
Δημοσιογρ. 
Καλή σας ημέρα κύριε Δήμαρχε. Πείτε μας τα νέα σας από την πανέμορφη Ελαφόνησο 

Π.Ψ 
Καλή σας ημέρα. Εδώ! Προσπαθούμε για το καλύτερο. 

Δημοσιογρ. 
Παρακολουθούμε τη δραστηριότητά σας μέσα από τον τύπο και το διαδίκτυο. Βλέπουμε 

ότι πασχίζετε πραγματικά να πάτε την Ελαφόνησο όσο γίνεται σε ακόμα καλύτερες θέσεις. 

Θα ήθελα να ξεκινήσω με το συνέδριο μικρών νησιών που πραγματοποιήθηκε τον 

Οκτώβρη του 2012 όπου είχατε θέσει τρεις στόχους για την τοπική σας αναπτυξιακή 

στρατηγική. Ξεκινώντας από τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς κατοίκους και 

επισκέπτες . Θέλετε λίγο να μας το αναλύσετε; 

Π.Ψ. 
Βεβαίως. Αναφέρεστε στο Δίκτυο Μικρών Νήσων στο οποίο εμείς αρχικά δε 

συμμετείχαμε. Τώρα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες για να ενταχθούμε. 

Βλέπετε το Λαφονήσι είναι το μοναδικό νησί της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πρέπει 

να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μικρά νησιά και όπως αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα 

είναι κοινά. 

Δημοσιογρ. 
Λοιπόν κύριε Δήμαρχε τί κάνουμε στην κατεύθυνση που θέσατε εσείς; 

Π.Ψ. 
Προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας δεκαετίες τώρα. 

Θα έλεγα πως είμαστε στα μισά του δρόμου προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό μας. 

Αναφέρομαι στα έργα υποδομής και τα έργα που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος, ανάδειξη του νησιού κτλ. Συγκεκριμένα στο βιολογικό καθαρισμό, τη 

δημιουργία επαρκούς οδικού δικτύου, την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος και 

των λοιπών υποδομών. 

Θα ήθελα να σας αναφέρω πως σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας στην 

προσπάθεια που κάνουμε είναι αυτό που λέγεται κεντρική διοίκηση. 

Αναφέρω σχετικά πως το μεγαλύτερο προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη 

ιατρού στο νησί μας τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Η υγεία των κατοίκων είναι το 

σημαντικότερο όλων. Πρώτο μέλημά μας από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του 

νησιού ήταν η δημιουργία νέου ιατρείου και το καταφέραμε. Έχουμε μια ιατρό στο 

Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου, στην οποία οφείλουμε πολλά, καθώς έχει κυριολεκτικά 

σώσει ζωές. Από την άλλη μεριά όμως, είναι αναγκασμένη να κάνει εφημερίες εκτός 

Ελαφονήσου, με αποτέλεσμα το νησί να μένει χωρίς ιατρό. Σε συνδυασμό με τα 

απαγορευτικά δελτία καιρού καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος. Ήθελα να κάνω 

ιδιαίτερη αναφορά στο συγκεκριμένο γιατί είναι ένα θέμα που μας πονάει πάρα πολύ. 

Δημοσιογρ. 
Το Ιατρείο αυτό υπάγεται στο Νοσοκομείο Μολάων το οποίο συγχωνεύτηκε και αυτό με 

της Σπάρτης … Η υγεία αφορά πρώτα από όλα τους ντόπιους αλλά και όταν ένας 

επισκέπτης έρχεται θέλει να έχει την ασφάλεια ότι σε μία ώρα ανάγκης θα βρει την ιατρική 

βοήθεια. 

Π.Ψ. 
Οπωσδήποτε. Είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα: Όταν 

για μία μετάθεση υπαλλήλου που προσπαθούμε να καταφέρουμε για να στελεχώσουμε το 

Δήμο μας κάνει ενάμιση χρόνο να επιτευχθεί, στην ουσία δηλαδή να πάρεις μια υπογραφή 

καταλαβαίνετε πως τα πράγματα δυσκολεύουν…Τέλος πάντων εμείς θα τα καταφέρουμε. 

