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Κυρίες και κύριοι

Και είπεν ο Υπουργός
Γεννηθήτω ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Και ω του θαύματος.

Μετά την ολιγόμηνη και ολιγόπονη κύησή του, τις επόμενες ημέρες ψηφίζεται στην Βουλή, 
δημοσιεύεται στο σχετικό ΦΕΚ και ας είναι καλορίζικος.

Το ερώτημα το οποίο υπάρχει και περιμένει απάντηση είναι: 
Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ θα είναι η πολυπόθητη ΕΥΛΟΓΙΑ ή απαρχή δυσκολιών και προβλημάτων ; 
Προβλημάτων τα οποία την επόμενη διετία θα μεγαλώσουν και κατά την άποψη των ειδικών θα 
γίνουν για όλους τους νέους Δήμους ο ανηφορικός Γολγοθάς τους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και η Κεντρική Διοίκηση μέχρι 
σήμερα χαρακτηρίζονται από ένα πολύπλοκο και κυρίως αναποτελεσματικό διοικητικό πλέγμα όχι 
μόνο στην διαχείριση κρίσιμων, αλλά ακόμη και στην οργάνωση καθημερινών, σταθερών και 
παγίων διαδικασιών, με σημαντικές αλληλεπιδράσεις και παρενέργειες σε όλες τις βαθμίδες της 
διοικητικής οργάνωσης της χώρας.

Τα παραπάνω μαζί με τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων έχουν οδηγήσει ξεκάθαρα σήμερα σε μια
αναντιστοιχία ευθύνης και εξουσίας με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική 
άσκηση διοίκησης. 
Ταυτόχρονα δε οι υφιστάμενοι ΟΤΑ με έλλειψη υποδομών, πόρων, αρμοδιοτήτων, τεχνογνωσίας 
και ανθρώπινου δυναμικού, επιτείνουν αυτήν την κατάσταση.

Ήλθε ο καιρός να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα παθογένειας του διοικητικού συστήματος της 
χώρας και να σχεδιαστεί και εξασφαλιστεί η συνολική διοικητική οργάνωσή της με διοικητικές 
μονάδες οι οποίες θα διαθέτουν επαρκές αναπτυξιακό δυναμικό, κατάλληλα οργανωμένες και 
στελεχωμένες δομές, ορθολογικό και διακριτό μείγμα αρμοδιοτήτων, εξουσιών και κυρίως πόρους 
οικονομικούς.

Το μεγάλο πρόβλημα του εγχειρήματος το οποίο ονομάζεται “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” αγαπητοί 
συνάδελφοι, είναι η κακή οικονομική συγκυρία.
Για να πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο όραμα εκτός από την θέληση, την ικανότητα και την 
αποφασιστικότητα αυτών οι οποίοι καλούνται να το πραγματοποιήσουν, χρειάζεται η κινητήρια 
δύναμη η οποία δεν είναι άλλη από το χρήμα.

Κανένας δεν ξεχνά και δεν παραβλέπει τα θετικά αποτελέσματα του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και κανένας 
δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του στα επιδιωκόμενα και αναμενόμενα οφέλη από τον 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Όμως στα παρακάτω τρία ενδεικτικά ερωτήματα ποιός θα απαντήσει και το κυριότερο πώς θα 
αντιμετωπιστούν ;



1. Η ερήμωση και εγκατάλειψη των χωριών και κυρίως των μικρών νησιών όπως η ΘΗΡΑΣΙΑ, η 
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, η ΔΟΝΟΥΣΑ, η ΗΡΑΚΛΕΙΑ και το ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ δεν είναι προ των πυλών ;

2. Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των βιγλατόρων – κατοίκων τους οι οποίοι μένουν σ’ αυτά 
πότε θα σταματήσει και πότε θα αναστραφεί ;

3. Η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται όταν πρέπει να επισκεφτούν τον Δήμο για υπόθεσή τους, 
αφού η συγκοινωνία είναι και ελλιπής και πολλές φορές λόγω κακών καιρικών συνθηκών και 
απροσδιόριστη, με ποιό τρόπο θα μειωθεί και αντιμετωπισθεί ;

Τα προηγούμενα μαζί με τα επόμενα τα οποία επιγραμματικά θα σας αναφέρω, υπήρξαν οι λόγοι 
και οι αιτίες των ανησυχιών και ανύστακτων προσπαθειών μας για να αποτρέψουμε την υπαγωγή 
της ιδιαίτερης πατρίδας μας στον γειτονικό Δήμο της Μήλου.

