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γαπητές και Αγαπητοί συμπολίτες, συμ-
πατριώτες και φίλοι,
Αγαπητοί απόδημοι, νέες και νέοι των

Κυθήρων,

Κρατάτε στα χέρια σας το πρώτο ενημερω-
τικό Newsletter της παράταξής μας, δυόμιση
χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων
μας. Στόχος του εντύπου αυτού είναι η αν-
τικειμενική πληροφόρηση για τα δημοτικά
μας πράγματα, πέρα και έξω από λαϊκι-
σμούς και δημοσιογραφικές ακροβασίες και
ανευθυνότητες, που δυστυχώς δεν λείπουν
από τον τόπο μας. Το έντυπο αυτό θα εκδί-
δεται περιοδικά και μέσα από τις σελίδες
του θα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες
τις σημαντικές τρέχουσες εξελίξεις στο Δήμο
και τα νησιά μας. 

Πέρασαν 2,5 χρόνια από τη στιγμή που κλη-
θήκαμε να διοικήσουμε το Δήμο μας μετά
τις εκλογές του Μαΐου του 2014, στις οποίες
μας εμπιστευθήκατε με την ψήφο σας. Μια
ψήφο άκρως τιμητική κυρίως για το πρό-
σωπό μου, αφού πολλοί από εσάς με εμπι-
στευθήκατε χωρίς να με έχετε γνωρίσει,
γεγονός που αποδεικνύει ότι ο προεκλογι-
κός μας λόγος σας έπεισε γιατί δεν ήταν
υπερβολικός, υπερφίαλος ή ψεύτικος. Μέσα
στα χρόνια αυτά καταβάλαμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να επιλύσουμε χρόνια προ-
βλήματα του παρελθόντος και να προγραμ-
ματίσουμε μεγάλα έργα για το νησί μας. Το
μεγάλο έργο της ανάπλασης στα Μητάτα
που ολοκληρώνεται είναι ένα από αυτά:
πολλοί το υποσχέθηκαν όμως εμείς καταφέ-
ραμε να το χρηματοδοτήσουμε και να το
ολοκληρώσουμε. Πολλά και μεγάλα έργα
έχουν δημοπρατηθεί και προγραμματίζον-
ται είτε μέσα από πόρους της Περιφέρειας,
είτε με ίδιους πόρους του Δήμου: το νέο Γή-
πεδο στο Μανιτοχώρι (600.000€), η ανά-

πλαση της Πλατείας Φρατσίων (292.000€),
το νέο δίκτυο ύδρευσης της Αγίας Πελαγίας
(3.100.000€), η οδός Μόρμορη (500.000€)
και η Δημοτική Οδοποιία (2.000.000€), ο
νέος παιδικός σταθμός στα Λογοθετιάνικα
(300.000€), η αποκατάσταση του Αστικού
Σχολείου Ποταμού (168.000€) και η ανακαί-
νιση του Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού
(200.000€), η ανάπλαση στα Σκλαβιάνικα
(65.000€), το Κάτω Χωρίο Ποταμού
(80.000€), τον Άγιο Ηλία (42.500€), την πα-
ραλία της Αγίας Πελαγίας (100.000€) και το
Belvedere (75.000€), ο παραλιακός φωτι-
σμός στο Καψάλι (55.000€) και πολλά άλλα.
Είναι έργα μεγάλης σημασίας που για την
εκτέλεσή τους υπάρχουν εξασφαλισμένοι
πόροι και όχι λόγια του αέρα. Είναι έργα
που αλλάζουν την εικόνα του τόπου μας. Για
όλα αυτά τα έργα απαιτήθηκαν πολλές με-
λέτες, σχέδια, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις
που ανέλαβε εξολοκλήρου ο Δήμος μας με
την τεχνική του υπηρεσία και τους εξαίρε-
τους συνεργάτες του. Γιατί εμείς ξέρουμε να
δουλεύουμε τεχνοκρατικά και μόνο έτσι
μπορούμε να φέρουμε μεγάλες χρηματοδο-
τήσεις για το νησί μας, όπως για παρά-
δειγμα η ένταξη στο ΠΕΠ του μεγάλου
έργου της δημιουργίας ΧΥΤΥ στο Λαχνό
μέσω της Περιφέρειας, που λύνει οριστικά
το πρόβλημα διάθεσης των απορριμμάτων
στο νησί για τις επόμενες γενιές. 

Ο προγραμματισμός μας, όμως, δεν στα-
ματά εδώ. Αυτά τα έργα, όπως και όσα με-
λετάμε και σχεδιάζουμε, αφορούν έναν
ορίζοντα πέρα και έξω από δημοτικές θη-
τείες και εκλογικές περιόδους γιατί για εμάς
σημασία έχει να θέσουμε γερές βάσεις για
το μέλλον του νησιού και όχι να ενεργούμε
με μοναδικό στόχο τις επόμενες εκλογές
όπως δυστυχώς γινόταν μέχρι σήμερα. Θέ-
λουμε να είμαστε χρήσιμοι για τις νέες γε-

νιές που δεν θέλουμε να μεταναστεύουν
στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Το νέο
γήπεδο στο Μανιτοχώρι είναι μια υποδομή
κυρίως για τους νέους. Όπως και οι μελέτες
για ένα σύγχρονο Κλειστό Γυμναστήριο που
ξεκινάμε. Το ίδιο και το μεγάλο θέμα των
Σφαγείων, για το οποίο χάθηκαν πολλές με-
γάλες ευκαιρίες. Ήδη ολοκληρώνουμε τη με-
λέτη σκοπιμότητας και συνεχίζουμε με τις
κανονικές μελέτες. 
Μέσα στο πρώτο μισό της θητείας αυτής ερ-
γαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε
για το καλό του τόπου, μακριά από τοπικι-
σμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, βά-
ζουμε το εμείς πάνω από το εγώ και
υλοποιούμε σημαντικά έργα υποδομής που
αναμένονταν επί χρόνια. Παράλληλα δί
νουμε τη μάχη της καθημερινότητας στον
τομέα της καθαριότητας και της ύδρευσης
με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Προ-
ωθούμε το νησί μας σε μεγάλες τουριστικές
αγορές της Ευρώπης και στηρίζουμε έμπρα-
κτα τον πολιτισμό. Ξεφεύγουμε από την
εσωστρέφεια και την περιχαράκωση και
αποκτούμε την εικόνα ενός Δήμου εξαιρε-
τικά ενεργητικού και εξωστρεφούς, που το
όνομά του ακούγεται πολύ πέρα από τα
στενά όρια του νησιού μας. 

Έτσι θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μισό
της θητείας αυτής, με δυναμισμό και μαχη-
τικότητα σε όλα τα επίπεδα, με εξωστρέφεια
και διαφήμιση, με σοβαρή αντιμετώπιση
των μεγάλων προβλημάτων και με διαρκή
διεκδίκηση σε κάθε επίπεδο για το καλό των
νησιών μας!
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έσα στα πρώτα δυόμιση χρόνια της
θητείας μας κάναμε σημαντικές πα-
ρεμβάσεις για την καλλίτερη οργά-

νωση και λειτουργία του Δήμου μας,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το προ-
σωπικό είναι το λιγότερο από το 1999 που
δημιουργήθηκε ο Δήμος Κυθήρων. 

. Ορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων προ-
σωπικού.
. Αλλαγή του τρόπου απευθείας αναθέσεων
με δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης υπο-
βολής προσφορών.
. Πρόσληψη Νομικού στη θέση του Ειδικού
Συνεργάτη του Δημάρχου, που μέχρι σή-
μερα έχει χειριστεί άψογα δεκάδες δημοτι-
κές υποθέσεις διασφαλίζοντας τα
συμφέροντα του Δήμου κατά τον καλύτερο
τρόπο.
. Συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο στην
Αθήνα με στόχο την ταχεία διεκπεραίωση
υποθέσεων αδειοδότησης έργων και αξιο-
ποίησης πόρων του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ.
Χωρίς τις εξειδικευμένες γνώσεις του Τεχνι-
κού Συμβούλου, δεν θα ήταν δυνατή η έν-
ταξη της ανάπλασης των μητάτων στο ΕΣΠΑ,
η ένταξη της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Λα-
χνού και Αντικυθήρων στο ΠΕΠ Αττικής και
πολλά άλλα.
. Πρόσληψη 2 Διοικητικών Υπαλλήλων 8
μηνών στην Αναπτυξιακή Εταιρεία το 2016.
. Προμήθεια νέων σύγχρονων συστημάτων
μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης
(νέοι υπολογιστές, εκτυπωτές, plotter, προ-
γράμματα κ.λπ) μετά από πολλά χρόνια. Πλή-
ρης μηχανοργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

. Έγκριση τριών (3) νέων μόνιμων προσλή-
ψεων διοικητικού προσωπικού με απόφαση
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης (Μάρτιος 2017). Θα ακολουθηθεί η δια-
δικασία του ΑΣΕΠ. Η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή δεν εκμεταλλεύτηκε την δυνατότητα
πρόσληψης νέου προσωπικού που υπήρχε
από το 2012 μέχρι το 2014. Από το 2014
μέχρι σήμερα έχουν συνταξιοδοτηθεί 6
άξιοι υπάλληλοι χωρίς να αντικατασταθούν.
Πλέον είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση
του Δήμου μας το 1999 που εγκρίνεται η
πρόσληψη νέου διοικητικού και επιστημο-
νικού προσωπικού. 
. Τακτοποίηση των αρχείων του Δήμου και
των πρώην Κοινοτήτων – ψηφιοποίηση. 
. Νομιμότητα στον τρόπο λειτουργίας της
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορο-
λογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, η
οποία δε λειτουργούσε σύννομα επί σειρά
ετών. 
. Ένταξη του Δήμου στο σύστημα πληρωμών
ΔΙΑΣ με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών
που πλέον θα μπορούν να πληρώνουν τις
οφειλές τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή
μέσω ίντερνετ με τη χρήση ταυτότητας πλη-
ρωμής. Είμαστε μέσα στους 10 πρώτους Δή-
μους της Χώρας που εφαρμόζουν αυτή την
πρακτική. 

. Επίλυση του πολυετούς προβλήματος ερ-
γασιακής ομηρίας των επιτυχόντων υπαλλή-
λων από το διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 2009. Οι
υπάλληλοι μονιμοποιήθηκαν και πλέον μπο-
ρούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς
τον φόβο της απόλυσης. 

. Τακτοποίηση των σοβαρών λογιστικών εκ-
κρεμοτήτων του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων (Λιμενικό Ταμείο, Πνευματικό
Κέντρο).
. Ομαδική ασφάλιση των δημοτικών οχημά-
των με αποτέλεσμα την μεγάλη εξοικονό-
μηση πόρων. 
. Δανεισμός απορριμματοφόρων από τους
Δήμους Πειραιά και Αθηναίων.
. Προώθηση της διαδικασίας νομιμοποίησης
των λιμανιών των Κυθήρων και Αντικυθή-
ρων, που αποτελεί μια πολύ σοβαρή εκκρε-
μότητα. 
. Οργάνωση του δημοτικού συστήματος πυ-
ρασφάλειας, τοποθέτηση νέων κρουνών και
σημείων υδροληψίας, άριστη συντήρηση
των οχημάτων πυρόσβεσης, προμήθεια εξο-
πλισμού στους δασοπυροσβέστες, παρα-
λαβή οχήματος δασοπυρόσβεσης από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
. Καθιέρωση ετήσιας ενημέρωσης των Κυ-
θηρίων της Αττικής (κάθε Δεκέμβριο) και τα-
κτικών συναντήσεων με τους κατοίκους σε
όλες τις Τοπικές Κοινότητες. Οι Κυθήριοι της
Αθήνας ΔΕΝ είναι για εμάς πολίτες δεύτερης
κατηγορίας!
. Ετήσια σύμβαση αποκατάστασης των βλα-
βών δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης
λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και συντή-
ρησης της αγροτικής οδοποιίας με ορατά
θετικά αποτελέσματα προς τους δημότες. 

. Μείωση των μεγάλων οφειλών προς το
Δήμο που υπήρχαν το 2014. Κατορθώσαμε
να δημοπρατήσουμε και να πληρώσουμε
δεκάδες έργα, προμήθειες και υπηρεσίες
και ταυτόχρονα να διατηρούμε σε υψηλά
επίπεδα το αποθεματικό του Δήμου, εφαρ-
μόζοντας μια αυστηρή πολιτική στο ζήτημα
των πολυετών οφειλών. 
. Διαρκείς παρεμβάσεις μας στην Κυβέρ-
νηση και κάθε αρμόδιο φορέα για την επί-
λυση σημαντικών προβλημάτων του νησιού
μας. Ο Δήμος μας έχει δυνατή φωνή, συμ-
μετέχει στις διαδικασίες των συλλογικών ορ-
γάνων των Δήμων (ΚΕΔΕ) και διεκδικεί το
καλλίτερο δυνατό για τους δημότες μας.  
. Ειλικρινής συνεργασία με τους αποδήμους
μας που στηρίζουν τα έργα πολιτισμού και
αθλητισμού στο νησί μας και εμπιστεύονται
σε τεράστιο βαθμό τη Δημοτική μας Αρχή. 
. Άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια, με
την πολιτική της ηγεσία και τις τεχνικές υπη-
ρεσίες, με αποτέλεσμα την ένταξη στον προ-
ϋπολογισμό της έργων για τα Κύθηρα και τα
Αντικύθηρα που αγγίζουν σχεδόν τα
20.000.000€! 

. Τακτοποίηση των κληροδοτημάτων του
Δήμου, ολοκληρώνοντας ήδη τις διαδικα-
σίες για τα πρώτα επτά. Η διαδικασία είναι
εξαιρετικά αργή και απαιτητική καθώς οι
φάκελοι δεν ήταν συμπληρωμένοι, με σοβα-
ρούς κινδύνους να περάσει η διαχείριση των
κληροδοτημάτων στο Υπουργείο Οικονομι-
κών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑI
ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Σημαντικές παρεμβάσεις για την καλλίτερη οργάνωση

και λειτουργία του Δήμου μας

Μ
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
2014-2016

. Ομαδοποίηση των ασφαλιστηρίων συμβο-
λαίων για όλα τα οχήματα και τα μηχανή-
ματα του Δήμου μετά από διαγωνιστική
διαδικασία. Εξοικονομήθηκαν πόροι και ερ-
γατοώρες.
. Έλεγχος-επισκευή-συντήρηση όλων των
ταχογράφων των οχημάτων καθώς και αντι-
κατάσταση όσων ταχογράφων είχαν κατα-
στραφεί λόγω βλαβών (ο έλεγχος και η
πιστοποίηση για τους ταχογράφους γίνεται
ανά διετία). 
. Κατάθεση στοιχείων (θέση σε ακινησία)
του Λεωφορείου το οποίο παρελήφθη σε
κατάσταση πλήρους διάλυσης.
. Κατάθεση στοιχείων (θέση σε ακινησία)
ενός εκ των τριών απορριμματοφόρων που
περιήλθαν στον Δήμο από τον Αναπτυξιακό
Σύνδεσμο (ήταν ακινητοποιημένο λόγω σο-
βαρών βλαβών). 
. Κατάθεση στοιχείων (θέση σε ακινησία)
του βυτίου ακαθάρτων που περιήλθε στον
Δήμο από την πρώην Κοινότητα Κυθήρων
(ήταν ακινητοποιημένο από χρόνια λόγω
σοβαρών βλαβών).
(Για κανένα εκ των ανωτέρω οχημάτων δεν
είχε γίνει μεταβίβαση στον Δήμο Κυθήρων
και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ορι-
στική τους διαγραφή και η διαδικασία εκ-
ποίησης μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. αλλά και κατάργηση
των παλαιών ΑΦΜ που φέρουν οι άδειες
κυκλοφορίας τους).

