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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ):  (εκτός μικροφώνου ) …αλλά 

και σε όλα τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης που είχαν την επιλογή, 

μετά από τη στρατηγική υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΚΕΔΕ, 

να συνεισφέρουν με μία εξαιρετική μελέτη, η μελέτη «Νησιωτική 

πολιτική, Τοπική Αυτοδιοίκηση και νησιωτικότητα» νομίζω ότι είναι  

ένα μεγάλο όπλο και ένα τεκμήριο προόδου για τα νησιά μας.  

 Θέλω επίσης να χαιρετίσω τη μόλις αφιχθείσα κυρία 

Γκουντρούν Μόσλερ Τόρνστρομ, την Πρόεδρο του Κογκρέσου 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης.  

 Το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της 

Ευρώπης –  στην αναγκαστική αυτή μικρή παρέκκλιση  –  είναι το 

Όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο στεγάζει 200.000 

Δήμους, Κοινότητες, Περιφέρειες της Ευρώπης. Αποτελείται από 

648 αιρετά μέλη, 324 στο επίπεδο των Δήμων, 324 στο επίπεδο 

των Περιφερειών και έχει μία και μόνο Πρόεδρο, τη μόλις εκλεγείσα, 

την κυρία Μόσλερ, την οποία χαιρετίζουμε που είναι εδώ.  

 Έχει επίσης 7 Αντιπροέδρους και  Επιτροπές οι οποίες 

συνεδριάζουν όλο το χρόνο, Επιτροπή Παρακολούθησης, Επιτροπή 

Τρεχουσών Υποθέσεων και Επιτροπή Καλής Διοίκησης. Μία από τις 

αποστολές του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Κογκρέσου 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, είναι να επιμελείται, να 

εποπτεύει και να διαπραγματεύεται την εφαρμογή του Χάρτη 

Τοπικής Δημοκρατίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα κράτη.  

 Χαιρετίζω και τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη 

Καφαντάρη, τον καλώ εδώ να είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ.  

 Ο Χάρτης Τοπικής Δημοκρατίας, ο Χάρτης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης δηλαδή, είναι ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον 

εργαλείο για να διαπιστώνουμε τις αποστάσεις Κεντρικής Διοίκησης 

και Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, στην εφαρμογή πολιτικών, 

στην κλασική αντιστοίχιση πόρων και αρμοδιοτήτων, αλλά και στην 

εφαρμογή ενός χάρτη που περιλαμβάνει τη φορολογική 
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αποκέντρωση, περιλαμβάνει τα ειδικά προγράμματα ανάπλασης για 

τα νησιά.  

 Υπενθυμίζω στο Σώμα και ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την 

προσέλευσή σας, ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει 47 κράτη –  

μέλη, όχι 28. Ανήκει σε αυτό και η Τουρκία, ανήκουν κα ι 

Δημοκρατίες μακρινές, από όλη την Ευρώπη και αυτό αυξάνει τη 

χρησιμότητά του αλλά και τη δυνατότητα επέμβασης και επιρροής.  

 Στη δε Ελληνική Δημοκρατία, έχει σταθεί από την εποχή της 

7ετίας, αρωγός στη μείζονα προσπάθεια αποκατάστασης της 

δημοκρατίας τότε, για να μην ξεχνάμε τη συνεισφορά των θεσμικών 

ευρωπαϊκών Οργάνων εκεί που χρειάζεται, να το τονίσουμε.  

 Επιτρέψτε μου να διατρέξω το πρόγραμμα. Έχουμε καταρχήν 

τις εισηγήσεις. Δίπλα μου είναι ο κύριος Γεράσιμος Δαμουλάκης, ο 

εξαιρετικός συνάδελφος Δήμαρχος Μήλου, ο οποίος Προεδρεύει 

στην Επιτροπή του Τουρισμού, αλλά και οδηγεί τις 

διαπραγματεύσεις στο πολύ δύσκολο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών 

Συγκοινωνιών, το οποίο αποτελεί για εμάς πάντοτε ένα θέμα 

ουσίας, η σύνδεση δηλαδή των νησιών μας με την κεντρική Ελλά δα 

και όχι μόνο.  

 Τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη, 

τον ξέρετε, έχει επωμιστεί ένα μεγάλο βάρος στην πορεία 

εξωστρέφειας αλλά και διαπραγμάτευσης πολιτικών που έχει η 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τον Πρόεδρο του Τουρισμού 

στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να το πω, των Τουριστικών 

Επιχειρήσεων, τον ξέρετε όλοι από τις πολλές παρεμβάσεις που 

κάνει, πάντοτε με περιεχόμενο και ουσία και ποτέ με βερμπαλισμό, 

σε μείζονα θέματα, ενός τουρισμού που αποτελεί ένα τεράστιο 

ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας,  όπως θα μας πει. Σε εμάς στη Σάμο, 

ο τουρισμός είναι το 85% του ΑΕΠ του νησιού.  

 Προβλέπονται επίσης οι παρεμβάσεις και βεβαίως το 

πρόγραμμα, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει και τους δύο Υπουργούς, 

περιλαμβάνει τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος… Το λέω δύο 
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Υπουργούς, με την ιδιότητά του ως Υπουργού Εσωτερικών. Δηλαδή 

τον έχουμε γνωρίσει σε απευθείας σχέση και επαφή επί 2 χρόνια. 

Τώρα τον υποδεχόμαστε ως Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής.  

Και έχουμε βεβαίως και την παρουσίαση της μελέτης  με τον 

Καθηγητή, τον κύριο Αθανάσιο Παπαδασκαλόπουλο, μια μελέτη 

που είχαμε τη χαρά και την ευκαιρία όλοι να συνεισφέρουμε και 

πρέπει βεβαίως να χαιρετίσω και την παρουσία και τη συμμετοχή 

την ενεργό και τη συνεισφορά την επιστημονική, του Γιώργου 

Κρεμλή, του στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος σε επίπεδο θέσης Προϊσταμένου.  

Αυτή είναι η δομή της κουβέντας που θα κάνουμε σήμερα, 

που είναι μια θεσμική συζήτηση, ένα συνέδριο είναι πάντοτε 

θεσμικό, κατά τη γνώμη μου και είναι η πρώτη φορά που η Κεντρικ ή 

Ένωση Δήμων Ελλάδας είναι οπλισμένη με μια μελέτη. Μια μελέτη 

ουσίας, στην οποία θα πρέπει να ακολουθήσει, κατά τη γνώμη μου, 

μια δεύτερη μελέτη που θα αφορά τη συγκρότηση και τη δομή, 

αγαπητέ Φώτη, των νησιωτικών Δήμων, πως μπορούν να υπάρχουν 

νησιωτικοί Δήμοι .  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί Δήμοι στην 

Ελλάδα είναι πολλά, είναι μεγάλα, είναι σχεδόν καταλυτικά, 

αρνητικά δηλαδή στην λειτουργία, υπάρχουν νησιά που έχουν ένα 

στέλεχος, υπάρχουν νησιά που οι Δήμαρχοι, που αιρετοί, είναι 

υποχρεωμένοι να οδηγούν οι ίδιοι το απορριμματοφόρο και να 

κάνουν καθημερινά δουλειές. Υπάρχουν νησιά τα οποία δεν 

μπορούν να υπολογίσουν κανένα κόστος, εάν δεν έχουν τη θεία –  

εντός εισαγωγικών –  επέμβαση του πλοίου. Και καμία οργάνωση να 

κάνουν.  

Αυτό δεν αφαιρεί από τον πλούτο των νησιών στην ελληνική 

ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, 

αποτελούν αποθετήρια ιστορίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος και 

αυτόν ακριβώς το στόχο και τον σκοπό υπηρετούμε εδώ σήμερα.  
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Θα υπάρχουν παρεμβάσεις από όποιον θέλει να μιλήσει, ήδη 

η Ικαρία πρώτη έχει δώσει το σχετικό έγγραφο, ως συνήθως, και 

χαίρομαι για αυτό, ως γείτονας, και από την άλλη πλευρά νομίζω 

ότι όλοι εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε σε μία προσπάθεια που 

κάνουμε να είμαστε συστηματικοί κα ι μέσω της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος, αλλά και μέσω των ΠΕΔ, ο κύριος ρόλος των 

οποίων πρέπει να ενισχυθεί, αλλά και μέσω των ατομικών 

συνεισφορών και παρεμβάσεων που οποιοσδήποτε νησιώτης και μη 

νησιώτης μπορεί να κάνει.  

Θα περιμένουμε και την άφιξη , προσέλευση του Προέδρου 

μας, του Γιώργου του Πατούλη.  

Θέλω να πω ότι το Συνέδριο της ΚΕΔΕ –  πριν δώσω το λόγο 

στον Αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη –  αποτελεί 

κατά μία έννοια ένα θεσμικό ανάχωμα στη δυσπιστία ή στην 

αναβλητικότητα ή στη δυσθυμία που υπάρχει στις σχέσεις 

Κεντρικής Διοίκησης και Δήμων, που πάντοτε υπήρχε, τώρα μπορεί  

να είναι παραπάνω, η σημασία είναι όμως πώς θα αντιμετωπιστούν 

τα προβλήματα αυτά και πώς θα τα διατρέξουμε με έναν αειφόρο 

τρόπο για να λύνουμε κάποια από αυτά.  

Ο Δημήτρης έχει το λόγο.  

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:  Καλημέρα καταρχήν σε όλους.  

 Οφείλω να καλωσορίσουμε στο Συνέδριό μας την Πρόεδρο 

του Κογκρέσου και να της ευχηθούμε καλή παραμονή μαζί μας και 

φυσικά να συγχαρούμε τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Οργάνου, τον 

κύριο Αγγελόπουλο, για τη θέση την οποία κατέχει πλέον στο 

Κογκρέσο. Είναι μία ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Αυτό 

σημαίνει ότι η παρουσία του εκεί έχει συμβάλλει τα μέγιστα, ώστε 

να πείσει τους άλλους εταίρους να τον εκλέξουν ως Έλληνα αλλά 

και ως άνθρωπο στη θέση  αυτή.  

 Θέλω να πω ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει 

χαράξει μια συγκεκριμένη στρατηγική ενίσχυσης της πολιτικής για 

τα νησιά και τον τουρισμό, διότι πιστεύουμε ακράδαντα, χρόνια 
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τώρα, ότι τα νησιά είναι η δύναμή μας και για πρώτη φορά, με την 

Προεδρία του κυρίου Πατούλη, με αυτή τη Διοίκηση, δημιουργήθηκε 

ξεχωριστή Επιτροπή η οποία έχει ένα και μόνο στόχο. Τη δουλειά, 

τη δουλειά, τη δουλειά, για τα νησιά μας. Με προτάσεις, με ιδέες, 

με επεξεργασία θεμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να  πείσουμε 

την Κεντρική Διοίκηση, που διαχρονικά δεν έχει και τις καλύτερες 

προθέσεις για τις περιοχές αυτές.  

 Για εμάς, τα νησιά μας είναι η ιστορία μας, είναι η ίδια η 

Ελλάδα και σήμερα είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να ενισχυθούν 

και με πόρους και με προσωπικό, αλλά και με πολιτικές. Και σε 

αυτό η Επιτροπή σας, κύριε Αγγελόπουλε, έχει συμβάλλει τα 

μέγιστα, όπως παράλληλα και το κομμάτι του τουρισμού, με τον 

κύριο Δαμουλάκη, ο οποίος προσπαθεί και αυτός να δώσει αυτή την 

εξωστρέφεια που χρειάζεται η χώρα μας, για να μπορέσε ι να 

προσελκύσει επιπλέον επισκέπτες, ώστε να δώσουν μια οικονομική 

ανάσα σε αυτή την χώρα που ταλαιπωρείται πάρα πολλά χρόνια.  

 Κλείνοντας αυτή τη μικρή παρέμβαση, θα ήθελα να 

επισημάνω ότι όλα τα μάτια των Ελλήνων είναι στραμμένα στα 

σύνορά μας, στο Αιγαίο, στην ακριτική Ελλάδα, στη Γαύδο, στην 

Κάρπαθο, σε όλα τα νησιά, τα οποία έχουν ψηλά τη σημαία και 

ψηλά την κρατάμε.  

 Άρα λοιπόν, εμείς ως Ένωση Δήμων Ελλάδος, κάνουμε το 

καθήκον μας. Ας ελπίσουμε να το κάνουν το καθήκον τους και οι 

Ευρωπαίοι και όλοι  οι Έλληνες.  

 Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε μαζί μας, ο κύριος Πατούλης, ο 

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.  

 Και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αγγελόπουλο να 

συνεχίσει αυτή την πορεία ενημέρωσης για τη νησιωτική πολιτική 

και τον τουρισμό.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:  Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας καλημερίσω.  
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Να πω ότι σήμερα σε αυτή τη συνεδρία, η οποία αφορά ίσως 

τα σημαντικότερα…  

Ήρθε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κουρουμπλής. Τον 

καλωσορίζουμε.  

Επανερχόμαστε λοιπόν στην διαδικασία της συνεδρίας και 

νομίζω τώρα πλέον σε πλήρη ολομέλεια, όσον αφορά τους 

εισηγητές και εκείνους οι οποίοι πρέπει να παρευρίσκονται, για να 

μπορέσουμε ως Θεματική να πάρουμε τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα και να τα θέσουμε υπόψη των ψηφισμάτων που θα 

βγουν από την συνεδρίαση της Κεντρ ικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος .  

Να πω λοιπόν ότι, κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε του 

Κογκρέσου, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα έλεγα, μέσα από τη 

Θεματική αυτή, τη νησιωτικότητα δηλαδή και τη μετατρέπουμε από 

δυσκολία σε ευκαιρία ανάπτυξη της χώρας, δίνουμε την π λήρη 

διάθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, να διαμορφώσει 

μία κατάσταση εντελώς διαφορετική από αυτή την οποία σήμερα 

ζούμε.  

Θα έλεγα ότι τα προβλήματα, κύριε Υπουργέ, είναι πολλά και 

είναι μεγάλη η χαρά και επιτρέψτε μου τουλάχιστον εγώ να την 

εκφράσω, δεν την έχω κρύψει εξάλλου για τον κύριο Κουρουμπλή, 

είτε ως Υπουργό Υγείας, είτε ως Υπουργό Εσωτερικών, σήμερα ως 

Υπουργό για τη νησιωτικότητα και για το Αιγαίο, θα έλεγα ότι 

πρέπει να τρέξουμε γρήγορα, κύριε Υπουργέ, μέσα και από τη δική 

σας θέση αυτή, για να μη μας προλάβει ο χρόνος, διαθέσεων που 

δεν εξαρτώνται ούτε από εσάς, ούτε από εμάς, αλλά είμαι σίγουρος 

από τη διάθεσή σας μπορούμε να διαμορφώσουμε διαφορετικό 

τοπίο από αυτό που σήμερα ζούμε.  

Η νησιωτικότητα είναι σίγουρο ότι δημιούργησε πολλά 

προβλήματα στους κατοίκους και  δημιουργεί, ήσασταν στη 

συνεδρίαση του Νοτίου Αιγαίου που είχε κάνει ο κύριος 

Χατζηδιάκος πριν περίπου λίγες εβδομάδες, 2 –  3 εβδομάδες και 

εκεί αναπτύχθηκαν όλα πάρα πολύ καλά, στη Ρόδο και σήμερα 
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πιστεύουμε ότι μέσα από αυτά που θα ακούσουμε και από τη 

συνάδελφο, παραδείγματος χάρη, της Τήλου, την εκλεκτή 

συνάδελφο της Τήλου, αλλά και άλλων συναδέλφων, μικρότερων ή 

μεγαλύτερων νησιών, να μπορέσουμε να δώσουμε μια ώθηση μέσα 

από τα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίας και τελικά από το τελικό 

ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που υιοθετεί 

αυτά.  

Θα έλεγα η σημερινή μέρα όμως έχει να κάνει και με ένα, 

θεωρώ, σημαντικό πόνημα, μια μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, που μιλάει για τη νησιωτική πολιτική. Μια πολι τική, 

κύριε Αγγελόπουλε, αγαπητέ Πρόεδρε της Επιτροπής για τη 

νησιωτικότητα, όπου έγινε μέσα από μία διάθεση προσφοράς και να 

μπορέσουμε να πατήσουμε σε μια βάση, όχι μόνο μέσα από την 

αυτοδιοικητική μας γνώση, αλλά μέσα από τον βραχίονα της 

επιστημονικής άποψης, αλλά και των βέλτιστων πρακτικών σε 

άλλες περιοχές της Ευρώπης.  

Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε, κύριε Υπουργέ, έτοιμοι. Αυτές τις 

έννοιες, αυτή την εμπειρία, αυτές τις γνώσεις, με τη δική σας 

πολιτική βούληση, με τη δική μας διάθεση να συνεργαστούμε, π ου 

κανείς να μην την εκλάβει τη διάθεση συνεργασίας και διαλόγου ως 

αδυναμία, το είπα και στην εισήγηση της πρώτης ημέρας, είναι η 

διάθεση για την Ελλάδα, για να προχωρήσει μπροστά, για να 

κάνουμε την Ελλάδα της ανάπτυξης. Και επειδή ακριβώς έχετε 

δώσει αυτό το δικαίωμα, δεν το λέμε για όλους τους Υπουργούς, 

δεν σας αφορά, εμείς έχουμε τη δική μας άποψη, δεν αφορά όλους 

τους Υπουργούς να έχουν αυτή τη διάθεση τη δική σας.  

Και για αυτό ακριβώς, εμείς το λέμε δυνατά, σήμερα η ΚΕΔΕ, 

η Υπουργία η δική σας πρέπει να λύσει, κύριε Δαμουλάκη, όλοι 

μαζί, ενωμένοι, το ζήτημα της νησιωτικότητας. Και είμαι σίγουρος 

ότι και σήμερα και μέσα από την Ολομέλεια της ΚΕΔΕ, θα βγει κάτι 

θετικό.  
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Σας καλωσορίζουμε και εσάς, καλωσορίζουμε και  την 

Πρόεδρο του Κογκρέσου, καλωσορίζουμε και όλους τους 

συναδέλφους Δημάρχους, καλημέρα σας, καλά αποτελέσματα, κύριε 

Αγγελόπουλε, στη συνεδρία αυτή.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Γιώργο 

τον Πατούλη, που έμπρακτα έχει δείξει τη στρατηγική του επιλογή 

και θέση να ενισχύσει τα νησιά και να μην τα αφήσει στη μοίρα 

τους. Το ίδιο πιστεύω ακράδαντα και για το Υπουργείο Νησιωτικής 

Πολιτικής, υπό την έννοια της πολιτικής ηγεσίας.  

 Αφού χαιρετίσω και τον Βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο 

Γάκη και Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών, όπου υπάρχει 

Υποεπιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής, παρακαλώ πολύ ο Υπουργός 

να πάρει το λόγο και να μας απευθύνει όχι μόνο ενθαρρυντικά 

λόγια, τα οποία τα χρειαζόμαστε έτσι και αλλιώς, αλλά και μία 

ευεξία πολιτικής που θα αφορά υλοποιήσιμα μέτρα υποστήριξης 

των νησιών.  

Και ένα από αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι το ΦΠΑ και η 

αναγκαία παρέμβασή σας, όχι για χαριστική πράξη, αλλά για την 

απόδοση του δικαίου που τα νησιά πρέπει να έχουν, ούτως ώστε να 

μην υφίστανται αυτές τις μειώσεις. Η μελέτη του ΙΤΑ , που θα τη 

δείτε και θα τη διαβάσετε, είναι μια σημαντική αποτύπωση των 

μεγάλων διαφορών που υπάρχουν. Ένα παράδειγμα, στην Κορσική 

τα ορυκτά έχουν φόρο από μηδέν κόμμα ή έως δεκατρία, τα 

πετρελαιοειδή και σε νησιά όπως η Μάλτα, στις τουριστικές 

υπηρεσίες  ο ΦΠΑ είναι μηδέν.  

Και παρ’ όλη τη διακριτική ικανότητα των κρατών –  μελών, 

όπως ξέρετε πολύ καλά, να επιβάλλουν τα ίδια φόρο προστιθέμενης 

αξίας, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω και την απόφαση τότε του 

Επιτρόπου Όλι Ρεν, σε απάντηση Βουλγάρων Ευρωβουλευτών, ότι 

το ΦΠΑ αποδίδεται όχι χαριστικά, αλλά για να εξισορροπήσει την 

απομόνωση, την απόσταση και τις εγγενείς δυσκολίες στις 
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μεταφορές, αλλά και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, άρα 

της κοινωνίας.  

Σας ευχαριστώ πολύ, έχετε το λόγο.  

Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:  Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κυρία Πρόεδρε του 

Κογκρέσου των Περιφερειών, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα, στη 

χώρα του Ξένιου Δία, της φιλοξενίας, του φιλότιμου και της 

αλληλεγγύης στις δύσκολες στιγμές των ανθρώπων. Αυτό 

επανέλαβε και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, 

πρωτοστατούντων των ανθρώπων του Αιγαίου, μια αλληλεγγύη 

ανθρώπινη που διέσωσε την αξιοπρέπεια όχι μόνο της Ελλάδας, 

αλλά ολόκληρης της Ευρώπης.  

 Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής της Βουλής, κύριε Γάκη, κυρίες 

και κύριοι, φίλοι συνεργάτες, Δήμαρχοι, που σήμερα μας τιμάτε με 

την παρουσία σας εδώ. Επειδή στη ζωή δεν είμαστε μόνο πολιτικοί, 

αλλά είμαστε πρώτα άνθρωποι και μας διακατέχει το συναίσθημα, 

το συναίσθημα που, όπως λέει ένας μεγάλος διανοούμενος, 

αποτελεί την πιο ακαταμάχητη μελωδία της ανθρώπινης ύπαρξης, 

θέλω να σας πω από καρδιάς ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση. 

Γιατί με τον χώρο αυτό, δέθηκα. Και δεν δέθηκα πολιτικά, 

πρωτίστως δέθηκα με μία σχέση εμπιστοσύνης. Χτίσαμε μια σχέση 

εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεννόησης, που νο μίζω 

ότι είναι το απαραίτητο υπόβαθρο, για να μπορεί αυτός ο πολύ 

κρίσιμος τομέας της δημόσιας ζωής, να παίξει τον πολύ σημαντικό 

του ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.  

 Και δρομολογήσαμε από κοινού, σημαντικές πρωτοβουλίες 

που είναι σε εξέλιξη. Η πρωτοβουλία για την επαναθεσμοποίηση 

του Καλλικράτη, με στρατηγικούς στόχους την σταδιακή 

δημοσιονομική αποκατάσταση στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. 

Επιτέλους, το αθηναϊκό και κεντρικό κράτος, να τολμήσει να 

παραχωρήσει τα δικαιώματα που οφείλει να παραχωρήσει στην 

Αυτοδιοίκηση. Και δεν πρέπει να είναι μόνο αρμοδιότητες, αλλά και 

πόροι.  
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 Και σε αυτή την κατεύθυνση ήταν οι οδηγίες που είχα δώσει 

στην Επιτροπή που επεξεργάζεται  την επαναθεσμοποίηση του 

Καλλικράτη. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγα από το 

Υπουργείο, αυτές οι αντιλήψεις που με διακατέχουν θα 

σταματήσουν να υπάρχουν στον ίδιο βαθμό και με την ίδια ένταση 

που τις υποστήριζα και στο Υπουργείο που ήμουν.  

 Άρα εδώ θέλω να σας διαβεβαιώσω και να σας το πω πολύ 

κατηγορηματικά, ότι η Αυτοδιοίκηση κέρδισε έναν άνθρωπο, που 

νομίζω έδειξε ότι ούτε φοβάται, ούτε διστάζει να μπει στη φωτιά για 

να υπερασπιστεί πράγματα τα οποία πιστεύει ότι μπορούν να 

βοηθήσουν την ανάπτυξη της χώρας.  

 Το ίδιο και με το πολυνομοσχέδιο. Μια δουλειά που έγινε 

βήμα –  βήμα με όλη την  Αυτοδιοίκηση, ακριβώς γιατί θέλαμε να 

μπολιαστεί με την αγωνία, την ανησυχία, την εμπειρία και τον 

προβληματισμό των αυτοδιοικητικών ανθρώπων.  

 Θέλω λοιπόν να σας πω, πριν πω ορισμένες σκέψεις για τη 

νησιωτική πολιτική, ότι σε ένα τέτοιο πνεύμα συνεννόησ ης και 

συνεργασίας, μπορούν να προωθηθούν σημαντικά πράγματα. 

Κάναμε αυτό το χρονικό διάστημα μία πορεία, χωρίς διακρίσεις. Και 

νομίζω ότι αυτό είναι ομολογία όλων όσων είχαμε τη δυνατότητα να 

συνεργαστούμε από το ρόλο εσείς των Δημάρχων, των παραγόντων 

της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού και εγώ το ρόλο του 

Υπουργού.  

Σε ένα τέτοιο πνεύμα μπορεί να απαλλαγεί η Αυτοδιοίκηση 

και από στενοκέφαλες κομματικές λογικές, όχι βεβαίως από την 

πολιτικοποίηση, δεν μιλώ για αποπολιτικοποίηση, αλλά από 

συμπεριφορές και  λογικές που δεσμεύουν την παραγωγική της 

δραστηριότητα. Και νομίζω ότι αυτό μπορώ να το πω δημόσια αυτή 

τη στιγμή, ότι το πετύχαμε όχι στο 90%, αλλά στο 100%. Δεν 

νομίζω ότι υπάρχει Δήμαρχος που μπορεί να ένιωσε μια τέτοια 

συμπεριφορά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην 
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περίοδο αυτή. Και ελπίζω ότι έτσι θα συνεχιστούν τα πράγματα και  

περαιτέρω.  

Έρχομαι λοιπόν τώρα στο επίδικο, που λέμε εμείς οι 

δικηγόροι. Η νέα τοποθέτησή μου στο Υπουργείο, δεν με 

απομάκρυνε πολύ από την Αυτοδιοίκηση. Αφού εκ των πραγμάτων, 

στον τομέα της αρμοδιότητάς μου, είναι και η νησιωτική πολιτική.  

Η Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε, είναι η χώρα με τα περισσότερα 

νησιά στα οποία ζουν και δρουν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πολίτες της Ελλάδος. Δεκάδες νησιά, άρα και δεκάδες Δήμοι, 4 

Περιφέρειες που είναι αμιγώς νησιωτικές, εκτός από αρκετά άλλα 

νησιά που ανήκουν στην παράκτια ζώνη της Ελλάδος, αρκεί να σας 

πω ότι η Ελλάδα, ενώ είναι 97 η χώρα σε έκταση στον κόσμο, είναι 

11η χώρα σε παράκτιες ζώνες. Αυτό δείχνει τη σχέση της Ελλάδας 

και με τη θάλασσα, αλλά και το ανάγλυφο της χώρας.  

Κατά καιρούς, όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν με 

διάφορους τρόπους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των 

περιοχών. Με στόχο να περιορίσουμε το έλλειμμα που υπάρχει στη 

ζωή των ανθρώπων αυτών και αφορά την έννοια της ισοπολιτείας. 

Αν πραγματικά δηλαδή οι πολίτες των νησιών, μπορούν να 

αισθάνονται ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες των 

χωρών που ανήκουν τα νησιά, από τη στιγμή που και το κόστος 

ζωής, λόγω ακριβώς αυτού του ανάγλυφου, είναι πολύ μεγ αλύτερο 

και η προσπάθεια ανάπτυξης απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική 

στήριξη.  

Σήμερα λοιπόν, υπάρχει μία πραγματικότητα, που λέει ότι 

υπάρχει έλλειμμα ισοπολιτείας. Και μέσα σε αυτή την έννοια της 

ισοπολιτείας, υπάρχουν τα ζητήματα της παιδείας, υπάρχουν τα 

ζητήματα της υγείας, υπάρχουν τα ζητήματα της επικοινωνίας, των 

μεταφορών, συνολικά, υπάρχουν σειρά ζητημάτων που 

δημιουργούν πραγματικά αυτό το αίσθημα στην ψυχή όλων αυτών 

των πολιτών, της έλλειψης συνοχής των περιοχών αυτών με την 

ηπειρωτική χώρα.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά καιρούς, σε διάφορες Συνθήκες, 

όπως η Συνθήκη του Άμστερνταμ ή της Λισαβόνας, έκανε 

συγκεκριμένες αναφορές για την ανάγκη νησιωτικής πολιτικής. Αυτό 

όμως μέχρι σήμερα, δεν εκδηλώθηκε. Δεν εκδηλώθηκε με ένα 

ιδιαίτερα συγκεκριμένο, οργανωμένο, οικονομικό και αναπτυξιακό 

πρόγραμμα, που θα στόχευε σε αυτή την πραγματική συνοχή που 

πρέπει να εμπεδωθεί, ανάμεσα στα κατοικήσιμα νησιά, στα 

κατοικούμενα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα.  

Όλοι γνωρίζουμε ότι πάνω από 160 Περιφέρειες στην Ευρώπη 

είναι παράκτιες και πάνω από 23… μάλλον, 23 Περιφέρειες είναι 

αμιγώς νησιωτικές, εκ των οποίων οι 4 είναι ελληνικές. Το Βόρειο, 

το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.  

Το Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη της ΚΕΔΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες μελέτες και προτάσεις, την 

πρόταση της Επιτροπής Δραγασάκη, η οποία συγκροτήθηκε μετά 

από εντολή του Πρωθυπουργού, για να λάβει υπόψη όλες αυτές τις 

προτάσεις, να τις επεξεργαστεί. Είμαστε λοιπόν σε μία διαβούλευση 

επεξεργασίας. Για να καταλήξουμε, γιατί είμαι βέβα ιος ότι 

συγκλίνουμε, για να μην πω στο 100%, στο 95% με ότι έχει 

εκπονηθεί ή έχει επεξεργαστεί από διάφορους φορείς κατά καιρούς.  

Άρα λοιπόν, έχουμε την εκτίμηση ότι πολύ σύντομα θα έχουμε 

μία συμφωνημένη από όλους πρόταση αναπτυξιακού χαρακτήρα για 

τα νησιά.  

