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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Γέφυρα επικοινωνίας με επτά νησιά 
Λούκα Κατσέλη: Μπόνους για την 
περιφέρεια που έχει την μεγαλύτερη 
απορροφητικότητα αλλά και ρήτρα, 
ανακοίνωσε η Υπουργός.

Με έναν πρωτοποριακό τρόπο 
επέλεξε να γιορτάσει την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του φέτος 
το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Εχοντας 
επιτελέσει ένα σημαντικό βήμα 
στον τομέα της νέας τεχνολογίας τον 
προηγούμενο χρόνο, ένωσε τα κατά 
τόπους γραφεία του σε 7 νησιά των 
Κυκλάδων και μέσω τηλεδιάσκεψης 
ενώθηκαν σε ένα, κόβοντας όλα 
μαζί τις πίτες τους και στέλνοντας τις 
ευχές τους για τη νέα χρονιά. 
Εξίσου σημαντική ήταν και η 
παρουσία της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας 
κας Λούκας Κατσέλη που ταξίδεψε 
στη Σύρο γι΄ αυτό το σκοπό. σελ.13

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ.4

Ιθαγένεια και ψήφος στους 
μετανάστες.  Ενα θέμα με πολλές 
διαστάσεις.Άρθροτης Ελένης Κοντιζά

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  σελ.11

Ποιοτικός Χρόνος – Φάρμακο για τα 
«ατίθασα» παιδιά.
Της Αντριάνας Γεροντή

  ΑΘΛΗΤΙΚΑ σελ.14

Δεν τα κατάφερε η Ανω Μερά
Εχασε εντός έδρας 0-1 από την 
Ανω Σύρο.

6ος στην Δ’ Εθνική ο Α.Ο. Μυκόνου
Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις.

ΚΑΛΕΣΜΑ  ΓΙΑ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Παρασκευή 15/11/08 :Το πρωί στην 6η Μ.Σ.Ε.Π.
Σάββατο16/11/08 :Στο Δημοτικό σχολείο Χώρας το   
 πρωί 10:00 , το απόγευμα 17:00 - 18:00

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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 !         ΤΗΛ. 22890-23850 e-mail info@myconian.gr
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  210-62.50.705

ΕΠΕΙ∆Η Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ...

Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ- Ν. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ
Ν.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΟΥΓΛΙ ΜΥΚΟΝΟΣ Τ.Κ. 84.600
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Ανενόχλητοι δρούν 
οι διαρρήκτες

Όταν έρχεται ο χειμώνας και οι 
περισσότεροι φεύγουν για διακοπές, 
τότε βρίσκουν χώρο δράσης οι 
πάσης φύσεως διαρρήκτες. Όχι 
ότι το καλοκαίρι διστάζουν, καθώς 
«ρημάζουν» τα ξενοδοχεία, αλλά ο 
χειμώνας μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ο παράδεισός τους. Και όσο 

και αν κάποια πράγματα κινούνται 
κάτω από ένα πέπλο μυστικότητας,  
έφτασε πια ο κόμπος στο χτένι και 
η αγανάκτηση του κόσμου το ζενίθ, 
καθώς η κοινωνία αισθάνεται ολοένα 
και περισσότερο απροστάτευτη και η 
ανασφάλεια των πολιτών συνεχώς 
μεγαλώνει.  σελ.8

Οικονομικό σκάνδαλο, 
συνέχεια…
Τον φάκελο της υπόθεσης στον 
Εισαγγελέα, κατέθεσε ο κ. Μέγας

Παρέμβαση της Προέδρου 
του Δ.Σ. για το θέμα. «Ο 
δήμαρχος καταβάλλει 
αγωνιώδη προσπάθεια 
για να πείσει» τονίζει η κα 
Αποστόλου.

Τη στιγμή που το θέμα του 
οικονομικού σκανδάλου στο 
δήμο βρίσκεται σε εξέλιξη και 
εν αναμονή της απόφασης 
του πορίσματος των ορκωτών 
λογιστών ο δήμαρχος κ. Αθ. 
Κουσαθανάς Μέγας προέβη 
σε ένα ακόμα βήμα για την 
διαλεύκανση της υπόθεσης. 
Μετέβη την Πέμπτη 14 
Ιανουαρίου στη Σύρο, και 
σε αντίστοιχες επαφές που 
είχε με τον Περιφερειάρχη 
και τις Δικαστικές Αρχές, 
τους κατέθεσε τον φάκελο 
της Ε.Δ.Ε. με έγγραφα και 
στοιχεία της υπόθεσης.  
σελ.6-7

ΠΑΙΔΕΙΑ
Παρέμβαση γονέων

 ☑  Σε απόγνωση οι σύλλογοι ζητούν την παρέμβαση 
της Υπουργού Παιδείας για να καλυφθούν τα κενά
 ☑ Μείζον θέμα και η ποσόστωση ελλήνων και 
αλλοδαπών μαθητών ανά τμήμα 
Τρεις σύλλογοι γονέων του νησιού ένωσαν τις φωνές τους και 
με μία κοινή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας εκφράζουν την 
αγωνία και ταυτόχρονα την αγανάκτησή τους για τις κενές θέσεις 
εκπαιδευτικών στα σχολειά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
σελ.3

Παρουσία της Μυκόνου 
στη FITUR της Μαδρίτης

Στην Ισπανική πρωτεύουσα ταξίδεψε προ ημερών ο δήμαρχος 
κ. Αθ. Κουσαθανάς – Μέγας για να παρευρεθεί στα εγκαίνια της 
διεθνούς έκθεσης τουρισμού FITUR 2010 η οποία διήρκησε 
πέντε ημέρες. Την έκθεση εγκαινίασε με κάθε επισημότητα το 
μεσημέρι της Τετάρτης  20 Ιανουαρίου ο Ισπανός μονάρχης 
Χουάν Καρλος συνοδευόμενος από την βασίλισσα Σοφία οι 
οποίοι αμέσως μετά επισκέφθηκαν το περίπτερο της Ελλάδας 
και το stand της Μυκόνου.  σελ.3



Kώστας Σιωπηρός
Συντονιστής Ασφαλιστικών 

Συµβούλων
κιν. : 69 42 43 42 42 

Νίκος Σιωπηρός
Ασφαλιστικός σύµβουλος

κιν. : 69 46 62 88 55 

Γραφείο : Βρύση  Μύκονος
τηλ.:22890 24999

Κρίσεις ...Επικρίσεις ...Προκλήσεις
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της Ελένης Κοντιζά

ατζέντα

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ           30 €
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ         100 €
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΝΠΔΔ κ.λ.π. 100 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ : 723/42 120 383
 ALPHA BANK:  621-002101-040427
 MARFIN:  0688328-40/3

Tα ενυπόγραφα κείμενα που δημοσιεύονται 
εκφράζουν την  άποψη του συντάκτη τους και δεν 
αποτελούν θέσεις και απόψεις της εφημερίδας.

ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ - ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΥ  84600 ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΗΛ./FAX:22890 27202
ΚΙΝ. 6973 998439

email : myknews@otenet.gr

Όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, αρχίζει η λάσπη

Το τελευταίο διάστημα 
λαμβάνω διάφορα 
μηνύματα που με ωθούν 

να αναφερθώ σε αστείες 
αιτιάσεις ορισμένων φιλόδοξων 
πολιτικάντηδων που μετά 
από λήθαργο τριετίας και μην 
έχοντας ούτε ιερό ούτε όσιο, 
ξύπνησαν και πάλι και επιθυμούν 
να δραστηριοποιήσουν τους 
μελλοντικούς ψηφοφόρους 
τους!
Και μιλώ για αστείες αιτιάσεις, 
διότι μόνο έτσι μπορώ να 
τις χαρακτηρίσω και μάλιστα 
με επιείκεια, καθώς όσο και 
αν κάποιοι επιθυμώντας να 
δημαγωγήσουν,  στρέφονται για 
μία ακόμη φορά εναντίων μας, τα 
δείγματα γραφής που υπάρχουν 
εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια 
μέσα από αυτό το φύλλο και την 
υπογράφουσα προσωπικά, παρά 
τις αήθεις επιθέσεις των κατά 
τα άλλα ηθικών επικριτών μας, 
ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχουν αμφισβητηθεί. 
Διότι ποιος και με τι επιχειρήματα 
θα αμφισβητήσει την αλήθεια; 
Άλλωστε κάθε νοήμων 
άνθρωπος μπορεί και κρίνει τις 
αλήθειες, τα ψέματα, τις όψιμες 
αναφορές και στο που όλα αυτά 
που ακούγονται ή γράφονται, 
αποσκοπούν προεκλογικά και όχι 
μόνο. 

Αν κάποιοι λοιπόν θεωρούν 
ότι ανά τετραετία θα 
επανέρχονται στο 

προσκήνιο επιθυμώντας να 
«δαμάσουν» τον κόσμο και 
να προπαγανδίσουν, υπέρ του 
ενός ή του άλλου υποψηφίου, 
ανάλογα με τα συμφέροντά 
τους, για να παίξουν το πολιτικό 
τους παιχνίδι, πολύ καλά κάνουν, 
αν με βάση τη δική τους ηθική, 

πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο 
θα εξασφαλίσουν την ψήφο. 
Είναι δικαίωμά τους. 
Όπως δικαίωμα αλλά και 
υποχρέωση δική μας, είναι να μην 
ξεχνούμε την μέχρι τώρα πορεία 
κανενός, κάτι που αν συνέβαινε 
θα μας έκανε αναμφίβολα 
αρεστούς! Το να είμαστε όμως 
αρεστοί, δεν είναι για μας το 
ζητούμενο. Διότι ζητούμενο για 
μας είναι να είμαστε χρήσιμοι, 
ουσιαστικοί και ακριβείς σε αυτά 
που λέμε και αυτό το έχουμε 
αποδείξει. 

Όπως και εκείνοι 
αποδεικνύουν για μία 
ακόμη φορά, ότι τόσο 

τις βάσεις, όσο και την πρακτική 
τους, τις έχουν αντλήσει από 
κακέκτυπα του παρελθόντος, 
που από τη μία ξορκίζουν και 
από την άλλη υιοθετούν κατά 
περίπτωση. 
Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική 
λοιπόν, και δεν θα μπω διότι 
θεωρώ ότι προσβάλει κάθε 
άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό 
και τα πιστεύω του. Και δεν θα 
μπω διότι είμαι πεπεισμένη, 
ότι οι άνθρωποι, τους οποίους 
κάποιοι μεταχειρίζονται απλά σαν 
ψηφοφόρους, δεν αποτελούν το 
«κάρο» που μπορεί να το σύρουν 
όποτε και όπου επιθυμούν με 
σκοπό να εξυπηρετήσουν, τις 
όποιες προσωπικές τους ανάγκες 
και φιλοδοξίες. 

Αντιλαμβάνομαι ότι 
η δημιουργία ενός 
προεκλογικού εντύπου 

που παρουσιάζει αποκλειστικά 
και μόνο τις απόψεις ενός 
υποψηφίου, εξυπηρετεί τον 
εκάστοτε υποψήφιο από 

πολλές πλευρές, καθώς 
μέσω αυτού ακούγεται 
αποκλειστικά η 
φωνή του και τίποτα 
παραπάνω. Είναι όμως 
ανήθικο, η πρακτική 
αυτή να επιχειρείται 
να παρουσιαστεί ως 

«αναγκαιότητα» λόγω δήθεν 
αποκλεισμού από άλλα μέσα, 
τα οποία ήταν και είναι ανοιχτά 
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ! Κάποιοι όμως 
είναι ξεκάθαρο πλέον ότι 
«αποφεύγουν» να απευθυνθούν 
προς αυτά, διότι αυτόματα τα 
λεγόμενά τους θα μπουν σε 
συγκρίσεις με λεγόμενα άλλων ή 
των ίδιων, σε παρελθόντα έτη… 
Ας έχουν όμως το σθένος να 
παραδεχθούν την ΑΛΗΘΕΙΑ και 
ας μην ρίχνουν τις λάσπες τους 
εκεί που τους ανοίγουν τις πόρτες! 
Διότι αυτό δεν είναι μόνο ανήθικο 
είναι και αποπροσανατολιστικό 
και παραπλανητικό. 

Ωστόσο παρά τις 
προσπάθειες που 
προεκλογικά πάντα 

επιχειρούνται, κάθε άνθρωπος 
που σέβεται τον εαυτό του, ξέρει 
και μπορεί να διαμορφώσει 
άποψη παρακολουθώντας 
επί σειρά ετών, τους κρίκους 
μιας αλυσίδας πράξεων και 
συμπεριφορών, και έχει βγάλει τα 
συμπεράσματά του. Δεν περιμένει 
προεκλογικά τον κάθε υποψήφιο 
«ηγέτη», να ντύσει τον λόγο του 
με χρυσοκέντητες κορδέλες, σε 
ένα όμορφο περιτύλιγμα, ενός 
κενού σε πολλές περιπτώσεις, 
περιεχόμενου πακέτο. Ενός 
πακέτου που επιθυμούν να 
εξαργυρώνουν πάντα οι 
υποψήφιοι λίγους μήνες πριν τις 
εκλογές, μέσα από τις σελίδες 
προεκλογικών εντύπων και 
άλλων φυλλαδίων, τα οποία 
αργότερα περηφανεύονται ότι 
τους οδήγησαν στην Δημαρχεία…! 
Καλώς έκαναν, όμως ποια ήταν 
τα αποτελέσματα της «πολιτικής 
τους μέχρι σήμερα παρουσίας»; 
Ας αφήσουν λοιπόν τις 
κορδέλες, τις παπαρδέλες 
και τις αναίτιες επιθέσεις,που 
πραγματοποιούν επιθυμώντας  να 
διαστρεβλώσουν για μια ακόμη 
φορά την πραγματικότητα,οι 
κύριοι που έχοντας στερέψει 
από επιχειρήματα, στρέφουν τα 
βέλη αντί άλλων, προκειμένου να 

υποθάλψουν την προσπάθεια και 
το έργο τους και να βγουν στην 
επικαιρότητα, και ας δείξουν το 
δικό τους πραγματικό έργο, το 
οποίο πιστεύουν ότι υποθάλπεται. 
Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό! 

Εγώ απλά έχω να πω το 
εξής: Οι πρακτικές και 
οι μέθοδοί τους, είναι 

γνωστές και από το πρόσφατο 
παρελθόν τους. Λυπάμαι μόνο 
που επαναλαμβάνονται και 
αποδεικνύουν ότι ίσως μέχρι εκεί 
φτάνουν οι δυνατότητές τους. 
Παρά όμως τις κακοήθεις και 
χωρίς ίχνος ντροπής επιθέσεις 
τους, ουδέποτε είχαν το σθένος 
να διαμαρτυρηθούν, γιατί όλα 
όσα γράφτηκαν και γράφονται 
μέσα από την εφημερίδα που 
κρατάτε στα χέρια σας εδώ και 
6 χρόνια ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Και 
η αλήθεια πονά, όμως ΔΕΝ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ!… Και η 
αλήθεια μπορεί να υπονομευτεί 
μόνο με λάσπη. Είναι άλλωστε 
από παλιά γνωστό ότι «εκεί που 
τελειώνουν τα επιχειρήματα, 
αρχίζει η λάσπη»!

Με την αυγή της νέας τους 
προσπάθειας λοιπόν, 
κάποιοι έσπευσαν και 

πάλι να μας θυμίσουν τον παλιό 
«καλό» εαυτό τους! Έδειξαν όχι 
μόνο ότι έχουν ενοχληθεί, απο 
τις κατά καιρούς παρεμβάσεις 
μας, αλλά φρόντισαν να ρίξουν 
τα φιδίσια βέλη τους και να 
αποκαλύψουν τους στόχους 
και την κακεντρέχειά  τους. 
Δεν περίμενα βέβαια και τίποτα 
καλύτερο. Ίσως όμως δεν είχα 
καταλάβει τι εννοούσε ο αρχηγός 
της παράταξης που με θέρμη 
αυτή τη φορά υποστηρίζουν, 
όταν τον περασμένο Οκτώβρη 
σε εκδήλωση στο Γρυπάρειο τον 
ρώτησα με ενδιαφέρον, ενώπιων 
και άλλων συναδέλφων του, τι 
σκοπεύει να κάνει στις προσεχείς 
εκλογές, καθώς ήταν ο μόνος 
που δεν είχε κάνει γνωστές τις 
προθέσεις του. Η απάντηση 

που πήρα; «Ελένη θα μάθεις 
πολύ σύντομα και θα είσαι η 
πρώτη που θα το μάθει»! Έκτοτε 
περίμενα να μάθω… Με τον 
τρόπο που κάθε υποψήφιος 
αρχηγός με βαρύτητα λόγου και 
αίσθηση ευθύνης κάνει, με ένα 
δελτίο τύπου, ή κάποια επίσημη 
δήλωση. Προ ημερών κατάλαβα, 
ότι ουσιαστικά εννοούσε ότι θα 
είμαι η πρώτη που θα δεχθώ 
επίθεση και θα με αποκαλέσουν 
ως «ορκισμένη εχθρό» τους! 

Για να καταλάβεις όμως 
και να αντιληφθείς τις 
προθέσεις κάποιων, πρέπει 

να σκέφτεσαι βάσει του δικού 
τους μυαλού. Και ευτυχώς για 
μένα, χρησιμοποιώ αποκλειστικά 
και σε πείσμα αυτών, το δικό μου. 
Βλέπετε δεν είμαστε (ευτυχώς) 
όλοι ίδιοι... 
Καταλήγοντας θα ήθελα να 
θυμίσω σε όλους αυτούς που 
φαντασιώνονται εχθρούς, μια 
σοφή φράση του Καρόλου 
Ντίκενς, ενός εκ των μεγαλύτερων 
συγγραφέων του 19ου αι. : «Ο 
μεγαλύτερος εχθρός μας, 
είναι ο εαυτός μας»! Και αυτή 
νομίζω τα λέει όλα.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Θέατρο: «Το Γάλα» 

του Βασίλη 
Κατσικονούρη 

Μια από τις πιο επιτυχημένες 
θεατρικές παραστάσεις των 
τελευταίων χρόνων «Το γάλα» 
του Βασίλη Κατσικονούρη με 
το θίασο της Άννας Βαγενά 
περιοδεύει σε πόλεις της 
Ελλάδας και έρχεται και στην 
Μύκονο σε συνεργασία  με 
το ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου την Κυριακή 
7  Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 
8.μ.μ. Παίζουν: Άννα Βαγενά, 
Δημήτρης Πατσής, Στέφανος 
Κοσμίδης, Ηλιάνα Αραβή.
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ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ, Τ.Θ. 444 Τ.Κ. 84 600-Μύκονος 
e-mail: ankammi@otenet.gr  τηλ. 22890-28125 fax 22890 28124 

 

 
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. 