. Το απορριμματοφόρο της πρώην Κοινότη-
τας Αντικυθήρων πέρασε από γενικό
σέρβις σε εξου-
σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο
συνεργείο και
επίσης από τε-
χνικό έλεγχο
(ΚΤΕΟ). Επόμενο
βήμα είναι η με-
ταβίβασή του

στο 

Δήμο Κυθήρων, ούτως ώστε να διαγραφεί
το ισχύον μέχρι σήμερα ΑΦΜ της Κοινότη-
τας.
. Το απορριμματοφόρο μεταφοράς των ογ-
κωδών απορριμμάτων πέρασε από γενικό
σέρβις σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
καθώς επίσης και από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.
Επίσης εκδόθηκε νέα άδεια κυκλοφορίας
λόγω του παλαιού μη ισχύοντος ΑΦΜ του
Δήμου που ήταν καταχωρημένο στην άδειά
του.
. Το βυτίο ακαθάρτων πέρασε από γενικό
σέρβις σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
(έγινε επισκευή της μηχανής του λόγω σο-
βαρής βλάβης) και πέρασε από τεχνικό
έλεγχο (ΚΤΕΟ) και σε αυτό το όχημα θα αν-
τικατασταθεί η άδεια κυκλοφορίας του πα-
λαιού μη ισχύοντος ΑΦΜ του Δήμου που
είναι καταχωρημένο στην άδεια του. Εδώ να
αναφέρουμε ότι σχετική παρατήρηση επί
της άδειας κυκλοφορίας αναφέρει ότι η
χρήση του βυτίου επιτρέπεται μόνο για
χρήση των υπηρεσιών του Δήμου και όχι για
παροχή υπηρεσιών σε Δημότες. 
. Το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης
στάλθηκε το 2015 σε εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο της NISSAN στην Αθήνα και του
έγινε γενικό σέρβις (την δαπάνη κατόπιν αι-
τήματος του Δήμου ανέλαβε η εταιρεία που
παραλαμβάνει τα ανακυκλώσιμα υλικά του
Δήμου). Επόμενο βήμα είναι να γίνει εκ
νέου το σέρβις του και να περάσει από τε-
χνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Λόγω της παλαιότητας
του, ζητήσαμε από την Εταιρεία ανακύκλω-
σης να μας παραχωρήσει ένα άλλο καινούρ-
γιο ή επισκευασμένο όχημα, πλην όμως η
απάντηση που λάβαμε είναι ότι λόγω οικο-
νομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να γίνει
δεκτό το αίτημά μας.
. Από τον Δήμο Πειραιά μας έχει παραχω-

ρηθεί η χρήση δύο απορριμματοφόρων
οχημάτων εκ των όποιων το ένα

είναι σε κίνηση, το δεύτερο λόγω
απρόβλεπτης βλάβης παραμέ-

νει στο αμαξοστάσιο.

. Επίσης από τον Δήμο Αθηναίων μας παρα-
χωρήθηκε η χρήση ενός απορριμματοφό-
ρου οχήματος το οποίο χρησιμοποιήθηκε
στην υπηρεσία ανακύκλωσης για λίγο χρο-
νικό διάστημα, ακολούθως ανακλήθηκε η
παραχώρησή του και επεστράφη στον Δήμο
από τον οποίο αρχικά μας παραχωρήθηκε.
. Επίσης μετά από αίτημα του Δημάρχου,
δωρήθηκε στον Δήμο μας με απόφαση του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού σώματος ένα
πυροσβεστικό όχημα τύπου UNIMOG στο
οποίο κάναμε γενική επισκευή σε εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο στον Ασπρόπυργο και
τώρα ευρίσκεται στο στάδιο της μεταβίβα-
σής του στον Δήμο μας. 

Ο τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) εκ της νομοθε-
σίας είναι υποχρεωτικό να γίνεται κάθε
χρόνο. Ωστόσο τα παλαιάς τεχνολογίας οχή-
ματα (όσα δηλαδή δεν φέρουν ABS κ.λπ.)
δεν είναι δυνατόν να περάσουν από τεχνικό
έλεγχο (ΚΤΕΟ) και ως εκ τούτου δεν είναι δυ-
νατή η μεταβίβασή τους στον Δήμο).

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον συμπα-
τριώτη μας κ. Ιωάννη Γ. Καλλίγερο, Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο στην MERCEDES BENZ
HELLAS καθώς και στον κ. Δημήτριο Ι. Χαστά,
υπεύθυνο του αμαξοστασίου του Δήμου
Πειραιά, ο οποίος μας βοηθά και μας συνε-
πικουρεί σε κάθε μας πρόβλημα, αλλά και
στην στήριξη που μας παρέχει σε κάθε αί-
τημα μας. Επίσης οφείλουμε θερμές ευχα-
ριστίες στον κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο για τις
φιλότιμες, άοκνες και αυθημερόν παρεχό-
μενες υπηρεσίας μέσω των άξιων συνεργα-
τών του στην διεκπεραίωση των πραγματικά
δύσκολων υποθέσεων στο Υπουργείο Μετα-
φορών και Επικοινωνιών. 

Όλες τις ανωτέρω διαδικασίες επέβλεψε και
οργάνωσε ο κ. Μαθιός Αγγελιουδάκης, Αν-
τιδήμαρχος για την περίοδο 2014-2016. 



έσα στο πρώτο μισό της θητείας μας
έγιναν σημαντικά έργα ύδρευσης και
αναλήφθηκαν αξιοσημείωτες πρωτο-

βουλίες από τη Δημοτική Αρχή. Το νησί μας
έχει δύσκολα γεωγραφικά χαρακτηριστικά
και θεωρείται ένα από τα πλέον δύσκολα
νησιά στην Ελλάδα στα ζητήματα της υδρο-
δότησης, λόγω των πολλών οικισμών που
διαθέτει. Ο Δήμος μας έχει κάνει πολλές
ενέργειες προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το
δημοτικό δίκτυο ύδρευσης που είναι δαιδαλώδες
και προβληματικό. Παράλληλα έχουμε συγ-
κεκριμένο πρόγραμμα για νέες γεωτρήσεις,
μονάδες αφαλάτωσης και άλλες ενέργειες
με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

1. Ολοκλήρωση και αξιοποίηση νέων διε-
ρευνητικών γεωτρήσεων. Ολοκληρώθηκαν
τον Μάρτιο του 2016 οι 4 νέες διερευνητικές
γεωτρήσεις βάσει της διαδικασίας μελέτης
και αδειοδότησης που είχε ξεκινήσει η προ-
ηγούμενη Δημοτική Αρχή, μια διαδικασία
επίπονη και πολυετής. Από τις 4 νέες γεω-
τρήσεις, ικανή ποσότητα νερού προς άντ-
ληση έδωσαν οι 2. Στον Κάλαμο δεν βρέθηκε
νερό και στα Σύλακα η ποσότητα είναι δυ-
σανάλογα μικρή σε σχέση με το κόστος που
απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Απο-
φασίστηκε η άμεση αξιοποίηση της γεώτρη-
σης στα Σκουλαντριάνικα (Μυλοπόταμος) η
οποία απέδωσε καλή ποσότητα νερού και

έχει ήδη αποσυμφορήσει ένα μεγάλο μέρος
της ευρύτερης περιοχής των Τοπικών Κοινο-
τήτων Καρβουνάδων και Κοντολιανίκων,
όπου κάθε καλοκαίρι υπήρχε σοβαρό πρό-
βλημα ομαλής υδροδότησης.

2. Αξιοποίηση παλαιών γεωτρήσεων. Με
τρόπο ταχύτατο καθαρίστηκαν και αξιοποι-
ήθηκαν παλαιές γεωτρήσεις που επί χρόνια
παρέμεναν ανενεργές: Α) Έγινε αξιοποίηση
της γεώτρησης στα Καλησπεριάνικα (10 χρό-
νια ανενεργή) που απέδωσε περίπου 10 κυ-
βικά την ώρα και ήδη έχει συνδεθεί στο
δίκτυο ενισχύοντας τις περιοχές του Δρυ-
μώνα, των Καλοκαιρινών, των Κομηνιανίκων
και του Πούρκου. Β) Αξιοποιήθηκε η 2η γε-
ώτρηση στον Κάκαβο που είχε γίνει προ
πολλών ετών από το ΙΓΜΕ και ήταν ανε-
νεργή. Το δίκτυο είχε γίνει από την προηγού-
μενη δημοτική αρχή αλλά δεν είχε συνδεθεί.
Εκδόθηκαν οι άδειες χρήσης, έγινε ο οικί-
σκος και η ηλεκτροδότηση και συνδέθηκε
ήδη στο δίκτυο ενισχύοντας την ευρύτερη
περιοχή Φριλιγκιανίκων – Αλοιζιανίκων –
Καστρισιανίκων καθώς και τα Αρωνιάδικα,
Πιτσινάδες και Βαμβακαράδικα, περιοχές
που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα υδροδότησης κυρίως το καλοκαίρι.
Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα στις εν
λόγω περιοχές δεν έχουν εξαλειφθεί καθώς
η στάθμη και η απόδοση των γεωτρήσεων
είναι εξαιρετικά χαμηλή λόγω της λειψυδρί-

ας και θα πρέπει να παύσουν εντελώς οι μη
επιτρεπόμενες χρήσεις του νερού ύδρευσης
(άρδευση, πλυσίματα κ.λπ.). Γ) Αξιοποι-
ήθηκε η γεώτρηση στα Πλακουτά που παρέ-
μενε επί πολλά χρόνια ανενεργή. Έγινε
καθαρισμός της γεώτρησης, τοποθετήθηκε
νέα αντλία και αντλούνται περίπου 10 κυ-
βικά την ώρα που αποσυμφορούν το δίκτυο
του Ποταμού και των Λογοθετιανίκων. Δ)
Καθαρίστηκε και αξιοποιήθηκε η γεώτρηση
στη Μηλαπιδέα που ενισχύει το δίκτυο με
περίπου 5 κυβικά την ώρα.  

3. Σημαντικά Δημοτικά Έργα Ύδρευσης. Η
Δημοτική μας Αρχή έχει ολοκληρώσει 3
πολύ σημαντικά έργα στον τομέα της ύδρευ-
σης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ίδι-
ους πόρους του Δήμου (ανταποδοτικά
έσοδα). Α) Η επισκευή των δεξαμενών και
αντλιοστασίων (Α΄ φάση) με τελική δαπάνη
101.508€ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού
μελέτης 160.000€). Έγινε γενική συντήρηση
και ανακαίνιση 9 δεξαμενών και 23 αντλιο-
στασίων ύδρευσης, τα οποία προσαρμόστη-
καν σε όλες τις απαιτήσεις υγιεινής που
αφορούν το δίκτυο ύδρευσης (σχετικό Δ.Τ.
του Δήμου στις 01/04/2016). Β) Η αντικατά-
σταση δικτύων ύδρευσης με τελική δαπάνη
100.099€ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού
μελέτης 154.000€). Κατασκευάστηκε νέο δί-
κτυο ύδρευσης μήκους 3.215 μέτρων σε διά-
φορα σημεία του νησιού και κυρίως σε
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περιοχές όπου υπήρχαν συχνές βλάβες (σχε-
τικό Δ.Τ. της 08/04/2016). Γ) Αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καραβά με τελική δα-
πάνη 37.200€ (έναντι αρχικού προϋπολογι-
σμού μελέτης 60.000€). Κατασκευάστηκαν
900 μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης και αξιο-
ποιήθηκε πλήρως η γεώτρηση στα Διακο-
πουλιάνικα που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει
σε ομαλότητα υδροδότησης ολόκληρη την
περιοχή (σχετικό Δ.Τ. της 04/05/2016). 

4. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία
αδειοδότησης της αρδευτικής γεώτρησης
στο Κατούνι η οποία παρέμενε κλειστή μετά

από τις καταγγελίες γνωστού δικομανούς
περιοίκου, για τον οποίον ο Δήμος έχει ήδη
κινήσει την ποινική και αστική διαδικασία
για την προστασία των συμφερόντων του
κοινωνικού συνόλου απέναντι στις διαρκείς
ανυπόστατες καταγγελίες του που επί χρό-
νια ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία και τις
δημόσιες υπηρεσίες. Αναρτήθηκε στη Διαύ-
γεια η απαραίτητη άδεια χρήσης (ΑΔΑ: ΩΟΔ-
ΔΟΡ1Κ-35Δ) και πλέον η γεώτρηση είναι σε
χρήση με αποτέλεσμα την εξομάλυνση της
κατάστασης σε όλη την περιοχή καθώς
πλέον δεν θα σπαταλάται πολύτιμο νερό
του δικτύου ύδρευσης για άρδευση. Για την
αδειοδότηση της γεώτρησης καταβλήθηκε

πολύς κόπος και πολύμηνη εργασία των Τε-
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς τα
προαπαιτούμενα ήταν πάρα πολλά. 

5. Υπεγράφη η σύμβαση με τον υδρογεω-
λόγο κ. Μάρκο Μεγαλοοικονόμο για την με-
λέτη και αδειοδότηση πέντε (5) νέων
δημοτικών υδρευτικών γεωτρήσεων. Το
έργο της ανόρυξής τους εντάχθηκε στον
προϋπολογισμό του 2017 με ποσό
125.000€. Οι 80.000€ θα προέλθουν από
έκτακτη χρηματοδότηση που ζητήσαμε και
λάβαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

6. Κατασκευάσαμε νέο υδατόπυργο στις
Αλεξανδράδες, καθώς ο υπάρχων κρίθηκε
κατεδαφιστέος. 

7. Ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση και
αδειοδότηση της μελέτης κατασκευής φράγ-
ματος (υδατοσυλλέκτη) στις Όχελλες προ-
κειμένου το έργο να προταθεί προς ένταξη
στο ΠΕΠ Αττικής. Το έργο απαιτεί πολλές
αδειοδοτήσεις και προσεκτικά βήματα για
να ενταχθεί στο ΠΕΠ. Η μελέτη δεν κατέστη
δυνατόν να ολοκληρωθεί το 2016 λόγω ξαφ-
νικής αλλαγής του νομικού πλαισίου δημο-
σίων συμβάσεων (Νόμος 4412).



8. Ο Δήμος ωριμάζει με δικές του δαπάνες
τα 2 έργα αφαλάτωσης που έχουν ενταχθεί
στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας με
δαπάνη 1.300.000€. Τα έργα θα γίνουν στην
Αγία Πελαγία και στο Διακόφτι. Για την αδει-
οδότησή τους απαιτείται μεγάλη γραφει-
οκρατική διαδικασία το βάρος της οποίας
έχει αναλάβει ο Δήμος Κυθήρων. Ευελπι-
στούμε το έργο να δημοπρατηθεί στο τέλος
του 2017 ή μέχρι τα μέσα του 2018. 

9. Έγινε επαγγελματική συντήρηση και κα-
θαρισμός των φίλτρων στο δημοτικό δίκτυο
ύδρευσης από ειδική εταιρεία που μετέβη
στο νησί από την Αθήνα. Δυστυχώς τα φίλ-
τρα θέλουν ειδική συντήρηση και οι βλάβες
είναι συχνές. 

10. Η ετήσια εργολαβία στην αποκατάσταση
των βλαβών της ύδρευσης αποδίδει σημαν-
τικά αφού η επέμβαση σε όλες τις περιπτώ-
σεις είναι άμεση. Υπήρξαν βλάβες που δεν
μπορούσαν να εντοπιστούν έγκαιρα καθώς
μεγάλο μέρος του δικτύου βρίσκεται σε πε-
ριοχές δύσβατες ή δασεμένες. Ωστόσο η
άριστη συνεργασία των ιδιωτών υδραυλι-
κών με τους υπαλλήλους του Δήμου θα συ-
νεχιστεί καθώς μέχρι σήμερα έχει
λειτουργήσει εξαιρετικά καλά. 

11. Εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 3 δεξαμενές
ένα πρωτοπόρο ηλεκτρονικό σύστημα τηλε-
παρακολούθησης και τηλεελέγχου της πλη-
ρότητάς τους, το οποίο ενημερώνει σε
πραγματικό χρόνο (real time) την Τεχνική
Υπηρεσία για την όποια απώλεια ύδατος. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί
και σε σειρά άλλων δεξαμενών στο προσε-
χές διάστημα.  

12. Έγινε έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών
μας ήδη από τον χειμώνα σχετικά με τη δια-
φαινόμενη λειψυδρία του 2016. Κανένας
Δήμος δεν μπορούσε να κάνει κάτι παρα-
πάνω από ό,τι μέχρι σήμερα έγινε και εξα-
κολουθεί να γίνεται, καθώς πέραν των
ανωτέρω, συνεχίζονται οι εργασίες «άμεσης
επέμβασης» στο δίκτυο όπου απαιτείται
(π.χ. μικρές παραλλαγές δικτύου, αντικατα-
στάσεις βανών και αντλιών, μεταφορά
νερού με βυτία κ.λπ.). Η ενημέρωση του κοι-
νού σχετικά με την μεγάλη ανάγκη οικονο-
μίας στο νερό ήταν και είναι διαρκής σε όλα
τα μέσα, ακόμα και με συνεχή ραδιοφωνικά
μηνύματα στους τοπικούς σταθμούς. Η αν-
τιμετώπιση της υπερκατανάλωσης και της
σπατάλης, που στρέφεται κατά του κοινωνι-
κού συνόλου, θα αντιμετωπιστεί από το
Δήμο με αυστηρότητα. 

13. Νέα έργα στην ύδρευση θα δημοπρατη-
θούν στο πλαίσιο υλοποίησης του προϋπο-
λογισμού του 2017 όπως το έργο της
καλλίτερης αξιοποίησης των νερών στη
Γωνία με δαπάνη 30.000€. Αναμένεται η με-
λέτη από την Περιφέρεια προκειμένου να

δημοπρατηθεί το έργο. Παράλληλα είμαστε
έτοιμοι για τη δημοπράτηση της δεύτερης
φάσης της ανακαίνισης δεξαμενών και αντ-
λιοστασίων με προϋπολογισμό 100.000€.

14. Ολοκληρώθηκε η εκ βάθρων συντήρηση,
ανακαίνιση και καθαρισμός των δεξαμενών
ύδρευσης των Αντικυθήρων, καθώς και της
υδατοδεξαμενής στη θέση «Κόκκινος Λάκ-
κος» που εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους
του νησιού. 

15. Υποβάλλαμε προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ένα
φιλόδοξο έργο για την εφαρμογή ηλεκτρο-
νικών συστημάτων επιτήρησης και λειτουρ-
γίας του συνόλου του δικτύου ύδρευσης του
νησιού, την προμήθεια και εγκατάσταση
νέων χλωριωτών και φίλτρων και την εγκα-
τάσταση αυτόματου συστήματος επιτήρη-
σης, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000€
με πολύ μεγάλες πιθανότητες ένταξης. 

16. Μέσα από τη συνεργασία μας με το διε-
θνή οργανισμό Global Water που χρηματο-
δοτείται από το ίδρυμα της Coca Cola
πετύχαμε την προμήθεια και τοποθέτηση
τριών μεγάλων μεταλλικών δεξαμενών πό-
σιμου νερού 150 κυβικών εκάστη στον Μα-
ραθέα, τον Κάλαμο και τα Αντικύθηρα,
χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο. Παράλ-
ληλα μέσα από το ίδιο πρόγραμμα θα μοι-
ραστούν πιλοτικά σε συγκεκριμένα
νοικοκυριά συσκευές εξοικονόμησης ύδατος
ενώ το προσεχές φθινόπωρο θα γίνουν ση-
μαντικές δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρω-
σης στα σχολεία του νησιού.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τη νομοθεσία όλα
τα έργα στον τομέα της ύδρευσης πρέπει να
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα
έσοδα που έχουν οι Δήμοι από τους λογα-
ριασμούς ύδρευσης, γι΄ αυτό και ονομάζον-
ται ανταποδοτικά, γιατί τα τέλη ύδρευσης
που πληρώνουν οι δημότες πρέπει να επι-
στρέφονται σε αυτούς ως έργο, ανταποδί-
δονται δηλαδή. Οι Δήμοι δεν επιτρέπεται να
εκτελούν έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης δα-
πανώντας πόρους από άλλες πηγές εσόδων,
δηλαδή περικόπτοντας π.χ. ένα έργο οδο-

ποιίας ή πλακόστρωσης. Αυτό σημαίνει ότι
η συσσώρευση μεγάλων οφειλών ύδρευσης,
καθαριότητας και αποχέτευσης, στερεί τη
δυνατότητα από το Δήμο να εκτελέσει ση-
μαντικά έργα στους τομείς αυτούς που απο-
τελούν το Α και το Ω της καθημερινότητάς
μας. Οι συμπολίτες μας που αγνοούν συστη-
ματικά να καλύψουν τις μεγάλες οφειλές
τους προς το Δήμο (παρά το γεγονός ότι
έχουν την οικονομική δυνατότητα) στρέφον-
ται κατά του κοινωνικού συνόλου και πρέπει
να καταλάβουν ότι ο Δήμος δεν έχει κανένα
άλλο περιθώριο παρά να λάβει μέτρα αναγ-
καστικής είσπραξης. Αν τα έσοδα του Δήμου
μειωθούν, θα μειωθούν και τα έργα.
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Ο Δήμος μας έχει κάνει
πολλές ενέργειες προκει-
μένου να εκσυγχρονιστεί
το δημοτικό δίκτυο ύδρευ-
σης που είναι δαιδαλώδες
και προβληματικό.



ε μία κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας,
κι ενώ οι πολιτικές εξελίξεις των τελευ-
ταίων ετών έχουν επιφέρει μεγάλες

ιστορικές αλλαγές σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο, έχει παγιωθεί στο δημόσιο διάλογο το
αίτημα για ριζική ανανέωση στο πολιτικό
μας σύστημα. Το 2014, ήταν η χρονιά ορό-
σημο για την ελληνική πραγματικότητα με
τις αυτοδιοικητικές εκλογές να κατεδαφί-
ζουν το παλιό πολιτικό σύστημα, αναθέτον-
τας την ευθύνη διακυβέρνησης σε νέα
πρόσωπα και πολιτικές ομάδες. Οι εθνικές
εκλογικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν
ολοκλήρωσαν την αλλαγή φρουράς σε κοι-
νοβουλευτικό επίπεδο, με νέα πρόσωπα να
καταλαμβάνουν τα έδρανα της Ελληνικής
Βουλής. Μετά από τρία χρόνια συνεχών αλ-
λαγών, με την χώρα να παραμένει στριμωγ-
μένη στην μνημονιακή στενωπό, το
ενδιαφέρον των κυβερνώντων δυνάμεων
επικεντρώνεται σε ένα παράλληλο μεταρ-
ρυθμιστικό σχέδιο που αγγίζει τη δημόσια
διοίκηση, τους τομείς υγείας, παιδείας και
πρόνοιας, τα εργασιακά, τα ΜΜΕ, τη διαχεί-
ριση των δημοσίων πόρων και προκρίνει την
ευρεία δικαστική διερεύνηση μίας σειράς
από υποθέσεις διαφθοράς. Το φιλόδοξο
αυτό σχέδιο, ευαγγελίζεται την ρήξη με το
παλιό κατεστημένο, την απεμπλοκή του
κράτους από ένα κλειστό κύκλο συμφερόν-
των και την κάθαρση στο πολιτικό σύστημα.
Μέσα από αυτή τη βούληση και τις αλλαγές
που συντελούνται απορρέει ένα ερώτημα
φορτισμένο με την αμφιβολία που διαχρο-
νικά διακατέχει την ελληνική κοινωνία:
«Ξεμπερδεύουμε με το παλιό; Θα γεννηθεί
μια νέα Ελλάδα μετά από επτά χρόνια συν-
ταρακτικών αλλαγών;». 
Το πολιτικό σύστημα είναι βαριά πληγωμένο
από την περίοδο της Μεταπολίτευσης με τις
παλιές δυνάμεις να βαρύνονται με τερά-
στιες ευθύνες για την διακυβέρνηση του
τόπου, με πλήθος σκανδάλων και διασπά-
θιση δημοσίου χρήματος. Παρά ταύτα, οι
εταίροι του πάλαι ποτέ ισχυρού δικομματι-
σμού, επανέρχονται και κάνουν επίσης λόγο
για το νέο, όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται
αυτό μετά από σαράντα χρόνια διακυβέρ-
νησης, στη βάση ενός σχεδίου καθαρά νεο-
φιλελεύθερου και διαμετρικά αντίθετου με
το κυβερνητικό, υποστηρίζοντας ότι αυτό το
νέο δεν μπορεί να ταιριάξει ούτε με κεϋν-
σιανά χαρακτηριστικά ούτε με εμμονές προ-
άσπισης του κοινωνικού κράτους. Στην
περιφέρεια της πολιτικής, η τοπική αυτοδι-
οίκηση, με πολλούς νέους περιφερειάρχες,

δημάρχους και συμβούλους αναζητά επίσης
το νέο, θέλοντας να αφήσει πίσω το χάος
που κληρονόμησε. Σαφώς η τοπική αυτοδι-
οίκηση βρίσκεται όμηρος ενός παρελθόντος
που έχει σφραγιστεί με τους δύο μεταρρυθ-
μιστικούς νόμους «Καποδίστριας» το 1998
και «Καλλικράτης» το 2010 και είχαν κατα-
στροφικές συνέπειες για τη λειτουργία της.
Στην διακυβέρνηση βρίσκονται δήμαρχοι και
περιφερειάρχες που ανέλαβαν καθήκοντα
για πρώτη φορά, «αντάρτες» των κομματι-
κών χώρων τους ή αντιμνημονιακοί διακρι-
θέντες ή άλλοι καινούργιοι πολιτικοί που
εκμεταλλεύτηκαν την δυσαρέσκεια του
λαού προς το παλιό και προκρίθηκαν ως
εναλλακτική λύση και καινούργια πρόταση.
Αυτή η νέα φρουρά αυτοδιοικητικών προ-
σπαθεί να αποδείξει στους πολίτες ότι παρά
το γεγονός της αυστηρής δημοσιονομικής
επιτροπείας και της ανεπάρκειας πόρων,
μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. Στοίχημα
εξάλλου όλων των ανεξαρτήτων ήταν και
παραμένει να πετύχουν χωρίς την πατερνα-
λιστική παρέμβαση των βουλευτών της πε-
ριφέρειάς τους, όπως συνέβαινε στο
παρελθόν. 
Η σύγκριση του νέου με το παλιό μπορεί εύ-
κολα να ταυτοποιηθεί σε πρόσωπα, αν στα-
θούμε στην διακήρυξη των ιδεών αλλά και
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά (νέοι, άφθαρ-
τοι, καταρτισμένοι, ανεξάρτητοι). Είναι αβέ-
βαιο όμως αν οι πολιτικές που εφαρμόζουν,
θα βοηθήσουν την χώρα να απεμπλακεί από
το παλιό. Η δημόσια διοίκηση βρίσκεται εγ-
κλωβισμένη στο αδιέξοδο της γραφειοκρα-
τίας, χωρίς χρηματοδοτική επάρκεια,
αποψιλωμένη από ανθρώπινους πόρους
λόγω των μνημονίων και αναζητεί εναγω-
νίως λύσεις. Δύσκολο όμως, όταν η κεντρική
εξουσία είναι προσανατολισμένη σε μία
διαρκή διαπραγμάτευση με τους πιστωτές
της χώρας, χωρίς ελευθερία κινήσεων.
Παρά τις όποιες δυσκολίες, κι ενώ η χώρα
παραμένει σε μνημονιακό κλοιό,  ακούμε
καθημερινά από τους εκφραστές του νέου
να διακηρύττουν την προσήλωσή τους στις
συνταγματικές αρχές, τη νομιμότητα και τις
μεταρρυθμίσεις που θα αποκαταστήσουν το
κοινό αίσθημα δικαίου και θα δημιουργή-
σουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες.
Όσο όμως και να προσπαθούν η καθημερινή
μάχη στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης
προσκρούει σε εμπόδια. Τίθεται λοιπόν το
ερώτημα: Μπορεί το νέο προσωπικό να αλ-
λάξει τα πράγματα ή οδεύει στην αποτυχία;
Μπορεί όταν επιμείνει σε έναν συνεχή