Η εκτίμηση λοιπόν του Υπουργείου και η απόφασή του, είναι 

να αναλάβει μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Πριν από δύο μέρες 

ήμουν στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Υπουργών Μεταφορών και 

Ναυτιλίας. Εκεί συνάντησα μία σειρά Υπουργούς. Συνάντησα τον 

αρμόδιο Υπουργό  της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά συνάντησα και 

τους Υπουργούς της Μάλτας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της 

Πορτογαλίας, τον εκπρόσωπο της Ιταλίας και έθεσα υπόψη τους 

την πρόταση του Υπουργείου να υπάρξει μία συνεργασία και μία 

συνεννόηση μεταξύ μας, ώστε επ’ ευκαιρίας της μαλτέζικης 
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Προεδρίας, η οποία έχει –  πιστεύω –  το ίδιο ενδιαφέρον με εμάς, να 

τεθεί από τον Πρωθυπουργό και από τους Πρωθυπουργούς 

τουλάχιστον των νοτίων χωρών της Ευρώπης, που έχουμε πολλές 

Περιφέρειες νησιωτικές, η πρόταση και η ανάγκη ύπαρξης  ενός 

συγκεκριμένου προγράμματος αναπτυξιακού από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τα νησιά.  

Η εκτίμηση που αποκόμισα από τις συναντήσεις, ήταν πάρα 

πολύ θετική. Είδαν όλοι θετικά την ιδέα αυτή. Η πρότασή μου 

λοιπόν θα είναι, αφού είμαστε έτοιμοι, να κάνουμε μία σ υνάντηση 

με τον Πρωθυπουργό και να του θέσουμε την ανάγκη να αναλάβει 

πρωτοβουλία πρώτον στην συνάντηση των 9 ηγετών του νότου, 

που θα γίνει τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου και από εκεί και 

πέρα να υπάρξει ο συντονισμός μεταξύ αυτών των χωρών, των 

ηγετών, ώστε στη Σύνοδο Κορυφής, στα πλαίσια της μαλτέζικης 

Προεδρίας, να μπορέσουμε να έχουμε μία πολύ οργανωμένη και 

συγκροτημένη παρέμβαση για την διεκδίκηση ενός τέτοιου 

προγράμματος.  

Στις Βρυξέλλες που ήμουν, επισκέφτηκα και την Οργάνωση 

των Περιφερειών. Στις 12 ή στις 14 Δεκεμβρίου, έχω ζητήσει να 

γίνει μία συνάντηση στο Υπουργείο, με τους Περιφερειάρχες των 

αμιγώς νησιωτικών περιοχών, με τους Προέδρους των ΠΕΔ αυτών 

των περιοχών, με την ΚΕΔΕ και με τους Αντιπεριφερειάρχες στην 

περιοχή των οποίων υπάρχουν νησιά. Να κάνουμε αυτή την πρώτη 

συνάντηση, όπου εκεί θα έχουμε ολοκληρώσει την επεξεργασία 

αυτής της πρότασης για την οποία μιλούμε και διεκδικούμε.  

Δεύτερη προσπάθεια θα είναι να ζητήσουμε να γίνει μία 

συνάντηση εδώ, κατ’ αρχάς τριμερής, των Υπουργών της  Μάλτας, 

της Κύπρου και της Ελλάδος. Αυτό θα έχει σαν στόχο δεύτερο βήμα 

να γίνει η συνάντηση πιο διευρυμένη, με τους Υπουργούς των 

νοτίων χωρών.  
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Και παράλληλα, να γίνει μία συνάντηση μέχρι τέλος του 

χρόνου, αρχές του Γενάρη, με τους Περιφερειάρχες των αμ ιγώς 

νησιωτικών περιοχών κατ’ αρχάς των νοτίων χωρών.  

Νομίζω λοιπόν αυτή η κινητικότητα θα εκδηλώσει με μεγάλη 

σαφήνεια τη βούλησή μας να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση επιτέλους ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να απαντήσει 

στις πραγματικές ανάγκες των νησιών, ώστε να έχει και τη 

δυνατότητα την οικονομική, να τύχει υλοποίησης. Να μην είναι ένα 

πρόγραμμα διαπιστώσεων, αλλά ένα πρόγραμμα υλοποίησης.  

Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, ήθελα σήμερα να σας 

καταστήσω κοινωνούς αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας και είμαι 

βέβαιος ότι δουλεύοντας από κοινού, θα μπορέσουμε πραγματικά 

να αναδείξουμε και σε χώρους κεντρικούς στην Ευρώπη, τα μεγάλα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιά ιδιαίτερα στο 

Αιγαίο.  

Τα ζητήματα που προκύπτουν από την αντιμετώπιση του 

μεγάλου ζητήματος του προσφυγικού και που τα νησιά του Αιγαίου 

έδειξαν, παρά τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο, το 

απόθεμα ψυχής που έχουν, αλλά ξέρετε, καμιά φορά έρχεται και η 

κόπωση. Και είναι  ανθρώπινο. Και εδώ πρέπει να δούμε με ποιο 

τρόπο θα αντισταθμίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες.  

Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Τα έζησα και από τη θέση του 

Υπουργού Εσωτερικών. Αλλά δεν είμαι και από τους ανθρώπους 

που αναζητώ ένα καλύτερο παρελθόν ή περιμένω να πέσει το 

μάννα από τον ουρανό.  

Θα δουλέψουμε σκληρά, με επιμονή, θα πιέσουμε όπου 

πρέπει να πιέσουμε, για να εξασφαλίσουμε δυνατότητες που θα 

περιορίζουν τις επιπτώσεις σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο, σε αυτόν 

τον χώρο της πανέμορφης φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος, 

του καθαρού ουρανού, της πανέμορφης θάλασσας.  

Πιστεύω ότι η Ευρώπη, αν θέλει να θεωρεί ότι πιστεύει  στην 

έννοια της ισοπολιτείας, πρέπει, και νομίζω ότι είναι ώριμες οι 
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συνθήκες, και αυτό πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι το διαπίστωσα 

από τις συνομιλίες που είχα με όσους ανθρώπους, συναδέλφους 

μου, μίλησα το 2ήμερο αυτό προχθές την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, 

ότι μπορούμε. Είναι μεν φιλόδοξο πρόγραμμα η προσπάθεια αυτή, 

αλλά είμαι βέβαιος ότι είναι και ρεαλιστική. Είναι ώριμες οι 

συνθήκες να διεκδικήσουμε ένα πρόγραμμα που πραγματικά, δίπλα 

και στις προσπάθειες που πρέπει να κάνει και η ελληνική Πολιτεία, 

εξαντλώντας ότι δυνατότητες έχει, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.  

Εγώ επιμένω και στην προσπάθεια που είχε εκδηλωθεί στην 

περίοδο που ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την βελτίωση 

των δεικτών στην κατανομή των ΚΑΠ, ώστε να ενισχυθούν τα μικρά 

νησιά που είναι κάτω από 5.000 κατοίκους και στη στελέχωση, είναι 

δύο ζητήματα τα οποία πιστεύω και ο Πρόεδρος της Επιτροπής της 

Βουλής, ο κύριος Γάκης, θα αναλάβει σημαντική πρωτοβουλία, αυτά 

τα δύο ζητήματα που πραγματικά έχουν σημασία, διότι η στελέχωση  

των Δήμων έτσι όπως προτάθηκε από την περίοδο που ήμουν στο 

Υπουργείο και η βελτίωση των δεικτών των ΚΑΠ, με την διάθεση τη 

θετική του Προέδρου της ΚΕΔΕ –  να το πω έτσι, πιο καλά –  νομίζω 

ότι θα έχουμε πετύχει δύο πολύ σημαντικά πράγματα.  

Είναι 300 περίπου προσλήψεις για την Αυτοδιοίκηση στα 

νησιά και περίπου άλλες 100 προσλήψεις στις δύο Περιφέρειες του 

Αιγαίου. Άρα λοιπόν είναι αρκετές θέσεις, μόνιμες θέσεις, που 

μπορούν να βοηθήσουν την καλύτερη λειτουργία των Δήμων.  

Πρέπει αυτά τα δύο ζητήματα, από όποια θέση και αν είμαστε 

ο καθένας, να επιμείνουμε, ώστε να υλοποιηθούν. Νομίζω ότι είναι 

δύο θέματα που είχαν τεθεί και είχαν και τη σύμφωνη γνώμη του 

Πρωθυπουργού, ως εκ τούτου θεωρώ ότι με λίγη προσπάθεια αυτά 

θα είναι  άμεσα υλοποιήσιμα και θα βοηθήσουν σημαντικά στα 

ζητήματα για τα οποία σήμερα συζητούμε και πραγματευόμαστε.  

Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και 

θέλω να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι με τον ίδιο τρόπο, 

με τον ίδιο μαχητικό τρόπο  που έχω μάθει στη ζωή μου να διεκδικώ 
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τα πράγματα, με τον ίδιο τρόπο θα παλέψουμε ώστε τα νησιά μας 

να αισθάνονται ότι η έννοια της ισοπολιτείας έχει αξία και για 

αυτούς.  

Σας ευχαριστώ.  

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:  Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Ευχόμαστε καλή 

δύναμη και έργο, που είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε 

μπροστά.  

 Θα έλεγα ότι σήμερα έχουμε, μέσα από τη νησιωτικότητα, τις 

δυο Επιτροπές Νησιωτικής Πολιτικής που είναι Πρόεδρος, όπως 

είναι γνωστό, ο κύριος Αγγελόπουλος και του Προέδρου της 

Επιτροπής και της Τουριστικής Ανάπτυξης, που είναι ο Γεράσιμος ο 

Δαμουλάκης, αλλά όπως θα έχετε δει, είναι και ο Πρόεδρος της 

ΣΕΤΕ, ο Ανδρέας ο Ανδρεάδης, τον οποίο τον ευχαριστούμε και 

εκείνον που βρίσκεται εδώ σήμερα, για να μπορέσουμε, κύριε 

Υπουργέ, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.  

Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:  Απλώς, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι εδώ ο 

φίλος μου ο Ανδρέας ο Ανδρεάδης, θέλω να του πω, και επειδή 

ξέρω τις απόψεις του, πρέπει και τα ελληνικά ξενοδοχεία, αγαπητέ 

Πρόεδρε, να αυξήσουν το ποσοστό κατανάλωσης προϊόντων του 

πρωτογενή τομέα  στην λειτουργία τους. Ας κερδίσουν και λίγο 

λιγότερο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται 

τον πατριωτισμό όλων μας. Δεν είναι  δυνατόν δηλαδή να μου λένε 

στην Κρήτη, ότι τα ξενοδοχεία καταναλώνουν μόνο το 10% από τις 

καταναλώσεις τους, σε προϊόντα του πρωτογενή τομέα.  

Αυτό ήθελα λοιπόν κάποια στιγμή να σου το πω, τώρα το 

θέτω και δημόσια, αλλά επειδή σε αγαπώ και σε σέβομαι και ξέρω 

ότι θα το ακούσεις με προσοχή, το λέω.  

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:  Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρεάδης θα πιάσει το γάντι,  

θα ενημερώσει πολύ σύντομα.  

 Να πω πριν συμβεί αυτό, και με τη δική του βεβαίως διάθεση, 

να πω, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κοντά μας είναι –  και 

από ότι είδατε – ο Αντιπρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
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Βουλευτής της Β΄ Αθηνών, ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδη ς, τον οποίο 

ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε που ήρθε στο Συνέδριό μας,. 

Ξέρω ότι είχε και στη διπλανή αίθουσα μία παρουσία, θα θέλαμε για 

1 –  2 λεπτά, κύριε Αντιπρόεδρε, να πάρετε το λόγο, να μας δώσετε 

το δικό σας πολιτικό στίγμα, πάνω σε αυτά τα οποί α σήμερα 

πραγματευόμαστε.  

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  Ένα  λεπτό είναι αρκετό, κύριε Πρόεδρε, 

ευχαριστώ πολύ.  

 Και ως πρώην Υπουργός, Υφυπουργός Ανταγωνιστικότητας 

τότε Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και με την αρμοδιότητα της 

νησιωτικής πολιτικής, θέλω να ευχηθώ στον κύριο Κο υρουμπλή 

καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.  

Το να επιτυγχάνει η κυβέρνηση τους στόχους και να πηγαίνει 

η οικονομία μας καλά, είναι εθνικός στόχος, δεν σηκώνει εκεί 

εύκολα αντιπολίτευση. Οφείλω όμως να πω δύο πράγματα και 

κλείνω. Εμείς ως ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θεωρούμε τεράστιο πρόβλημα 

για τα νησιά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, 

πρόβλημα το οποίο θα το βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας, δεν 

λύνεται εύκολα. Εάν η κυβέρνηση έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο να 

προτείνει , για να το θέσουμε όλοι μαζί και στην τρόικα και στις 

Βρυξέλλες και οπουδήποτε χρειάζεται, να το κάνει.  Θεωρούμε ότι 

αυτό δεν θεραπεύεται εύκολα το πρόβλημα και μακροπρόθεσμα θα 

βλάψει σοβαρά την οικονομία των νησιών.  

Οι μειωμένοι συντελεστές δεν ήταν ρουσφέτι, ήταν μία 

ελάχιστη παραχώρηση της  ελληνικής Πολιτείας για το μεταφορικό 

και κοινωνικό ισοδύναμο των νησιών. Και από την πρώτη στιγμή 

που μου το είχε θέσει εμένα η τρόικα, το είχα αρνηθεί με πολύ 

μεγάλη ένταση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μία ζημιά που πρέπει να 

θεραπευθεί με όποιο τρόπο γίνετα ι, έστω και εκ των υστέρων.  

Και στο ερώτημα το σωστό που έθεσε ο κύριος Υπουργός 

προς τον κύριο Ανδρεάδη, μόνο ένα πράγμα να πω. Τα κράτη 

πρέπει να φτιάχνουν τέτοιες συνθήκες ανταγωνιστικής οικονομίας, 
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που να μην επαφίενται στον πατριωτισμό των επιχειρηματ ιών, αλλά 

να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες που να συμφέρει τις επιχειρήσεις 

να καταναλώνουν τα εγχώρια προϊόντα, άρα να είναι πιο 

ανταγωνιστικά και  άρα με αυτό τον τρόπο να προωθείται η 

οικονομία. Γιατί αν τα κράτη επαφίενται στον πατριωτισμό των 

επιχειρηματιών, αργά ή γρήγορα χρεοκοπούν.  

Αυτό πρέπει να κάνουμε, να φτιάχνουμε το πλαίσιο που θα 

φτιάξει ανταγωνιστικές συνθήκες οικονομίας. Και για αυτό προέταξα 

για την φορολογία στην αρχή.  

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή 

επιτυχία στο Συνέδριο.  

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:  Ευχαριστούμε για την πολύ σύντομη, 

επιγραμματική και ουσιαστική παρέμβαση και του Αντιπροέδρου της 

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του κυρίου Γεωργιάδη.  

 Κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνετε εσείς την Προεδρία. Γίνονται 

ταυτόχρονα 3 συνεδρίες και θα πρέπει, με την κατανόησή σας και 

όχι με την έλλειψη του ενδιαφέροντός μου, να μετακινηθώ και προς 

τα εκεί.  

 Ο λόγος σε εσάς.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ευχαριστούμε, αγαπητέ Πρόεδρε, το ενδιαφέρον 

σας εξάλλου έχει  αποδειχθεί και κάθε μέρα ενισχύεται και 

εμπλουτίζεται.  

 Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για την εξαιρετική αυτή 

τοποθέτηση που διατρέχει οριζόντια και κάθετα τα νησιωτικά 

προβλήματα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Μία παράκληση, αίτημα, 

προτεραιότητα; κάθε νησί έχει το δικό του αναπτυξιακό στίγμα. Μην 

τα εντάξουμε όλα στις βασικές αρχές που πρέπει να διατρέχουν τη 

νησιωτικότητα.  

 Το λέω, γιατί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης παρατηρούμε 

μια εξειδίκευση στα προβλήματα, κύριε Υπουργέ, που τα ξέρετε 

καλά εξάλλου και τα οποία πρέπει να μην οδηγήσουν στη 

μονομέρεια των Περιφερειών που θα εφαρμόσουν απλώς και μόνο 
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κανόνες επιλεξιμότητας έργων και δαπανών. Το λέω ούτως ώστε 

στη σύσκεψη να υπάρχει –  με τη δική σας βεβαίως Προεδρία –  μία 

ενεργός συμμετοχή των νησιωτικών περιοχών και μόνο… στην 

τελευταία αυτή που αναφέρατε, μέσω της ΚΕΔΕ, και όχι  μόνο των 

Περιφερειών .  

 Επιτρέψτε μου πριν να συνεχίσουμε, να σας πω τις τιμές 

ΦΠΑ, ξενοδοχεία, εστίαση, επιβατικές μεταφορές, προϊόντα 

διατροφής, είσοδος σε χώρους αναψυχής.  

 Ελλάδα, η πιο ακριβή από όλες τις χώρες, 13 στα ξενοδοχεία, 

24 στην εστίαση, 24 στις επιβατικές μεταφορές, 13 έως 24 στα 

προϊόντα διατροφής, 24% σε είσοδο σε χώρους  αναψυχής.  

 Ισπανία, 10, 10, 10, 10.  

 Γαλλία, 10, 10, 10, 10 έως 20.  

 Ιταλία, 10, 10, 10.  

 Κύπρος, 9, 9, 19.  

 Μάλτα, 7, 18, μηδέν.  

 Αναφέρομαι στις τρεις  πρώτες κατηγορίες, ξενοδοχεία, 

εστίαση, επιβατικές μεταφορές.  

 Πορτογαλία, 6, 13, 8.  

 Και Σλοβενία, που είναι ψηλά, 20, 20, 9,5.  

 Με αυτή τη δυσβάσταχτη πραγματικότητα, νομίζω ότι 

μπορείτε να προχωρήσετε και μπορούμε να προχωρήσουμε. Η 

μελέτη της ΚΕΔΕ και του ΙΤΑ έχει απολύτως τεκμηριωμένα στοιχεία 

για αυτή την επιβάρυνση που γίνεται και βεβαίως και ο οδικός 

χάρτης που θα παρουσιαστεί αργότερα, για τη νησιωτική πολιτική, 

είναι και αυτό ένα ενισχυτικό όπλο για τις κυβερνητικές επιλογές και 

για την αξιωματική αντιπολίτευση και για όλους όσους μπορούν να 

προσφέρουν σε αυτό.  

 Επαναλαμβάνω ότι η απόφαση 17/3/12 του τότε Επιτρόπου 

Όλι Ρεν, είναι χαρακτηριστική. Το ΦΠΑ δεν αλλάζει επί τα χείρω ή 

επί τα βελτίω, παρά μόνο με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου 

Υπουργών. Δεν δίδεται δε, προς διευκόλυνση ή ως χαριστική 
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συνεισφορά, αλλά σε αντιστάθμισμα, ειδικά συνδεόμενη με την 

δήλωση των Αθηνών της 7ης Μαΐου του ’14, για την απομόνωση, 

την απομάκρυνση και την έλλειψη κυκλικής οικονομίας και 

πραγματικής κοινωνικής ανάπτυξης.  

 Παράκληση λοιπόν είναι, όπως αντιλαμβάνεστε και το είπατε 

και εσείς, η παρέμβαση να γίνει πριν την άνοδο των συντελεστών 

αυτών τον Ιανουάριο μήνα, παρ’ όλο που υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στα διάφορα νησιά και δεν διεκδικούμε μόνο εμείς 

στο Βόρειο Αιγαίο τη δυνατότητα να έχουμε χαμηλούς συντελεστές.  

 Θα καλέσω τώρα τον κύριο Δαμουλάκη, τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, για έναν μικρό χαιρετισμό.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους.  

 Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής του Κογκρέσου, σας 

καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην πατρίδα μας, την Ελλάδα 

και θέλω να σας δηλώσω πόσο τυχεροί είστε και είμαστε, διότι η 

επιτυχία μιας προσπάθειας εξαρτάται από τους συνεργάτες, όταν 

έχετε δίπλα σας τον συνάδελφό μου και φίλο, Μιχάλη Αγγελό πουλο.  

 Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, 

αγαπητέ φίλε Γιώργο, αγαπητέ φίλε Ανδρέα Ανδρεάδη, είμαστε ΠΟΞ 

και ΣΕΤΕ και ΞΕΕ μαζί με τον Ανδρέα πάρα πολλά χρόνια, 

αγωνιζόμαστε για τον τουρισμό.  

Θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω τη σημασία που δίνει ο 

Πρόεδρός μας, ο Γιώργος ο Πατούλης, στον τουρισμό, 

δημιουργώντας και μία ξεχωριστή Επιτροπή, την Επιτροπή 

Τουριστικής Ανάπτυξης. Βλέποντας ότι με την ιδιότητα του 

Δημάρχου και τώρα του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, τι 

σημαίνει ο τουρισμός ως πυλώνας για την ανάπτυξη ενός τόπου. 

Ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών, που σήμερα –  και σωστά –  

αυτά τα δύο τα έχουμε βάλει μαζί.  

Ο τουρισμός, ο οποίος απαιτεί πολιτικές και πολιτικές 

εξωστρέφειας, όπως και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος εποπτεύει της 

Επιτροπής, ο συνάδελφος ο κύριος Καφαντάρης , προηγουμένως 
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μας είπε. Του τουρισμού, που απαιτεί συντεταγμένες και 

συγκεκριμένες προσπάθειες κεντρικής εξουσίας, Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των φορέων του τουρισμού. Κάτι το οποίο από 

την πρώτη μέρα έχουμε ξεκινήσει να υπάρχει μία τέτοια 

συνεργασία. Πρέπει Δήμοι και τουρισμός, όπως γίνεται στα νησιά, 

να πηγαίνουν μαζί.   

Έχουμε ξεκινήσει  και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και το 

παρουσιάσαμε και την ημέρα που είχαμε την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου 

στη Ρόδο, αυτή την ένωση των δύο μεγάλων οικονομικών 

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς με τον τουρισμό. Είμαι 

θιασώτης, ξέρετε, αυτού και έχουμε μια άριστη συνεργασία με τον 

Τζιαχρήστα, τον υπεύθυνο για αυτά τα θέματα. Θεωρούμε ότι 

πρέπει να ενισχύουμε τις τοπικές οικονομίες και όχι με τη λογική 

του: χάνε, του: win –  win. 

Και να πάω και στα θέματα της νησιωτικής πολιτικής.  

Κύριε Υπουργέ, όταν είχατε έρθει στην ΚΕΔΕ με την ιδιότητα 

του Υπουργού Εσωτερικών, στην παρέμβασή μου σας είχα πει το 

εξής. Οι νησιωτικές περιοχές και η νησιωτικότητα, απαιτεί γενναίες 

και διαφοροποιημένες λύσεις. Σε αυτό, έχετε σύμμαχο το Σύνταγμα, 

είναι πολύ σημαντικό. Το 101 άρθρο του Συντάγματος. Δεν μας 

χαρίζουν τίποτα, ούτε έχουμε κάποια διαφορετικότητα. Ζούμε στον 

καλύτερο τόπο, αλλά η φύση του τρόπου για να φτάσε ι κάποιος σε 

εμάς, δημιουργεί αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.  

Και εδώ αναφέρομαι ότι ο τουρισμός, αυτή η σημαντική πηγή 

οικονομίας, εάν δεν υπάρχει συγκοινωνία, ποτέ και κανένας δεν θα 

φτάσει στα νησιά μας. Εδώ λοιπόν θέλουμε την παρέμβαση του 

Υπουργείου, στην καινούργια θέση που είστε, και σας εύχομαι καλή 

επιτυχία στο έργο σας, προκειμένου να σχεδιάσουμε από την αρχή 

ένα καινούργιο χάρτη, πώς είναι δυνατόν τα νησιά να φτάσουν 

κοντά στο κέντρο και να δοθεί αυτή η δυνατότητα στους νησιώτες 

να μπορέσουν να ζήσουν στα νησιά τους.  
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Και θεωρώ πολύ μεγάλη και άτυχη στιγμή για την πατρίδα 

μου –  και αναφέρομαι στην Ελλάδα και στη νησιωτική Ελλάδα – 

όταν θυσιάστηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για άλλα 

πράγματα. Μόνο αν ζήσεις σε ένα νησί, θα καταλάβεις πόσο 

πραγματικά μεγάλη είναι η ζημιά.  

Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο στην παρέμβαση, στη συνέχεια 

θα κάνω, Πρόεδρε…  

Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο έργο 

σας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Επέκταση και προσαρμογή των Διευρωπαϊκών 

Δικτύων στα νησιά, συμπεριλαμβανομένου και του μεταφορικού 

ισοδυνάμου. Ειδικό καθεστώς στους κανονισμούς των 

διαρθρωτικών και των επενδυτικών ταμείων για τις νησιωτικές 

περιοχές, που θα τροποποιεί ή θα εξειδικεύει τους κανονισμούς 

που πρόσφατα εκδόθηκαν. Ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, 

που επιτρέπεται, με την προσαρμογή του Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης αυτό, ειδικό καθεστώς φορολογίας, που επιτρέπεται και 

αυτό, μέσα στο πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα. Ρήτρα 

νησιωτικότητας σε όλα τα νομοθετήματα της Ε.Ε., με ειδική 

αναφορά στα νησιά στις εκθέσεις αξιολόγησης επιπτώσεων, που 

συνοδεύουν κάθε νέα νομοθετική πρωτοβουλία.  

 Εξέταση κάθε άλλης δυνατότητας για την ανάληψη νέας 

δράσης (…) και στήριξη κατά προτεραιότητα των έργων κοινού 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που συνδέονται κυρίως με την Κύπρο 

και την Κρήτη και τη Μάλτα, καθώς και άλλα που μπορούν στο 

μέλλον να καλύψουν και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά. Όπως 

είπαμε, η Μάλτα έχει 0% ΦΠΑ. Αυτό είναι η επιτομή του 

ευρωπαϊκού κειμένου το οποίο θα σας στείλουμε.  

 Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ανδρεάδη και μετά θα μιλήσει 

ο κύριος Γάκης, με τη σειρά αυτή, και νομίζω ότι θα τα 

διαχειριστούμε όλα σωστά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στην 

υποψηφιότητα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021, τα ελληνικά 
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νησιά… Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, έτσι; Για τον πολιτισμό. Έκαναν 

τεράστια μάχη να αποδείξουν το αυτονόητο. Ότι ένας Δήμος νησί, 

μπορεί να είναι υποψήφιος. Ένας Δήμος νησί. Διότι μέχρι τότε, 

όπως ξέρετε πολύ καλά, υπήρχε η προσέγγιση: πόλη. Ευρωπαϊκή 

Πρωτεύουσα για τον Πολιτισμό. Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα.  

Θεωρώ λοιπόν μεγάλη νίκη  το γεγονός ότι η Ρόδος ήταν μέσα 

στις τρεις τελικές επιλογές, μαζί με την Καλαμάτα και την Ελευσίνα, 

το θεωρώ μεγάλη ήττα για το νησιωτικό χώρο και επιτρέψτε μου να 

το πω αυτό προσωπικά και ως νησιώτης, ότι η Ρόδος, το πρώτο 

νησί που βραβεύτηκε με ευρωπαϊκό βραβείο το 1960, δεν επελέγη 

τελικώς, διότι ουδείς τόλμησε Ευρωπαίος στην Επιτροπή και μη 

Ευρωπαίος στην Επιτροπή, να αναλάβει το κόστος της υποστήριξης 

μιας πρότασης μέχρι το ’21, που εμπεριείχε και προσφυγικό 

πρόβλημα. Και επιτρέψτε μου αυτό να είναι μία τοποθέτηση 

προσωπική.  

Ο κύριος Ανδρεάδης έχει το λόγο.  

Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ:  Καλημέρα.  

 Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, 

αισθάνομαι ίσως ότι είμαι ο μόνος (…) από τον ιδιωτικό τομέα, 

αλλά αρκετοί Δήμαρχοι νομίζω, όπως και ο φίλος μου εδώ ο Μάκης, 

προέρχονται από τον ίδιο τομέα, άρα δεν είμαι σίγουρα μόνος.  

 Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρό 

της, για την πρόσκληση στο ΣΕΤΕ, να μεταφέρω και εγώ κάποιες 

σκέψεις πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η νησιωτικότητα. Είναι 

καλή ευκαιρία που είναι και ο Υπουργός εδώ, ο οποίος είναι 

αναμφίβολα φίλος και της νησιωτικότητας και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και του τουρισμού.  

 Πριν ξεκινήσω, επειδή μου έριξε το γάντι για την κατανάλωση 

των προϊόντων, οφείλω να του δώσω μία απάντηση. Είναι πολύ 

φίλος ο Υπουργός, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Έχουμε μία 

πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ, την οποία θα σας στείλω, κύριε 
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Υπουργέ, τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι ελληνικές τουριστικές 

επιχειρήσεις, αλλά συγκεκριμένα αναφερθήκατε στα ξενοδοχεία, 

από το εισαγόμενο συνάλλαγμα δαπανούν το 13% το οποίο 

επανεξάγεται. Επομένως το 13% των 14 δις τα οποία η χώρα 

εισάγει τουριστικά, χρησιμοποιείται για επανεξαγωγή, δηλαδή για 

είσοδο προϊόντων τροφίμων, οικοδομικών υλικών, εξοπλισμού και 

τα λοιπά.  

 Συγκεκριμένα στα τρόφιμα τα οποία αναφερθήκατε, το 1/3 των 

προϊόντων είναι εισαγόμενα. Τα 2/3 είναι ελληνικά. Δεν είναι ένας 

δείκτης καλός, μπορεί να γίνει καλύτερος, αλλά δεν πρέπει να 

υπερβάλλουμε ότι το 10% είναι προϊόντα τα οποία είναι ελληνικά 

και τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Αυτά είναι στοιχεία, θα σας 

στείλω τη μελέτη του ΚΕΠΕ, την οποία έχουμε εκπονήσει ακριβώς 

για να δούμε την επιρροή που έχει το εισαγόμενο κομμάτι στον 

τουρισμό.  

 Τώρα, να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα καταρχήν, πριν πάμε 

στα νησιά μας. Φέτος είχαμε μία νέα χρονιά ρεκόρ από πλευράς 

αφίξεων, φαίνεται ότι η αρχική εκτίμηση του ΣΕΤΕ για 25 

εκατομμύρια αφίξεις συν 2,5 για την κρουαζιέρα, θα επαληθευτεί. 

