
 

 

Δελτίο Τύπου 26/7/2019 
 

 

«Η επαναλειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο ο μεγάλος κοινός 

στόχος όλων- σημαντικός ο ρόλος του Δημάρχου και του Δήμου Κιμώλου» 

 

Ο Πρόεδρος του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου κ. Σωτήρης Σ. Στανωτάς 

έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

 

-Πληροφορούμαι ότι ορισμένοι, ερμηνεύοντας, προφανώς, κατά τις επιθυμίες τους, 

τα αναφερθέντα σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου του Κληροδοτήματος, σχετικά με τον 

Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Βεντούρη, δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει 

αντιπαράθεση του κ. Δημάρχου με τον Πρόεδρο του Αφεντακείου. 

 

Επειδή έχει πρωταρχική σημασία η ενημέρωση των Κιμωλίων να είναι συνεχής και 

πλήρης και επειδή, από την πρώτη στιγμή πού ανέλαβα την υψηλή ευθύνη του 

Προέδρου του Αφεντακείου, ξεκαθάρισα πώς τίποτε δεν θα γίνεται εν κρυπτώ, είναι 

ανάγκη να διευκρινιστούν τα ακόλουθα: 

  

1. Ο  ρόλος του Δήμου Κιμώλου στην προσπάθεια επαναλειτουργίας του Οίκου 

Περιθάλψεως στο νησί μας, δεν μπορεί παρά να είναι πρωταρχικός και η 

αναγνώριση του γεγονότος αυτού από την Διοίκηση του Αφεντακείου είναι 

συνεχής δεδομένη και έμπρακτη. 

2. Ο Δήμαρχος Κίμωλου κ. Κωνσταντίνος Βεντούρης - και ως ex officio Μέλος 

του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος- συνδράμει αποτελεσματικά στην κοινή 

προσπάθεια να επαναλειτουργήσει ο  Οίκος Περιθάλψεως και μάλιστα σε 

βάσεις που θα επιτρέψουν την συνεχή λειτουργία του. Και, ασφαλώς, 

συνέβαλε αποφασιστικά στην προσπάθεια που γίνεται, τα τελευταία χρόνια, 

να ορθοποδήσει το Αφεντάκειο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στην 

αποστολή του. 

3. Ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες ως προς την τακτική (π.χ. για την 

ενημέρωση της Κοινής Γνώμης του νησιού σχετικά με την αντιμετώπιση των 

πολλών και σημαντικών πρακτικών θεμάτων που αναφύονται καθημερινά), 

αυτές δημιουργούνται στο πλαίσιο γόνιμου διαλόγου και  κατά κανένα τρόπο, 

δεν σηματοδοτούν αντιπαράθεση. Το αντίθετο: Ο  Δήμαρχος  κ. 

Κωνσταντίνος Βεντούρης ,από τότε που ανέλαβε η νέα Διοίκηση, είναι πάντα 

αρωγός και συμπαραστάτης και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες ευαισθησίες 

για την συμμετοχή του ως επαγγελματίας στα αναγκαία έργα. Το πότε 

ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι δική του απόφαση και ευθύνη. 

Θεωρώ  αναγκαίο να επαναλάβω την παράκλησή μου να μην εμπλέκεται το 

Αφεντάκειο σε πολιτικές ή άλλες διαμάχες και προσωπικές διενέξεις . Το Αφεντάκειο  



 

 

 

 

 

δημιουργήθηκε από τον εθνικό μας Ευεργέτη για να ενώνει και όχι να χωρίζει τους 

Κιμωλιάτες. Κανείς δεν περισσεύει από την προσπάθεια να επαναλειτουργήσει ο 

Οίκος Περιθάλψεως. Είναι αναγκαία η συστράτευση ΟΛΩΝ. 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου 
 

 

 


