλά και δημοτικών συμβούλων. Σημείο αιχμής ο χειρισμός της
υπόθεσης, για το υποφαινόμενο οικονομικό σκάνδαλο στο δήμο, από τον
ίδιο τον Δήμαρχο.
Τόσο ο κ. Φιορεντίνος με επιστολή προς τα Μέσα ενημέρωσης και
τους δημότες της Μυκόνου, όσο
και ο κ. Σαλάχας με αντίστοιχη και
προς τα ΜΜΕ του Νομού κάνουν
λόγο για καθυστερημένη αντίδραση και πιθανότητα συγκάλυψης
του θέματος. Ο χρόνος θα δείξει τι
τελικά ισχύει καθώς ο ίδιος ο δήμαρχος σε αντίστοιχες επιστολές
κάνει λόγο για άμεση αντίδραση
και απόλυτη διαφάνεια, ενώ με
δηλώσεις του επιχείρησε να ρίξει
τους τόνους στην υπόθεση.
Ο κ. Φιορεντίνος με επιστολή του
σε ΜΜΕ του Νομού στις 22/12,
ενημέρωσε τους πολίτες για την
τροπή που πήρε το συμβούλιο
του προϋπολογισμού, τις καταγγελίες της Προέδρου αλλά και το
οικονομικό σκάνδαλο με πιθανές
απώλειες εσόδων στο Δήμο. Το
θέμα, όπως αναφέρει στην 1η
επιστολή του ο αρχηγός της μειοψηφίας έφεραν στην επιφάνεια
τόσο ο ίδιος όσο και η πρόεδρος
του δ.σ. κα Αποστόλου και ο δ.σ.
Ν. Σαλάχας. Ο κ. Φιορεντίνος κατηγορεί τον δήμαρχο ότι ενώ γνώριζε το θέμα από τον Σεπτέμβριο
και μέσα από σχετική έκθεση των
ορκωτών λογιστών η οποία αναφέρονταν σε απώλειες εσόδων
του δήμου και σε χαμένα διπλότυπα αποδείξεων, δεν είχε ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο,
αποκρύπτοντάς την. Παράλληλα
κάνει αναφορά και στην πρόταση
που ο ίδιος κατέθεσε στο συμβούλιο του προϋπολογισμού και
η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα να
κληθεί εκ νέου το κλιμάκιο ορκωτών ελεγκτών και να διεξάγει εν
νέου έλεγχο στα οικονομικά του
δήμου κατι που και εκεί υπήρξε
καθυστέρηση.
Την επιστολή Φιορεντίνου ακολούθησαν δύο επιστολές του δημάρχου στις 22 & 23 Δεκεμβρίου στις οποίες υποστηρίζει ότι οι
ενέργειες του ξεκίνησαν από την
πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το θέμα από τους ορκωτούς
λογιστές τον περασμένο Σεπτέμβριο και ζήτησε την διενέργεια
σε βάθος έρευνας για όλα τα έτη
(2005-2008) ώστε αν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν. Στη
συνέχεια και αφού η έρευνα δεν
κατέληξε σε κανένα συμπέρασμα,
όπως τονίζει διέταξε προκαταρκτική εξέταση και κάλεσε τους
υπαλλήλους της Οικονομικής

Υπηρεσίας σε κατάθεση. Και η
προκαταρκτική εξέταση όμως δεν
έφερε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και εν συνεχεία, όπως

αναφέρει, διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Ευθείες βολές
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει
ο δήμαρχος τόσο ο αρχηγός της
μειοψηφίας, όσο και η κα Αποστόλου και ο κ. Σαλάχας είχαν ενημερωθεί για το θέμα εγγράφως
από την οικονομική υπηρεσία και
τονίζει ότι η αναφορά τους στο
δ.σ. είχε ως μοναδικό σκοπό την
ικανοποίηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων για να μην ψηφιστεί ο
προϋπολογισμός. Επεσήμανε μάλιστα ότι τα έτη αυτά αποτελούν
παρελθόντες χρήσεις που είναι
υπογεγραμμένοι από τον πρώην
δήμαρχο, ο οποίος όπως τονίζει ο
κ. Μέγας «έχει και την κύρια ευθύνη», και ο ίδιος επισημαίνει ότι
θα αναλάβει όποιες ευθύνες του
αναλογούν από την ημέρα που ο
ίδιος ανέλαβε δήμαρχος «και σε
καμία περίπτωση δεν θα μεταθέσω τις ευθύνες στους αντιδημάρχους μου, επειδή δήθεν τους
εκχώρησα τις σχετικές αρμοδιότητες», αφήνοντες σαφείς μομφές
εναντίον του πρώην δημάρχου
Χρήστου Βερώνη και πηγαίνοντας
το θέμα ένα βήμα παραπέρα συμπληρώνει «σε καμία περίπτωση
δεν θα χρεωθώ τις παραλήψεις
ή την ολιγωρία άλλων που τώρα

της μειοψηφίας, στις 7/09/09
εντοπίστηκαν προβλήματα από
τους Ορκωτούς Λογιστές στην
Οικονομική Υπηρεσία (Ο.Υ.) για διπλότυπα και περίεργες ακυρώσεις
εσόδων και κάνουν έγγραφο προς
την Ο.Υ. και στον Δήμαρχο. Στις
17/09/09 γίνεται έγγραφο από
την προϊσταμένη της Ο.Υ. προς

και προφορικώς και γραπτώς τον
Δήμαρχο για όλα όσα συμβαίνουν
στην Υπηρεσία και κυρίως για τις
οφειλές της εταιρίας, η οποία ενώ
θεωρεί ότι δεν οφείλει, στο Δήμο
παρουσιάζεται ότι οφείλει! Όπως
αναφέρει ο αρχηγός της μειοψηφίας, σύμφωνα με πληροφορίες
του το συγκεκριμένο πρωτοκολ-

υπαλλήλους της Οικονομικής με
κοινοποίηση στον Δήμαρχο και
οι άμεσες απαντήσεις τους αποστέλλονται στις 18/09/09 από
την προϊσταμένη της Ο.Υ. στους
Ορκωτούς και στο Δήμαρχο. Στα
έγγραφα αυτά όπως τονίζει ο κ.
Φιορεντίνος, φαίνεται σαφώς ότι
λείπουν διπλότυπα ή ότι άλλα εξ’
αυτών έχουν αντικατασταθεί και
αφετέρου ότι ο Δήμαρχος εγγράφως είχε ενημερωθεί από 14
Απριλίου 2009, από οικονομικό
υπάλληλο του Δήμου, πράγμα
το οποίο ο ίδιος αρνήθηκε στο
Δ.Σ. λέγοντας ότι ενημερώθηκε τον Οκτώβριο. 24/09/09 &
25/09/09 ο Δήμαρχος συντάσσει δύο έγγραφα, ένα προς τους
Ορκωτούς Λογιστές για να ελέγξουν και να υποβάλλουν αναλυτική έκθεση και ένα προς την Ο.Υ.
που ζητά να γίνεται έλεγχος και
να του υποβάλλονται καθημερινά
στοιχεία κλπ., έγγραφα τα οποία
ανέγνωσε στο Δ.Σ.. 15/10/2009
η εταιρία ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ ζητεί
με επίσκεψη εκπροσώπου της
στην Ο.Υ. επιβεβαίωση του μηδενικού υπολοίπου των οφειλών
της και ενώ όπως δηλώνουν κάποιοι υπάλληλοι στον υπολογιστή
της υπηρεσίας εμφανίζεται ότι
οφείλει, εκείνη την στιγμή ως δια
μαγείας «εξαφανίζονται» οι οφειλές της! Λαμβάνοντας γνώση του
θέματος η προϊσταμένη της Ο.Υ.
έστειλε τον εκπρόσωπο της εταιρίας να πρωτοκολλήσει το έγγραφο, προφανώς αντικατέστησε το
ηλεκτρονικό σύστημα, ζήτησε έγγραφες εξηγήσεις από τους υπαλλήλους της Ο.Υ., ενώ ενημέρωσε

λημένο έγγραφο της εταιρίας δεν
πήγε ποτέ στην Ο.Υ. Μία μέρα αργότερα 16/10/2009 ενημερώθηκε εκ νέου γραπτά ο δήμαρχος,
ενώ ζητήθηκε και προστασία του
λογισμικού συστήματος, αφού
ο υπολογιστής παρουσίασε πάλι
ξαφνική σοβαρή βλάβη! Τότε ο
Δήμαρχος για πρώτη φορά με
έγγραφό του ενεργεί προκαταρκτική εξέταση για συλλογή και
καταγραφή στοιχείων, προκειμένου αν προκύψουν στοιχεία να
διενεργήσει ΕΔΕ. Μετά από τρεις
μέρες δίδονται στον Δήμαρχο οι
απαντήσεις των υπαλλήλων της
Ο.Υ. οι οποίες αναφέρουν σοβαρά
πράγματα. Στις 4/11/2009 η συγκεκριμένη εταιρία με νέο της έγγραφο επανέρχεται στο Δήμο για
επιβεβαίωση του μηδενικού υπολοίπου, έγγραφο που πηγαίνει και
στο φαξ της Ο.Υ. Στις 6/11/2009
ενημερώνεται από την Ο.Υ. ο Δήμαρχος γραπτώς ξανά, τόσο για
το δεύτερο έγγραφο της εταιρίας που ήδη είχε λάβει, ενώ του
ζητείται εκ νέου να δοθεί το από
15/10/09 πρώτο έγγραφο αυτής,
που ακόμα δεν έχει φτάσει στην
Ο.Υ. Στις 14/11/2009 γίνεται το
Δ.Σ. του ισολογισμού, ο οποίος
ψηφίζεται με εισήγηση του Δημάρχου, δίχως να έχει μοιραστεί
η αναλυτική έκθεση του ισολογισμού, στην οποία αναφέρονται τα
χαμένα διπλότυπα, ενώ για όλα
τα συμβαίνοντα μέχρι εκείνη τη
στιγμή, κανείς από τους συμβούλους, δεν έχει καμία ενημέρωση
και προφανώς ούτε οι Ορκωτοί
λογιστές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Φιορεντίνου. Σύμφωνα

σαν “Πόντιοι Πιλάτοι” νίπτουν τα
χείρας τους μέσα και έξω από την
Δημαρχεία.
Με σκληρότερο ύφος κατά των

προσώπων που αποκάλυψαν το
σκάνδαλο στο δημοτικό συμβούλιο ο κ. Μέγας στην δεύτερη επιστολή του μεταξύ άλλων τονίζει
«τη στιγμή που ο Δήμος διερευνά
την υπόθεση με ψυχραιμία και
σοβαρότητα, μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας […] κάποιοι θεωρούν ότι η καρέκλα του Δήμου
κληρονομικά τους ανήκει ή προσπαθούν να αντισταθμίσουν την
πολιτική τους επάρκεια με δραματοποιημένα και σκηνοθετημένα
γεγονότα».

Ο δήμαρχος αποφεύγει
να θίξει την ουσία, τονίζει ο κος Φιορεντίνος
Των επιστολών του δημάρχου
ακολούθησε και νέα επιστολή του
κ. Φιορεντίνου η οποία ήταν πλήρως αναλυτική ως προς τους χρόνους που όλα αυτά έλαβαν χώρα
στο Δήμο. Όπως αναφέρει στην
από 23/12 επιστολή του ο αρχηγός της μειοψηφίας, ο κ. Μέγας
«αποφεύγει να θίξει την ουσία,
εξακολουθώντας να κάνει ότι δεν
καταλαβαίνει» και παραθέτει μια
σειρά από έγγραφα , που όπως
τονίζει με δυσκολία συγκέντρωσε
και τα οποία ο Δήμαρχος απέκρυπτε από το Δ.Σ.. Σύμφωνα λοιπόν
με τα όσα παραθέτει ο αρχηγός
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αι φραστικά επεισόδια κατά
των γιορτών
μάλιστα με πληροφορίες που επικαλείται
μετά το τέλος του συμβουλίου του ισολογισμού, ο Δήμαρχος επέπληξε την ορκωτή
λογίστρια ότι δηλ. «αν ξαναγράψει τόσες
πολλές παρατηρήσεις, δεν θα την επαναπροσλάβουν άλλη χρονιά για έλεγχο…».
Δύο μέρες αργότερα 16/11/2009 η προϊσταμένη της Ο.Υ. απαντά στο δεύτερο έγγραφο της εταιρίας ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ αφού
προφανώς, σύμφωνα με τον κ. Φιορεντίνο,
το πρώτο και παρά τα έγγραφα που έγιναν προς τον Δήμαρχο δεν παρελήφθη
ποτέ, όπου πλέον η εταιρία λαμβάνει γραπτή γνώση ότι οφείλει. Ακολούθησε στις
18/11/2009 η παραίτηση της προϊσταμένης της Ο.Υ. με έγγραφο καταπέλτη και
τίθεται στην διάθεση του Δημάρχου, του
Αντιδημάρχου και του Δ.Σ. Όπως μάλιστα
τονίζεται στην επιστολή, «πληροφορηθήκαμε στο Δ.Σ. στις 18/12/2009 της ζητήθηκε
να καθυστερήσει την παραίτησή της και να
παρακαλέσει την πρόεδρο του Δ.Σ να μην
ενημερώσει τους Δημοτικούς Συμβούλους
για το έγγραφο αυτό.
Στη συνέχεια ο κ. Φιορεντίνος παραθέτει
τους λόγους για τους οποίους δεν παρέστει
ο συνδυασμός του στο συμβούλιο για τον
ισολογισμό αναφέροντας ότι δεν είχε μοιραστεί η αναλυτική έκθεση των ορκωτών,
την οποία όπως τονίζει κατάφερε μετά από
πολλούς κόπους και ημέρες να εξασφαλίσει και να ενημερωθεί και από την οποία
σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει του είχαν αφαιρεθεί οι επίμαχες σελίδες, τις
οποίες παρέλαβε από αλλού, όπως τονίζει
και διαπίστωσε τα συμβαίνοντα. Παράλληλα όπως αναφέρει ο αρχηγός της μειοψηφίας «διαπίστωσα επίσης ότι στην έκθεση
των Ορκωτών για την εταιρία ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ
ΑΕ αναγράφεται για κάποιο βεβαιωμένο
έτος ότι οφείλει και ενώ ο κ. Δήμαρχος
γνώριζε όλα αυτά, εισηγήθηκε θετικά τον
ισολογισμό!». Όπως τονίζει τις επόμενες
μέρες γύρω στις 23-25/11/2009 υποβάλλονται από τον ίδιο και άλλους δ.σ.
προς συγκεκριμένους υπαλλήλους της Ο.Υ.
γραπτά ερωτήματα. Τότε ο Δήμαρχος στις
27/11/2009 ξεκινάει ΕΔΕ σε συνέχεια της
προκαταρκτικής η οποία τίποτα δεν αναφέρει για τις οφειλές της εταιρίας.Σύμφωνα
με τον κ. Φιορεντίνο «είναι απορίας άξιο
ότι καλούνται μόνο οι υπάλληλοι της Ο.Υ.
καθώς και η από τον Ιανουάριο Προϊσταμένη αυτής (που όπως προκύπτει από τα
έγγραφα έδινε αγώνα για την διαφάνεια)
ενώ δεν καλείται ο επί πολλά χρόνια Οικονομικός και Διοικητικός Προϊστάμενος του
Δήμου, που σήμερα είναι μόνο Διοικητικός
Προϊστάμενος". Στο Δ.Σ. της 18/12/2009
για την ψήφιση του προϋπολογισμού του
Δήμου Μυκόνου για το 2010, η Πρόεδρος
του Δ.Σ. κα Αποστόλου πληροφόρησε το

Σώμα ότι έφτασαν στο ιδιωτικό της φαξ
τρία έγγραφα της εταιρίας ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ
και των άλλων εταιριών ιδίων ιδιοκτητών
βάσει των οποίων επιφυλλάσονται κάθε
νομίμου δικαιώματός τους αφού αναλυτικά και με αριθμούς διπλοτύπων αναφέρουν ότι δεν οφείλουν. Αναγράφουν επίσης
περίπου ότι ενώ στις 16/11/2009 η προϊσταμένη της Ο.Υ. , τους απάντησε ότι οφεί-

ωση; Ζήτησε άμεσα από τους Ορκωτούς
Ελεγκτές του Δήμου να επιβεβαιώσουν ή
όχι τους ισχυρισμούς των Επιχειρήσεων;
Ζήτησε από τις επιχειρήσεις να του στείλουν αντίγραφα διπλοτύπων είσπραξης και
τις αποδείξεις πληρωμής; Ζήτησε να μάθει
σε ποιους καταβλήθηκαν τα χρήματα πότε
και με ποια μορφή μετρητά, επιταγές κλπ;).
Διότι μπορεί όπως αναφέρει να τα θέλει
όλα στο φως, μόνο που ξέχασε να
αναφέρει ότι το φως το κρατάει
σβηστό!!».