Αυτό το είχαμε πει τον Φεβρουάριο μήνα, παρά τις αντίξοες 

συνθήκες. Πράγματι φαίνεται ότι θα είμαστε  γύρω στα 24,8 και η 

κρουαζιέρα θα ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια.  

 Στα έσοδα δεν πήγαμε όσο καλά θα θέλαμε, δεν πήγαμε στην 

εκτίμησή μας, πέσαμε. Η βασική απώλεια και με βάση τα τελευταία 

στοιχεία του SETE Intell igence, παρατηρήθηκε τον Ιούλιο και 

Αύγουστο. Καταρχήν να εξηγήσω ότι η απώλεια της μέσης κατά 

κεφαλής δαπάνης δεν οφείλεται σε πτώση του επιπέδου των 

επισκεπτών. Το επίπεδο δαπάνης κατά διανυκτέρευση, παραμένει 

στη χώρα μας σταθερό εδώ και 5 χρόνια, μεταξύ 72 € και 75 €. 

Αυτό το οποίο πέφτει, είναι  η μέση παραμονή των επισκεπτών στη 

χώρα, που είναι και ένα πανευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. 

Ο κόσμος ξοδεύει λιγότερες μέρες για τις διακοπές του, για 
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πολλούς λόγους που όλοι τους ξέρουμε. Και επομένως αυτό οδηγεί 

προς τα κάτω τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη. Σε συνδυασμό βέβαια 

και με τη μεγάλη αύξηση της Αθήνας, η οποία έχει μέση παραμονή 

μόνο 3 μέρες, έναντι 8 ημερών του μέσου όρου, αλλά και των 

βαλκανικών επισκεπτών, οι οποίοι κατεβάζουν το μέσο όρο που 

έχουμε πολλούς που έρχονται και αυθημερόν και γι α λίγες μέρες.  

 Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα έδειξε, ενώ ο μέσος όρος των 

ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών, Ισπανία, Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, 

Πορτογαλία, έδειξε μία πτώση περί το 3,5% στην κατά κεφαλήν 

δαπάνη, η Ελλάδα έπεσε σημαντικά παραπάνω και ιδιαίτερα Ιούλιο 

–  Αύγουστο, έπεσε κοντά στο 10% κατά κεφαλήν.  

 Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι διπλός. Καταρχήν ο πρώτος 

λόγος είναι τα προβλήματα του προσφυγικού τα οποία έληξαν τις 

κρατήσεις στην περίοδο στην οποία έχουμε τις καλές λεγόμενες 

κρατήσεις, Ιανουάριο –  Μάρτιο και αναγκάστηκαν οι επιχειρήσεις να 

κάνουν εκπτώσεις για να επανεκκινήσει η κίνηση. Θυμάστε όλοι ότι 

ως τον Ιούνιο δεν πήγαινε καλά η ζήτηση.  

 Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτό που προείπαν και οι 

προηγούμενοι ομιλητές, η υπερφορολόγηση, ιδιαίτερα ο 

διπλασιασμός των συντελεστών ΦΠΑ, ο οποίος επηρεάζει όλη τη 

χώρα και βέβαια επηρεάζει και τα νησιά που είχαν και την επιπλέον 

έκπτωση του 30%, που εκεί τριπλασιάστηκε στην ουσία το κόστος 

της φορολογίας, όπου επεβλήθη ήδη αυτή η αύξηση.  

 Αυτό οδήγησε σε ένα προϊόν  μη ανταγωνιστικό και επομένως 

ανάγκασε τις επιχειρήσεις και πάλι να κάνουν εκπτώσεις, ώστε να 

μπορέσουν να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς.  

 Πρέπει να εξηγήσουμε –  και θα έρθω πιο πολύ στα νησιά μας 

–  ότι… γιατί ακούγεται σε κάποιους έτσι λίγο, οι οποίοι δε ν ξέρουν 

τα οικονομικά νούμερα ακριβώς, ακούγεται πολύ περίεργο να 

μιλάμε για μία διαφορά 5, 6, 7 μονάδων στο πακέτο, στο καλάθι του 

τουρίστα όπως λέμε εμείς και να λένε: καλά, βρε παιδιά, για 5%, 

6%, 7%, τόσο πολύ είναι αυτό και δεν το πληρώνει κάποιος γι α να 
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έρθει και εν πάση περιπτώσει να βοηθηθούν και τα έσοδα της 

χώρας;  Θέλω λίγο να καταλάβουμε λοιπόν, δεν μιλάω ίσως σε πάρα 

πολλούς επιχειρηματίες εδώ, αλλά είναι απλό να καταλάβουμε τα 

νούμερα.  

 Ας πάρουμε σε ένα νησί μας μία μονάδα ξενοδοχειακή 50 

δωματίων, η οποία ξεκινάει να επενδύσει κάποιος ένα ποσό περί τα 

5 εκατομμύρια ευρώ, που είναι περίπου η αγορά της γης και η 

κατασκευή ενός 5άστερου ξενοδοχείου μπουτίκ 50 δωματίων. Από 

αυτό, αυτός θα βάλει 2,5 εκατομμύρια δικά του κεφάλαια και θα 

δανειστεί και 2,5 εκατομμύρια.  

 Ένα τέτοιο ξενοδοχείο που δουλεύει καλά για κάποιους μήνες, 

θα κάνει ένα τζίρο περί το 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και 

περιμένει να αποσβέσει, με μία κερδοφορία η οποία είναι της 

τάξεως του 20% –  25%, σε 10 χρόνια η επένδυση των 5 

εκατομμυρίων. Με περίπου ένα EBITDA , ένα μεικτό κέρδος 500.000 

το χρόνο.  

 Από αυτά, τα 2 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο, με ένα 7% 

διαφορά ΦΠΑ από τους ανταγωνιστές, είναι παραπάνω –  όπως είπε 

και ο Δήμαρχος –  σε κάποια νησιά. Ας πούμε τα Κανάρια έχουν 

μηδενικό συντελεστή, αλλά ας πούμε ότι συγκρινόμαστε με το μέσο 

όρο, με το 10% περίπου ή το 9% της Κύπρου, είναι 7% στα 2 

εκατομμύρια, είναι 150.000 διαφορά το χρόνο.  

 Εάν προσθέσουμε στο δανεισμό των 2,5 εκατομμυρίων που 

είπα, ένα κόστος χρήματος 5 μονάδων παραπάνω από τους 

ανταγωνιστές, αυτό κάνει άλλες 125.000. Και αν προσθέσουμε και 

το τέλος διανυκτέρευσης το οποίο έχει ανακοινωθεί ότι θα 

επιβληθεί, αυτό κάνει άλλες 30.000, σύνολο περίπου 300.000 € το 

χρόνο, επί 10 χρόνια, 3 εκατομμύρια.  

Σε μία επένδυση  λοιπόν 5 εκατομμυρίων, το ελληνικό κράτος 

έρχεται και του επιβάλλει 3 εκατομμύρια επιπλέον φόρο, από το 

ισπανικό, το γαλλικό και το ιταλικό. Τώρα εσείς θα μου πείτε, πώς 
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θα γίνει επένδυση στην Ελλάδα. Είναι πολύ απλό λοιπόν γιατί δεν 

γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα.  

Επομένως δεν μιλάμε γενικά και αόριστα, να μιλάμε με 

νούμερα, για να καταλαβαίνουμε και τι  λέμε και να εξηγούμε γιατί η 

Ελλάδα δεν θα δει άσπρη μέρα, όσο ο μέσος όρος των 

φορολογικών συντελεστών δεν είναι στο μέσο όρο των 

ανταγωνιστών. Δεν ζητούμε, κύριε Υπουργέ, από εσάς, από τους 

θεσμούς, από τα υπόλοιπα κόμματα, καμία ειδική μεταχείριση. 

Θέλουμε να είναι, καταρχήν η χώρα, στο μέσο όρο των βασικών 

ανταγωνιστών.  

Με την ίδια λογική, μπορε ίτε να βάλετε και 10% φορολογία  

στις εξαγωγές, στο ελαιόλαδο, στα αγροτικά προϊόντα, σε οτιδήποτε 

εξάγουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο θα συμβεί. Και 

από εκεί μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά, αλλά στην 

πραγματικότητα θα καταστρέψουμε τις εξαγωγές μας.  

Τώρα, έχουμε μάθει ότι ο τουρισμός το αντέχει. Δεν νομίζω 

ότι το αντέχει. Και δεν θα το αντέξει για πολύ ακόμα. Πέρυσι, ξέρετε 

ότι πήγαμε, βάλαμε πλάτη, με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, ε ίπαμε ο τουρισμός 1 –  2 χρόνια θα βάλει πλάτη 

να κλείσει η αξιολόγηση. Εδώ όμως δεν σταματάμε εκεί. 

Επιβάλλουμε διαρκώς και νέους φόρους. Άρα πρέπει πολύ γρήγορα 

να γυρίσουμε πίσω.  

Και έρχομαι στα νησιά. Εάν πραγματικά ο Πρωθυπουργός το 

εννοεί –  και πιστεύω ότι το εννοεί –  και η κυβέρνηση το εννοεί ότι 

θέλει να βοηθήσει τον τουρισμό και τα μικρά μας νησιά , εδώ 

είμαστε, δεν πρέπει να μπει 1/1 η αύξηση του ΦΠΑ. Αυτό είναι ένα 

ποσό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, είναι της τάξης των 30, 40 

το πολύ εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα ασήμαντο ποσό στα μικρά 

νησιά τα οποία θα εισπράξει το κράτος, σε σχέση με τη ζημιά την 

οποία θα κάνει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιο πλήγμα 

προσφυγικού και την ίδια στιγμή να επιβάλλεται αυτός ο φόρος. 

Ένα.  
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Δύο. Το τέλος διανυκτέρευσης. Το τέλος διανυκτέρευσης, 

υπάρχουν οι μετρήσεις του ΣΕΤΕ, το οποίο θα μπει 1/1/18, θα 

εισπράξει το κράτος 150 εκατομμύρια. Όπως ξέρετε, οι θεσμοί, 

επειδή πάντα κάνουν έκπτωση στα νούμερα, το έχουν γράψει 75 

εκατομμύρια. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το τέλος; Επιβάλλουμε το 

ίδιο τέλος, είτε το βάλουμε στη Φλώρινα, είτε το βάλουμε στη 

Μύκονο, είτε το βάλουμε στην Τήλο, είτε το βάλουμε τον Απρίλιο, 

είτε το βάλουμε τον Αύγουστο. Αυτό που θα οδηγήσει; Συρρίκνωση 

περιόδου, αδυνάτισμα των αδύνατων προορισμών, των μικρών 

νησιών και τελικά πάμε να πάρουμε τα 75. Την ίδια στιγμή, δεν 

επιβάλλουμε φορολογία στη γκρίζα  τουριστική οικονομία, στις 

μισθώσεις τύπου airbnb , από τις οποίες χάνουμε 300 εκατομμύρια. 

Αυτό δεν είναι φορολογική πολιτική.  

Και επειδή ξέρω τη δυσκολία και θα μου πει και ο φίλος 

Υπουργός, που δεν είναι βέβαια ο αρμόδιος Υπουργός για αυτό, ότι 

έχουμε υπογράψει, έχουμε γράψει ένα νουμεράκι εκεί και μία 

γραμμή που λέει: έσοδα από τέλος διανυκτέρευσης 75 εκατομμύρια, 

οκέι, το 1/1/18, για να μην πούμε δεν μπαίνει, να μπει μόνο για τον 

Αύγουστο. Αν μπει μόνο για τον Αύγουστο, και τα 75 θα 

εισπραχθούν και δεν θα καταστρέψουμε όλη την υπόλοιπη 

οικονομία και όλες τις αδύνατες περιοχές. Λύσεις υπάρχουν και 

παράλληλα με την επιβολή φορολογίας στις γκρίζες μισθώσεις, ήδη 

και το Άμστερνταμ και η Αγγλία και η Ισπανία επέβαλαν 

φορολόγηση στην airbnb και στις παρεμφερείς μισθώσεις και η 

χώρα μπορεί να εισπράξει 300 εκατομμύρια από αυτό, αντί να 

τσακίζει με το ΦΠΑ όλο τον τουρισμό και φυσικά, ιδιαίτερα τα 

νησιά, στα οποία τουλάχιστον δεν έχει γίνει ακόμα η ζημιά. Αλλά σε 

20 μέρες θα γίνει και εκεί η ζημιά.  

Επομένως είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα, είναι ωραίο να 

μιλάμε γενικά, είναι ωραίο να μιλάμε ότι θέλουμε όλοι να 

βοηθήσουμε τα νησιά μας, είναι ωραίο να μιλάμε για το πόσο 

σημαντικός είναι ο τουρισμός, πράξεις θέλουμε, κύριε Υπουργέ, και 
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όχι λόγια. 1/1/17 πρέπει να μην επιβληθεί το ΦΠΑ στα μικρά νησιά. 

Όλα τα άλλα για εμάς είναι λόγια, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε.  

Επομένως, κλείνοντας, επειδή θέλω να πω και κάτι για τη 

συνεργασία με την ΚΕΔΕ και με τις Περιφέρειες, να σας πω απλά 

ότι ο ΣΕΤΕ, με τα εργαλεία του, με το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ και με 

την Marketing Greece , έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία με 6 

Περιφέρειες της χώρας, έχουμε δουλέψει με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την Περιφέρεια 

Ιονίων, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , με την Περιφέρεια εδώ 

Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκινήσαμε μία συνεργασία τώρα με την 

Πελοπόννησο και επομένως δουλεύουμε με στρατηγικά σχέδια 

marketing,  σε αυτά τα σχέδια συμμετέχουν και οι Δήμοι, θέλουμε 

πιο στενή συνεργασία με το Μάκη, με την ΚΕΔΕ, ώστε να 

μπορέσουμε να βοηθήσουμε, η δουλειά που κάνει ο ΣΕΤΕ και η 

Marketing Greece και το ΙΝΣΕΤΕ, είναι τεχνική βοήθεια. Δίνουμε 

δωρεάν ή δίνουμε προγραμματικές συμφωνίες, τεχνική βοήθεια, για 

να γίνει πιο επαγγελματικά η δουλειά του marketing, πάντα σε 

στενή συνεργασία με τον ΕΟΤ και με το Υπουργείο Τουρισμού.  

Επομένως στόχος μας είναι να βοηθήσουμε να γίνει  πιο 

επαγγελματικά το marketing. Οι προοπτικές είναι θετικές, η Ελλάδα 

έχει μεγάλη ζήτηση και θα έχει μεγάλη ζήτηση στα επόμενα χρόνια, 

αλλά λίγο να βοηθήσει και το κράτος αυτή την ιστορία.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Αφού ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ για την 

αποκαλυπτική αυτή τοποθέτησή του όσον αφορά τις 

προτεραιότητες, τις επιδιώξεις του τομέα, να πω ότι είναι καιρός να 

υπάρξει συνεργασία και με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ο 

Γεράσιμος Δαμουλάκης ξέρει ότι ο τόπος με το μεγαλύτερο 

τουριστικό προϊόν είναι η Σάμος, για να παινέψουμε και λίγο τα 

γένια μας, γιατί αλλιώς…  

 Θα σας απευθύνω, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γάκη, μία 

έκκληση, Υπουργέ. Επειδή εσείς αρνηθήκατε –  στρατηγικά, 
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θεσμικά, πολιτικά και ανθρώπινα –  να γεμίσουν τα νησιά 

προσωρινά hot spots , επιτρέψτε μου να σας πω ότι η ερμηνεία που 

γίνεται στη συμφωνία, είναι ερμηνεία αβαθής. Είναι ερμηνεία η 

οποία δεν θα παραβιάσει τη συνολική συμφωνία  Ένωσης –  

Τουρκίας, εννοώ εάν απομακρυνθούν αναλογικά 3.000 πρόσφυγες 

–  μετανάστες από τα νησιά, με βάση τα κριτήρια των ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των 

ασυνόδευτων παιδιών.  

 Αυτό που υποστηρίζεται είναι πολιτικά λάθος. Είναι ίσως η 

αμηχανία που μας έχει καταλάβει μετά από –  όπως σωστά και σοφά 

είπατε –  μια περίοδο μεγάλης επάρκειας και ανθρωπιάς, 

ανθρωπισμού και απόδειξης το τι μπορεί να κάνει η χώρα, σαν 

υπαρξιακή δήλωση, ότι είμαστε μπροστά, αλλά εάν παρ’ ελπίδα 

συνεχίσει  αυτή η κατάσταση και δεν τηρηθεί ο οδικός χάρτης που 

έχει υπογραφεί από το Μαξίμου, με παρουσία 6 Υπουργών, για την 

άμεση, σταδιακή αποσυμφόρηση των νησιών, δεν θα 

προχωρήσουμε ούτε στον τουρισμό, ούτε στην κοινωνία. Η 

κοινωνική αντοχή εξαντλείται, όπως ε ίπατε, μέσω της κόπωσης που 

αναφέρατε, αλλά και η τοξικότητα μπορεί ίσως να πάρει και 

διαστάσεις οι οποίες δεν θα είναι επιθυμητές.  

Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ, προερχόμαστε από έναν τόπο 

που ούτε επεισόδια έχουμε, ούτε εμπρησμοί υπάρχουν, ούτε 

διαλυμένη κατάσταση γίναμε.  

Παράκληση λοιπόν, να δείτε αυτή τη διάσταση σωστά, 

ορθολογικά. Δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες μέσα στο 

χειμώνα σε θέσεις 850, ενώ είναι 2.700. Δεν μπορούμε να 

ανταποκριθούμε. Και έχει σχέση με τον τουρισμό, έχει σχέση με τη 

νησιωτικότητα, έχει σχέση με όλα. Δεν ήθελα από την αρχή να 

κάνω αναφορά, γιατί θα εθεωρείτο ίσως ότι είναι μία μονοδιάστατη 

προσέγγιση ενός μείζονος προβλήματος. Είναι όμως μία 

πραγματικότητα, τα νησιά ασφυκτιούν, εμείς στα 1.150 μέτρα από 

την Τουρκία δεν μπορούμε να δούμε αναπτυξιακή τροχιά και αντ’ 
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αυτού έρχεται και αύξηση του ΦΠΑ σε 40 μέρες από σήμερα. Είναι 

μη δόκιμο, μη πολιτικά ορθό, μη κοινωνικά πρέπον.  

Δίνω το λόγο στον κύριο Γάκη.  

Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, που πήρα το θάρρος και 

την… έτσι, είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας και το λέω 

ειλικρινά, γιατί ξέρω ότι εσείς θα βάλετε πλάτη σε αυτό, υπό την 

έννοια της ορθολογικής διαχείρισης και μόνο αυτό. Ευχαριστώ.  

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  

 Έχετε δίκιο, υπάρχει μια μεγάλη αναζήτηση και μια μεγάλη 

προβληματική όσον αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού –  

μεταναστευτικού ρεύματος και πώς αυτό θα λυθεί. Εκείνο που μας 

ενδιαφέρει και που πρέπει να διαφυλάξουμε, είναι πραγματικά να 

συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση,  που εξασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό τη μικρή εισροή 

μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας.  

 Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετίσω 

τη σημερινή μας δουλειά.  

 Κύριε Υπουργέ, έχετε απόλυτο δίκιο ότι τρία μεγάλα 

ζητήματα, τέσσερα θα έλεγα, οι ΚΑΠ, οι προσλήψεις στα μικρά 

νησιά, το πολυνομοσχέδιο που είχατε δρομολογήσει και που ήταν 

στην τελική ευθεία για την επίλυση και τη νομοθέτησή τους, είναι ο 

μεγάλος στόχος πια και της Επιτροπής, αλλά νομίζω όλης της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία μπορώ να πω ότι 

μας προβληματίζει. Και μέσα στην εβδομάδα έχουμε συνάντηση με 

τον Υπουργό Εσωτερικών, όπου αυτά τα ζητήματα θα μπουν κατά 

προτεραιότητα, να προωθηθούν, για να μπορέσουμε να 

ολοκληρώσουμε αυτά τα φαινόμενα που παρακάτω θα αναφέρω.  

 Θέλουμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, εμείς, 

μεταφέροντας εδώ την προβληματική των συζητήσεων, θέλω τα 

αποτελέσματα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιφερειών και 

της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών που 

λειτουργεί μέσα στην Επιτροπή Περ ιφερειών, να προστεθούν στις 
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δικές σας αναζητήσεις και αντίστροφα οι δικές σας αναζητήσεις, 

κύριε Πρόεδρε και του ΣΕΤΕ και της ΚΕΔΕ, οι δικές σας προτάσεις, 

να γίνουν ύλη για κοινοβουλευτική επεξεργασία και μετατροπή τους 

σε νομοθετικές παρεμβάσεις.  

 Είναι  απόλυτα σωστό και αυτό πρέπει να το ξεκινήσουμε 

άμεσα, με τη δική σας συμβολή, η εκπόνηση αναπτυξιακού σχεδίου 

ανά νησί, γιατί η ιδιαιτερότητα του κάθε νησιού είναι δεδομένη και 

δεν μπορεί αυτή να ισοπεδωθεί κάτω σε μια ενιαία αντιμετώπιση 

των προβλημάτων  τους.  

 Διαφοροποίηση με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά, θα 

πρέπει να είναι το κρίσιμο στοιχείο το οποίο θα καθορίσει τη μελέτη 

ή, αν θέλετε, αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα ανά νησί.  

 Θα ήθελα να πω ότι σήμερα είμαστε σε ένα Συνέδριο που 

καλείται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιαιτεροτήτων των 

κοινωνικών αναγκών, αλλά και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των 

Δήμων της χώρας. Η θεματική ενότητα που σήμερα συζητάμε, 

αφορά ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και ταυτόχρονα δυναμικό κομμάτι 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους  νησιωτικούς Δήμους.  

Το ερώτημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε, είναι το 

εξής. Με ποιο τρόπο θα μπορέσει η νησιωτική χώρα να οικοδομήσει 

το νέο αυτοδιοικητικό αναπτυξιακό μοντέλο, ικανό να υποστηρίξει 

το εγχείρημα της δίκαιης ανάπτυξης. Και το ερώτημα  αυτό 

ταυτόχρονα έχει και μια μεγάλη πρόκληση. Για να διατυπώσουμε 

προτάσεις με ρεαλιστικές προοπτικές και ρεαλιστικούς στόχους, 

που μπορούν να είναι λειτουργικές, με κοινωνική ευαισθησία και 

σεβασμό στο περιβάλλον, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των 

νησιωτικών Δήμων, όπως είπαμε πριν, σε μια εποχή οικονομικής 

και κλιματικής αλλαγής και κρίσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, στην αρμόδια Υποεπιτροπή Νησιωτικών και 

Ορεινών Περιοχών, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος μέσα από 

δυναμικές –  αναπτυξιακού χαρακτήρα –  συνεδριάσεις που 

πραγματοποιήσαμε και που έχουν στόχο την ανάδειξη των 
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ιδιαιτεροτήτων αυτών, των αναγκών, αλλά και των δυνατοτήτων των 

νησιωτικών περιοχών, για μια βιώσιμη ανάπτυξη με τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών. 

Ειδικά τώρα, που τα νέα από το μέτωπο της ελληνικής οικονομίας, 

εμείς πιστεύουμε ότι είναι ενθαρρυντικά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να 

διευρύνονται τα πεδία επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας 

και να οδηγηθούμε σε ένα δρόμο ανάπτυξης για όλη τη νησιωτική 

χώρα.  

Φίλες και  φίλοι, ακούγεται λίγο μονότονο, αλλά δεν παύει να 

είναι επίκαιρο. Σε κάθε αναπτυξιακή μας δράση πρέπει να 

λαμβάνουμε υπόψη τα διαφορετικά δεδομένα μεταξύ των νησιών 

και να προβαίνουμε σε ενέργειες έτσι ώστε τα μικρά και φτωχότερα 

νησιά να λαμβάνουν τις ενισχύσεις που πραγματικά τους 

αναλογούν. Είναι  αυτή η περίφημη ανακατανομή και η 

διαφοροποίηση των ΚΑΠ που είχε ο κύριος Κουρουμπλής, σαν 

Υπουργός, σχεδιάσει.  

Και θέλω να πω εδώ ότι είναι ευχής έργο, γιατί ο πρώην 

Υπουργός Εσωτερικών σήμερα είναι Υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, επομένως μπορεί να παντρέψει απόλυτα και 

με πολύ μεγάλη επιτυχία τα προβλήματα των νησιών, με τη 

νησιωτικότητα.  

Η Υποεπιτροπή λοιπόν Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών 

της ειδικής μόνιμης αυτής Επιτροπής των Περιφερειών, πα ίζει 

σημαντικό ρόλο τόσο στην παρακολούθηση και στην ενημέρωση της 

Βουλής, όσο  και στη μελέτη των προβλημάτων των ευαίσθητων 

αυτών περιοχών, καθώς και στην επεξεργασία και την υποβολή 

προτάσεων που στοχεύουν στην εξάλειψη των περιφερειακών 

ανισοτήτων και στη βιώσιμη οικονομική τους ανάπτυξη.  

Η συζήτηση για τα θέματα της αναπτυξιακής στρατηγικής για 

την οικονομία, πέρα από τον τυπικό τους ρόλο, έπαιξε ένα πολύ 

πιο ουσιαστικό θεσμικό ρόλο στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου 

για τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα της νησιωτικής και της 
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ορεινής Ελλάδας. Στο παραπάνω πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν 

θεματικές συνεδριάσεις πάνω σε κρίσιμα κοινωνικά και 

αναπτυξιακά ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές και 

που επιτρέψτε μου συνοπτικά να παρουσιάσω.  

Πρώτον, έγινε συζήτηση πάνω στα ιδιαίτερα προβλήματα του 

συστήματος υγείας του δικτύου του ΕΚΑΒ, στη νησιωτική και ορεινή 

Ελλάδα.  

Δεύτερον, παρουσιάστηκε ειδική έκθεση για τους μειωμένους 

συντελεστές ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές, που συνέταξε το 

Γραφείο Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, μια πολύ ωραία, 

πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη που, όπως έχουμε δει στην πράξη 

κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με το Γραφείο, έχει τονιστεί 

σαν θετική εμπειρία στη σχετική συνεδρίαση και αυτή η 

επιστημονική τεκμηρίωση αποτελεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό 

εργαλείο για την επεξεργασία προτάσεων για κοινωνικά δίκαιες 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή μιας ουσιαστικής 

νησιωτικής πολιτικής. Μια διατύπωση που είναι απολύτως μέσα στο 

πνεύμα του κειμένου των ευρωπαϊκών νομοθετών για τη στήριξη 

της νησιωτικότητας.  

Τρίτον, τουριστική ανάπτυξη στα μικρά νησιά και στις ορεινές 

περιοχές. Ειδικές θεματικές παρεμβάσεις έγιναν σε αυτή την ομάδα 

ανά νησιωτικό σύμπλεγμα και ορεινό σύμπλεγμα, με κοινά 

προβλήματα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στους τρόπους εφαρμογής 

των προγραμμάτων και των εργαλείων, ειδικά στην τουριστική 

ανάπτυξη των Δήμων πάνω σε δράσεις καινοτόμες, με νέες 

προτάσεις, οι οποίες δίνουν μια βιωσιμότητα στα νησιά και δίνουν 

μια δυναμική αναπτυξιακή.  

Τέταρτον. Η νησιωτική πολιτ ική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο 

που από μόνο του αποτελεί ένα ειδικό θέμα αναλυτικής συζήτησης 

που αφορά το σύνολο των δομών και των δραστηριοτήτων του 

κράτους. Ωστόσο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εκτός από τα 

κρίσιμα ζητήματα της ακτοπλοΐας, έμφαση δόθηκε κα ι στο πώς 
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εφαρμόζουμε στην πράξη ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που 

μπορούν να βοηθήσουν τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές.  

Πέντε. Ενεργειακή επάρκεια στη νησιωτική χώρα. 

Συζητήθηκαν οι ειδικές ενεργειακές ανάγκες των απομακρυσμένων 

ορεινών και κυρίως  των νησιωτικών περιοχών, με κλειδί για το 

μέλλον του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την απρόσκοπτη 

λειτουργία του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Με επέκταση του 

δικτύου μεταφοράς μέσω της διασύνδεσης των νησιών με τον 

εθνικό κορμό, αλλά και με τη χρήση των  ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  

Αθλητισμός στη νησιωτική χώρα. Ένα τεράστιο, μεγάλο 

κομμάτι, γιατί έχει να κάνει με τη μεταφορά των ομάδων και είχαμε 

συζητήσει με τη Δήμαρχο της Τήλου παλιότερα, την περικοπή της 

δυνατότητας από τον προϋπολογισμό των Δήμων, να χρηματοδοτεί 

ή να βοηθάει τις αθλητικές ομάδες να μπορούν να μετακινηθούν. 

Συζητήθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης έργων που εξυπηρετούν 

αθλήματα διάφορων κατηγοριών, για τη χρηματοδότηση και τη 

συνεργασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Επτά. Είναι μία ειδ ική συνεδρίαση που μας προκάλεσε 

έκπληξη από τη συμμετοχή, αλλά και από τα αποτελέσματα και την 

προβληματική που βγήκε για την αλιεία. Ήταν μία συνεδρίαση τα 

αποτελέσματα της οποίας ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και  τα έχουμε 

αναθέσει και τα έχουμε παρουσιάσει στον Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης.  

Χάρτης νησιωτικής ανάπτυξης. Φίλες και φίλοι, σας 

παρουσίασα το πλαίσιο που εργαστήκαμε σαν Υποεπιτροπή για τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της νησιωτικής και 

ορεινής Ελλάδας. Συνοπτικά τα συμπεράσματα αυτής της  δουλειάς 

μας οδήγησαν στην διατύπωση της ανάγκης για τη δημιουργία ενός 

χάρτη στρατηγικής ανάπτυξης για τα ελληνικά νησιά, που αποτελεί 

προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις νησιωτικές και 
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παράκτιες περιοχές. Είναι στόχος ρεαλιστικός, αλλά και μία 

αναγκαιότητα ταυτόχρονα.  