Δημοσιογρ.  
Πιέστε, πιέστε! Τώρα πέσαμε και σε αυτή την κατάσταση που είναι η φωνή σε ώτα μη 

ακουόντων… 



Κύριε Δήμαρχε σχετικά με την Υγεία. Είχατε εγκαινιάσει στις 27 Αυγούστου του 2011 το 

Ιατρείο Τηλεϊατρικών Υπηρεσιών. Για το οποίο μετά από έξι μήνες έγινε από ένα κάτοικο 

μια καταγγελία ότι δε λειτουργούσε. Πώς είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση; 

Π.Ψ. 
Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα στην αρχή. Ναι ξεκινήσαμε. Είχαμε την ελπίδα ότι κάτι 

θα γίνει. Είναι η αλήθεια ότι μετά από κάποιους μήνες το μηχάνημα αυτό της τηλεϊατρικής, 

το οποίο είχε χορηγήσει ο Οίκος Ναύτου, βρέθηκε να το διεκδικεί κάποιος κύριος, ο οποίος 

είπε πως δεν είχε πληρωθεί από τον Οίκο Ναύτου, με αποτέλεσμα αυτό να κατασχεθεί. 

Δημοσιογρ.  
Δηλαδή το μηχάνημα δεν υπάρχει πλέον; 

Π.Ψ.  
Όχι. Δε θέλω να λέω ψέματα. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Όταν έχουμε ένα ζήτημα 

που εξαρτάται 100% από εμάς, κάτι θα καταφέρουμε. Όταν όμως εμπλέκεται η κεντρική 

διοίκηση τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Φερ’ ειπείν για να πάρεις μια άδεια ή μια 

γνωμοδότηση ενός έργου που προσπαθείς να κάνεις, χρειάζεσαι το λιγότερο ένα χρόνο. 

Δημοσιογρ.  
Αντί να βοηθάει η κεντρική εξουσία, δημιουργεί εμπόδια και πολλές φορές αξεπέραστα. 

Σχετικά με την εκπαίδευση. Τί σχολείο υπάρχει εκεί; 

Π.Ψ. 
Στην Ελαφόνησο λειτουργούν Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο. Και αυτή τη στιγμή 

είμαστε στο τελευταίο στάδιο ωρίμανσης τη μελέτης προκειμένου να κατασκευαστεί 

καινούριο σχολικό συγκρότημα. Επίσης έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να 

δημιουργηθούν σταδιακά λυκειακές τάξεις. Ίσως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο λειτουργεί η Α’ 

τάξη Λυκείου στην Ελαφόνησο. 

Δημοσιογρ.  
Με τα σκουπίδια κύριε Δήμαρχε; Που είναι και ένα πρόβλημα που αγκαλιάζει όλο τον 

ελληνικό χώρο; Εσείς που είσαστε και μια περιοχή με σχετική απομόνωση; 

Π.Ψ. 
Η Ελαφόνησος είναι ένα μικρό νησί με λίγους κατοίκους οπότε δεν αντιμετωπίζουμε το οξύ 

πρόβλημα συγκριτικά με άλλους δήμους. Από την άλλη θεωρώ πως το θέμα των 

απορριμμάτων θα επιλυθεί σταδιακά από την Περιφέρεια. 

Δημοσιογρ.  
Πράγματι. Λένε πως μέχρι το 2015 θα δρομολογηθεί. Ας το ελπίσουμε να γίνει. Σχετικά με 

τις υπηρεσίες, η περιοχή εκεί έχει απογυμνωθεί . Σας πήραν την Εφορία … 

Π.Ψ. 
Αυτό είναι αλήθεια. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχει φύγει η Εφορία, έχει φύγει το ΙΚΑ 

από την ευρύτερη περιοχή. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών μας . Θεωρώ πάντως πως δε 

συναρτάται με τον Καλλικράτη, την οργάνωση δηλαδή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά 

είναι θέμα οικονομικό, θέμα της κεντρικής εξουσίας. 

Δημοσιογρ.  
Κύριε Δήμαρχε κατά καιρούς ανοίγει το θέμα σχετικά με το Δήμο Ελαφονήσου αν θα 

πρέπει να είναι αυτόνομος Δήμος ή να συνενωθεί με την απέναντι περιοχή, να 

επανασυσταθεί ο Δήμος Βοιών και να ενταχθείτε εκεί. Μάλιστα πρόσφατα υπήρξε μια 

απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών σε ερώτηση τοπικού βουλευτή σχετικά με ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο. 