«Καθυστέρηση και στην
υλοποίηση της απόφασης
του Δ.Σ.»

λουν, όπως άλλωστε αναφέρεται στους
καταλόγους της Οικονομικής, είχαν λάβει
(προφανώς από προφορική τους ενόχληση
προς τον Δήμαρχο και εντολή του Δημάρχου) άλλο έγγραφο στις 5/11/2009 από
άλλο προϊστάμενο εκτός Ο.Υ. που αναφέρει
ότι δεν υφίσταται οφειλή,τονίζει ο κ. Φιορεντίνος και επισημαίνει οτι «αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα τι συνέβη στο Δ.Σ. της
18.12.2009», τονίζοντας ότι ο κ. Μέγας
ανακριβώς ανέφερε στα ΜΜΕ και το ραδιόφωνο ότι είχαμε ενημερωθεί από την Ο.Υ.
, «αφού εμείς προκαλέσαμε τις απαντήσεις…» και υπενθυμίζει ότι από το 2005 μέχρι το τέλος του 2008, ο κος Μέγας ήταν ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών και υπεύθυνος της υπηρεσίας Εσόδων
επισημαίνοντας ότι «όλα όσα αναφέρω διαδραματίζονται μέσα στο 2009 όπου είναι
Δήμαρχος και επομένως δεν μπορεί τώρα
να ισχυρίζεται ότι είναι ανεύθυνος για ότι
συνέβη. Για το ποιοι ευθύνονται ποινικά θα
το κρίνουν τα δικαστήρια και το ποιοι ευθύνονται πολιτικά θα το κρίνουν οι Μυκονιάτες» τονίζει και καταλήγει «τέλος ο Δήμαρχος δεν μας είπε για την ταμπακιέρα. Τόσο
σοβαρά θέματα όπως η πιθανή απώλεια
700.000 ευρώ για τον Δήμο
Μυκόνου, από ενδεχόμενη
απάτη, δεν είναι ζητήματα
που μπορούν να κρατηθούν
κρυφά επειδή είναι ευαίσθητα. Ακριβώς επειδή είναι ευαίσθητα πρέπει να υπάρχει
και μεγαλύτερη διαφάνεια».
Τέλος η επιστολή θέτει μια
σειρά ερωτήματα προς τον
Δήμαρχο όπως «ενημέρωσε
άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είχε υποχρέ-
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Και ο δ.σ. κ. Νικόλας Σαλάχας αντέδρασε
στις αιτιάσεις του δημάρχου. Με δήλωσή
του ο δ.σ. της πλειοψηφίας κατηγορεί τον
Δήμαρχο για λανθασμένους χειρισμούς
στην συγκεκριμένη υπόθεση, όσο και για
ολιγωρία η οποία φανερώνει τουλάχιστον
πολιτική ανεπάρκεια, και φτάνει στα όρια
της συγκάλυψης. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο κ. Σαλάχας «κι αυτές οι ελάχιστες ενέργειες που έγιναν από μέρους
του δημάρχου, ήτανκατόπιν πιέσεως που
ασκήθηκε τόσο από έμενα προσωπικά όσο
κι από άλλους δημοτικούς συμβούλους,
από υπάλληλους του δήμου καθώς και από
την εντεταλμένη υπηρεσία έλεγχου που
έχει θεσπίσει η πολιτεία - μέσω αδιαμφισβήτητων επιστολών και υπομνημάτων».
Παράλληλα αναφερόμενος στις αρνητικές
αναφορές του κ. Μέγα για επί σειρά ετών
συνεργάτες του, φωτογραφίζοντας τον κ.
Βερώνη τονίζει «Οι αρνητικές αναφορές
του σε στενούς, επί σειρά ετών συνεργάτες, από εκείνον μάλιστα που κατείχε θέση
αντιδημάρχου και υπεύθυνου επί των εσόδων του Δήμου, που σε καμία περίπτωση
μια τέτοια θέση δεν είναι διακοσμητική,
δείχνει την προφανή πια (μετά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο) ανασφάλεια
για τις ενέργειές του. Ανασφάλεια η οποία
θα γίνει ακόμα πιο έντονη όταν τώρα από
τη θέση του Δήμαρχου αναλογιστεί πόσο
άμεσα θα αντιδρούσε ο προηγούμενος σε
αντίστοιχη υπόθεση. Οι δημόσιες θέσεις
απαιτούν άμεσες κινήσεις, ειδικά όταν αυτές αφορούν δημόσιο χρήμα και πιθανό
οικονομικό σκάνδαλο». Και επισημαίνοντας
ότι η αλήθεια τελικά θα λάμψει καταλήγει «δεν δέχομαι να κατηγορούμαστε όλοι
συλλήβδην από την κοινωνία, ενώ η προηγούμενη έλλειψη ενημέρωσης από μέρους
του Δήμαρχου, η παραπλάνηση του Δ.Σ.
και γενικώς οι ενέργειες που έχουν γίνει,
θα καταδείξουν είτε τη συνεισφορά, είτε
τις ευθύνες του καθενός σ’ αυτήν την δυσάρεστη υπόθεση για το νησί μας».

Αν και όλα αυτά διαδραματίζονταν εν μέσω εορτών, και την
στιγμή που κάποιοι έλειπαν σε
διακοπές, ο αρχηγός της μειοψηφίας παρακολουθούσε από κοντά
το θέμα και για μία ακόμη φορά,
παρά την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε καθυστερήσεις στην υλοποίηση της. Παράλληλα όπως τονίζει παρά την
απόφαση του Δ.Σ. για να κληθούν
οι ορκωτοί ελεγκτές, και οι ίδιοι με
έγγραφό τους ζητούσαν από τις
26/11/2009 από τον Δήμαρχο
την διενέργεια ελέγχου, για την
οποία όμως δεν πήραν απάντηση
και επανήλθαν με αίτημά τους στις
15/12/2009 ήτοι τρεις μέρες πριν από το
Συμβούλιο του προϋπολογισμού.
Με νέα παρέμβαση του ο κ. Φιορεντίνος κατήγγειλε ότι η έρευνα προχωρά με
ρυθμούς χελώνας και τόνισε ότι τα αποτελέσματα της ΕΔΕ απέβησαν «άσφαιρα»,
αναφέροντας ότι «δεν απαντήθηκαν σοβαρά ερωτήματα και στις 28/12/2009 με
καθυστέρηση, κάλεσε τους ορκωτούς για
να βρουν αυτοί τις απαντήσεις» και διερωτάται «είχε άραγε ξεχάσει ο Δήμαρχος
την διαδικασία ελέγχου που του είχαν ζητήσει άμεσα να γίνει με έγγραφό τους από
26.11.2009 οι ορκωτοί ελεγκτές για να
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει με τις
διαφωνίες στα υπόλοιπα των απαιτήσεων
Επιστολή δημάρχου για τις ενέργειες
του Δήμου από συγκεκριμένες εταιρίες του
του σχετικά με το θέμα των χαμένων
νησιού; Αλλά και την απόφαση του Δ.Σ. στις
διπλοτύπων
18/12/2009 να ανατεθεί άμεσα στους ορκωτούς λογιστές του Δήμου ειδικός έλεγ- Επισημαίνουμε ότι το απόγευμα της 13ης
χος με πρώτο αντικείμενο την έρευνα για Ιανουαρίου και ενώ το φύλλο της εφημερίδας
την εταιρία ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ, ΠΕΤΑΣΟΣ ΑΕ ήταν ήδη στο στάδιο της σελιδοποίησης,
και ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ, με δέσμευση σε 10 το λάβαμε στο φαξ της εφημερίδας από
πολύ σε 15 ημέρες να καταθέσουν έκθεση τον Δήμαρχο Μυκόνου επιστολή η
στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντικείμενο οποία κάνει αναφορά στις ενέργειες του
της έρευνας αν οι ισχυρισμοί των εταιριών αληθεύουν ή όχι»; Σύμφωνα με τον κ. 		
συνέχεια στη σελ.9
Φιορεντίνο «έπρεπε να του
δώσουμε εμείς το ψήφισμα
αυτό που καταθέσαμε στο ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΤΖΗ - ΚΟΥΚΑ
Δ.Σ., ενώπιων των ορκωτών
ελεγκτών στις 28/12/2009
για να δώσει επιτέλους την
ΚΕΝΤΡΟ
εντολή ελέγχου του Δ.Σ.
στους ορκωτούς λογιστές».
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

«Καταφανής ολιγωρία που φτάνει στα
όρια της συγκάλυψης»

Πετεινάρος - Μύκονος Τηλ. 22890 25270-1

θέμα
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Και στο βάθος… σκάνδαλο;

Μ

Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων
στα οικονομικά του δήμου

 Διαστάσεις σκανδάλου
παίρνει το θέμα των
χαμένων διπλοτύπων,
ενώ ερευνάται το ζήτημα
των αντικρουόμενων
επίσημων εγγράφων για
τέλη προς ξενοδοχειακή
εταιρία.
 Ευθύνες για συγκάλυψη
ρίχνει στον Δήμαρχο η
μειοψηφία.
✓ Σε μια κλωστή οι 			
ισορροπίες
σοβαρά ποσά για τέλη 2%
και στο δεύτερο (από άλλη
υπηρεσία), ότι δεν χρωστά! Τα
έγγραφα αυτά είχαν κοινοποίηση
και προς την πρόεδρο του δ.σ., τα
οποία όπως ανέφερε ουδέποτε
έφτασαν επισήμως στα χέρια
της, αλλά της στάλθηκαν από
τους δικηγόρους της εταιρίας μια
μέρα πριν από το συμβούλιο στις
17/12 στο φαξ της επιχείρησής
της. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
υπόλοιποι αποδέκτες, δήμαρχος
και αντιδήμαρχοι είχαν λάβει
κανονικά όλα τα χαρτιά. Η ίδια
έκανε λόγο για προσπάθεια
απόκρυψης και συγκάλυψης
του
γεγονότος,
τονίζοντας
ότι σημαντικά δεδομένα δεν
δόθηκαν κατά την συζήτηση
του ισολογισμού του δ.σ. με
αποτέλεσμα οι σύμβουλοι να
παραπλανηθούν και να ψηφίσουν
τον ισολογισμό, έχοντας πλαστά
στοιχεία και διαβεβαιώσεις του
δημάρχου ότι ο ισολογισμός είναι
«υγιής».
Η αναλυτική έκθεση όμως
& ΣΙΑ Ο.Ε.
την οποία οι σύμβουλοι που
την ζήτησαν την έλαβαν

Σοβαρότατους
κραδασμούς
στους κόλπους του δημοτικού
συμβουλίου
προκάλεσε
η
αποκάλυψη του σκανδάλου
των
χαμένων
διπλοτύπων
αλλά και της «εξαφάνισης» ( ; )
των χρημάτων που πλήρωσε
ξενοδοχειακή εταιρία του νησιού
για το τέλος του 2%. Αν και το
θέμα παρασκηνιακά κινείται
από αρχές Φθινοπώρου, ίσως
και νωρίτερα, σύμφωνα με
τα καταγγελλόμενα, ωστόσο
έφτασε στην επιφάνεια στο
τελευταίο δημοτικό συμβουλίου
της χρονιάς στις 18 Δεκεμβρίου,
κατά την διάρκεια της συζήτησης
για τον προϋπολογισμό.
Η Πρόεδρος του δ.σ. κατήγγειλε
την μη απόδοση στην ίδια,
εγγράφων που είχαν κοινοποιηθεί
προς αυτήν, από την εταιρία
ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ, η οποία έχει λάβει
δύο επίσημα χαρτιά από το Δήμο,
όπου στο ένα (της οικονομικής
υπηρεσίας) φαίνεται ότι χρωστά

ΜΕΤΟΥΣΗ Α.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
& ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

φωτο. αρχείου

μέρες μετά το συγκεκριμένο
συμβούλιο, ανέφερε αναλυτικά
σωρεία χαμένων διπλοτύπων
που αφορούσαν διάφορα ποσά,
και για τα οποία ουδεμία μνεία
έγινε κατά την διάρκεια του
συγκεκριμένου συμβουλίου.
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται
και οι τοποθετήσεις και οι
καταγγελίες πήραν την μορφή
χιονοστιβάδας. Υπεραμυνόμενος
ο δήμαρχος τόνισε ότι τα θέματα
αυτά αφορούν την προηγούμενη
δημοτική αρχή, καθώς τα χαμένα
διπλότυπα αναφέρονται στα έτη
2005-2006-2007-2008 ενώ η
δική του δημοτική περίοδος άρχισε
το 2009. Ο κ. Σαλάχας αλλά
και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι,
επεσήμαναν στον κ. Μέγα ότι όλα
τα έτη που προανέφερε, ήταν ο
ίδιος αρμόδιος αντιδήμαρχος
οικονομικών για τα έσοδα με
δικαίωμα υπογραφής και όφειλε
να έχει γνώση του θέματος.
Από την πλευρά του ο κ. Μέγας
τόνισε ότι αρμόδιος για όλα
αυτά είναι ο εκάστοτε δήμαρχος

και όχι οι αντιδήμαρχοί του,
άποψη με την οποία συμφώνησε
με σθένος και ο κ. Δ. Σκαγιάς.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο
δήμαρχος ο ίδιος είναι αρμόδιος
για όσα συμβαίνουν στο δήμο
το 2009 και όχι τα παρελθόντα
έτη, τονίζοντας ότι το 2009 δεν
υπάρχουν χαμένα διπλότυπα.
Από την πλευρά της η Πρόεδρος
κ. Αποστόλου ανέφερε ότι χαμένα
διπλότυπα υπάρχουν και το 2009,
δήλωση στην οποία αντέδρασε
έντονα ο κ. Μέγας λέγοντας ότι
αν έχει τέτοια πληροφόρηση η κα
Αποστόλου, κακώς την έχει, και
ότι ο ίδιος από αυτά που γνωρίζει,
κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.
Παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια
ο κ. Σκαγιάς αναθεώρησε απόψεις
λέγοντας ότι «δεν ευθύνεται ο
εκάστοτε δήμαρχος για τα λάθη
ενός υπαλλήλου»!
Η ένταση σε πολλές περιπτώσεις
έφτασε σε οριακό σημείο και οι
ευθύνες ανάμεσα στον πρώην
δήμαρχο
και τον

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
+MAYO SHOOL OF
ASTROLOGY LONDON

+ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
INTERNATIONAL
SOCIETY OF
ASTROLOGICAL
RESEARCH INC.