αγώνα απόδοσης δικαιοσύνης και επίρρι-
ψης ευθυνών σε αυτούς που καταπάτησαν
αυτές τις αρχές. Μπορεί όταν επιμείνει στην
τήρηση του νόμου από κάθε πολίτη χωρίς
εξαιρέσεις και εσκεμμένη εθελοτυφλία.
Μπορεί όταν απαιτεί απόδοση φόρου από
όλους, ακόμη και από τον καναλάρχη ή τον
μεγαλοεπιχειρηματία. Μπορεί όταν παράγει
ευκαιρίες για όλους και όχι για λίγους. Μπο-
ρεί όταν διανέμει και αποκεντρώνει τις
εξουσίες στην πηγή τους, δηλαδή στους ίδι-
ους τους πολίτες, με την ενεργοποίηση των
τοπικών οργάνων, των νομικών προσώπων
και επικουρικών φορέων και οργανισμών.
Δεν αρκεί όμως μόνο να μπορεί. Φτάνει και
να θέλει!
Αν λοιπόν υπάρχει θέληση, θα πρέπει αυτό
να μεταφραστεί σε ρήξεις καθημερινές,
εστιασμένες στα προβλήματα και τις παθο-
γένειες. Πρέπει η χώρα να φύγει από το
μοντέλο της εύκολης λύσης, της οριζοντιο-
ποίησης και της μετάθεσης. Βλέπουμε ότι
παρά την μείωση του αριθμού των δημο-
σίων υπαλλήλων, υπάρχουν υπηρεσίες
ανέγγιχτες από τις μεταρρυθμίσεις χωρίς να
παράγουν έργο, όταν άλλες δημόσιες δομές
χρειάζονται επειγόντως προσωπικό. Διαβά-
ζουμε καθημερινά, για μέτρα που θα μει-
ώσουν την γραφειοκρατία και η εφαρμογή
τους μένει στις καλένδες αφού προσκρούει
σε αντιδράσεις και αναποτελεσματικές
ενέργειες. Στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση
χρήσης του πλαστικού χρήματος επιχειρεί
να μειώσει την φοροδιαφυγή, χωρίς όμως
αυτό να αγγίζει όλους τους κλάδους αποτε-
λεσματικά. Μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια κα-
θυστερούν, τις περισσότερες φορές λόγω
κωλυσιεργίας ή ασυνεννοησίας διαφόρων
υπηρεσιών. Ακόμη και μικρότερες επενδύ-
σεις ή δραστηριότητες χάνονται καθώς δεν
υπάρχουν οι υποδομές οι οποίες θα τις βοη-
θήσουν να διαγράψουν βιώσιμη πορεία.
Δυστυχώς τα παραδείγματα παραμένουν
πολλά. Και δεν υπάρχει πρόοδος όσο επι-
κρατεί η νοοτροπία του «δε γίνεται»  και η
οποία διακατέχει την δημόσια αλλά επηρε-
άζει και την ιδιωτική σφαίρα. Εξάλλου η
Χώρα μας δε φημίζεται για την ανταγωνιστι-
κότητα στο παραγωγικό της μοντέλο.
Το πολιτικό προσωπικό έχει ένα στοίχημα να
κερδίσει σε αυτή τη διαδρομή αλλαγών. Να
αλλάξει νοοτροπίες. Να εφαρμόσει τα αυτο-
νόητα. Να εντοπίσει τις παθογένειες που
αναπαράγουν το παλιό σε κάθε πτυχή του
δημόσιου βίου και να απαλλαγεί από αυτές.
Και συνάμα να εμπνεύσει τους πολίτες και
την ιδιωτική πρωτοβουλία, να τους βάλει
συμμέτοχους στην κατεύθυνση αυτή. Δε θα
μπορούσε να διατυπωθεί διαφορετικά,
αυτή η χώρα μετά από τόσα χρόνια λιτότη-
τας και μεταρρυθμίσεων, ακόμη παλεύει για
τα αυτονόητα. 
Οι εξελίξεις είναι ιστορικές. Αυτές οι σελίδες
της νεότερης πολιτικής μας ζωής γράφονται
ανορθόδοξα, με ένα πιστόλι να μας σημα-
δεύει σε κάθε δυσκολία. Για να ξεμπερδέ-
ψουμε με το παλιό, θα πρέπει πρώτα να
νομιμοποιήσουμε το νέο.
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Γράφει ο Ιππόλυτος Πρέκας
Υπέυθυνος του Visit Kythera.gr

ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ;
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εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημο-
τικό Φωτισμό πρέπει να περιλαμβάνε-
ται στις στρατηγικές ενέργειες για κάθε

Δήμο καθώς η εγκατάσταση ενεργειακά
αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτι-
σμό μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην
εξοικονόμηση πόρων, στη μείωση των δα-
πανών λειτουργίας και συντήρησης, στη μεί-
ωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) και, ταυτόχρονα, στη βελτίωση της
ποιότητας φωτισμού. Έχει, συνεπώς, οικο-
νομικά, περιβαλλοντικά και ποιοτικά οφέλη
για τον Δήμο και τους κατοίκους του.

Ο Δήμος Κυθήρων, έχοντας κατανοήσει τα
οφέλη που προκύπτουν από την Ενεργειακή
Εξοικονόμηση (όχι μόνο στον Δημοτικό Φω-
τισμό αλλά σε όλους τους τομείς), προχωρεί
για πρώτη φορά με σαφή και συγκεκριμένο
προγραμματισμό στην χάραξη ολοκληρωμέ-
νου ενεργειακού σχεδιασμού που μπορεί να
αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη από
τη μείωση του λειτουργικού κόστους του
Δήμου μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.
Για τον σκοπό αυτό, τον Οκτώβριο 2015, ο
Δήμος Κυθήρων αποφάσισε την συμμετοχή
του στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία
«Σύμφωνο των Δημάρχων» (www.eumay-
ors.eu), η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
της αναγνώρισης του ιδιαίτερα σημαντικού
ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επί-
τευξη του στόχου που ανέλαβε το 2008 η
Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση των εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά
τουλάχιστον 20% έως το 2020 (και 40% έως
το 2030), ως αποτέλεσμα της αύξησης της
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και του
προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό
μίγμα σε 20%.

Η συμμετοχή του Δήμου Κυθήρων στο «Σύμ-
φωνο των Δημάρχων» του δίνει το δικαίωμα
πρόσβασης σε συγκεκριμένα χρηματοδο-
τικά εργαλεία, καθώς η Ε.Ε. προσαρμόζει ή
δημιουργεί συγκεκριμένους χρηματοδοτικούς
μηχανισμούς για να βοηθήσει τους φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν
στις δεσμεύσεις τους, εφόσον επιδεικνύουν
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Γράφει ο Δημήτρης Ι. Μπογιατζής
Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Κυθήρων, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MBA

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στόχος του Δήμου είναι εντός του 2017 να
έχει πλήρη

Φάκελο Σκοπιμότητας
και Βιωσιμότητας

αντικατάστασης φωτισμού, ώστε να υπο-
βάλλει το έργο προς χρηματοδότηση.
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σχετική ωριμότητα μελετών. Ο Δήμος Κυθή-
ρων για να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί
τα εργαλεία αυτά, συνέταξε Σχέδιο Δράσης
για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), στο οποίο
περιγράφονται τα μέτρα που προτείνονται
σε διάφορους άξονες τόσο στο δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα, και το έχει υποβάλ-
λει προς έγκριση στο «Σύμφωνο των Δημάρ-
χων». Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (ΣΔΑΕ) είναι το βασικό έγγραφο
που παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίον ο
Δήμος θα εκπληρώσει την δέσμευσή του -
ηθική και όχι νομική- για: 

. Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον
20%. Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο σε ποσο-
στό μεγαλύτερο του 20%.
. Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξει-
δίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά
20% έως το 2020 με έτος αναφοράς το 1990,
ή άλλο πλησιέστερο έτος. Για τον Δήμο Κυ-
θήρων  το έτος αναφοράς είναι το 2011, για
το οποίο υπάρχουν ακριβή δεδομένα απο-
γραφής των εκπομπών CO2.
Στο ΣΔΑΕ περιγράφεται η υφιστάμενη ενερ-
γειακή κατάσταση του Δήμου Κυθήρων και
οι εκπομπές CO2 που προκύπτουν από τις
δράσεις του Δήμου και των πολιτών. Με
βάση τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκ-
πομπών Αερίων στο έτος αναφοράς, προσ-
διορίζονται οι βέλτιστοι τομείς  δράσης και
προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα μείωσης
των εκπομπών CO2. 
Το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων

και παρεμβάσεων που αποσκοπούν:

. στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτι-
κών και δημόσιων κτηρίων
. στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων
του τριτογενή τομέα και τις κατοικίες
. στην εξοικονόμηση και ορθολογική διαχεί-
ριση στο δημοτικό φωτισμό
. στην αξιοποίηση των τεχνολογιών ΑΠΕ
. στην υιοθέτηση διαδικασιών «Πράσινων
Δημοσίων Συμβάσεων»

. στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών στα θέματα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας.

Συνοπτικά οι δράσεις για τηνενεργειακή
αναβάθμιση των δημοτικών και δημόσιων κτη-
ρίων περιλαμβάνουν:

. εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους
του κτηρίου
. αντικατάσταση των κουφωμάτων
. εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης κτη-
ρίων (BMS)
. αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
. αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρ-
μανσης και ψύξης

Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για τη
μείωση της κατανάλωσης στα δημοτικά κτί-
ρια και εγκαταστάσεις δεν θα αποφέρει ση-
μαντικές μειώσεις στις συνολικές εκπομπές
CO2 εντός του Δήμου. Δεδομένου, όμως, ότι 
είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των 
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πολιτών, οφείλει να αποτελεί πρότυπο για
τους πολίτες κάνοντας ορθολογική χρήση
ενέργειας και υιοθετώντας αειφόρα πρό-
τυπα κατανάλωσης, τα οποία παρουσιάζουν
πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες των υπο-
δομών και λειτουργιών αλλά και για τον ίδιο
το Δήμο μέσω των μειωμένων λογαριασμών
ενέργειας.

Σημαντικό ποσοστό της συνολικής κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο
αφορά στο φωτισμό Δημοσίων και ανοιχτών
χώρων. Συγκεκριμένα, στο ΣΔΑΕ με έτος
αναφοράς 2011 υπολογίστηκε ότι ο Δήμος
Κυθήρων καταναλώνει ετησίως 852.000kWh,
εκ των οποίων τις 356.000kWh (δηλαδή το
41,78%) για τον δημοτικό φωτισμό. Να ση-
μειώσουμε, επίσης, ότι στα δημοτικά αντ-
λιοστάσια η ετήσια κατανάλωση είναι
389.000kWh
(45,65%) και
θα πρέπει να
είναι ο επό-
μενος στόχος
εξοικονόμη-
σης (Έχει ήδη
υ π ο β λ η θ ε ί
π ρ ό τ α σ η
χρηματοδό-
τησης εξο-
πλισμού τηλε
-ελέγχου και
τ η λ ε χ ε ι ρ ι -
σμού, προ-
ϋπολογισμού
1.981.396€,
που αναμέ-
νεται να συμ-
βάλει στην
μείωση κατα-
ν ά λ ω σ η ς
ενέργειας).
Συνεπώς η
δράση για
την εξοικονό-
μηση ενέρ-
γειας στον δημόσιο φωτισμό πρέπει να
αποτελέσει ένα μείζον θέμα για τον Δήμο
μας τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και κυ-
ρίως για οικονομικούς λόγους. Για τον λόγο
αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη να προχω-
ρήσουμε στον εκσυγχρονισμό των υπαρχόν-
των συστημάτων φωτισμού σε ανοιχτούς
δημοσίους χώρους (π.χ. πεζόδρομους, πλα-
τείες) και στον οδοφωτισμό, αφού κάτι τέ-
τοιο αποτελεί άμεση, εύκολη και δραστική
λύση για εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη στις
αρχές Απριλίου αντικαταστάθηκαν όλα τα
φωτιστικά σώματα στο λιμένα Διακοφτίου
(συνολικά 20) με σύγχρονα συστήματα φω-
τισμού τύπου led, που κυριολεκτικά άλλα-
ξαν τον φωτισμό του κύριου λιμανιού του
νησιού μας. 
Κύρια δράση αποτελεί η χρήση λαμπτήρων
και φωτιστικών σωμάτων led στον οδοφω-
τισμό και στον φωτισμό πλατειών. Οι λαμπτή-

ρες / φωτιστικά led:

. Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

. Έχουν χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω της μικρότερης εγκατεστη-
μένης ισχύος
. Έχουν μηδενικό κόστος λειτουργίας
Οι δράσεις αυτές μπορεί να επιφέρουν μεί-
ωση έως 35% στην κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας για Δημοτικό Φωτισμό του Δήμου
Κυθήρων, δηλαδή 124.50kWh λιγότερες σε
ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει σημαντική μεί-
ωση των λογαριασμών ρεύματος του Δήμου
και, συνεπώς, περισσότερα διαθέσιμα χρή-
ματα για πραγματοποίηση άλλων χρήσιμων
και απαραίτητων έργων.
Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στις απαι-
τούμενες ενέργειες για την αναλυτική κατα-
γραφή του δημοτικού φωτισμού και των

πλατειών με ταυτόχρονες μελέτες φωτι-
σμού τμημάτων ή όλου του δικτύου, όπου
θα ελέγχεται και η ποιότητα του φωτισμού
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να
τεκμηριωθεί και να υπολογιστεί:

. η εξοικονόμηση πόρων

. η μείωση των δαπανών λειτουργίας και
συντήρησης
. η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού που
θα προκύψουν από την αντικατάσταση του
υπάρχοντος εξοπλισμού φωτισμού με σύγ-
χρονης τεχνολογίας φωτιστικά σώματα. Θα
εξεταστούν, επίσης, εναλλακτικοί τρόποι
χρηματοδότησης της υλοποίησης της επέν-
δυσης. Στόχος του Δήμου είναι εντός του
2017 να έχει πλήρη Φάκελο Σκοπιμότητας
και Βιωσιμότητας αντικατάστασης φωτι-
σμού, ώστε να υποβάλλει το έργο προς χρη-
ματοδότηση.
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Δημοτική Βιβλιοθήκη στα Κοντολιά-
νικα ιδρύθηκε το 2012 και σίγουρα
ήταν κάτι που χρειαζόμασταν! Το δί-

κτυο των δημόσιων και δημοτικών βιβλιο-
θηκών της Χώρας μας αποτελεί έναν
πολιτιστικό πλούτο που δίνει ευκαιρίες και
διεξόδους πολιτισμού και τεχνών στους
νέους αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Χάρη στη σημαντική συνεισφορά των ομο-
γενών μας ο χώρος αυτός διαμορφώθηκε
κατάλληλα, ενώ το 2016 η Δημοτική μας
Αρχή έκανε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις
ανακαίνισης και αναβάθμισης και εγκατέ-
στησε σύστημα πυρασφάλειας που ήταν
απαραίτητο. 
Σε άριστη συνεργασία με τους ομογενείς
μας, επιτεύχθηκε μετά από αίτημα του Δη-
μάρχου μας, η δωρεά ηλεκτρικών συσκευών
και εκπαιδευτικού υλικού προς τη Βιβλιο-
θήκη και τον Παιδικό Σταθμό αξίας 8.000€.
Παράλληλα, για τους επόμενους 8 μήνες, θα
εργάζεται στη Βιβλιοθήκη η κα. Ειρήνη Περ-
γαμιάν με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, η οποία θα
πραγματοποιήσει και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα καθώς είναι διπλωματούχος μου-
σικός. 