Κύρια σημεία αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου.  

Πρώτον. Η ενεργοποίηση της αναγκαίας σύγχρονης νέας 

προσέγγισης στην άσκηση νησιωτικής πολιτικής.  

Δεύτερον. Επανακαθορισμός ειδικών περιφερειακών στόχων 

στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης των 

τοπικών brand names.  

Τρία. Στοχευμένα αναπτυξιακά και διαρθρωτικά μέσα για τα 

μικρά νησιά, που θα υποκαταστήσουν τους καταργημένους 

συντελεστές… τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Και θέλω εδώ να 

πω ότι η πορεία είναι μη αναστρέψιμη σε αυτή τη χρονική στιγμή, 

για να είμαστε πραγματιστές, θα πρέπει να αναζητήσουμε μέσα από 

ένα ευρύτερο πακέτο εργαλείων οικονομικής πολιτικής και μέσα 

από ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, αντικατάσταση αυτών των 

δυνατοτήτων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστι κότητας που έδιναν 

οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.  

Τέσσερα, κατάλληλη  στελέχωση των μικρών νησιών, για την 

τεχνολογική δικτυακή τους στήριξη. Το παράδειγμα της Κάσου, που 

ακούστηκε αυτές τις μέρες εδώ, με κανέναν υπάλληλο να υπηρετεί 

στο Δήμο τους, μόνο σαν κοινωνικό, πολιτικό και δεν ξέρω τι άλλο 

ρεζίλι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Και αναλαμβάνουμε αυτή την 

πολιτική ευθύνη για την άμεση επίλυση του προβλήματος της 

στελέχωσης.  

Πέντε. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα συνδέσουν την 

εθνική, οικονομική και κοινωνική πολιτική, με την πραγματικότητα 

των νησιωτικών περιοχών όπως είναι οι αναπτυξιακές τράπεζες 

ειδικού σκοπού και τα επενδυτικά ταμεία.  

Έξι. Η διατύπωση ενός νέου αξιόπιστου ειδικού σχεδίου 

τουριστικής ανάπτυξης, όπως είπαμε, για τα νησιά, που να σέβετ αι 

το περιβάλλον και να παρέχει θετικές προοπτικές στους κατοίκους.  
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Επτά. Η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος συνδυασμένων συγκοινωνιών στη νησιωτική χώρα, στο 

πλαίσιο που επεξεργάζεται το αρμόδιο Υπουργείο και ο νέος 

Υφυπουργός Ναυτιλ ίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που είναι και 

νησιώτης και είναι από τη Δωδεκάνησο, ο Νεκτάριος Σαντορινιός.  

Με άξονα πάντα την απρόσκοπτη, ποιοτική και φθηνή 

ενδονησιωτική σύνδεση, τον εκσυγχρονισμό των λιμένων και των 

υποδομών των μικρών νησιών. Η περιφερε ιακή ανάπτυξη στη 

νησιωτική χώρα προϋποθέτει πρωτίστως…  

Τελειώνω σε πολύ λίγο.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Ωραία.  

 Φίλες και φίλοι,  

 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αλλά και τις ανάλογες προσδοκίες, 

απευθύνθηκα σε εσάς που συμμετέχετε σε αυτό το Συνέδ ριο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη νησιωτική χώρα. Επιχείρησα να σας 

εκθέσω τους βασικούς στόχους και τα βασικά βήματα. Οι κάτοικοι 

των νησιών δικαιούνται τη στήριξή μας σε κάθε επίπεδο κοινωνικής 

και οικονομικής δραστηριότητας.  

 Οφείλουμε ο καθένας από  το δικό του ρόλο να εδραιώσουμε 

την εμπιστοσύνη των νησιωτών στην αναπτυξιακή πολιτική του 

κράτους, θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να (…) όραμα 

και ελπίδα στην κοινωνία και αυτό είναι υποχρέωση όλων μας, είναι 

μια εθνική ευθύνη.  

 Στόχος, να αποκτήσει η τοπική οικονομία δυναμική, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση προοπτική και η χώρα μέλλον. Να αποκτήσει νόημα 

και περιεχόμενο η έννοια της νησιωτικότητας.  

 Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό, ο οποίος για 

ανειλημμένες υποχρεώσεις φεύγει από το Συνέδριό μας. Κάθισε 

αρκετά, κατάλαβε, αντελήφθη και τα  ξέρει εξάλλου τα θέματα αυτά. 
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Του εισηγούμεθα τη συνεργασία με την Πρόεδρο του Κογκρέσου 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, την οποία τώρα θα χαιρετίσει.  

Και επιτρέψτε μου να σχολιάσω το εξής. Όλα καλά αυτά. Θα 

το πω εντελώς απλά και ίσως όχι και τόσο νησιώτικα. Όλα απλά. 

Γιατί η Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, δεν κάλεσε την Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδας και γιατί δεν πήρε έτοιμη δουλειά που έχει 

για το νησιωτικό χάρτη; Εκτός και αν το έχει κάνει. Διότι εγώ ακούω 

μια περίληψη πραγμάτων που έχουν αναπτυχθεί, που μπορεί 

προφανώς για την οικονομία του λόγου, από έναν άξιο εκπρόσωπο 

του Κοινοβουλίου, να έχουν δοθεί έτσι, αλλά βλέπω και από την 

άλλη πλευρά εδώ νησιώτες οι  οποίοι αυτά τα γενικά τα έχουν 

ακούσει διάφορες φορές και επιτρέψτε μου, ως Δήμαρχος της 

Σάμου και έχοντας ένα αντικείμενο συνεργασίας τέτοιου 

περιεχομένου και κατεύθυνσης, να μπορώ να εκφέρω μια μικρή 

άποψη.  

Η παράκληση είναι  λοιπόν, όχι να φαινόμεθα. Δε ν θέλουμε να 

ακουστούμε πουθενά. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, ούτως ώστε να 

προχωρήσει η δουλειά. Γιατί αυτό το περίφημο αναπτυξιακό 

κίνητρο, επιτρέψτε μου να σας το απαντήσω, να λύσουμε ένα 

σταυρόλεξο πώς θα πάμε στη Σίκινο και πώς θα πάμε στους 

Φούρνους το χειμώνα και πώς θα μεταφερθούμε και ενδονησιωτικά. 

Μία απλή –  όπως ξέρετε πολύ καλά –  μία πάρα πολύ απλή 

συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο ενός σταυρόλεξου άλυτου.  

Και το λέω αυτό γιατί ο χάρτης νησιωτικής πολιτικής π ρέπει 

να υποστηριχθεί θεσμικά και δεν δεχόμεθα το μη αναστρέψιμο του 

ΦΠΑ. Θα γίνει πραγματικά μία τεράστια συζήτηση για το πώς 

προσφυγικοί Δήμοι –  και το εξειδικεύω –  μπορούν να έχουν ως 

τιμωρητικό αποτέλεσμα μία διαπραγμάτευση που δόθηκε ίσως και 

εν αγνοία της πολιτικής ηγεσίας, από τεχνοκράτες, που έπρεπε να 

φέρουν ποσά. Είναι βαθύτατο λάθος, παραβιάζει τις αρχές της 

νησιωτικότητας, δεν αντικατοπτρίζει το κοινωνικό κεκτημένο και 
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είναι μια διαπραγμάτευση η οποία έγινε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 

του Συμβουλίου Υπουργών. Που είναι ομόφωνη. Δεν είναι με ειδική 

πλειοψηφία. Σας το λέω αυτό για να είμαι εντελώς σαφής και δεν 

είμαι υποχρεωμένος να το πω τώρα, δεν χρειάζεται απάντηση, 

μπορούμε να… Παράκληση, απάντηση δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε 

απάντηση αυτή τη στιγμή, να  την κάνετε στο τέλος, έχουμε μια 

σειρά, πρέπει να φύγει ο Δήμαρχος Ρόδου, εκτός αν ο Δήμαρχος 

Ρόδου παραχωρήσει τη θέση του ,  δεν έχω αντίρρηση εγώ. Εγώ δεν 

ήρθα εδώ να υποβάλλω ενστάσεις, γιατί μπορεί να έχει γίνει αυτό, 

αλλά να το ξέρουμε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Μισό λεπτό, συγγνώμη Φώτη.  

 Θέλω να πω ότι η Επιτροπή Περιφερειών συνεδρίασε με όλες 

τις Περιφέρειες…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Με τους Δήμους συνεδριάσατε;  

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Όχι, με τους Δήμους…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Τότε λοιπόν;  

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Η Επιτροπή Περιφερειών… Να σας πω λίγο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Μα η Επιτροπή… Μου λέτε ότι υπάρχει 

Υποεπιτροπή για τη νησιωτικότητα. Με συγχωρείτε που 

παρεμβαίνω. Ασκώ καταχρηστικώς το δικαίωμα του επικεφαλής της 

συζήτησης. Συγγνώμη για αυτό. Και δεν καλέσατε να πάρετε το 

υλικό που υπάρχει,  που είναι συλλογή 2,5 ετών;  

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Ακούστε. Η Επιτροπή… Καταρχήν δεν έχουμε κάνει μια 

μελέτη εμείς για τη νησιωτικότητα. Η Επιτροπή Περιφερειών κάλεσε 

και τις 13 Περιφέρειες να παρουσιάσουν τα αναπτυξιακά τους 

σχέδια για την περίοδο ’14 –  ’20. Παρουσιάστηκαν, εξειδικεύτηκαν 

και μεταφέρθηκαν στους Υπουργούς.  

 Η Υποεπιτροπή Νησιωτικών Περιοχών, δεν έχει την ευθύνη 

να καλεί τους Δήμους. Να καλεί φορείς θέλει, που να αναδεικνύει 

προβλήματα κοινωνικά. Όμως μέσα στον σχεδιασμό, ένας χρόνος 

είναι αυτός.  Μέσα στον σχεδιασμό είναι προφανώς να συζητήσουμε 
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και με την ΚΕΔΕ και με την ΠΕΔ. Αλλά εγώ θα έλεγα, υπάρχει και 

το αντίστροφο ερώτημα. Εσείς γιατί δεν καλέσατε ποτέ την 

Επιτροπή Περιφερειών και τη Νησιωτικών Περιοχών, να μας πείτε τι 

κάνετε εκεί πέρα, για να δούμε λιγάκι πώς θα νομοθετήσουμε; Ενώ 

κάνετε άλλες επαφές. Την Επιτροπή δεν την καλέσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Με συγχωρείτε για αυτό, αλλά εγώ μόλις σήμερα 

πληροφορήθηκα ότι υπάρχει Υποεπιτροπή Νησιωτικών Χώρων. Και 

εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να χρησιμοποιήσετε 

εσείς τη δουλειά που έχουμε κάνει.  

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Αυτό είπα στην αρχή, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είπα στην 

αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Μα, εάν δώσω στον κύριο Καθηγητή, στον κύριο 

Μάρδα, την Κοινοτική δουλειά που έχει γίνει επί 2 χρόνια, θα 

καταλάβει ότι είναι μια σημαντική συνεισφορά, χωρίς καμία 

επιθυμία πολιτικής κατεύθυνσης. Καμία όμως.  

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Αυτό είπα στην αρχή. Παίρνουμε τα δικά σας 

αποτελέσματα, μεταφέρουμε τη δικιά μας εμπειρία από τις επαφές, 

αυτό κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Καλώ… Πριν καλέσουμε το Δήμαρχο Ρόδου που θα 

πάρει το βήμα, ο κύριος Δαμουλάκης.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Θέλω να πω κάτι στον κύριο Βουλευτή. Είπατε 

ότι…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  …φωνάξατε τους Περιφερειάρχες…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Φώτη, όχι .  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Μου επιτρέπετε;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Φώτη...  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Μισό λεπτό. Για να βάλουμε κάποια πράγματα 

σε τάξη.  
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Όχι, εδώ είναι ο Ανδρεάδης. Ο ξενοδόχος είναι 

εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Φώτη…  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Ένα λεπτό. Δεν γίνεται.  

 Θα ήθελα να σας πω το εξής. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, 

λέτε, των Περιφερειών. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των 

Περιφερειών είναι οι Δήμοι και αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να 

καταλάβουμε ότι με τους Δήμους… Αυτή είναι η ουσία. Από εκεί 

ξεκινάνε τα έργα και εκεί τελειώνουν.  

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:  Εδώ σε περιμένω, Πρόεδρε. Πολλά χρόνια σε 

περιμένω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ο Δήμαρχος Ρόδου.  

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:  Λοιπόν, συγγνώμη για την  ένταση, αλλά 

καταρχήν είναι το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Το είπα και 

χθες, όταν φάγαμε την πρώτη μέρα, κύριε Πρόεδρε, στις 

τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων, οι οποίοι έλεγαν τα 

δικά τους κοινοβουλευτικά. Ήρθε ο κύριος Λεβέντης να μας πει γ ια 

ποιο λόγο έδιωξε τους Βουλευτές, γιατί του έφυγαν… Τι μας νοιάζει 

εμάς; Αυτοδιοικητικά ήρθαμε να συζητήσουμε.  

 Λοιπόν, δεν ήθελα ούτε να ζητήσω, αγαπητέ Μάκη, χάρη να 

προηγηθώ έναντι των συναδέλφων, μίλησα χθες σαν Πρόεδρος της 

ΠΕΔ, αλλά είναι μία απόδε ιξη του τι εστί νησιωτικότητα. Τι εστί 

νησιωτικότητα; Λέγαμε, Μιχάλη μου, κάποτε στα δικαστήρια, ότι 

ακόμα και τη δικαιοσύνη, τον τρόπο απονομής δικαιοσύνης στα 

νησιά, τον καθορίζει τότε η «Ολυμπιακή». Γιατί έβλεπα τον 

Πρόεδρο Εφετών στα έδρανα, να βλέπει την ώρα για να προλάβει, 

ξέροντας ότι είχε κομμένο εισιτήριο. Τώρα ακόμα και ο Πρόεδρος 

της ΠΕΔ, που είναι υποχρεωμένος να μείνει εδώ μέχρι τέλους να 

ακούσει  τα συμπεράσματα –  και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο 

Παπαδασκαλόπουλο γιατί είπα να πάρω την εισήγηση  –  είναι 

υποχρεωμένος γιατί το μοναδικό μέσο για να πάει,  επειδή έχει 
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υποχρέωση το απόγευμα, όχι μία, πέντε, στη Ρόδο, είναι δύο η ώρα 

που πετάει τώρα.  

 Και βέβαια, αν πάμε και πιο μακριά, τα πάντα –  για αυτό 

ήθελα να είναι και ο κύριος Κουρουμπλής –  στα νησιά, εξαρτώνται 

από το συγκοινωνιακό μέσο. Η ζωή του ανθρώπου. Δεν πρόλαβε να 

έρθει το ΕΚΑΒ στη Ρόδο, πού, στη Ρόδο, πριν 10 μέρες και πέθανε 

μια κοπέλα 32 ετών. Και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι. Αυτή είναι  η 

πραγματικότητα για τα νησιά και πρέπει να το καταλάβουμε.  

 Για αυτό ζήτησα να προηγηθώ και να πω ότι, αγαπητέ 

Πρόεδρε, και ο έτερος Πρόεδρος, στην ΚΕΔΕ, κύριε Βουλευτά μου 

και κύριε Πρόεδρε του ΣΕΤΕ, γίνεται μια καλή δουλειά για τη 

νησιωτικότητα. Η Επιτροπή Νησιωτικότητας της ΚΕΔΕ, δουλεύει 

πάρα πολύ καλά. Ζητούμενο όχι σε αυτή την κυβέρνηση, και στην 

προηγούμενη και στην προ -προηγούμενη, λέγαμε άκομψα: το lobby 

των νησιωτών Βουλευτών, υπάρχει μια Επιτροπή Νησιωτικότητας η 

οποία θα μπορέσει να μεταφράσει αυτό που είπε ο κύριος 

Αγγελόπουλος πριν, σε κάθε νομοσχέδιο τη ρήτρα νησιωτικότητας.  

 Η ρήτρα νησιωτικότητας δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Μας 

κάλεσε, και τον ευχαριστώ για αυτό, τον κύριο Γάκη, πριν στη 

Βουλή, για τη συζήτηση της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για την 

κινητικότητα. Βέβαια, όταν είναι προειλημμένη η απόφαση, τι  και αν 

τοποθετηθήκαμε, τι  και αν είπαμε η εθελουσία δεν περπατάει στα 

νησιά, τι  και αν είπαμε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη  –  το είπε και η 

ΚΕΔΕ, το είπα και εγώ –  τη σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης  

αν μη γίνεται η κινητικότητα, πέρασε όπως ήταν προσχεδιασμένο.  

 Έρχομαι όμως να πω ένα μπράβο, ότι έγινε αυτή η μελέτη. Να 

ξέρετε όμως ότι όλοι εμείς οι νησιώτες, το περιεχόμενο, αν θέλετε, 

της μελέτης αυτής, το βιώνουμε χρόνια. Έχουν γίνει αντίστοιχες 

μελέτες, έχουν γίνει και άλλες μελέτες. Νομίζω ότι θα πρέπει να 

συμπληρωθεί με το καταστάλαγμα των προηγούμενων μελετών.  

 Το πρόβλημα ποιο είναι; Πώς όλες αυτές οι προτάσεις που 

κατατίθενται ή περιέχονται στη μελέτη, θα γίνουν πράξη. Και 
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ακούγοντας –  με αγάπη το λέω –  το συνάδελφο, πρώην 

αυτοδιοικητικό και νυν Βουλευτή, τον κύριο Γάκη, κύριε 

Αγγελόπουλε, είπα: ή αυτοκριτική κάνει ένας κυβερνητικός 

Βουλευτής ή σαν παλιός αυτοδιοικητικός μίλησε σαν 

αυτοδιοικητικός και να κάνουμε αυτό για την Κάσο, περιμένει η 

Δήμαρχος να πει ότι δεν έχει προσωπικό, περιμένει η Τήλος να 

δούμε πώς θα μετατρέψουμε τις αδυναμίες μας, πώς θα τις 

θεραπεύσουμε, με άλλα λόγια.  

 Έβαλα πρώτα από όλα το θέμα το συγκοινωνιακό. Μιλάμε για 

ανάπτυξη. Άμα δεν έχουμε συγκοινωνία, δεν μπορεί να έχουμε και 

ανάπτυξη. Και άμα δεν έχουμε συγκοινωνία, έχουμε προβλήματα 

και στα θέματα που σας είπα. Και της υγείας και ακόμα ακόμα, σε 

οποιαδήποτε άλλη διάσταση και παράμετρο που έχει να κάνει με τη 

ζωή στα νησιά.  

 Μιλούσαμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, μίλησε ο κύριος 

Αγγελόπουλος πριν, το ανέφερε, υπάρχει μια άλλη άποψη τώρα, 

των κυκλικών δρομολογίων. Επιτέλους να δούμε με ποιο τρόπο θα 

γίνει πράξη η εφαρμογή των κυκλικών δρομολογίων. Ήμουν νιός και 

γέρασα, 20 χρόνια –  και το λέω για όλες τις προηγούμενες 

κυβερνήσεις –  όλες οι προτάσεις αυτές υπάρχουν στα 

συμπεράσματα των προηγούμενων Συνεδρίων. Να δούμε λοιπόν 

πώς θα γίνει πράξη.  

 Έφυγε ο κύριος Κουρουμπλής, έφυγε σαν Υπουργός 

Εσωτερικών, είναι όμως πιο κοντά στα νησιά.  Είναι ένα Υπουργείο 

και μαζί με τον συμπατριώτη μας, τον Υφυπουργό τον κύριο 

Σαντορινιό, ιδού πεδίο δόξης λαμπρόν.  

 Είπε όμως κάτι: εγώ ήμουν κοντά στην Αυτοδιοίκηση, θα 

συνεχίσω να είμαι. Το ερώτημα –  και το μεταφέρω σε κυβερνητικό 

Βουλευτή τώρα  και είναι αγωνία των Δημάρχων χθες –  ο νέος 

Υπουργός Εσωτερικών –  και το είπα και παρουσία του –  θα 

συνεχίσει αυτό το δρόμο που είχε ανοίξει ο κύριος Κουρουμπλής; 

Είπε ο κύριος Κουρουμπλής: ελπίζω και ο διάδοχος. Αλλάζει η 
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ηγεσία, δεν αλλάζει η πολιτική. Και έχουμε ένα σχέδιο νόμου για 

την Αυτοδιοίκηση, το οποίο δουλέψαμε 12 μήνες , προτάσεις, 

διαβούλευση, αντιπροτάσεις και τώρα είναι αβέβαιο αν θα 

προχωρήσει ή όχι.  

 Νησιωτικότητα. Η νησιωτικότητα έχει  την ιδιαιτερότητα, σας 

είπα προηγούμενα το πώς πρέπει να φύγω. Χθες ανέπτυξα, 

αγαπητέ Πρόεδρε, το παράδειγμα της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.  15 

συνεδριάσεις με τη χθεσινή, μία στη Σύρο, μία στη Ρόδο, οι 

υπόλοιπες 12 στα ξενοδοχεία των Αθηνών  και χθες μας φιλοξένησε 

η αίθουσα εδώ να κάνουμε τη συνεδρίαση του προϋπολογισμού. Θα 

λυθεί; Και με ποιο τρόπο θα λυθεί ποτέ αυτό το πρόβλημα, εάν δεν 

μπορούμε να δούμε πρώτα από όλα το θέμα του συγκοινωνιακού.  

 Ο κύριος Κουρουμπλής όταν ορκίστηκε είπε: θα προσπαθήσω 

να αποδείξω ότι υπάρχει ισοπολιτεία σε αυτή τη χώρα. Το πώς, και 

εδώ είναι ένα έτερο ζήτημα και επίκαιρο τώρα. Επίκαιρο τώρα, οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις, τρέχουν. Χθες ζήτησα από την Ολομέλεια 

του Συνεδρίου μας να εκδοθεί ένα ψήφισμα απάντηση –  δεν 

κάνουμε εξωτερική πολιτική λέω εγώ –  στους Δημάρχους που καθ’ 

υπόδειξη Ερντογάν αμφισβήτησαν τη Συνθήκη της Λοζάνης. Και 

έγινε πανηγυρικά δεκτό από τους Συνέδρους.  

 Όλα αυτά δεν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη γενικά στις 

πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για τα νησιά; Ναι. 

Ερχόμαστε λοιπόν στο κυρίαρχο, στο ΦΠΑ. Κύριε Ανδρεάδη, για 

αυτό σας ήθελα. Γιατί έχω ακούσει  ομιλία δική σας, δεν είναι 

προσωπική, Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου 

Αιγαίου, που είπατε, βάλαμε πολλές φορές πλάτη για να μην  

καταργηθεί το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Και 

ίσως είναι αλήθεια.  

 Όμως ξέρετε τι  λέω εγώ; Δεν το λέω εγώ σαν εγώ, εμείς. Τα 

κάστρα, αγαπητέ Πρόεδρε, πέφτουν από μέσα. Και τα κάστρα του 

ΦΠΑ έπεσαν μέσα από αυτή τη χώρα και από τον ανταγωνισμό των 

υπόλοιπων στεριανών λέω εγώ, ηπειρωτικών ξενοδοχειακών 
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μονάδων, Ενώσεων και ούτω κάθε εξής, διότι θεώρησαν ότι είναι  

ανταγωνιστική η μειωμένη τιμή του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου 

γενικά. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν ήταν ευρωπαϊκή υποχρέωση, 

ντιρεκτίβα, να μειωθούν. Μας τα έχει πει η ίδια η Επίτροπος, μας 

έχει έρθει το έγγραφο.  

 Τι πετύχατε; Υπάρχουν τα αποτελέσματα στη Βουλή, τα είπε ο 

κύριος Γάκης. Ελάχιστα από  τα προσδοκώμενα από την αύξηση του 

ΦΠΑ στη Ρόδο, στην Κω και σε όλα τα άλλα νησιά. Τι χάσαμε; Τους 

συντελεστές τους είπε ο κύριος Αγγελόπουλος. Εγώ ξέρω μόνο ένα. 

Απέναντι η Τουρκία έχει 10% ΦΠΑ. Και με το 10% ΦΠΑ, δεν 

μπορούμε να την ανταγωνιστούμε. Και δίνετε εσείς φτηνά πακέτα.  

8; Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ.  

Και γιατί έχουμε μειωμένους…  Και εμείς δεν είμαστε 

ξενοδόχοι. (…) γεννηθήκαμε εκεί και μεγαλώσαμε. Γιατί έχουμε 

3ήμερα ή 5ήμερα πακέτα; Γιατί συρόμενοι, θέλετε από την κρίση, 

από το προσφυγικό, οι ξενοδόχοι έδιναν μειωμένες τιμές, 

ξεπούλησαν γρήγορα και μετά, όταν είδαν ότι γέμισε η Ισπανία και 

η Ιταλία… Το θέμα είναι πώς διορθώνεται. Όχι μόνο στα μικρά 

νησιά δεν πρέπει να επιβληθεί, πρέπει να γυρίσουμε και πίσω.  

Και το έτερο, όλοι συμμετέχουμε στην προβολή των νησιών. 

Και το παράπονο, κύριε Ανδρεάδη, και το λέω δημόσια, ήρθατε στη 

Ρόδο. Καλά κάνετε και μιλάτε με 7 Περιφέρειες. Να μιλήσετε και με 

την ΚΕΔΕ, να μιλήσετε και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Τουρισμού, με τον κύριο Δαμουλάκη. Καλά, το Δήμαρχο της Ρόδου 

δεν τον ξέρετε; Δεν είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού η Ρόδος; Δεν 

παίζει καμία σημασία; Μα όποιος έρθει, από αρχηγό κράτους μέχρι 

πρέσβη, μέχρι πρόξενο, θα πάει να δει πρώτα το Δήμαρχο της 

Ρόδου. Ο ΣΕΤΕ δεν ξέρει ότι υπάρχει Δήμαρχος στη  Ρόδο και να 

δούμε πώς θα συνεργαστεί; Γιατί; Επειδή δεν έχει πακέτο, επειδή 

μειώθηκε, καταργήθηκε το ΔΗΦΟΔΩ και δεν μπορεί να κάνει 

προγραμματική σύμβαση με το ΣΕΤΕ; Μα δεν πρέπει να δώσει ο 

Δήμος. Υπό την αιγίδα του Δήμου να λειτουργήσουν τα πάντα.  
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Γιατί η δουλειά του Δημάρχου –  και το είπαν και προχθές – 

δεν είναι μόνο να βγαίνει στις εκθέσεις, να ξοδεύει και πήγε παντού 

ο Δήμος της Ρόδου, έστω με ένα μικρό… Και εκπροσωπώντας, να 

ξέρετε, όλα τα νησιά. Αλλά η δουλειά του Δήμου και του Δημάρχου 

είναι  να εξασφαλίσει τις υποδομές.  

Και έρχομαι στο ζητούμενο και κλείνω, Πρόεδρε, και σας 

ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την ανοχή. Είπατε κάτι για το 

τέλος διανυκτέρευσης. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Το τέλος 

διανυκτέρευσης εισπράττεται από το Παρίσι, μέχρι τη  Φλωρεντία, 

μέχρι όλες τις πόλης της Ευρώπης, υπέρ των Δήμων. Και όχι 3 € 

στο 3άστερο, 4 στο 4άστερο και 5. Καταστροφικό. Αν γίνει έτσι, 

καταστροφικό.  

Είχα ζητήσει λοιπόν πριν ενάμιση χρόνο, όχι 1 € στη 

διανυκτέρευση, 0,5. 50 λεπτά. Με 10 εκατομμύρια, λέω  εγώ, αφίξεις 

στη Ρόδο, 5 εκατομμύρια. Με 1 στη Μήλο ή κάπου αλλού, 500.000.  

Να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, με συμφωνία των κοινωνικών 

εταίρων, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, υπέρ του Δήμου . Το 

άκουσε η κυβέρνηση, αγαπητέ Γάκη, και το θεσμοθέτησε για την 

άπατη τρύπα του βαρελιού. Όχι, αυτό ανήκει στους Δήμους.  

Τέλος παρεπιδημούντων. Είστε πανίσχυροι. Είναι 

ομολογουμένως, είστε πανίσχυροι, το ΣΕΤΕ, η Ένωση Ξενοδόχων. 

Γιατί το 5% έγινε 2%, έγ ινε 0,5. Θα ήταν πολύ καλό και για την 

τοπική οικονομία, αλλά δεν θέλω να έρχεται η τοπική κοινωνία και 

να τα βάζει με το Δήμαρχο, με το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν έχει 

πόρους επειδή δεν μπορεί να κάνει πέντε έργα. Ή λοιπόν το τέλος 

διανυκτέρευσης …(πρόβλημα ήχου)… ή τα τέλη παρεπιδημούντων 

θα αυξηθούν, τουλάχιστον στο 2% και αυτό το έχουμε ζητήσει στο 

συνέδριο της ΠΕΔ και ζητώ και τώρα.  

Για το προσφυγικό, επειδή εκπροσώπησε ο συνάδελφος ο 

Αγγελόπουλος τον συνάδελφο τον Γαληνό , φεύγοντας μου είπε δυο 

λόγια μόνο: αποσυμφόρησε, σε παρακαλώ, Δήμαρχε, εκ μέρους 

μου θα πεις, …(πρόβλημα ήχου)… που ειπώθηκε .  
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Και βέβαια, και ένα άλλο θέμα που αφορά εμάς τους Δήμους, 

ΠΕΑΣ. Θα το αναπτύξει ο κύριος Δαμουλάκης, οι σχέσεις Α΄ και Β΄ 

Βαθμού. Δεν υπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας, υπάρχει σχέση 

συνεργασίας και συναλληλίας.  

Θα μπορούσα να έλεγα πάρα πολλά, αλλά δεν θέλω να 

καταχραστώ πλέον ούτε την καλοσύνη σας, ούτε και την ανοχή σας. 

Θα ζητήσω στα πορίσματα του Συνεδρίου, κύριε Πρόεδρε, έχει  

αναλάβει ο κύριος Δαμουλάκης να μπουν τα πορίσματα της ΠΕΔ 

Νοτίου Αιγαίου, που καλύπτουν όλα αυτά και να ευχηθώ κάποια 

στιγμή να γίνουν έστω και τμηματικά, πράξη όλα αυτά που 

κατατίθενται στα συνέδρια, στις προτάσεις, στα βιβλία, στις μελέτες 

και ούτω κάθε εξής.  

