






















πούµε εµείς έχουµε αυτά και δεν θέλουµε τον ιδιώτη. Υπάρχει κάτι; …Γιατί εδώ 

πέρα είµαστε όλο αρνητικοί. Όχι τούτο, όχι εκείνο, όχι και παρακείνο.  Εδώ 

υπάρχει µια κοινωνία που θέλει να ζήσει. Υπάρχει ένας τόπος που θέλει να 

αναδειχτεί. ∆ηλαδή γιατί τα απορρίπτουµε όλα; Και δεν ξέρουµε και τι θέλουν να 

κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατ’ ευθείαν στο κόκκινο; Λοιπόν γι’ αυτό, πρέπει να 

ξέρουµε το τι ζητάµε και τι ζητάει κι αυτό το κράτος απ’ αυτόν τον τόπο. ∆ιότι η 

άρνηση µας έφερε εκεί που µας έφερε και ήταν λίγοι αυτοί που ωφεληθήκανε… 

Όχι όλο λόγια… Έχουµε τίποτα στα χέρια µας χειροπιαστά; Και να πούµε στον 

ιδιώτη ότι εµείς δε θέλουµε να ‘ρθεις, γιατί έχουµε δικές µας… Έχουµε και τα 

λεφτά µας, έχουµε το ένα έχουµε και το άλλο. Λοιπόν εγώ αυτά ήθελα να πω και 

πιστεύω και ο κ. Αλιφέρης που θα πάρει το λόγο… για τις µαρίνες που σαν 

Τοπική Αυτοδιοίκηση τότε, κάνατε λάθος που δεν αφήσατε τον ιδιώτη να 

προχωρήσει.

ΑΛΙΦΕΡΗΣ Κατά την άποψή σου.

ΚΑΪΚΑΣ Π. …Αλλά τώρα δε θα περάσει, γιατί υπάρχει το κράτος που είναι 

ισχυρό και θα προχωρήσει αυτό που πρέπει να κάνει, εφόσον δεν µπορούµε να 

το κάνουµε εµείς τόσα χρόνια. Και µέχρι στιγµής τραβάµε τους κάβους από τα 

κότερα µε τα χέρια ή τα σκουπίδια δεν περνάει η λάντζα να τα πάρει από τα 

κότερα και τα ρίχνουν στη θάλασσα. Απ’ ότι έµαθα, οι Τούρκοι µπαίνουν σε 

επενδύσεις λιµανιών στην Ελλάδα. Ποιοι; Οι Τούρκοι… Άµα θέλετε να έχουµε 

αυτή τη νοοτροπία… Τόσα χρόνια µε τις αρνητικές αποφάσεις που είχαµε, 

φτάσαµε οι Τούρκοι να παίρνουν τα ελληνικά λιµάνια. 

…∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Θα πω για την αντιπολίτευση. ∆ε χρειάζεται να πω για τη 

συµπολίτευση και για τη διοίκηση στην οποία συµµετέχετε. Κάνατε µόνος σας 

την αυτοκριτική ότι δεν κάνατε τίποτα και δεν µπορείτε να παρουσιάσετε και 

τίποτα σαν εναλλακτικό. Εγώ λοιπόν ότι…

ΚΑΪΚΑΣ Π.  Έχεις καµία πρόταση; 

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Φυσικά… Να γίνεται δουλειά, να υπάρχει σοβαρότητα, να 

υπάρχει διαφάνεια. Γραπτά µπορείτε να τα διαβάσετε… Εσείς είπατε για τον 

εαυτό σας και δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο, ότι η διοίκηση στην οποία 

συµµετέχετε τόσα χρόνια στο Λιµενικό Ταµείο είναι αποτυχηµένη. ∆εν θα πω 

άλλα επίθετα. ∆εν έκανε τίποτα τέλος πάντων. 

ΚΑΪΚΑΣ Π.  Αυτό συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα. ∆εν είναι µόνο εδώ.  

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Ωραία. Εµάς η αντιπρότασή µας είναι ότι µπορεί να κάνει 

κάτι η αιρετή διοίκηση, αρκεί να διοικείται µε σοβαρότητα, να γίνεται δουλειά, να 

διοικείται µε διαφάνεια και µπορεί το νοικοκύρεµα που θα έκανε ο ιδιώτης …θα 

το κάνουµε κι εµείς σα ∆ήµος… Είναι θέµα πολιτικής βούλησης και απλώς και 

µόνο πόσο σοβαρά θα πάρεις αυτό το πράγµα. Εσείς τόσα χρόνια δεν το έχετε 

πάρει σοβαρά, δεν έχετε δείξει έργο…

…ΣΥΞΕΡΗΣ ∆. (δ.σ µε τον κ. Στρατηγό και υποψήφιος δ.σ. µε τον κ. 

Σπυρίδωνα) Εγώ τι θα πρότεινα. Σα µέτρο άµυνας… θα µπορούσε το Λιµενικό 

Ταµείο να καταγράψει τις αναπτυξιακές του ανάγκες, τις οποίες προτίθεται το 

ίδιο να υλοποιήσει, έτσι ώστε αν κάποια στιγµή βρεθούµε σε αντιπαράθεση, το 

κράτος θα πει ότι προτίθεται να κάνει αυτά, να υπάρχει ένα πλάνο του Λιµενικού 

Ταµείου που να πει «Μα κύριοι εµείς θα κάνουµε αυτά, αυτά κι αυτά». Σαν ένα 

στρατηγικό, αναπτυξιακό πλάνο διετίας ή τριετίας …

…ΚΑΪΚΑΣ Π. Εγώ έχω ξανακάνει στο Λιµενικό Ταµείο και υπήρχε 

συναίνεση… κι είχαν γίνει έργα. Και αν δεν υπήρχε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

φρενάρει ορισµένες καταστάσεις, θα είχαν γίνει ακόµη περισσότερα… Εγώ 

Γιάννη τα λέω έτσι όπως είναι, ωµά. ∆εν θα µε δεις µπρος – πίσω. Τώρα ποιος 

φταίει και ποιος δε φταίει… Και ο προηγούµενος ∆ήµαρχος!


