Το τηλέφωνο της Βιβλιοθήκης είναι 27360
38220 και υπεύθυνες υπάλληλοι είναι η κα.
Γεωργία Τσέρη και η κα. Ειρήνη Περγαμιάν. 

Δράσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης
2015-2016:

. Παραμύθια

. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

. Προβολή παιδικών ταινιών

. Εργαστήρια κινουμένου σχεδίου

. Ειδικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς
. Ειδικές εκδηλώσεις Αποκριάς
. Μουσικές εκδηλώσεις
. Σεμινάρια κόμικς και ρομποτικής σε συνερ-
γασία με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ
. Συναντήσεις για το πρόγραμμα Sound of
Kythera
. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων
. Δημιουργία ιατρικής – επιστημονικής Βι-
βλιοθήκης στο Τριφύλλειο Γενικό Νοσοκο-
μείο Κυθήρων
. Δωρεά βιβλίων στο Λύκειο και στη Βιβλιο-
θήκη της Φιλαρμονικής

. Πρόγραμμα «Οι παλιοί θυμούνται και οι
νέοι μαθαίνουν»
. Πασχαλινές κατασκευές
. Σεμινάριο εκμάθησης εγχόρδων από μου-
σικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
. Συναυλία Κουαρτέτου Εγχόρδων Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών
. Διαλέξεις – ομιλίες ιστορικού και λαογρα-
φικού περιεχομένου
. Παρουσίαση καλλιτεχνών της Performance
Biennale No Future
. Θερινές εκπαιδευτικές δράσεις στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο – προγράμματα παιδιών
και ενηλίκων σε συνεργασία με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Πειραιώς

. Λέσχη Φιλαναγνωσίας σε συνεργασία με 
το Λύκειο
. Επιτραπέζια παιχνίδια
. Εργαστήρια Pillates σε συνεργασία με την
ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ
. Δημιουργία προθήκης ΛΕΥΚΑΔΙΟΥ ΧΕΡΝ
. Εμπλουτισμός σε βιβλία και εκπαιδευτικό
υλικό

Θερμές ευχαριστίες στους αποδήμους μας,
όλους τους δωρητές και κυρίως τους εθε-
λοντές μας, που έμπρακτα στηρίζουν το ση-
μαντικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
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ι Λατίνοι έλεγαν dura lex sed lex, δη-
λαδή μπορεί ο Νόμος να είναι κακός,
είναι όμως ο Νόμος! Και αλίμονο αν

εφαρμόζαμε μόνο τους Νόμους που μας
αρέσουν ή μας βολεύουν (αυτό κάναμε και
φτάσαμε ως εδώ). Υπάρχουν όμως περιπτώ-
σεις Νόμων που δεν εφαρμόζονται όχι
επειδή δεν το επιθυμούν τα πρόσωπα, δη-

λαδή τα
υποκείμενα
του Νόμου,
αλλά επειδή
η πρακτική
τους εφαρ-
μογή προ-
σ κ ρ ο ύ ε ι
στην πραγ-
ματικότητα.
Είναι οι
Νόμοι που
ψηφίζονται

χωρίς ο νομοθέτης να έχει σχεδόν καμία
επαφή με τα προβλήματα που θα προκαλέσει
η προσπάθεια εφαρμογής τους. Ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου Νόμου
είναι η περίπτωση του Ν.4412/2016 που
μέσα στο καλοκαίρι (8/8/2016) άλλαξε πλή-
ρως όλο το πλαίσιο διενέργειας δημοπρα-
σιών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Αρχικά να
ξεκαθαρίσω ότι συμφωνώ σε κάθε προσπά-
θεια ενιαιοποίησης νομικών πλαισίων και
κανονισμών και φυσικά σε κάθε δράση και
πρωτοβουλία που στοχεύει στη διαφάνεια
και την αποτελεσματικότητα στην άσκηση
της διοίκησης. Υπό τον όρο όμως να υπάρχει
η κατάλληλη προετοιμασία και ένα σαφές
χρονικό πεδίο προσαρμογής όσων φορέων
και ιδιωτών καλούνται να εφαρμόσουν τις
νέες προβλέψεις σε σχέση με όσα εφάρμο-
ζαν επί δεκαετίες. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε
στην περίπτωση του 4412.

Οι Δήμοι κλήθηκαν ξαφνικά και χωρίς καμία
προηγούμενη ενημέρωση να εφαρμόσουν
ένα εντελώς νέο πλαίσιο για τις δημοπρασί-

ες των έργων τους, χωρίς καν να γνωρίζουν
ότι άλλαξε ο Νόμος στις 8 Αυγούστου. Κυ-
ρίως το πρόβλημα αντιμετώπισαν οι μικροί
Δήμοι που χωρίς στελεχωμένες νομικές και
τεχνικές υπηρεσίες, αναγκάστηκαν να μα-
ταιώσουν δημοπρασίες για εκατοντάδες
έργα σε όλη τη Χώρα, δημοπρασίες έργων
που οι ίδιοι οι Δήμοι ωρίμαζαν και αδειοδο-
τούσαν επί πολλούς μήνες και έναντι σημαν-
τικού κόστους. Και όλα αυτά επειδή δεν
δόθηκε καμία περίοδος προσαρμογής στο
νέο νομικό πλαίσιο παρά τις άπειρες δια-
μαρτυρίες και τα αιτήματα της ΚΕΔΕ, των
ΠΕΔ και των Δήμων από όλη την Ελλάδα. Η
οικονομική επιβάρυνση των Δήμων ήταν με-
γάλη καθώς αναγκάστηκαν να καλύψουν
δαπάνες επιμόρφωσης του προσωπικού
τους σε σχέση με τις διαδικασίες του 4412,
δαπάνες που ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο
ήταν να βρεθούν και να καλυφθούν, ειδικά
στους οικονομικά ασθενείς Δήμους. Τι και
αν κάναμε έγγραφα, τι και αν στείλαμε επι-
στολές διαμαρτυρίας, τι και αν προτείναμε
συγκεκριμένες λύσεις για συγκεκριμένα
προβλήματα, ο αρμόδιος Υπουργός ούτε
μας απήντησε. Και ερωτώ: έχει δικαίωμα
ένας Υπουργός να μην απαντά στα αιτήματα 

και τις διαμαρτυρίες των θεσμικών εκπροσώ-
πων των τοπικών κοινωνιών; Νομίζω πως 
όχι. Όσο και αν έχει φορτωμένο πρόγραμμα
(που όντως έχει) ο κάθε Υπουργός είναι
ηθικά, νομικά και θεσμικά υποχρεωμένος να
απαντά εγγράφως σε κάθε αίτημα ή διαμαρ-
τυρία που λαμβάνει, γιατί αυτό απαιτούν οι
κανόνες άσκησης χρηστής διοίκησης. Σε δια-
φορετική περίπτωση η διοίκηση ασκείται
υπεροπτικά και αυτό δεν ταιριάζει σε μια
Δημοκρατία. Ας γίνω πιο συγκεκριμένος
όμως. Με τις προβλέψεις του Νόμου
4412/16 ενισχύεται η διάκριση των Δήμων
σε Δήμους δύο ταχυτήτων: σε εκείνους που
μπορούν να εφαρμόσουν το Νόμο και σε
εκείνους που δεν θα εκτελέσουν κανένα
έργο λόγω του Νόμου! Αυτά δυστυχώς συμ-
βαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Θα σταθώ σε 2
μόνο άρθρα που δημιουργούν και το μεγα-
λύτερο πρόβλημα. 

Άρθρο 118 παρ.5 περί απευθείας αναθέ-
σεων. 

Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι η διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης ούτε ύποπτη είναι,
ούτε σκιώδης, ούτε νεφελώδης, ούτε παρά-
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ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΙ
ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Δήμοι δύο ταχυτήτων με τη σφραγίδα του Κράτους!

Γράφει ο Δήμαρχος
Κυθήρων και Αντικυθήρων

κ. Στράτος Χαρχαλάκης 

ο

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του Δημάρχου Κυθήρων κ. Χαρχαλάκη στην ιστοσελίδα
epoli.gr με θέμα τα προβλήματα που επέφερε στους μικρούς Δήμους ο Νόμος 4412
για τις δημοπρασίες έργων. 



νομη, όπως δυστυχώς διαρρέεται συχνά.
Είναι μια άκρως νόμιμη και απαραίτητη δια-
δικασία για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες
και μελέτες μέχρι του ποσού των 20.000€ +
ΦΠΑ, δηλαδή μέχρι 24.800€. Η απευθείας
ανάθεση στόχο έχει την αποφυγή των καθυ-
στερήσεων που συνεπάγεται ένας διαγωνι-
σμός για την αντιμετώπιση συνήθως (αλλά
όχι αποκλειστικά και δεσμευτικά) έκτακτων
αναγκών. Αν δεν υπήρχε η απευθείας ανά-
θεση, θα έσπαγε π.χ. μια σωλήνα ύδρευσης
σε έναν οικισμό και ο Δήμος δεν θα μπο-
ρούσε να προμηθευτεί νέα μέσα σε λίγες
ώρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η παρ. 5
του άρθρου 118 του Ν.4412 προβλέπει ότι
πλέον οι απευθείας αναθέσεις έργων, μελε-
τών και παροχής τεχνικών και επιστημονι-
κών υπηρεσιών θα γίνονται μέσα από
διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης και όχι
μετά από επιλογή της αναθέτουσας αρχής
όπως γινόταν. Μέχρι εδώ καλά. Το Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο για τις Κληρώσεις όμως δεν
ήταν έτοιμο όταν ψηφίστηκε ο Νόμος. Το
Κράτος δηλαδή εξέδωσε ένα Νόμο που προ-
έβλεπε συγκεκριμένες διαδικασίες, χωρίς να
έχει φροντίσει να θέσει σε λειτουργία τα νέα
συστήματα αμέσως μόλις ο Νόμος ίσχυσε. 

Αυτή η ανάποδη λογική των πραγμάτων
συμβαίνει μόνο στη Χώρα μας. Το Μητρώο
Κληρώσεων δημιουργήθηκε στις 20 Μαρ-
τίου 2017, δηλαδή 7 μήνες μετά την ψήφιση
του Νόμου που προέβλεπε τη λειτουργία
του! Το χειρότερο και πλέον παράλογο
όλων, όμως, είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο
118 ο κατάλογος υποψήφιων ενδιαφερόμε-
νων εργοληπτών είναι άκυρος αν δεν εγγρα-
φούν τουλάχιστον 3 ενδιαφερόμενοι.

Και ερωτώ. Στα μικρά νησιά που οι υποψή-
φιοι εργολήπτες είναι ένας ή δύο (εκείνοι
που δέχονται να εκτελέσουν δημοτικά
έργα), δεν θα γίνονται απευθείας αναθέ-
σεις; Για ένα έργο της τάξης των 7 ή 8 ή 9 χι-
λιάδων που πρέπει να γίνει στην Κάσο, τα
Αντικύθηρα, τους Λειψούς ή τις Οινούσσες
και δεν υπάρχουν τουλάχιστον 3 ενδιαφερό-
μενοι για να καταρτιστεί το Μητρώο, τι ακρι-
βώς θα συμβεί; Ο Νομοθέτης αγνόησε
πλήρως το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπί-
ζουν κυρίως τα μικρά νησιά. Αν η απάντηση
είναι να καταφύγουμε σε συνοπτικό διαγω-
νισμό, πάλι το έργο δεν μπορεί να εκτελε-
στεί γιατί οι μικροί Δήμοι δεν διαθέτουν 3
τεχνικά μέλη για τη διενέργεια διαγωνι-
σμών. 

Αν υποθέσουμε πάλι ότι υπάρχουν 3 ενδια-
φερόμενοι και καταρτίζεται μητρώο, ο ένας
που θα κληρωθεί για την εκτέλεση του
έργου, διαγράφεται αυτόματα από τις επό-
μενες κληρώσεις του έτους στο Δήμο αυτό,
άρα το μητρώο θα περιλαμβάνει πλέον
μόνο 2 ενδιαφερόμενους και δεν θα μπορεί
να γίνει απευθείας ανάθεση! Η πλήρης πα-
ράνοια δηλαδή. Καταδικάζονται οι μικροί

νησιωτικοί Δήμοι σε πλήρη απραξία λόγω
της άγνοιας του Νομοθέτη για την πραγμα-
τική κατάσταση την οποία βιώνουν. 