Ευχαριστώ.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Μου επιτρέπετε;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ναι.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Αγαπητέ Πρόεδρε, έγινε αποδεκτό από τον 

Πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Πατούλη, ως σώμα των αποφάσεων 

του Συνεδρίου να μπει το ψήφισμα: αποφάσεις της ΠΕΔ Νοτίου 

Αιγαίου. Να το ξέρετε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Πώς φαντάζεται κανείς τη ζωή του σε ένα νησί; Τη 

φαντάζεται λοιπόν σαν να είναι σε έναν προσφυγικό Δήμο, να 

προσφέρει ότι μπορεί , να του στερούν το προσωπικό, επειδή το 

μέρος του είναι τουριστικό, επειδή οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν, 

δεν θέλουν να καθίσουν στα σύνορα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  και 

ενώ λοιπόν μέχρι τώρα υπήρχε η σχετική διάταξη του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ότι για τους 

παραμεθόριους Δήμους δεν επιτρέπεται η μεταφορά προσωπικού 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου, αυτό τώρα 

περνάει by-pass.  

 Και πώς φαντάζεται λοιπόν τον Ιανουάριο ένας νησιώτης με 

επιβαρυμένο τον τόπο του με το φόρο προστιθέμενης αξίας; Τον 

φαντάζεται μέσα και τον βλέπει, γιατί η φαντασία με την 
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πραγματικότητα εδώ συμπλέουν, μέσα από έναν χάρτη 

πρωτοβουλιών αρνητικών γ ια τα νησιά, που δεν θα εξασφαλίζουν 

κανένα πόρο. Η αφαίρεση 10% των πόρων από τους 

προϋπολογισμούς, σημαίνει ακριβώς την αναντιστοιχία λόγων και 

έργων. Αυτό είναι το μείζον για εμένα και συγγνώμη που 

παρεμβαίνω.  

 Είμαστε υποχρεωμένοι να τελειώσουμε σε 45  λεπτά ακριβώς. 

Θα δώσω το λόγο με τη σειρά  των παρεμβαινόντων, όπως που 

ετέθη. Θα καλέσω τη Δήμαρχο Τήλου να πάρει το λόγο και μετά θα 

ετοιμάζεται ο Φώτης ο Μάγγος, ο Δήμαρχος Λειψών.  

Μ. ΚΑΜΜΑ –  ΑΛΙΦΕΡΗ:  Γεια σας.  

Επειδή έχουμε μπουχτίσει να ακούμε πολλά απαισιόδοξα 

παράπονα, προβλήματα, εγώ λέω να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Να 

πάω λίγο στα θετικά και να προχωρήσουμε με τα προβλήματα.  

Τα θετικά λοιπόν, ξεκινώντας με το νησί της Τήλου, είναι ότι 

μέσα σε όλες αυτές τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε στα 

προβλήματα, είναι  ότι η Τήλος, ένα μικρό νησί στα Δωδεκάνησα, 

των 500 μονίμων κατοίκων, έχει κερδίσει, έχει μπει στο πρόγραμμα 

το «HORIZON 2020», εκτελώντας ένα πολύ μεγάλο έργο με 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθιστώντας το νησί μας ως το 

πρώτο «πράσινο» νησί της Μεσογείου, με ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια, ενεργειακά 

αυτόνομα κατά 75% με ένα υβριδικό σύστημα, με αποθήκευση 

ενέργειας.  

Μία δεύτερη μεγάλη κατάκτηση της Τήλου, είναι η αύξηση του 

πληθυσμού. Όταν η Τήλος τη δεκαετία του ’90 είχε 270 κατοίκους, 

όταν το μοναδικό σχολείο που είχε στο νησί κινδύνευε να κλείσει 

και με την πλήρη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με 

τον τότε Δήμαρχο τον αείμνηστο τον Τάσο τον Αλιφέρη, με την 

αγορά του πλοίου, του δημοτικού πλοίου,  του «Tilos» του Sea Star, 

είχαμε μια αύξηση του πληθυσμού η οποία, αυτή τη στιγμή στο νησί 
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της Τήλου έχουμε για πρώτη φορά 20 νήπια στον βρεφονηπιακό και 

στο νηπιαγωγείο.  

Ένα άλλο μεγάλο κατόρθωμα της Τήλου και είμαι πάρα πολύ 

περήφανη για αυτό και ίσως ε ίμαι και η μοναδική Δήμαρχος που θα 

το πει από το βήμα αυτό, είναι η διαχείριση του προσφυγικού. Η 

Τήλος επέδειξε αλληλεγγύη, έδωσε μαθήματα ανθρωπιάς, ένα πολύ 

μικρό νησί, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καν να έχει το Λιμενικό, 

σκάφος για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων από τα απόκρημνα 

βράχια και παραλίες που τα άφηναν οι διακινητές, κατόρθωσε να 

φιλοξενήσει –  τα 2 μόνο τελευταία χρόνια θα σας πω, που είναι 

επίσημα καταγεγραμμένα –  πάνω από 6.500 πρόσφυγες και  

τελειώνοντας οι πρώτες εισροές μετά τη συμφωνία με  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία , το Κέντρο το οποίο 

δημιούργησε ο Δήμος, χωρίς καμία κρατική ενίσχυση, χωρίς καμία 

ευρωπαϊκή ενίσχυση, χωρίς κανένα κονδύλι από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, γιατί ως γνωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και η 

χώρα μας, ούτε και η  Πολιτεία, μας εμπιστεύεται τους Δήμους να 

διαχειριστούμε τα κονδύλια, αλλά εμπιστεύεται τις ΜΚΟ και τις 

κρατικές Οργανώσεις, κάτι το οποίο δεν θίχτηκε από κανέναν μας.  

Αυτόν λοιπόν το χώρο εμείς τον οργανώσαμε και αυτή τη 

στιγμή φιλοξενούμε, έχουμε μπει σε ένα Πρόγραμμα της Ύπατης 

Αρμοστείας μέσα στο οποίο δουλεύουν 14 άτομα, έχουμε 

δημιουργήσει 14 νέες θέσεις εργασίας, έχουν επιστρέψει στο νησί 

παιδιά της Τήλου τα οποία είχαν φύγει από το νησί γιατί δεν είχαν 

εργασίες και φιλοξενούμε 10 οικογένειες. 10 ο ικογένειες που είναι  

περίπου στα 80 άτομα. Φανταστείτε λοιπόν , στους 500 μόνιμους 

κατοίκους έχουμε 10 φιλοξενούμενους πρόσφυγες, Σύριους, οι 

οποίοι περιμένουν να μετεγκατασταθούν σε κάποια ευρωπαϊκή 

χώρα ή θα πάρουν μάλλον άσυλο στη χώρα μας.  

Λοιπόν, αυτά  είναι τα θετικά. Η Τήλος είναι NATURA, η Τήλος 

έχει παραλίες, είναι ένα νησί ευλογημένο, έχει κάμπο, έχει νερά, 

έχει χίλια δυο. Τι δεν έχει; Δεν φοβόμαστε την Τουρκία, όπως είπε 
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και η φίλη μου η Δήμαρχος της Κάσου. Δεν φοβόμαστε τους 

Τούρκους. Είμαστε εκε ί, τους αντιμετωπίζουμε, τους κυνηγάμε, 

όταν έρχονται και μας πετάνε τους ανθρώπους και τα παιδιά σαν 

τσουβάλια στις ακτές μας. Τα παιδιά της Τήλου, οι εθελοντές της 

Τήλου, 14 πλοία και διακινητές έχουν συλλάβει με τη βοήθεια των 2 

λιμενικών που υπήρχαν στο νησί. 14, τα 2 τελευταία χρόνια. Και 

μάλιστα παρακαλάμε το Λιμεναρχείο να έρθει να τα μαζέψει, να τα 

πάρει μέσα από το λιμάνι μας.  

Τι ζητάμε εμείς λοιπόν; Ζητάμε τα αυτονόητα. Εμείς λοιπόν τι 

θέλουμε; Θέλουμε να μείνουμε στο νησί μας, γιατί το αγαπάμε το  

νησί μας, γιατί είναι ο τόπος που μεγαλώσαμε και στον τόπο τον 

οποίο θέλουμε να γεννήσουμε και να πεθάνουμε εκεί. Λοιπόν, τι 

δεν έχουμε; Το βασικό. Αρρωσταίνουμε. Τι κάνουμε όταν 

αρρωσταίνουμε; Πάμε στην εκκλησία και ανάβουμε κεράκια και 

προσευχόμαστε. Γιατί; Το 2012, τον Μάρτιο του 2012 πέθανε ο 

Τάσος Αλιφέρης. Εκτός από Δήμαρχος, ήταν και γιατρός. Για 

ρωτήστε, δυστυχώς έφυγε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, έφυγε και ο 

Πάνος ο Κουρουμπλής, δυστυχώς, έφυγε. Ξέρετε γιατί; Γιατί 

υπήρξαν και οι δύο Υπουργοί Υγείας.  

Από το 2012 λοιπόν, που πέθανε ο Τάσος ο Αλιφέρης, που 

ήταν και γιατρός στο νησί, η Τήλος είναι χωρίς γιατρό. Ξέρετε γιατί; 

Γιατί η θέση του Διευθυντή, η οποία είναι καλυμμένη , εδώ και 10 

χρόνια, η γιατρός βρίσκεται, η Διευθύντρια του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου Τήλου, βρίσκεται αποσπασμένη στο Κέντρο 

Υγείας Τυρνάβου, στη Λάρισα. Το ίδιο συμβαίνει και για το 

Καστελόριζο, 20 χρόνια.  

Εάν αυτά δεν είναι εθνικά εγκλήματα, εδώ συντελείται εθνικό 

έγκλημα. Και μετά φωνάζουμε γιατί οι Τούρκοι απέναντι διεκ δικούν 

τα νησιά μας; Για ελάτε εσείς κάτω, που υπογράφετε τις αποφάσεις  

μετακίνησης των γιατρών και φέρτε τ ις οικογένειές σας, φέρτε τα 

παιδιά σας, φέρτε τα εγγόνια σας, ελάτε εσείς οι ίδιοι να ζήσετε 

εκεί. Μια απλή ίωση γαστρεντερίτιδας πάθαμε, ξέρετε τι  έγινε; Τους 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

“ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ” 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

«ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» 

03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016   

51 

πήρα τηλέφωνο, το σύμβουλο του Πρωθυπουργού, και σήκωσαν 

super puma από τη Ρόδο και έφεραν γιατρούς στην Τήλο. Ξέρετε 

γιατί; Μας είχαν αφήσει χωρίς γιατρό. Μας ξέχασαν. Έτσι απλά, 

μας ξέχασαν. Δεν τρέχει τίποτα.  

Λοιπόν, εξακολουθούμε να είμαστε χωρίς γιατρό. Το 

Υπουργείο βέβαια –  δεν μπορώ να τα βάλω και με το Υπουργείο –  

έχει βγάλει…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Μ. ΚΑΜΜΑ –  ΑΛΙΦΕΡΗ:  Έχω εκπαιδευτεί, ναι. Έχω κάνει 

ταχύρρυθμα.  

 Το Υπουργείο βέβαια έχει βγάλει πέντε φορές, αυτό μου λένε 

στο Υπουργείο, τον τελευταίο χρόνο έχει βγάλει πέντε φορές τη 

θέση του αγροτικού γιατρού. Έχει βγάλει τη θέση του Τάσου του 

Αλιφέρη. Για πρώτη φορά την έβγαλε. Δεν μπορώ να τους 

κατηγορήσω, δυστυχώς, δεν μπορώ. Μακάρι να μπορούσα να τους 

κατηγορήσω. Δεν έρχονται όμως. Πώς να έρθουν, ρε παιδιά; Δώστε 

κίνητρα, ρε παιδιά. Δώστε κίνητρα. Δηλαδή τι θέλετε; Η άλλη λύση 

ποια είναι; Δεν μπορούμε –  λέει –  στενευόμαστε από τα μνημόνια. 

Ποια μνημόνια; Τα μνημόνια δηλαδή υπάρχουν μόνο για αυτά τα 

νησιά; Δώστε κίνητρα. Διαφορετ ικά τα ερημώνουμε.  

 Ξέρετε όμως κάτι; Αν ερημώσουν αυτά τα νησιά, ξέρετε πόσα 

θα χρειαστεί να καταβάλλουν από τον κρατικό κορβανά για να 

αγοράσουν εξοπλιστικά για να φυλάνε τα νησιά που θα γίνουν 

βραχονησίδες; Πολύ περισσότερα.  

 Λοιπόν, τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα, περιμένουμε, 

περιμένουμε, περιμένουμε.  

 Πάμε στο επόμενο.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Μ. ΚΑΜΜΑ –  ΑΛΙΦΕΡΗ:  Όχι, το επόμενο σας αφορά. Έχει να κάνει 

με τις συγκοινωνίες. Πείτε μου κάτι, με πολλή αγάπη σας το λέω. Η 

ΚΕΔΕ μετέχει στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, σωστά; 

Σωστά, κύριε Αγγελόπουλε; Για πείτε μου, έχουμε παρουσία εκεί; 
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Πηγαίνουμε; Να σας πω και την άλλη μου ιδιότητα. Είμαι 

Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών και από 

πέρυσι το Σεπτέμβρη, γιατί δεν τα γνωρίζετε και δυσ τυχώς δεν 

βλέπω και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών να είναι εδώ και δεν 

έχει προσκληθεί το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών να είναι εδώ, 

μεγάλο λάθος.  

 Από πέρυσι το Σεπτέμβρη λοιπόν, έχουμε την Αντιπροεδρία 

στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών. Για πεί τε μου 

λοιπόν, πόσες είναι οι παρουσίες της ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο 

Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών; Γιατί εμείς, επειδή πηγαίνουμε εκεί, 

δεν είναι πολλές. Θα σας φέρω τις παρουσίες. Δυστυχώς δεν είναι 

πολλές.  

 Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση και 

πιο  ενεργή και πιο δυναμική για τα μικρά νησιά. Γιατί τα νησιά, 

κύριε Αγγελόπουλε, πεθαίνουμε. Δεν έχουμε αεροπλάνα, δεν 

έχουμε αεροδρόμια και είμαστε εκεί και παλεύουμε. Δεν είναι μόνο 

τα μεγάλα νησιά. Τα μικρότερα νησιά έχουν το μεγαλύτερο 

πρόβλημα. Και έχουν αποξηλωθεί τα μικρότερα νησιά. Τα μικρά 

νησιά αιμορραγούν, φεύγει ο κόσμος.  

 Γρήγορα στα υπόλοιπα. Οικονομικός στραγγαλισμός των 

Δήμων. ΚΑΠ. Δεν χρειάζεται να σας πω, 60% κάτω και τα λοιπά. 

Εμείς παίρνουμε τις επιχορηγήσεις μας βάσει των κατοίκων. 13 

νησιά είμαστε κάτω από 1.000 κατοίκους. Σωστά, Δήμαρχε Γαύδου; 

Λοιπόν, τα 5 από αυτά είμαστε στα Δωδεκάνησα, νοτιοανατολικό 

Αιγαίο. Σας λέει κάτι αυτό; Δίπλα στην Τουρκία, χεράκι –  χεράκι. 

Είμαστε 829 βάσει απογραφής, το καλοκαίρι όμως περνάμε τις 

3.000 και  τις 4.000. Φανταστείτε λοιπόν τι χρειάζεται αυτός ο Δήμος 

ο έρμος. Υπόψη ότι εγώ είμαι η μοναδική Δήμαρχος, είμαι ο 

μοναδικός Δήμος που εδώ και 5 χρόνια δεν παίρνω ούτε 1 € ΚΑΠ. 

Ξέρετε γιατί; Γιατί όλοι οι ΚΑΠ είναι δεσμευμένοι και πηγαίνουν 

στην εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης. Ξέρετε γιατί; Γιατί ο Δήμος της 

Τήλου φρόντιζε να πληρώνει τις υποχρεώσεις προς τα Ασφαλιστικά 
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Ταμεία και τώρα δεν μπορούμε να μπούμε πουθενά. Ενώ οι Δήμοι 

οι οποίοι χρώσταγαν στα Ασφαλιστικά Ταμεία, έχουν πάρει κάτι 

δάνεια που ξεχρεώνονται σε εκατό, σε διακόσια, σε χίλια χρόνια. 

Εμείς, που ήμασταν εντάξει απέναντι στο έρμο το κράτος και μια 

ζωή είμαστε εντάξει απέναντι στο έρμο το κράτος, δεν μπορούμε να 

κάνουμε τίποτα. Καθόμαστε και πετροβολούμε τον ήλιο.  

 Τα έσοδα του Δήμου σας λέω.  Το 2015, 100.000 €, ίδια 

έσοδα. Ας έρθουν να λειτουργήσουν το Δήμο.  

Τέλος διανυκτέρευσης. Μην τρελαθούμε τώρα. Θα το πάρουν 

και αυτό; Μην τρελαθούμε.  

Κινητικότητα, και κλείνω. Εάν αφήσουν την κινητικότητα 

ανοιχτή και στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους, πα ιδιά, θα 

κλείσουν. Εγώ ξέρετε τι  λέω; Αν μπορέσουν να βάλουν ροδάκια στα 

κτίρια των Δήμων, να πάρουν… Ο τελευταίος που θα φύγει, που 

μάλλον θα είναι και  ο Δήμαρχος, τσουλώντας να πάρει και το κτίριο 

μαζί του, γιατί το κλείσαμε το μαγαζί. Άντε γεια, τελειώσ αμε.  

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Καταρχήν να πω, αγαπητή συνάδελφε, ότι 

απευθύνεσαι σε αυτοδιοικητικούς. Δήμαρχοι είμαστε.  

 Όσον αφορά το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, έχουμε 

άποψη, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε οργανώσει εντός της ΚΕΔΕ 

εκδηλώσεις, έχουμε συνεργασία, θα…  

Μ. ΚΑΜΜΑ –  ΑΛΙΦΕΡΗ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Όχι, δεν λέω για το ΔΑΦΝΗ, για το Δίκτυο Πολύ 

Μικρών Νησιών, το εξειδικεύω.  

 Θα απαντήσει ο κύριος Δαμουλάκης τώρα για το θέμα της 

παρουσίας, της ουσιαστικής παρουσίας και συμμετοχής στο ΣΑΣ. 

Το υψηλό πολιτικό ανακλαστικό της νέας Προέδρου του Κογκρέσου 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, την οδηγεί να κάνει μια 

ελάχιστη παρέμβαση με βάση την εμπειρία που έχει αποκτήσει και 

πριν πάει στην Ολομέλεια, από τη σημερινή συζήτηση,  πριν δώσω 

το λόγο στο Φώτη.  
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 Ο Γεράσιμος.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Επειδή ήμουν δίπλα, συζητάγαμε εκεί πέρα για 

ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και τα λοιπά, που είναι πολύ μεγάλο θέμα και έκανα 

μια παρέμβαση.  

 Θα ήθελα να ακούσω…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Είπε ότι δεν έχουμε παρουσία στο ΣΑΣ.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Είπατε ότι δεν έχουμε παρουσία στο ΣΑΣ;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ναι. Τόσο συχνή.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Πώς το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα;  

Μ. ΚΑΜΜΑ –  ΑΛΙΦΕΡΗ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Ακούστε. Έστειλα λοιπόν, για να σας το πω και 

αυτό, για να το κλείνουμε. Διάβασα και εγώ ένα mail , του κυρίου 

Κεχαγιόγλου, ότι στο ΣΑΣ που έγινε στην Κρήτη, δεν παρευρέθηκε 

εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Και του απάντησα ότι 

πριν κάποιος γράψει και βάζει θαυμαστικά, να βλέπει πού πρέπει 

να είναι ο Δήμαρχος ή ο Δημοτ ικός Σύμβουλος που με εκπροσωπεί, 

τη συγκεκριμένη ημέρα.  

 Ήμαστε λοιπόν στο Βόλο, στο Έκτακτο Συνέδριο της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων, που είναι πολύ σημαντικότερα θέματα. 

Και είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι επειδή εμείς δεν 

θα μπορούμε να είμαστε εκεί λόγω του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που 

υποχρεούμαι να είμαι εγώ  εκεί μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, να 

το μεταθέσει για  μία εβδομάδα και δεν γινόταν.  

 Ως εκ τούτου λοιπόν, πριν φτάσετε σε αυτό το οποίο λέτε, δεν 

θέλω να πω καταγγελία ή κάπως αλλιώς…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Αναφορά.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Αναφορά και τα λοιπά. Καλά είναι να βλέπετε το 

σύνολο και όχι τη μεμονωμένη πράξη που θέλετε να παρουσιάσετε 

ότι έγινε. Να δείτε και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης την περίοδο που είμαι εγώ στο Σ ΑΣ, εν 

σχέσει με τις προηγούμενες φορές, που πράγματι σας έστελναν 

φωτογραφίες αλλά δεν είχε πάει κανένας, γιατί τότε εκπροσωπούσα 
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το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, όταν και πάλι με είχαν τιμήσει οι 

συνάδελφοί μου οι ξενοδόχοι, στο ΣΑΣ.  

 Ως εκ τούτου λοιπόν, θεωρώ ότι  είναι ατυχές το παράδειγμα 

αυτό που φέρατε ή την αναφορά την οποία  κάνατε  

 Και σας είπα και κάτι άλλο να σας πω. Δεν έχω κλείσει το 

τηλέφωνό μου σε κανέναν ή το mail μου, προκειμένου να πάρω 

προτάσεις και να πάω να διεκδικήσω. Και είναι προς τιμή ν του 

κυρίου Θεοτοκά, ο οποίος Προεδρεύει, του Γενικού Γραμματέα, ο 

οποίος πρώτα από όλους ακούει τη θέση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Κυρία Πρόεδρε, κυρία Μόσλερ. Για μια πολύ 

σύντομη παρέμβαση, για 1 λεπτό.  

Γ. ΜΟΣΛΕΡ ΤΟΡΝΣΤΡΟΜ:   - ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ -  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Επιτρέψτε μου να μεταφράσω :  

 «Αγαπητοί Δήμαρχοι, καλώς ήρθατε και από εμένα. Χαίρομαι 

πάρα πολύ που είστε εδώ. Δεν ξέρω ακριβώς από ποιες περιοχές 

έρχεστε, παρ’ όλα αυτά γνωρίζω λίγο –  πολύ πώς είναι  το να ζει 

κανείς και να προέρχεται από μία τέτοια μικρή, απομονωμένη ίσως 

νησιωτική περιφέρεια.  

 Εμείς από το Συμβούλιο της Ευρώπης είχαμε τη δυνατότητα 2 

χρόνια πριν να επισκεφτούμε ορισμένα από τα δικά σας νησιά και 

να καταγράψουμε ορισμένα από τα προβλήματά σας, προ κειμένου 

να συντάξουμε μία έκθεση παρακολούθησης, ακριβώς πάνω σε 

αυτά τα προβλήματα.  

 Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της έκθεσης 

παρακολούθησης που έχει εκπονηθεί από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, πάντως μπορείτε επικοινωνώντας με το Συμβούλιο, να τη 

λάβετε και να δείτε τι  έχουμε καταγράψει εμείς εκεί όσον αφορά την 

κατάσταση όπως μπορέσαμε να την αποτυπώσουμε.  

 Είναι, όπως είπα, εδώ πάρα πολλοί Δήμαρχοι, ο Δήμαρχος 

της Ρόδου, η Δήμαρχος της Τήλου που μόλις μίλησε, μας είπαν 
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πάρα πολύ ουσιώδη πράγματα  σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, σε ένα μικρό νησί όπως η Τήλος, 

το να έχει κανείς μόλις 550 κατοίκους και τόσο μεγάλο αριθμό 

προσφύγων να διαχειριστεί, είναι ήδη μία πάρα πολύ ιδιαίτερη και 

δύσκολη κατάσταση».  

Γ. ΜΟΣΛΕΡ ΤΟΡΝΣΤΡΟΜ:  - ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  «Σε κάθε περίπτωση, είναι πάρα πολύ διαφορετικό το 

να βρίσκεται κανείς στο σπίτι του και να ακούει για αυτά τα 

προβλήματα ή στο γραφείο του, σε σχέση με το να βρίσκεται εδώ, 

ανάμεσά σας και να μαθαίνει για την πραγματι κή κατάσταση από 

εσάς τους ίδιους.  

 Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης εκπροσωπεί και 

αποτελείται από 47 κράτη –  μέλη, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή 

αποτελεί ένα είδος πολύ μεγάλης, ευρείας πλατφόρμας μέσα από 

την οποία και τα δικά σας θέματα μπορούν καλύτερα να καταστούν 

γνωστά μεταξύ των υπολοίπων κρατών –  μελών του Συμβουλίου 

της  Ευρώπης».  

Γ. ΜΟΣΛΕΡ ΤΟΡΝΣΤΡΟΜ:  - ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  «Καθώς σας άκουγα, ήταν ένα σωρό πράγματα αυτά 

που σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να συζητήσω περαιτέρω μαζί σας, 

πάρα πολλές σκέψεις που δημιουργήθηκαν στο μυαλό μου, καθώς 

έγινα κοινωνός όλων αυτών των προβλημάτων και θα ήθελα επίσης 

να σας πω ενδεχομένως και άλλα πράγματα από αυτά που η ίδια 

βίωσα στο πλαίσιο της αποστολής παρακολούθησης που κάναμε 

στην Ελλάδα.  

 Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορώ να μακρηγορήσω 

περισσότερο, πρέπει  να μιλήσω και δίπλα στη συνεδρίαση της 

Ολομέλειας. Να μην ξεχνάμε όμως πόσο σημαντική και πόσο ζωτική 

μπορεί να είναι  η συνέχιση της συνεργασίας μαζί μας.  

 Σας ευχαριστώ και πάλι».  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μόσλερ 

Τόρνστρομ για την παρουσία της εδώ, στο Συνέδριό μας. Το 
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Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είπαμε, 47 κράτη, 648 αιρετοί, 

200.000 Δήμοι, Κοινότητες και Περιφέρειες εκπροσωπούνται στον 

Διεθνή αυτό Οργανισμό.  

 Ο Δήμαρχος και πολύ φίλος, Φώτης Μάγγος.  

Φ. ΜΑΓΓΟΣ:  Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του ΣΕΤΕ, κυρίες και 

κύριοι, αγαπητοί φίλοι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κάθε 

φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια εκδήλωση, μπαίνω σε ένα 

μεγάλο δίλημμα. Αν θα πρέπει να μιλήσω ή να μη μιλή σω.  

Στο να μη μιλήσω με οδηγεί η σκέψη ότι μου ηχεί άσχη μα, 

σαν μια άσχημη ηχώ να ξανακούω τη φωνή μου να λέει τα ίδια 

πράγματα και να νιώθω αυτό το άσχημο συναίσθημα της μιζέριας. 

Όμως κάθε φορά το ακροατήριο έχει διαφορετική σύνθεση. Άρα 

λοιπόν, αυτό με  κάνει να αποφασίζω ότι πρέπει να μιλήσω, έστω 

και αν κάποιοι τα έχουν ξανακούσει.  

Ακούγοντας τη συνάδελφο από την Τήλο, τη Μαρία την 

Καμμά, σε μια άλλη εκδήλωση τον Βασίλη τον Μαράκη από τη 

Σίκινο, σκεφτόμουν ότι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου 

Αιγαίου  δεν πρέπει να λέγεται έτσι, θα έπρεπε να λέγεται  Σύλλογος 

Αναξιοπαθούντων. Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατο.  

ΦΠΑ. Δεν θα μπω στο θέμα των επιχειρήσεων, είναι η 

ταφόπλακα, δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Θα  το βάλω με μια άλλη 

προσέγγιση. Πόσο κοστίζει στο  Δήμο; Εγώ έχω έναν 

προϋπολογισμό που διαχειρίζομαι τα τακτικά μου έσοδα και άρα το 

Τεχνικό μου Πρόγραμμα και τις μελέτες μου, γύρω στα 400.000. 

Πού ακούστηκε τα 100.000 να μου τα ξαναπαίρνει το κράτος, γιατί; 

Για να πάω νερό σε όλες τις γειτονιές και αποχέτευση. 400.000 το 

κράτος θα μου παίρνει τα 100.000.  

Πάμε στο άλλο θέμα. Γιατρός. Εδώ και 4 χρόνια –  έφυγε ο 

κύριος Γεωργιάδης –  με απόφασή του αποσπάστηκε ο ένας και 

μοναδικός γιατρός, παθολόγος, του νησιού, ήταν μια ιδιάζουσα 

περίπτωση, δεν τον κατακρίνουμε για αυτό, αλλά από τότε δεν έχω 

μόνιμο γιατρό. Το αποτέλεσμα. Έρχεται αντικαταστάτης ο οποίος 
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κοστίζει 4.000 € στο κράτος, είναι 65 € η ημερήσια αποζημίωση συν 

ο μισθός του, συν κάποια έξτρα που παίρνει, εισιτήρια και τα λοιπά, 

κοστίζει 4.000 και αυτοί  επιμένουν να δίνουν 1.300. Δεν θα έρθει. 

Είναι απλά τα πράγματα.  

Κινητικότητα. Το πρώτο πράγμα που ρωτάει κάποιος και  για 

διακοπές να έρθει ακόμα στα νησιά, είναι: τι  δομές έχετε, ρε παιδιά; 

Έχετε τράπεζα; Έχετε φαρμακείο, έχετε γιατρό; Όταν του λες ότι 

κάποια από αυτά δεν υπάρχουν, λέει: γεια σας. Για διακοπές. Πόσο 

μάλλον να αποφασίσει, έχοντας φτιάξει και τη ζωή του, που οι 

περισσότεροι… έτσι είναι, να έρθει στους Λειψούς για να γίνει 

δημοτικός υπάλληλος. Από έναν άλλο μεγαλύτερο Δήμο, με όλες τις 

ανέσεις, με αεροδρόμια, με τα μαγαζιά του, με τις υπηρεσίες του.  