Π.Ψ. 
Έχω επανειλημμένα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών και έχουμε συζητήσει για 

αυτό το θέμα. Θεωρώ πως ο Υπουργός δεν έχει τη διάθεση να συμβεί αυτό στον τόπο μας. 

Προσωπική είμαι αντίθετος σε μια οποιαδήποτε τέτοια συνένωση. Βεβαίως να 

επανασυσταθεί ο Δήμος Βοιών αλλά δεν μπορεί να είναι και το Λαφονήσι μέσα. Θεωρώ 



πως οι άνθρωποι αυτοί που κινούν τη διαδικασία και φυσικά δεν αναφέρομαι στο σύνολο 

των κατοίκων της Νεάπολης αλλά σε δέκα όλους και όλους ανθρώπους που, στα αλήθεια, 

τον τόπο αυτό που λέγεται Ελαφόνησος, δεν τον αγαπάνε. Και δε θα ήθελα ποτέ το νησί να 

πέσει στα χέρια αυτών. 

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Ο Δήμος Ελαφονήσου υπέβαλε πρόταση στο Δήμο 

Μονεμβασίας για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών. Κατόπιν έρευνας συμπεράναμε 

πως οι διαδημοτικές συνεργασίες έχουν περισσότερο συμβολικό και λιγότερο οικονομικό 

χαρακτήρα και σε συμφωνία με το Δήμαρχο Μονεμβασίας είχαμε κοστολογήσει την 

παρεχόμενη υπηρεσία σε 5000€ ετησίως. Κάποιοι άνθρωποι από τη Νεάπολη ήθελαν το 

ποσό των 5000€ να γίνει 15000€. Και συμπεραίνω πως δεν μπορείς από τη μία μεριά να 

θέλεις την “παντρειά” και από την άλλη να θέλεις να χαντακωθεί οικονομικά ο Δήμος 

Ελαφονήσου προκειμένου να συνενωθεί μαζί σου. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω 

πως ο Δήμος Ελαφονήσου είναι 100% οικονομικά υγιής. Κάθε έτος αυξάνουμε 150 ως 200 

χιλιάδες ευρώ το αποθεματικό μας , στη δύσκολη μάλιστα οικονομική συγκυρία όπου οι 

πόροι έχουν μειωθεί κατά 60% . Για ποιο λόγο λοιπόν να επιθυμούμε την όποια συνένωση; 

Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να επανασυσταθεί ο Δήμος Βοιών. Ωστόσο σε αυτό το 

ενδεχόμενο δεν έχει καμία δουλειά ο Δήμος Ελαφονήσου. Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός 

και δε θα το αφήσω να συμβεί (το οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνένωσης) όσο είμαι σε αυτή 

τη θέση. 

Δημοσιογρ.  
Κύριε Δήμαρχε η σύνδεση της Ελαφονήσου με την απέναντι στεριά είναι επαρκής ιδιαίτερα 

το καλοκαίρι που υπάρχει μεγάλη κίνηση; 

Π.Ψ.  
Η σύνδεσης του νησιού τους καλοκαιρινούς μήνες είναι επαρκής και ικανοποιητική. Τα 

προβλήματα παρουσιάζονται το χειμώνα όπου υπάρχουν απαγορευτικά . Αρκετές φορές, 

ιδιαίτερα το χειμώνα που διανύουμε, η Ελαφόνησος αποκλείεται. Και εδώ πάλι θα 

αναφερθώ στο θέμα της υγείας . Παρότι υπάρχει η Ιατρός του νησιού στην οποία 

επαναλαμβάνω ότι οφείλουμε πολλά, αλλά και αυτή να γίνει “δύο κομμάτια” δε γίνεται. 

Είναι υποχρεωμένη να εφημερεύει κάποιες βραδιές απέναντι και όπως καταλαβαίνεται εκεί 

δυσκολεύουν τα πράγματα . 

Δημοσιογρ.  
Πώς εξυπηρετείται συγκοινωνιακά η Ελαφόνησος ; Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εκτός 

από την υπάρχουσα ακτοπλοϊκή σύνδεση; 

Π.Ψ. 
Στην παρούσα κατάσταση όπου οι ακτοπλοϊκές γραμμές μειώνονται στο Αιγαίο, 

φαντάζεστε πως για εμάς δεν είναι εύκολο να ζητήσουμε καλύτερη ακτοπλοϊκή σύνδεση 

από τη στιγμή μάλιστα που στην Ελαφόνησο μπορείς να έρθεις και οδικώς. Εκτός του 

άλλου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πλοίο που θα μπορούσε να συνδέσει το νησί μας 

με το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά. 