Άρθρο 221 Ν.4412

Η πλέον ανεφάρμοστη πρόβλεψη του
Ν.4412 για τους μικρούς Δήμους είναι στο
άρθρο 221 παρ.8, όπου ορίζεται ότι οι δη-
μοπρασίες έργων με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα τιμή (δηλαδή συνοπτι-
κοί και ανοικτοί διαγωνισμοί μέχρι
1.000.000€) διενεργούνται από 3 τεχνικούς
υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής. Προ-
φανώς κανένας δε ρώτησε αν όλες οι ανα-
θέτουσες αρχές διαθέτουν 3 τεχνικούς
υπαλλήλους (και 3 αναπληρωματικούς) για
τη συγκρότηση του οργάνου διενέργειας της
δημοπρασίας. Κλασική περίπτωση νομοθέ-

τησης από τον καναπέ, ξεκάθαρα πράγματα!
Ο Δήμος Κυθήρων διαθέτει μόνον έναν μη-
χανικό ΤΕ. Πώς θα κάνει τις δημοπρασίες 

των έργων του; Θα ζητήσει μηχανικούς από 
την Περιφέρεια; Ακόμα και έτσι, δεν θα μπο-
ρέσει να δημοπρατήσει ούτε το 10-15% των
προγραμματισμένων του έργων αφού οι μη-
χανικοί της Π.Ε. Νήσων έχουν συνολικά 8
Δήμους στην ευθύνη τους, και όχι μόνο το
Δήμο Κυθήρων. Για το 2017 ο Δήμος μας
πρέπει να δημοπρατήσει συνολικά 34 ση-
μαντικά αναπτυξιακά έργα, συνολικού προ-
ϋπολογισμού και δεσμευμένων υπαρκτών
χρηματοδοτήσεων 2.514.624€, έργα τα
οποία ωριμάζουμε επί μήνες έναντι σημαν-
τικού κόστους (συνολικά 23 συνοπτικοί και
11 ανοικτοί διαγωνισμοί). Πρόκειται για
αξιοποίηση των εσόδων του Δήμου, δηλαδή

15



των χρημάτων των δημοτών, του δημοσίου
χρήματος που είναι ιερό. 

Αυτά τα έργα ΔΕΝ θα δημοπρατηθούν
επειδή έτσι απαιτεί ο Νόμος 4412. Επιπλέον
έχουμε σε διαδικασία ωρίμανσης 13 πολύ
μεγάλα έργα και μελέτες που χρηματοδο-
τούνται από την Περιφέρεια Αττικής, συνο-
λικού προϋπολογισμού 8.106.000€ για τα
οποία υπογράφουμε διαρκώς προγραμμα-
τικές συμβάσεις με την Περιφέρεια. Και
αυτά τα έργα τα ωριμάζουμε και τα αδει-
οδοτούμε από το Δήμο και θα τα δημοπρατή-
σουμε εμείς. Μάλλον θα τα δημοπρατούσαμε

αν ο Νόμος 4412 δεν άλλαζε ριζικά τις μέχρι
σήμερα εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Με
λίγα λόγια δεν μπορούμε να δημοπρατή-
σουμε 47 μεγάλα έργα ανάπτυξης συνολι-
κού προϋπολογισμού 10.620.624€ επειδή ο
Δήμος μας δεν έχει τεχνικούς υπαλλήλους
για τη διενέργεια των δημοπρασιών. Έχουμε
ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό να λύσει
το θέμα. Τρία έγγραφά μας υπάρχουν στο
γραφείο του κ. Σπίρτζη: 19/09/2016
(αρ.πρωτ.4448), 24-01-2017 (αρ. πρωτ. 177)
και στις 20-02-2017. Το τελευταίο υπογρά-

φουν 7 Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότη-
τας Νήσων Αττικής, ζητώντας να επιτραπεί
στους Δήμους που δεν έχουν τεχνικές υπη-
ρεσίες να δημοπρατούν τα έργα τους με το
υπάρχον προσωπικό, ανεξαρτήτως ειδικότη-
τας, όπως δηλαδή γινόταν μέχρι τον Αύγου-
στο του 2016, χωρίς ποτέ να τεθεί θέμα
αδιαφάνειας ή μη σύννομου των διαδικα-
σιών ούτε από την Αποκεντρωμένη ούτε
από τον Επίτροπο.

Γιατί ο κ. Υπουργός μας αγνοεί; Γιατί δεν
δίνει λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που
ταλανίζει τους νησιωτικούς Δήμους; Ούτε

για ιδεοληψία
των Δημάρχων
π ρ ό κ ε ι τ α ι
ούτε για υπερ-
βολή. Με το
Νόμο 4412
σταμάτησαν
πλέον οι δη-
μ ο π ρ α σ ί ε ς
στα περισσό-
τερα νησιά.
Αυτή είναι η
πραγματικό-
τητα.
Το νησί των
Κυθήρων ανα-
μένει την εκτέ-
λεση δεκάδων
σημαντικών
αναπτυξιακών
έργων, η αδει-
οδότηση και
ωρίμανση των
οποίων κόστισε
και κοστίζει
δεκάδες χιλιά-
δες Ευρώ στο
Δήμο, και αυτά
πλέον δεν μπο-
ρούν να δημο-
π ρ α τ η θ ο ύ ν
λόγω της υπο-
σ τελέχωσης
της τεχνικής
υπηρεσίας του
Δήμου. Αλή-
θεια, δεν ιδρώ-
νει το αυτί
κανενός;

Είναι σαφές πλέον ότι η Κυβέρνηση ενισχύει
την ύπαρξη Δήμων δύο ταχυτήτων. Αυτό
φάνηκε και στην πρόσφατη παρουσίαση του
προγράμματος ενίσχυσης των νησιωτικών
Δήμων, μόνο όμως όσων έχουν πληθυσμό
μέχρι 3.100 κατοίκους, ως εάν οι υπόλοιποι
να έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα!
Αλήθεια, ένα νησί με 3.800 ή 4.600 κατοίκους
έχει λιγότερες ανάγκες και προβλήματα από
νησί με 3.100; Με ποια κριτήρια και ποια
ακριβώς λογική γίνεται αυτή η διάκριση; Θέ-
λουμε να μάθουμε! 

Αγαπητέ κ. Σπίρτζη, αγαπητέ κ. Σκουρλέτη,
αγαπητέ κ. Σαντορινιέ, εκτός από τους Δή-
μους που διαθέτουν 40 και 50 μηχανικούς,
υπάρχουμε και εμείς! Κάνουμε τεράστιο
αγώνα να συμμαζέψουμε τα έσοδα και να
υπηρετήσουμε την τοπική ανάπτυξη μέσα
σε υπερβολικά αντίξοες συνθήκες και κατα-
στάσεις και με τις νομοθετικές σας πρωτο-
βουλίες μας στερείτε τη δυνατότητα να
δημοπρατούμε τα έργα μας, για τα οποία
κοπιάσαμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις, να
ωριμάσουμε και να αδειοδοτήσουμε. Όσο
και αν επαγγέλλεστε το αντίθετο, με τη συμ-
περιφορά αυτή ούτε οι νέοι θα ασχοληθούν
με την πολιτική, ούτε η Χώρα θα πάει μπρο-
στά! Λυπάμαι ως νέος άνθρωπος, ως πολί-
της και ως θεσμικός εκπρόσωπος κάποιων
χιλιάδων ανθρώπων. Κρίμα!
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Υπάρχουν όμως
περιπτώσεις Νόμων
που δεν εφαρμόζονται
όχι επειδή δεν το επιθυμούν
τα πρόσωπα, αλλά επειδή
η πρακτική τους εφαρμογή
προσκρούει
στην πραγματικότητα
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τουρισμός είναι η βασικότερη πηγή το-
πικού εισοδήματος στο νησί μας. Στό-
χος της Δημοτικής Αρχής είναι η

δημιουργία κατάλληλου επενδυτικού κλίμα-
τος στον τομέα του τουρισμού και των υπη-
ρεσιών, ώστε να επιμηκυνθεί η σεζόν
ποιοτικά και σταθερά. Ας δούμε μερικές
μόνο από τις μέχρι σήμερα δράσεις του
Δήμου στον τομέα της προβολής, του τουρι-

σμού και της εξωστρέφειας.
. Δημιουργήσαμε νέο έντυπο υλικό τουρι-
στικής προβολής: γενικό φυλλάδιο σε 12
γλώσσες (6 δίγλωσσες εκδόσεις) και νέο έν-
τυπο για τις παραλίες (pocket size).
. Προωθήσαμε στα κοινωνικά δίκτυα μια
σύγχρονη παρουσίαση του νησιού μας με
ένα βίντεο 12 λεπτών που δημιούργησε ο
αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Π. Γιαννιώτης. 

. Συνεργαστήκαμε με τον ΟΤΕ TV και προ-
βάλλαμε στο κανάλι ΟΤΕ History το βίντεο
του Δήμου μας αδαπάνως για το Δήμο. 
. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις του εσωτερικού
και του εξωτερικού με συγκεκριμένο πρό-
γραμμα και στόχευση. Πιστεύουμε ότι το
νησί έχει πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα και «κουμπώνει» στις απαιτήσεις του
κοινού της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης,
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όπου και ο κύριος στόχος μας. Ανοίξαμε ήδη
ορίζοντες στην Ελβετία, την Αυστρία, την
Πολωνία και ετοιμαζόμαστε για Γερμανία
και Αγγλία. 
. Η καθαριότητα, ο ευπρεπισμός δημοσίων
χώρων και πλατειών (νέος φωτισμός, παγ-
κάκια, κλπ), αλλά και οι δεκάδες νέες πινα-
κίδες σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί,
δείχνουν έναν τόπο περιποιημένο και έχουν
θετικό αντίκτυπο στους επισκέπτες μας. 
. Ειδικά στο ζήτημα της καθαριότητας δί-
νουμε μεγάλη σημασία, κάτι που οι επισκέ-
πτες μας το αναγνωρίζουν. Παρά το
μειωμένο προσωπικό, έχουμε καταφέρει να
ξεχωρίζουμε πανελλαδικά ως ένα από τα
πιο καθαρά ελληνικά νησιά σε αντιδιαστολή
με άλλα νησιά πολύ πιο προβεβλημένα,
όπου τα προβλήματα καθαριότητας και ρύ-
πανσης είναι τεράστια. 

. Αξιοποιούμε την μεγάλη προβολή από τις
νέες έρευνες στο Ναυάγιο των Αντικυθή-
ρων. 

. Πραγματοποιήσαμε παρέμβαση στην
AEGEAN σχετικά με την δυνατότητα ανταπό-
κρισης πτήσεων από την Κεντρική Ευρώπη
χωρίς να υποχρεώνονται οι επισκέπτες σε
διανυκτέρευση στην Αθήνα. 
. Η εξαιρετική οργάνωση των παραλιών
μέσα από τη διαδικασία πολυετών συμβά-
σεων της Εγχωρίου Περιουσίας έχει άκρως
θετικά αποτελέσματα στον τουρισμό. 
. Μετά από αίτημά μας και σε συνεργασία
με την αρχαιολογία, οι αρχαιολογικοί χώροι
μείζονος ενδιαφέροντος (Κάστρο, Έκθεση
Οικοσήμων, νέο Αρχαιολογικό Μουσείο,
Συλλογή Βυζαντινών Έργων) έχουν διευρυ-
μένο ωράριο επίσκεψης. 
. Εκτελέσαμε και προγραμματίζουμε σημαν-
τικά δημοτικά έργα με άμεσο θετικό αντί-
κτυπο στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού
μας (φωτισμός Αγ. Πελαγίας. Φωτισμός Κα-
ψαλίου, δρόμοι προς παραλίες κ.λπ.).

. Χάρη στις νέες συμβάσεις αγόνων γραμμών,
για τις οποίες ο Δήμος μας είχε ουσιαστική
παρέμβαση, έχει επιτευχθεί σταθερότητα

στα δρομολόγια και τις συνδέσεις με το νησί
μας, παρά το γεγονός ότι το γενικότερο πε-
ριβάλλον στο ζήτημα των αγόνων γραμμών
είναι ρευστό και ασταθές. Μεγάλη επιτυχία
αποτελεί αναμφίβολα ο διπλασιασμός της
επιδότησης του τοπικού πλοίου με το δεύ-
τερο δρομολόγιο προς Αντικύθηρα καθώς
και η επέκταση της επιδοτούμενης γραμμής
Καλαμάτα – Κύθηρα – Κίσσαμος στους 4
μήνες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος), μετά από αί-
τημα της Δημοτικής Αρχής. 
. Η καθιέρωση του Δημοτικού Φεστιβάλ
«Ταξίδι στα Κύθηρα» και η διοργάνωση στο
νησί μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη, αφού
τουρισμός και πολιτισμός είναι έννοιες αλ-
ληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες. 

. Συνεργαζόμαστε στενά με την Περιφέρεια
και υλοποιούμε κοινές δράσεις τουριστικής
προβολής. 
. Προετοιμάζουμε δυναμική προώθηση των
Κυθήρων στην Αυστραλία, όπου λόγω της
μεγάλης ομογένειας, τα Κύθηρα είναι ήδη
γνωστά ως τοποθεσία. Στόχος μας να αντλή-
σουμε μερίδιο από τους Αυστραλούς τουρί-
στες που αυξάνονται κάθε χρόνο στην
Ελλάδα. 
. Ενισχύουμε και προβάλλουμε τις δράσεις
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και κυ-
ρίως τον περιπατητικό τουρισμό, ενώ προ-
ετοιμαζόμαστε να λάβουμε μέρος στην
μεγάλη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού της
Γερμανίας TOUR NATUR στο Ντύσελντορφ
τον προσεχή Σεπτέμβριο. 
. Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες νομιμο-
ποίησης των λιμανιών των Κυθήρων, που
είναι μια πολυετής εκκρεμότητα που κρατά
δεσμευμένη κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια
σχετικά με τους λιμένες.
. Εκπονούμε τη μελέτη τοποθέτησης ναύδε-
του στο Καψάλι με χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής, ενώ ολοκληρώνουμε
τις διαδικασίες πιστοποίησης του λιμένα Κα-
ψαλίου ως λιμένα υποδοχής κρουαζιέρας,
αναμένοντας χρηματοδότηση από το
Υπουργείο Ναυτιλίας για την εκτέλεση των
απαραίτητων έργων που προβλέπονται στη

νομοθεσία. Το ζήτημα της κρουαζιέρας είναι
πολύ σημαντικό, όμως αν δεν λυθούν οι σο-
βαρές εκκρεμότητες νομιμοποίησης των λι-
μανιών, δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς
εν έτει 2017 υπάρχουν πολύ διαφορετικά
δεδομένα από τη δεκαετία του 1990.  