1. Πώς θα εκπροσωπείτο το νησί μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της γείτονος ;
2. Πώς θα γινόταν ο καταμερισμός των πιστώσεων ;
3. Πώς θα ελαμβάνοντο οι αποφάσεις όταν υπήρχε θέμα κομματικής ή παραταξιακής 
αντιπαράθεσης και ανταγωνισμού ;
4. Πώς θα συμμετείχαν στο Συμβόυλιο οι δικοί μας άνθρωποι, όταν αυτά θα γίνονταν 
απογευματινές ώρες όπου το Φέρυ – μποτ σταματά τα δρομολόγια ;
5. Πώς θα πήγαιναν οι εκπρόσωποί μας στη Μήλο όταν το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίαζε 
πρωινές ώρες και αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή το συνηθέστερο όταν υπάρχει 
απαγορευτικό ;
6. Πόσες εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων να κάνει ο Δήμαρχος στον τοπικό αντιδήμαρχο όταν το μικρό 
νησί είναι αντίγραφο του μεγάλου νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται ;

Κυρίες και κύριοι η παροιμία λέει :

“Μονάχος σου χόρευες και όσο θέλεις πήδα”.

Εμείς οι μικροί είμαστε μαθημένοι με τα λίγα και τα δύσκολα. 
Άρα κάθε νέος Νόμος ή διοικητική μεταρρύθμιση ό,τι καινούριο εισάγει μπορούμε να αγωνιστούμε
για να το απολαύσουμε με σύνεση και μέτρο έχοντας πάντα κατά νου…
“Καλά τα φαρδομάνικα μα τα φορούν παπάδες”.
Και στο κάτω – κάτω της γραφής γιατί λησμονείται η βούληση του Νομοθέτη η οποία προβλέπει με
ειδική αναφορά σε άρθρο του Συντάγματος την έννοια της Νησιωτικότητας με ό,τι αυτή 
συνεπάγεται ; 

Κυρίες και Κύριοι,
Αφού δανειστώ και μεταφέρω την άποψη του Δημάρχου Τήλου κ. Αν Αλιφέρη με την οποία 
υποστηρίζεται ότι το Αιγαίο είναι ένας εθνικός θησαυρός παραγωγής πλούτου, αισθητικής και 
ομορφιάς και δεν διαιρείται ούτε τεμαχίζεται… προσθέτω δε την λέξη ούτε εύκολα ενοποιείται..!

Αφού και από την θέση αυτή ευχαριστήσω
Τον Βουλευτή Κυκλάδων κ. Παναγιώτη Ρήγα
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Ραγκούση
την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
την Έπαρχο Μήλου κ. Νότα Καλογεράκη
τον Πρόεδρο ΤΕΔΚ κ. Ιωάννη Δεκαβάλλα
τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτα Κακλαμάνη,
για τα ευήκοα ώτα τους με τα οποία ήκουσαν το αίτημά μας και ικανοποίησαν αυτό.



Αφού ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ε.ΚΥ.Τ. για την ευκαιρία που μου έδωσε, να καταθέσω τις 
επιγραμματικές απόψεις μου στην αγάπη σας, αφού ευχαριστήσω τον Αντινομάρχη Κυκλάδων κ. 
Θεόφιλο Λάζαρο για την αγάπη και επιείκεια με την οποία έχει περιβάλλει την ταπεινότητά μου 
θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Πρύτανη των Κυκλαδίτικων Κοινοταρχών και όχι μόνο κ. 
Γεώργιο ΧΑΛΑΡΗ για την πολύμορφη βοήθεια και συμβουλή τις οποίες απλόχερα, όποτε ζητούσα 
μου πρόσφερε.
Φρονώ ότι είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να δώσει χειροπιαστές απαντήσεις στα πολλά 
ΓΙΑΤΙ τα οποία αντιμετωπίζουν οι μικρές κοινωνίες και μικροί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γεράσιμος – Θεόδωρος Μαγκανιώτης 
Πρόεδρος Κοινότητας Κιμώλου.