Στην Μαδρίτη για τη Fitur ο δήμαρχος
Στην Ισπανική πρωτεύουσα 
ταξίδεψε προ ημερών ο δήμαρχος 
κ. Αθ. Κουσαθανάς – Μέγας για 
να παρευρεθεί στα εγκαίνια της 
διεθνούς έκθεσης τουρισμού 
FITUR 2010 η οποία διήρκησε 
πέντε ημέρες. Την έκθεση 
εγκαινίασε με κάθε επισημότητα 
το μεσημέρι της Τετάρτης  20 
Ιανουαρίου ο Ισπανός μονάρχης 
Χουάν Καρλος συνοδευόμενος 
από την βασίλισσα Σοφία οι οποίοι 
αμέσως μετά επισκέφθηκαν 
το περίπτερο της Ελλάδας και 
το stand της Μυκόνου. Στο 

βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας 
προσφέρθηκαν τα επίσημα 
αναμνηστικά του Δήμου από 
τον Δήμαρχο Μυκόνου, μετά 
από μια σύντομη αλλά εγκάρδια 
συνομιλία που υπήρξε, παρά τα 
ομολογουμένως δρακόντεια μέτρα 
ασφάλειας που συνοδεύουν κάθε 
δημόσια εμφάνιση των Ισπανών 
εστεμμένων. 
Το ελληνικό τουριστικό περίπτερο 
εγκαινίασε, το απόγευμα της 
ίδια ημέρας, η Υφυπουργός 
Πολιτισμού & Τουρισμού 
κα Άντζελα Γκερέκου, 

απευθύνοντας θερμό 
χαιρετισμό της στους 
παριστάμενους επισκέπτες 
και εκπροσώπους του 
Ισπανικού έντυπου και 
ηλεκτρονικού Τύπου, 
τους οποίους και δεξιώθηκε 
στη συνέχεια με ξεχωριστές 
ελληνικές λιχουδιές και μουσική. 
Τα εγκαίνια του περιπτέρου του 
Ε.Ο.Τ. τίμησαν εξάλλου με την 
παρουσία τους 

οι Πρέσβεις της Ελλάδος και της 
Κύπρου, υψηλόβαθμα στελέχη 
του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού, καθώς και παράγοντες 
του ελληνικού Τουρισμού, οι 
οποίοι στη συνέχεια επισκέφθηκαν 
και το περίπτερο της Μυκόνου.
Σύμφωνα με εκπροσώπους 
της αποστολής η κα Γκερέκου 
στο πλαίσιο της επίσκεψής 
της πραγματοποίησε κατ’ ιδίας 

συναντήσεις τόσο με τον κ. Μέγα, 
όσο και με άλλους παράγοντες 
από την Ιβηρική Χερσόνησο. 
Τον δήμαρχο συνόδευσαν στην 
Ισπανία ο αρμόδιος για θέματα 
δημοσίων σχέσεων και προβολής 
του δήμου κ. Μιχάλης Ασημομύτης 
και η σύζυγός του κα Μαρία Κουκά 
ως εκπρόσωπος του Σωματείου 
Ενοικιαζομένων δωματίων και 
διαμερισμάτων Μυκόνου.

Η δυσχερή κατάσταση που έχει περιέλθει 
το Κέντρο Υγείας Μυκόνου συνεχίζεται και 
ο δ/ντής της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής 
Μονάδας του νησιού ζητά την συμβολή και 
στήριξη των τοπικών παραγόντων για την 
στελέχωση του προσωπικού και την ομαλή 
λειτουργία της μονάδας.
Ο κ. Κλεάνθους με επιστολή του στον δήμαρχο 
κ. Αθ. Κουσαθανά – Μέγα τον ενημερώνει για 
τις σοβαρές ελλείψεις που αντιμετωπίζει το Κ.Υ.  
με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το προσωπικό 
για να καλύψει τις βάρδιες, κατάσταση η 
οποία θα επιδεινωθεί από 31/01/2010 το 
Κ.Υ. όπως επισημαίνει, ημερομηνία που το Κ.Υ. 
θα μείνει και χωρίς χειριστή ακτινολογικού 
εργαστηρίου.
Με επιστολή παρέμβασή του ο κ. Μέγας στις 
15/01/2010 προς την Υπουργό Υγείας Μ. 
Ξενογιαννακοπούλου κοινοποιημένη προς τον 
Γ.Γ. της Περιφέρειας και τους βουλευτές του 
Νομού, παραθέτει την εικόνα που παρουσιάζει 
αυτή τη στιγμή η Πρωτοβάθμια 
Μονάδα Υγείας στο νησί μας, 
σε προσωπικό, και σημειώνει 
την ανάγκη υποστήριξης της 
εύρυθμης λειτουργίας της.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
μέσα σε λίγες μέρες το Κ.Υ.Μ. 
δεν θα διαθέτει χειριστή 
ακτινολογικού εργαστηρίου, ενώ 
σχετικά με τις βάρδιες τονίζεται 
ότι για τον Φεβρουάριο θα 
υπάρχουν 65 κενές βάρδιες 
πληρωμάτων ασθενοφόρου 

και 46 κενές βάρδιες νοσηλευτικού 
προσωπικού. 
Όπως είναι γνωστό τα κενά αυτά κατάφερναν 
να καλυφθούν έως τώρα από γενναίες 
δωρεές ιδιωτών, ώστε να μην υπάρχουν 
προβλήματα στη λειτουργία του Κ.Υ. κατά 
την περίοδο αιχμής. Και αυτά τα κονδύλια 
όμως σήμερα εξαντλούνται.
Τα προβλήματα του Κ.Υ. είναι πολλά και 
σημαντικά και επιδεινώνονται την θερινή 
περίοδο με την προσέλευση μεταξύ Μαρτίου 
– Οκτωβρίου σχεδόν 1.000.000 τουριστών, 
ήτοι περί τις 60.000 διανυκτερεύσεις 
ημερησίως.
Ο δήμαρχος ζητά την άμεση αντίδραση του 
Υπουργείου και την παρέμβαση της Υπουργού 
για την επείγουσα εξέταση του θέματος και 
την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή του, 
διαβεβαιώνοντας ότι ο δήμος Μυκόνου είναι 
πρόθυμος να βοηθήσει σε ότι είναι πρακτικά 
δυνατόν.

Η υγεία στην εντατική
Μεγαλώνουν τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου. 

Φεύγει και ακτινολόγος!
Επιστολή δημάρχου στο Υπουργείο

Ο Δήμαρχος κος Μέγας με την βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας
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Παρέμβαση γονέων 

✓Σε απόγνωση οι σύλλογοι ζητούν την 
παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας για 
να καλυφθούν τα κενά

✓Μείζον θέμα και η ποσόστωση 
ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών ανά 
τμήμα.

Τρεις σύλλογοι γονέων του νησιού ένωσαν τις φωνές 
τους και με μία κοινή επιστολή προς την Υπουργό 
Παιδείας εκφράζουν την αγωνία και ταυτόχρονα την 
αγανάκτησή τους για τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών 
στα σχολειά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η κατάσταση με τις ελλείψεις σε δασκάλους 
διαφόρων ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται τραγική καθώς 
οι χαμένες διδακτοώρες δύσκολα πλέον μπορεί να 
αναπληρωθούν ακόμη και αν άμεσα καλυφθούν τα 
κενά. 
Είμαστε αντιμέτωποι με την χειρότερη ίσως κατάσταση 
τα τελευταία χρόνια αναφέρουν χαρακτηριστικά οι 
πρόεδροι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 
1ου και 2ου Δημοτικού και του Δημ. Άνω Μεράς κ. 
Παντελής Ρούσσος, Καλλιόπη Κουσαθανά και Ειρήνη 
Δακτυλίδη, στην επιστολή τους.  Αποτέλεσμα αυτών 
είναι κάποια τμήματα να μην έχουν διδαχθεί βασικά 
μαθήματα με συνέπεια η σχολική χρονιά να κινδυνεύει 
να χαρακτηριστεί «ως ανεπαρκείς». 
Η κατάσταση που επικρατεί στα τρία δημοτικά σχολεία 
του νησιού γίνεται εύκολα αντιληπτή αν αναλογιστεί 
κανείς ότι οι δάσκαλοι που λείπουν είναι :

1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
 Αγγλικών (9 ώρες)
 Γερμανικών (4 ώρες)
 Γυμναστικής (4 ώρες)
2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
 Αγγλικών (9 ώρες)
 Γερμανικών (4 ώρες)
 Μουσικής
Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς Μυκόνου
 Αγγλικών (12 ώρες)
 Γερμανικών (4 ώρες)
 
Ένα άλλο ζήτημα που θέτουν προς την Υπουργό οι 
γονείς είναι το μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών 
που σε πολλές περιπτώσεις το ποσοστό τους ανά 
τμήμα σε σχέση με τους ημεδαπούς αγγίζει το 60% «με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι  προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών και σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες 
ελλείψεις διδακτικού προσωπικού να υποβαθμίζεται 
το επίπεδο παιδείας που λαμβάνουν τα παιδιά μας». 
Όπως αναφέρουν παρά τις επανειλημμένες τους 
προσπάθειες με τους αρμόδιους φορείς σε επίπεδο 
Νομού μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει ανταπόκριση τα 
αιτήματά τους «Έχουμε επικοινωνήσει επανειλημμένα 
με την Περιφερειακή Διεύθυνση  Ά-βάθμιας 
εκπαίδευσης Σύρου, με την Διεύθυνση Ά-βάθμιας 
εκπαίδευσης Σύρου, καθώς και με το Τμήμα Διορισμών 
του  Υπουργείου Παιδείας, χωρίς αποτέλεσμα». Και 
καταλήγουν με το εύλογο ερώτημα «αναρωτιόμαστε, 
πότε επιτέλους θα καλυφθούν τα κενά.  Όταν πλέον 
είναι αργά και θα έχουμε χάσει ακόμη μία σχολική 
χρονιά;», ζητώντας παράλληλα την άμεση κάλυψη 
των  κενών «έστω και τώρα, λίγο πριν το τέλος και 
αυτού του σχολικού έτους». 
Εκτός από την κα Διαμαντοπούλου η επιστολή 
έχει κοινοποιηθεί και προς όλους τους τοπικούς 
και περιφερειακούς αρμόδιους παράγοντες και 
συγκεκριμένα  στον κ Γ. Γκανιό, (Περιφερειακή 
Διεύθυνση  Ά-βάθμιας εκπαίδευσης Σύρου), στον κ. 
Γ. Μαϊτό, (Διεύθυνση Ά-βάθμιας εκπαίδευσης), στην 
κ. Α. Γώρου, Τμήμα Διορισμών, (Υπουργείο Παιδείας 
δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων), τον Δήμαρχο 
Μυκόνου κ. Α. Κουσαθανά Μέγα και τους δ/ντές των 
δημοτικών σχολείων κ. Σ. Κατρακάζα (1ο Δημοτικό), κ. 
Ε. Καμπάνα, (2ο Δημοτικό) και κ Σ. Βλουτή (Σχολείου 
Άνω Μεράς).

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για 
το θέμα της παροχής ιθαγένειας 
στους μετανάστες. Ένα θέμα που 
άνοιξε και πάλι με την πρόθεση 
της κυβέρνησης αλλά και την 
συγκατάθεση άλλων πολιτικών 
δυνάμεων που συγκλίνουν προς 
αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο 
δεν είναι και τόσο καινούριο 
καθώς το θέμα είχε ανακοινωθεί 
το 2005 από τον τότε υπουργό 
εσωτερικών κ. Παυλόπουλο. Το 
μέτρο όπως είχε ανακοινωθεί, 
πρόκειται να εφαρμοστεί από τις 
δημοτικές εκλογές του 2010.
Η αθρόα προσέλευση οικονομικών 
μεταναστών στην Ελλάδα είναι 
μια πληγή που άνοιξε χρόνια 
πριν. Σήμερα απλά μετράμε τις 
επιπτώσεις αυτής της άνευ όρων 
εισόδου. 
Ένα από τα μέρη με αθρόα 
προσέλευση μεταναστών είναι και 
η Μύκονος. Παράδεισος εργασίας 
για τους πρώτους μετανάστες, που 
βρήκαν έφορο έδαφος, δουλειές 
και κάλεσαν και τους υπόλοιπους 
γνωστούς, συγγενείς και φίλους, 
όπως ήταν λογικό να συμβεί.
Το νησί δέχθηκε και εξακολουθεί 
να δέχεται μετανάστες που 
βρίσκουν εύκολα δουλειά σε 
μια Ελλάδα που κατά τα άλλα 
πλήττεται από ανεργία!
Οι ευθύνες πολλές και κατά κύριο 
λόγο βαραίνουν την πολιτεία που 
δεν στοιχειοθέτησε κανόνες από 
την αρχή και πολύ περισσότερο, 
ακριβή αριθμό μεταναστών που 
είναι διατιθέμενη και μπορεί να 
δεχθεί.
Σε τοπικό επίπεδο, τότε στις αρχές 
της δεκαετίας του 90, ενώ κάποιοι 
φώναζαν και «κυνηγούσαν» τους 
λαθρομετανάστες, κάποιοι άλλοι 
φρόντιζαν να τους αφήνουν 
ανοιχτές τις πόρτες, δίνοντάς 
τους δουλειές,  λόγω του αρχικά 
χαμηλού κόστους εργασίας. 
Η κατάσταση χρόνο με το χρόνο 
επιδεινώθηκε. Οι αλλοδαποί 
πολλαπλασιάστηκαν, οι αρχές 
και τα σωματεία που είχαν 
πρωτοστατήσει κάποτε, έπαψαν 
να ασχολούνται, ο δήμος, ούτε 
τότε, ούτε τώρα δείχνει ικανός 
να αντιδράσει και η κατάσταση 
έχει αρχίσει να ενοχλεί αλλά και 
να αναμοχλεύεται πάντα, κυρίως 
ενόψει εκλογών.
Κάποια πράγματα όμως έρχονται 
από πολύ παλιά. Τα προβλήματα 
ήταν και παραμένουν πολλά 
και έντονα κατά καιρούς. Ήδη 
η επιστολή των συλλόγων 
γονέων του τόπου είναι μια 
γενναία φωνή αγωνίας προς την 
κεντρική διοίκηση. Αποτυπώνει 
μια πραγματικότητα που υπάρχει 
ΧΡΟΝΙΑ αλλά ΚΑΝΕΙΣ πέρα 
από μεμονωμένες κατά καιρούς 
περιπτώσεις,  δεν φαίνεται να 
ενδιαφέρεται ή να μπορεί να 
κάνει κάτι. 

Και αυτό διότι το κράτος, του έχει 
«δέσει» τα χέρια και κανείς από 
μόνος δεν παρουσιάζει το σθένος 
ή την διάθεση να τα λύσει. Και δεν 
μιλάμε σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά 
κυρίως σε τοπικό και δημοτικό. 
Πόσο μάλλον τώρα που οι 
μετανάστες αποκτούν πλέον και 
το δικαίωμα της ιθαγένειας αλλά 
και της ψήφου που βοηθά ακόμη 
περισσότερο την ένταξή τους 
στην ελληνική κοινωνία, στην 
αρχή τουλάχιστον τυπικά. 
Το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι όμως έχει και άλλες 
παραμέτρους πολύ σημαντικές 
και ήρθε να ταράξει τα νερά 
καθώς δίνει το δικαίωμα ελέγχου 
των πάλαι ποτέ οικονομικών 
μεταναστών, στα δρώμενα του 
κάθε τόπου, αλλά και να βοηθήσει 
σύμφωνα με άλλους στην 
απογκετοποίηση και στην ομαλή 
ενσωμάτωση τους στην ελληνική 
πολυσυλλεκτική πλέον κοινωνία. 
Τη δεδομένη στιγμή όλα φαίνονται 
ρευστά, ωστόσο η κίνηση αυτή 
όσο και αν προβληματίζει και 
κάνει μεγάλο μέρος της τοπικής 
μας κοινωνίας να δυσανασχετεί, 
γίνεται με θέρμη αποδεκτή από 
την πλευρά των μεταναστών, 
οι οποίοι, βλέπουν «επιτέλους» 
να αποκτούν ίσα δικαιώματα με 
τους ντόπιους και να μπορούν 
να έχουν δικαίωμα ελέγχου και 
παρέμβασης πάνω στον τόπο. 
Ενώ αρκετοί φαίνονται πρόθυμοι 
να αναμειχθούν με τα κοινά και 
να διεκδικήσουν, εφόσον τους 
ζητηθεί, μια θέση στη δημαρχεία! 
(Οι μόνες θέσεις που δεν μπορούν 
να διεκδικήσουν –για ευνόητους 
λόγους- είναι αυτές του Δημάρχου 
ή του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου).
Ενδιαφέρον ωστόσο θα έχει να 
δούμε ποιος από τους υποψηφίους 
Δημάρχους θα είναι αυτός που θα 
κάνει το πρώτο βήμα. Διότι μπρος 
στους ψήφους τι είναι ο «ξένος»; 
Και μάλιστα όταν η ίδια η πολιτεία 
του δίνει το δικαίωμα να το κάνει 
και να φανεί «υπεράνω», μη 
«ρατσιστής» και όλα αυτά που θα 
προσαφθούν σε κείνον που τυχόν 
δεν θα ήθελε, στην παρούσα 
φάση, κάτι τέτοιο.
Άλλωστε είναι γεγονός ότι 
όποιος κάνει την αρχή, αρχικά θα 
υποστεί κριτική και εν συνεχεία 

κάποιοι θα τον ακολουθήσουν. 
Τα «κουκιά» βλέπεται είναι πολλά 
και χρήσιμα στις κρίσιμες εκλογές 
του Νοέμβρη.
Το θέμα μου θυμίζει τα πάλαι 
ποτέ «ρεζερβέ» στα καταστήματα 
που λειτουργούσαν για κάποιους 
αποτρεπτικά και στη συνέχεια, 
όταν η κατάσταση «ωρίμαζε» και 
οι αντιδράσεις καταστάλαζαν 
σταδιακά  αποσύρονταν…. Άλλωστε 
ο πελάτης είναι πάντα πελάτης 
και ασχέτως εθνικότητας οφείλει 
να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. 
Πόσο μάλλον όταν γίνεται και 
δυνητικός ψηφοφόρος!
 Ας μην είμαστε λοιπόν 
ουτοπιστές. Όσο και αν κάποιοι 
κατά καιρούς δυσανασχετούν με 
μια τέτοια κατάσταση, αφού σε 
θεσμικό επίπεδο κατοχυρώνεται 
και μάλιστα με ευρεία αποδοχή, 
τότε και θα υπερισχύσει. Εκτός και 
αν υπάρξει τέτοια αντίδραση που 
κάποιοι μπουν στην διαδικασία του 
επαναπροσδιορισμού ορισμένων 
πραγμάτων, σενάριο που αυτή τη 
στιγμή δεν φαίνεται κυρίαρχο. 
Και για να προλάβουμε την όποια 
προσπάθεια διαστρέβλωσης των 
αναφερομένων, διευκρινίζουμε 
ότι ασφαλώς και δεν είμαστε 
κατά των νομίμων μεταναστών, 
ούτε μας διέπει κανένα πνεύμα 
ρατσισμού, αφού όλοι οι 
άνθρωποι είμαστε ίσοι κάτω από 
τον Θεό. Είμαστε όμως υπέρ της 
διατήρησης της ταυτότητας κάθε 
τόπου και όχι της προοδευτικής 
μετάλλαξής του.  Ελλάδα δεν είναι 
μόνο η Μύκονος ή τα Γιάννενα 
για παράδειγμα. 
Αν λοιπόν υπάρξει ισορροπημένη 
διείσδυση των μεταναστών σε 
κάθε κοινωνία και οι συνθήκες που 
απαιτούνται, τότε κάθε πρόβλημα 
μπορεί να ξεπεραστεί. Όταν όμως 
ορισμένες κοινωνίες απειλούνται 
με προοδευτική μετάλλαξη, τότε 
τα πράγματα δυσκολεύουν και 
ελλοχεύουν αντιδράσεις και 
συγκρούσεις.
Για να υπάρξει όμως ισορροπία θα 
πρέπει, κάθε οργανωμένο κράτος 
αρχικά να φροντίζει για την 
ασφάλεια και τα δικαιώματα των 
πολιτών του και στην συνέχεια 
να δίνει δικαιώματα, αλλά και 
υποχρεώσεις στους μετανάστες 
που δέχεται. 
Όταν όμως οι ίδιες οι αρχές που 
καθορίζουν την πολιτική, δέχονται 
συμφωνίες apriori, αλλά και οι 
υποδομές ειναι ανεπαρκείς και 
οι υπηρεσίες που υποτίθεται 
υπάρχουν κυρίως για την 
ασφάλεια του πολίτη παραμένουν 
επί χρόνια υποστελεχωμένες, τότε 
τι μπορούν να κάνουν από μόνοι 
τους οι πολίτες;

	 	 	 Ε.Κ.