Θέλω να μιλήσω στοχευμένα. Η περιπτωσιολογία κουράζει 

πολλές φορές, αλλά είναι ανάγκη να δούμε ορισμένα πράγματα για 

να καταλάβουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτή η οριζόντια λογική 

και η οριζόντια αντιμετώπιση, εμάς μας έχει καταστρέψει. Δεν είναι 

το ίδιο πράγμα.  

Σας λέω ένα παράδειγμα. Για να έρθω εδώ, ξόδεψα τη μισή 

μου αντιμισθία. Και όποιος θέλει, έχω την απόδειξη του 

πρακτορείου, να του τη δείξω. Για αυτό υπήρχε το 30% ο μειωμένος 

συντελεστής  ΦΠΑ. Τα προϊόντα εκεί κοστίζουν διπλάσια. Εμείς το 

νερό, επειδή δεν είναι πόσιμο, το παίρνουμε εμφιαλωμένο. Κοστίζει 

δυο φορές παραπάνω από ότι στην Αθήνα. Μια οικογένεια 4 

ατόμων θέλει 150 € το μήνα για νερό στα νησιά.  

Και αυτό είναι βέβαια σε συνάρτηση  με το επόμενο που ήθελα 

να θίξω, το συγκοινωνιακό. Έχω κάνει 1.000 μίλια. Πήγα Ρόδο, 

εδώ, ξανά Ρόδο και από εκεί καταμαράν Λειψούς. Το χειμώνα. Είναι 

άλλη εικόνα αυτή που έχετε οι περισσότεροι. Το καλοκαίρι είναι 

παράδεισος. Τον χειμώνα είναι τελείως το αντίθετο. Οι κοινωνίες 

πρέπει να είναι οχυρωμένες, για να μην είναι λεία στις επιβουλές 

του κάθε παρανοϊκού ηγέτη που θέλει να γίνει ο επόμενος Κεμάλ.  
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Προσλήψεις. Η κυρία Γεροβασίλη χθες, επίχαιρε, διότι είπε 

ότι το ’17 θα γίνει 1 προς 4 και το ’18, 1 προς 3, οι προσλήψεις. 

Στους Δήμους που έχουν μηδέν Π.Ε. και Τ.Ε., τι  θα γίνει; Θα 

πρέπει να απολυθούν πόσοι; Αφού είναι 1 προς 3 και 1 προς 4. 

Βλέπετε ότι η αντιμετώπιση είναι οριζόντια;  

Παράδειγμα. Οι Π.Ε. και οι Τ.Ε. σε εμένα είναι μηδέν. Άρα 

λοιπόν ποιες ε ίναι οι προτάσεις και δικαιολογήστε μου αυτή τη 

μιζέρια, αν βγάζω μιζέρια, όταν λες πενήντα φορές τα ίδια 

πράγματα και δεν υπάρχει καμία αλλαγή και καμία στόχευση για να 

λυθούν.  

Κατακλείδα. Θέλω πάντα να είμαι λακωνικός. Πρώτα πρέπει 

να αλλάξουμε τις δομές, πρώτα θα πρέπει να ενισχύσουμε τις 

κοινωνίες με υπηρεσίες και ύστερα να πηγαίνουμε να κάνουμε 

νομοσχέδια. Γιατί όλα τα άλλα είναι για κατανάλωση.  

Και θέλω, κλείνοντας, ο Υπουργός είναι  και 

φιλοαριστοτελικός, του το είχα πει και κατ’ ιδίαν, να το ακούσε τε και 

εσείς, ο Αριστοτέλης έχει πει: δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο, από 

την ίση μεταχείριση των άνισων. Το Αιγαίο είναι ακριβό, αλλά είναι 

και μονάκριβο. Θα δανειστώ τη φράση του Δημάρχου της Ρόδου.  

Ευχαριστώ πολύ.  

Ι. ΤΣΙΑΜΗΣ:  Καλημέρα σας, είμαι ο Γιάννης ο Τσιάμης, είμαι ο 

Πρόεδρος στην Επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Να σας ανακοινώσω κάτι. Σε συνεργασία και με την Επιτροπή 

του κυρίου Αγγελόπουλου και του Μάκη του Δαμουλάκη έχει 

προταθεί στο ψήφισμα στο Συνέδριο η υποστήριξη των μικρών 

νησιωτικών και μικρών ορεινών Δήμων, σε πιλοτική εφαρμογή, διότι 

όπως μπορεί να ξέρετε, βρίσκεται η υποστήριξη των μικρών νησιών 

σε ένα ξεχωριστό κομμάτι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα, που όμως δεν έχει ξεκινήσει διότι 

υπάρχει αιρεσιμότητα στα έργα πληροφορικής στο ΕΣΠΑ.  
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 Εμείς λοιπόν εδώ και ένα χρόνο, επειδή έχουμε πρωτόκολλο 

συνεργασίας και έχουμε data center ως ΚΕΔΕ μέσα στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, εκεί που είναι το TAXIS, 

έχουμε τη δυνατότητα, σε συμφωνία με το Υπουργείο, να 

χρησιμοποιούμε το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, που σημαίνει ότι 

έχουμε …(πρόβλημα ήχου)… να φιλοξενήσουμε μια υποστήριξη 

απομακρυσμένη σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για 

τα μικρά νησιά και τους μικρούς ορεινούς, προχωράμε σε 

συνεννόηση με τους συναδέλφους, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει 

πρόβλημα και θα ψηφιστεί, σε μια πιλοτική εφαρμογή με 4 –  5 

μικρά νησιά και άλλους 4 –  5 μικρούς ορεινούς Δήμους, έτσι ώστε 

να τους δώσουμε την δ ιοικητική υποστήριξη που τώρα με δυσκολία 

έχουν.  

Και πιο συγκεκριμένα, αυτό το οποίο έχουμε πει να μπει, 

είναι: την άμεση προώθηση πιλοτικής εφαρμογής υποστήριξης των 

μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ψηφιακά η αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία τους 

και η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.  

Αυτό εμείς σαν Επιτροπή το έχουμε εξειδικευμένο, ήδη θα 

πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχουμε απόφαση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, για να κάνουμε την πλατφόρμα του ΙΤΑ με την ΚΕΔΕ, η 

οποία είναι πλατφόρμα ενημέρωσης, κατάρτισης, από τον Ψηφιακό 

Δήμο. Άρα και το κομμάτι της εκπαίδευσης της απομακρυσμένης 

πιστεύουμε να το λύσουμε. Και το τελευταίο μας, το οποίο 

φαντάζομαι τον επόμενο μήνα, είναι και ένα help desk για όλη αυτή 

την υποστήριξη.  

Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς να είναι όραμα, αλλά με 

πρωτόκολλα συνεργασίας, είμαστε ο μοναδικός φορέας στη 

Δημόσια Διοίκηση ο οποίος διαθέτει κάθετη και οριζόντια υποδομή 

στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και για αυτό, 

Μιχάλη, μας  φώναξε και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, 

για να προχωρήσουμε.  
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Ότι θέλετε, στη διάθεσή σας. Ξέρουμε από τους συναδέλφους 

και από τις Επιτροπές και από τον Σάββα με την επικοινωνία που 

έχουμε  και τον Μάκη και τον Μιχάλη, τις δυσκολίες, ιδιαίτερα των 

μικρών νησιών και των ορεινών βέβαια, που είναι μικρές οι 

διαφορές και θα είμαστε σε στενή συνεργασία για όλη αυτή την 

πιλοτική δράση, που πιστεύω ότι θα είναι καταλυτική.  

Ότι θέλετε, στη διάθεσή σας για ένα λεπτό. Μιχάλη, 

ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσιάμη, που κάνει 

εξαιρετική δουλειά στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στο 

Συμβούλιο. Αυτή η πλατφόρμα είναι ένα πολύ χρηστικό εργαλείο, 

είναι μια σημαντική συνεισφορά μέσα στη ζοφερή και υφεσιακή 

πραγματικότητα.  

 Ο κύριος (…),  που ξέχασα να τον παρουσιάσω, ο Σάββας, 

είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής και 

βεβαίως Ροδίτης, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει επικυριαρχία.  

 Ο κύριος Λαρδάς.  Ο κύριος Λαρδάς μιλάει πολύ γιατί πάντοτε 

είναι οργανωμένος, θα τον παρακαλέσουμε να…  

Ν. ΛΑΡΔΑΣ:  Συνάδελφοι, εκ μέρους του Δήμου Ικαρίας, αλλά και 

των αιρετών με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, σε όλους τους Δήμους το 

Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, θα προσπαθήσουμε να 

συμβάλλουμε λίγο στη σημερινή συζήτηση, λέγοντας κάποια 

πράγματα τα οποία σε αρκετούς από εσάς ενδεχομένως να 

ακούγονται λίγο κόντρα τέμπο με τα όσα μέχρι στιγμής έχουν 

ακουστεί.  

Εμένα προσωπικά λίγο έτσι και με μία σκωπτική διάθεση, με 

αναστάτωσε λίγο και ο τίτλος της Θεματικής. Εκείνο το: 

μετατρέπουμε τα προβλήματα σε ευκαιρία, μου θύμισε λίγο εκείνη 

την Παγκάλεια ρήση ότι το μνημόνιο είναι ευκαιρία, είναι ευτυχία. 

Αλλά αυτό είναι προσωπικό, είναι δικό μου. Είναι δικό μου λέω, δεν 

σημαίνει ότι είναι αυτή η πρόθεσή σας.  
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Συνάδελφοι, πιστεύω ότι ο σημερινός λόγος που γίνεται αυτή 

η διαδικασία, είναι  να εξειδικεύουμε προτάσεις που αφορούν τους 

νησιωτικούς Δήμους, έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες 

που συναντιούνται σε αυτούς, από την υλοποίηση της 

εφαρμοζόμενης πολιτικής που ασκούν διαχρονικά και απαρέγκλιτα 

όλες οι κυβερνήσεις της χώρας. Αλλά παράλληλα, να 

προσδιοριστούν και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των 

ιδιαιτεροτήτων, που βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο από την τοπική 

έκφραση στα νησιά, της κεντρικής πολιτικής.  

 Όπως για παράδειγμα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

αρκετοί Δήμοι με την έλλειψη προσωπικού. Πρόβλημα που παίρνει 

εκρηκτικές διαστάσεις σε Δήμους όπως της Κάσου, της Σίκινου, της 

Γαύδου, σε Δήμους γενικότερα που χωρίς να έχουν ουσιαστικά 

προσωπικό, έχουν να αντιμετωπίσουν όλες τις αρμοδιότητες και τις 

ευθύνες που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσία.  

Επίσης πιστεύω ότι επιβάλλεται  να ασχοληθούμε  και με 

θέματα που αν και δεν  είναι άμεσες αρμοδιότητες της Τοπικής 

Διοίκησης, αποτελούν θέματα προτεραιότητας για τα νησιά της 

χώρας, όπως οι  συγκοινωνίες και η  υγεία.  Θέματα που αφορούν 

τους Δήμους, αλλά δεν εξαρτάται η αντιμετώπιση τους μόνο από 

αυτούς.  Για παράδειγμα, η διαχείριση των απορριμμάτων, 

προβλήματα του πρωτογενούς τομέα  και μια σειρά άλλα ζητήματα.  

Να αναφερθώ επιγραμματικά στην υπόθεση του ΦΠΑ. 

Πιστεύω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει  ότι πρέπει να διατηρηθεί ο 

μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στη νησιωτική Ελλάδα. Όμως, ο 

τρόπος που αυτό προτείνεται με βάση την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, όπου θέτει ως στόχο να εξασφαλιστεί η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μεταφορών, τουλάχιστον 

εμάς μας δημιουργεί αν όχι αντίθεση, έναν προβληματισμό.  Γιατί με 

τον τρόπο που αναδεικνύεται το θέμα, έχει σαφή  αναφορά στην 

διευκόλυνση του τουριστικού και εφοπλιστικού κεφαλαίου ,  

παραγνωρίζοντας ότι το κόστος της μεταφοράς δεν έχει να κάνει με 
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το ΦΠΑ , αλλά το ποιος έχει στα χέρια του τις ακτοπλοϊκές 

συγκοινωνίες, τον σχεδιασμό τους  και μια σειρά άλλες 

παραμέτρους.  

Άρα η ΚΕΔΕ με αυτό τον τρόπο –  πάντα κατά τη γνώμη μας –  

παίρνει σαφή πολιτική θέση που βρίσκεται απέναντι από τα 

συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας των κατοίκων των 

νησιών  και των επισκεπτών.  

Και ρωτάμε:  γιατί δεν θα μπορούσε η ΚΕΔΕ, στην λογική της 

διατήρησης του μειωμένου ΦΠΑ, να διεκδικήσει έστω την 

κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης,  έστω 

για τα νησιά, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της διαβόητης  

«νησιωτικότητας»  αλλά ταυτόχρονα διεκδικώντας και την μείωση 

του κόστους ζωής για την συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων 

των νησιών και όχι μόνο μιας κατηγορίας επιχειρηματιών, όπως 

αυτές που αναφέρθηκαν.  

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο ερχόμενοι στη σημερινή 

συνεδρίαση, να έχουμε ένα εισηγητικό κείμενο από την Επιτροπή 

Νησιωτικής Πολιτικής και από την Επιτροπή Τουρισμού, ούτως 

ώστε να μπορούμε όλοι από καλύτερες θέσεις και με καλύτερη 

προετοιμασία να συμβάλλουμε στην διαδικασία διαβούλευσης, η 

οποία πιστεύω ότι είναι αυτή η οποία, θεωρητικά τουλάχιστον, 

επιδιώκεται σε ένα συνέδριο, αν και η προσωπική μου πάλι 

εκτίμηση αυτές τις 3 ημέρες, είναι ότι παρακολουθώ ένα σεμινάριο 

επιχειρηματικότητας, το οποίο δυσκολεύομαι αρκετές φορές να 

κατανοήσω, παρά ένα συνέδριο όπου οι εκπρόσωποι των Δήμων 

της χώρας προσπαθούν, θέτοντας τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν, να βρούμε έναν τρόπο να πάμε μπρος.  

Σε ότι αφορά το ζήτημα που διαπραγματεύεται…  

Καταρχήν μια διευκρίνιση. Η μελέτη θα παρουσιαστεί, δεν θα 

έχει συζήτηση πάνω στη μελέτη. Θα προσπαθήσω λοιπόν να πω 

δυο –  τρεις κρίσεις και πάνω στη μελέτη.  
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Το ενδεχόμενο, συνάδελφοι, της εκπόνησης ενός σχεδίου που 

θα προτείνει λύσεις στα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιωτικών 

συμπλεγμάτων, πιστεύω  μας βρίσκει όλους σύμφωνους.  

Ωστόσο το βασικό ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει 

ως αιρετούς νησιωτικών περιοχών ,  είναι αν η συγκεκριμένη 

ενέργεια  και ο εν λόγω σχεδιασμός,  θα πρέπει να υλοποιηθεί, 

έχοντας ως απαρέγκλιτο στόχο την εφαρμογή των κατευθύνσεων 

των ευρωπαϊκών στρατηγικών που αναφέρονται και στη μελέτη, 

αλλά και στα γενικότερα κείμενα που συζητάμε τουλάχιστον στην 

Επιτροπή Νησιωτικών Πολιτικών.  

Ή έχοντας εναλλακτικά ως βασική στόχευση , την πραγματική 

αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων των νησιωτικών 

περιοχών . Είναι δηλαδή πολύ βασικό , κατά την άποψη μας,  σε ποια 

κατεύθυνση και με ποια κριτήρια  θα εκπονηθεί ο όποιος 

σχεδιασμός και θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες κατευθύνσεις, 

έχοντας υπόψη  ότι  η Ε.Ε είναι ουσιαστικά μια οικονομική ένωση, 

που λειτουργεί και κινείται με βασικό κριτήριο τη προώθηση των 

οικονομικών κατά βάση σχεδιασμών της.  

Χαρακτηριστικό που αντιλαμβάνεται η μέχρι στιγμής 

συζήτηση, τόσο από τη μελέτη του ΙΤΑ , όσο και από τα εισηγητικά 

κείμενα της ΚΕΔΕ, την όλη αυτή συζήτηση, είναι ότι  τα αίτια των 

προβλημάτων των νησιωτικών συμπλεγμάτων όσο και η 

κατεύθυνση αντιμετώπισής τους, εστιάζεται στο γεγονός της 

ασυνέχειας, στο ότι δεν είναι εξωστρεφής η οικονομία των νησιών. 

Δεν αμφισβητείται καθόλου το θεσμικό πλαίσιο που έχει  επιβληθεί 

στη χώρα μας από την Ε.Ε ., με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια των 

μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Δεν αμφισβητείται επίσης καθόλου  η 

λογική που αποδίδει τα προβλήματα της νησιωτικότητας  στον 

κατακερματισμό των αγορών, στην εδαφική ασυνέχε ια που είπαμε 

νωρίτερα. Γίνεται κατά τη γνώμη μας πάντοτε σαφές ότι η σημερινή 

συζήτηση  κινείται εντός των κατευθύνσεων της Ε.Ε.  
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Καταβάλλεται δε προσπάθεια να πεισθούμε ότι μέσω των 

προτεινόμενων  δράσεων, θα προωθηθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των 

νησιών με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, όταν σε όλους μας είναι 

γνωστό ότι βασικό συστατικό στοιχείο της καπιταλιστικής 

οικονομίας είναι η ανάπτυξη όπου υπάρχουν ευνοϊκοί όροι για το 

κεφαλαίο, γεγονός που δεν συμβαδίζει με το στόχο της ισόρροπης 

ανάπτυξης  ποτέ και πουθενά.  Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα 

πώς λειτούργησε αυτή η κατάσταση στην αποβιομηχάνιση της 

Βορείου Ελλάδας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΛΑΡΔΑΣ:  Συνάδελφοι, ήμουν εξαιρετικά υπομονετικός, άκουσα 

όλες τις απόψεις, εκφράζω μειονοτικά, αν θέλετε, μία διαφο ρετική 

άποψη, αλλά επιτρέψτε μου να την εκφράσω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΛΑΡΔΑΣ:  Μα δεν φταίω εγώ που αργήσαμε, συνάδελφε, με μία 

ώρα καθυστέρηση. Εγώ ήμουν εδώ στις 9.30.  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  Εγώ ήμουν στις 9.00.  

Ν. ΛΑΡΔΑΣ:  Καλά, εγώ ήμουν στις 8.00, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε 

εκεί.  

 Λοιπόν, η επιστημονική τεκμηρίωση που έχει η μελέτη, κανείς 

δεν αμφισβητεί ότι είναι και αναγκαία και χρήσιμη. Όμως η 

επιστημονική τεκμηρίωση, κατά τη γνώμη μου, συνάδελφοι, δεν 

είναι ουδέτερη.  Είναι σωστή η αποτύπωση της κατάστασης. Είναι 

όμως, κατά την άποψή μου, προβληματικός ο τρόπος που 

προσπαθεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το ζήτημα, χωρίς να 

αμφισβητούνται οι βασικές κυρίαρχες δομές.  

Τίθεται ζήτημα για μία σειρά μέτρα και προτάσεις και πώς θα 

χρηματοδοτηθούν. Όταν είναι μονοσήμαντη η κατεύθυνση της 

χρηματοδότησης από τους πόρους του ΕΣΠΑ και αυτό με το 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ, την ανταγωνιστικότητα, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις …(πρόβλημα ήχου)… υπάρχουν, για να μη 
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δουλευόμαστε, η συντριπτική πλειονότητα των νησιών και 

ειδικότερα των μικρών, δεν έχει τύχει σε αυτή τη χρηματοδότηση.  

Δυο παρατηρήσεις για παράδειγμα, για να γίνω πιο σαφής.  

Υπάρχουν στις προκηρύξεις που γίνονται στο ΕΣΠΑ, όροι και 

προϋποθέσεις, που είναι βασικό στοιχείο… για την ωριμότητα της 

πρότασης, είναι η πληθυσμιακή συγκέντρωση.  

Να έρθω στα δεδομένα το νησιού μου.  Ένα νησί που έχει 

τέλος πάντων και προσωπικό και υποδομές και κάπως καλύτερα 

αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Το λιμάνι, για παράδειγμα, του Αγίου 

Κηρύκου, το οποίο δεν είναι σύγχρονο. Εάν υποθέσουμε ότι πρέπει 

να εκσυγχρονιστεί, πρέπει να υποβληθεί μία πρόταση να 

χρηματοδοτηθεί. Το πληθυσμιακό όμως κριτήριο ποιο θα είναι; Οι 

μόνιμοι κάτοικοι που βάζουν προκήρυξη ή αυτό που πραγματικά 

υλοποιεί, που πραγματικά εξυπηρετεί;  

Δηλαδή ένας μόνιμος πληθυσμός της τάξεως των 1.500 

κατοίκων, όπου είναι το κριτήριο για την ένταξη μιας πρότασης, δεν 

έχει να κάνει με αυτό που πραγματικά εξυπηρετεί. Και αυτό έχει να 

κάνει και για τα έργα ύδρευσης και για τους βιολογικούς 

καθαρισμούς.  

Μια άλλη αντίφαση. Και έχει να κάνει  και με την ιστορία των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η υπόθεση που αφορά τις 

ιαματικές πηγές. Πέρα από το μπάχαλο που γίνεται στην ελληνική 

κυβέρνηση, στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού ως 

προς την ακατανόητη διαδικασία αναγνώρισης των ι αματικών 

πηγών που υπάρχουν στην Ελλάδα εδώ και 2.500 χρόνια, πέρα 

από αυτό που θα μπορούσαμε να λέμε μια ολόκληρη μέρα, υπάρχει 

και κάτι άλλο.  

Ο Δήμος Ικαρίας είναι ο μοναδικός Δήμος από τις πόλεις που 

έχουν ιαματικές πηγές, όπου τις ιαματικές πηγές του τ ις λειτουργεί 

ο ίδιος ως Υπηρεσία του. Όχι ως Δημοτική Επιχείρηση, ούτε τις έχει 

εκμισθώσει.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  
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Ν. ΛΑΡΔΑΣ:  Καλά κάνατε.  

 Ο προβληματισμός που έχουμε στην προσπάθειά μας να τις 

αναβαθμίσουμε, είναι ότι με βάση το ΕΣΠΑ, μάλλον με το σκεπτικό 

ότι υπάρχει από αυτή τη δραστηριότητα κέρδος, θα έχουμε 

πρόβλημα να χρηματοδοτηθούμε. Δεν παίζουμε όμως με τους 

ίδιους όρους με τους επιχειρηματίες του χώρου. Δηλαδή ο ιδιώτης 

που έχει δίπλα ιαματική πηγή, θα έχει άμεση πρόσβαση στο ΕΣΠΑ, 

ενώ ο  Δήμος θα έχει σοβαρές δυσκολίες.  

 Σχετικά με τις μεταφορές, συνάδελφοι. Για εμάς είναι, πώς να 

το πω, αδήριτη η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των 

μεταφορών στη νησιωτική Ελλάδα. Οι μεταφορές στη νησιωτική 

Ελλάδα είναι βασικός όρος της ύπαρξης της ζωής. Όμως όσο οι 

μεταφορές είναι στα χέρια του κεφαλαίου και όσο το βασικό 

κριτήριο για το αν υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν μεταφορές, 

καθορίζεται από το προσδοκώμενο κέρδος των εφοπλιστών, δεν 

υπάρχει περίπτωση  να λειτουργήσουν ποτέ προς όφελος της 

συντριπτικής πλειονότητας .  

 Από το 2001 μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο 

έχει δαπανήσει το ελληνικό Δημόσιο για να επιδοτήσει το 

εφοπλιστικό κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή, στην Ικαρία, το 2001 το 

εισιτήριο είχε 9 €, σήμερα έχει 37. Έχει αυξηθεί το εισιτήριο κα τά 

370% ενώ το ημερομίσθιο το 2001 είχε 22 € και σήμερα έχει 26.  

 Αυτά τα οικονομικά στοιχεία, οι τιμές, οι μισθοί, το τι 

χρειάζεται για να πάει διακοπές μιας οικογένεια και το πώς δαπανά 

το ελληνικό Δημόσιο χρήματα σε μία κατεύθυνση, είναι πιστεύω 

αναμφισβήτητο υπέρ ποιου και σε βάρος ποιου, κινούνται οι 

εφαρμοζόμενες πολιτικές. Πιστεύω ότι θα μπορούσε και 

εξακολουθώ να πιστεύω ότι και σήμερα μπορεί το ελληνικό Δημόσιο 

όλα αυτά που δαπανά ως επιδοτήσεις, να δομήσει ένα σύστημα 

συγκοινωνιών με έναν δικό του, ιδιόκτητο  στόλο και  να καλύπτει τις 

ανάγκες μεταφοράς τουλάχιστον,  αν όχι σε όλη την Ελλάδα, στην 
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Ελλάδα που έχει σοβαρά προβλήματα και ειδικότερα στις μικρές 

νησιωτικές ενότητες.  

 Έχουμε μία συγκεκριμένη άποψη, την έχουμε καταθέσει και 

στην Επιτροπή.  

 Θα κλείσω, συνάδελφοι, κάνοντας, αν θέλετε, και οικονομία 

στο χρόνο, με μια γενική κρίση.  

 Πιστεύουμε ότι καθημερινά αναδεικνύεται η δραματική 

κατάσταση  που επικρατεί στα νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, 

και ειδικότερα στα μικρά νησιά, σχεδόν σε όλους το υς τομείς: 

υποδομές και υπηρεσίες υγείας ,  παιδείας, δείκτες απασχόλησης ,  

αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων , αγροκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες , υποβάθμιση του περιβάλλοντος .  

Όλα αυτά, συνάδελφοι, δεν είναι τίποτα άλλο από την τοπική 

έκφραση προβλημάτων με εθνική εμβέλεια, που απορρέουν από τις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές των κυβερνήσεων διαχρονικά.  Οι 

«αναδιαρθρώσεις» –  εντός εισαγωγικών –  που έγιναν στο 

παρελθόν, δεν έφεραν θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη τις 

νησιωτικής χώρας, δεν αναίρεσαν τις οικονομικές  και κοινωνικές 

ανισότητες. Αυτό δεν οφείλεται , συνάδελφοι, σε επιφανειακά 

φαινόμενα, σε λαθεμένους θεσμούς ή στους ανικάνους τοπικούς – 

εντός εισαγωγικών –  «άρχοντες». Οφείλεται στο ότι απαντήθηκαν 

αρνητικά, σε βάρος του λαού τα ερωτήματα: Ποιος φταίει για την 

ερήμωση της υπαίθρου; Ποιος φταίει για την ανισόμετρη ανάπτυξη 

της Περιφέρειας;  

Τα φαινόμενα αυτά είναι σύμφυτα με το σύστημα  που ζούμε , 

με τη πολιτική που εφαρμόζεται στα πλαίσια της κάθε φορά 

εξάρτησης της χώρας μας και σήμερα από την Ε.Ε. Ως εκλεγ μένοι 

με την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,  επιμένουμε : 

  Στον ενιαίο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα βασικών τομέων 

κοινωνικού περιεχομένου όπως η υγεία, η παιδεία και η 

πρόνοια.  
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  Επιμένουμε στην αναδιανομή των κρατικών δαπανών προς 

όφελος των εργαζομένων.  

  Επιμένουμε στον σχεδιασμό μιας ανάπτυξης ανά τομέα και 

κλάδο σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, 

τόσο γενικά όσο και σε τοπικό επίπεδο,  αξιοποιώντας τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές προς όφελος των 

εργαζόμενων.  

  Επιμένουμε στην ικανοποίηση της οικονομικής επάρκειας της 

Τοπικής Διοίκησης με ένα σεβαστό ποσοστό από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που 

αναλαμβάνει.  

  Επιμένουμε στην αξιοποίηση του θεσμού της Τοπικής 

Διοίκησης  σε φιλολαϊκή κατεύθυνση .  

Κλείνοντας, έχουμε εδώ την άποψη του Δήμου σχετικά με την 

διοικητική συζήτηση. Απλά για να κατατεθεί ως άποψη.  

Από όλα τα προηγούμενα γίνεται, συνάδελφοι,  σαφές ότι 

διαφωνούμε από θέσεως αρχής με τις βασικές κατευθύνσεις, την 

φιλοσοφία τόσο των εισηγητικών κειμένων της ΚΕΔΕ, όσο και της 

μελέτης του ΙΤΑ.  Στη μελέτη του ΙΤΑ, για να μην παρεξηγηθούμε, 

υπάρχουν περιπτώσεις και προτάσεις που βεβαίως μπορούν να 

αμβλύνουν τις επιπτώσεις που ζούμε και με αυτές δεν διαφωνούμε. 

Όμως με την βασική φιλοσοφία, έχουμε τέλος πάντων αντιρρήσεις.  

Καλούμε, με την άποψη που καταθέτουμε, τόσο την ΚΕΔΕ 

όσο και τις ΠΕΔ, να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα της 

νησιωτικότητας λαμβάνοντας υπόψη και αυτές τις παραμέτρους που 

τίθενται από την παράταξή μας, και καλούμε όλους τους αιρετούς 

των νησιώτικων περιοχών να διεκδικήσουμε σήμερα , άμεσα μέτρα 

τόσο από την κυβέρνηση της χώρας όσο και από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  Επειδή θα ξεκινήσει δίπλα να κλείσουμε τη 

διαδικασία του Συνεδρίου, θα παρακαλέσω 2 λεπτά ο καθένας. Να 

ακουστούμε όποιοι είναι, για να τελειώσουμε.  

Μ. ΤΣΑΝΑΚΗ:  Κύριε Βουλευτά, σεβαστό Προεδρείο, ήθελα να 

απευθυνθώ και στην κυρία Πρόεδρο του Κογκρέσου και παρότι 

πήγε δίπλα, εγώ θα τα πω, γιατί πιστεύω να καταγραφούν και να 

της δοθούν, διαφορετικά θα της γράψω εγώ ένα σημείωμα να τ ο 

διαβάσει. 

 Δεδομένου ότι και εγώ στο παρελθόν μετείχα σε αυτό το 

Κογκρέσο εκπροσωπώντας τους Νομάρχες και τότε είχαμε αυτό το 

μεγάλο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλληλεγγύης των 

ευρωπαϊκών λαών  και με πολύ φανατισμό και αγάπη και πίστη 

πηγαίναμε και παλεύαμε.  