ΔΙΑΝ
ΚΑΤ΄ ΟΜΗ
ΟΙΚΟ
Ν

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Σας περιμένει για να απαντήσει σε κάθε θέμα που σας απασχολεί

Εγγύηση η πολύχρονη εμπειρία της

Τηλ. σταθερό: 210 7562268

κιν: 6936 495684

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

«Προστατέψτε την περιουσία σας,
τους ανθρώπους που αγαπάτε»
Συναγερμοί - Κάμερες
Πυρανίχνευση - Κεραίες
Σαντορινιός Χάρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αργύραινα - Μύκονος
τηλ.6948 620592 email: santorinios@windowslive.com

¨ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ¨ ¨ΑΣΤΡΑ & ΖΩΗ¨
¨ΠΑΙΔΙ & ΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ¨ κ.ά.
ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ FENG SOUI
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Παραίτηση Καλαμαρά
Εκτός παρατάξεως του κ. Μέγα
έθεσε εαυτόν ο κ. Καλαμαράς
τονίζοντας ότι διαφάνεια δεν
υπάρχει και ότι όλα αυτά που
αναφέρθηκαν στο δ.σ. μιλούν για
«τραγωδία». Ο ίδιος τόνισε ότι
ουδέποτε αν και επανειλημμένα
είχε ζητήσει όλα αυτά τα χρόνια
είχε λάβει ενημέρωση για τους
οφειλέτες του δήμου, καθώς
όπως είπε και ο κ. Μέγας αφορούν
«προσωπικά δεδομένα». Μάλιστα
υποστήριξε ότι υπό αυτές της
συνθήκες και με αδιευκρίνιστα τα
ακριβή στοιχεία του ισολογισμού
αλλά και του προϋπολογισμού, ο
προϋπολογισμός δεν θα έπρεπε
να ψηφιστεί, μέχρι να ξεκαθαρίσει
το τοπίο.
Αντίθετος με τις αιτιάσεις του
κ. Καλαμαρά και άλλων δ.σ. ο
κ. Σκαγιάς τόνισε ότι αποτελεί

Συστήματα Ασφαλείας

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ

κ. Μέγα αλληλοκατανέμονταν
από διάφορους συμβούλους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΟΥΡΛΟΥ

belt highway chora town - tourlos
tel.:[+30]22890 27494/5

Παράθυρο στη γεύση
Το ανοίγετε εδώ και 39 χρόνια

Μ θέμα
πειθαρχικό παράπτωμα η μη ψήφιση
του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος
του έτους, βάσει του κώδικα, κάτι
που υποστήριξε και ο Δήμαρχος,
ενώ η κ. Αποστόλου διαβάζοντας την
ερμηνευτική του συγκεκριμένου άρθρου
τόνισε ότι όταν δεν υπάρχουν ακριβή
στοιχεία δύναται η μη ψήφισή του.
Ο αρχηγός της μειοψηφίας Α.
Φιορεντίνος
καταλόγισε
ευθύνες
στον δήμαρχο για μη ενημέρωση του
συμβουλίου για τα τεκταινόμενα κατά
την συζήτηση του ισολογισμού, αλλά
και για την καθυστερημένη έναρξη των
διαδικασιών διαφάνειας, όπως ΕΔΕ, κάτι
που έγινε μετά από παραινέσεις δικές
του και άλλων δημοτικών συμβούλων,
όπως είπε. Ο αρχηγός της μειοψηφίας
τόνισε οτι ο κ. Μέγας γνώριζε από τον
Απρίλιο το θέμα, ωστόσο έπραξε πολύ
αργότερα.
Στην τοποθέτηση του κ. Φιορεντίνου
ο κ. Μέγας τόνισε ότι έδρασε αμέσως
μόλις έγινε γνωστή σε κείνον η υπόθεση,
τον Σεπτέμβριο όπως είπε, χωρίς καμία
καθυστέρηση.
Για καθυστερημένη αντίδραση του
δημάρχου που αγγίζει τα όρια της
συγκάλυψης του θέματος έκανε λόγο
ο κ. Σαλάχας, ο οποίος τόνισε ότι κάθε
ενέργεια του δημάρχου γίνονταν μετά
από σχετικά έγγραφα και πιέσεις που
λάμβανε.
Ευθύνες στους ορκωτούς
Ο κ. Μέγας απαντώντας στο θέμα του
ισολογισμού επέρριψε ευθύνες στους
ορκωτούς λογιστές οι οποίοι όπως
είπε αποδεικνύεται ότι όλα αυτά τα
χρόνια δεν έκαναν σωστά την δουλειά
τους και τόνισε ότι οι ίδιοι έπρεπε
να ενημερώσουν το συμβούλιο για
τα χαμένα διπλότυπα την ημέρα του
ισολογισμού.
Παράλληλα ανέφερε για το θέμα ότι ένας
υπάλληλος μετά την ΕΔΕ που διέταξε ο
ίδιος, παραδέχθηκε ότι ευθύνεται και θα
του αποδοθούν ευθύνες.
Από την πλευρά του ο σημερινός
αντιδήμαρχος
υπεύθυνος
επί
οικονομικών θεμάτων κ. Κοντομήτρος,
ανέφερε ότι ήταν παρών στην
συνάντηση που είχε ο δήμαρχος με
τους υπαλλήλους της οικονομικής και
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «θα
θρηνούσαμε θύματα αν υπήρχαν ένοχοι,
δεν ξέρω αν υπάρχουν, γι’ αυτό γίνεται
η ΕΔΕ». Παράλληλα τόνισε ότι θα

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010
υπάρξει διαφάνεια επί του θέματος και
δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη.
Το θέμα έχει οδηγήσει σε παραίτηση,
από τον Οκτώβρη, και την αναπληρώτρια
προϊσταμένη της Οικονομικής υπηρεσίας,
η οποία όμως όπως τόνισε ο δήμαρχος,
δεν έχει γίνει δεκτή. Η ίδια στην
παραίτησή της αναφέρει μια σειρά από
λόγους που την οδήγησαν σε αυτή, οι
οποίοι όμως δεν διαβάστηκαν στο δ.σ.,
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι κάποια
έσοδα του δήμου δεν τα χειρίζονταν
η Οικονομική αλλά άλλη Υπηρεσία,
με αποτέλεσμα να μην έχει εικόνα η
οικονομική υπηρεσία για αυτά.
Το ζήτημα έχει προκαλέσει σοβαρούς
κραδασμούς τόσο στην αξιοπιστία, όσο
και στην λειτουργία του δημοτικού
συμβουλίου και έντονο προβληματισμό
στην κοινωνία, η οποία αναμένει με
ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της ΕΔΕ
που έχει διεταχθεί, προκειμένου να
αποδειχθεί τι πραγματικά έχει συμβεί,
πιο είναι το μέγεθος των ποσών για τα
οποία μιλάμε, αλλά και αν θα αποδοθούν
τελικά ευθύνες σε όσους και όποιους
είναι υπεύθυνοι για ένα τόσο σοβαρό
ζήτημα.
Εν κατακλείδι το δ.σ. στις 18/12 δέχθηκε
ομόφωνα την πρόταση του συνδυασμού
της μειοψηφίας «να ανατεθεί στους
ορκωτούς λογιστές του Δήμου ειδικός
έλεγχος με πρώτο αντικείμενο την
έρευνα για τις εταιρίες τις οποίες
αναφέρθηκαν, με δέσμευση σε 10-15
μέρες το πολύ να κατατεθεί έκθεση στο
δημοτικό συμβούλιο με τα αποτελέσματα
της. Το αντικείμενο της έρευνας να
είναι η επιβεβαίωση αν οι ισχυρισμοί
των εταιριών είναι αληθείς ή όχι. Αφού
κατατεθεί αυτή η έκθεση ο έλεγχος
να προχωρήσει για την διαπίστωση
μήπως υπάρχουν και άλλοι οφειλέτες
που ισχυρίζονται ότι πλήρωσαν και τα
σχετικά έσοδα δεν έχουν καταχωρηθεί
στο δήμο και αν προκύψουν στοιχεία να
ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες».
Σε αντίθετη περίπτωση, τόνισε ο
αρχηγός της μειοψηφίας «αύριο θα
είμαι στο πρώτο πλοίο και θα πάω στον
Εισαγγελέα στη Σύρο. Εγώ υπόλογος
για τις πράξεις άλλων δεν θα είμαι».
Η πρόταση πέρασε ομόφωνα, ενώ ο
προϋπολογισμός ψηφίστηκε οριακά,
αφού καταψηφίστηκε από πολλούς
συμβούλους.

συνέχεια από τη σελ. 7

σχετικά με το οικονομικό
θέμα (λογιστική διαφορά,
όπως την χαρακτηρίζει)
που
έχει
ανακύψει.
Ενέργειες που αφορούν
κατά κύριο λόγο το θέμα
των χαμένων διπλοτύπων
καθώς για το ζήτημα της
«λογιστικής διαφοράς» με
την γνωστή επιχείρηση και
τα δύο έγγραφα που της
εστάλησαν, ένα από την
οικονομική υπηρεσία, ότι
χρωστά και ένα δεύτερο
λίγες μέρες αργότερα από
άλλη υπηρεσία, ότι δεν
χρωστά, αναφέρεται για
πρώτη φορά στο δ.σ. της
18ης Δεκεμβρίου, όταν και
αποκαλύφθηκε το θέμα
από την κα Αποστόλου.
Σχετικά με τα χαμένα
διπλότυπα λοιπόν όπως
αναφέρει στην επιστολή
του ο Δήμαρχος οι
ενέργειες του ξεκινούν
από τον Σεπτέμβριο
του 2009, όταν όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά
«ενημερώθηκα για πρώτη
φορά από τους Ορκωτούς
λογιστές του Δήμου για
απώλεια
διπλοτύπων
παρελθόντων ετών και
αμέσως όπως αναφέρει
κάλεσε την Ο.Υ. και έδωσε
εντολή να ελεγχθεί η
υπόθεση. Στην επιστολή
τονίζεται
ότι
στις
24/09/2009 ο δήμαρχος
ζήτησε εγγράφως από
τους Ορκωτούς Λογιστές
να
διερευνηθούν
τα
ακυρωμένα
και
απολεσθέντα διπλότυπα
είσπραξηςδίνονταςεντολή
να υποβληθεί πρόταση για
μια συνολική διαδικασία
σε αυτόν τον τομέα, για
την πλήρη διαφάνεια των
οικονομικών του Δήμου.
Στις 25/09 με έγγραφο
του προς την Οικονομική
και
την
Διοικητική
Υπηρεσία ζήτησε να του
παραδίδεται καθημερινά
λίστα με τα εκδομένα
διπλότυπα
είσπραξης,
αναλυτική
κατάσταση

είσπραξης για τα δημοτικά
τέλη 2% των οφειλετών,
σύνταξη
βεβαιωτικού
καταλόγου
τελών
χρήσης
πεζοδρομίων,
κατάσταση με όλα τα
έσοδα των παραλιών και
αναλυτική απογραφή των
θεωρημένων αλλά μη
εκδομένων διπλοτύπων
είσπραξης. Στις 16/10
μετά την γνωστοποίηση
διαγραφής
στοιχείων
από τους χρηματικούς
καταλόγους
που
αφορούσαν τα έτη 2004
και 2005 για τέλη 2% μιας
επιχείρησης, όπως τονίζει
ο κ. Μέγας «αναφέρω σε
έγγραφό μου ότι επειδή
πρέπει να διασφαλιστεί η
εύρυθμη λειτουργία της
οικονομικής υπηρεσίας
και να καταστεί ασφαλείς
η χρήση του λογισμικού
προγράμματος
και
επειδή είναι δεδηλωμένη
η πρόθεσή μου για
πλήρη διαφάνεια στις
οικονομικές συναλλαγές
του Δήμου, διενεργώ
άμεσα
Προκαταρκτική
εξέταση
προκειμένου
να διαπιστωθεί ή όχι
η τέλεση πειθαρχικού
παραπτώματος και αν
αυτό χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης, θα προβώ
άμεσα σε ΕΔΕ. Στις
20/11 και μετά από
έγγραφες καταθέσεις της
οικονομικής υπηρεσίας[…]
διατάσω ΕΔΕ ενώ την
ίδια μέρα με απόφασή
μου
μετακινώ
τον
εισπράκτορα της Ο.Υ.
σε άλλη υπηρεσία του
Δήμου». Στις 18/12 όπως
αναφέρει στην επιστολή
του ο κ. Μέγας «μου
παραδίδεται το έγγραφο
της υπαλλήλου που
διενεργεί την ΕΔΕ που
συντάχθηκε μετά από την
μελέτη και έρευνα όλων
των καταθέσεων και με το
οποίο κρίνεται απαραίτητη
η περαιτέρω έρευνα
για την διαλεύκανση
της υπόθεσης. Την ίδια
μέρα
στο
δημοτικό
συμβούλιο με θέμα τον
προϋπολογισμό του 2010
αναφέρεται το θέμα της
λογιστικής διαφοράς που
έχει προκύψει μεταξύ του
Δήμου και μιας τουριστικής
επιχείρησης, από την
Πρόεδρο του Δ.Σ. και

αποφασίζεται ομόφωνα
η έρευνα της υπόθεσης.
Στις 22/12 δίνω εντολή
με το α.π.10203 έγγραφό
μου στην Οικονομική
Υπηρεσία
και
στους
Ορκωτούς
Λογιστές
του Δήμου ώστε να
διενεργήσουν περαιτέρω
έλεγχο, προκειμένου να
διερευνηθεί το ζήτημα
σε βάθος. Στις 28/12 και
μετά από εντολή μου
έρχονται στη Μύκονο
οι Ορκωτοί Λογιστές
και τους καταθέτω τον
πλήρη φάκελο της ΕΔΕ
και όλα τα στοιχεία και
έγγραφα που ζήτησαν
από την Ο.Υ. Παράλληλα
έδωσα εντολή με το
α.π.10299 έγγραφό μου
να ολοκληρωθεί η έρευνα
η οποία αφορά τα έτη
2004,2005,2006,2007
και 2008. Επίσης στις
28/12 με το 10303
έγγραφό μου προς την
συγκεκριμένη επιχείρηση,
ζητώ να δοθεί κάθε δυνατή
πληροφόρηση
προς
τους ορκωτούς λογιστές
του Δήμου, ώστε να
διευκρινιστεί η λογιστική
διαφορά που ερευνάται.
Στις 28/12 στέλνω στους
Ορκωτούς Λογιστές το
με α.π. 10304 έγγραφό
μου που αναφέρει την
ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. για την διεξοδική
διερεύνηση του θέματος.
Στις 11/01/2010, στέλνω
στους Ορκωτούς Λογιστές
το με α.π. 94 έγγραφό
μου προκειμένου να
επιδείξουν τη μέγιστη
επιμέλεια για την ταχύτερη
δυνατή ολοκλήρωση της
ΕΔΕ». Και η επιστολή
του δημάρχου καταλήγει
«σας διαβεβαιώ ότι μόλις
ολοκληρωθεί η ΕΔΕ
και βγει το πόρισμά της
θα το δημοσιοποιήσω
και το θέμα αυτό θα το
εξαντλήσω μέχρι τέλους
και εφόσον υπάρχουν
ποινικές ή άλλες ευθύνες
αυτές θα καταλογιστούν
ανεξαρτήτως προσώπων.
Γιατί ούτε ο Δήμος, ούτε
εγώ ως Δήμαρχος έχουμε
να φοβηθούμε τίποτε ή
να κρύψουμε κάτι ή να
καλύψουμε κανέναν και
μάλιστα για υποθέσεις
που αφορούν παρελθόντα
έτη».

