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Θέμα: Περί της φημολογούμενης συνένωσης του Δήμου Ελαφονήσου με γειτονικό Δήμο ή

Δημοτική Ενότητα

Κύριε Υπουργέ, 

Τον τελευταίο καιρό στην Ελαφόνησο και σε γειτονικές περιοχές διακινούνται ανυπόστατα σενάρια

που κάνουν λόγο για συνένωση του Δήμου Ελαφονήσου με το γειτονικό Δήμο Μονεμβασίας ή

εναλλακτικά με τη Δημοτική Ενότητα Βοιών. 

Το σενάριο αυτό δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία. Από την έναρξη ισχύος του Προγράμματος

«Καλλικράτη»,  γνωστοί παράγοντες του τέως Δήμου Βοιών, παραπλανώντας συστηματικά τους

δημότες  τους,  παρουσίαζαν ως  λύση στα,  παντελώς  ασυσχέτιστα  με  την  λειτουργία  των ΟΤΑ,

προβλήματα  που  έχει  επιφέρει  η  πρωτοφανής  οικονομική  κρίση,  (πχ  κατάργηση  δημόσιων

υπηρεσιών όπως Δ.Ο.Υ. Νεάπολης και υποκαταστημάτων Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και Ι.Κ.Α.),  την απόσχιση

της  Δημοτικής  Ενότητας  Βοιών από το  Δήμο Μονεμβασίας  και  την ένωση αυτής  με  το  Δήμο

Ελαφονήσου. 

Οι ίδιοι άνθρωποι που με τους εσφαλμένους χειρισμούς και την κακή διαχείριση οδήγησαν την

περιοχή των Βατίκων στο μαρασμό και εν τέλει στην «απώλεια» του Δήμου Βοιών, έρχονται τώρα

να  σφετεριστούν  το  Δήμο  Ελαφονήσου,  έχοντας  προφανώς  «βάλει  στο  μάτι»  την  φυσική  του

ομορφιά, το ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν του και φυσικά το εύρωστο ταμείο του.

Στο πλευρό αυτών βρίσκονται πολιτευτές της Λακωνίας που με εξόφθαλμα ψηφοθηρικούς σκοπούς

προσπαθούν κατά καιρούς να αναθερμάνουν το σενάριο της «συνένωσης». Όλες οι απόπειρές τους



πέφτουν βέβαια στο κενό. Η ατεκμηρίωτη επιχειρηματολογία τους καταρρέει σαν χάρτινος πύργος

όμως, παρουσιάζοντας εαυτούς ως «ηγέτες και σωτήρες» δημιουργούν εντυπώσεις στους κατοίκους

της περιοχής αποπροσανατολίζοντας τους. 

Ο Δήμος Ελαφονήσου έχει έγκαιρα γνωστοποιήσει σε όλους τους τόνους την κάθετη αντίθεσή του

σε οποιαδήποτε απόφαση που θα θίγει την διοικητική του αυτοτέλεια ή αλλαγή των διοικητικών

ή/και  γεωγραφικών  του  ορίων.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  την  υπ'αρίθμ  17/2013  απόφαση  του

Δημοτικού  Συμβουλίου,  την  υπ'αριθμ.  428/23-3-2013  διαμαρτυρία  μας  προς  την  βουλευτή

Λακωνίας κ. Πατριανάκου και την  υπ'αριθμ. 425/19-3-2013 επιστολή μας στον Υπ. Εσωτερικών κ

Ευρ. Στυλιανίδη.

Η κρισιμότητα και η δυσκολία της εποχής που διανύουμε δεν επιτρέπουν σε κανένα τη χάραξη

τυχοδιωκτικών δρόμων. Η όποια σκέψη για αλλαγή στα διοικητικά όρια των Δήμων Ελαφονήσου

και Μονεμβασίας δε θα επίλυε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τουναντίον, θα έδειχνε υποχώρηση

απέναντι  σε  μικροπολιτικά  συμφέροντα.  Θα  παρείχε  στήριξη  σε  δοκιμασμένες  και  εντελώς

αποτυχημένες  πολιτικές  καρικατούρες  που  η  περιοχή  πάσχισε  να  αποβάλλει.  Σε  ευρύτερη  δε

κλίμακα, θα άνοιγε  τους ασκούς του Αιόλου, καθώς θα σήμαινε επανεξέταση του προγράμματος

«Καλλικράτη» στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Ο Δήμος Ελαφονήσου σε μικρό χρονικό διάστημα, έχει να παρουσιάσει αξιοσημείωτα αναπτυξιακά

αποτελέσματα εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που του προσέφερε ο «Καλλικράτης», τα οποία

αποκτούν μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ενδεικτικά

αναφέρουμε: 

• Ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

• Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με μετάταξη και προοπτική την άμεση