Ιθαγένεια και ψήφος στους 
μετανάστες. Ένα θέμα με 

πολλές διαστάσεις
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Με ένα τηλεφώνημα

 στο χώρο σας

● 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.

ΜΕΛΠΩΣ  ΑΞΙΩΤΗ 56  ●  ΤΗΛ22890 23711

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΙΑ TAMEIO ΓΙΑ 4ΩΡΗ 

ή 
8ΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Αντιπρόεδρος στο νέο δ.σ. 
του ΞΕΕ ο Α. Φιορεντίνος

Σπουδαία θέση στο νέο διοικητικό συμβούλιο 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
για τον κ. Αντρέα Φιορεντίνο. Ο πρόεδρος των 
ξενοδόχων Μυκόνου ορίστηκε Α’ αντιπρόεδρος 
του Ξ.Ε.Ε στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου 
δ.σ. πραγματοποιήθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου. 
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του ο κ. Φιορεντίνος χαρακτήρισε την νέα 
του θέση ως μια «σοβαρή αποστολή ευθύνης 
που οφείλω να φέρω εις πέρας κερδίζοντας 
καταρχήν το στοίχημα με τον εαυτό μου και 

τιμώντας στη συνέχεια αυτούς που με στήριξαν και με επέλεξαν».

Ο κ. Φιορεντίνος ευχαρίστησε τους ξενοδόχους για την ψήφο τους και 
δεσμεύτηκε ότι θα δουλέψει με κέφι και συναίσθηση ευθύνης, με γνώμονα 
το καλό όλων και την πρόοδο της ελληνικής ξενοδοχίας και του ελληνικού 
τουρισμού. Τέλος εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί το νέο Δ.Σ. του ΞΕΕ 
αποτελείται από νέους και δημιουργικούς ανθρώπους, με ανοιχτά μυαλά, 
εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση, ουσιαστική γνώση του ελληνικού τουρισμού 
και μεγάλη όρεξη για δουλειά & αποτελέσματα. Στοιχεία, όπως τόνισε, που 
θα λειτουργήσουν προσθετικά στο να φέρουν επιτέλους τη χώρα μας στο 
τουριστικό επίπεδο που της αξίζει.  

Το νέο δ.σ. συγκροτήθηκε σε σώμα την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου ως εξής: : 
Πρόεδρος: Τσακίρης Γεώργιος, Αντιπρόεδροι Φιορεντίνος Ανδρέας, Λεβέντης 
Κων/νος και Ανδρέας Μεταξάς, Οικονομικός επόπτης: Αλέξαντδρος Βασιλικός, 
Διοικούσα Επιτροπή: Πολλάλης Δημήτριος, Τετράδη Χριστίνα, Τάσιος 
Γρηγόριος, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μέλη: Αβράμπος Κωνσταντίνος, 
Αγγελόπουλος Αλέξανδρος, Αντωνίου Περικλής, Βασιλικός Αλέξανδρος, 
Γαλιατσάτος Σπυρίδων, Ζήσης Κωνσταντίνος, Ζησιάδης Φωκίων, Ιωάννου 
Ευστράτιος, Καραλής Δημήτριος, Κόνιορδος Παρίσης, Κόρακας Νικόλαος, 
Μακρής Ευστάθιος, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μεριανός Κωνσταντίνος, Μηναϊδης 
Βασίλειος, Μπραζιτίκος Ιωάννης, Οικονόμου Ιωάννης, Παπαβασιλείου 
Ιωάννης, Παπαδημητρίου Δημήτριος, Πίττας Γεώργιος, Πλεύρης Γεώργιος, 
Πολίτης Γεώργιος, Σβύνου Κωνσταντίνα, Στραγάλης Ιωάννης, Τορνιβούκας 
Κωνσταντίνος, Τσιτλακίδης Ηρακλής, Φαραγκουλιτάκης Νικόλαος, Φωκάς 
Χρήστος, Φώκιαλης Στέργιος, Χατζημιχαήλ Μηνάς, Χρονάκη Ελένη.

Σε δηλώσεις του ο νέος πρόεδρος Γιώργος Τσακίρης δήλωσε ότι ξεκινάει 
μια νέα κοινή προσπάθεια με απώτερο σκοπό και στόχο την αναβάθμιση των 
λειτουργιών και του ρόλου του ΞΕΕ.

Τη στιγμή που το θέμα του 
οικονομικού σκανδάλου 
στο δήμο βρίσκεται σε 
εξέλιξη και εν αναμονή της 
απόφασης του πορίσματος 
των ορκωτών λογιστών ο 
δήμαρχος κ. Αθ. Κουσαθανάς 
Μέγας προέβη σε ένα ακόμα 
βήμα για την διαλεύκανση 
της υπόθεσης. Ο κ. Μέγας 
μετέβη την Πέμπτη 14 
Ιανουαρίου στη Σύρο, και 
σε αντίστοιχες επαφές που 
είχε με τον Περιφερειάρχη 
και τις Δικαστικές Αρχές, 
τους κατέθεσε τον 
φάκελο της Ε.Δ.Ε. με 
έγγραφα και στοιχεία της 
υπόθεσης. Συγκεκριμένα, 
ο Δήμαρχος Μυκόνου, 
μετά από πρωτοβουλία 
του, συναντήθηκε με 
τον νέο Γεν. Γραμματέα 
της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου κο Μπρακουμάτσο 
και του υπέβαλε τον μέχρι 
σήμερα σχηματισμένο 
φάκελο της υπόθεσης με 
τα σχετικά έγγραφα. Το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας, 
συναντήθηκε με την κα 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Σύρου και ακολούθως με 
τον κο Εισαγγελέα Εφετών 
Αιγαίου, στους οποίους 
επίσης κατέθεσε τον φάκελο 
της Ε.Δ.Ε. με έγγραφα και 
στοιχεία της υπόθεσης. 
Λίγες μέρες αργότερα 
αντίστοιχον φάκελο με 
τις δικές του ενέργειες γα 
το θέμα, κατέθεσε στον 
εισαγγελέα Σύρου και ο 
αρχηγός της μειοψηφίας κ. 
Α. Φιορεντίνος.

Αγωνιώδης η προσπάθεια 
του Δημάρχου να 
μας πείσει για την 

αποκάλυψη της αλήθειας
Στο μεταξύ με παρέμβασή 
της η Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κα 
Μαριγούλα Αποστόλου 
αφήνει αιχμές για τις 
αιτιάσεις του Δημάρχου περί 
διαφάνειας «τον τελευταίο 
καιρό και συγκεκριμένα 
μετά τη συνεδρίαση του 
ΔΣ της 18/12/2009 
παρακολουθούμε μέσα 
από δελτία τύπου αλλά και 
επιστολές προς τα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης την 
αγωνιώδη προσπάθεια του 
Δημάρχου να πείσει ότι 
μοναδικό μέλημα του είναι η 
διαφάνεια και η αποκάλυψη 
της  αλήθειας» τονίζει η κα 
Αποστόλου και αναφέρει 
ότι το συγκεκριμένο 
οικονομικό θέμα «σκόπιμα» 

χαρακτηρίζεται από τον 
Δήμαρχο ως λογιστική 
διαφορά «σε μια 
προσπάθεια υποβάθμισης 
της σοβαρότητας και το 
μεγέθους του, αφού ο ίδιος 
το γνώριζε από το Σεπτέμβριο 
και το απέκρυπτε». «Στην 
πραγματικότητα» συνεχίζει 
η κα Αποστόλου στην 
πολυσέλιδη επιστολή της» 
πρόκειται για χρήματα τα 
οποία οι πολίτες πλήρωσαν 
αλλά στα ταμεία του Δήμου 
ποτέ δεν φαίνεται να 
μπήκαν, αφού στις επίσημες 
καταστάσεις του λογιστικού 
συστήματος οι ίδιοι 
εμφανίζονται ως οφειλέτες». 
Όπως αναφέρει η πρόεδρος 
του Δ.Σ. η οποία έφερε 
το θέμα προς ενημέρωση 
στο δημοτικό συμβούλιο 
της 18ης Δεκεμβρίου και 
έγινε ευρύτερα γνωστό, 
«η κατάσταση αυτή 
δεν μου επέτρεπε να 
προχωρήσω στην ψήφιση 
ενός προϋπολογισμού που 
συντάχθηκε κάτω από τέτοιες 
συνθήκες (και ο Δήμαρχος 
εισηγήθηκε προς ψήφιση!), τη 
στιγμή μάλιστα που και κατά 
την ψήφιση του ισολογισμού 
(ένα μήνα πριν, 14/11/2009) 
αποσιωπήθηκε από τον 
ίδιο η ύπαρξη χαμένων 
διπλοτύπων, τα οποία 
όμως αναλυτικά εκτίθενται 
από τους ορκωτούς στον 
ισολογισμό». 

«Γιατί ο κ. Δήμαρχος δεν 
ενημέρωσε κανέναν;»

Οι θέσεις της κας Αποστόλου 
σχετικά με τις κινήσεις του 
δημάρχου, συγκλίνουν 
με τα όσα ανέφερε στην 
συγκεκριμένη συνεδρίαση 
τόσο ο κ. Ν. Σαλάχας, όσο και 
ο αρχηγός της μειοψηφίας 
κ. Φιορεντίνος, τονίζοντας 
«Μια προσεκτική ανάγνωση 
και αντιπαράθεση των 

ημερομηνιών αποδεικνύει ότι 
ο κ. Δήμαρχος αναγκαζόταν 
κάθε φορά, να προβεί  σε 
κάποια κίνηση, όταν πλέον 
οι ενημερώσεις προς εκείνον 
δεν γίνονταν προφορικά, 
αλλά εγγράφως και μόνο 
για να εξασφαλίσει την 
κάλυψη που χρειαζόταν 
και φοβούμαι, όχι για να 
διερευνήσει πραγματικά 
την υπόθεση» και τονίζει 
«Μια προσεκτική ανάγνωση 
και αντιπαράθεση των 
ημερομηνιών αποδεικνύει ότι 
ο κ. Δήμαρχος αναγκαζόταν 
κάθε φορά, να προβεί  σε 
κάποια κίνηση, όταν πλέον 
οι ενημερώσεις προς εκείνον 
δεν γίνονταν προφορικά, 
αλλά εγγράφως και μόνο 
για να εξασφαλίσει την 
κάλυψη που χρειαζόταν 
και φοβούμαι, όχι για να 
διερευνήσει πραγματικά την 
υπόθεση». Όπως αναφέρει 
στην επιστολή της η κα 
Αποστόλου «Πως αλλιώς 
δικαιολογείται το γεγονός 
ότι ενώ γνώριζε για τα 
χαμένα διπλότυπα από τις 
7/09/2009 αλλά και για 
τη διαφορά υπολοίπου 
μεταξύ Δήμου και ιδιωτών 
από τον Οκτώβριο, καθώς 
και για παράνομες πράξεις 
εντός της οικονομικής  
υπηρεσίας (15/10 πέφτει 
το ηλεκτρονικό σύστημα 
,διαγράφονται οι καρτέλες 
των επίμαχων εταιρειών 
16/10 καίγεται ο Η/Υ),  δεν 
ενημερώνει κανέναν και 
κυρίως δεν ενημερώνει τους 
ορκωτούς ελεγκτές , ενώ ήδη 
βρισκόμαστε στη διαδικασία 
ελέγχου του ισολογισμού; 
Πως επιτρέπει να σταλεί 
επίσημο έγγραφο εκτός 
οικονομικής υπηρεσίας 
επιβεβαίωσης μηδενικού 
υπολοίπου!!! στους οφειλέτες, 
τη στιγμή που εκείνος 
γνωρίζει ότι στις βεβαιωμένες 

Ποιος είπε ότι τα best seller έχουν πάντα τις καλύτερες πωλήσεις; Αφού 
καταφέραμε να πουλάμε το προϊόν της Μυκόνου για μία εβδομάδα 403 ευρώ 
στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεστε σε τι επίπεδα έχουμε φτάσει!
Στα “best sellers” του 2010 κατατάσσουν οι τουρ οπερέιτορς Thomson και 
First Choice το νησί μας. Η Μύκονος βρίσκεται στην 5η θέση μετά την Τουρκία 
(966 ευρώ το άτομο), την Αίγυπτο (725 ευρώ), το Μεξικό (1.074 ευρώ) και την 
Τυνησία, προσφέροντας επίσης 7ήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με 
πρωινό, έναντι 403 ευρώ! 
Η Thomson ξεκινά φέτος εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Μύκονο από το 
Μάντσεστερ και Gatwick (από το τελευταίο οι πτήσεις ξεκινούν στις 14 Μαϊου).
Άλλοι προορισμοί που συμπληρώνουν την δεκάδα στα οικονομικότερα πακέτα 
7ήμερων διακοπών είναι η Μαγιόρκα (940 ευρώ), η Κούβα (986 ευρώ), η 
Κροατία και Μαυροβούνιο (364 ευρώ), το Μαρακές (430 ευρώ) και η Κόστα 
Ρίκα (1.150 ευρώ).

Γίναμε best seller!

Οικονομικό σκάνδαλο
Η υπόθεση στον εισαγγελέα
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ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΑΛΑΤΖΗ - ΚΟΥΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ 
 ΞΕΝΩΝ   ΓΛΩΣΣΩΝ

Πετεινάρος - Μύκονος  Τηλ. 22890 25270-1

οφειλές της τάξης των 70.000,00 ευρώ  μιας εταιρείας, 
έχει ξεσπάσει μείζον ζήτημα και ότι υπάρχουν ακόμα 
οφειλές και για το σύνολο των τεσσάρων εταιρειών του 
ίδιου ομίλου  (συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης )
της τάξης των 700.000,00ευρώ;

«Γιατί δεν μίλησε ούτε στον ισολογισμό;» 
Γιατί αποκρύπτει 'τα πάντα' κατά την εισήγηση 
του για έγκριση  του ισολογισμού -14 Νοεμβρίου- 
χαρακτηρίζοντας τον <<ως υγιή και σωστό>> και έτσι 
προχωρούμε στην ψήφιση του; 
Ούτε και τότε ο κ. Δήμαρχος ενημερώνει σχετικά τους 
ορκωτούς και δεν ζητά έλεγχο.Αντί αυτού το αντίγραφο 
με τις  αναλυτικές παρατηρήσεις των ορκωτών περί 
χαμένων και ακυρωμένων διπλοτύπων με παραλήπτη το 
ΔΣ , δεν επιδίδεται ποτέ στο φάκελο του Συμβουλίου.
Γιατί ενώ λαμβάνουν χώρα πράγματα πρωτοφανή για 
το Δήμο, μέχρι τότε δεν έχει προχωρήσει ούτε καν σε 
προανακριτική .
Αυτό αναγκάζεται να το κάνει μόνο 2 μέρες μετά την 
υποβολή παραίτησης της προϊσταμένης της οικονομικής, 
η οποία για λόγους ευθιξίας και προσωπικής αξιοπρέπειας 
και αξιοπιστίας δεν αντέχει πλέον τη διαμορφωθείσα 
κατάσταση. Άλλωστε η ίδια, ορθά πράττοντας, είχε 
προηγουμένως στείλει έγγραφο  στις εταιρείες του 
επιχειρηματία ότι οφείλουν , όπως δηλαδή φαίνεται στις 
επίσημες καταστάσεις της οικονομικής υπηρεσίας. 
 Γιατί επίσης ως λόγος μη αποδοχής της παραίτησης της 
αναφέρεται η ΕΔΕ που διενεργείται ,τη στιγμή που στις 
18/11 τίποτε από αυτά δεν ισχύει;
Γιατί δεν απαντά ποτέ σε έγγραφο μου (21/11/2009), 
με το οποίο ζητώ ενημέρωση με σκοπό την εξέταση του 
θέματος (δυσλειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών )
στο ΔΣ;

«Τηρήθηκε διαδικασία σκόπιμης αναβολής»
 Στα τέλη Νοεμβρίου (26/11) κατεβαίνει το κλιμάκιο 
των ορκωτών στο Νησί μετά την κοινοποίηση σε αυτούς 
από την οικονομική διευθύντρια, της διαφοράς που έχει 
προκύψει με τους ιδιώτες και ζητά έγγραφη εντολή 
από το Δήμαρχο για να προχωρήσει άμεσα σε ειδική 
διαδικασία ελέγχου.
Γιατί  η εντολή αυτή δεν δίνεται αλλά τηρείται μια 
διαδικασία κωλυσιεργίας και σκόπιμης αναβολής; 
Κάτι που αλλάζει άρδην μετά το ΔΣ της 18/12 ,όταν 

η προηγούμενη απροθυμία αίρεται και φαίνεται στις 
22/12 και στις 28/12 ο ίδιος ο Δήμαρχος να καλεί τους 
ορκωτούς, χωρίς όμως καμία αναφορά στην ειλημμένη 
απόφαση του ΔΣ., την οποία  10 μέρες μετά το ΔΣ οι 
ορκωτοί εξακολουθούν να αγνοούν!!!»

«Τώρα κάποιοι επιχειρούν να προλάβουν τα 
γεγονότα»
Το γεγονός ότι μετά το Δ.Σ. της 18/12/2009 τα έγγραφα 
ακολουθούν το ένα το άλλο, καταδεικνύει αδιάψευστα, 
σύμφωνα με την πρόεδρο του Δ.Σ. «την προσπάθεια 
να προλάβουν κάποιοι τα γεγονότα και να αποφευχθεί 
ο διασυρμός». Παράλληλα καταγγέλλει ότι οι ορκωτοί 
λογιστές δεν έχουν λάβει ακόμη στα χέρια τους την 
επίσημη απόφαση του Δ.Σ. καθώς και τα πρακτικά της 
συγκεκριμένης συνεδρίασης, εκφράζοντας το ερώτημα 
μήπως «σκόπιμα» δεν έχει καθαρογραφεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου που εποπτεύει ο δήμαρχος, αφού 
όπως λέει, το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του 
Δ.Σ. έχει απογυμνωθεί από ανθρώπινο δυναμικό και δεν 
λειτουργεί. 