Δημοσιογρ.  
Έχετε στα χέρια σας ένα πραγματικό διαμάντι για τη Λακωνία αλλά και γενικότερα για την 

πατρίδα μας. Η παραλία του Σίμου βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των χρηστών του 

facebook. Εσείς έχετε σε εξέλιξη κάποια προγράμματα σχετικά με την προστασία και 

ανάδειξης αυτής της περίφημης παραλίας; 

Π.Ψ. 
Βεβαίως και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά. Προωθούμε έργα που αφορούν την 

προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Αυτή την περίοδο εξετάζουμε την ένταξή μας 

σε πρόγραμμα προστασίας της χλωρίδας, της πανίδας και του υποθαλάσσιου πλούτου μας, 

να υπάρξουν περιοχές όπου θα απαγορεύεται η αλιεία, γεγονός που θα στηρίξει επί της 



ουσίας του ίδιους τους αλιείς. Ξέρετε η Ελαφόνησος διαθέτει το μεγαλύτερο αλιευτικό 

στόλο στη Νότια Ελλάδα. 

Επίσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει υποβληθεί πρόταση ένταξης 

του Δήμου Ελαφονήσου στο πρόγραμμα “Πράσινες Νησιωτικές Κοινότητες”. 

Δημοσιογρ. 
Είναι άγραφος νόμος ότι όταν ένας τόπος έχει ομορφιά και προοπτικές ανάπτυξης, έρχονται 

τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία πολλές φορές έχουν ένα τρόπο αδηφάγο, τα θέλουν όλα 

δικά τους. Έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια καταγγελίες για αποχαρακτηρισμούς 

δασικούς εκτάσεων, αγορές ακινήτων που έχουν σκιές, πολεοδομικές παραβάσεις και 

μάλιστα το Νοέμβριο υπήρχε ρεπορτάζ με επικεφαλίδα , να ανοίξουν λογαριασμοί 

πολιτικών και επιχειρηματιών για ο κάμπινγκ Ελαφονήσου. Τί συμβαίνει με όλα αυτά τα 

ζητήματα; 

Π.Ψ. 
Τ ο συγκεκριμένο θέμα του δημοσιεύματος δεν το γνωρίζω σε βάθος. Στο ερώτημά σας 

όμως θα ήθελα να απαντήσω ως εξής: Όλοι οι ιδιώτες και οποιαδήποτε ιδιωτική 

πρωτοβουλία είναι καλοδεχούμενη στην Ελαφόνησο αρκεί να σέβεται το περιβάλλον και 

τους ντόπιους. 

Δημοσιογρ. 
Και να είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια διότι είστε και χαρακτηρισμένη περιοχή Natura 2000 

Π.Ψ 
Ακριβώς. Επίσης θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως ακόμα και αν στο παρελθόν 

συνέβαιναν τέτοια πράγματα εμείς κάνουμε το παν για να σταματήσουν. Θεωρώ πως 

είμαστε σε καλό δρόμο. Άλλωστε προωθούμε το ΣΧΟΟΑΠ, τον πολεοδομικό σχεδιασμό 

όλου του νησιού, προκειμένου να προστατεύσουμε την περιοχή και να σταματήσουμε 

οποιοδήποτε χαρακτηρισμό δεν είναι νόμιμος. 

Δημοσιογρ. 
Όπως είπατε στο συνέδριο Μικρών Νήσων, στόχος σας είναι η διατήρηση του νησιώτικου 

προφίλ και ευνοϊκές συνθήκες για νέους μικρομεσαίους καινοτόμους επιχειρηματίες που 

σέβονται τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής. Αυτό είναι σημαντικό διότι κάποιοι θέλουν 

να σας κάνουν Μύκονο της Λακωνίας. 

Π.Ψ. 
Αρχικά, αυτό δεν το θέλουμε γιατί Μύκονος υπάρχει. Δεύτερη Μύκονος δε θα γίνει. 