δημιουργία Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου

• Δρομολόγηση ως το τελικό στάδιο υλοποίησης πλήρους Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού

Λυμάτων 

• Δρομολόγηση ως το τελικό στάδιο κατασκευής Περιφερειακής Οδού που θα συνδέει τις δύο

πιο τουριστικές περιοχές της Ελαφονήσου

• Δρομολόγηση ως το τελικό στάδιο ανέγερσης σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος 

• Ίδρυση και πλήρη λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης σε ενήλικους 

• Ίδρυση και λειτουργία Λυκειακών Τάξεων

• Ωρίμανση του Σχέδιου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 

και  αναρίθμητα  έργα  μικρότερης  κλίμακας  και  δράσεις  ζωτικής  σημασίας  για  την  αξιοπρεπή

διαβίωση  των  κατοίκων  της  απομακρυσμένης  νησιωτικής  περιοχής  μας  και  ταυτόχρονα  την

εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών της Ελαφονήσου. 



Τα αποτελέσματα είναι ορατά και στον πλέον δύσπιστο: 

• Σταδιακή αύξηση του αριθμού των νέων ανθρώπων και οικογενειών που επιλέγουν το νησί

μας για μόνιμη κατοικία

• Αλματώδη  αύξηση  του  αριθμού  των  τουριστικών  επιχειρήσεων  εμπλουτίζοντας  το  ήδη

υπάρχον δυναμικό της Ελαφονήσου με σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεων

παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

• Εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών του νησιού κυρίως τους καλοκαιρινούς

μήνες. Χαρακτηριστικά δε είναι τα εύσημα που αποδίδουν στο Δήμο Ελαφονήσου και τη

διαφήμιση που παρέχουν σε όλη την Ελλάδα για τις μοναδικές ομορφιές του τόπου. 

Τίποτα  από  τα  προηγούμενα  δε  θα  είχε  συμβεί  αν  ο  Δήμος  Ελαφονήσου  δε  διατηρούσε  την

διοικητική του αυτοτέλεια ή αν είχε πραγματοποιηθεί η χωροταξικά αυθαίρετη, νομικά αβάσιμη και

ιστορικά ασύνδετη «συνένωση» του με το πρώην Δήμο Βοιών. Καμία εξοικονόμηση πόρων, καμία

αναπτυξιακή  δράση,  καμία  διαχειριστική  βελτίωση.  Μονάχα  ικανοποίηση  τοπικών

μικροσυμφερόντων και πρακτικών του παρελθόντος που θα έπρεπε να έχουν από καιρό απορριφθεί.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε την έντονη διαφωνία του Δήμου Μονεμβασίας για την

απόσχιση  της  Δημοτικής  Ενότητας  Βοιών,  όπως  φαίνεται  από  την  υπ'αρίθμ.  6241/27-3-2013

επιστολή του Δήμαρχου Μονεμβασίας κ. Τριχείλη στην βουλευτή Λακωνίας κ. Πατριανάκου. 

Η  Ελαφόνησος,  με  τις  εξωτικής  ομορφιάς  παραλίες της  (Σίμος,  Σαρακήνικο,  Παραλία  της

Παναγίας, Πούντα κ.ά.), την αλιευτική της παράδοση (η Ελαφόνησος κατέχει το μεγαλύτερο στην

Ελλάδα αλιευτικό στόλο αναλογικά με τον πληθυσμό της) και το μοναδικό πολιτισμό της (σε μικρή

απόσταση από τις ακτές της Ελαφονήσου, βρίσκεται η ανεκτίμητης αξίας βυθισμένη πολιτεία, το

Παυλοπέτρι Ελαφονήσου), δε θα μπορούσε να μην διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια. 

Είμαστε σθεναρά αντίθετοι σε οποιαδήποτε ενέργεια θίγει την διοικητική αυτοτέλεια ή αλλαγή των

διοικητικών  ή/και γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ελαφονήσου, του μοναδικού νησιωτικού Δήμου

της Πελοποννήσου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε πως σε συνεννόηση με τους φορείς εκπροσώπησης των Ο.Τ.Α.

καταγράφει,  επεξεργάζεται  και  αξιολογεί  όλες  τις  προτάσεις  για  τη  βελτίωση  του  συστήματος

οργάνωσης  και  λειτουργία  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Πιστεύουμε  πως  προσυπογράφετε  την

ανωτέρω  δήλωση  και  υπολογίζουμε  στη  δική  σας  συνεργασία.  Είμαστε  βέβαιοι  πως  δε  θα

συνηγορήσετε σε κινήσεις που θα καταστρέψουν τον τόπο μας. 

Ο Δήμαρχος 

Ψαρομμάτης Παναγιώτης


	