Παράλληλα η ίδια εκφράζει την απορία γιατί η ίδια 
βάλλεται την στιγμή που το μόνο που ζήτησε είναι 
ο έλεγχος από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους για 
αυτό ορκωτούς λογιστές και η πλήρης διαφάνεια στα 
οικονομικά του Δήμου και την ίδια στιγμή διερωτάται 
εφόσον επιθυμούν κάποιοι να βγουν «Όλα στο Φως» 
γιατί ο ίδιος ο δήμαρχος δεν φρόντισε ένα θέμα τέτοιας 
σοβαρότητας να το μάθει το Δ.Σ. ως ανώτατο όργανο του 
Δήμου αλλά το κράτησε κρυφό; «Γιατί ενώ αυτή τη στιγμή 
ο έλεγχος πράγματι βρίσκεται στους καθ ύλη αρμόδιους 
για αυτό ορκωτούς ελεγκτές ,επικαλείται ξανά μια ΕΔΕ (η 
οποία ολοκληρώθηκε στις 18/12, χωρίς να καταλήξει σε 
πόρισμα!!! μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και μετά από 
διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών από τότε που ο ίδιος 
όπως λέει ενημερώθηκε σχετικά)  και ενημερώνει ότι οι 
ορκωτοί ελεγκτές κάνουν  ΕΔΕ, πράγμα ανήκουστο!!
Γιατί στις 20/11 μετακινεί έναν υπάλληλο της οικονομικής 
σε άλλη υπηρεσία και κατόπιν προχωρεί σε ΕΔΕ ;   Γιατί σε 
έγραφα και ομιλίες του ρίχνει τα βάρη σε έναν υπάλληλο 
(ο οποίος στην πραγματικότητα έχει μετακινηθεί με αίτηση 
του), αφού η ΕΔΕ δεν έβγαλε αποτέλεσμα!!;;».

«Υπάρχουν χαμένα διπλότυπα και το 2009 και το 
ξέρει!» 
Η κα Αποστόλου τόσο στο δ.σ. της 18ης Δεκεμβρίου, 
όσο και μέσω της επιστολής της καταγγέλει ότι χαμένα 
διπλότυπα υπάρχουν και μέσα στο 2009, κάτι που 
αρνείται ο δήμαρχος, αν και είναι ενήμερος για αυτά. 
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Γιατί ο κ. Δήμαρχος  ενώπιον 
του ΔΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι υποθέσεις αυτές 
αφορούν παρελθόντα έτη και αρνείται μέχρι σήμερα ότι 
υπάρχουν χαμένα διπλότυπα και το 2009, όταν αυτό του 
έχει γίνει γνωστό από τις 17/09/2009.;;;και ακόμα δεν 
έχει προβεί σε καμία ενέργεια προς κάθε αρμόδιο ως 
οφείλει.

Η αποποίηση των ευθυνών αλλά και η λειτουργία 
του Δημάρχου όχι σε δρόμους ευθείς, καθαρούς, 
συντεταγμένους, δημοκρατικούς όπως επιβάλλει η 

δημόσια διοίκηση για να έχουν αποτέλεσμα οι αποφάσεις 
του ΔΣ ,ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και η διαφάνεια 
στην οικονομική διαχείριση του  Δήμου μας , δεν συνάδει 
κατά τη γνώμη μου με την χρηστή διοίκηση και μάλιστα 
από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος 
αντιδήμαρχος εσόδων για τα οικονομικά έτη 2005-
2008(τα παρελθόντα έτη που αναφέρει)».

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορούν κάποιοι και αύριο να 
κοιτούν κατάματα τους συμπολίτες μας»
Και η πρόεδρος του δ.σ. καταλήγει «Επειδή η μέχρι σήμερα 
πορεία μου στα πολιτικά δρώμενα του τόπου μου αλλά 
και στην καθημερινή συνύπαρξη με τους συμπολίτες μου 
έχει αποδείξει ότι για μένα η αλήθεια δεν μεταφράζεται 
ούτε ανακαλύπτεται πίσω από τις λέξεις και τις σκόπιμες 
ενέργειες αλλά έχει ένα πρόσωπο ξεκάθαρο και μια 
μορφή, δηλώνω με κάθε ειλικρίνεια ότι η αποκάλυψη του 
θέματος στο ΔΣ έγινε με γνώμονα την πλήρη διαφάνεια 
και με σκοπό την ανακάλυψη της αλήθειας, όποια και αν 
είναι αυτή και όποιους και αν ακουμπά .
Τα χρήματα των συμπολιτών μας έχουμε υποχρέωση να 
τα διασφαλίζουμε και να τα αποδίδουμε σε αυτούς μέσα 
από την αναπτυξιακή και την κοινωνική πολιτική μας, με 
διαυγείς διαδικασίες και ξεκάθαρες ενέργειες.
Η διοίκηση οφείλει να είναι αμείλικτη και να στηλιτεύει 
στυγνά οποιαδήποτε ενέργεια δεν συνάδει με αυτό το 
σκοπό. 
Κωλυσιεργίες, ανταλλαγές εγγράφων και αναβλητικότητα 
δεν οδηγούν ποτέ στο σωστό δρόμο. Αντίθετα 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες για την αποποίηση 
ευθυνών και τη δημιουργία φτηνών δικαιολογιών. 
Επίσης θέλω να κάνω σαφές ότι ως Πρόεδρος του ΔΣ 
δεν έκανα ούτε θα κάνω εκπτώσεις και συμβιβασμούς 
με θέματα που είναι ανακόλουθα των αξιών και των 
δικών μου θέσεων και αντιλήψεων. Αυτό δε σημαίνει 
ότι δεν ψηφίστηκα με μια παράταξη και ότι δεν τιμώ 
τους ανθρώπους με τους οπαίους συμπορεύτηκα στις 
τελευταίες εκλογές. Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία 
είναι στοιχεία δημοκρατίας και υγιούς πολιτικής.
 Όταν όμως τίθενται θέματα διαφάνειας και αξιοπιστίας, 
τότε μπορεί να υπάρξει σύμπλευση μόνο με τους 
πραγματικά καθαρούς και έντιμους ανθρώπους που 
πρεσβεύουν τα ανάλογα.
 Οι τιμητές των αποτελεσμάτων και όσοι όψιμα θυμήθηκαν 
τον εισαγγελέα και τον επικαλούνται ως απόδειξη της 
επάρκειας και της αθωότητας τους ας μην βιάζονται!!!

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΟΡΘΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ που θα 
αποδώσει 'τα του καίσαρος τω καίσαρι' ας ελπίσουμε ότι 
θα μπορούν κάποιοι και αύριο να κοιτούν κατάματα τους 
συμπολίτες μας» καταλήγει.
Σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα των ορκωτών 
αναμένεται να παραδοθεί στο Δήμο τις επόμενες μέρες.
Ήδη προ ημερών υπήρξε επίσκεψη της ορκωτού στο 
Δημαρχείο όπου είχε συζήτηση με τον Δήμαρχο για 
την πρόοδο και εξέλιξή του.Όπως έγινε γνωστό η κ.κ. 
Κουσαθανάς Α. και Κουκάς Γ. κατέθεσαν έγγραφο στο 
Δήμο με πρότασή τους για το θέμα.

Παρέμβαση της 
Προέδρου του Δ.Σ. 
για το θέμα. 

Αγωνιώδη προσπάθεια 
για να πείσει, 
καταβάλει ο δήμαρχος 
τονίζει ηκαAποστόλου.

Φάκελο στον εισαγγελέα 
κατέθεσε και ο αρχηγός 
της μειοψηφίας 

Μέχρι τα μέσα 
Φλεβάρη το πόρισμα 
των ορκωτών



8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΟΥΡΛΟΥ
belt highway chora town - tourlos

tel.:[+30]22890 27494/5

Παράθυρο στη γεύση
Το ανοίγετε εδώ και 40 χρόνια

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ

ΜΕΤΟΥΣΗ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
& ΔΙΚΤΥΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ  -  ΜΥΚΟΝΟΣ 

     Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010     

  Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
 ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
+MAYO SHOOL OF 
ASTROLOGY LONDON

+ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
INTERNATIONAL 
SOCIETY OF 
ASTROLOGICAL 
RESEARCH INC.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

¨ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ¨  ¨ΑΣΤΡΑ & ΖΩΗ¨ 
¨ΠΑΙΔΙ & ΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ¨ κ.ά.

Σας περιμένει για να απαντήσει σε κάθε θέμα που σας απασχολεί

Εγγύηση η πολύχρονη εμπειρία της

Τηλ. σταθερό: 210 7562268    κιν: 6936 495684

ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ  ΤΑΡΩ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ FENG SOUI

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Μρεπορτάζ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 
Συστήματα Ασφαλείας

«Προστατέψτε την περιουσία σας,
τους ανθρώπους που αγαπάτε»

Σαντορινιός Χάρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  Αργύραινα - Μύκονος       
τηλ.6948 620592 email: santorinios@windowslive.com

Συναγερμοί - Κάμερες
Πυρανίχνευση - Κεραίες

Όταν έρχεται ο χειμώνας και οι 
περισσότεροι φεύγουν για διακοπές, 
τότε βρίσκουν χώρο δράσης οι 

πάσης φύσεως διαρρήκτες. Όχι ότι το 
καλοκαίρι διστάζουν, καθώς «ρημάζουν» 
τα ξενοδοχεία, αλλά ο χειμώνας μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως ο παράδεισός τους. 
Και όσο και αν κάποια πράγματα κινούνται 
κάτω από ένα πέπλο μυστικότητας,  έφτασε 
πια ο κόμπος στο χτένι και η αγανάκτηση 
του κόσμου το ζενίθ, καθώς η κοινωνία 
αισθάνεται  ολοένα και περισσότερο 
απροστάτευτη και η ανασφάλεια των 
πολιτών συνεχώς μεγαλώνει.  
Η MYKONOS news δέχθηκε αλλεπάλληλα 
τηλεφωνήματα από αγανακτισμένους 
πολίτες που έγιναν  έρμαια των διαρρηκτών 
το τελευταίο διάστημα. Μόνο μέσα στο 
Γενάρη και σύμφωνα με πληροφορίες, 
πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από κλοπές 
σε επιχειρήσεις, με λεία αρκετές χιλιάδες 
ευρώ. 
Ένα καλό μεροκάματο δηλαδή για τους 
μικροδιαρρήκτες που δρουν ουσιαστικά 
ανενόχλητοι, καθώς σπάνια εξιχνιάζονται 
οι μικροκλοπές. 
Το καλοκαίρι δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
ρίχνουν το βάρος στους χιλιάδες επισκέπτες 
από κάθε γωνιά της γης. Το χειμώνα όμως 
που είμαστε εμείς και εμείς; 
Δύο εταιρίες courier, δύο περίπτερα, το ένα 
σε σούπερ μάρκετ, ένα σπίτι, ακόμα και μία 
εκκλησιά άνοιξαν, ψάχνοντας στο παγκάρι, 
ενώ από τις βίλες φέτος έχουν σηκώσει 
περισσότερες από 20 τηλεοράσεις και 
κλινοσκεπάσματα!
Η λεία από τις υπόλοιπες κλοπές σε 
προαναφερόμενες επιχειρήσεις είναι 
μικρότερη από 10.000 ευρώ σε κάθε μία 
από αυτές σε ρευστό και εμπορεύματα.

Τι κάνει η αστυνομία;
Όλοι οι παθόντες κάλεσαν την αστυνομία για 
καταγραφή των συμβάντων. Οι μικροκλοπές 
όμως σπάνια εξιχνιάζονται. Σε μία από τις 
πρόσφατες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα 
όσα ανέφερε ο επιχειρηματίας, ο ίδιος είδε 
το ΙΧ των δραστών, το οποίο και κατήγγειλε 
στην αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα σε 
επιχείρηση που έπεσε θύμα διαρρηκτών 
μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, ο 
ιδιοκτήτης μιλά για ένα άτομο με κουκούλα 

και έναν συνεργό τσιλιαδόρο, ενώ σε μια 
άλλη  περίπτωση ο επιχειρηματίας που 
έμενε κοντά στο μαγαζί του, χτυπώντας ο 
συναγερμός έτρεξε και πρόλαβε και είδε 
το αυτοκίνητό τους. Όπως ανέφερε στην 
εφημερίδα ο συναγερμός χτύπησε τόσο στο 
κινητό το δικό του, όσο και της γυναίκας 
του. Παραδόξως όμως αν και συνδεμένος 
με την αστυνομία, όπως μας είπε, σύμφωνα 
με τους αστυνομικούς που ο ίδιος αμέσως 
ειδοποίησε, στο τμήμα δεν χτύπησε. Το 
θύμα έσπευσε να κυνηγήσει τους δράστες 
οι οποίοι όμως κατάφεραν να διαφύγουν, 
μπόρεσε όμως να διακρίνει το χρώμα  του 
αυτοκινήτου, στοιχείο που  ανέφερε  στην 
αστυνομία. Μέχρι την στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές όμως και έναν μήνα μετά 

το γεγονός, δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος 
στην υπόθεση. Το παράδοξο είναι ότι η 
κάμερα της επιχείρησης κατέγραψε όλο το 
συμβάν, ωστόσο λόγω του ότι ήταν νύχτα, 
ήταν σκοτεινά και ο δράστης φορούσε 
κουκούλα, δεν μπόρεσε να αναγνωριστεί. 

Πολίτες σε ρόλο ντέντεκτιβ
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας 

δεύτερης περίπτωσης, που καταγγέλθηκε 
στην εφημερίδα και η οποία έλαβε 
χώρα πέρυσι το καλοκαίρι. Σύμφωνα 
με τα καταγγελλόμενα η κάμερα ενός 
καταστήματος κατέγραψε, ενόσω ήταν 
κλειστό, απόπειρα κλοπής από δύο 
άτομα που προσπάθησαν να εισέλθουν 
ανεπιτυχώς σε αυτό. Ο ιδιοκτήτης 
αργότερα παρακολουθώντας τα όσα 
διαδραματίστηκαν στην κάμερα, όπου 
ήταν εμφανώς καταγεγραμμένα και τα 
πρόσωπα των δραστών, επικοινώνησε 
με την αστυνομία όμως η απάντηση που 
έλαβε ήταν ότι επρόκειτο για απόπειρα 
κλοπής και όχι για κλοπή, οπότε δεν 
μπορούσε να προβεί σε συλλήψεις. Μετά 
από αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια, 
ο επιχειρηματίας έδειξε το βίντεο σε 
γνωστούς του, επιχειρώντας ο ίδιος να 
βρει ποιοι ήταν αυτοί που προσπάθησαν 
να εισβάλλουν στην επιχείρησή του. Μια 
προσπάθεια που απέφερε καρπούς, αφού 
άμεσα δέχθηκε τηλεφώνημα από γνωστό 
του, που τον ενημέρωνε ότι τα πρόσωπα 
που είχε δει καταγεγραμμένα στο βίντεο, 
έπιναν καφέ στον γιαλό. Τότε επικοινώνησε 
αμέσως και πάλι με την αστυνομία, την 
οποία όπως μας είπε, και ενημέρωσε για 
το γεγονός. Η απάντηση που έλαβε; «Δεν 
είναι δική μας αρμοδιότητα ο γιαλός, 
και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Πάρε 
το λιμενικό»! Αγανακτισμένος ο ίδιος, 
τηλεφώνησε στο λιμεναρχείο, ανέφερε το 
συμβάν και η απάντηση που έλαβε ήταν 
επίσης αποκαρδιωτική «Δεν έχεις κάνει σε 
μας μήνυση για το συμβάν και δεν μπορούμε 
να παρέμβουμε»! Και η υπόθεση τελείωσε 
εκεί… Το κατάστημα για την ιστορία δεν 
βρίσκεται στην λιμενική ζώνη.
Σε μια άλλη περίπτωση ωστόσο, πρόσφατα, 
σύμφωνα με άλλον παθόντα, οι υπηρεσίες 
συνεργάστηκαν και αν και η επιχείρηση 
βρίσκεται μέσα στην λιμενική ζώνη, η 
αστυνομία πήρε το σπασμένο παράθυρο, 
ενώ η καταγγελία έγινε στο λιμενικό. 
Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει 
καμία απάντηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
από το συγκεκριμένο μαγαζί (περίπτερο) 
οι δράστες σήκωσαν, μπαίνοντας από το 
παράθυρο, σε εμπόρευμα περί τις 8.000 
ευρώ. 
Τα περίπτερα και οι εταιρίες ταχυμεταφορών 
είχαν το τελευταίο διάστημα την τιμητική 
τους. Σε ένα από αυτά στην Αργύραινα, 
ο δράστης που επιχείρησε να εισέλθει 
σπάζοντας το τζάμι, έγινε 
αντιληπτός από περίοικο, 
και τράπηκε σε φυγή πριν 
προλάβει να πάρει κάτι. 

Μάλιστα πάνω στην βιασύνη του κόπηκε 
και η αστυνομία που ειδοποιήθηκε και 
έσπευσε στο κατάστημα, πήρε το τζάμι με 
το αίμα για να το ερευνήσει.
Παράλληλα σύμφωνα με καταγγελίες, 
παρατηρείται συχνά το φαινόμενο κάποιοι 
να επισκέπτονται περίπτερα και λοιπά 
καταστήματα που πωλούν είδη καπνιστού, 
με το πρόσχημα να αλλάξουν κάποια κούτα 
τσιγάρα, που κάποιος «δικός» τους ,όπως 
ισχυρίζονται, «αγόρασε» λάθος μάρκα για 
αυτούς, όχι όμως από το ίδιο κατάστημα. 
Επειδή τα τελευταία χρόνια η λεία των 
διαρρηκτών είναι εμπορεύματα καπνού, 
και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις σε 
μεγάλες ποσότητες, δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που διερωτώνται αν το φαινόμενο αποτελεί 
τυχαίο γεγονός… 
Ακόμη και το παγκάρι της εκκλησίας 
έχει γίνει στόχος καθώς σύμφωνα με 
πληροφορίες μια εκκλησία και ένα σπίτι 
στα Καντούνια έχουν ανοιχτεί επίσης, το 
τελευταίο διάστημα δίχως να έχει γίνει 
γνωστό αν υπήρξαν απώλειες. 
Με αυτή την κατάσταση να επικρατεί 
και εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις 
από μικροκλοπές σε ξενοδοχεία, σπίτια, 
βίλες κ.α. που σπάνια γίνονται γνωστά, 
πολύ περισσότερο φτάνουν στον τύπο, 
αντιλαμβάνεται κανείς όχι μόνο που οδηγεί 
η αποδυνάμωση της αστυνομίας, αλλά  και 
οι σοβαρές ελλείψεις που παρουσιάζει η 
υπηρεσία ποιους τελικά ωφελεί.
Είναι γεγονός ότι τα προαναφερόμενα 

Οι τελευταίες μαρτυρίες μιλάνε 
για ένα άτομο με κουκούλα 
και έναν συνεργό τσιλιαδόρο, 
ενώ σε μια περίπτωση ο ένας 
επιχειρηματίας πρόλαβε και 
είδε το αυτοκίνητό τους, καθώς 
τον ειδοποίησε ο συναγερμός, 
που χτύπησε τόσο στο κινητό το 
δικό του όσο και της γυναίκας 
του. Παραδόξως όμως αν 
και συνδεμένος με αυτόν της 
αστυνομίας, όπως μας είπε, 
στο τμήμα δεν χτύπησε. Το 
θύμα έσπευσε να κυνηγήσει 
τους δράστες οι οποίοι όμως 
κατάφεραν να διαφύγουν, 
μπόρεσε όμως να διακρίνει το 
χρώμα του αυτοκινήτου, στοιχείo 
που ανέφερε στην αστυνομία. 
Μέχρι την στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές όμως και έναν 
μήνα μετά το γεγονός, δεν έχει 
υπάρξει καμία πρόοδος στην 
υπόθεση. Το παράδοξο είναι 
ότι η κάμερα της επιχείρησης 
κατέγραψε όλο το συμβάν, 
ωστόσο λόγω του ότι ήταν 
νύχτα και ο δράστης φορούσε 
κουκούλα, δεν μπόρεσε να 
αναγνωριστεί.