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ
SIEMENS
NEF
ARISTON

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ τηλ.:22890 27071 ΚΙΝ.:6932289826
Email :svlmyko@otenet.gr
fax: 22890 27591
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BOSH
PITSOS
WHIRPOOL

Νέο Λιµάνι - Τούρλος
τηλ. 22890 25181

Μ ενδιαφέρουν
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 2009 στο μυθιστόρημά
«ΙΜΑΡΕΤ, Στη σκιά του ρολογιού»

www.mykonosfm981.com

O Νο 1 ενημερωτικός &
ψυχαγωγικός σταθμός
από το
1990
�οντά
σας
Νέα Κυκλοφορία

✓

Συλλογή διηγημάτων «7:30 μ.μ.
στην οδό Μασσαλίας»
Εκδόσεις: ΟΣΕΛΟΤΟΣ
Συγγραφείς: Ροδούλα Ζορμπά˛, Ελένη Καρακατσάνη, Ελευθερία Μπαφαλούκα, Έλσα Παντοπούλου,
ΚίρκηΡαφαηλίδου,ΡόηΣκάρα
Διάσταση: 14 Χ 21, Σελίδες: 160

Έξι γυναίκες γνωρίστηκαν σε σεμινάριο δημιουργικής γρα¬φής, ανάμεσά τους και η Μυκονιάτισσα
πλέον, Ελένη Καρακατσάνη, σύζυγος γνωστού
επιχειρηματία του νησιού, εδώ και χρόνια αναζητά
διεξόδους δημιουργικές και μία από αυτές είναι
και η συγγραφή. Οι επτά γυναίκες μετά την πρώτη
τους επαφή, συναντιούνται επίμονα επί επτά χρόνια. Βουτώντας την πένα τους σε παρελθοντικές
και μέλλουσες εικόνες, γράφουν έχοντας προσηλωμένο το βλέμμα τους στο παρόν.
Χαράζουν γράμματα σε λευκές σελίδες, όπου
επιτρέπεται να κάνουν λάθη, να μοιράζο¬νται, να
αντιστέκονται στη μοναξιά του ενός. Η συλλογή
διηγημάτων, «7:30 μ.μ. στην οδό Μασσαλίας»,
προήλθε από τις συναντήσεις τους αυτές.
Οι συγγραφείς ανήκουν επαγγελματικά σε διαφορετικούς χώρους και ηλικιακά σε διαφο¬ρετικές
γενιές. Η καθεμία έχει το δικό της ύφος. Διαλέγει
για τις ιστορίες της το δικό της μυθο¬πλαστικό πεδίο, που μπορεί να είναι η επιστημονική φαντασία,
ο ρεαλισμός, ο σουρεαλισμός, ο ρομαντισμός. Η
οπτική όλων είναι ωστόσο στενά συνδεδεμένη με
τη πραγματικότητα στην οποία ζούμε, αντλεί από
σύγχρονους προβληματισμούς, μιλάει για τα ίδια
γνωστά συναισθή¬ματα που ανέκαθεν ταλανίζουν
ή απογειώνουν τους ανθρώπους.

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
Νο 3
Συγνώμη πού σ'
αγάπησα,
χωρίς να σε
ρωτήσω.
Αν σε πειράζει
κάνε μου,
κάτι να σε
μισήσω!!!

21/3 - 20/4

w

Ο εγωισμός σας δεν είναι ο
καλύτερος σύμβουλος αυτή την
εποχή που έχετε ανάγκη τους
άλλους.
Στον αισθηματικό σας τομέα θα
υπάρξουν εντάσεις, φροντίστε να
βρείτε λύσεις για να μην γίνουν
μόνιμες.
Οικονομικά θα πρέπει να βάλετε,
επιτέλους τάξη στα οικονομικά
σας.

ΤΑΥΡΟΣ

21/4 - 20/5

[

Ο Ιανουάριος είναι μήνας που
θα πετύχετε ένα στόχο στον
επαγγελματικό σας χώρο.
Στον αισθηματικό τομέα θα
πάρετε αποφάσεις για μια σχέση
σας που δεν σας δίνει αυτά που
εσείς επιθυμείτε.
Οικονομικά
έχετε
ξεφύγει
από τα όριά σας και αυτό το «
πληρώνετε».

ΔΙΔΥΜΟΙ

21/5 - 21/6

22/6 - 22/7

Είσαι λουλούδι
στη ζωή,
στολίδι στην
καρδιά μού.
πού έχεις γίνει
τώρα πια,
κομμάτι στα
όνειρα μού!!!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Άρτα 1854. Τουρκοκρατία. Δύο αγόρια γεννιούνται την ίδια νύχτα, ένας
Έλληνας κι ένας Τούρκος, και η μοίρα τούς κάνει ομογάλακτους. Το
μυθιστόρημα παρακολουθεί τη ζωή τους με φόντο την άγνωστη στο
πλατύ κοινό ιστορία της περιοχής, και όχι μόνο.
Μια ολόκληρη εποχή αναπαρίσταται με μοναδικό τρόπο και χωρίς
προκατάληψη παράλληλα με την περιπέτεια, τη δράση, τον έρωτα,
τις κωμικές ή τις τραγικές καταστάσεις ενώ, μέσα από τις πολλαπλές
αναγνώσεις που προσφέρει το βιβλίο, μεταφέρεται το μήνυμα
της ανθρωπιάς και της συνύπαρξης των λαών στo πλαίσιo μιας
πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Πώς να την
μάθω την
καρδιά,
να λέει και το
όχι;
Πάντα το ναι
στα χείλη της,
έχει κι ας με
πληγώσει!!!

Αν μ' αρνηθείς
μην μού το πεις,
άλλο μη νιώσω
πόνο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟ
Ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε στο χωριό Μελάτες της Άρτας το
1960. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές, δύο μυθιστορήματα και
μία συλλογή διηγημάτων. Από το 1995 έχει υπογράψει τους στίχους
65 τραγουδιών, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.

Γιώργος Φουντουλάκης
ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΣΤΟΝ
ΜΥΚΟΝΟΣ FM 98,1
STEREO

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

t

Τώρα είναι η εποχή να κάνετε
το καινούργιο ξεκίνημα που
επιδιώκατε και επιθυμούσατε
καιρό.
Στον αισθηματικό τομέα στήριξη
στα προβλήματά σας από τον
σύντροφό σας που είναι πάντα
δίπλα σας.
Στον οικονομικό τομέα θα
έχετε πιέσεις αυτή την εποχή
από πρόσθετες οικονομικές
υποχρεώσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θέλω με την
ψευδαίσθηση,
να ζω τού
ονείρου μόνο!!!

Είσαι ανάμνηση
τού χθες,
πού δεν μπορώ
να σβήσω.
Σε σκέφτομαι
και σ' αγαπώ,
μα δεν σε θέλω
πίσω!!!

e

Βρείτε τις άκρες με τον σύντροφό
σας, τώρα θα πρέπει να πάρετε
σοβαρές αποφάσεις.
Στον αισθηματικό τομέα
νιώθετε παραμελημένοι από τη
συμπεριφορά του συντρόφου
σας.
Στον οικονομικό σας τομέα
πιέσεις από ανοίγματα που έχετε
κάνει το τελευταίο διάστημα.

ΤΟΠ 10

ΞΕΝΟ

ΤΟΠ 10

ΕΛΑ ΝΥΧΤΑ

ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ

1

BODIES

ROBBIE WILLIAMS

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ

ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

2

SWEET DREAMS

BEYONCE

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΝΤ.ΡΕΜΟΣ

3

SEXY BITCH

DAVID GUETTA feat.AKON

ΦΤΑΙΩ

ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

4

HUSH HUSH

PUSSYCAT DOLLS

ΑΝΑΠΟΔΑ

ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

5

OUTTA HERE

ESMEE DENTERS

ΩΠΑ, ΩΠΑ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

6

RUN THIS TOWN

JAY Zfeat RIHANNA & K,WEST

ΩΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ

7

HOLIDAY

DIZZEE RASCAL

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ

ΔΕΣΠ. ΒΑΝΔΗ

8

DANCE WITH SOMEBODY

MANDO DIAO

ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΔΕΝ ΚΛΑΙΝΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

9

PAPARAZZI

LADY GaGa

ΕΚΛΕΙΣΑ ΘΕΣΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ

10

CELEBRATION

MADONNA

TA
ΚΡΙΟΣ

Το Βραβείο αναγνωστών για το 2009 που έχει θεσπίσει το Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) απονεμήθηκε λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου
στο αγαπημένο μυθιστόρημα χιλιάδων αναγνωστών, το μυθιστόρημα
του Γιάννη Καλπούζου με τίτλο Ιμαρέτ, τη σκιά του ρολογιού.
Άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, θαυμαστές, πιστοί
αναγνώστες και καρδιακοί φίλοι από την Αθήνα αλλά και από την
Άρτα, τόπο καταγωγής του Γιάννη Καλπούζου, που παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση για να τιμήσουν τον γνωστό συγγραφέα είχαν κατακλύσει τον
ΠΟΛΥΧΩΡΟ Μεταίχμιο όπου έγινε η εκδήλωση. Σε ζεστή ατμόσφαιρα
η διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ, κα Κατρίν Βελισσάρη, και ο Υφυπουργός
Οικονομικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης, έδωσαν το Βραβείο, το οποίο
φιλοτέχνησε ο δημιουργός Διαμαντής Αϊδίνης, στον συγγραφέα.
Το ΙΜΑΡΕΤ κυκλοφορεί και σε ειδική συλλεκτική έκδοση υπογεγραμμένη
από τον συγγραφέα (πανόδετη με χρυσοτυπία και βαθυτυπία).
Πατώντας στο παρακάτω link μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό
υλικό από την εκδήλωση.

ΑΣΤΡΑ

ΛΕΩΝ

ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ( 15/1 - 31/1 )

23/7 - 23/8

y

Τα οικονομικά θέματα είναι στο
προσκήνιο. Συμπεριφερθείτε με
σύνεση αν θέλετε να ξεπεραστούν
δυσκολίες.
Στον αισθηματικό σας τομέα
νιώθετε την ανάγκη να μείνετε
αυτό το διάστημα μόνοι σας.
Στον οικονομικό σας τομέα
ευθύνες
και
χρέη
σας
δημιουργούν άγχος και ένταση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

24/8 - 22/9

]

Μη βιάζεστε δώστε χρόνο στα
θέματα που σας απασχολούν θα
δείτε ότι όλα θα πάνε καλά.
Στον αισθηματικό τομέα θα
γνωρίσετε ένα άτομο που θα
εξελιχθεί σε μια σοβαρή σχέση
με προοπτικές.
Στον οικονομικό σας τομέα
θα ξεκινήσετε μια καινούργια
δουλειά με πρόσθετα οικονομικά
βάρη.

ΖΥΓΟΣ

23/9 - 22/10

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
u

Σας δίνετε μια ευκαιρία να
ξεπεράσετε δυσκολίες από το
παρελθόν εκμεταλλευτείτε το
διάστημα αυτό.
Στον αισθηματικό τομέα θα
ζήσετε ένα κεραυνοβόλο έρωτα
χωρίς προοπτικές στο μέλλον.
Οικονομικά θα πρέπει να
βάλετε πρόγραμμα γιατί είναι
δύσκολη περίοδος με ιδιαίτερες
υποχρεώσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 23/10 - 22/11

p

Από τον οικογενειακό χώρο
συμβαίνουν όλες οι πιέσεις αυτό
το διάστημα. Δείξτε ψυχραιμία.
Στον αισθηματικό τομέα ο
σύντροφός σας έχει παράπονα
από τη στάση σας, βρείτε
σύντομα λύση.
Στον οικονομικό σας τομέα
προσέξτε τις σπατάλες αυτό το
διάστημα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

23/11 - 21/12

o

Ο Ιανουάριος είναι μήνας
που θα πρέπει να κινηθείτε
συγκρατημένα και μεθοδικά.
Στον αισθηματικό τομέα εντάσεις
και γκρίνια χωρίς σοβαρούς
λόγους.
Στον οικονομικό τομέα θα
υποχρεωθείτε να βάλετε τάξη σε
παλιούς λογαριασμούς που σας
πιέζουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

22/12 - 19/01

r

Είναι καιρός να βάλετε σε
εφαρμογή τους στόχους σας
που είχαν μείνει πίσω λόγω
δυσκολιών.
Στον αισθηματικό τομέα θα
ζήσετε τον έρωτα απόλυτα,
γίνετε όμως επιφυλακτικοί γιατί
δεν θα κρατήσει πολύ αυτή η
ευτυχία.
Στον οικονομικό σας χώρο
ευκαιρίες να ξεπεράσετε χρέη
σας που σας ταλαιπωρούν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

20/01 - 19/2

q

Ο Ιανουάριος σας χαρίζει λάμψη.
Η παρουσία του Δία σας φέρνει
τύχη και άνοδο.
Στον αισθηματικό τομέα θα
πρέπει να έρθετε και στη θέση
του συντρόφου σας για να
καταλάβετε τις αντιδράσεις του.
Στον οικονομικό τομέα ευνοϊκό
διάστημα για τους στόχους σας
στο τομέα αυτό.

ΙΧΘΥΕΣ

20/2 - 20/3

i

Δεν είναι καιρός για αποφάσεις.
Κοιτάξτε να κρατήσετε τα
κεκτημένα σας. Είναι μια δύσκολη
περίοδος.
Στον αισθηματικό τομέα θα
πρέπει να ξεπεράσετε μια πικρία
που νιώθετε από τη συμπεριφορά
του συντρόφου σας.
Στον οικονομικό τομέα να είστε
προσεκτικοί στις συναλλαγές σας
αυτή την εποχή.

