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Σε έξαρση είναι και στην Τήλο το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης καθώς            

μόνο τον περασμένο Ιούλιο είχαν αφιχθεί 650 άτομα. Στο πρόβλημα που έχει γίνει             

αγκάθι για την Τήλο και για άλλα νησιά του νομού, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε              

συνέντευξή της στη «δ», η δήμαρχος κ. Μαρία Καμμά – Αλειφέρη. «Μόνο το μήνα              

Ιούλιο στο νησί μας κατέφτασαν 650 πρόσφυγες- παράτυποι μετανάστες . Θα μου            

πείτε ότι σε σχέση με τα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο αριθμός φαντάζει              

πολύ μικρός. Αν συνυπολογίσουμε ότι η Τήλος είναι ένα νησί με 800 μόνιμους             

κατοίκους και ότι υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά μόνο δύο φορές την             

εβδομάδα, τότε καταλαβαίνουμε πως το πρόβλημα καθίσταται αρκετά σημαντικό για          

το νησί μας», δηλώνει η κ. Καμμά – Αλειφέρη. Σχετικά με τη δημιουργία χώρου              
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προσωρινής φιλοξενίας, η δήμαρχος Τήλου τονίζει πως έχει κολλήσει στην έλλειψη           

πόρων. 

Η δήμαρχος Τήλου αναφέρεται και στη σημαντική μείωση που παρουσιάζει φέτος η            

τουριστική κίνηση στο νησί. «Η τουριστική κίνηση στο νησί παρουσιάζει πτώση που            

αγγίζει και το 60% περίπου. Τα αίτια της μεγάλης μείωσης οφείλονται σε δύο λόγους,              

στη μη δρομολόγηση του πλοίου SEASTAR και στην έλλειψη ρευστότητας που           

ταλανίζει τους πάντες. Εξαιτίας της συγκεκριμένης κατάστασης θα καταστραφούν         

θυσίες και κόποι πολλών ετών», δηλώνει η κ. Καμμά Αλειφέρη . Η συνέντευξη της κ.               

Μαρίας Καμμά – Αλειφέρη, αναλυτικά: 

• Παρουσιάζει αύξηση η τουριστική κίνηση στην Τήλο φέτος; Στο νησί           

έχουν έρθει και Ελληνες τουρίστες; 

Η τουριστική κίνηση στο νησί παρουσιάζει πτώση που αγγίζει και το 60% περίπου.             

Τα αίτια της μεγάλης μείωσης οφείλονται σε δύο λόγους, στη μη δρομολόγηση του             

πλοίου SEASTAR και στην έλλειψη ρευστότητας που ταλανίζει τους πάντες. Η μη            

δρομολόγηση του πλοίου μας έχει δημιουργήσει πολλές ακυρώσεις από γνωστά και           

μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία (tour operators) όπως το THOMAS COOK & το           

APPOLΟ μιας και τα δρομολόγια της συγκεκριμένης γραμμής εκτός από τις ανάγκες            

των κατοίκων του νησιού μας εξυπηρετούσαν και τα charter των τουριστών του            

νησιού. Τα αίτια αυτής της μη δρομολόγησης του πλοίου μας οφείλονται σε            

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας. Παρά τις ενδείξεις καλής         

θέλησης για εξεύρεση λύσης, από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα δεν έγινε κάτι ώστε             

να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του πλοίου μας και να λυθεί            

ένα μεγάλο πρόβλημα για το νησί μας, που οδηγεί τις επιχειρήσεις σε οικονομικό             

μαρασμό. Αυτό θα καταστρέψει θυσίες και κόπους πολλών ετών .Πρόβλημα          

δημιουργεί και η γενικότερη οικονομική δυσχέρεια των ευρωπαίων πολιτών         

συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν και το           

υψηλό μεταφορικό κόστος προσέγγισης των νησιών μας. • Πώς βίωσαν οι κάτοικοι            

του νησιού την τραπεζική αργία και τους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων;           

Παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα; Η τραπεζική αργία επηρέασε          

ως ένα βαθμό και τους κατοίκους του νησιού μας. Παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε            

φάρμακα κυρίως αλλά όχι σε βαθμό, που να μην είναι άμεσα αντιμετωπίσιμο το             

πρόβλημα. 

• Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης; Είναι         

δυνατό να δημιουργηθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών        

στην Τήλο; 

Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει μια αυξητική τάση τόσο για το νησί μας όσο και για               

τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Μόνο το μήνα Ιούλιο στο νησί μας            

κατέφτασαν 650 πρόσφυγες- παράτυποι μετανάστες. Θα μου πείτε ότι σε σχέση με            

τα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο αριθμός φαντάζει πολύ μικρός. Αν            



συνυπολογίσουμε ότι η Τήλος είναι ένα νησί με 800 μόνιμους κατοίκους και ότι             

υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά μόνο δύο φορές την εβδομάδα, τότε            

καταλαβαίνουμε πως το πρόβλημα καθίσταται αρκετά σημαντικό για το νησί μας. Η            

δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο νησί μας είναι εφικτή καθώς έχει           

βρεθεί και ο σχετικός χώρος (Δωρεά μιας οικογένειας του νησιού μας) αλλά            

δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί οι απαραίτητοι πόροι . Ευελπιστούμε,           

εντός της φετινής χρονιάς να λυθεί και το συγκεκριμένο θέμα. 