Ανεξέλεγκτα δρούν οι διαρρήκτες



Απέφυγε τα ισόβια
Ένοχο για την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρων 
σωματικών βλαβών έκρινε το Μικτό Ορκωτό 
Κακουργιοδικείο Αιγαίου τον Μάριο – Σωσίπατρο 
Αντωνόπουλο, βασικό κατηγορούμενο για τη δολοφονία 
του 20χρονου Αυστραλού Ντουζόν Ζαμίτ.Μετά από αυτή 
την απόφαση, ο «μπράβος» του νυχτερινού κέντρου που 
ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον Ντουζόν «αποφεύγει» την 
ισόβια κάθειρξη και τιμωρήθηκε με φυλάκιση 22 ετών και 
6 μηνών. 

Σε 8,5 και 7,5 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκαν για 
συνέργια οι δύο συγκατηρούμενοί του ο 48χρονος Γ. Χ.  
και ο  37χρονος Δ.Β., ενώ ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού Σ. Δ. 

απηλλάγη.

Ο 18χρονος Ε.Π. που 
επίσης κατηγορείται 
θα δικαστεί από 
αρμόδιο δικαστήριο. 

«Ο Ντουζόν δεν 
δικάστηκε δίκαια 
το βράδυ της 28ης 
Ιουλίου, ενώ εμείς 
καταδ ικαστήκαμε 
ισόβια να ζούμε 
χωρίς αυτόν», 
δήλωσε φανερά 
δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ς 
αμέσως μετά την 
ανακοίνωση των 
ποινών ο Όλιβερ 
Ζάμμιτ.
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αποτελούν ένα μέρος της όλης κατάστασης που 
παρουσιάζει την ανεπάρκεια του συστήματος, να 
χειριστεί σοβαρές καταστάσεις και μάλιστα σε 
έναν μικρό τόπο, με μεγάλες ανάγκες, όπως η 
Μύκονος. 
Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στην 
υποστελέχωση των υπηρεσιών της αστυνομίας. 
Αλλά και στο από χρόνια υπαρκτό στα χαρτιά, 
αλλά ανύπαρκτο στην πραγματικότητα, Συμβούλιο 
Παραβατικότητας που έχει συστήσει ο Δήμος. 
Η παρατεταμένη αδιαφορία του κράτους σε 
συνδυασμό με την χαλαρότητα του Δήμου 
απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, που εδώ και 
χρόνια αρκείται σε μια τυπική αλληλογραφία, 
χωρίς ουσιαστική πίεση προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, έχει δημιουργήσει στους πολίτες μια 
ένονη ανυσηχία για την όλη κατάσταση.
Η έλλειψη επαρκούς αστυνομικής δύναμης, 
όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά πολύ περισσότερο 
το χειμώνα όπου ακόμη και οι εναπομείναντες 
αστυνομικοί παίρνουν την άδειά τους, δημιουργεί 
ακόμη μεγαλύτερα συναισθήματα ανασφάλειας 
στους πολίτες και σοβαρές δυσλειτουργίες στην 
υπηρεσία.
Η κοινωνία αισθάνεται απροστάτευτη και μπορεί 
να ακούμε κατά καιρούς για προσπάθειες που 
γίνονται από πλευράς υπουργείου, ακόμη και 
για τον αστυνομικό της γειτονιάς, ένα πρόσφατο 
μέτρο που ξεκίνησε πιλοτικά, όμως ούτε αυτό 
αγγίζει την Μύκονο. Και όπως και να το κάνουμε, 
είτε μας αρέσει είτε όχι, ορισμένες περιοχές έχουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα. Τόσο λόγω προβλημάτων, 
όσο και λόγω ονόματος και εικόνας παγκόσμιας 
εμβέλειας. 
Διότι είναι τουλάχιστον οξύμωρο το γεγονός 
για παράδειγμα, το καλοκαίρι οι περισσότεροι 
βουλευτές που επισκέπτονται το νησί, να 
ζητούν «προστασία» από την αστυνομία και να 
στερούν από τους πολίτες, ακόμη περισσότερο 
την αστυνομική δύναμη που θα έπρεπε να 
έχουν για την προστασία τους, και την ίδια 
στιγμή να μην μεριμνούν για την ενδυνάμωση 
του τμήματος της Μυκόνου, όχι με δόκιμους 
και άπειρους αστυνομικούς αλλά με έμπειρο 
ένστολο προσωπικό, που να είναι εμφανές και 
παραγωγικό, δίνοντας την απαραίτητη αίσθηση 
προστασίας στον πολίτη.
Η Μύκονος δεν μπορεί πια να είναι ξέφραγο 
αμπέλι και οι νομοταγείς Μυκονιάτες και οι 
επισκέπτες τους δεν μπορούν να είναι έρμαια στις 
ορέξεις των όποιων μικρο-μεγάλο λωποδυτών.
Έχει φτάσει πια ο κόμπος στο χτένι και η κοινωνία 
μπορεί να σιωπά, αλλά μοιάζει με καζάνι έτοιμο 
να εκραγεί, καθώς οι πολίτες του νησιού με τις 
μεγαλύτερες αντικειμενικές αξίες στην Ελλάδα, 
και το επονομαζόμενο ως η «ατμομηχανή» 
του τουρισμού στη Χώρα μας, δεν έχουν μόνο 
υποχρεώσεις απέναντι στην πατρίδα, αλλά 
και δικαιώματα, τα οποία χρόνια ολόκληρα 
αναζητούν και κάποιοι με πείσμα τους τα στερούν. 
Και το δικαίωμα της ασφάλειας είναι ανάμεσα 
στα βασικότερα!
             Ε.Κ.

Τον πυροβόλησε με δίκαννο
Με ελαφρούς τραυματισμούς τη γλίτωσε ένας 
60χρονος άντρας, μετά από πυροβολισμό με 
κυνηγετικό δίκαννο από συνομήλικο συγχωριανό του. 
Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Σαντορίνη το πρωί 
της 23ης Ιανουαρίου. Το χέρι του δράστη όπλισαν οι 
προσωπικές διαφορές που όπως ανέφερε ο ίδιος, είχε  
με το θύμα. 
Αστυνομικοί του Α.Τ. Θήρας που ειδοποιήθηκαν 
συνέλαβαν τον δράστη. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι 
του δράστη κατά την οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε 
το πυροβόλο όπλο, που χρησιμοποίησε ο 60χρονος 
κατά την πράξη του.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνες 
σωματικές βλάβες κατά παράβαση Νόμου περί όπλων 
και με συνοδεία Αστυνομικών οδηγήθηκε ενώπιων 
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.

Νεκρός βρέθηκε στις 28/1  κοντά στο σπίτι του στην 
Αλυκή της Πάρου, ο 45χρονος έλληνας, μόνιμος κάτοικος 
της περιοχής,  που αναζητούνταν από τις 25 Ιανουαρίου. 
Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στο Α.Τ. Πάρου, από την 
σύζυγό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης 
ο αυτόχειρας που παρουσίαζε σημάδια κατάθλιψης και 
αλκοολισμού, έφυγε από το σπίτι του στις 25/1 παίρνοντας 
μαζί του το ιδιωτικό πυροβόλο όπλο που κατείχε νόμιμα, 
πήγε στον προαύλιο χώρο κλειστής, αυτή την περίοδο, 
παραθεριστικής κατοικίας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 
100 μέτρων από το σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε στο 
κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.  Η σωρός 
του 45χρονου μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή, στην 
έδρα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά.

Ψυχολογικά προβλήματα 
τον οδήγησαν στην 

αυτοχειρία
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ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΔΕΝ ΚΛΑΙΝΕ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ 1 BAD ROMANCE LADY GAGA

ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ 2 I GOTTA FEELING THE BLACK EYED PEES

ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 3 RELPAY LYAZ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΔΕΣΠ. ΒΑΝΔΗ 4 DOWN J.SEAN feat LIL WAYNE

ΑΝΑΠΟΔΑ ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 5 FIREFLIES OWL CITY

ΩΠΑ, ΩΠΑ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ 6 RUN THIS TOWN JAY Zfeat RIHANNA & K,WEST

ΩΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ 7 HOLIDAY DIZZEE  RASCAL

ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΘΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ 8 DANCE WITH SOMEBODY MANDO DIAO

ΜΑΖΙ ΛΟΥΚΑΣ 9 PAPARAZZI LADY GaGa

ΕΚΛΕΙΣΑ ΘΕΣΗ ΚΩΣΤΑΣ  ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ 10 WATCHA SAY JASON DERULO

 

ΞΕΝΟ ΤΟΠ 10ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠ 10

 TA  ΑΣΤΡΑ   ΤΟΥ  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ   ( 1/2 - 15/2 )         ΑΠΟ ΤΗΝ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ                                               προτάσεις  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ...

ΚΡΙΟΣ      21/3 - 20/4   ΔΙΔΥΜΟΙ      21/5 - 21/6 ΛΕΩΝ                 23/7 - 23/8    ΖΥΓΟΣ          23/9 - 22/10         ΤΟΞΟΤΗΣ        23/11 - 21/12          ΥΔΡΟΧΟΟΣ     20/01 - 19/2   

Ο μήνας αυτός σας φέρνει 
μπροστά στα προβλήματα 
σας που έχουν μείνει καιρό 
άλυτα.  Στον αισθηματικό 
τομέα  θα βρεθείτε σε ένταση 
γιατί θα θέλετε να περάσετε 
δικές σας απόψεις και θα 
βρίσκεστε σε κόντρα με τον 
σύντροφό σας. Οικονομικά 
να είστε προσεκτικοί στις 
συναλλαγές σας αυτό το 
διάστημα.

Ένα διάστημα δύσκολο που 
θα χρειαστεί να «παλέψετε» 
και με τον εαυτό σας και 
με τους άλλους. Στον 
αισθηματικό τομέα  όλο το 
κλίμα που επικρατεί στη 
σχέση σας, σας δυσκολεύει 
να δείτε καθαρά την 
κατάσταση που επικρατεί. 
Ο οικονομικός τομέας σας 
προβληματίζει αλλά μπορείτε 
να «μαζέψετε» τα χέρια σας 
λίγο προς όφελός σας.

Αυτός ο μήνας σας βοηθάει 
να πετύχετε στόχους που 
παλεύατε αρκετό καιρό. 
Στον αισθηματικό τομέα 
ευθύνες και γκρίνιες θα 
δημιουργήσουν ψυχρότητα. 
Ο μήνας αυτός είναι 
ευνοϊκός για σας, ιδιαίτερα 
σε οικονομικά θέματα.

Ένας μήνας που θα νιώθετε 
δυνατοί μετά από την 
προσπάθεια που έχετε 
κάνει για να πετύχετε 
τους στόχους σας. Στον 
αισθηματικό τομέα θα 
ζήσετε ένα πολύ θετικά 
έντονο διάστημα και θα 
αναζητήσετε να μείνετε 
μόνοι σε μια κοντινή 
μετακίνηση.  Οικονομικά 
εύνοια.

Αυτό το διάστημα η τύχη 
σας χαμογελάει. Στον 
αισθηματικό τομέα είναι 
πολύ θετική εποχή για να 
λύσετε τα προβλήματα που 
έχουν παρουσιαστεί και που 
οφείλονται σε άλλα άτομα. 
Στον οικονομικό τομέα κέρδη, 
και έντονη τάση σπατάλης, 
να είστε προσεκτικοί.

Τα οικονομικά είναι το θέμα 
που θα σας απασχολήσει 
ιδιαίτερα το διάστημα 
αυτό, και καταφέρνετε 
να ξεπεράσετε κάποιες 
δυσκολίες, αλλά τα 
οικονομικά χρειάζονται 
ιδιαίτερη προσοχή.  Στον 
αισθηματικό τομέα  κάποια 
προβλήματα που πρέπει 
να λύσετε, αν θέλετε να 
συνεχίσει η σχέση σας χωρίς 
εντάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ    21/4 - 20/5 ΚΑΡΚΙΝΟΣ     22/6 - 22/7                                                ΠΑΡΘΕΝΟΣ       24/8 - 22/9  ΣΚΟΡΠΙΟΣ   23/10 - 22/11 ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ     22/12 - 19/01   ΙΧΘΥΕΣ            20/2 - 20/3 

Δύσκολο διάστημα αυτό για 
σας, να είστε προσεκτικοί σε 
αποφάσεις σας γιατί δεν θα 
είναι οι καλύτερες για σας. 
Στον αισθηματικό τομέα θα 
περάσετε μια δοκιμασία 
που όμως με τη ψυχραιμία 
σας δείχνετε ότι θέλετε να 
την αφήσετε πίσω και να 
προχωρήσετε μπροστά.  
Στον οικονομικό σας τομέα 
σταθερότητα.

Ο αισθηματικός τομέας 
είναι αυτός που θα σας 
προβληματίσει ιδιαίτερα 
αυτό το διάστημα, δείχνεστε 
ιδιαίτερα εκνευρισμένοι από 
τις εξελίξεις με τον σύντροφό 
σας και νοιώθετε ότι αυτή η 
κατάσταση σας βγάζει έξω 
από τα συνηθισμένα σας. 
Στον οικονομικό τομέα οι 
υποχρεώσεις σας δημιουργούν 
μπλοκαρίσματα και πιέσεις

Μήνας δοκιμασιών για 
τους στόχους σας, η 
στάση σας θα βοηθήσει 
να ξεπεραστούν πιο 
γρήγορα και πιο ανώδυνα 
οι καταστάσεις.  Στον 
αισθηματικό τομέα μη 
«τραβάτε» τα άκρα γιατί 
οι καταστάσεις δεν θα 
είναι ευνοϊκές.  Οικονομικά 
να είστε προσεκτικοί στα 
περιττά έξοδα.

Περνάτε μια δύσκολη φάση 
και θα πρέπει σε αυτή τη 
κατάσταση να δείτε τι σας 
φταίει; μήπως εσείς οι ίδιοι 
είστε οι εχθροί του εαυτού σας; 
Στον αισθηματικό τομέα όσο 
και να προσπαθείτε να είστε 
δίπλα με το σύντροφό σας, δεν 
τον γνωρίζετε και δεν μπήκατε 
στο κόπο να τον μάθετε 
όλο αυτό τον καιρό.  Στον 
οικονομικό τομέα ένας στόχος 
σας πραγματοποιείτε.

Ο μήνας σας βρίσκει 
προβληματισμένους με τα 
γεγονότα που υπάρχουν 
γύρω σας. Στον αισθηματικό 
τομέα είναι ένα διάστημα 
αναπροσαρμογής και 
αναθεώρησης των 
καταστάσεων. Στον 
οικονομικό τομέα όλα 
δείχνουν ότι ελέγχονται από 
εσάς.

Ο Φεβρουάριος σας 
βρίσκει σε σύγχιση σε 
καταστάσεις γύρω σας, 
αφήστε τις αποφάσεις τώρα 
και τα μεγάλα λόγια.. Στον 
αισθηματικό τομέα ένα 
διάστημα που θα περάσετε 
δύσκολα γιατί θα λείπει η 
επικοινωνία και η ένταση θα 
φουντώνει. Οικονομικά θα 
έχετε τάση για σπατάλη, να 
είστε προσεκτικοί.
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Ένα αδέσποτο 
σκυλάκι

Συγγραφέας: Ρένα Ρώσση-
Ζαΐρη
Εικονογράφηση: Μάρω Αλε-
ξάνδρου
Σειρά: Φραουλίτσα (από 4 
ετών)
Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 
2010
Σελ.: 56 - Τιμή: 6,60 € 
ISBN: 978-960-453-676-4

Ο Μάγκας 
είναι ένα 
παιχνιδιάρι-
κο σκυλάκι 
που ζει 
παρέα με 
τον κύριο, 
την κυρία 
και το κορι-
τσάκι τους. 
Μια μέρα 
όμως φεύ-
γουν για 

διακοπές 
και τον εγκαταλείπουν σε έναν 
αυτοκινητόδρομο. 
Μόνος κι έρημος περιπλανιέται 
δίπλα στα αυτοκίνητα, πεινάει, 
διψάει 
κι όλοι τον φωνάζουν "αδέσπο-
το". 

Ώσπου καταφέρνει να τρυπώσει 
σε ένα μεγάλο πάρκο…

 Ζωές και όνειρα
              
Συγγραφέας: Τούνα Κιρεμίτζι, Τουρκία
Μετάφραση: Θάνος Ζαράγκαλης
Σειρά: Ξένοι Λογοτέχνες
Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2010
Σελ.: 232 - Τιμή: 13,30 € 
ISBN: 978-960-453-671-9

Μια νεαρή Τουρκάλα 
που σπουδάζει σε μια 
πόλη της Ευρώπης, η 
Πελίν, απαντά σε μια 
περίεργη αγγελία για 
μερική απασχόληση. 
Έτσι, γνωρίζει την ηλι-
κιωμένη Ροζέλα, που 
ζει μόνη με τη γάτα 
της και την οικονόμο 
της. Σιγά σιγά αποδει-
κνύεται ότι όλη κι όλη 
η «απασχόληση» που 
ζητά από την Πελίν η 
γοητευτική κυρία είναι 

οι συζητήσεις. Αν και διστάζει αρχικά, η 
Πελίν θα δεχτεί την πρόταση της Ροζέλα, 
και έτσι οι δύο γυναίκες θα διηγηθούν η 
μια στην άλλη τις ζωές τους, κομμάτι κομ-
μάτι, σαν το τένις – το αγαπημένο άθλημα 
της Ροζέλα.
Η Ροζέλα κουβαλά ένα σκληρό παρελθόν• 
διώξεις στη Γερμανία του Χίτλερ, ανα-
κρίσεις στην Τουρκία της επιστράτευσης, 
απιστίες και τον πόνο της κόρης της, που 
την απαρνήθηκε.
Η Πελίν, πάλι, αν και νεαρή, κρύβει τα 
δικά της μυστικά• έναν αυταρχικό πατέρα, 
μια μητέρα που την εγκατέλειψε από 
παιδάκι, άντρες που την πολιορκούν χωρίς 
επιτυχία.

Την Πέμπτη, 
18 Φεβρουαρίου και 

ώρα 19.00

ο Andrew Nicoll, 
συγγραφέας του βιβλίου, 
Ο Καλός Δήμαρχος,
βραβευμένος ως Ο 
καλύτερος πρωτοεμφανι-
ζόμενος συγγραφέας για 
το 2008
και προσκεκλημένος στην 
Αθήνα για μια βδομάδα 
από τις Εκδόσεις Διό-
πτρα θα βρίσκεται στο 
Βιβλιοπωλείο Παπασω-

τηρίου
(Πανεπιστημίου 37)
για να παρουσιάσει το 
βιβλίο του 
και να υπογράψει αντίτυπα 
του βιβλίου του.
Μαζί του, θα βρίσκεται και 
η δημοσιογράφος Μαρια-
λένα Σπυροπούλου 
η οποία θα του θέσει 
ερωτήσεις για τον ίδιο και 
το έργο του. 