Μ ενδιαφέρουν

Χειρουργικές επεμβάσεις
χωρίς τομές!
•
Νέα, επαναστατική μέθοδος πραγματοποιείται μέσω του ομφαλού
•
Εφαρμόζεται και
στην Ελλάδα στον τομέα
της γυναικολογίας

Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς τομές υπόσχεται μία νέα, επαναστατική μέθοδος, που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα στον τομέα της γυναικολογίας. Η επέμβαση γίνεται μέσω του ομφαλού και η ασθενής
πλέον χειρουργείται κι επιστρέφει σπίτι χωρίς να αισθάνεται ότι έχει
χειρουργηθεί.
«Η νέα μέθοδος αποτελεί μετεξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία είναι η πιο σημαντική καινοτομία της χειρουργικής
επιστήμης τα τελευταία 50 χρόνια. Έδωσε τη δυνατότητα στους
ασθενείς να μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα με
ελάχιστο πόνο και γρήγορη επιστροφή στην εργασία τους». Η λαπαροσκοπική χειρουργική ξεκίνησε με απλές επεμβάσεις (π.χ. σκωληκοειδίτιδα, χολή) και επεκτάθηκε σε όλες σχεδόν τις επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γυναικολογικών, όπως: αφαίρεση κυστών,
ενδομητρίωσης, ινομυωμάτων, ακόμη και ολικών υστερεκτομών. Οι
ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι την ίδια ημέρα ή την επομένη με
ελάχιστο πόνο.
Σήμερα, κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι πραγματοποιούνται περισσότερες από 4 εκατομμύρια λαπαροσκοπικές, χειρουργικές επεμβάσεις. Η παραδοσιακή λαπαροσκοπική επέμβαση απαιτεί 3 έως 5
μικρές τομές στην κοιλιακή χώρα και προκαλεί 2 έως 4 μόνιμες ουλές. Επί σειρά ετών, οι χειρουργοί διεθνώς αναζητούσαν μεθόδους
και εργαλεία, που απαιτούν λιγότερες τομές και δεν αφήνουν ουλές. Και φαίνεται ότι τα κατάφεραν με τη μέθοδο S.P.L. (Single Port
Laparoscopy), η οποία έχει παρουσιαστεί τους τελευταίους μήνες.
«Με τη νέα μέθοδο, όλη η επέμβαση διενεργείται μέσω μόνο μίας
οπής, αυτής του ομφαλού. Ο χειρουργός τοποθετεί έναν ειδικό καθετήρα στον ομφαλό του ασθενή και από εκεί εισάγει ταυτοχρόνως
όλα τα αναγκαία εργαλεία και κάμερες. Παράλληλα, μειώνεται η
καταπόνηση του χειρουργού και του εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο των εργαλείων». Πέραν του άψογου αισθητικού αποτελέσματος,
έχει βρεθεί ότι είναι λιγότερος και ο πόνος. Γενικά, ο πόνος που νοιώθουν οι ασθενείς μετά από μία επέμβαση (ανοιχτή ή λαπαροσκοπική) οφείλεται στον τραυματισμό των μυών, που βρίσκονται κυρίως
στην περιοχή της κοιλιάς.
Στην περίπτωση της παραδοσιακής, λαπαροσκοπικής επέμβασης, ο
πόνος είναι μικρός και αντιμετωπίζεται μόνο με απλά παυσίπονα ή
αντιφλεγμονώδη και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του μέσα σε 24ώρες. «Με τη νέα μέθοδο, ο πόνος είναι
ακόμη πιο ήπιος. Έτσι, η ασθενής πλέον χειρουργείται και επιστρέφει
σπίτι χωρίς να αισθάνεται ότι έχει χειρουργηθεί».
Γενικά, όλοι οι ασθενείς που μπορούν να υποβληθούν σε λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση, μπορούν να υποβληθούν και στη
νέα μέθοδο. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν άτομα, που έχουν
υποβληθεί σε πολλές, μείζονες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα ή
που είναι παθολογικά παχύσαρκοι, δεδομένου ότι και οι δύο αυτές
καταστάσεις περιορίζουν την ορατότητα και την κίνηση μέσα στην
κοιλιά.
Στο εξωτερικό, η μέθοδος S.P.L. γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τους τελευταίους μήνες και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί ένα ευρύ
φάσμα επεμβάσεων, όπως χολοκυστεκτομές, σκωληκοειδεκτομές,
λύσεις συμφήσεων, αποκατάστασεις βουβωνοκήλης, νεφρεκτομές,
προστατεκτομές, κιρσοκήλες κ.ά. Στη χώρα μας, εφαρμόζεται με επιτυχία στον τομέα της γυναικολογίας.
Στέφανος Χανδακάς MD MBA PhD*Μαιευτήρας –Ενδοσκοπικός Χειρουργός-Γυναικολόγος, Λέκτωρας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Συνεργάτης του
ιατρικού περιοδικού www.iator.gr
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Ερευνητική αποστολή: Οι
φάλαινες του Αιγαίου
Ολοκληρώθηκε
στα
τέλη
Νοεμβρίου η φθινοπωρινή
ερευνητική αποστολή από τη
θαλάσσια ερευνητική ομάδα
του Αρχιπελάγους, για την
καταγραφή των πληθυσμών
των θαλάσσιων θηλαστικών
στο ανατολικό Αιγαίο με τη
συνεργασία
εξειδικευμένων
επιστημόνων από πανεπιστήμια
του εξωτερικού. Αντικείμενο
της έρευνας ήταν η φάλαινα
Φυσητήρας
(Physeter
macrocephalus), είδος το
οποίο για χιλιάδες χρόνια
μεταναστεύει
διαπλέοντας
το Αιγαίο και κοσμεί διαρκώς
με την παρουσία του τις
ελληνικές θάλασσες.Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε
με
τα
σκάφη
του
Αρχιπελάγους
“Νηρέας” και “Πηνελόπη”,
καθώς και με σκάφος της
περιοχής,
που
συμμετέχει
κατά καιρούς εθελοντικά στις
δράσεις του Αρχιπελάγους.
Οι περιοχές έρευνας ήταν το
κεντρικό, βόρειο και ανατολικό
Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα
η περιοχή από Αμοργό έως το
πέρασμα μεταξύ Μυκόνου Ικαρίας (δυτικά της Χίου), και το
βαθύ θαλάσσιο φαράγγι στην
περιοχή ανάμεσα στη Χίο και
την Ικαρία. Κατά τη διάρκεια της
αποστολής, όπου καλύφθηκαν
περισσότερα από 2000 ναυτικά
μίλια, καταγράφηκαν σε 49
προσεγγίσεις, 27 διαφορετικοί
φυσητήρες. Καταγράφηκε ο
αριθμός, το γένος, η ηλικιακή
ομάδα και η μεταναστευτική
συμπεριφορά
των
πληθυσμών. Επίσης έγινε φωτοταυτοποίηση,
ακουστική
καταγραφή και επεξεργασία
των
ήχων
επικοινωνίας.Η
μελέτη αυτών των σπάνιων
θαλάσσιων θηλαστικών είχε
ανέκαθεν
αντικειμενικές
δυσκολίες, λόγω της ιδιαίτερης
φυσιολογίας και συμπεριφοράς
των φυσητήρων (πρόκειται
για είδος που μεταναστεύει

συνεχώς και περνά αρκετό
χρόνο κάτω από το νερό και σε
μεγάλα βάθη) και απαιτήθηκε η
συνδυαστική και συγκροτημένη
προ-σπάθεια από 3 σκάφη και
μεγάλο αριθμό ερευνητών και
εθελοντών
επιστημόνων.Τα
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν
θα προστεθούν στη διαρκή
έρευνα που υλοποιεί το
Αρχιπέλαγος τα τελευταία 12
χρόνια στα θαλάσσια θηλαστικά
σε διάφορες περιοχές των
ελληνικών
θαλασσών,
με
στόχο να προσφέρει μία
όσο το δυνατόν πληρέστερη
εικόνα της κατάστασης των
πληθυσμών αυτών των σπάνιων
ειδών στις θάλασσές μας.
Οι φυσητήρες των ελληνικών
θαλασσών, συνεχίζουν να
αποτελούν στις μέρες μας ένα
άγνωστο είδος για το ευρύ
κοινό, γεγονός που φανερώνει
την άγνοια που επικρατεί για
αυτή τη μοναδική κλειστή
θάλασσα και τη σπάνια πανίδα
και χλωρίδα που φιλοξενεί.

Αν και η διεθνής επιστημονική
κοινότητα αναγνωρίζει ότι
οι ελληνικές θάλασσες και
κυρίως το Αιγαίο στηρίζουν
τους
σημαντικότερους
εναπομείναντες πληθυσμούς
θαλάσσιων
θηλαστικών
στη Μεσόγειο, η απουσία
στοιχειωδών
μέτρων
διαχείρισης, σε συνδυασμό
με
το
χαμηλό
επίπεδο
περιβαλλοντικής
παιδείας,
συνθέτουν ένα πολύ επικίνδυνο
σκηνικό για την επιβίωση
αυτής της τεράστιας φυσικής
και ιστορικής κληρονομιάς.Η
ιδιαίτερα
υψηλή
κίνηση
εμπορικών
πλοίων
χωρίς
ουσιαστικό κεντρικό έλεγχο,
η απουσία αποτελεσματικού
πλάνου αντιμετώπισης πιθανού
θαλάσσιου ατυχήματος και
η αυξανόμενη ρύπανση των
θαλάσσιων οικοσυστημάτων
δεν αφήνει πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας.Απαιτείται
η
άμεση εφαρμογή ουσιαστικών και λειτουργικών μέτρων
προστασίας των θαλασσών
(όπως
εφαρμόζονται
στα
περισσότερα
αναπτυγμένα
κράτη του κόσμου) για να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί
ένα πιθανώς ολέθριο θαλάσσιο
ατύχημα.
Όπως αναφέρουν τα μέλη
της αποστολής «οφείλουμε
να συνειδητοποιήσουμε ότι
το μέλλον του Φυσητήρα και
των άλλων σπάνιων ειδών
στα
ελληνικά
θαλάσσια
οικοσυστήματα διακυβεύεται
καθημερινά και καθορίζεται
τις τελευταίες δεκαετίες από
καθαρά τυχαίους παράγοντες.
Η επικίνδυνη και ανεύθυνη
συμπεριφορά, σε συνδυασμό
με την εκούσια μετατόπιση της
περιβαλλοντικής
ανησυχίας
σε άλλα μήκη και πλάτη του
πλανήτη, απειλούν καθημερινά
το προσδόκιμο ζωής του
ελληνικού θαλάσσιου πλούτου»
καταλήγουν.

Η βιολογία του Φυσητήρα (Physeter macrocephalus)
Η φάλαινα φυσητήρας είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος είδος θαλάσσιου θηλαστικού που
συναντάται τακτικά στις ελληνικές θάλασσες.
Οι αρσενικοί ξεπερνούν τα 18 μέτρα σε μήκος και τους 50 τόνους σε βάρος, ενώ οι θηλυκοί
έχουν μέσο μήκος 12 μέτρα και βάρος 20 τόνους. Παρά το μεγάλο μέγεθός τους, δεν αποτελεί
κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο.
Είναι είδος μεταναστευτικό και πελαγικό, και η διάρκεια ζωής τους ξεπερνά τα 70 έτη. Τα θηλυκά
σχηματίζουν κοινωνικές ομάδες με τα νεότερα άτομα, ενώ τα αρσενικά ζουν μοναχικά.
Ο φυσητήρας χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να καταδύεται σε βάθη που ξεπερνούν
τα 2000 μέτρα και η παραμονή του στον βυθό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 1 ώρα.
Αναδύεται στην επιφάνεια και παραμένει περίπου 10 λεπτά για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες
αναπνοές πριν την επόμενη κατάδυση.
Ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερα εξελιγμένο εγκέφαλό του και για την σύνθετη ικανότητα επικοινωνίας
και την πολύπλοκη κοινωνική συμπεριφορά του.
Τρέφεται κυρίως με μεσοπελαγικά κεφαλόποδα και βαθύβια ψάρια, είδη που δεν μπορεί να
εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος. Έτσι η υπεραλίευση που έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια οι
ελληνικές θάλασσες, δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον Φυσητήρα. Οι κύριοι παράγοντες που απειλούν
τους πληθυσμούς τους είναι η ρύπανση των θαλασσών, καθώς και οι προσκρούσεις με πλοία.
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τους μαθητές της
«Σύγχρονης Παιδείας»
Το
απόγευμα
της
Τετάρτης,
16
Δεκεμβρίου
2009,
τα
εκπαιδευτήρια
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ
πραγματοποίησαν
τη
Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους στο
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο.
Στον κατάμεστο από θεατές χώρο
του θεάτρου, οι μαθητές των
εκπαιδευτηρίων, νήπια, δημοτικό,
γυμνάσιο,
λύκειο,
χόρεψαν,
τραγούδησαν,
απήγγειλαν,
υποδυθήκαν θεατρικούς ρόλους.
Τα παρατεταμένα χειροκροτήματα του
κοινού αντάμειψαν τις προσπάθειές
τους ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν
το υψηλό επίπεδο των επί σκηνής
δρωμένων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο δήμαρχος κ. Α.
Κουσαθανάς-Μέγας, ο αντιδήμαρχος
κ. Βαμβακούρης, η Πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Μ. Αποστόλου και η δ.σ. κα Ε.
Γρυπάρη καθώς και ο επικεφαλής της
παράταξης ΜΥΚΟΝΟΣ – ΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΡΑ κος Α. Φιορεντίνος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα
στους θεατές ήταν και ο κ. Σάββας
Κατρακάζας, διευθυντής του 1ου
δημοτικού σχολείου Μυκόνου.

παιδική μας ηλικία αντλούμε για όλη
την υπόλοιπη ζωή μας, αναμνήσεις,
γνώσεις αλλά και συναίσθημα.
Ίσως γι’ αυτό, για τους μεγάλους,
τα Χριστούγεννα είναι ένας δρόμος
επιστροφής στην παιδική ηλικία και κάθε
συμμετοχή σε μια χριστουγεννιάτικη
γιορτή είναι μια αναβίωση ενός
αυθεντικού συναισθήματος.
Για τους μαθητές μας, πάλι, για τους
μικρούς και μεγαλύτερους νέους,
είναι μια εμπειρία εμβάπτισης σε
καινούρια πράγματα, συμμετοχής σε
κάτι συλλογικό, γνώσης εκείνων των
πραγμάτων που αποτελούν την κοινή
μας πολιτισμική κληρονομιά.
Είναι το γέμισμα της δικής τους
παρακαταθήκης απ’ όπου και οι ίδιοι θ’
αντλούν ως ενήλικες.
Απ’ αυτές τις σκέψεις κινούμενοι
και με φόντο την ενσάρκωση του
Θεανθρώπου και του μηνύματός της,
που είναι η αγάπη, προσπαθήσαμε όλοι
μαζί, μαθητές και διδάσκοντες ώστε να
κρατήσουμε για λίγο το ενδιαφέρον
σας και ν’ ανταλλάξουμε όλοι μαζί εδώ
απόψε από καρδιάς την ευχή, ‘Χρόνια
πολλά’!