 Ήθελα λοιπόν σήμερα να ακούσει ότι όλοι εκείνοι που είχαμε 

αυτό το όραμα, οι περισσότεροι έχουμε απογοητευτεί και ειδικά 

όσοι είμαστε στα νησιά. Διότι πού είναι η νησιωτική πολιτική; Πού 

είναι το μεταφορικό ισοδύναμο; Εγώ για να έρθω εδώ από την 

Κάσο, έκανα 28 ώρες να ταξιδεύω από την Κάσο στον Πειραιά, μετά 

ακυρώθηκε το αεροπορικό από το Ελευθέριος Βενιζέλος, έφυγα και 

πήγα στο τρένο, είχε καθυστέρηση 2,5 ώρες και εκεί, τελικά με λίγα 

λόγια 38 ώρες ήμουν σε κίνηση για να φτάσω εδώ στο Συνέδριο της 

ΚΕΔΕ.  

 Να της πω ότι το παγκόσμιο συντομότερο ταξίδι που είναι 

Κάρπαθος –  Κάσος, το αεροπορικό, απογειώνεσαι προσγειώνεσαι, 

5 λεπτά διαρκεί, είναι 53 € να πας και 53 να γυρίσεις. Να της πω 

ότι σήμερα για να πας στο Παρίσι, είναι πιο φτηνό να πας στο 

Παρίσι παρά να πας στην Κάσο.  

Και επιτέλους να σκεφτούν ότι τα σύνορα της Ελλάδας, είναι 

τα σύνορα των νησιών της Ελλάδας και να καταλάβουν και οι 

εκάστοτε κρατούντες ότι η Ελλάδα δεν τελειώνει στο Αιγαίο, αρχίζει 

από το Αιγαίο. Ας το καταλάβει επιτέλους, προτού  να είναι αργά και 

να μην αφήνει να ερημώνουν νησιά, γιατί τότε προκαλεί και 
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διευκολύνει τους παρανοϊκούς σουλτάνους να σκέπτονται και να 

λένε αυτά που σκέπτονται.  

Τώρα κατά τα άλλα, ειλικρινά μιλάω τόσες μέρες, που έχω 

κουραστεί να ακούω και εγώ τον εαυτό μου και όταν βρίσκομαι 

ανάμεσά σας αρχίζω να αισθάνομαι ξένο σώμα. Λέω: είμαι Τοπική 

Αυτοδιοίκηση; Για να κάνω Δημοτολόγιο, δεν μπορώ να το 

υπογράψω. Σας είπα και χθες, ο σύζυγός μου θέλει να γίνει 

δημότης Κάσου, δεν μπορώ να το υπογράψω. Μητρώα αρένων δ εν 

μπορώ να κάνω.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Μ. ΤΣΑΝΑΚΗ:  Ληξιαρχική πράξη, ναι, τώρα μου… Αφού μου πήραν 

την… με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου… Ναι, τώρα μου 

θυμίσατε και κάτι άλλο που με πονάει. Μου πήραν πίσω τη 

ληξίαρχο, αναγκάστηκα να τη διώξω. Γιατί μου είπαν ότι: δεν 

απεδείχθη η αδυναμία μου να εκτελέσω και τα καθήκοντα της 

ληξιάρχου. Όταν δεν έχω από τις 22 οργανικές θέσεις ούτε έναν 

υπάλληλο, όταν άλλοι υπάλληλοι, στα Δωδεκάνησα, με χίλιους 

εκατόν τόσους υπαλλήλους και με 107 δίπλα μου, έχουν α δυναμία, 

εγώ που δεν είχα ούτε έναν υπάλληλο, δεν είχα αδυναμία. Δεν 

μπόρεσα να την αποδείξω. Και έτσι με ανάγκασαν να διώξω και τη 

ληξίαρχο. Να μη μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις.  

 Όταν λοιπόν νεκρώνεις έναν Δήμο νησιωτικό, νεκρώνεις όλο 

το νησί. Δεν μπορείς να πληρώσεις ούτε τις προμήθειες που κάνεις, 

ούτε τα έργα που κάνεις και οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, 

στα νησιά, ζουν από αυτό το νησί. Τι θα γίνει  λοιπόν;  

 Για εμένα η ΚΕΔΕ, που είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων, αυτό 

πρέπει να το δει ως κυρίαρχο θέμα. Δεν μπορεί να μιλάμε για Δήμο, 

πολύ καλά τα είπε ο κύριος Γάκης, ότι είναι ρεζίλι να μιλάμε και να 

λέμε ότι είμαστε ΚΕΔΕ και να αφήνουμε έναν Δήμο χωρίς ούτε έναν 

υπάλληλο.  

 Και επιτέλους ας καταλάβουν ότι εμείς οι Αιγαιοπελαγίτες, δεν 

αμφισβητώ και τα προβλήματα που έχουν στα Ιόνια Νησιά, αλλά 
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εμείς με όλα αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας, είμαστε οι 

θεματοφύλακες του ελληνικού πολιτισμού και παρότι όλοι μας έχουν 

ξεχάσει σε αυτό τον βράχο που είμαστε γαντζωμένοι 1.000 άτομα 

και προσπαθούμε να τον κρατήσουμε ζωντανό, κάνουμε μαθήματα 

σε αμερικανόπουλα από Πανεπιστήμιο της Αμερικής και τους 

διδάσκουμε Πλάτωνα, Θουκυδίδη και Αριστοτέλη.  

 Εμείς λοιπόν είμαστε οι θεματοφύλακες, βοηθήστε από την 

ΚΕΔΕ, ξέρω ότι το έχετε αγκαλιάσει το θέμα, το έχετε υι οθετήσει, 

βοηθάτε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να γίνουμε Δήμος, 

γιατί Δήμος πλέον δεν είμαστε και να συνεχίσουμε αυτό το έργο μας 

ώστε να κυματίζουν οι ελληνικές σημαίες στα νησιά μας. Γιατί εμείς 

είμαστε αποφασισμένοι όχι βραχονησίδα να μην τους δώσο υμε, 

ούτε βραχάκι από τα κάθε νησί μας. Γιατί είναι ελληνικά και θα 

παραμείνουν ελληνικά.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Αγαπητή συνάδελφε, δίνετε στην ΚΕΔΕ 

κυβερνητικές αρμοδιότητες και αποφασιστικές επίσης ικανότητες. 

Μακάρι να ίσχυε κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και θα 

μιλάγαμε για μία κανονική αποκέντρωση με ειδική δυνατότητα στα 

νησιά να εκφέρουν γνώμη ή να καταθέτουν τη σύμφωνη γνώμη τους 

για διάφορα.  

 Σε ευχαριστούμε πολύ για τη γεμάτη πάθος αυτή διαδρομή και 

το χρονολόγιο των προβλημάτων στην ιστορική Κάσο.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Θέλω να πω στην κυρία Δήμαρχο και να 

ακουστεί, ότι ακούμε τους Υπουργούς και τους Βουλευτές να λένε 

ότι: έχουμε σχέδιο να πάμε στα ακριτικά νησιά ή στα νησιά να τα 

στελεχώσουμε. Για να φτάσουμε να τους πείσουμε να αρχίσουν να 

το λένε, ο Πρόεδρός μας, ο Γιώργος ο Πατούλης και το Διοικητικό 

Συμβούλιο, έχει κάνει πόλεμο, κυρία Δήμαρχε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Εμείς δεν έχουμε πρόσωπα, έχουμε πολιτική και 

πολιτικές στις οποίες κάνουμε προτάσεις και δεν μας ενδιαφέρουν 
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τα πρόσωπα. Μακάρι τα πρόσωπα να αποδειχθούν ικανά ότι 

λύνουν τα προβλήματα. Έτσι έχουν φτάσει τα θέματα. Όχι επειδή το 

έγραψε μια εφημερίδα, να ξέρετε.  

 Ο κύριος Δήμαρχος Σαντορίνης έχει το λόγο. 2 λεπτά Νίκο, σε 

παρακαλώ.  

Α. –  Ν. ΖΩΡΖΟΣ:  Κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και 

αγαπητοί συνάδελφοι.  

 Προσέρχομαι στο βήμα με την αίσθηση της ματαιότητας 

εκφοράς λόγου. Και ελπίζω αυτό να είναι ψευδαίσθηση. Διότι το 

διεκδικητικό πλαίσιο των Δήμων είναι διαμορφωμένο εδώ και 

χρόνια, από το Συνέδριο της Κυλλήνης και προσαρμόζεται στα νέα 

δεδομένα, το 2007.  

 Παρά ταύτα, διαχρονικά  οι κυβερνήσεις διακατέχονται από 

αυτισμό. Και άκουσα χθες το Δήμαρχο Μίνωα –  Πεδιάδας από την 

Κρήτη και έχω την άποψη ότι είχε δίκιο, λέγοντας: δεν μας δίνουν. 

Εμείς τι θα κάνουμε; Το θέμα της αυτοτέλειας θα μείνει κενό 

γράμμα; Το άρθρο 102 του Συντάγματος θα παραμείνει κενό 

γράμμα;  

Αλλά επειδή, κύριε Πρόεδρε, το αίτημα που έκανα για να 

μιλήσω έχει άλλο θέμα και επειδή θέλω να είμαι λάκων, έρχομαι 

κατευθείαν σε αυτό το θέμα.  

Είπατε, κύριε Αγγελόπουλε, ότι κάθε νησιωτική περιοχή έχει 

το δικό της αναπτυξιακό στίγμα και είναι σωστό αυτό. Έχω την 

άποψη ότι για να εξελιχθεί ένας τόπος, χρειάζεται ένας σχεδιασμός. 

Κανένας τουριστικός προορισμός, όπως είναι και η Σαντορίνη, δεν 

αναπτύχθηκε με έναν σχεδιασμό. Τούτο έφερε προβλήματα από την 

ανορθολογική ανάπτυξη, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν, 

μπορούν όμως να αμβλυνθούν.  

Η Ελλάδα, και το φέρνω πρώτη φορά, φαντάζομαι ότι 

ακούγεται πρώτη φορά, και σε μία συνέντευξη που είχα στι ς 29 του 

μηνός στην Αθήνα για να θέσω τέτοιου είδους θέματα δύσκολα, 

όπως είναι το θέμα των χρήσεων γης ή το θέμα της ολοκληρωμένης 
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παράκτιας διαχείρισης που, κύριε Βουλευτά, είναι υποχρέωση της 

Ελλάδας από το πρωτόκολλο της Βαρκελώνης, δεν έχει κινηθεί 

ακόμη καμία προς αυτή την κατεύθυνση διαδικασία.  

Εάν τυχόν δεν υπάρξει ένας ξεχωριστός σχεδιασμός αυτών 

των οποίων εισηγούνται οι τοπικές Αρχές, που γνωρίζουν καλά το 

πρόβλημα, τότε θα καταρρέουν οι οικονομίες. Στη Σαντορίνη ισχύει 

το εξής. Ότι η υπερεκμετάλλευση στον τομέα του τουρισμού, θα 

φέρει φτώχεια. Θα καταρρεύσει ο προορισμός. Είναι  ένα νησί 

κορεσμένο, είναι ένα νησί που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα στο 

νησιωτικό χώρο, έχει 1.118 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, 

990 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, 11% κάλυψη σε δόμηση, 

που μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτό της Αττικής.  

Εισάγω λοιπόν σήμερα την αναγκαιότητα, αφού εισακούγεται 

κάθε τοπική Αρχή της ολοκληρωμένης παράκτιας διαχείρισης και 

της διευκόλυνσης των διαδικασιών, ούτως ώστε οι επιλογές τη ς 

τοπικής κοινωνίας να γίνονται γρήγορα πράξη. Δεν μπορεί μια 

χωρική τακτοποίηση, δεν μπορεί  …(πρόβλημα ήχου)… στη 

Γερμανία, για την οποία πολλά λέμε, να κυρώνεται με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου και εδώ να θέλουμε μια 10ετία προκειμένου 

να κάνουμε ένα τοπικό χωρικό σχέδιο ή να κάνουμε μία 

αναθεώρηση ενός γενικού… ενός πολεοδομικού σχεδίου.  

Αυτά πρέπει να απλουστευτούν. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη 

επιλογή. Άλλωστε η πολυπλοκότητα οδηγεί και στη διαφθορά. Όσο 

περισσότερα γρανάζια χρειάζονται, τόσο περισσότερο  λάδωμα των 

γραναζιών χρειάζεται. Και είναι πραγματικότητα αυτό.  

Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε διαμορφώσει ένα 

διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώθηκε μέσα από το ευρύτερο 

πλαίσιο το καθορισμένο, από αυτό που λέμε σήμερα και πολιτισμό 

μας, πολιτισμό της Δύσης.  

Εγώ λυπάμαι πάρα, πάρα πολύ για τον εξής λόγο και θέτω 

ένα ευρύτερο θέμα. Λυπάμαι πάρα πολύ που έχουμε αποκοπεί από 

τις ρίζες του πολιτισμού μας, μιας και θεωρούμε ότι ήταν η μήτρα 
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του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δεν ξέρω αν αυτός εσωτερικεύτηκε 

από  τη Δύση, αλλά υπέρτατη αξία - και για αυτό διατυπώνουμε 

αυτόν το δημόσιο λόγο - σήμερα είναι το χρήμα. Για την ευτυχία 

των κοινωνιών μας θα μιλήσουμε κάποια φορά; Θα επιστρέψουμε 

στις ρίζες του ελληνικού πολιτισμού και να δούμε αν πραγματικά οι 

κοινωνίες είναι ευτυχισμένες;  

Και θυμάμαι κάποιους στίχους που λέει: πάλι τα ίδια και τα 

ίδια θα μου πεις, φίλε. Όμως τη θέση του ανθρώπου σαν κατάντησε 

και αυτός πραμάτεια, δοκίμασε να την αλλάξεις. Ίσως και να ήθελε 

να μείνει βασιλιάς ανθρωποφάγων, χορεύοντας κάτω από τα δέντρα 

των μπαμπού, καθώς χορεύουν οι αυλικοί με τερατώδεις 

προσωπίδες.  

Να είστε σίγουροι ότι θέλουν να διαφύγουν αυτής της 

κατάστασης οι κοινωνίες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ανατρέψουμε 

αυτή την κατάσταση.  

Όμως σε ότι αφορά, κύριε Πρόεδρε, την ΚΕΔΕ, έχω την 

άποψη ότι πρέπει να πάμε σε ευθεία σύγκρουση. Με την κάθε 

κυβέρνηση. Διεκδικώντας το αυτονόητο. Το θέμα της αυτοτέλειας 

των Δήμων. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Σε επόμενο Συνέδριο πάλι 

τα ίδια θα πούμε. Να είστε σίγουροι ότι θα πούμε τα ίδια. Σε 

επόμενο Συνέδριο.  

Κλείνω, ελπίζοντας ότι στο επόμενο Συνέδριο θα υπάρχουν 

εξελίξεις. Δεν το ελπίζω, αλλά ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Κοιτάξτε. Καταρχήν σε ευχαριστώ για την διαδρομή 

αυτή και την αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό, που ο 

ελληνοκεντρικός χαρακτήρας, διαμόρφωσε πλήρως τον δυτικό 

πολιτισμό. Μην έχουμε ψευδαισθήσεις, δεν κινδυνεύουμε να 

χάσουμε τον πολιτισμό μας. Είναι θέμα καθαρά δικό μας πώς τον 

υποστηρίζουμε, πώς τον διαδίδουμε και πώς τον υπερασπιζόμαστε. 

Κατά την προσωπική μου γνώμη.  

 Δεύτερον, δεν νομίζω το Συνέδριο αυτό να είναι το ίδιο με το 

προηγούμενο, με το προ -προηγούμενο. Και το λέω αυτό γιατί; 
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Υπάρχει μια στρατηγική που αναπτύσσεται, η οποία στρατηγική 

άλλες φορές είναι  επιτυχής, άλλες φορές χρήζει προσαρμογής, 

άλλες φορές υλοποιείται. Βρίσκουμε πολλές φορές τείχος απέναντί 

μας, η μοιρολατρική τοποθέτηση στα πράγματα δεν προσφέρει 

τίποτα.  

 Η δική μας εδώ προσέγγιση, μαζί με τον συνάδελφο τον 

Γεράσιμο, είναι η εξής: να είμαστε πλήρως οπλισμένοι, πλήρως 

όμως, με τεκμηριωμένες απόψεις, με χρηματοδοτικά εργαλεία, με 

αναλύσεις σε βάθος το τι σημαίνει επίπτωση στην κοινωνία όλων 

αυτών των ανεδαφικών και ουσιαστικά ασφυκτικών πολιτικών, που 

διαλύουν τις κοινωνίες, για να μην αερολογούμε και να μη φτάνουμε 

σε ένα παραληρηματικό και ασαφή λόγο, που θα  τον διακρίνει μόνο 

το συναίσθημα.  

 Από πλευράς κειμένων λοιπόν και θέσεων αυτή τη στιγμή, 

είμαστε πλήρεις. Και είμαστε πλήρεις με τεράστιο κόπο, με πάρα 

πολλή δουλειά και πολλές φορές και με κατάχρηση χρόνου για 

όλους τους εργαζόμενους, αλλά και για εμάς  που διαθέτουμε τον 

χρόνο μας, πέρα από την άσκηση του δημοτικού μας 

λειτουργήματος.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω το εξής, γιατί 

τώρα μπαίνετε σε μια ουσιαστική ερώτηση, αλλά πρέπει να πάμε 

δίπλα. Εμείς 15 Δεκεμβρίου θα καταθέσουμε προσφυγή για το ΦΠΑ 

και μια καταγγελία, την παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, με 

όποια λογική αυτό ειδωθεί. Και θα την υποστηρίξουμε μέχρι τέλους. 

Το πρώτο μέτρο.  

 Δεύτερον. Το ποιος θα προσυπογράψει την προσφυγή αυτή, 

είναι θέμα στρατηγικής και έχουμε και διαφορετικές κατηγορίες 

ΦΠΑ, θα είναι μια συνολική δουλειά, αλλά το κείμενο είναι έτοιμο. 

Είναι πλήρες, βασίζεται και στη μελέτη αυτή, είναι μια πρώτη φορά 

προσέγγιση που γίνεται τέτοιου τύπου, χωρίς να έχει μονάχα τον 

πατροπαράδοτο  και ίσως και, έτσι, καταθλιπτικό τρόπο του 
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υπομνήματος. Στέλνουμε ένα υπόμνημα… Εντάξει. Και έχουμε 

ετοιμάσει και μία σωρεία, μαζί με τον Γεράσιμο εδώ, παρεμβάσεων 

που θα κάνουμε σε όλα τα φόρα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, θα το 

εξαντλήσουμε. Και θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε και την 

κυβέρνηση μαζί μας. Δεν έχουμε λόγο να μην την υποστηρίξουμε, 

εάν αποφασίσει να το (…) σε βάθος και άμα το θεωρήσει ότι ετέθη 

και έληξε.  

 Παράλληλα, όσον αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα. 2 δις 

από το παρόν ΕΣΠΑ διεκδικούν οι νησιωτικοί Δήμοι. Κάμψαμε μια 

συγκεκριμένη δυσφήμηση που υπήρχε, σε διάφορα φόρα, δεν θα το 

πω τώρα ποια είναι αυτά, ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, μόνο οι 

Περιφέρειες ή μόνο τα κεντρικά Υπουργεία κάνουν.  

 Όσον αφορά το μεταναστευτικό, υπάρχουν άλλες δράσεις 

εκεί. Δεν είναι του παρόντος. Αυτά από τη δική μου τοποθέτηση.  

 Σας ευχαριστώ εγώ για την παρουσία και τη συμμετοχή.  

 Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Λύχνος Γιώργος, Δημοτικός 

Σύμβουλος Παξών.   

Γ. ΛΥΧΝΟΣ:  Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον κύριο Βουλευτή, στο  

φίλο Προεδρείο και  στους αγαπητούς αυτοδιοικητικούς.  

 Προέρχομαι από αυτό το μικρό νησί των Παξών και δεν ξέρω 

αν πρέπει να χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ή να λυπάμαι. Από τη 

μια μεριά χαίρομαι γιατί ακούω ότι τα προβλήματα όλων των Δήμων 

είναι και δικά μας προβλήματα. Χαίρομαι επίσης γιατί έχουμε 5 

υπαλλήλους αντί για μηδέν που έχει η Κάσος και ο υποφαινόμενος 

μαζί με το Δήμαρχο και δύο Αντιδημάρχους, κάνουμε χρέη 

διοικητικού υπαλλήλου και Οικονομικής Επιτροπής και ότι άλλο 

μπορείτε να φανταστείτε.  

 Δυνατότητα για υπαλλήλους δεν δίνει το κράτος στους 

μικρούς νησιωτικούς Δήμους, κάτι που θα έπρεπε να προβλεφτεί 

άμεσα. Δεν ξέρω εάν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι νυν 

κυβερνήσεις, οι επόμενες κυβερνήσεις, θα θεσμοθετήσ ουν τέτοιους 
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κανόνες και νόμους που θα δώσουν τη δυνατότητα να μείνουμε στα 

νησιά μας.  

 Την προηγούμενη εβδομάδα, για να πάω σε ένα συνέδριο 

στην Αθήνα, περίμενα 4 μέρες στους Παξούς, για να βγει η 

συγκοινωνία. Και είμαστε ένα νησί μιάμιση ώρα από τη 

Ηγουμενίτσα. Μία ώρα από Κέρκυρα. Το πλοίο που έχει 

δρομολογηθεί από το ΣΑΣ, είναι ανοιχτού τύπου. Το καλοκαίρι  

βγάζει εκατομμύρια από το νησί. Το χειμώνα, γιατί δεν μπορεί ο 

ίδιος ιδιοκτήτης που έχει κλειστό πλοίο, να αναγκαστεί, 

θεσμοθετημένα ή όχι, πλαγίως,  να βάλει το κλειστό πλοίο τρεις 

φορές την εβδομάδα, ώστε ο νησιώτης… Ο νησιώτης που βρίσκεται 

στην Αθήνα, να έρχεται και να πηγαίνει στο νησί Δευτέρα, Τετάρτη, 

Παρασκευή, προγραμματισμένα… Ξέρετε τι  οικονομικό κόστος είναι 

αυτό για έναν που ξεκινάει ένα τέτοιο ταξίδι; Ακούστηκε από τους 

προηγούμενους, δεν θέλω να το επαναφέρω.  

 Λυπάμαι λοιπόν πολύ, που δεν γίνονται απλά βήματα, για να 

περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Όχι… Οραματίζουμε και 

χτίζουμε την Ελλάδα, πολύ ωραίο, μεγάλο όραμα, είμαι μαζί σας. 

Αλλά από τη θεωρία στην πράξη. Μία απλή θεσμοθέτηση είναι, να 

αναγκαστεί ένας επιχειρηματίας που έχει κλειστό πλοίο, να το 

βάλει.  

 Δρομολόγια από την Κέρκυρα δεν έχουμε, κύριε Βουλευτά. Το 

δρομολογημένο πλοίο έχει σταματήσει εδώ και 2 χρόνια, 

εξυπηρετούμαστε με ταχύπλοα ολικής ναυλώσεως, κόστος ναύλου, 

μέσος, 25 €. Αυτοδιοικητικά ανήκουμε στην Κέρκυρα. Πώς θα πάμε 

στην Κέρκυρα; Με 5 μποφόρ σταματάνε αυτά τα πλοία.  

 Νερό. Αίτημα στον κύριο Δρίτσα, Οκτώβριο 2015, για το 

καλοκαίρι που προμηνύονταν δύσκολη ανομβρία, υπογράφτηκε - 

προς τιμήν του - γρήγορα, με Βουλευτές και λοιπά να επεμβαίνουν, 

σταματημένο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ και 6 μήνες, για 

να μας δώσει 200.000 € για νερό. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο τα 

ξενοδοχεία έμεναν χωρίς νερό. Φωνάζουν οι ξενοδόχοι, λένε: δεν 
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κάνετε - λέει -επαρκή τουριστική επένδυση. Γιατί δεν πρέπει να 

υπογράψει το Προεδρικό Διάταγμα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Έχει πάει;  

Γ. ΛΥΧΝΟΣ:  Έχει πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μίλησα με  

τον κύριο Κουρουμπλή, λέει θα επέμβει. Μακάρι να λυθεί.  

 Δεν μιλάω κομματικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το 

κομματικό, είμαι καινούργιος Δημοτικός Σύμβουλος και λυπάμαι για 

τους συμπολίτες μου. Με συγχωρείτε για τη συγκίνηση.  

 Και συγκινούμαι, γιατί πριν 4 χρόνια χτύπησε ο αδερφός μου. 

Σε κώμα. Δεν υπήρχε συγκοινωνία. Δεν υπήρχε διαθέσιμο 

ελικόπτερο. Γλίτωσε, ανάβοντας κερί στον Άγιο Σπυρίδωνα.  

 Δεν ξέρω αν θέλω να πω άλλα. Αλλά αυτό το κράτος πού 

είναι; Καταλαβαίνω τις οικονομικές δυσχέρειες. Αλλά εδώ μιλάμε 

για απλά θεσμοθετήματα. Δεν θέλουν λεφτά. Θεσμοθετείς για τη 

συγκοινωνία. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που έχουν τα καράβια και 

όμως απειλούν, εάν τους βάζετε κλειστό πλοίο, να σταματήσουν και 

το ανοιχτό, στα δρομολόγια.  

 Υδροπλάνα. Δεύτεροι στην άδεια είμαστε. Έχουν σταματήσει 

πλέον οι αδειοδοτήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μας 

εξυπηρετούσαν, μας πήγαιναν στο νοσοκομείο τουλάχιστον των 

Ιωαννίνων. Άμεση θεσμοθέτηση, δεν ξέρω αν η ΚΕΔΕ μπορεί να 

επέμβει σε αυτό, αν δεν στηθεί το απαιτούμενο δίκτυο, δεν θα 

έχουν συμφέρον να δουλέψουν Κέρκυρα - Παξοί - Μπρίντιζι.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ :  Να ξέρετε το εξής. Γιατί το ακούω σαν 

καραμελίτσα. Όλοι ζητάνε να λύσει το πρόβλημα η ΚΕΔΕ, όταν η 

ΚΕΔΕ διεκδικεί σε όλα τα επίπεδα, και σε αυτό που λέτε, το έχω 

βάλει εγώ θέμα, και  πηγαίνει παραπάνω και είναι όλοι κουφοί.  

Γ. ΛΥΧΝΟΣ:  Ο Δήμαρχος Αιγίου… Να απαντήσω σε αυτό…  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Ακούστε. Η ΚΕΔΕ αυτό που είναι να κάνει, το 

κάνει πάρα πολύ καλά. Και υπάρχουν χαρτιά και πρακτικά. Αυτό 

που είπε ένας κύριος εκεί, κάτι άλλο και αυτό που λέτε εσείς με τα 

υδροπλάνα.  
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 Αρχίζουμε λοιπόν. Μόλις αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει το 

θεσμικό πλαίσιο. Ξέρετε τι  σημαίνει; 15 χρόνια πίσω. Έρχεται μετά 

ο άλλος ή αλλάζει  ο Υπουργός, το θεσμικό πλαίσιο. Μα τι στο 

διάβολο δηλαδή τελικά;  

Γ. ΛΥΧΝΟΣ:  Συμφωνώ μαζί σας.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Ποιους δουλεύουν;  

 Και έχουν πετάξει λοιπόν το μπαλάκι, έχουν κάνει τον 

Δήμαρχο γιατρό, τον έχουν κάνει δικηγόρο, πολιτικό μηχανικό και  

σκουπιδιάρη και τη βγάζουν - παρένθεση, δεν τη λέω τη λέξη - 

ωραία οι Βουλευτές.  

Γ. ΛΥΧΝΟΣ:  Μαζί σας, κύριε Πρόεδρε.   

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Και έρχονται λοιπόν και λέει ο καθένας τα δικά 

του. Γιατί, εκείνοι από ποια κοινωνία προέρχονται, ρε παιδιά; Από 

τον ουρανό έπεσαν; Δεν ζουν στα νησιά;  

 Εγώ έχω απαγορεύσει σε Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Μήλο, 

στον εαυτό μου, να τον λέω συμπατριώτη μου, όταν πήγε τυφλά και 

ψήφισε τον ΦΠΑ, ενώ την προηγούμενη ήταν στα κάγκελα.  

 Για να έρθω στην Θεσσαλονίκη ή να πάω στην Αθήνα, φεύγω 

από τη Μήλο, αυτό είναι ντροπή. Τη νύχτα πάω στη Σαντορίνη…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Να πάω στη Σαντορίνη; Όχι. Πέρναγε κάθε μέρα 

αεροπλάνο και δεν υπήρχε η αρχή των αποκλεισμών που φέρατε 

εσείς.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Εντάξει τώρα…  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Όχι, εντάξει…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Παράκληση…  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Όχι, εντάξει. Καταστρέψατε τη χώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Παράκληση.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Καταστρέψατε τη χώρα. Δημιουργήσατε 

μονοπώλια και κάνετε ότι είναι δυνατό να μας διώξετε από τα 

νησιά. Δεν θα φάτε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Γεράσιμε…  
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Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Δεν θα φάτε, σας το λέω.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Τι λες; Τι λες;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Σας παρακαλώ πολύ.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Αυτό που ακούς.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Εσύ να ντρέπεσαι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Σας παρακαλώ πολύ.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Θα μας πεις να ντρεπόμαστε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Σας παρακαλώ πολύ.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Απόλυτα. Την έχει υιοθετήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Την υιοθετούμε. Την υιοθετούμε απολύτως.  

 Παρακαλώ να ολοκληρώσετε για να τελειώσουμε.  

 Δεν επιθυμώ - και το λέω αυτό - να υπάρχουν τέτοιου είδους 

εντάσεις. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη συναισθηματική φόρτιση, τις 

τεράστιες δυσκολίες, εμείς μεταφέραμε κάποτε από την Ικαρία, με 5 

ώρες καΐκι, έναν άνθρωπο που είχε τη νόσο των πτηνών και ο 

οποίος σώθηκε τυχαία, επειδή ο παθολόγος ήταν Ιταλός, στη Σάμο 

και κάλυπτε τα κενά. Κάποτε, παλαιότερα. Πολύ παλαιότερα. 