Το βιβλίο,
Ο Καλός Δήμαρχος, 
έφτασε ήδη την 3η 

έκδοση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  Οι Εραστές της 
Σιένα

Συγγραφέας: Αν Φόρτιε, 
Δανία
Μετάφραση: Βασιλική 
Κοκκίνου
Σειρά: Ξένοι Λογοτέχνες
Πρώτη έκδοση: 1/2010
Σελ.: 624 - Τιμή: 22 € 
ISBN: 978-960-453-669-6

Λένε ότι πέθανα. Η καρδιά μου σταμάτησε και δεν ανάσαινα 
πια - για τον κόσμο ήμουν πραγματικά νεκρή… Ως Ιουλιέτα, 
φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να το περιμένω. Όμως ήθελα 
να πιστεύω πως αυτή τη φορά δε θα επαναλαμβανόταν η 
ίδια τραγωδία. Αυτή τη φορά, θα ήμαστε μαζί για πάντα, 
ο Ρωμαίος κι εγώ, και η αγάπη μας δε θα διακοπτόταν 
ξανά από τόσους σκοτεινούς αιώνες εξορίας και θανάτου. 
Ωστόσο, δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον Βάρδο… 
Μετά το θάνατο της αγαπημένης της θείας και την 
αποκάλυψη ότι το πραγματικό της όνομα είναι Τζουλιέτα 
Τολομέι, η Τζούλι ταξιδεύει στη Σιένα, αποφασισμένη να 
μάθει όλη την αλήθεια για την καταγωγή της οικογένειάς 
της. Στην τραπεζική θυρίδα της μητέρας της βρίσκει ένα 
κουτί με το ημερολόγιο ενός Ιταλού ζωγράφου του 1340, 
ένα παλιό αντίτυπο του σαιξπηρικού έργου Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα κι ένα σωρό παραλλαγές της θρυλικής ιστορίας. 
Προσπαθώντας να σπάσει τον κώδικα που άφησε η μητέρα 
της και έχοντας στο κατόπι της επικίνδυνους δολοφόνους, 

η Τζούλι θα βρεθεί στον τάφο 
των αιώνιων εραστών και θα 
συνειδητοποιήσει ότι ίσως 
στο παρόν ο έρωτάς τους 
μπορεί να έχει ευτυχισμένο 
τέλος… 

Μια ιστορία που 
αποδεικνύει ότι ο 
αληθινός έρωτας 

μπορεί να είναι πιο 
δυνατός από το θάνατο.
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΟΤΙ 
ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Τα σημάδια της εγκυμοσύνης
 
Το πιο πρώιμο και πιο αξιόπιστο σημάδι 
ότι είστε έγκυος, για τις γυναίκες που 
έχουν σταθερό κύκλο, είναι η απου-
σία της περιόδου. Μερικές φορές, οι 
γυναίκες που είναι έγκυες έχουν πολύ 
ελαφριά περίοδο, με πολύ λίγο αίμα. 
Τα υπόλοιπα σημάδια της εγκυμοσύνης 
αναφέρονται παρακάτω:
 
•        Ναυτία και εμετοί – μπορεί να νιώθετε ναυτία και να κάνετε 
εμετούς, όχι απαραίτητα τις πρωινές ώρες, αλλά κάθε ώρα της 
ημέρας. Εάν νιώθετε ναυτία και έχετε εμετούς συνέχεια και δεν 
μπορείτε να το ελέγξετε, ενημερώστε τον γιατρό σας.
•       Αλλαγές στο στήθος σας – συχνά το στήθος σας μεγαλώνει 
και γίνεται πιο ευαίσθητο ,όπως πριν την περίοδο σας. Μπορεί 
να νιώθετε τσιμπήματα. Οι φλέβες μπορεί να φαίνονται περισ-
σότερο και οι ρώγες να γίνουν πιο σκούρες και να πετάνε προς 
τα έξω.
•      Αίσθηση συχνοουρίας – Μπορεί να παρατηρήσετε ότι σηκώ-
νεστε το βράδυ πιο συχνά.
•     Δυσκοιλιότητα
•     Αυξημένη κολπική έκκριση χωρίς πόνο ή ερεθισμό.
•     Αίσθηση κούρασης
•    Περίεργη γεύση στο στόμα – πολλές γυναίκες την έχουν 
περιγράψει ως μεταλλική.
•      Σταματώντας ορισμένες συνήθειες όπως τσάι ή καφέ, τσι-
γάρο ή το παχυντικό φαγητό για παράδειγμα.
 
Ορισμένες γυναίκες δεν χρειάζονται αυτά τα σημάδια. ‘Ξέρουν’ 
απλά ότι είναι έγκυες.
 
ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
 Τα τέστ εγκυμοσύνης μπορούν να γίνουν με ένα δείγμα ούρων 
από την πρώτη μέρα καθυστέρησης, δηλαδή περίπου δυο εβδο-
μάδες μετά την σύλληψη. Μπορείτε να συλλέξετε ούρα οποια-
δήποτε ώρα της ημέρας. Χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό, καλά 
πλυμμένο δοχείο για την συλλογή. Μπορείτε να προμηθευτεί-
τε τέστ εγκυμοσύνης απο το φαρμακειο σας . Μπορεί να είναι 
ακριβά αλλά σας δίνουν άμεσα το αποτέλεσμα και σας δίνετε η 
δυνατότητα να το κάνετε μόνη σας. Ακολουθείστε τις οδηγίες 
για να είστε σίγουρη για το αποτέλεσμα.
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
 Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα σωστό. Ένα αρνητι-
κό αποτέλεσμα είναι λιγότερο έγκυρο. Μπορείτε να περιμένετε 
μια εβδομάδα και να ξαναδοκιμάσετε ή να πάτε κατευθείαν στον 
γιατρό σας.
 
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ
Μπορεί να νιώσετε πολύ χαρούμενη ή ενθουσιασμένη όταν ανα-
καλύψετε ότι είστε έγκυος, αλλά δεν θα πρέπει να ανησυχήσετε 
άμα δεν είστε. Ακόμα και αν ανυπομονούσατε για την εγκυμο-
σύνη, δεν είναι ασυνήθιστο να εκπλαγείτε από τα συναισθήματα 
σας. Και αν η εγκυμοσύνη σας είναι απρογραμμάτιστη, τότε μπο-
ρεί να νιώσετε πολύ μπερδεμένη. Δώστε στον εαυτό σας λίγο 
χρόνο να προσαρμοστεί στην ιδέα ότι είστε έγκυος. Παρόλο που 
μπορείτε να νιώθετε ανυπόμονη και αβέβαιη αυτή την στιγμή, 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ευχαριστηθείτε την εγκυμοσύνη 
αργότερα ή δεν θα σας χαροποιήσει η ιδέα του μωρού. Συζητή-
στε τα συναισθήματα σας με τον γιατρό σας, οι οποίοι θα σας 
βοηθήσουν να προσαρμοστείτε στην ιδέα της εγκυμοσύνης ή θα 
σας προτείνουν συμβουλές εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε την 
εγκυμοσύνη σας. Μπορεί να θελήσετε να μοιραστείτε τα νέα με 
την οικογένεια και τους φίλους σας κατευθείαν ή να θελήσετε 
να περιμένετε λίγο μέχρι να ξεκαθαρίσετε τα συναισθήματα σας. 
Άλλα μέλη της οικογένειας μπορεί να έχουν ανάμικτα συναισθή-
ματα. Θα πρέπει να τα συζητήσετε μαζί τους. Αλλά ξεκινήστε να 
σκέφτεστε την φροντίδα πριν την γέννα και το πού θέλετε να 
γεννήσετε. Όσο πιο σύντομα αρχίσετε να οργανώνεστε, τόσες 
μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχετε να κάνετε αυτό που θέλετε.

 Στέφανος   Χανδακάς MD MBA PhD*
Μαιευτήρας –Ενδοσκοπικός Χειρουργός-Γυναικολόγος,
Λέκτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΑΣΩ & του  ιατρικού περιοδικού 
www.iator.gr 

Του κάνω όλα τα χατίρια.  Όλη μέρα το τρέχω σε 
διάφορες δραστηριότητες που του αρέσουν. Το 
πηγαίνω σε παιδότοπους, στους φίλους του να 
παίξει και όμως δεν εκτιμά τίποτα. Δεν με ακού-
ει καθόλου, κάνει όλο ζημιές και με προκαλεί. Τι 
άλλο να κάνω πια; Τα έχω δοκιμάσει όλα!
Όλα τα παραπάνω, είναι λόγια, που ακούγονται 
συχνά στις ομάδες γονέων, από απογοητευμένους 
γονείς. 
Η λύση που προτείνω συνήθως, όταν ακούω για 
ατίθασα, αντιδραστικά παιδιά,  για παιδιά που κα-
ταστρέφουν τα σπίτια ή τα υλικά πράγματα των 
γονιών τους, είναι συνήθως μία.

 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
Ποιοτικός χρόνος που οι περισσότεροι γονείς υπο-
στηρίζουν πως αφιερώνουν στα παιδιά τους, χω-
ρίς όμως να γνωρίζουν την ακριβή σημασία του 
και το πόσο σημαντικός είναι για ένα παιδί. 
Πόσο σημαντική μπορεί να είναι εκείνη η μοναδι-
κή στιγμή της ημέρας που μας έχει απόλυτα δι-
κούς του. Που τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα 
μας και που είμαστε ολοκληρωτικά αφιερωμένοι 
σε εκείνο. Και είναι η λιγότερη ώρα αλλά και πιο 
σημαντική, που μπορούμε να του αφιερώσουμε, 
αφού όλες τις υπόλοιπες,  ή δουλεύουμε, ή τρέ-
χουμε το παιδί σε εξωσχολικές δραστηριότητες, ή 
μαγειρεύουμε, ή καθαρίζουμε το σπίτι, ή κάνου-
με οτιδήποτε άλλο, σίγουρα πολύ πιο ασήμαντο 
από το να ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία 
του παιδιού μας.  Όταν λοιπόν και αυτός ο λίγος 
χρόνος που αποφασίζουμε να ασχοληθούμε μαζί 
του, δεν είναι σταθερός και το παιδί μας δεν ξέρει 
με βεβαιότητα πως από την στιγμή που καθίσαμε 
να παίξουμε μαζί του, έστω για τριάντα, σαράντα 
λεπτά, ή μία ώρα, θα είμαστε αποκλειστικά εκεί, 
δεν μπορεί και εκείνο να ευχαριστηθεί. Έχει συνε-
χώς το άγχος, πως από την μια στιγμή στην άλλη 
θα χάσει αυτό το «τέλειο» που έχει, αρκεί να χτυ-
πήσει ένα τηλέφωνο, μια πόρτα ή να θυμηθούμε 
να κάνουμε κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει από 
πριν.  Σε πολλές από εμάς, έχει τύχει αρκετές φο-
ρές, ενώ προσπαθούμε να παίξουμε με το παιδί 
μας  και ενώκαθόμαστε στο πάτωμα και έχουμε 
φτιάξει πύργους με τα τουβλάκια μας, οι σειρές με 
τους στρατιώτες και το παιδί περιμένει την μάχη, 
να το παρατήσουμε για να κάνουμε κάτι άλλο. Π.χ. 
για να ανακατέψουμε το φαγητό, ή γιατί έτυχε να 
χτυπήσει το τηλέφωνο, ή γιατί θυμήθηκε ο σύζυ-
γος μας, να μας πει κάτι σημαντικό που έγινε στη 
δουλειά του, ή γιατί μας ήρθε εκείνη την στιγμή να 
πάμε στην κουζίνα να κοιτάξουμε αν έχουμε μακα-
ρόνια για να μαγειρέψουμε αύριο
Όταν λέμε πως  ασχολούμαστε ποιοτικά με τα παι-
διά μας, εννοούμε πως κάνουμε αυτό και μόνο. 
Δεν κάνουμε τίποτα μα τίποτα άλλο.
Αφιερωνόμαστε ολοκληρωτικά και μόνο σε αυτό. 
Είναι ο χρόνος ο δικός του, που τίποτα και κανένας 
δεν μπορεί να μας πάρει από κείνο. Χρόνος που 
δικαιωματικά του ανήκει και που αξίζει να παρέ-
χει κάθε γονιός στο παιδί του, ειδικά στην σημερι-
νή εποχή  όπου τείνει να γίνει ανύπαρκτος αφού 
έχουμε ριχτεί όλοι στο ατέρμονο κυνήγι των υλι-
κών αγαθών. Περισσότερο σημαντικό λοιπόν, από 
οποιοδήποτε υλικό αγαθό που μπορούμε να του 
παρέχουμε ή από οποιεσδήποτε δραστηριότητες, 
είναι ο ποιοτικός χρόνος.  Χρόνος  ο οποίος πα-
ραμένει σταθερός, κάνει το παιδί μας να μας εμπι-
στεύεται και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας 
σε όλα τα επίπεδα.  
Αν λοιπόν τα έχετε δοκιμάσει όλα και το παιδί σας 
παραμένει ατίθασο, ζωηρό, ή όπως αλλιώς χα-
ρακτηρίζει ο καθένας την ανυπακοή του παιδιού 
του, δοκιμάστε και την εφαρμογή του ποιοτικού 
χρόνου.
 *Φτιάξτε σε ένα μεγάλο χαρτόνι, το πρόγραμμα 

της ημέρας. Όλα τα παιδιά χρειάζονται ένα πρό-
γραμμα γιατί τα βοηθάει να γνωρίζουν που βρί-
σκονται, τι πρόκειται να συμβεί και μέσα από αυτό, 
αισθάνονται ασφάλεια.
*Μέσα σε αυτόν το πρόγραμμα λοιπόν, προσθέστε 
τον ποιοτικό χρόνο, (παιχνίδι με την μαμά ή τον 
μπαμπά) όπως θα προσθέτατε μια οποιαδήποτε 
δραστηριότητα. 
*Φροντίστε αυτός ο χρόνος, να είναι συνήθως 
μια συγκεκριμένη ώρα και να διαρκεί τουλάχιστον 
40 λεπτά (το περισσότερο είναι πάντα καλύτερο, 
ποτέ χειρότερο.) 
*Τοποθετήστε ένα μεγάλο ρολόι κάπου στο σπίτι 
όπου (για μικρά παιδιά) θα έχετε κάνει μια κουκίδα  
με ένα μαρκαδοράκι στην ώρα που έχετε προκα-
θορίσει, ώστε να ξέρουν πως όταν ο δείκτης πάει 
εκεί,  τότε θα είναι η ώρα που θα παίξετε μαζί.
*Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα, παιδιά στην 
οικογένεια, ασχοληθείτε λίγη ώρα με το καθένα 
ξεχωριστά, αν είστε μόνη. Αν είναι ώρα που είναι 
και ο μπαμπάς στο σπίτι, η μαμά με το ένα παιδί 
και ο μπαμπάς με το άλλο.  Στο τέλος παίξτε όλοι 
μαζί, ώστε να μάθουν σταδιακά, να παίζουν και 
μεταξύ τους ήσυχα. Εσείς όμως, θα είστε εκείνοι, 
που θα τους δείξουν πώς να το κάνουν. Από εσάς 
θα μάθουν πώς να παίζουν μαζί αρμονικά  και να 
λειτουργούν σαν ομάδα .
*Φροντίστε αν ο μπαμπάς δουλεύει πολύ και γυ-
ρίζει αργά, να υπάρχει και για κείνον ένα χρονικό 
διάστημα έστω μικρότερο στο οποίο θα ασχολη-
θεί με το παιδί, το οποίο έχει ανάγκη και τους δυο 
γονείς.
*Τηρείστε πάντα το πρόγραμμα γιατί μόνο έτσι, 
θα εδραιωθεί μια σχέση συνέπειας,  εμπιστοσύνης 
και ασφάλειας. Όταν το καταφέρετε αυτό, θα δείτε 
πως όταν κάποια στιγμή συμβεί κάτι σοβαρό και 
δεν μπορείτε να είστε συνεπής, το παιδί θα δείξει 
κατανόηση. Και αυτό γιατί θα έχει αναπτύξει ήδη 
μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί σας και θα είναι πλέ-
ον σε θέση να  καταλάβει.. 
Έχοντας βάλει ένα πρόγραμμα λοιπόν και τηρώ-
ντας τα παραπάνω, πιθανόν να διαπιστώσετε, 
πως η συμπεριφορά του παιδιού σας θα αλλάξει 
δραματικά. Πως ίσως αυτό που το έκανε ατίθασο, 
ανυπάκουο ή ζωηρό, ήταν η έλλειψη προσοχής  
και επαφής μαζί σας. Πως ίσως συμπεριφερόταν 
έτσι γιατί  δεν ήξερε άλλον τρόπο να εκφράσει 
αυτό που ένιωθε.
Επίσης μέσα από αυτήν την προσπάθεια σας, θα 
διαπιστώστε  πως είστε αρκετά ικανοί να διαχει-
ριστείτε και   να λύσετε, προβλήματα που προκύ-
πτουν με τα παιδιά σας, αρκεί να έχετε την κα-
τάλληλη ενημέρωση. Γιατί τα παιδιά όπως έχει 
ξαναειπωθεί, δεν χρειάζονται ψυχολόγους, γονείς 
χρειάζονται, αλλά όχι απλούς γονείς, ενημερωμέ-
νους γονείς.

Γεροντή Ανδριάννα
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΑ 

¨ΑΤΙΘΑΣΑ¨ ΠΑΙΔΙΑ!



Δεν τα κατάφερε η 
Άνω Μερά

Χάθηκαν πολύτιμοι βαθμοί
Πολύτιμους βαθμούς χάρισε στην Άνω 
Σύρο το απόγευμα της Κυριακής 31 
Ιανουαρίου, η Άνω Μερά. Η ομάδα του κ. 
Βαλσαμή ηττήθηκε με 1-0 και βρίσκεται 
πλέον στην 7η θέση του βαθμολογικού 
πίνακα. Με έντονα επιθετικό πρόσωπο οι 
φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σπάσουν 
την σφικτή άμυνα της Άνω Μεράς 
στο 42’ με τον Μουμπάρακ. Αν και 
μεσολάβησε ένα ολόκληρο ημίχρονο η 
Άνω Μερά δεν κατάφερε να αντιδράσει 
και έτσι γράφτηκε το τελικό σκορ. 
Το παιχνίδι ήταν σκληρό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κάτι που μαρτυρούν και 

οι δύο αποβολές που υπήρξαν 
αμφίπλευρα. Οι δύο ομάδες 
ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 
δέκα παίκτες αφού για τους 
γηπεδούχους αποβλήθηκε 
με απευθείας κόκκινη κάρτα 
ο Νουρφέγκο ενώ για τους 
φιλοξενούμενους με δεύτερη 
κίτρινη στις καθυστερήσεις ο 
Νούλας. 

Άνω Μερά: Κουσαθανάς Α., 
Κουτσούκος Α., Πετράκης Α. (59’ 
Κουκάς Μ.), Κατρατζόπουλος 
Α., Κεραμιδάς, Νουρφέγκο, 
Μορφίδης Π. (75’ Βαλσαμής), 
Μπομπάι, Μαλάι Α., Κουκάς Ζ., 
Ασημομύτης Λ., Ασημομύτης Ν.