Μκοινωνία

Ευχές και επισκέψεις αγάπης

Την Παραμονή των Χριστουγέννων,
Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου, το πρωί,
ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε, κατά το
έθος, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο τα
Σχολεία της Σύρου, τη Φιλαρμονική του
Δήμου
Ερμουπόλεως,
παραδοσιακά
συγκροτήματα και πλήθος μεμονωμένων
παιδιών, που του έψαλαν τα Κάλαντα.
Τα Χριστούγεννα, Παρασκευή, 25
Δεκεμβρίου,
ιερούργησε
στον
Ι.
Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος.
Το Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου, το πρωί,
χοροστάτησε στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου, επι τη εορτή των Αγίων Δέκα,
προστατών του ιστορικού Συνδέσμου
Κρητών Σύρου.
Στη συνέχεια, μαζί με τον Επίσκοπο
των Ρωμαιοκαθολικών κ. Φραγκίσκο
Παπαμανώλη επισκέφθηκαν τα Γηροκομεία
του Αγίου Ιωάννου Ταλάντων, του Αγίου
Παντελεήμονος και της Ρκαθολικής Επισκοπής Σύρου καθώς και το Νοσοκομείο
Σύρου, στα οποία έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό και έντονες εκδηλώσεις αγάπης,
και ευχήθηκαν στους τροφίμους, τους νοσηλευομένους καί τους εργαζομένους σ’
αυτά χρόνια πολλά με υγεία.
Λίγες μέρες νωρίτερα την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου, το πρωί, ο κ. Δωρόθεος βρέθηκε
στη Μύκονο και ιερούργησε στον Ι. Ναό Παναχράντου Χώρας, στη ιερά μνήμη του
Αγίου Μοδέστου, τον οποίο τιμούν ιδιαιτέρως τα μέλη του Γεωργοκτηνοτροφικού
Συνεταιρισμού και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών της Μυκόνου.

Η γιορτή έκλεισε με τα κάλαντα
που τραγούδησαν μαθητές και
διδάσκοντες μαζί.
Οι διευθυντές ευχαρίστησαν τους
γονείς των μαθητών τους αλλά και
τους Μυκονιάτες που τίμησαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση.
Επίσης, ευχαρίστησαν τους μαθητές
για τη συμμετοχή τους και την
προσπάθειά τους καθώς και τους
διδάσκοντες και το υποστηρικτικό
προσωπικό που συνέβαλαν στην
αρτιότητα της γιορτής.
Παραθέτουμε το κείμενο που
συνόδευε το πρόγραμμα της
εκδήλωσης:
Λένε ότι εμείς οι άνθρωποι, από την

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

SUPER MARKET
ΒΕΡΓΙΝΑ
ΤΣΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΛΑΣΤΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ ΤΗΛ. 22890 27527
Διανομή κατ’οίκον με ένα τηλεφώνημα

Μενδιαφέρουν
Χριστουγεννιάτικα
Κάλαντα από την

Βιντεάκι για τον Πέτρο τον
Πελεκάνο από δύο Μυκονιάτες

Μουσική Σχολή
Δ. Φίννις
Τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
έψαλλαν όπως κάθε χρόνο
έτσι και εφέτος οι σπουδαστές
της Μουσικής Σχολής Δημήτρη
Φίννις, την Παραμονή των
Χριστουγέννων στους δρόμους
της
Μυκόνου.
Οι
μικροί
καλαντιστές, με αμείωτο ζήλο και
πολύ κέφι επισκέφθηκαν αρχικά
το Δημαρχείο και στη συνέχεια
περιπλανήθηκαν
στη
Χώρα,
σκορπώντας με τις μελωδικές
φωνές και τα μουσικά τους όργανα
το πνεύμα των Χριστουγέννων
στους περαστικούς. Σύμμαχος
των παιδιών ο καιρός που σε
συνδυασμό με τη γενναιοδωρία
των περαστικών αντάμειψαν την
προσπάθειά τους με το ποσό
των Ευρώ 1.116,14, τα οποία
κατατέθηκαν υπέρ των σκοπών
του Συλλόγου Γονιών Παιδιών
με Νεοπλασματική Ασθένεια
«ΦΛΟΓΑ». Με την ίδια καλή
διάθεση αντιμετώπισαν τα παιδιά
και την έκπληξη που τα περίμενε
στο τέλος της περιήγησής
τους: λόγω της καλοσύνης τα
καφενεία ήταν γεμάτα και έτσι οι
μικροί μουσικοί απόλαυσαν την
καθιερωμένη ζεστή σοκολάτα
κατά μήκος του γιαλού με πολύ
ενθουσιασμό και πολλά γέλια.
Και του χρόνου παιδιά να μας τα
ξαναπείτε!

Ένα έργο αφιερωμένο στη σιωπηλή εργασία των Μυκονιατών, μέσα
από ένα έμβλημα που αντιπροσωπεύει την ανιδιοτελή προσφορά
των περισσότερων από αυτούς που πάλεψαν με την ανάγκη της
προόδου, την αλλαγή και τις επιταγές των εποχών, προσφέροντας
χωρίς βοήθεια τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα μας μια
διεθνή παρουσία με καταξίωση στον τομέα τουρισμός, ποιον άλλο
τον αγαπημένο σε όλους Πέτρο τον πελεκάνο .
Το πνεύμα αυτό, μεταφέρεται σε κάθε ανάδοχο του με την ίδια
ζέση και προσφορά σε δωρεάν εργασία για τον τουρισμό .
Την ιστορία αυτή από ένα αυγό … όπως το αυγό της δημιουργίας
του κόσμου θα φέρει μια νέα ζωή. Αυτή η ζωή του παράξενου
πτηνού του παγκοσμίου φήμης Πέτρου του πελεκάνου από τα
τέλη του 50, γραφεί ένα animation με σύνθεση από φωτογραφίες
εκείνης της εποχής έναν κινούμενο τύπο τον Πέτρο τον Πελεκάνο
της Μυκόνου μια συγκινητική ιστορία, σαν αυτή στις ταινίες του
Τσάρλι Τσάπλιν. Με μουσικές παντός καιρών και σκηνικών, επίσης
χωρίς λόγια, μόνο λεζάντες σαν του βωβού σινεμά γιατί η ιστορία
του νησιού της Μυκόνου, για όσους πραγματικά ξέρουν σε αφήνει
δακρυσμένο χωρίς λόγια, φωνάζουν οι ανίδεοι και κακοί που
καλύπτουν με θόρυβο τα δικά τους ανομήματα και υστερόβουλες
σκέψεις .
Ο τύπος του πελεκάνου, σχεδιαστικέ καρέ, σε απλοϊκή και τρυφερή
απόδοση από την ζωγράφο συγγραφέα Μαρινα Πετρή. Η ίδια έκανε
τη σκηνοθεσία και επιλογή φωνογραφιών και μουσικής. Ο Μάρκος
Ζουγανέλης έκανε την μουσική – τεχνική επεξεργασία ,όπως και
την δημιουργία των εφέ .
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Δραστηριότητα Συλλόγων
Παραδοσιακό πανηγύρι από τον Απολλώνιο

Στις 13 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή ο Απολλώνιος Όμιλος σε μια
προσπάθεια να αναβιώσει το παλιό παραδοσιακό πανηγύρι προσκάλεσε
τα μέλη και τους φίλους να έλθουν στο κελί του Αϊ Γιάννη στο
Κλουβά στου αξέχαστου μπαρμπά Μανώλη του Γλίνα, την Κυριακή
το απομεσήμερο κρατώντας καλαθάκι με τα καλούδια και μπουκάλι
κρασί. Η προσέλευση, σύμφωνα με την Πρόεδρο κα Μαρία Μπαρμπαρή,
ήταν απρόσμενη. Οι πίτες, οι μπακαλιάροι, οι σαλάτες, οι κεφτέδες, τα
χοιρινά, τα τυριά , περισσότερα από πολλά. Τα κρασιά άσπρα, κόκκινα,
μαύρα, γλυκά, μπρούσκα στόλισαν το απογευματινό τραπέζι. Και πάνω
στην ώρα ο Μιχάλης Κουνάνης (Μπαμπέλης) και ο Λευτέρης Συκινιώτης
(Καντενάσος) συνόδεψαν το φαγοπότι με σαμπούνα και ντουπάκι ώρες
ατέλειωτες. Μέχρι και χώρος για χορό βρέθηκε μέσα στο κελί αφού
οι καλοί παντού χωράνε. Έγινε γλέντι απρόσμενο, πολύ γέλιο με το
μακρύ και το κοντό των απλών ανθρώπων. Διψασμένοι για συντροφιά
, απόδραση από την καθημερινότητα έστω για λίγες ώρες, φάνηκε ότι
αποζητούν κάτι τέτοιες συνάξεις σαν φάρμακο ενάντια στην μοναξιά
του χειμώνα. Πρόθεση των μελών του συλλόγου είναι όπως αναφέρει
η Πρόεδρος «να το επαναλάβουμε κάπου στις απόκριες» και εξέφρασε
τις ευχαριστίες τους «προς όλους τους φίλους που πλαισίωσαν την
προσπάθειά μας καθώς και τους σαμπουνιέρηδες που χρωμάτισαν το
πανηγυράκι με την όμορφη παραδοσιακή μουσική τους».

εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών
SWISSPORT
ενδιαφέρεται να προσλάβει
στον Κρατικό Αερολιμένα Μυκόνου
Υπεύθυνο Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών
(Διευθυντή Σταθμού)
Απαραίτητα Προσόντα
. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
εργασίας
. Γνώση Νομοθετικών Διατάξεων Λειτουργίας Αερολιμένα
. Ηγετικές Ικανότητες & Οργανωτικές Δεξιότητες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους
σημειώματα στην διεύθυνση Τ.Θ 64 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης
ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@swissport.gr
Υπόψη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού
έως τη Δευτέρα 18/01/2010
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές και θα απαντηθούν

Η εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών
SWISSPORT

Η εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών
SWISSPORT

ενδιαφέρεται να προσλάβει στον Κρατικό Αερολιμένα Μυκόνου
Προϊσταμένους Τμημάτων , με τα ακόλουθα προσόντα

ενδιαφέρεται να προσλάβει στον Κρατικό Αερολιμένα Μυκόνου
προσωπικό των ακόλουθων ειδικοτήτων , με τα ακόλουθα προσόντα

1. Προϊστάμενοι Σταθμού Ελέγχου
. Απαραίτητη Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
εργασίας
. Γνώση Νομοθετικών Διατάξεων Λειτουργίας Αερολιμένα
. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

1. Υπάλληλοι Σταθμού Ελέγχου
Station Control (Ramp Agents & Load Control Agents) Κωδ. Θέσης (LC).
. Απόφοιτοι Λυκείου.
. Απαραίτητη Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
εργασίας
. Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο First
Certificate)
. Επιθυμητή πρόσθετη ξένη γλώσσα
. Γνώσεις Η/Υ

2. Προϊστάμενοι Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
. Απαραίτητη Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
εργασίας
. Γνώση Νομοθετικών Διατάξεων Λειτουργίας Αερολιμένα
. Άδεια Χειριστού
3. Προϊστάμενοι Οδηγοί Λεωφορείων Επιβατών
. Απαραίτητη Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
εργασίας
. Γνώση Νομοθετικών Διατάξεων Λειτουργίας Αερολιμένα
. Άδεια Οδήγησης Δ Κατηγορίας
4. Προϊστάμενοι Εργατών
. Απαραίτητη Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
εργασίας
. Γνώση Νομοθετικών Διατάξεων Λειτουργίας Αερολιμένα
. Άδεια Οδήγησης Β Κατηγορίας
Η εταιρεία προσφέρει
ικανοποιητικές αποδοχές, άριστο περιβάλλον εργασίας
και συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους
σημειώματα
στην διεύθυνση Τ.Θ 64 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης
ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@swissport.gr
Υπόψη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού
έως τη Δευτέρα 18/01/2010
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.

2. Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Operators Κωδ. Θέσης (OP)
. Άδεια Χειριστού
. Επιθυμητή Προϋπηρεσία 1 έτους σε αντίστοιχη θέση εργασίας
3. Οδηγοί Λεωφορείων Επιβατών
Drivers Κωδ.Θέσης (DR)
. Άδεια Οδήγησης Δ Κατηγορίας
. Επιθυμητή Προϋπηρεσία 1 έτους σε αντίστοιχη θέση εργασίας
4. Εργάτες
Loaders Κώδ. Θέσης (LD)
. Επιθυμητή Προϋπηρεσία 1 έτους σε αντίστοιχη θέση εργασίας
. Επιθυμητή Άδεια Οδήγησης Β Κατηγορίας
Η εταιρεία προσφέρει
ικανοποιητικές αποδοχές, άριστο περιβάλλον εργασίας
και συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους
σημειώματα
στην διεύθυνση Τ.Θ 64 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης
ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@swissport.gr
Υπόψη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού
έως τη Δευτέρα 18/01/2010
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.

Μ ενδιαφέρουν

14 Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010
Η Καλή μέρα από το πρωί φαίνεται…
Με το καλημέρα άρχισαν οι "μπαλωθιές"
στο δήμο. Το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί
δεν συγκρατήθηκε ούτε κατά την κοπή της
βασιλόπιτας. Ο πρώτος καβγάς της χρονιάς
είναι γεγονός καθώς το θέμα της πιθανής
υπεξαίρεσης και του σκανδάλου των χαμένων
διπλοτύπων έχει ανάψει φωτιές. Η αρχή έγινε
όταν ο δήμαρχος κατά την ομιλία του κάνοντας
τον απολογισμό της χρονιάς, άνοιξε το θέμα,
αναφέροντας τις κινήσεις που έχουν γίνει και
παράλληλα βάλλοντας έμμεσα κατά του αρχηγού
της αντιπολίτευσης αλλά και συμβούλων που
όπως είπε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
πολιτικά το θέμα λέγοντας χαρακτηριστικά «η
δημόσια ζωή της Μυκόνου ούτε ήταν, ούτε
και ποτέ θα γίνει Ρωμαϊκή αρένα, παρόλο που
κατά καιρούς εμφανίζονται επίδοξοι Ρωμαίοι
αυτοκράτορες». Αμέσως μετά την ομιλία του
δημάρχου, το λόγο ζήτησε ο κ. Φιορεντίνος.
O αρχηγός της μειοψηφίας τόνισε ότι τέτοιες
γιορτινές μέρες δεν ενδείκνυνται για να
ανοίξουν τόσο σοβαρά θέματα, ωστόσο εφόσον
αναφέρθηκε ο δήμαρχος θέλησε να διευκρινίσει

κάποια πράγματα, όμως δεν
του δόθηκε το μικρόφωνο.
Έτσι είπε απλά αναφερόμενος
προς τον κόσμο ότι όλα όσα
ανέφερε ο δήμαρχος αφενός
έγιναν μετά από παραινέσεις
και αφετέρου ότι έγιναν με
μεγάλη
καθυστέρηση
που
αγγίζει τα όρια της συγκάλυψης.
"Συνήγορος" του δημάρχου για
μία ακόμη φορά ο μέχρι πρότινος
σύμβουλος του κ. Φιορεντίνου,
Δ. Σκαγιάς ο οποίος έσπευσε
να πάρει το μέρος του κ. Μέγα,
ο οποίος φωνάζοντας διέκοψε
τον κ. Φιορεντίνο, και είπε ότι ο αρχηγός της
μειοψηφίας ψεύδεται και υπεραμύνθηκε των
ενεργειών του Δημάρχου. Ο κόσμος που είχε
κατακλύσει την δημαρχεία πάγωσε ενώ κάποιοι
δεν δίστασαν να επιτεθούν φραστικά στον κ.
Σκαγιά λέγοντάς του ότι κάποια στιγμή πρέπει
να μάθει και να ακούει. Στη συνέχεια φανερά
προβληματισμένος ο αρχηγός της μειοψηφίας

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο απο την κοπή της πίτας
έσπευσε να αποχωρήσει από το κτίριο. Το ίδιο
έκαναν τόσο η Πρόεδρος του Δ.Σ. Μαριγούλα
Αποστόλου και ο δ.σ. Νικόλας Σαλάχας οι
οποίοι αποχώρησαν φανερά εκνευρισμένοι
από τις αιτιάσεις του Δημάρχου, ενώ σε λίγα
λεπτά είχε αδειάσει από τον κόσμο και το
δημοτικό κατάστημα.Οι εξελίξεις τη νέα χρονιά

αναμένεται να είναι ραγδαίες. Η αρχή έγινε
και μόνο καλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η
συζήτηση συνεχίστηκε και στα καφενεία με τον
κόσμο αφενός προβληματισμένο και αφετέρου
μπερδεμένο να ζητά να χυθεί άπλετο φως στην
υπόθεση και να πιαστούν όποιοι και αν είναι
υπαίτιοι.