. Βρισκόμαστε σε φάση αναζήτησης χρημα-
τοδότησης για την εκπόνηση των νέων με-
λετών δημιουργίας Μαρίνας (Τουριστικού
Αγκυροβολίου) στο Καψάλι και το Διακόφτι,
καθώς οι παλαιές μελέτες για την περιοχή
του Πίσω Γυαλού Καψαλίου δεν μπορούν
πλέον να εφαρμοστούν. Πρόκειται για ζή-
τημα που έμεινε πίσω επί χρόνια και πλέον
πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστικά από την
αρχή. 
. Προβάλλουμε το νησί μας στην Κύπρο
όπου το νησί μας είναι γνωστό αφενός λόγω
της αδελφοποίησης με το Δήμο Καραβά
αφετέρου λόγω του κοινού μύθου της γέν-
νησης της Αφροδίτης. 
. Συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΤ και ήδη πραγ-
ματοποιήσαμε ταξίδι εξοικείωσης (F A M
TRIP) Αυστριακών και Ελβετών δημοσιογρά-
φων στο νησί μας, αναμένοντας θετικές εξε-
λίξεις. 
. Προγραμματίζουμε την διοργάνωση σεμι-
ναρίων επιμόρφωσης για τους επαγγελμα-
τίες του τουρισμού.
. Η δημιουργία παγκυθηραϊκού συλλόγου
ξενοδόχων είναι πλέον απαραίτητη όσο
ποτέ!
. Καταρτίζουμε σχέδιο για την προώθηση
του long stay τουρισμού χειμερινών μηνών
από Βόρειες Χώρες.
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ΣΥΝΟΛΑ ΑΦΙΞΕΩΝ
(ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Επίσημα στοιχεία Αερολιμένα και Λιμενικής Αρχής

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
2014 72.571
2015 72.951
2016 78.224



ε εξέπληξε ευχάριστα ο Δήμαρχος
όταν μου ζήτησε να γράψω κάτι για το
πρώτο φύλλο της«Καινούργιας

Μέρας» αναφερόμενος στα Αντικύθηρα και
στους κατοίκους τους από τότε που πήγα
(1981) στο νησί με την υπαλληλική μου ιδιό-
τητα ως Γραμματέας μέχρι και την συνταξιο-
δότησή μου (2010), όταν καταργήθηκε η
Κοινότητα και συνενώθηκε στο Δήμο Κυθή-
ρων με τον νόμο «Καλλικράτης».
Θυμάμαι λοιπόν, ήταν το 1991, όταν συνέ-
ταξα μια «αναγνωριστική έκθεση» (έτσι του-
λάχιστον την ονόμασα) και αναφερόταν στο
Νησί και τους κατοίκους του. Ο τότε λοιπόν
Πρόεδρος της Κοινότητας την απέστειλε
προς κάθε αρμόδια Κρατική Υπηρεσία και η
οποία τελικά έφθασε μέχρι την Βουλή όπου
και συζητήθηκε στο σύνολό της.

Εκτιμώ λοιπόν ότι η έκθεση αυτή είναι δια-
χρονική και επίκαιρη αφού τα ίδια προβλή-
ματα που υπήρχαν τότε, υπάρχουν ακόμη
και σήμερα και για τον λόγο αυτό παρα-
λείπω την παρουσίαση της, καθότι συζητή-
θηκε στην Βουλή των Ελλήνων μετά από
σχετική ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευ-
τές Θεόδωρος Κατσανέβας, Μανώλης
Μπεντενιώτης και Παναγιώτης Κρητικός την
15.11.1991 και η οποία συζητήθηκε την
11.05.1992. Παρακάτω παραθέτω αυτούσιο
το πρακτικό της Βουλής για να μπορέσουν
έτσι οι αναγνώστες να καταλάβουν το περιε-
χόμενο της αναγνωριστικής αυτής έκθεσης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: (Νικόλαος Κατσαρός). Επο-
μένως, συζητείται η υπ΄ αρίθμ. 7 των κυρίων
Μπεντενιώτη, Κατσανέβα και Κρητικού,
«Επί αναφοράς του Προέδρου της Κοινότη-
τας Αντικυθήρων με την οποία ζητεί τη λήψη
μέτρων για την δρομολόγηση και δεύτερου
πλοίου στη γραμμή Πειραιά – Κύθηρα ,την
κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στον
όρμο Καμαρέλα και για την τοποθέτηση λι-
μενικού οργάνου κατά τους θερινούς μήνες
στην Κοινότητά του κλπ».
Ο κ. Μπεντενιώτης έχει τον λόγο.

ΜΑΝ.ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με 
την ευκαιρία της αναφοράς θα πρέπει να
επισημάνουμε με έμφαση ότι το πρόβλημα
της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας ολόκληρης 

της Επαρχίας Κυθήρων, είναι πραγματικά
ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζει ο χώρος και από τα πιο κρίσιμα.
Πρέπει εδώ να δεχθούμε ότι την τελευταία
διετία έχει επιδεινωθεί η κατάσταση εξυπη-
ρέτησης αυτής της συγκοινωνίας. Κατά σύμ-
πτωση, σήμερα που συζητάμε την αναφορά
στην οποία ειδικότερα θα αναφερθώ, πρέ-
πει να επισημάνουμε ένα δημοσίευμα τοπι-
κής εφημερίδας των ΚΥΘΗΡΑΙΚΩΝ που
σήμερα συγκεκριμένα κυκλοφόρησε σε
πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της ότι η ακτο-
πλοϊκή συγκοινωνία των Κυθήρων είναι σε
διάλυση.

Στη ρεπορταζιακή μάλιστα αναφορά και
στην περιγραφή του ζητήματος, με τα πιο
μελανά χρώματα στιγματίζει τη συμπερι-
φορά του Υπουργείου Εμπορικής ναυτιλίας
σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει
αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
Στο ένα σημείο αναφέρεται στους άσχετους 
και αγενείς υπαλλήλους του Υ.Ε.Ν. και στο
άλλο, τελειώνοντας, δέχεται ότι τα γεγονότα 

των ημερών, κύρια του Πάσχα, δείχνουν ότι
ούτε σε Αφρικανική Χώρα δεν επικρατεί τέ-
τοια κατάσταση, άλλωστε η συντονιστική
επιτροπή των Κυθηραϊκών Σωματείων, πολύ
πρόσφατα επισημαίνει όλα αυτά τα προ-
βλήματα με ένα τεκμηριωμένο υπόμνημα,
που μαζί με τις θέσεις ολόκληρης της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης των Κυθήρων, ζητούσε
από το Υ.Ε.Ν. υψηλότερο αίσθημα ευθύνης,
σε σχέση με την αντιμετώπιση του ζητήμα-
τος.

Ειδικότερα μάλιστα τα Αντικύθηρα αυτό το
μικρό ειδικής σημασίας νησί της Επαρχίας
των Κυθήρων με μία αναγνωριστική έκθεση
που έχουν συντάξει ο κ. Αγγελιουδάκης, ο
Γραμματέας της Κοινότητας μαζί με τον Πρό-
εδρο, έχουν επισημάνει σ΄ αυτήν προτάσεις
για την αναβάθμιση και την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το Υ.Ε.Ναυτ.
μας θλίβει πραγματικά που δεν έλαβε καν
υπόψη του αυτή την αναγνωριστική έκθεση
–πρόταση. Θα σταθώ και στα δύο σημεία,
που το Υ.Ε.Ν. δεν έχει απαντήσει. Το ένα
είναι η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία και το δεύ-
τερο είναι τα λιμενικά καταφύγια. Θα θέ-
λαμε να επισημάνουμε κ. Υπουργέ, ότι η
ζωή στο μικρό νησί των Αντικυθήρων και γε-
νικότερα στην Επαρχία Κυθήρων, είναι χω-
ριστής Εθνικής σημασίας. Αυτοί οι κάτοικοι
που ζουν αναπνέουν και ελπίζουν εκεί, αι-
σιοδοξούν για καλύτερες από τις σημερινές
ημέρες. Πραγματικά βρίσκονται επί πολλούς
μήνες σε δύσκολη θέση αποκλεισμένοι από
τη ζωή, από την κοινωνία και από τον Θεό
ακόμη. Αν κάποιος μελετήσει πολύ προσε-
κτικά αυτή την αναγνωριστική έκθεση και τις
προτάσεις, πραγματικά θα σκεφθεί ότι τα
μόνα που καταφέρθηκαν σε αυτό το νησί,
είναι ό,τι έγινε μετά το 1982 και μέχρι το
1989. Και αυτά σήμερα κατεδαφίζονται,
άρα αυτό που εμείς θέλουμε μαζί με την
αναφορά της Κοινότητας Αντικυθήρων είναι
να αισθανθείτε την κραυγή και την από-
γνωση αυτών των κατοίκων που θέλουν να
ζήσουν και να νοιώθουν ενσωματωμένοι
στην κοινωνική μας ζωή. Γί αυτό σας καλούμε
κύριε Υπουργέ, με ειδικότερη ευθύνη και
συνέπεια να δώσετε τις δικές σας θέσεις και
προθέσεις σ΄αυτή την αναφορά, σ΄αυτό το
αίτημα.
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Γράφει ο Μαθιός Αγγελιουδάκης
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου και πρώην Αντιδήμαρχος (2014-2017) 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ:
25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...

M
Ζητήσαμε από τον

κ. Μαθιό Αγγελιουδάκη,
να μας γράψει μερικές σκέψεις

για την εμπειρία του
από την 30 ετών θητεία του

στην Κοινότητα Αντικυθήρων.
Ας δούμε τί μας είπε.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ.
Κατσανέβας έχει τον λόγο.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Υπουργέ, η σημερινή συζήτηση
αφορά επιμέρους θέματα, εξ ου και συνη-
θίζεται σ΄ αυτή την αίθουσα να παρευρί-
σκονται μόνο οι ερωτώντες Βουλευτές και ο
Υπουργός. Το λέω αυτό για να ακουστεί και
στα αγαπητά μας παιδιά, στα βλαστάρια
που μας ακούν από τα θεωρεία, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι θέλω να δικαιολογήσω τί-
ποτα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Είναι
γεγονός κ. Κατσανέβα ότι παρίστανται μόνο
οι ερωτώντες Βουλευτές και η Κυβέρνηση
από την άλλη πλευρά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ: Βεβαίως κ.
Υπουργέ, το θέμα που συζητάμε, δεν είναι 
θέμα αντιπολιτευτικής τριβής. Γνωρίζω την 
προσωπική σας ευαισθησία και σε προσω-
πική μας επικοινωνία, έχετε δώσει αυτό το
στίγμα της ευαισθησίας σας για τη λησμο-
νημένη Ελλάδα, όπως είναι τέτοια νησάκια,
τέτοιοι όμορφοι βράχοι που είναι άξιοι της
προσοχής μας. 

Επιτρέψτε μου να πω ότι από το 1982, χωρίς
με αυτό που λέω να θέλω να κάνω κριτική,
το νησάκι αυτό βρήκε σε ένα δρόμο ανάπτυ-
ξης και συγκεκριμένα έγιναν λιμάνι, αλιευ-
τικό καταφύγιο, δρόμοι. Πήγε η ΔΕΗ εκεί και
έτσι έχουν φως. Ήλθε στρατιωτικός γιατρός,
δάσκαλος, παπάς και συγκοινωνία, ήλθε και
η τηλεόραση. Είχε πάντοτε δύο πλοία από
τα οποία το ένα τουλάχιστον επιδοτείτο από
το Υπουργείο. Όπως γνωρίζετε και μετά από
την συζήτηση που κάναμε μαζί, οι πλοιοκτή-
τες δυσανασχετούν να πάνε σ΄αυτό το νη-
σάκι. Πιστεύω ότι μπορείτε να βοηθήσετε
προς αυτή την κατεύθυνση και να πάρετε το
θέμα στα χέρια σας. 

Απλώς σας εκφράζω, σας μεταφέρω ένα πα-
ράπονο των κατοίκων, ότι ιδιαίτερα ο πλοί-
αρχος του τελευταίου πλοίου δεν
προσεγγίζει συχνά στο λιμάνι. Το κάνει κατά 
συνήθεια, με αποτέλεσμα και αυτό το ένα
πλοίο, που επιδοτείται με την άγονη γραμμή
και αυτό να μην προσεγγίζει το νησάκι μας.
Βεβαίως τώρα το καλοκαίρι θέλω να πιστεύω
ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο πλοία. Επι-
τρέψτε μου με την ευκαιρία να θίξω και εγώ
το θέμα της κατασκευής του αλιευτικού κα-
ταφυγίου και ακόμα ένα θέμα που υπάρχει
με την τηλεόραση, διότι δεν μπορούν να
δουν τηλεόραση. Είναι το μόνο μέσο διασκέ-
δασης που έχουν οι 90 κάτοικοι που είναι
όλοι και όλοι αυτού του όμορφου νησιού.
Επίσης υπάρχει πρόβλημα με τις άδειες οι-
κοδομής και ζητούν οι κάτοικοι την δημιουρ-
γία ελικοδρομίου. Σας Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νίκος Κατσαρός): Ο κύριος
Κρητικός έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ (Δ΄. Αντιπρό-
εδρος Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση
την οποία έχει συντάξει η Κοινότητα των Αν-
τικυθήρων πραγματεύεται με τρόπο εμπε-
ριστατωμένο και αναλυτικό πολλά θέματα
και πολλά προβλήματα που αφορούν το
νησί των Αντικυθήρων. Έχει υποβληθεί στις
αρμόδιες υπηρεσίες από πέρυσι και θα
έπρεπε η Κυβέρνηση να την είχε αντιμετω-
πίσει με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομέ-
νου ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις και
συμπληρούμενη ή συνεπικουρούμενη με
μια οικονομοτεχνική μελέτη, θα μπορούσε
να είχε υποβληθεί στα αντίστοιχα προγράμ-
ματα της ΕΟΚ προκειμένου να τύχει του εν-
διαφέροντος της και της αντιμετώπισής της
από την πλευρά εκείνη.
Σε ότι αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση,
η ερώτηση ως προς το σκέλος το οποίο
αφορά τον κύριο Υπουργό ενδιαφέρεται για
την περίπτωση των δρομολογίων των
πλοίων, για την περίπτωση τοποθέτησης λι-
μενικού οργάνου ιδίως κατά τους θερινούς
μήνες για την αντιμετώπιση της λαθραλιείας
και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυ-
γίου, που είναι και αρμοδιότητα του Υπ. Γε-
ωργίας εις μία από τις περιοχές των
Αντικυθήρων, την Καμαρέλα. 
Δεν έχω τον χρόνο για να αναπτύξουμε την

αναγκαιότητα αυτών των τριών περιπτώ-
σεων, πρέπει να πω όμως ότι προϋπόθεση
τουριστικής ανάπτυξης, προϋπόθεση επι-
κοινωνίας και προϋπόθεση οικονομικής
ανάπτυξης του νησιού είναι τακτική, ή εν
πάση περιπτώσει η υποφερτή συγκοινωνία
από την θάλασσα. Πρέπει να συνδεθεί πυ-
κνότερα το νησί των Αντικυθήρων και με τον
Πειραιά και με την Νεάπολη, την Λακωνική
ακτή που γειτνιάζει και που αναπτύσσεται
ένας περιφερειακός και τοπικός τουρισμός
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.
Ας μη μείνουμε στο τραγούδι «τα Κύθηρα
ποτέ δεν θα τα βρούμε, το χάσαμε το πλοίο
της γραμμής». Γιατί πράγματι αν χάσεις το
πλοίο, δεν έχεις άλλο μέσο μέσα στην βδο-
μάδα να επικοινωνήσεις με αυτό το όμορφο
νησί, το νησί της Αφροδίτης, αλλά γέννησε
και τα Αντικύθηρα η Αφροδίτη, έτσι υπάρχει
κατ΄ ευθείαν γραμμή-συγγένεια, όπως θα
συμπλήρωνε ο λογοτέχνης, ο κύριος Σεβα-
στάκης, τον οποίο ευχαριστούμε για την πα-
ραχώρηση της σειράς.