Άνω Σύρος: Συριανός, 
Δημητρακόπουλος, Κρητικός, 
Σούρλας, Τσιάκαλος, Νούλας, 
Βουτσίνος, Τζώρτησς, 
Μουμπάρακ, Μανουδάκης, 
Βάλβης. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 
Στενή Τήνου – Άνω Μερά, Άνω 
Σύρος – Πάγος, Αστέρας Κορθίου 
– Α.Ο. Τήνου, Αστέρας Σύρου – 
Υδρούσα. Ρεπό: Ανδριακός.

             ΑΝΩ ΜΕΡΑ     A.O.MYKONOY

Μ

SUPER MARKET
ΒΕΡΓΙΝΑ

ΤΣΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Διανομή κατ’οίκον με ένα τηλεφώνημα
ΓΛΑΣΤΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ   ΤΗΛ. 22890 27527
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πλούσιο σε φάσεις και γκολ χάρισαν 
Άνω Μερά και Υδρούσα στο γήπεδο της ομώνυμης ομάδας 
στην Άνδρο το Σάββατο 23 Ιανουαρίου. Παρά τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, τον βοριά και το κρύο με την θερμοκρασία 
να αγγίζει τους 4ο C οι λιγοστοί θεατές απόλαυσαν ένα πολύ 
καλό ματς. Οι φιλοξενούμενοι σαφώς ικανοποιημένοι από 
την απόδοση της ομάδας και το αποτέλεσμα, με πολλούς 
νέους σε ηλικία παίκτες να εμφανίζονται στο γήπεδο και να 
δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, αλλά και με την μετά από 
χρόνια επανεμφάνιση του Αποστόλη Κουσαθανά κάτω από τα 
γκολπόστ της ομάδας, να κάνει το ντεμπούτο του, στη θέση του 
τιμωρημένου με 6 αγωνιστικές Θειακούλη, κατάφεραν και όχι 

μόνο να κερδίσουν τις εντυπώσεις, αλλά και να εξασφαλίσουν 
τους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με άγχος για το σωματείο της Άνω Μεράς 
και αφού δειλά – δειλά ανέβηκε, ξεκίνησε να δημιουργεί 
ευκαιρίες και σε μία από αυτές στο 32’ έπειτα από συνδυασμό 
μεταξύ του Κ. Βαλσαμή και του Μπομπάι Έντρι, ο τελευταίος 
με δυνατό σουτ έξω απ’ την μεγάλη περιοχή έγραψε το 0-1.
Το ημίχρονο έκλεισε χωρίς άλλες σημαντικές ευκαιρίες και 
από τις δύο πλευρές. Στο Β’ ημίχρονο από το 46 ως το 60 η 
Άνω Μερά χαλάρωσε με αποτέλεσμα να έρθει η ισοφάριση 
στο 62’ έπειτα από εκτέλεση φάουλ και αφού η μπάλα πρώτα 
κόντραρα στο σώμα του Μορφίδη και άλλαξε πορεία. 
Στο 74’ έπειτα από εκτέλεση φάουλ έξω απ’ τη μεγάλη περιοχή 
του ΑΟ Υγρούσας ο Αργύρης Κεραμιδάς έστειλε τη μπάλα με 
μεγάλη δύναμη να σκάσει μπροστά από τον τερματοφύλακα 
με αποτέλεσμα αυτός να αποκρούσει ασθενώς και στην 
επιστροφή με αστραπιαία κίνηση να πλασάρει ο επερχόμενος 
Κ. Βαλσαμής και να γράψει το 1-2. 
Στο 79’ έπειτα από λανθασμένο ελεύθερο του τερματοφύλακα 
της Υδρούσας κοντά στη σέντρα έκλεψε την μπάλα ο αρχηγός 
της Άνω Μεράς Κ. Βαλσαμής και με ξέφρενη κούρσα αφού 
πέρασε δύο αντιπάλους πλάσαρε στην κίνηση τον εξερχόμενο 
τερματοφύλακα και έγραψε το 1-3.
Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε με έξοχο κεραυνό παό 25 μέτρα ο 
Μορφίδης και σφράγισε αυτή τη μεγάλη νίκη. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στη βασική εντεκάδα της Άνω Μεράς 
ξεκίνησαν τέσσερις ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών και 
στη συνέχεια οι τρεις αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια 
του αγώνα ήταν πάλι κάτω των 18 ετών. 

Σύνθεση Ομάδας: Κουσαθανάς Αποστόλης, Αμπιλαλάι 
Ε., Δήμα Μ., Κατρατζόπουλος Α., Κεραμιδάς Α., 
Πετράκης Α., Τάφα Ρεζάρι. Μορφίδης Π., Βαλσαμής Κ., 

Μπομπάι Ε., Κιούσης Ε.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για την 
Άνω Μερά 1-4 την Υδρούσα

Συνεχίζει ακάθεκτος ο 
Α.Ο. Μυκόνου

Πήρε τους 3 βαθμούς μέσα στην Πέρα Κλουμπ
Στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής για τον 8ο όμιλο της 
Δ’ Εθνικής ο Α.Ο. Μυκόνου συνεχίζοντας τις καλές 
εμφανίσεις, επικράτησε εκτός έδρας της Πέρα Κλουμπ. 
Η νίκη αυτή που επετεύχθη με γκολ του Μπαϊρακτάρη 
στο 1ο ημίχρονο, έδωσε νέα βαθμολογική ανάσα στην 
ομάδα της Μυκόνου και την ανέβασε στην 6η θέση της 
βαθμολογίας με 25 βαθμούς. Πρωτοπόρος του Ομίλου 
είναι ο Απόλλων Αθηνών με 40. Την επόμενη αγωνιστική 
ο Α.Ο. Μυκόνου θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο στη 
βαθμολογία Ελπιδοφόρο, στο γήπεδο του Κόρφου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 17ης Αγωνιστικής  
Αθηναϊκός - Καρλόβασι ( δεν έγινε) 
Νέα Ιωνία - Άγ. Ιερόθεος 1-1 
Ιαλυσός - ΑΕΡ Αφάντου 2-1 
Αίας Ταύρου - Ολυμπιακός Λ. 3-2 
Άγ. Δημήτριος - Φωστήρας 0-1 
Άγ. Ανάργυροι - Απόλλων Αθηνών 1-2 
ΠΑΟΚ Γλυφάδας - Ελπιδοφόρος 1-1 
Πέρα Κλουμπ - Μύκονος 0-1

Η βαθμολογία
1.Απόλλων Αθηνών 39-9 40 
............................................. 
2.Ελπιδοφόρος 41-10 38 
3.Αθηναϊκός 30-12 33 
4.Νέα Ιωνία 26-12 34 
5.ΠΑΟΚ Γλυφάδας 29-19 30 
6.Μύκονος 21-30 25 
7.Αγ. Ανάργυροι 18-16 23 
8.Αίας Ταύρου 30-34 23 
9.Άγ. Δημήτριος 23-30 22 
10.Πέρα Κλουμπ 31-26 21 
11.Φωστήρας 25-29 21 
12.Άγ. Ιερόθεος 27-29 20 
............................................ 
13.Ολυμπιακός Λιοσίων 22-34 16 
14. Καρλόβασι 19-40 12 
15.ΑΕΡΑ 13-40 11 
16.Ιαλυσός 16-36 9

* Ο Φωστήρας έχει -2 βαθμούς  
* Εκρεμμούν τα ματς Φωστήρα - ΑΕΡΑ, Αθηναϊκού - 
Καρλοβασίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Με έναν πρωτοποριακό τρόπο επέλεξε να 
γιορτάσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του φέτος το Επιμελητήριο Κυκλάδων. 
Έχοντας επιτελέσει ένα σημαντικό βήμα 
στον τομέα της νέας τεχνολογίας τον 
προηγούμενο χρόνο, ένωσε τα κατά τόπους 
γραφεία του σε 7 νησιά των Κυκλάδων και 
μέσω τηλεδιάσκεψης έγιναν ένα, κόβοντας 
όλα μαζί τις πίτες τους και στέλνοντας τις 
ευχές τους για τη νέα χρονιά. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη βραδιά έδωσε  
η παρουσία της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κας 
Λούκας Κατσέλη που ταξίδεψε στη Σύρο 
γι΄ αυτό το σκοπό.
Το γραφείο του Επιμελητηρίου στη Μύκονο 
πλημμύρισε κυριολεκτικά από κόσμο, κάτι 
που σχολιάστηκε θετικά και από τον Πρόεδρο 
κ. Γιάννη Ρούσσο, ο οποίος δεν έκρυψε την 
έκπληξη αλλά και την ικανοποίηση του για 
αυτή την εξέλιξη. 
Ο κ. Ρούσος αναφέρθηκε στο πολυποίκιλο 
έργο που έχει αναπτύξει το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων σε όλους τους τομείς, παροχής 
υπηρεσιών, διαφήμισης, νέας τεχνολογίας 
κ.α. και αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες 
δράσεις του Επιμελητηρίου για το προσεχές 
διάστημα. 
Οι ανάγκες των νησιών είναι μεγάλες, γι’ 
αυτό καλό θα είναι να μην μείνουμε στα 

μεγάλα λόγια αλλά να υπάρξουν μεγάλα 
έργα, ανέφερε μεταξύ άλλων στο σύντομο 
μήνυμά του ο Γ. Γρ. της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου κ. Μπρακουμάτσος, ενώ ο Νομάρχης 
κ. Μπάιλας μίλησε  και για την επερχόμενη 
διοικητική μεταρρύθμιση τονίζοντας ότι δεν 
πρέπει να χαθούν κεκτημένα των νησιών.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ 
και δήμαρχος Ερμούπολης κ. Γιάννης 
Δεκαβάλλας, αναφέρθηκε στην διοικητική 
μεταρρύθμιση αλλά και στην έξοδο των 
νησιών του Νοτίου Αιγαίου από το στόχο 
1 λόγω της υπέρμετρης ανάπτυξης πέντε 
νησιών της Περιφέρειας, κάτι που ουσιαστικά 
στέρησε από τα υπόλοιπα, πολύτιμους 
πόρους ζητώντας από την Υπουργό την 
διάθεση των απαραίτητων πόρων για την 
πραγματοποίηση της ισόρροπης ανάπτυξης 
των νησιών της Περιφέρειας.
Τα κονδύλια που θα δοθούν στην περιφέρεια 
δεν είναι λίγα, τόνισε η Υπουργός και δήλωσε 
ότι τα έργα για το ΕΣΠΑ θα επανεξετασθούν, 
ενώ ανέφερε ότι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 
είναι μόλις 3,5%, τον τέταρτο χρόνο του 
προγράμματος. Επεσήμανε δε ότι μέχρι 
τέλος Μαρτίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί 
οι διαφοροποιήσεις του προγράμματος, 
καθώς γίνεται μια «τιτάνια προσπάθεια» 
για τον ανασχεδιασμό του με την 
δημιουργία υποτομεακών προγραμμάτων 

και αποδέσμευση πόρων από το Υπουργείο 
μετά από προγραμματικές συμβάσεις υπό 
όρους. Δεν παρέλειψε μάλιστα να ρίξει τα 
βέλη της στην προηγούμενη κυβέρνηση 
τονίζοντας ότι τα λεφτά του Γ’ ΚΠΣ δεν 
έπιασαν τόπο στα νησιά. 

Μπόνους αλλά και ρήτρα 
Παράλληλα εξήγγειλε η Υπουργός ότι η 
Περιφέρεια που θα υλοποιεί ικανοποιητικά 
το πρόγραμμα θα πριμοδοτείται με μπόνους 
από το εθνικό σκέλος, αλλά θα υπάρχουν 
και ρήτρα για όποια περιφέρεια δεν υλοποιεί 
ικανοποιητικά το πρόγραμμα. 
Η κα Κατσέλη αναφέρθηκε στις 
προτεραιότητες για την επεξεργασία του 
προγράμματος καθώς όπως είπε «δεν 
αρκούν οι χρηματοδοτήσεις μόνο σε 
οδικά έργα» και εστίασε σε πέντε τομείς, 
προϊόντα και υπηρεσίες, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ναυπιγοεπισκευ-αστική 
βιομηχανία, τουρισμός-πολιτισμός, 
εκπαίδευση-ψηφιακή σύγκλιση.Αναφορικά 
με τον τουρισμό τόνισε ότι η κυβέρνηση 
δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου 
τουρισμού, στην βελτίωση των υποδομών 
και στην δημιουργία νέων μαρινών και 
ασφαλών λιμένων.  Ενώ ένα δεύτερο 
στοιχείο είναι η ιδιαιτερότητα κάθε νησιού, 
στην οποία πρέπει όπως είπε να δοθεί 
έμφαση και προωθηθεί τουριστικά. 

Σχετικά με το κόστος μεταφοράς των 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών τόνισε ότι από 
την Ε.Ε. μπορούν να αντληθούν πόροι για 
επιδοτήσεις, προς αυτή την κατεύθυνση 
καθώς «οι νησιώτες έχουν δικαίωμα να 
απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες όπως οι 
πολίτες της Στερεάς Ελλάδας». Το προσεχές 
διάστημα τόνισε η Υπουργός μαζί με τον 
κ. Παπακωνσταντίνου θα εξαγγείλουν  
«το Μεταφορικό Ισοδύναμο το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί κυρίως για την κατασκευή, 
αλλά και την αγορά πλοίων, προκειμένου 
να στηριχθεί και η ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη. 
Τέλος μίλησε για υποστήριξη και 
ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών, 
των υγειονομικών υπηρεσιών αλλά και 
του τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Η 
Υπουργός απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας 
προς όλους τους τοπικούς φορείς και 
τόνισε ότι δεν αποτελεί φόβο της η έλλειψη 
χρημάτων αλλά η έγκαιρη οργάνωση και 
κινητοποίηση ώστε σύντομα να υπάρξουν 
απτά αποτελέσματα στο «εθνικό στοίχημα 
ανασυγκρότησης της χώρας» όπως 
χαρακτηριστικά τόνισε και συνεχάρη το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων για την σημαντική 
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και 
την προώθηση της ψηφιακής σύγκλησης 
στα νησιά.  

Παρουσία της Υπουργού Οικονομίας η κοπή της πίτας του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ		ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Κύριε Κατσαρέ,
Αφορμή για την επιστολή μου αυτή , 
είναι η δήλωση του Βουλευτή Κυκλάδων 
κ. Παναγιώτη Ρήγα , ότι η Κυβέρνηση 
υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για την Υγεία 
.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω 
σκοπό να κρίνω τις δηλώσεις του κ. Ρήγα 
ή τις όποιες επιλογές της Κυβέρνησης, 
αλλά να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα 
για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες 
εντυπώσεις στους συμπολίτες μας .
1ον Για το Κ.Υ. Μυκόνου οι θέσεις  που 
θα προκηρύχθηκαν είναι δύο, μία 
Νοσηλεύτριας ΤΕ και μια Επισκεπτών 
Υγείας και  αφορούν θέσεις προσωπικού το 
οποίο αποχώρησε από το Κ.Υ. Μυκόνου το 
2008 και θα τοποθετηθούν καλώς έχοντος 
των πραγμάτων στο τέλος του 2010, μετά 
το τέλος της θερινής περιόδου.
2ον Η καλύτερη περίοδος όσων αφορά τη 
δύναμη του Κ.Υ. σε προσωπικό , ήταν τα 
έτη 2004 έως & 2008 , κατά την περίοδο 
αυτή τοποθετήθηκαν 5 Πληρώματα 
ασθενοφόρων ΕΚΑΒ , προσλήφθηκαν 2 
άτομα σε μόνιμες θέσεις στο θυρωρείο , 
προσλήφθηκε 1 άτομο με την ειδικότητα 

ΤΕ ραδιολογίας – ακτινολογίας (το μόνο 
άτομο που υπηρέτησε ποτέ σ’ αυτή 
τη θέσης ως μόνιμος υπάλληλος) και 
προσλήφθηκαν συνολικά 5 άτομα με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως επικουρικό 
ή εποχικό προσωπικό. Όσων αφορά το 
ιατρικό προσωπικό κατά την περίοδο 
αυτή προσλήφθηκαν 2 Ορθοπαιδικοί και 
2 Καρδιολόγοι οι οποίοι για δικούς τους 
προσωπικούς λόγους αποχώρησαν μετά 
από 1 ή 2 έτη υπηρεσίας  ο καθένας .
3ον Το έτος 2008 αποχώρησαν με 
μετατάξεις 4 μόνιμοι υπάλληλοι του Κ.Υ 
και 2 του ΕΚΑΒ  , συνταξιοδoτήθηκαν 3 
και απολύθηκε μία Νοσηλεύτρια
4ον Η επόμενη προκήρυξη δεν θα 
προβλέπει καμία  θέση Νοσηλεύτριας ή 
πληρώματος ασθενοφόρου , θέσεις για τις 
οποίες υπάρχει άμεση ανάγκη για το Κ.Υ 
. 5ον Από τον Αύγουστο του 2009 έχουν 
αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα των 
επιτυχόντων σε προκήρυξη του ΕΚΑΒ για 
6 θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρου στον 
τομέα Μυκόνου και δεν έχουν τοποθετηθεί 
ακόμη (τον μήνα Φεβρουάριο θα υπάρχουν 
65 κενές βάρδιες ).
6ον Η  σύμβαση  εργασίας ως επικουρικό 
προσωπικό της χειρίστριας ακτινολογικού 
έληξε στις 03/01/2010 με αποτέλεσμα από 

01/02 να μην λειτουργεί το ακτινολογικό.
Επειδή υπηρετώ το Κ.Υ 18 έτη, θα ήθελα 
να πω ότι ουδέποτε η πολιτεία εισάκουσε 
τις εκλύσεις των Διοικήσεων του Κ.Υ., για 
την επίλυση αυτών των ζητημάτων , παρά 
τις επανειλημμένες επισημάνσεις.
Η μόνη πραγματική και ουσιαστική 
βοήθεια,  ήταν, για όσο μπορούσε να το 
κάνει αυτό, o Δήμος με τις επιχορηγήσεις 
του (μέχρι και τον Ιούνιο του 2005) και 
φυσικά οι γενναιόδωρες προσφορές 
από το υστέρημα τους πολλές φορές, 
συμπολιτών μας καθώς βέβαια  και από 
δωρεές μεγάλων χρηματικών ποσών 
όπως των κ. Καλάκη και κ. Μητροπία .
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω το Κ.Υ. 
λειτουργικό με τον αρχικό οργανισμό 
του1986 λαμβάνοντας υπόψη 4000 
μόνιμους κατοίκους μόνο και όχι τους 
εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Καμία 
Κυβέρνηση από τότε μέχρι σήμερα δεν 
προέβη σε επικαιροποίηση του οργανισμού 
λειτουργίας .
Εάν λοιπόν δεν αλλάξει ο οργανισμός 
λειτουργίας του Κ.Υ ( σύμφωνα με τις 
προτάσεις τόσο της κ. Μωραϊτάκη το 2003 
ή όπως του κ. Ευθυβουλίδη το 2005) , ή 
να μετατραπεί  σε Νοσοκόμειο , προσοχή 
όχι κτιριακά , αλλά οργανικά τουλάχιστον 

(αν μετατραπεί σε Νοσοκομείο αλλάζει 
αυτόματα και ο οργανισμός λειτουργίας) 
, δεν πρόκειται ποτέ να καλυφθούν 
οι ανάγκες σε προσωπικό ούτε κατ’ 
ελάχιστο.
Οπότε όταν ακούτε για προσλήψεις στην 
υγεία ιδιαίτερα για το νησί μας , μην 
τρέφετε φρούδες ελπίδες ότι θα λυθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, βέβαια 
το Κ.Υ. δεν κλείνει όπως ακούστηκε, διότι 
είναι δημόσια υπηρεσία .
Κλείνοντας θα ήθελα να διαβεβαιώσω 
τους συμπολίτες μας, ότι όλο το προσωπικό 
του Κ.Υ., ιατρικό και μη κάνει το καλύτερο 
δυνατό  που μπορεί, με τις όποιες ελλείψεις 
σε προσωπικό και εάν έχουμε και με όποια 
προβλήματα αντιμετωπίζουμε σε θέματα 
προμήθειας υλικών .