 Παγωμένη η κοινή γνώμη

ήδη
αναλάβει
της ευθύνες του
για τα χαμένα
διπλότυπα
και
έχει μετατεθεί σε
άλλη υπηρεσία.

 Οι καταγγελίες διαδέχονται

Στο ίδιο
συμβούλιο όμως
ο
σημερινός
αντιδήμαρχος
οικονομικών κ.
Κοντομήτρος
υποστήριξε ότι αν
και ήταν μπροστά
στην συζήτηση
του
δημάρχου
με τα μέλη της
οικονομικής, δεν
γνωρίζει αν υπάρχουν υπεύθυνοι
για το θέμα τονίζοντας όμως
προς έκπληξη όλων ότι «θα
θρηνούσαμε
θύματα
αν
υπήρχαν!».
Τελικά
υπάρχουν
ή
δεν
υπάρχουν και ποιοί είναι αυτοί
που απειλούν με αποτρόπαιες
πράξεις, ελπί-ζουμε η έρευνα να
απαντήσει. Υπάρχει όμως και μία
παραίτηση της αναπληρωματικής
οικονομικής δ/ντριας του Δήμου,
η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή.
Κάποιοι αναφέρουν ότι δέχθηκε
πιέσεις για να μην δημοσιοποιηθεί
το θέμα. Η ίδια σύμφωνα με όσα
γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, κάνει
λόγο για οικονομικά μεγέθη τα
οποία δεν τα διαχειρίζονταν η
οικονομική υπηρεσία αλλά η
διοικητική. Σε ερώτηση όμως
του κ. Σαλάχα αν έχει κληθεί
να καταθέσει ο αρμόδιος

της Μυκόνου παρακολουθεί να
ξετυλίγεται μπροστά της ένα
τεράστιο οικονομικό θέμα στο
δήμο που αγγίζει στα όρια ενός
σοβαρού σκανδάλου.
η μία την άλλη, για ολιγωρία, για
συγκάλυψη, για καθυστερήσεις,
για απόκρυψη εγγράφων και
στοιχείων είναι μερικές από
αυτές. Αντικρουόμενες απόψεις
σχετικά με το θέμα και καμία
επίσημη
ενημέρωση
μέχρι
τις 18/12 οπότε και το θέμα
ήρθε στην επικαιρότητα. Όλοι
αναζητούν να μάθουν τι έγινε.
Πότε ξεκίνησε το σκάνδαλο.
Ποιες ενέργειες έχουν γίνει. Που
έχει πάει το δημόσιο χρήμα και
για ποιο ακριβές ποσό μιλάμε.
Αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα
θα αργήσει πολύ να γίνει γνωστό
και ελπίζουμε κάποια στιγμή
να γίνει. Και θα αργήσει διότι
κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει
το κουβάρι των αποκαλύψεων
αν και άλλοι επιχειρηματίες
ζητήσουν να λάβουν βεβαίωση
για τα χρήματα που έχουν δώσει
για τα τέλη, με τον φόβο μήπως
βρεθούν και οι ίδιοι υπόχρεοι,
ενώ έχουν ξοφλήσει.



Μέχρι στιγμής πρόκειται
για ποσό που αγγίζει περί τις
700.000 ευρώ. Όσο για το ποσό
των χαμένων διπλοτύπων; Αυτό
ακόμη αγνοείται.
O αρχηγός της μειοψηφίας κ.
Φιορεντίνος, ο οποίος στην



κοπή της πίτας στο δημαρχείο
απευθυνόμενος προς τον κόσμο
πήγε το θέμα ένα βήμα πιο πέρα
καταγγέλλοντας ενώπιων των
πολιτών, ότι έχουν εισπραχθεί
επιταγές στο δήμο και τα χρήματα
δεν έχουν μπει στο ταμείο, αλλά
έχουν πάει σε τσέπες...
Αν αυτό αληθεύει, η οσμή από
το θέμα έχει αρχίσει να μας
τυλίγει, καθώς οι καταγγελίες
πέφτουν βροχή δημιουργώντας
εκρήξεις μέσα στο συμβούλιο
και παγώνοντας τον κόσμο. Μία
από αυτές εξεράγη όταν ο κ.
Σαλάχας κατά την συζήτηση του
προϋπολογισμού αναφέρθηκε
σε υποδείξεις του δημάρχου
προς τους ορκωτούς λογιστές.
Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε
ο δ.σ. της πλειοψηφίας ο
δήμαρχος φέρεται να είπε μετά
το συμβούλιο για τον ισολογισμό
στις 14/11 στους ορκωτούς

Επειδή ασφάλεια
σημαίνει
πολλά περισσότερα...
"οτι κι αν συμβεί"
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΙΝ.:6973 99 84 39

για την έκθεσή τους «γράφεται
πολλές παρατηρήσεις και αν
συνεχίσετε έτσι του χρόνου δεν θα
σας προσλάβουμε». Η συζήτηση
σύμφωνα με τον κ. Σαλάχα έγινε
στον προθάλαμο του γραφείου
του κ. Μέγα και προκάλεσε
την απορία στον σύμβουλο
της πλειοψηφίας, ο οποίος
στη συνέχεια αναζήτησε την
αναλυτική έκθεση των λογιστών,
την οποία έλαβε μετά από μέρες.
Σε αυτήν αναφέρονταν αναλυτικά
τα χαμένα διπλότυπα.



Όσο για το θέμα των
ευθυνών αυτό θα το δείξουν τα
αποτελέσματα της έρευνας. Από
ΕΔΕ σε άνομη κατάθεση και έχει
ακόμη δρόμο η υπόθεση…
Ωστόσο όπως ανέφερε ο
δήμαρχος στο συμβούλιο του
προϋπολογισμού 18/12, ένας
υπάλληλος της οικονομικής έχει

υπάλληλος, που έχει δώσει το
μηδενικό χαρτί υπολοίπου στην
εταιρία, (ο οποίος δεν ανήκει
στην οικονομική) ο δήμαρχος
δεν απάντησε, ενώ ο κ. Σκαγιάς
έσπευσε να χαρακτηρίσει τον κ.
Σαλάχα «ανακριτή»!
Παραθέτουμε
τον
διάλογο
αυτούσιο:
Σαλάχας: Εκείνος που έχει δώσει
το μηδενικό χαρτί υπολοίπου τον
καλέσατε κ. δήμαρχε; Απαντήστε
μου κ. δήμαρχε για να βάζουμε
τα θέματα σε μια σειρά.
Σκαγιάς (διακόπτει): Και τι
ανακριτής είσαι; Γιατί εδώ
παίρνεις ύφος ανακριτή.
Και η απάντηση ποτέ δεν
δόθηκε.



Ελπίζουμε σύντομα να
υπάρξουν αποτελέσματα και
διαφάνεια για να αποκατασταθεί
το κατακερματισμένο κύρος
του δήμου και να ανανεωθεί η
εμπιστοσύνη των πολιτών προς
αυτόν. Ωστόσο θα σταθώ σε μια
φράση ενδεικτική αλλά πλήρως
αληθινή
και
κατατοπιστική
για το κλίμα που επικρατεί. Η
φράση ανήκει στον ανεξάρτητο
πλέον, μετά την υποβολή
της παραίτησής του από τον
συνδυασμό της πλειοψηφίας, κ.
Καλαμαρά, ο οποίος ανάμεσα
στις τοποθετήσεις του κατά
την διάρκεια της συζήτησης
του προϋπολογισμού εύστοχα
παρατήρησε
«δεν
υπάρχει
διαφάνεια. Ο καθένας κάνει τον
καπετάνιο, δεξιά, αριστερά…»
κάτι που αποδεικνύει του λόγου
το αληθές που λέει και ο λαός
μας «όπου λαλούν πολλοί
κοκόροι, αργεί να ξημερώσει…»
και σίγουρα αν τα πράγματα
συνεχίσουν έτσι, αυτό το
ξημέρωμα θα αργήσει πολύ να
φανεί…
		
Η ΣΕΙΡΗΝΑ

Μενδιαφέρουν
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Κέντρο Υγείας		
2289023994
Περ.Ιατρείο Άνω Μεράς
2289071418
Αστυνομικό Τμήμα		
2289022716
Τουριστική Αστυνομία
2289022482
Λιμεναρχείο		
2289022218
Αεροδρόμιο		
2289022327
Ταχυδρομείο		
2289022238
Βλάβες Δ.Ε.Η.		
2289022226
Βλάβες Ο.Τ.Ε.		
2289022121
Ολυμπιακή αεροπορία
2289022490
ΑTHENS AIRWAYS
2289079091-79094
Aegean Airlines		
2289028720
Ράδιοταξι
2289023700/22400
Κ.Τ.Ε.Λ.			
2289026797
Φαρμακείο Αργύραινας
2289024947
Φαρμακεία Χώρας		
2289023770
««
«« ««
23250/24188/23155
Αγροτικό κτηνιατρείο
2289023555
Βοήθεια στο σπίτι		
2289027934
Δ.Ο.Υ. Μυκόνου		
2289023750
Ι.Κ.Α. Μυκόνου		
2289022328
Ο.Α.Ε.Δ. Μυκόνου		
2289024036
Μυκονιάτικη Αλληλεγγύη
6974322950
Κυνηγετικός σύλλογος
2289023373
Σύλλογος Αλιέων (Λίμνη)
2289023373
Γεωργικός Συνεταιρισμός
2289022854
Αθλ.Σωματείο Μυκόνου
2289022054
Αθλ.Σωματείο Άνω Μεράς
2289072108
Δήμος Γραμματεία		
2289022201
Γραφείο Δημάρχου		
2289023261
Ληξιαρχείο		
2289023261
Κ.Ε.Π.			
2289028621
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
2289023494/24910
Τεχνική Υπηρεσία		
2289022541
Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.		
2289027190
Δ.Δ.Άνω Μεράς
2289071262/72200
Μονάδα Αφαλάτωσης
2289023315
Περιφέρεια Ν.Αιγαίου
2281096200
Νομαρχεία Κυκλάδων
281081266/82378
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Γράμματα Αναγνωστών



Kε Διευθυντά,
Με ιδιαίτερη χαρά διάβασα την επιστολή του κ. Σικινιώτη
Ελευθερίου, που δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για
μια κοινή προσπάθεια αναγέννησης της παιδείας στο νησί
μας.
Η παιδεία, δυστυχώς, στην Ελλάδα είναι ουραγός
παγκοσμίως !!!Οι δε αξίες και αρχές που κυριαρχούν
(Εθνικομηδενισμός, αφελληνισμός) αποπροσανατολίζουν
τους νέους μας από τον ευγενή αγώνα τους για πρόοδο,
αναγνώριση και επιτυχία σε ένα διεθνές, ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Στην Ελλάδα, την χώρα των Θεών και των ΗΡΏΩΝ, ΤΟΥ
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τα σχολεία μας σήμερα
παράγουν ή «βολεψάκιδες» ή «μπαχαλάκιδες»!!!
Η Μύκονος μας δε, με την Παγκόσμια ακτινοβολία
της, θα έπρεπε ο Εθνικός μας στόχος στην παιδεία
να ήταν η δημιουργία μιας Παγκοσμίου βεληνεκούς
Πανεπιστημιακού επιπέδου σχολής, στους τομείς όπως
Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Τουρισμού και Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
Μετά τιμής
Μιχαήλ Ζουγανέλης
Αρχιτέκτων - Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ-ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
κιν.: 6944 151136
fax:22890 23253

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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Για την ενίσχυση του έργου μας κατέθεσαν:

1.Ο κ. Γεώργιος Κουτσούκος, αρτοποιός στην Άνω Μερά 100
ευρώ
2.Από Μάρκαρη Αικατερίνη 100 ευρώ
3.Ο κ. Γεώργιος Μαργάρας 150 ευρώ
4.Ο κ. Ιωάννης Μπεκραντώνης 50 ευρώ
5.Εις μνήμη Κων/νου Παπουρτζή οι οικογένειες:
α) Γεωργίου και Μαρίνας Βιγλιάρη 50 ευρώ
β) Θεόδωρου και Ειρήνης Κουσαθανά 50 ευρώ
6.Εις μνήμη Γεώργιου Γεωργίου τα παιδιά του Γιάννης Νάζος και
Κατερίνα Γεωργίου 200 ευρώ.
Ευχαριστούμε τους παραπάνω δωρητές και τους συγχαίρουμε
για την ευγενική τους προσφορά.
Ο Πρόεδρος
Ι. Γυφτοκώστας
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 26,27,28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΗ :Παλιό λιμάνι-Νέο λιμάνι:12:30-13:30-22:00 Κάθε
Τρίτη & Κυριακή και 18:50 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 12:50-13:50-22:1523:10(το τελευταίο δρομολόγιο εκτός Τρίτης & Κυριακής)
Κάθε Τρίτη & Κυριακή 19:15
ΓΡΑΜΜΗ: Αφετηρία Φάμπρικας-Περιφερειακός-Νέο
λιμάνι-Παλιό λιμάνι: Αναχώρηση 13:30
Επιστροφή από νέο λιμάνι 13:50

ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ZHTOYNTAI
Τα κομμωτήρια Γιάννης
Θεοδωρόπουλος
ΖΗΤΟΥΝ προσωπικό για
πλήρη απασχόληση.Τηλ.
επικοινωνίας
6936 919949.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
για όλο το χρόνο.Τηλ.
επικοινωνίας
22890 26890.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο τα
καταστήματα ένδυσης
STENIA πωλητές-τριες.
Απαραίτητα προσόντα :
προϋπηρεσία στο χώρο
της ένδυσης, ευχάριστη
προσωπικότητα, ηλικία
19-35 ετών, γνώσση
αγγλικών, Η/Υ.Υψηλές
αποδοχές- bonus.Τηλ.
210 8944008,6948
985758.
Το κέντρο πληροφορικής
Interlearning
ΖΗΤΑ:ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ/
ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ με
εμπειρία στην διδασκαλία
βασικών
και προχωρημένων
δεξιοτήτων.Οι