Ξέρουμε από αυτά δηλαδή. Παράκληση όμως, να ολοκληρώσουμ ε 

την διαδικασία μας.  

Γ. ΛΥΧΝΟΣ:  Άλλη μία λύση, σε αυτά τα Συμβούλια που οργανώνετε  

και τα λοιπά, δεν ξέρω αν είναι αναγκαστική η παρουσία μελών 

μικρών Δήμων, να σας μεταφέρουν το πρόβλημα και να…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Ανοιχτά είναι. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, που 

συνεδριάζουμε, είναι ανοιχτά.  

Γ. ΛΥΧΝΟΣ:  Ωραία. Δεν είναι μια μομφή, απλώς δεν ξέρω, γιατί  

είμαι καινούργιος.  

 Και ομάδες εργασίας, με στόχο, με στοχοθεσία και 

αποτελέσματα. Και ίσως να θέλει και πιο επεμβατική πολιτική όσον 

αφορά στις αποφάσεις του Υπουργού. Θυμάμαι που ένας 

δημοσιογράφος μου έλεγε ότι ο Δήμαρχος Αιγίου, ο συχωρεμένος 
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τώρα, επί Λαλιώτη Δημοσίων Έργων, ήθελε να φτιάξει ένα πάρκο 

που ήταν ναρκομανείς στην πόλη του. Και του έδιναν 20 

εκατομμύρια δραχμές και του χρειαζόταν 120. Διανυκτέρευσε 2 

μέρες έξω από το Υπουργείο, για να τον δει ο Υπουργός να του 

δώσει τα χρήματα.  

 Ίσως να θέλει και πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, για να 

περάσουμε από αυτό το θεωρητικό, στην πράξη. Ίσως αυτό είναι το 

καλύτερο συνέδριο. Ίσως να είναι το καλύτερο συνέδριο. Αλλά,  πιο 

άμεσες λύσεις και ομάδες εργασίας στα συνέδρια αυτά. 

Παραπλήσιες ομάδες εργασίας με τεχνοκράτες, σε στρογγυλά 

τραπέζια, να κάθονται οι Δήμαρχοι με τα προβλήματα και να 

ενημερώνονται, να επιλύονται σχεδόν επιτόπου.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.  

 …(πρόβλημα ήχου)… την πρόσκληση του κυρίου Χαρίτση, για 

να οργανωθούν οι συνεδριάσεις με όλους τους φορείς, για το 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και 

υπολοίπων σχετικών περιοχών. Περιμένουμε, υποτίθε ται ότι 

έπρεπε να έχει γίνει. Περιμένουμε την πρόσκληση τη σχετική, 

καταλαβαίνω ότι η κυβερνητική αλλαγή για αναβάθμιση, επέφερε 

καθυστέρηση σε αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά.  

 Θα δώσω τώρα το λόγο στον Μανώλη Βουρνούς. Μανώλη, 

έχεις το λόγο.  

 Να πω ότι ο Μανώλης, ο Δήμαρχος Χίου, μαζί με τα υπόλοιπα 

νησιά, έχει αναλάβει ένα τεράστιο βάρος, ένα κοινωνικό βάρος, ένα 

ηθικό βάρος και χρέος, μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. 

Θα ήθελα να τον συγχαρώ για τη δουλειά που κάνει και για τη 

στάση του, μην το θεωρήσει αυτό… Να το θεωρήσει από κάτω προς 

τα πάνω, το θεωρώ λογικό να το εκφράζω ως νησιώτης.  

 Θα παρακαλέσω όμως προσωπικά κάτι. Υπάρχει μία 

στρατηγική προσωπικής αντιπαράθεσης Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δημάρχων του Αιγαίου. Δεν πρέπει 
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να πέσουμε στην παγίδα αυτή και το απευθύνω σε όλους. Η παγίδα 

της προσωπικής αντιπαράθεσης, εξυπηρετεί περιχαρακώσεις, 

εξυπηρετεί παγιωμένες θέσεις και εμποδίζει το να δούμε την ουσία 

του προβλήματος.  

 Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Αν έρθουν 20.000 πρόσφυγες 

ξαφνικά σε παραβίαση, κακή εφαρμογή ή ελλειμματική διαδικασία 

στην συμφωνία Ένωσης - Τουρκίας. Θα πρέπει το Υπουργείο 

Μετανάστευσης να κάνει 6 - 7 hot spot ; Όταν θυμάμαι 

χαρακτηριστικά ότι στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Σεπτεμβρίου 

του '15, η απόφαση ήταν για 5 προσωρινά hot spot στην Ελλάδα 

και 6 στην Ιταλία.  

 Θέτω, Μανώλη μου - πριν σου δώσω το λόγο, και συγγνώμη - 

και τον λόγο του Υπουργού, αναβαθμισμένου πλέον, Γιάννη 

Μουζάλα, ενός ανθρώπου με υψηλό ανθρωπιστικό ένστικτο, από τις 

υψηλές συμμετοχές του σε δ ιάφορες αποστολές ως Γιατρός του 

Κόσμου, από την ομιλία του στην ΚΕΔΕ, που ευχαριστεί όλους τους 

Δημάρχους, όπου και να βρίσκονται, για τη συνεργασία στο μείζον 

αυτό ανθρωπιστικό πρόβλημα.  

 Αυτή η ρηχότητα και το αβαθές των επιχειρημάτων τον 

τελευταίο καιρό, με προβληματίζει ιδιαίτερα, ως Δήμαρχο που έχει 

δεχθεί 135.000 πρόσφυγες - μετανάστες, 5,2 φορές τον πληθυσμό 

του νησιού, σε ένα νησί που δεν έχει αστικό βάθος - πριν δώσω το 

λόγο στη Χίο - η πρωτεύουσα δεν έχει 30.000, έχει μόνο 6.000. Και 

είναι η μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων - μεταναστών στην 

Ευρώπη, μαζί με την Λαμπεντούζα.  

 Μανώλη, έχεις το λόγο.  

Μ. ΒΟΥΡΝΟΥΣ:  Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλε.  

 Νομίζω το θέσατε αρκετά σωστά και για αυτό το λόγο και 

εχθές που είχα την ειδική εισήγηση για το μεταναστευτικό, φρόντισα 

να αποστώ από οποιαδήποτε προσωπική αναφορά, διότι δεν 

νομίζω και εγώ ότι είναι ζήτημα προσωπικό. Νομίζω ότι κάποιο 

αδιέξοδο συνολικής πολιτικής είναι αυτό το οποίο φέρνει αυτό που 
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λέτε, τη μεταστροφή επιχειρημάτων ,  και στο οποίο είμαι βέβαιος 

ούτε ο κύριος Υπουργός θα ήθελε να μπει σε αυτό, αλλά σίγουρα 

εμείς δεν πρόκειται να μπούμε.  

 Ωστόσο εδώ πέρα σήμερα ήθελα να κάνω μία πολύ μικρή 

αναφορά, δεν νομίζω να κάνω πάνω από ένα λεπτό. Το ζήτημα του 

ΦΠΑ είναι εξαιρετικά δραματικό, πλέον καθίσταται ως παράγοντας  

επιβίωση των τοπικών κοινωνιών ,  μιλάμε για οικοσυστήματα 

οικονομικά, διαμορφωμένα εδώ και 30 χρόνια, με ότι καλό, κακό, 

στρεβλό έχει αυτό, αλλά δεν μπορείς ξαφνικά να αλλάζεις έναν 

βασικό παράγοντα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις το έχουν μέσα 

στο business plan τους αυτό και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να 

αλλάξει έτσι απλά και απότομα.  

 Και έρχεται σε μια στιγμή που υπάρχει μία γενικότερη πίεση 

οικονομική σε όλη την Ελλάδα, η προσφυγική κρίση είναι ακόμα 

παραπάνω, τα ζητήματα των ιατρών τα έχουμε και στη Χίο, σε 

απομακρυσμένες περιοχές και παρότι έχουμε κάνει απλές 

προτάσεις για ένα ασθενοφόρο, το οποίο το έχουμε και τους 

ανθρώπους τους εθελοντές έχουμε, έχω απευθυνθεί σε 3 ή 4 

Υπουργούς για μία απλή νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να 

επιτρέπουν σε εθελοντές να οδηγούν το ασθενοφόρο το οποίο 

διαθέτει ο Δήμος. Δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται, σου έχω ένα 

πρόβλημα για κάθε λύση που μου προτείνεις. Αυτή την 

αντιμετώπιση έχουμε.  

 Και ειλικρινά, παρότι είμαι άνθρωπος πολύ αφιερωμένος στον 

ορθό λόγο και στη μετριοπάθεια κιόλας, νομίζω η αναφορά του 

Δημάρχου της Θήρας προηγουμένως, της Σαντορίνης, δείχνει ότι 

πρέπει να προχωρήσουμε σε πολύ πιο γενναίες κινητοποιήσε ις. 

Εγώ δεν βλέπω μπροστά καμία, ούτε από την κυβέρνηση τη 

σημερινή, και φοβάμαι  ότι από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχουμε 

να βρούμε κάτι, εάν δεν υπάρχει μία πολύ απότομη και γρήγορη 

μεταρρύθμιση, η οποία να φέρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 

πραγματική διαχείριση των προβλημάτων. Αν αρχίσει κανείς να 
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αναφέρει, ειδικά τα νησιά, το τι  βιώνουν, με τα ζητήματα 

προσχώσεων… Εγώ έχω βαρεθεί 2,5 χρόνια στο Δήμο, να 

ασχολούμαι το 90% του χρόνου μου με προβλήματα που ανάγονται 

στην τελευταία 30ετία.  

 Και όλα αυτά έχουν από πίσω τους τόμους από νόμους, 

Προεδρικά Διατάγματα, ζητήματα τόσο απλά όπως αυτά που έθεσε 

προηγουμένως ο Δημοτικός Σύμβουλος των Παξών, τόσο απλά και 

ενώ υπάρχουν για όλα αυτά τα πράγματα λύσεις, δεν είμαι 

απλουστευτικός, δεν έχω μάθει να λέω με ένα νόμο και ένα άρθρο 

και οτιδήποτε άλλο, με ένα τα έλυσα, αλλά πραγματικά τα ζη τήματα 

είναι κυρίως λειτουργικά. Δεν τα αναγνωρίζουμε ως λειτουργικά, τα 

κάνουμε πολιτικά προβλήματα και δεν επιλύονται καθόλου. Το μόνο 

που κάνουμε είναι να σέρνουμε ένα κάρο από πίσω μας, και εμείς 

και οι υπόλοιποι θα το σέρνουν.  

 Για αυτό το λόγο νομίζω  ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία 

πραγματική, τεράστια μεταστροφή του κράτους προς την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και τότε πολλά πράγματα  μπορούν να λυθούν. Τα 

χωροταξικά, που είπε ο Δήμαρχος της Θήρας, αυτά είναι πολύ 

μεγάλο μέρος της ουσίας του προβλήματος και στα  νησιά και στην 

υπόλοιπη χώρα. Είναι αδύνατο να λέμε ότι έχουμε χωροταξική 

πολιτική και έχουμε σχέδια πόλεως, τα οποία θέλουν, παρακαλώ 

πάρα πολύ, 5, 8, 10 χρόνια, 15, για να εφαρμοστούν. Έχουμε στη 

Χίο κομμάτια με σχέδια πόλεως από το '72, που μέχρι σήμερ α δεν 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει πράξη εφαρμογής. Αστεία 

πράγματα. Αυτό δεν είναι σχέδιο πόλεως. Και γιατί, τι  σε νοιάζει 

βρε Δήμαρχε, εσένα το σχέδιο πόλεως; Η χωροταξία είναι η βάση 

της οικονομίας και συζητάμε μετά για ζητήματα οικονομικής 

ανάπτυξης, όταν έχουμε τακτοποιήσει τα πολύ βασικά.  

 Λοιπόν, εδώ χρειάζονται ρηξικέλευθες κυβερνήσεις, οι οποίες 

πραγματικά αύριο το πρωί και πολύ γρήγορα, θα βάλουν απλά 

πράγματα μπροστά.  
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 Στο δε ζήτημα της υγείας, τι  να σας πω; Είναι απολύτως 

απογοητευτική  η  στάση όχι μόνο πλέον σε απομονωμένα νησιά, 

στις Οινούσες και τα Ψαρά ή στη βορειοδυτική Χίο, μιλάμε και για 

μέσα στην πόλη της Χίου, το νοσοκομείο κάνει δραματικές 

εκκλήσεις για τη στελέχωση. Στελεχώθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ ένα 

σωρό άλλα, εκτός από τα νησιωτικά. Γιατί; Γιατί αυτά - λέει - είχαν 

από πριν μία ενίσχυση του ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία βέβαια έληξε στις 

17 ή στις 19 Νοεμβρίου και από τότε ξαφνικά αποχώρησαν ένα 

σωρό άνθρωποι.  

 Το ΕΚΑΒ; Το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να λειτουργήσει. Για όλη τη 

Χίο λειτουργεί ένα μόνο ασθενοφόρο, μία βάρδια ασθενοφόρου, για 

ολόκληρη τη Χίο, 50.000 κάτοικοι, έτσι; Και αυτό είναι όλο. Την ίδια 

στιγμή που είναι επιβαρυμένο πρόσθετα από τους πρόσφυγες και 

μετανάστες, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και μία ιδιαίτερα, 

έτσι, δεν ξέρω αν λέγεται φιλάσθενη, πάντως εμφανίζει πολύ συχνά 

πολλά προβλήματα και από τραυματισμούς και σε θέματα υγείας, οι  

άνθρωποι αυτοί δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση υγείας, είναι 

μάλλον σε ιδιαίτερα καταπονημένη. Αυτά.  

 Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, πολύ  δυναμικές 

κινητοποιήσεις και να απαιτήσουμε την άμεση αλλαγή θεσμικών 

πλαισίων. Και όλα αυτά που έρχονται και λένε οι Υπουργοί, εχθές 

εγώ εξοργίστηκα με αυτά τα πράγματα τα οποία έλεγαν οι 

Υπουργοί: δεν μας ενδιαφέρει τι  λέτε, εμείς αυτό θα κάνουμε. 

Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε στις τοπικές μας 

κοινωνίες. Ότι εδώ πέρα πρέπει να απαιτήσουμε ο Δήμος, που 

είμαστε όλοι, και οι 50.000 Χιώτες είναι Δήμοι και οι 30.000 - 

35.000 Σαμιώτες, πρέπει να απαιτήσουμε να αποκτήσουμε τον 

τρόπο διακυβέρνησης που  μας αξίζει και αυτόν τον οποίο μπορεί 

πραγματικά να μας λύσει τα προβλήματά μας.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΟΜΙΛΙΤΗΣ:  Μόλις ανακοινώθηκε παράταση της απεργίας. Θα πάμε 

στα νησιά με τα πόδια.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Θα καλέσω τη Δήμαρχο Γαύδου να κάνει την 

παρέμβασή της.  

 Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η παρουσίαση της μελέτης δεν 

θα γίνει τώρα, διότι πρέπει να πάμε μέσα, θα γίνει σε ξεχωριστή 

συνεδρίαση, σύμφωνα με την πρωτοβουλία που πήρε ο Πρόεδρος, 

σε ανοιχτή συνεδρίαση, για όλους, ούτως ώστε να έχουμε 

δυνατότητα, θεσμικοί, παράγοντες, φορείς, Βουλευτές, 

αυτοδιοικητικοί αλλά και όλοι εμείς, να δούμε μια σοβαρή μελέτη 

πώς διαρθρώνεται,  πώς εξελίσσεται και τι  μπορεί να προσδώσει.  

 Επίσης οι δικές μας ομιλίες, του Γεράσιμου και η δική μου, 

αποσύρονται, διότι τα είπαμε περ ιληπτικά αρκετές φορές, θα τα 

δούμε και στα συμπεράσματα όλοι μαζί. Γιατί πρέπει σε λίγο να 

ψηφίσουμε.  

Ε. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ:  Γεια σας και από εμένα.  

 Βέβαια, πρέπει να ψηφίσουμε.  

 Αυτό που εγώ θέλω να πω, δεν θα ανακυκλώσω τον πόνο των 

Δημάρχων, ούτε θα αναφερθώ στα θεσμικά πλαίσια ούτε τίποτα. 

Επί της διαδικασίας, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάμε μέσα. 

Εγώ δεν κατάλαβα γιατί εγώ που κάθομαι εδώ και όλοι  εμείς που 

καθόμαστε εδώ, δεν είχαμε δικαίωμα να ακούσουμε τι γινόταν μέσα. 

Γιατί πρέπει να απομονωνόμαστε  κάθε φορά, και πέρυσι το ίδιο 

πράγμα, και να τρώμε τρεις μέρες στα συνέδρια, όπου τη μιάμιση 

μέρα να είναι χαιρετισμοί και Βουλευτές. Όχι, κύριοι. Οι Βουλευτές 

πρέπει να είναι εδώ και να ακούνε και όχι να παίρνουν το λόγο καν 

να τον στερούν από τους Συνέδρους. Τα συνέδρια είναι για να 

μιλάμε εμείς, να μοιράζουμε και να ενημερώνεται και να ξέρει και ο 

Δήμαρχος της Βέροιας τι τραβάει ο νησιώτης.  

 Αυτό εδώ το πρόγραμμα, το κοιτάζω από τη μέρα που βγήκε 

και έλεγα: μα εγώ πού θα πάω; Εγώ θέλω την ίδια ώρα και εκεί, και 

εκεί. Σήμερα έχει νησιωτική. Έχει παράλληλα τέσσερις εκδηλώσεις 

και έχει και για την πολιτική προστασία. Γιατί εμένα δεν με 
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ενδιαφέρουν αυτά; Αλλά επειδή είμαι νησιώτισσα πρέπει να κάνω 

το group therapy εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Έχετε δίκιο. Δεν υπήρχε ποτέ η νησιωτική πολιτική 

ενταγμένη σε ένα πρόγραμμα, τα βήματα γίνονται, ελπίζω στο 

επόμενο να είμαστε χωρίς να επηρεάζουμε το χρόνο…  

Ε. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ:  Μιχάλη, καλοί είναι  και οι χαιρετισμοί, καλό είναι 

να φτιάχνονται και τα πολιτικά προφίλ όποιου είναι,  αλλά ας πάνε 

αυτά στην ειδική αίθουσα και ας γίνουν οι Θεματικές με τη σειρά, 

γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα και να ακουστούμε και να μιλήσουμε και 

να συζητήσουμε τα προβλήματά μας επί της ουσίας.  

 Για το ΣΑΣ θέλω να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Θέλω να πω 

ότι οι Δήμοι δεν παίρνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του 

ΣΑΣ από το Υπουργείο. Και συνήθως βγαίνουν πάρα πολύ αργά, 

οπότε δεν υπάρχει και ο χρόνος να… Όταν η ΚΕΔΕ και ο φίλος 

εδώ, παίρνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλό είναι να 

ενημερώνει τους Δημάρχους για τα θέματα, ώστε να μπορεί να 

υπάρχει μία συνεννόηση σε κάθε αντικείμενο, σε κάθε 

τροποποίηση. Είναι σε όλους γνωστά το πώς εκβιάζονται οι Δήμοι, 

πώς εκβιάζονται τα νησιά, από τους εφοπλιστές και από τα 

παιχνίδια των επιδοτήσεων. Οπότε καλό είνα ι να υπάρχει μία 

ενημέρωση και να μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά.  

 Εγώ δεν θα πω για τα θέματα, δεν θα πω ότι δεν ξέρω τι είναι 

το τέλος διανυκτέρευσης, έτσι; Είμαι σε ένα Δήμο που δεν υπάρχει 

ούτε μία νόμιμη κτιριακή μονάδα, όχι εστιατόριο ή… Οπότε όλα 

αυτά… Αλλά δεν με ενδιαφέρει να τα πω στον Μιχάλη που τα ξέρει, 

στον Γεράσιμο, στον φίλο από τους Λειψούς. Με ενδιαφέρει να τα 

ακούσει και να τα μάθει ο φίλος από τη Βέροια, ο φίλος από τη 

Φλώρινα, ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη… Οπότε…  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  …(εκτός μικροφώνου)… και είναι η πρώτη φορά 

που ο Πρόεδρος, ο Πατούλης, το θέμα της νησιωτικότητας και ότι 

αυτό συνεπάγεται και ότι μεταφέρει μαζί του, το βάζει και υπάρχουν 
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ψηφίσματα και διεκδικήσεις. Το θέμα είναι ότι δεν ακούνε εκεί 

πέρα…  

Ε. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ:  Γεράσιμε, όλοι ξέρουμε και πώς τρέξαμε και πώς 

δουλεύουμε πάνω στις Επιτροπές και τι  κινήσεις κάνουμε και μέσα 

στα Υπουργεία, για να μπορέσει να ενταχθεί η νησιωτικότητα, η 

ρήτρα νησιωτικότητας και ο καθένας με τον τρόπο του σπρώχνει και 

ωριμάζει πεδία σε διάφορα  θέματα.  

 Εγώ αυτό ήθελα. Θέλω να πω ότι αν δω γραμμένο ότι: μεγάλη 

επιτυχία στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, 65 νησιά, Δήμαρχοι, και δεν 

είμαστε… πόσοι είμαστε εδώ μέσα αυτή τη στιγμή, ούτε στη μία 

παλάμη, πραγματικά θα στεναχωρηθώ.  

 Λοιπόν, καλή συνέχεια.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ευχαριστώ πολύ τη Γαύδο, την οποία την έχουμε 

κάνει αναφορά για όλα τα προβλήματα.   

 Να ευχαριστήσω τον κύριο Γάκη, ο οποίος έμεινε μέχρι τέλους 

της συνεδρίασης της νησιωτικής πολιτικής και τον ευχαριστούμε για 

αυτό.  

 Και χαίρομαι ιδιαιτέρως που όλοι εσείς είχατε την υπομονή να 

είστε εδώ και να αναδεικνύετε τα προβλήματα με έναν σαφή τρόπο, 

με ενθουσιαστικό μήνυμα, μέσα στην υφεσιακή πραγματικότητα.  

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Θέλω να πω και κάτι άλλο, τελευταίο, για το 

θέμα του ΦΠΑ. Όλοι το βάζουμε τι επιπτώσε ις θα έχει το ΦΠΑ στις 

τοπικές κοινωνίες. Εδώ όμως σε ένα Συνέδριο της ΚΕΔΕ πρέπει να 

το βάλουμε και τι  επιπτώσεις έχει στους Δήμους. Δεν θα μπορέσει 

κανένας, μα κανένας Δήμος να χρησιμοποιήσει τη ΣΑΤΑ του. Εάν 

όλα τα λεφτά της ΣΑΤΑ είναι τα χρήματα που πα ίρνουμε, αυτά τα 

λίγα, για να κάνουμε έργα και αν έχουμε συμβασιοποιημένα έργα 

του προηγούμενου χρόνου, όλα τα λεφτά μας θα πάνε στο ΦΠΑ και 

το αναφέρω για τα μικρά νησιά. Το πάθαμε εμείς, το διεκδικούμε να 

μην το πάθουν και οι άλλοι. Αυτή είναι η λογική. Δεν θα μπορεί 

κανείς να κάνει τίποτα. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που θα 
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ψηφίσουν μεθαύριο ή το ψήφισαν, ότι μήπως την τελευταία στιγμή 

κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.  

 Ευχαριστούμε πολύ.  

 Ναι, ένα λεπτό να ακούσουμε και την Αίγινα.  

Δ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ:  Εγώ θέλω να… πολύ σύντομα, αν και είμαστε 

ελάχιστοι, από ότι είπε και η συνάδελφος, μόνο στα δάχτυλα του 

ενός χεριού μετριόμαστε, αν και τα προβλήματά μας είναι κοινά, 

εγώ θα μιλήσω ως Δήμαρχος Αργοσαρωνικού. Δεν έχω τα 

προβλήματα των ηρωικών Δημάρχων του Αιγαίου και του Ιονίου, 

ιδιαιτέρως του Αιγαίου και με όλα αυτά που τους έχουν τύχει και με 

όλα αυτά που συμβαίνουν στα νησιά.  

 Οι ιδιαιτερότητες των νησιών μας είναι μία πραγματικά 

κατάσταση η οποία δεν πρέπει να μείνει σε ευχολόγια και θέλω να 

δώσω συγχαρητήρια στην ΚΕΔΕ, για πρώτη φορά, εγώ είμαι 20 

χρόνια, έτσι; Στον αγώνα αυτό. Δεν είμαι καινούργιος. Τα μαλλιά 

μου άλλωστε το δείχνουν. Συγχαρητήρια στην ΚΕΔΕ, για πρώτη 

φορά, υπάρχει ένας μπούσουλας για τα νησιά. Και η επιστημονική 

εργασία που έχει κάνει ο  Καθηγητής μας, είναι σημαντική και θέλω 

να ακουστεί μέσα εδώ, για να μη μηδενίζουμε τα πάντα.  Και 

βεβαίως δεν είμαι ούτε αυτής της εύκολης: για όλα φταίει ο 

Δήμαρχος. Και μάλιστα είμαι από αυτούς που εξάπτομαι πάρα 

πολύ, όπως και εσείς, συνάδελφε, όταν αναφέρεται ότι τα πάντα 

πρέπει να τα λύσει ο Δήμαρχος, που δεν έχει ούτε τις δομές, δεν 

έχει ούτε τη στελέχωση, δεν έχει ούτε τις υπηρεσίες, δεν έχει 

απολύτως τίποτα να τα λύσει. Και βεβαίως όλα είναι εξάρτηση…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Δ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ:  Βεβαίως, είναι εξάρτηση.  

 Λοιπόν, μέσα στην τσέπη μου έχω μία ατομική ειδοποίηση. Το 

Υπουργείο Οικονομικών μου έκαναν έναν καταλογισμό 184.000 για 

χρέη παρελθόντων ετών, ήταν άλλοι Δήμαρχοι, εγώ είχα σταματήσει 

και έκανα το λάθος και ξανά επανήλθα, έτσι, δεν ξέ ρω γιατί. Μέσα 

σε 20 μέρες πήρα την απόφαση να ξανά διεκδικήσω το Δήμο μου. 
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Και βεβαίως… Εντάξει, ευχαριστώ βέβαια τους συμπολίτες μου, 

αλλά από την άλλη μεριά όμως λέω, γιατί το έκανα;  

 184.000, χωρίς να υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, 

προδικαστικό. Έτσι, πολύ εύκολα. Μου πήραν το ΑΦΜ το δικό μου, 

με διαπόμπευσαν, γιατί δεν χρωστάω ποτέ και πουθενά, με 

διαπόμπευσαν, κύριε Καθηγητά και μου λέει: σας έχουμε 

καταλογίσει προδικαστικά 184.000 να πληρώστε. Στο ΑΦΜ το δικό 

μου όμως, όχι του Δήμου.  

 Αυτό λοιπόν είναι η συμπεριφορά των εκάστοτε κυβερνώντων, 

και δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση τούτη εδώ, γενικά. Θεωρώ ότι  

είναι μια απαξίωση της κεντρικής πολιτικής στα πρόσωπα των 

Δημάρχων, που κάνουν ιεροτελεστία.  

 Εγώ θα πω δύο προτάσεις μόνο και κλείνω. Δεν θα υπάρξει  

σωστή Αυτοδιοίκηση –  και αναφέρομαι στο σύνολο της 

Αυτοδιοίκησης –  αν δεν υπάρχουν κίνητρα και ιδιαιτέρως στα νησιά 

μας. Τα κίνητρα είναι: οπωσδήποτε μοριοδότηση στην κινητικότητα 

που άνοιξε, θα φύγουν από το δικό μου το Δήμο άλλοι 28, όπως 

φύγανε πριν από λίγο καιρό. Άλλοι 28, στο τέλος θα μείνω και εγώ 

όπως η συνάδελφός μου της Κάσου, η Μαρία η Τσανάκη, που δεν 

έχει ούτε έναν υπάλληλο. Δεν γίνεται έτσι υποδομή και δεν μπορείς 

να μπεις σε προγράμματα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αν δεν έχεις 

στελέχωση.  

 Το δεύτερο το σημαντικό. Είπε ένας συνάδελφος ότι τώρα, 

πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ότι έγινε παράταση της απεργίας. 

Ξέρετε τι  συνεπάγεται αυτό; Εμένα στο νησί μου, το οποίο είναι 

πολυσύχναστο, θα γίνουν τόνοι,  πυραμίδες θα γίνουν τα 

απορρίμματα, διότι είναι η 3η μέρα, 3 μέρες τώρα και δεν ξέρω αν 

πάει και 4η, πείτε μου τι υγιεινή θα παρέχω εγώ στους κατοίκους.  

 Και το τέταρτο το σημαντικό είναι, όταν νησιά που είναι  ένα 

σκαλοπάτι απέναντι από τον Πειραιά, από το Λεκανοπέδιο και 

αισθάνονται τόσο κοντά στους Αιγα ιοπελαγίτες και στους 

Ιονιοπελαγίτες, όταν δεν μπορεί να μου δώσει λύση, νιώθω και εγώ 
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έτσι, μια ακριτική Ελλάδα, στην οποία βλέπω τα φώτα του Πειραιά, 

βλέπω τα αυτοκίνητα, αλλά πραγματικά αδυνατώ εγώ, φωνάζω 

SOS , τους λέω: παιδιά χάνομαι, όπως χάνονται κα ι τα άλλα νησιά. 

Υγεία, παιδεία, διοίκηση, είναι ένα ξένο κομμάτι, το οποίο δεν 

μπορεί ποτέ κανένας να κάνει, εκτός αν είναι θαυματοποιός.  

 Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να συνεχίσετε τον αγώνα. 

Ειλικρινά σας παρακολουθώ, θα σας παρακολουθώ για 3 χρόνια  

ακόμα, μετά σταματάω, να συνεχίσετε, θα είμαι αρωγός σε 

οποιεσδήποτε προσπάθειες. Είμαι Πρόεδρος του νησιώτικου 

συμπλέγματος Αργοσαρωνικού, των νησιών, έχουμε κάνει το 

Leader και είμαι με άλλους Δημάρχους και θα έχετε την αμέριστη 

συμμετοχή μου και βοήθεια σε όποια προβλήματα θέλουμε να 

λύσουμε.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Πάμε δίπλα.  

 

 

 