• Έγινε δεκτό το αίτημα της Περιφέρειας για την ψήφιση τροπολογίας με            

την οποία δίνεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να συνδράμει          

στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Πιστεύετε πως αυτό θα         

συμβάλει ώστε να αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα; 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό το αυτονόητο; Δηλαδή ότι μόνο μέσω της Τοπικής             

Αυτοδιοίκησης θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα; Η τοπική         

κοινωνία είναι αυτή που βιώνει το πρόβλημα και χωρίς τη συμβολή της δεν θα              

υπάρξει ποτέ σωστή αντιμετώπιση. Θα πρέπει η κεντρική εξουσία να αρχίσει να            

αφουγκράζεται τους δημάρχους, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιοδήποτε          

τον τόπο τους και τους κατοίκους του. 

• Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τώρα τα οικονομικά του Δήμου Τήλου           

καθώς μετά το κλείσιμο των τραπεζών και τους περιορισμούς στη          

διακίνηση κεφαλαίων αρκετοί ΟΤΑ βρέθηκαν σε δεινή θέση; 

Τα οικονομικά του Δήμου μας δεν βρίσκονται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.            

Υπάρχει ένα σημαντικό χρέος το οποίο και αποπληρώνουμε . Γενικά βρισκόμαστε σε            

μια διαδικασία «μαζέματος» των οικονομικών του Δήμου. Ο περιορισμός διακίνησης          

κεφαλαίων απλά μας δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι θα            

ξεπεράσουμε σύντομα. • Πώς εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά η Τήλος τώρα; Θα          

υλοποιηθούν τα σχέδια για την αγορά νέου πλοίου; Ακτοπλοϊκά το νησί μας            

εξυπηρετείται σήμερα με δύο δρομολόγια την εβδομάδα από τον Πειραιά (Πέμπτη           

και Κυριακή) και δύο δρομολόγια την εβδομάδα από την Ρόδο (Τρίτη & Πέμπτη). Θα              

μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως είναι καλά αλλά θα του αντιπαραθέσω το            

γεγονός ότι το ταξίδι από τον Πειραιά διαρκεί 16-17 ώρες. Ο κόσμος φθάνει ή πολύ               

πρωί (6:00) ή πολύ αργά (02:00). Φαντάζεστε την ταλαιπωρία που υφίστανται τόσο            

οι επισκέπτες όσο και οι ξενοδόχοι με τις ώρες κατάπλων. Είμαστε στη διαδικασία             

εξεύρεσης μιας λύσης σε συνεργασία με το Υπουργείο τόσο για την προσωρινή            

αντικατάσταση του πλοίου μας όσο και για την εξεύρεση χρηματοδότησης για την            

αγορά νέου. • Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα που παρουσίαζε ο τομέας Υγείας           

στο νησί και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας για την κάλυψη των κενών; Την                

παρούσα χρονική στιγμή το νησί μας εξυπηρετείται από κλιμάκιο των Γιατρών του            

Κόσμου αποτελούμενο από ένα γιατρό και μια νοσοκόμα. Έχει υπογραφεί τριμερής           

σύμβαση μεταξύ των Γιατρών του Κόσμου της 2ης ΥΠΕ και του Νοσοκομείου Ρόδου,             

ώστε να είναι δυνατή η συνταγογράφηση φαρμάκων. Να τονίσω ότι τη μισθοδοσία            



του ιατρικού προσωπικού και γενικά το κόστος του εγχειρήματος καλύπτουν οι           

Γιατροί του Κόσμου μέσω μιας ανώνυμης δωρεάς ειδικά για το νησί μας. Τα             

συμπεράσματα δικά σας. 

• Μια ολόκληρη βιβλιοθήκη δωρίζει στους μαθητές το νησιού ο          

Αμερικανός συγγραφέας κ.Τζέιμς Πάτερσον. Τελικά για μια φορά ακόμη η          

ιδιωτική πρωτοβουλία κάνει τη διαφορά; 

Ναι, η ιδιωτική πρωτοβουλία κάνει πάλι τη διαφορά. Είναι πράγματι αξιοθαύμαστη           

η συγκεκριμένη κίνηση. Για εμάς τους ακρίτες η νέα γενιά είναι το μέλλον του τόπου               

μας. Η μόρφωσή τους αποτελεί για μας προτεραιότητα και τέτοιες πρωτοβουλίες           

είναι πολύ σημαντικές και αξίζουν χίλια μπράβο και όχι μόνο. 
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