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να
στείλουν το βιογραφικό
τους στο ankammi@otenet.
gr ή να επικοινωνήσουν
στο 22890 28125 με την
Νατάσσα Καμμή.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα
1250 μ. με παροχή
νερού στον περιφερειακό
για Τούρλο,περιοχή
Ευαγγελιστράκι.
Τηλ.6972171605.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
γκαρσονιέρα 40 τ.μ.για
όλο το χρόνο στην περιοχή
Φτελιά.Τηλ 22890
71855.
ΦΤΕΛΙΑ:Νεόκτιστα
στούντιος και μεζονέτες 4585 τ.μ. με απεριόριστη θέα
λόφων και θάλασσας, για

σεζόν ή χρόνο.Τηλ.6932
286258 fax:210
482844.
Ενοικιάζεται κατάστημα
55 τμ στην πλατεία της
περιοχής Φάμπρικα.
Τηλ.6944 911551
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
παραθαλάσσιο Μπάρεστιατόριο επάνω στην
άμμο, με εσωτ.χώρους
, κουζίνα, WC.Εξωτερ.
χώρους 150 τ.μ. και άνω
στη Φτελιά με μαγευτική
θέα και ηλιοβασίλεμα.Πολύ
καλή φήμη και μόνιμη
πελατεία.Τηλ. 6973
653667.
Ενοικιάζεται κατοικία
106 τ.μ. στην περιοχή
Φτελιά Μυκόνου με
πανοραμική θέα. Το σπίτι
αποτελείται από δύο
κρεβ/ρες , τρία μπάνια
(το ένα με τζακούζι),
κουζίνα, τραπεζαρία,
σαλόνι. Διαθέτει αυτόματη
θέρμανση & A/C , χώρο
παρκινγκ, συναγερμό
και κήπο .Πληροφορίες
καθημερινά 09:00-14:00
& 18:30-21:00 στο 6947
899950.
Μονοκατοικία 140 τ.μ. τρια
υπνοδωμάτια, δυο μπάνια,
κουζίνα, χωλ, τραπεζαρία,
αποθήκη. Νέα κατασκευήμεγάλο οικόπεδο, απεριόριστη θέα.Περιοχή Άνω
Μεράς, για όλο το χρόνο.
Τηλ 6972 335629,
6934 636988.
Ενοικιάζεται μαγαζί
50 τ.μ. στην περιοχή
Φάπρικα τηλ. επικοινωνίας
6942676484.
Ενοικιάζονται
κατοικία σε
συγκρότημαστη
Φτελιά Μυκόνου, δύο
υπνοδωμάτια σε δύο
επίπεδα δύο μπάνια,
σαλόνι, τραπεζαρία,
θέα θάλασσα.Σαιζόν
ή χρόνο τηλ.6932
286258 και 210
9902904 βραδυνές

ώρες.
Ενοικιάζεται στούντιο
38 τ.μ. με θέα στη
θάλασσα.ΤΗλ.
6932286258 και 210
9902904 βραδυνές
ώρες.
Φτελιά ενοικιάζονται
διαμερίσματα
για προσωπικό
ξενοδοχείου ή
επιχειρήσεων με τον
χρόνο ή με την σαιζόν.
Τηλ. 6932286258,
6936280164.
Ενοικιάζεται
διαμέρισμα 90
τ.μ.στην Ανω
Μερά(περιοχή
Μπάσουλα), μκε 3
Υ/Δ, κουζίνα, σαλόνι
και λουτρό, βρίσκεται
στον πρώτο όροφο.
Τηλ.6946683266
Στην περιοχή Σκαλάδο
στον Άγιο Ματθαίο
απέναντι από τη μάντρα
Γεωργίου – Ξυδάκη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ :
α) υπόγειο 300 τ.μ.
β)τρία καταστήματα
ισόγειο περίπου 100 τ.μ. το
κάθε ένα , με νόμιμη άδεια
.Σύγχρονη κατασκευή.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Τηλ. επικοινωνίας 6946
019529 και σταθερό 210
5695431 μόνο απόγευμα
από 19:00 έως 22:00.
Δύο οικόπεδα 4,200τ.μ.
έκαστο στην περιοχή
Κτήμα Ληνώ τηλ.
επικοινωνίας 6946 019529
και σταθερό 210 5695431
μόνο απόγευμα από 19:00
έως 22:00
ΧΟΥΛΑΚΙΑ:Πωλείται
οικόπεδο 6.000 τ.μ., 150
μέτρα απο την παραλία
με άδεια οικοδομής 480
τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ.
6972 859798.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο
οικόπεδα εντός οικισμού
στη Σίφνο 330τ.μ. & 136
τ.μ. αντίστοιχα στην

περιοχή Αρτεμώνας.
Τηλ. επικοινωνίας 6932
520973.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ βοσκότοπος
στην περιοχή ΜοροέργοΛεμονίτρα, έκτασης 40
στρεμ.Τηλ. επικοινωνίας
6974 237093.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
οικοδομήσιμα οικόπεδα
στο Αγράρι, απο 4 έως 12
στρεμ.Τηλ επικοινωνίας
22890 22822.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο
Μαράθι 4 στρέμ.220 τ.μ.
οικοδομήσιμα πάνω στο
δρόμο κοντά στο Σταυρό.
Τηλ. επικοινωνίας 6942
676484.
ΝΑΞΟΣ , ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ξενοδοχείο (18 δωματίων)
καφετέρια , στον κεντρικό
δρόμο πλάζ Αγίου
Γεωργίου τηλ. 22850
25078 κιν.6942
874587.
		
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φουσκωτό
σκάφος LAIZER 9 μέτρα,
full extra σαν καινούργιο.
Τιμή 47.000 ευρώ,
κιν.6942 874587.

Πωλείται επαγγελματικός
εξοπλισμός για
είδη ρουχισμού
και υποδημάτων.
Τηλ. επικοινωνίας
6944353044.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
μαθήματα
Αγγλικής γλώσσας.
Ιακωβίνα Οικονόμου,
πτυχιούχος
Αγγλικής
Φιλολογίας
του
Πανεπιστημίου Αθηνών,
περιοχή
Σωτηράκι.
Τη λ . : 2 2 8 9 0 2 6 1 6 6 ,
κιν:6973326866,
email:iakovina_
economou@hotmail.

Από
τον
όμιλο
INTERCASA ΖΗΤΕΙΤΑΙ
μόνιμος κάτοικος Μυκόνου
για
συνεργάτης
στις
πωλήσεις
ακινήτων.
Παρέχουμε μισθό και υψηλά ποσοστά.
Τηλ.210 8103279
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πάνορμο, καινούργια πλήρως επιπλωμένη
μονοκατοικία 85 τ.μ. ,απέραντη θέα, air condition για σαιζόν
ήχρόνο.Τηλ.6945 641374.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΩΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 ΤΜ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 200.000€,ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 150ΤΜ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ –ΘΕΑ ΣΕ 1300 ΤΜ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΤΙΜΗ 800.000 €, ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 230ΤΜ
ΣΕ 1200ΤΜ ΟΙΚ. ΤΙΜΗ 1.900.000 € ΓΛΥΦΑΔΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 300ΤΜ ΤΙΜΗ 1.400.000 € , ΟΡΝΟΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 180ΤΜ
ΣΕ 1000ΤΜ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ- ΩΡΑΙΑ ΘΕΑ ΤΙΜΗ 750.000
€, ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150ΤΜ ΜΕ
ΠΙΣΙΝΑ-ΘΕΑ ΤΙΜΗ 780.000 €, ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120ΤΜ ΣΕ
1350ΤΜ ΟΙΚ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ , ΤΙΜΗ 690.000 €, ΠΛΑΤΥΣ
ΓΙΑΛΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 65ΤΜ ΜΕ 2 Υ/Δ ΤΙΜΗ 225.000
€, ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΝΕΟΔΜΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 115ΤΜ ΜΕ 3 Υ/Δ ΤΙΜΗ
280.000 €.

REAL
ESTATE
MYKONOY
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΛΕΣ,
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Ή
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ.ΔΑΝΕΙΑ-ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΤΗΛ.:22890 27317
com

Νικόλαος Δ. Ξυδάκης
ΤΟΥΡΛΟΣ Τ.Θ. 410
84 600 ΜΥΚΟΝΟΣ
ΤΗΛ.22890 22675
FAX.22890 24187
ΚΙΝ.6944 325324
www.quattro-rac.gr

e-mail: quattro@otenet.gr
ΔΕΝ ΜΑΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ή
ΣΤΗ ΘΥΡΙΔΑ
ΣΑΣ; ΚΑΛΕΣΤΕ
ΣΤΟ
6973 99 84 39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΙΣΣΑ ΕΜΠ.

Μαριέττα Νάζου

με μεταπτυχιακές σπουδές
ETH Ζυρίχης , αναλαμβάνει
εργολαβίες, έκδοση οικοδομικών
αδειών και την φωτορεαλιστική
απεικόνιση οποιουδήποτε έργου
σε μορφή εικόνας.
Τηλ. 210 3646300 - 6537200
κιν.: 6944 746479

Μ

16 Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010
Με καλό καιρό ο Αγιασμός των Υδάτων
Με κάθε μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε η μέρα των Θεοφανείων στη Μύκονο. Ο
καλός καιρός βοήθησε και εκατοντάδες Μυκονιάτες και μη, παρευρέθηκαν στη Θεία
Λειτουργία και στη συνέχεια παρακολούθησαν τον καθιερωμένο Αγιασμό στα 3
Πηγάδια και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο Αι Νικολάκι της Καδένας. Δεκάδες
ήταν οι νέοι που βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό, τον
οποίο ανέσυρα από τη θάλασσα ο Χρήστος Δερβιτσιώτης του Παναγιώτη. Αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της τελετής ακολούθησε η κοπή της Αγιοβασιλειόπιτας στη
Δημαρχεία, που έγινε φέτος για πρώτη φορά την ημέρα των Φώτων και όχι την
Πρωτοχρονιά, όπως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΜΠΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ (Γ.Π.Α.)
Τηλ&Fax: 22890 26027
Κιν. : 6977 537754
Email:geomykonos@yahoo.gr
Βόθωνας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 0-0
Μέτρια απόδοση, θετικό αποτέλεσμα

ΦΩΤΟ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν Α.Ο. Μυκόνου
και Νέα Ιωνία στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Το
τελικό 0-0 αντικατοπτρίζει την μέτρια εικόνα του
αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο του Κόρφου. Ο
δυνατός άνεμος είχε κυρίαρχο ρόλο στο παιχνίδι από
το οποίο έλειψαν οι καλές φάσεις με εξαίρεση το
πλασάρισμα του Υφαντή στην εκπνοή του παιχνιδιού,
το οποίο πέρασε όμως πάνω από τα δοκάρια του
Μαγούλα. Αν και ο Α.Ο. Μυκόνου επιθυμούσε την
νίκη, ωστόσο και ο βαθμός της ισοπαλίας μπορεί
να θεωρηθεί θετικό αποτέλεσμα καθώς βοηθά την
ομάδα να διατηρηθεί πάνω από την επικίνδυνη
ζώνη, τη στιγμή μάλιστα που η Νέα Ιωνία είναι από
τις δυνατές ομάδες του Ομίλου και δύσκολα κανείς
της αποσπά βαθμό. Στόχος του Α.Ο. Μυκόνου δεν
είναι μόνο η παραμονή στην κατηγορία αλλά και μία
καλή θέση στον βαθμολογικό πίνακα, κάτι που θα της
επιτρέψει να ελπίζει στο μέλλον ακόμη και σε άνοδο
στην Γ’ Εθνική, η οποία αποτελεί στόχο της ομάδας
σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν παράγοντες του
Α.Ο.Μ.

Μύκονος Τ.Κ.84600

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΓΩΝ.
1.Απόλλων Σμύρνης 14		
2.Ελπιδοφόρος		
14		
3.Αθηναϊκός		
14		
4.Νέα Ιωνία		
14		
5.Κεραυνός Γλυφάδας 14		
6.Άγιοι Ανάργυροι
14		
7.Αγ. Δημήτριος		
14		
8.Α.Ο. Μυκόνου
14		
9.Πέρα Κλούμπ		
14		
10.Αγ. Ιερόθεος		
14		
11.Ολυμπιακός Λιοσίων14		
12.Άγιαξ Ταύρου
13		
13.Φωστήρας		
13		
14.Καρλόβασι		
14		
15.ΑΕΡ Αφάντου
12		
16.Ιάλυσος		
13		

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ ΕΡΠΕΤΩΝ
FUMIGATIONS
- Πιστοποίηση εργασιών βάση της 117724/170406
Αδείας του Υπ. Γεωργίας.
Τήρηση Αρχείου καταπολέμησης εντόμων
τρωκτικών σε επιχειρήσεις διαχείρισης τροφίμων
και υγειονομικού ενδιαφέροντος βάση κανόνων
HACCP και Ενιαίου Φορέα Έλεγχου Τροφίμων
(ΕΦΕΤ).

ΤΕΡΜ.
33-6		
33-9		
25-12		
20-10		
26-17		
18-13		
21-24		
18-27		
23-22		
23-26		
18-24		
20-27		
17-26		
15-36		
10-29		
12-24		

ΒΑΘΜΟΙ
34
31
27
27
25
23
19
19
17
16
16
14
12
12
8
6

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Αθηναϊκός – ΑΕΡ Αφάντου, Άγιος Ιερόθεος
– Ολυμπιακός Λιοσίων, Καρλόβασι – Φωστήρας, Νέα Ιωνία – Απόλλων
Σμύρνης, Ιάλυσος – Ελπιδοφόρος, Άγιαξ Ταύρου – Α.Ο. Μυκόνου, Άγιος
Δημήτριος – Πέρα Κλουμπ, Άγιοι Ανάργυροι – Κεραυνός Γλυφάδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Δ’ΕΘΝΙΚΗ8οςΟΜΙΛΟΣ
Ελπιδοφόρος – Καρλόβασι 		
2-0
Κεραυνός Γλυφάδας – Άγιαξ Ταύρου 1-1
Πέρα Κλουμπ – Ιάλυσος 		
5-0
Αγ. Ανάργυροι – Άγ. Δημήτριος		
2-1
Ολυμπιακός Λιοσίων – Αθηναϊκός
1-0
Απόλλων Σμύρνης – Άγ. Ιερόθεος
2-1
Α.Ο. Μυκόνου – Νέα Ιωνία 		
0-0
Φωστήρας – ΑΕΡ Αφάντου
δεν πραγματοποιήθηκε

Ξεκινά το πρωτάθλημα και στις Κυκλάδες
Μετά την αναβολή των παιχνιδιών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λόγω
κακών καιρικών συνθηκών και πιθανού απαγορευτικού, που τελικά δεν εξεδόθη,
η πρώτη αγωνιστική της νέας χρονιάς θα διεξαχθεί το επόμενο διήμερο στα
γήπεδα των Κυκλάδων. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μετά από ένα μήνα και
με ενδιαφέρον αναμένεται η εικόνα που θα παρουσιάσουν οι ομάδες μετά τις
πολυήμερες διακοπές.