Υ.Γ . και κάτι πολύ σημαντικό , χάριν σε 
ενέργειες δύο συμπολιτών μας, θα υπάρξει 
μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Άνω 
Μερά και κατ’ επέκταση για το νησί μας , 
λίγη υπομονή…..

Με εκτίμηση
Ρούσσος  Παντελής
Διοικητικός Υπάλληλος Κ.Υ. Μυκόνου

Γράμματα Αναγνωστών 

Ο Δήμαρχος έκοψε την πίτα του επιμελητηρίου στην Μύκονο

Πολλοί εκπρόσωποι των αρχών και του επιχειρηματικού κλάδου παρακολούθησαν την εκδήλωση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης.
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ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΙNTERAMERICAN HOME

ΤΟ ΧΤΙΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΣΑΣ,
 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  -  ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ
6973 998439

Επειδή ασφάλεια 
σημαίνει
πολλά περισσότερα...

	 "οτι	κι	αν	συμβεί"
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ
ΚΙΝ.:6973 99 84 39

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΙNTERAMERICAN HOME

ΤΟ ΧΤΙΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΣΑΣ,
 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  -  ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ
6973 998439

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΣΟΔΑ
1.Αποθεματικό υπόλοιπο από το 2008    8.905,52 
2.Από συνδρομές μελών μας    8.210,00 
3.Από δωρεές συμπολιτών μας εις μνήμη προσφιλών τους προσώπων 12.844,00 
4.Από δωρεές μελών και φίλων μας για την ενίσχυση του έργου μας     29.520,00 
5.Από πωλήσεις λαχνών, ημερολογίων και πλειστηριασμό 13.875,00 
6.Από την μουσική εκδήλωση για ένα νοσοκομείο στη Γάζα 990,00 
7. Από τόκους 7,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ      74.352,26 
 
ΕΞΟΔΑ 
1.Οικονομική ενίσχυση του Κέντρου Υγείας   10.250 
2.Οικονομική ενίσχυση φτωχών οικογενειών συμπολιτών μας 21.020 
3.Οικονομική ενίσχυση συμπολιτών μας λόγω υγείας  4.965 
4.Οικονομική ενίσχυση προς UNICEF, Παλαιστίνη, Γιατροί χωρίς σύνορα, Γάζα κλπ. 3.700 
5.Συνδρομές και καταχωρίσεις σε εφημερίδα και περιοδικά 1530 
6.Οικονομική ενίσχυση προσκόπων, Αθλ. Σωματείου Άνω Μεράς, ΣΕΟ 5.300 
7.Ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη για ενημέρωση αιμοδοτών και καλύψεις ασθενών με 
αίμα 1.192,44 
8.Για εκδηλώσεις (κοπή πίτας, κατέβασμα εικόνας Παναγιάς, Ημέρα εθελοντή αιμοδότη, προς 
τιμήν αιμοδοτών, βραβεύσεις, προσκλήσεις ιατρών για ενημέρωση κλπ.) 7.795,5 
9.Εκτυπώσεις (φακέλων, φωτοτυπιών, αφισών, λαχνών, προσκλήσεων, γραφική ύλη κλπ.) 
2.896,35 
10.Ενοίκια και ρεύμα για το γραφείο μας 4358,00 
11.Για φιλοξενία συνεργείων αιμοδοσίας 5.372,00 
12.Για επισκευή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην 6η ΜΣΕΠ 2.469,99  
13.Για το σχολείο της Άνω Μεράς έναν υπολογιστή 581,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ        71.741, 19 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ        2.612,05 
ΜΥΚΟΝΟΣ 31/12/2009 
Ο Πρόεδρος        Ο Ταμίας 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ        Θοδωρής Βλασσόπουλος

Σε μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα 
πλαισιωμένη από πολύ κόσμο, έκοψε 
και φέτος την Άγιοβασιλειόπιτα του, ο 
Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Μυκονιάτικη 
Άλληλεγγύη» την Παρασκευή 8 
Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος και τα 
μέλη του Συλλόγου 
υποδέχθηκαν τους 
φίλους και τα μέλη του 
Συλλόγου που έσπευσαν 
για μία ακόμη χρονιά 
να αγκαλιάσουν το 
Σύλλογο αναγνωρίζοντας 
το σημαντικό έργο που 
προσφέρει εδώ και δύο 
δεκαετίες περίπου. 
Άνάμεσά τους και 
πολλοί εκπρόσωποι της 
εκκλησίας και των αρχών 
της Μυκόνου, όπως ο 
Δήμαρχος, ο Διοικητής 

της 6ης ΜΣΕΠ, ο αερολιμενάρχης κ.α.

Άμέσως μετά την κοπή της πίτας ο κ. 
Γυφτοκώστας αναφέρθηκε στο έργο του 
συλλόγου των χρονιά που πέρασε κάνοντας 
έναν σύντομο απολογισμό και στη συνέχεια 
ακολούθησε η κλήρωση της πλούσιας 
λαχειοφόρου αγοράς που υπήρχε για την 
ενίσχυση των εσόδων του συλλόγου.

Η γιορτή κράτησε για πολλές ώρες και καθώς 
ήταν ουσιαστικά και ο πρώτος σύλλογος 
που έκοψε φέτος την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του, οι παρευρισκόμενοι βρήκαν 
την ευκαιρία στην πρώτη συνάντησή 
τους μετά τις γιορτές, να απολαύσουν τη 
συντροφιά αλλήλων και να αναπτύξουν 
στις συζητήσεις τους μια σειρά από θέματα 
που απασχόλησαν το νησί σε αυτές.  

Μυκονιάτικη Αλληλεγγύη: Πλήθος κόσμου 
στην κοπή της πίτας του δραστήριου συλλόγου

Ένας ακόμη Μυκονιάτικος σύλλογος, ο πλέον αρχαιότερος, έκοψε τις προηγούμενες 
μέρες την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου, 
με την πλούσια δράση και έργο του συγκέντρωσε και φέτος την υποστήριξη του 
κόσμου που βρέθηκε και ευχήθηκε Χρόνια Πολλά και καλή συνέχεια στις Γυναίκες 
του Συλλόγου.
Η πρόεδρος κ. Άννα Καμμή και τα μέλη του δ.σ. του Π.Λ.Σ.Γ. καλωσόρισαν τους 
φίλους του συλλόγου και αμέσως μετά την κοπή της πίτας αναφέρθηκαν στις 
δράσεις που ανέπτυξε ο σύλλογος την προηγούμενη χρονιά, αλλά και σε αυτές 
που είναι προγραμματισμένες για την νέα. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδι και χορό, καταλήγοντας σε μια όμορφη 
γιορτή πλαισιωμένη με ζωντανή μουσική.

Κοπή πίτας Συλλόγου Γυναικών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   
ΓΑΜΟΙ
Στις 4/9/2009, παντρεύτη-
καν ο Νικόλαος Πελεγρί-
νης του Θεοδοσίου και 
η Αντιγόνη Πέρρου του 
Δημητρίου.

Στις 18/12/2009, παντρεύ-
τηκαν ο Σοκόλ Κολάγκη 
του Πολυχρόνη και η 
Δέσποινα Δαραμούσκα του 
Βασιλείου.

Στις 12/12/2009, πα-
ντρεύτηκαν ο Ιωάννης 
Καραγιαννάκης του Βάιου 
και η Καλλιόπη Βαϊνά του 
Χρήστου-Θεοδοσίου.

Στις 8/1/2010, παντρεύ-
τηκαν ο Μιχαήλ Πρεβε-
νιός του Στυλιανού και η 
Μαργαρίτα Ζουγανέλη του 
Ιωάννη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 27/11/2009 πέθανε ο 
Κωνσταντίνος Κουκάς του 
Αντωνίου.

Στις 2/12/2009 πέθανε η 
Μαρία Γρυπάρη, σύζυγος 
Παναγιώτη.

Στις 19/12/2009 πέθανε ο 
Κωνσταντίνος Παπουρτζής 
του Ζαννή.

Στις 20/12/2009 πέθανε 
η Φρασκούλα Κουσαθανά, 
σύζυγος Γεωργίου.

Στις 25/12/2009 πέθανε 
ο Δημήτριος Σκουλάξινος 
του Αντωνίου.

Στις 26/12/2009 πέθανε η 
Ζαμπελώ Κουσαθανά, χήρα 
Κωνσταντίνου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ευαγγελία Ζουγανέλη, 
σύζυγος Ιωάννη Κουσαθα-
νά, γέννησε στο Μαρούσι 
κορίτσι.

Η Στυλιανή Κλούρα, σύζυ-
γος Αντωνίου Χαριτόπου-
λου, γέννησε στο Μαρούσι 
αγόρι.

Η Πηνελόπη Στεργίου, 
σύζυγος Κωνσταντίνου 
Ξυδάκη, γέννησε στο Μα-
ρούσι κορίτσι.

Η Ιωάννα Παπαλέξη, 
σύζυγος Πολύκαρπου Ξε-
νίδη, γέννησε στη Λάρισα 
κορίτσι.

Η Αντωνία Νάττιγκ, σύζυ-
γος Δημητρίου Ξεναρίου, 
γέννησε στο Μαρούσι 
κορίτσι.

Η Ελένη Αντωνίνη, σύζυγος 
Αντωνίου Ρουσουνέλου, 
γέννησε στην Αθήνα 
κορίτσι.

Η Ανδριανή Βερώνη, 
σύζυγος Κωνσταντίνου 
Αντωνόπουλου, γέννησε 
στην Αθήνα κορίτσι.

Η Αργυρούλα Δόνγκα, 

σύζυγος Δημητρίου Συρια-
νού, γέννησε στην Αθήνα 
κορίτσι.

Η Φραγκίσκα Σταυρακο-
πούλου, σύζυγος Ελευθε-
ρίου Ροδόπουλου, γέννησε 
στην Αθήνα αγόρι.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Ο Νικόλαος Πολυκανδρι-
ώτης βάφτισε το αγοράκι 
του Παρμβίρ Μπέρχα και 
της Μαρίκας Κουσαθανά 
και το ονόμασε Στάθη-
Χριστόφορο.

Η Φλώρα Αντωνίνη βάφτι-
σε το κοριτσάκι του Ιωάννη 
Αδάμ και της Σταυρούλας 
Ζουγανέλη και το ονόμασε 
Μαρκέλλα.

Ο Σταύρος Κουκάς βάφτισε 
το αγοράκι του Γεωργίου-
Μάριου Φαμέλη και της 
Ελένης Κουσαθανά και το 
ονόμασε Ιωάννη.

Ο Κωνσταντίνος Παπα-
τρέχας και η Δέσποινα 
Βρουβάκη βάφτισαν το 
αγοράκι του Κωνσταντί-
νου Μότσανου και της 
Αναστασίας Κρασσά και το 
ονόμασαν Ιάσονα.

Η Αικατερίνη Μπαρκαγιάν-
νη βάφτισε το κοριτσάκι 
του Αθανασίου Κουσαθανά 
και της Αννεζώς Κουσαθα-
νά και το ονόμασε Σοφία-
Μαρία.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στα πλαίσια του 2ου κύκλου των προγραμματισμένων διαδρομών στην ιστορία 
της Τέχνης, η Scalla Shop Gallery παρουσιάζει την Πέμπτη 4/2 αφιέρωμα στον 
CARAVAGGIO – Η διαμόρφωση του Μπαρόκ με καλεσμένη την δρ. Ιωάννα 
Κοψιαύτη. Ώρα έναρξης: 19:00. 
ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2010
-Το Σάββατο 6/2 αποκριάτικο πάρτι του Απολλώνιου Ομίλου στο εστ. Ιθάκη. 
‘Ώρα έναρξης: 19:00. 
-Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 14/2 θα πραγματοποιηθεί όπως 
κάθε χρόνο το παραδοσιακό καρναβάλι στο Θεατράκι της Λάκκας. Αιτήσεις 
συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου στα γραφεία της 
ΚΔΕΠΑΜ.
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Δεύτερο	χαστούκι	στον	
Σάκη	Μαυρέλη
Δεν	μειώθηκαν	οι	

ποινές!
Το Τριμελές Εφετείο πλημμελημάτων 
Αιγαίου επικύρωσε την Τετάρτη 13 
Ιανουαρίου 2010, τις πρωτόδικες 
καταδίκες σε φυλάκιση 15 και 22 
μηνών αντίστοιχα, που επιβλήθηκαν 
στον εκδότη του εντύπου «TIMES IN 
KOLONAKI» με τις υπ’ αριθμ. 248/2009 
και 563/2009 αποφάσεις του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Σύρου, για τα 
αδικήματα της διά του Τύπου εξυβρίσεως 
και συκοφαντικής δυσφημίσεως κατά 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. 
Δωροθέου Β’, τα οποία διεπράχθησαν διά 
δημοσιευμάτων του ανωτέρω εντύπου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Αθανάσιος Νάζος του Ιωάν-
νη και της Ευαγγελίας που γεννή-
θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη 
Μύκονο και η Χριστίνα Ξεναρί-
ου του Γεωργίου και της Ιακωβί-
νας που γεννήθηκε στον Πειραιά 
και κατοικεί στην Μύκονο, πρό-
κειται να παντρευτούν στις 17/4 
στην Ιερά Μητρόπολη

Μ

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
15   Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010     ενδιαφέρουν

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 
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 45-
85 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 Μπάρ-
εστιατόριο 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.

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. 
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 Μοροέργο-
Λεμονίτρα, 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.
Τηλ.:2289026166, 
κιν:6973326866, 
email:iakovina_
economou@hotmail.
com

ZHTOYNTAI

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
ΓΡΑΜΜΗ :Παλιό λιμάνι-Νέο λιμάνι:12:30-13:30-22:00 Κάθε 
Τρίτη & Κυριακή και 18:50 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 12:50-13:50-22:15-
23:10(το τελευταίο δρομολόγιο εκτός Τρίτης & Κυριακής) 
Κάθε Τρίτη & Κυριακή 19:15 
ΓΡΑΜΜΗ: Αφετηρία Φάμπρικας-Περιφερειακός-Νέο 
λιμάνι-Παλιό λιμάνι: Άναχώρηση 13:30  
Επιστροφή από νέο λιμάνι 13:50

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ-ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

κιν.: 6944 151136
fax:22890 23253

ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΔΕΝ ΜΑΣ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟ

 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
 ή 

ΣΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΣΑΣ; 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 
6973 99 84 39

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

1. Ο κ. Βιγλιάρης Φρατζέσκος 1.500 ευρώ
2. Η κα Θεοχάρη Βάσω 200 ευρώ 
3. Ο κ. Αναστάσιος Νικ. Δακτυλίδης 150 ευρώ
4. Ο κ. Βαμβακούρης Αλέξανδρος 50 ευρώ
5. Εις μνήμη Κων/νου Παπουρτζή η οικογένεια Αντρέα και  
  Άννας Λόντου 100 ευρώ
6. Η κα Ανδριανή Θεοχάρη εις μνήμη Μαρίας Γρυπάρη (Κλα 
  δίαινας) 50 ευρώ
7. Ο κ. Σαντοριναίος Γερ. Κων/νος εις μνήμη της συζύγου του  
  100 ευρώ
8. Ο κ. Καλαμαράς Κυριάκος εις μνήμη του αδελφού του   
  Αντρέα 100 ευρώ
9. Ο κ. Συριανός Μανούσος εις μνήμη Δέσποινας Συριανού  
  και Μανούσου Συριανού 200 ευρώ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις άπειρες ευχαριστίες 
του στους παραπάνω δωρητές και τους συγχαίρει για την 
ευγενική τους προσφορά. Ευχαριστεί επίσης την κ. Μίνα 
Αιβαζόγλου για την προσφορά της βασιλειόπιτας στην εκδή-
λωσή μας που έγινε στις 8/01/10 στο καφέ μπαρ άνοιξη. 

Με εκτίμηση 
Ο πρόεδρος 
Γ. Γυφτοκώστας
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Μια μοναδική εμπειρία στο Sharm El Sheich της Αιγύπτου έζησε ένα ακόμη τυχερό 
ζευγάρι αναγνωστών της “MYKONOS news” με την πολύτιμη συνεργασία του 
πρακτορείο SETEMMARI και του ταξιδιωτικού πράκτορα κ. Γιώργου Γκίκα, ιδιοκτήτη 
του SUNSPOTS TRAVEL στη Μύκονο.

Ο Φίλλιπος και η Μαρία Κοντιζά, τυχεροί νικητές του τελευταίου διαγωνισμού ταξίδεψαν 
στην Αίγυπτο και στο Μιλάνο, γνώρισαν την πρωτεύουσα της μόδας της Ιταλίας και 
κολύμπησαν στα ζεστά νερά του Sharm, ενός από τα πλέον φημισμένα τουριστικά 
θέρετρα της Αιγύπτου. 

Μια σειρά φωτογραφιών μας μεταφέρουν στις δύο περιοχές και αποτυπώνουν την 
υπέροχη ταξιδιωτική τους εμπειρία, την οποία απόλαυσαν εντελώς δωρεάν, με όλα τα 
έξοδα πληρωμένα, για 10 ημέρες!

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε αρχές Δεκεμβρίου και αποτέλεσε μια ευχάριστη και 

ξεχωριστή εμπειρία και για τους δύο, όπως μας είπαν κατά την επιστροφή τους, 
ευχαριστώντας τόσο την MYKONOS news για την πρωτοπόρα προσφορά στους 
αναγνώστες της που πραγματοποιεί τα τελευταία 6 χρόνια σε τοπικό επίπεδο, το 
SETTEMARI, όσο και τον κ. Γκίκα για την σημαντική συμβολή του σε αυτήν. 

Το γραφείο τουρισμού SETTEMARI, εκτός από την σημαντική προσφορά του στην 
προώθηση του τουρισμού στην Μύκονο, από την γειτονική Ιταλία, δίνει τα τελευταία 
χρόνια μέσω της MYKONOS news και του εκπροσώπου του κ. Γιώργου Γκίκα στο 
νησί, και την ευκαιρία για 10ήμερες δωρεάν αποδράσεις σε τυχερούς Μυκονιάτες, 
αναγνώστες της εφημερίδας. 

Μια σημαντική χειρονομία εκτίμησης προς όλους τους συνεργάτες και τους ανθρώπους 
ενός προορισμού, που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΜΠΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ (Γ.Π.Α.) 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
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).  
 

Βόθωνας      Μύκονος Τ.Κ.84600  

Τηλ&Fax: 22890 26027 
Κιν. : 6977 537754 
Email:geomykonos@yahoo.gr  

Οι	τυχεροί	του	διαγωνισμού	της	MYKONOS	news	στο	SHARM!