Επομένως, ο κύριος Υπουργός Ε.Ναυτ. ο
οποίος ενδιαφέρεται για τον τουρισμό ,ως
καταγόμενος από ιδιαίτερα τουριστική πε-
ριοχή, θα πρέπει να συνδυάσει το ενδιαφέρον
του προς την ανάπτυξη των προϋποθέσεων
και την υποδομή του νησιού των Αντικυθή-
ρων και Κυθήρων, έτσι ώστε να υπάρξει η
επιβίωση σε πρώτο στάδιο και η ανάπτυξη
σε δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νίκος Κατσαρός): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ (Υπ. Εμπορικής
Ναυτιλίας): Κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα
συμφωνήσω με τον κ. Κρητικό,καθόσον
αφορά τον πεσιμισμό του «Τα Κύθηρα ποτέ
δεν τα δούμε». Τα βλέπουμε συχνά πυκνά
και μάλιστα από κοντά. Δεν μπόρεσα να κα-
ταλάβω γιατί προχθές ο κ. Κατσιφάρας με
κατηγόρησε ότι χρησιμοποιώ τα αεροπλα-
νάκια του Λιμενικού. Εάν δεν τα χρησιμο-
ποιούσα, δεν θα είχα την άνεση να πάω στα
Κύθηρα, να συναντήσω τους κατοίκους του
νησιού και κάποιους εκ των Αντικυθήρων
που ήρθαν από απέναντι. Συνάντησα μάλι-
στα- αν θυμάμαι σωστά και θυμάμαι σωστά
και τον παλιό μας συνάδελφο τον Τσιριγώτη
τον Γρηγόρη Κασιμάτη.

Κουβεντιάσαμε και αυτήν την προκαταρ-
κτική, την αναγνωριστική έκθεση, την οποία
εσείς πολύ καλά κάνατε και φέρατε προς συ-
ζήτηση στη Βουλή και την οποία συνέταξε ο
Γραμματέας της Κοινότητας τον οποίο θέλω
να τον συγχαρώ από του βήματος αυτού.
Είναι μία συγκροτημένη περιγραφή της κα-
ταστάσεως που επικρατεί στα Αντικύθηρα
πολύ προσεκτική και η οποία δεν περιγρά-
φει τα πράγματα με μελανά χρώματα. Περι-
γράφει απλά και πρακτικά την κατάσταση
και που κυρίως κανείς πρέπει να δώσει μια
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ειδική προσοχή για να βελτιώσει τη ζωή
ενός μικρού νησιού μας που έχει την τύχη
όλων των μικρών νησιών είτε αυτά βρίσκον-
ται στην εκλογική σας περιφέρεια, είτε βρί-
σκονται στη δική μου είτε είναι στο Αιγαίο
είτε στο Ιόνιο είτε σε οποιοδήποτε άλλο πέ-
λαγος, από την φύση τους προβληματικά.
Πάντως το Υ.Ε.Ν. – ξέρετε επί των ημερών
μου ίσχυσε μια νέα πολιτική καθόσον
αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση των μεγά-
λων λιμανιών με τα λιμάνια στα μικρά κυ-
ρίως νησιά τα λεγόμενα άγονα- συρρίκνωσε
τις άγονες γραμμές τις οποίες δεν κατήρ-
γησε είναι η γραμμή στην οποία αναφέρε-
στε, σύνδεση του Πειραιώς με τα Κύθηρα
και τα Αντικύθηρα, επιδοτούμενη γραμμή.
Υπάρχει ακόμη και μία τοπική γραμμή την
οποία εξυπηρετεί το καΐκι «ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»
καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους – είναι τα-
χυδρομική γραμμή – ακριβώς για να υπάρ-
χει συνεχής σύνδεση μεταξύ Κυθήρων και 
Αντικυθήρων.
Το ερώτημα είναι: Αυτά είναι αρκετά; Η
απάντηση, βεβαίως δεν είναι. Σήμερα
έχουμε μια άλλη δυνατότητα. Από την ώρα
που άνοιξε η σήραγγα του Αρτεμισίου προς
Τρίπολη άλλαξε η κατάσταση και προϊόντος
του χρόνου αυτή η σύνδεση Πειραιάς- Ανα-
τολικές ακτές της Πελοποννήσου για να φτά-
σουμε στα Κύθηρα Αντικύθηρα θα
αποδυναμούται. Η κυκλοφορία πλέον είναι
η εξής: Γύθειο και από Γύθειο, Κύθηρα, Αν-
τικύθηρα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ: Να βάλετε φλαι-
ντόλφιν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ (Υπ. Εμπορ.
Ναυτ.): Ακριβώς αυτό, όπως είπε ο συνά-
δελφος κ. Κατσανέβας φλάιντολφινς τα
οποία ήδη κάνουν προσεγγίσεις και πρό-
θεση του Υ.Ε.Ν. είναι πλέον με άδεια σκοπι-
μότητας επί παγίας βάσεως χωρίς
επιδότηση να εκτελούνται δρομολόγια σ΄
αυτή την περιοχή.

Συνέβη ένα ατυχές γεγονός αυτό το οποίο
ανέφερε ο κ. Μπεντενιώτης διαβάζοντας
κείμενο της τοπικής εφημερίδος. Κύριε
Μπεντενιώτη, ξέρετε τι μου θυμίζει ; Αυτό
που λέτε σεις οι δικηγόροι. Κατηγορείται κά-
ποιος και λέει ο δικηγόρος στο δικαστήριο,
‘έχω δύο μάρτυρες οι οποίοι είδαν τον τάδε
να κάνει αυτό και αυτό’. Ο άλλος δικηγόρος
πάλι λέει, έχω 4 μάρτυρες που δεν είδαν τίποτε.
Κύριε Μπεντενιώτη, έχω τηλεγραφήματα
αυτών των οποίων αναφέρατε οι οποίοι με
ευχαριστούν για την άμεση αντίδραση του
Υ.Ε.Ν. και των οργάνων του προκειμένου το
πλοίο ΙΟΝΙΟΝ το οποίο υπέστη βλάβη τη
Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή
αν δεν κάνω λάθος να αντικατασταθεί υπό
άλλου και έτσι να καταστεί δυνατόν να διεκ-
περαιωθούν από την απέναντι Πελοποννη-
σιακή ακτή στα Κύθηρα όσοι εκ των
Κυθήρων – και ήταν αρκετοί – παρέμειναν

εκεί. Δεν τα έφερα γιατί πιστεύω ότι μεταξύ
μας τα τηλεγραφήματα δεν έχουν νόημα. Το
θέμα είναι το πρόβλημα αυτό καθ΄ εαυτό. Η
ακτοπλοϊκή σύνδεση σήμερα δεν είναι η χει-
ρότερη εκείνης που ήταν επί της προηγου-
μένης κυβερνήσεως. Είναι η ίδια.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ: όχι στα Αντικύθηρα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ (Υπ.Εμπ. Ναυτ.):
Είναι η ίδια. Ποια είναι η διαφορά: ότι τώρα
τα Αντικύθηρα με την αλλαγή των δρομολο-
γίων – μόνο δρομολόγια – έχουν προσεγγί-
σεις διαφορετικές εκείνων που είχαν επί
προηγουμένων δρομολογίων. Πάντως πρέπει
να σας πω ότι και αυτή η κατάσταση της επιδο-
τούμενης γραμμής έχει προοπτική ενός έτους.

Ήδη υπεγράφη άδεια σκοπιμότητας, η
οποία θα συνδέει το Καστέλι- Αντικύθηρα-
Καψάλι- Γύθειο- Αγία Πελαγία- Ελαφόνησο-
Νεάπολη- Μονεμβασία- Γέρακα- Κυπαρίσσι-
Πειραιά με επιστροφή. Αυτή είναι άδεια
σκοπιμότητας, που σημαίνει μη επιδοτού-
μενη γραμμή. Και έτσι επί σταθεράς πλέον
βάσεως, χωρίς την ανάγκη επαναλήψεως
διαγωνισμού ανά έτος, τα Αντικύθηρα θα
μπουν σε μόνιμο δρομολόγιο και έτσι ούτε
εσείς ούτε εγώ θα έχουμε την ανάγκη να
προβάλουμε το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής
συνδέσεως.
Σας έχω δώσει γραπτή απάντηση στην
οποία, επίσης, αναφέρεται ότι καθόσον
αφορά το αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο
μνημονεύει σαν απαραίτητο να γίνει ο συν-
τάκτης της εκθέσεως που αναφέρατε- παρά
το ότι δεν είναι αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν
αλλά του Υπ. Γεωργίας – δράττομαι της ευ-
καιρίας να σας πληροφορήσω ότι υπάρχει
ήδη μελέτη κατασκευής του στον όρμο Κα-
μαρέλα των Αντικυθήρων.
Τι θέλω να πω με όσα προηγουμένως ανέ-
φερα: Πρώτον, ότι τα Αντικύθηρα παρά την
μεταβολή της πολιτικής στην ακτοπλοϊκή
σύνδεση των νησιών, παραμένουν ακόμα με
γραμμή επιδοτούμενη.

Δεύτερον, εξεδόθη άδεια σκοπιμότητας για
τη δρομολόγηση πλοίου επί σταθερών και
μονίμων δρομολογίων.

Τρίτον, διατηρείται η σύνδεση με το τοπικό
πλοίο (καΐκι) «Μυρτιδιώτισσα» με τα Κύ-
θηρα και τέταρτον το αλιευτικό καταφύγιο
έχει ήδη ολοκληρωμένη μελέτη την οποία
βεβαίως παρακολουθεί το Υπ. Γεωργίας.
Στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε την
κατάσταση αντιμετωπίζουμε και την προ-
οπτική δρομολογήσεως των υδροπτερύγων
, τα οποία ήδη εμνημόνευσε ο κ. Κατσανέ-
βας. Πιστεύω ότι τούτο θα καταστεί δυνατό
και αυτά τα υδροπτέρυγα θα συνδέσουν Κύ-
θηρα- Αντικύθηρα με το Γύθειο για τους λό-
γους, που προανέφερα και είναι οι γνωστοί
λόγοι, που διαμόρφωσαν μια νέα κατά-
σταση εκ της διευκολύνσεως της οδικής

πλέον προσβάσεως προς το Γύθειο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ.
Μπεντενιώτης έχει τον λόγο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΙΩΤΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, για τον κ. Υπουργό πρέπει να επα-
ναλάβουμε ότι εμείς εδώ καταθέσαμε όχι
μόνο τις δικές μας θέσεις, αλλά τις τεκμη-
ριωμένες προτάσεις της ίδιας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, της ίδιας της συντονιστικής
επιτροπής των Κυθηραϊκων Σωματείων και
την ίδια την τεκμηριωμένη αναγνωριστική
έκθεση της κοινότητας Αντικυθήρων, που
πραγματικά με ειδικότερο ζήλο, ενδιαφέρον
και γνώση έχει συντάξει ο Γραμματέας της
Κοινότητας κ. Αγγελιουδάκης. ΄Όμως πρέπει
να του υπογραμμίσουμε ότι η κατάσταση
σήμερα δεν είναι, όπως ήταν πριν. Γιατί
μετά το 1982, κύριε Υπουργέ της Εμπορικής
Ναυτιλίας, τα Αντικύθηρα κατάφεραν να
έχουν στοιχεία ποιότητας ζωής. Τότε πήγε
δάσκαλος στο χωριό, τότε πήγε η ΔΕΗ, τότε
πήγε η τηλεόραση, τότε πήγαν οι δρόμοι,
τότε πήγαν τροχοφόρα. Σήμερα φεύγουν και
αυτά και αν παρακολουθήσουμε την ειδη-
σιογραφία των εφημερίδων σε κάποια από
αυτές θα δούμε ότι αντιμετωπίζεται και
πρόβλημα επιβίωσης στα Αντικύθηρα,
αφού και το μοναδικό παντοπωλείο έκλεισε.

Άρα ας μην επιχειρούμε συγκρίσεις και ας
μην επιχειρούμε με τηλεγραφήματα καθο-
δηγούμενα, κατευθυνόμενα, ή άλλως πώς
να δώσουμε εξωράϊση και άλλη χροιά στο τι
συνέβη στα Κύθηρα και στην ακτοπλοϊκή συγ-
κοινωνία τους τις ημέρες του Πάσχα. Το ρεπορ-
τάζ της τοπικής εφημερίδας των «Κυθηραϊκών»
είναι και τεκμηριωμένο και πληρέστατο και
πλήρως θα λέγαμε τετραγωνικό.
Εκείνο που θα θέλαμε σήμερα από τον κ.
Υπουργό της Εμπορικής Ναυτιλίας είναι
πόσο, με συνέπεια, το Υ.Ε.Ν. θα σεβαστεί
την απαίτηση των κατοίκων ολόκληρης της
Επαρχίας Κυθήρων, αλλά ειδικότερα των Αν-
τικυθήρων, να έχουν επικοινωνία με τη ζωή.
Σ΄αυτό θα επιμείνουμε και εμείς μαζί με την
κραυγή απόγνωσης που φθάνει από εκεί
κάτω, γιατί και αυτοί δικαιούνται να είναι,
μαζί με εμάς, στην ποιότητα ζωής κάπως σε
καλύτερη μοίρα. 

Σημείωση: Ο Μανώλης Μπεντενιώτης και ο Θόδω-
ρος Κατσανέβας (πρώην Βουλευτές) έχουν ανακη-
ρυχθεί επίτιμοι δημότες της Κοινότητας Αντικυθήρων. 
Από το 1991 μέχρι σήμερα έχει κυλήσει φυσικά
πολύ νερό. Στο νησί των Αντικυθήρων έχουν γίνει
σημαντικά έργα, και ακόμα περισσότερα είναι σε
εξέλιξη, που θα παρουσιαστούν στο επόμενο τεύ-
χος. Ωστόσο η μεγάλη μείωση του μόνιμου πλη-
θυσμού είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Ο Δήμος
Κυθήρων σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη
Κυθήρων και Αντικυθήρων επεξεργάζονται προ-
σεκτικά μια ενδιαφέρουσα πρόταση ήπιου εποι-
κισμού του νησιού με χριστιανικές οικογένειες
από το Λίβανο, κάτι που θα αποτελούσε την τε-
λευταία ελπίδα των Αντικυθήρων να παραμεί-
νουν ζωντανά. 
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