Επιπλέον σε περιοχές σαν τις δικές μας προκειμένω να συνεχίσει η ανάπτυξη και η 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, πρέπει να προστατεύσεις αυτό που έχεις. Για παράδειγμα 

αν αφήσουμε την παραλία του Σίμου που αναφέρατε ή της Παναγίας που είναι εξίσου 

όμορφη να γίνουν σαν της Μυκόνου, θα χάσουμε τη μοναδικότητά μας. Επιδιώκουμε ήπια 

και αειφόρο ανάπτυξη. 

Δημοσιογρ. 
Είδα πως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία έχουν πάρει άριστες κριτικές. Υπάρχει 

επάρκεια για τον καιρό αιχμής των καλοκαιρινών μηνών; 

Π.Ψ. 
Θεωρώ πως ναι, υπάρχει επάρκεια. Αν και η κατάσταση λόγω οικονομικής κρίσης δεν είναι 

η ίδια όπως πριν τρία με τέσσερα χρόνια, τα μηνύματα όσων αφορά τις κρατήσεις είναι 

ενθαρρυντικά. Φαίνεται πως θα υπάρχει κόσμος, όπως υπήρξε και την περασμένη χρονιά. 

Δημοσιογρ.  
Η κρίση μας αγγίζει όλους. Πιστεύω όμως πως η Ελαφόνησος θα αντέξει και μακάρι να 

ενισχυθεί και ο εσωτερικός τουρισμός. 

Π.Ψ. 
Η Ελαφόνησος για τον επισκέπτη αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό. Τα μεταφορικά 

έξοδα δεν είναι σημαντικά, οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων εστιατορίων και λοιπών 



καταστημάτων έχουν μειώσει δραστικά τις τιμές τους . Πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή 

επιλογή για έναν επισκέπτη, φέτος το καλοκαίρι να κάνει τις διακοπές του στην 

Ελαφόνησο. 

Δημοσιογρ.  
Το καλοκαίρι έχουμε το γνωστό τοπίο με τους επισκέπτες και τον τουρισμό. Τον υπόλοιπο 

χρόνο, όταν πιάνει χειμώνας, τι γίνεται κύριε Δήμαρχε; 

Π.Ψ. 
Τον υπόλοιπο χρόνο, όταν ο καιρός είναι καλός το Λαφονήσι είναι εξίσου όμορφο με το 

καλοκαίρι. Εντούτοις, υπάρχουν και οι “άγριες ημέρες”! 

Δημοσιογρ.  
Επειδή η περιοχή γεωγραφικά μπορεί να χαρακτηριστεί περιοχή εισόδου μεταναστών, 

έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα; 

Π.Ψ. 
Πράγματι. Πέρυσι υπήρχε ένα περιστατικό, όπου 150 μετανάστες έπεσαν στα νησάκια της 

Παναγίας. Ήταν μια δύσκολη ημέρα πρωτίστως για τους ανθρώπους αυτούς. 

Δημοσιογρ. 
Υπάρχει επαρκής αστυνόμευση από το λιμεναρχείο ; 

Π.Ψ. 
Ναι υπάρχει επαρκής αστυνόμευση, με τα όποια μικροπροβλήματα. Όλες οι υπηρεσίες 

έχουν επηρεαστείτε από το μνημόνιο. Όταν μια υπηρεσία δεν έχει ούτε πετρέλαιο για να 

κινήσει τα οχήματά της τα προβλήματα εντείνονται. 

Δημοσιογρ. 
Ανεμογεννήτριες υπάρχουν στην περιοχή σας ; 

Π.Ψ. 
Επειδή παρακολουθούμε το θέμα, θέλω να σας πω πως ανεμογεννήτριας δεν θα επέτρεπα 

ποτέ να εγκατασταθούν στην Ελαφόνησο. Είμαστε θετικοί σε άλλες μορφές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας , αλλά όχι στις ανεμογεννήτριες. 

Δημοσιογρ. 
Μια τελευταία ερώτηση κύριε Δήμαρχε. Είδαμε από την Περιφέρεια πως υπάρχει ένας 

σχεδιασμός δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στην Ελαφόνησο. 

Π.Ψ.  
Βεβαίως. Στη συνάντησή που είχα με τον κ. Περιφερειάρχη με διαβεβαίωσε πως το θέμα 

προχωράει και η Ελαφόνησος θα ενταχθεί στο δίκτυο Καταδυτικών Πάρκων 

Πελοποννήσου. Η μορφή αυτή εναλλακτικού τουρισμού είναι για εμάς πολύ σημαντική. 

 


