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Κος  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :   
 

Χαίρετε .  Δεν  ήθελα  να  πάρω  τον  λόγο ,  αλλά  έχει  γίνει  µ ία  
παρεξήγηση  και  επειδή  έχω  µάθει  στη  ζωή  µου  πάντα  να  είµαι  
ειλικρινής ,  όπως  έλεγα  και  σε  κάποιους  κυρίους  εδώ ,  γιατί  έχω  µ ία  
σχέση  µε  τη  Λήµνο  εδώ .  Πριν  από  25 χρόνια ,  σαν  στρατιωτικός  πήρα  
τη  µετάθεσή µου.   

 
 Δεν  είµαι  ο  Δήµαρχος  της  Αιδηψού ,  έχει  γίνει  κάποιο  λάθος .  
Δεν  ήθελα  να  σας  προσβάλω ,  αλλά  δεν  είµαι  ο  Δήµαρχος  της  
Αιδηψού .  Είµαι  µέλος  του  Διοικητικού  Συµβουλίου ,  είµαι  για  τρίτη  
δεκαετία  εκλεγµένος ,  έχω  διατελέσει  αντιδήµαρχος  την  πρώτη  
τετραετία ,  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συµβουλίου  τη  δεύτερη  και  την  
τρίτη  τετραετία  είµαι  στην  αντιπολίτευση .  Δεν  θα  σας  κουράσω  µε  τα  
προσωπικά  µου, αλλά οφείλω να τα καταθέσω.  
 
 Εδώ  συµβαίνει  ένα  παράδοξο .  Οµόφωνα  το  Δηµοτικό  
Συµβούλιο  διάλεξε  τον  επικεφαλής  της  ελάσσονος  αντιπολίτευσης  να  
εκπροσωπήσει  τον  Δήµο  Αιδηψού  σε  αυτό  το  Συνέδριο .  Αυτή  είναι  η  
τιµή  µου .  Όφειλα  να  τα  πω  αυτά ,  για  να  είµαι  ξεκάθαρος  απέναντι  
στον  εαυτό  µου .  Ήθελα  να  το  ξεκαθαρίσω  αυτό ,  γιατί  µπορεί  κάποιος  
να  µας  ακούσει .  Η  Ελλάδα  είναι  µ ικρή  και  δεν  µου  αρέσει  να  κλέβω  
τίτλους .  
 
 Αυτή  είναι  η  τιµή  µου ,  ότι  εκλέχτηκα  οµόφωνα  από  το  
Δηµοτικό  Συµβούλιο  να  παρευρεθώ  εδώ .  Έχω  βάλει  κι  εγώ  το  
δαχτυλάκι  µου .  Πού  το  έχω  βάλει  εγώ ;  Επέµενα  και  ήµουν  από  τους  
πρωτεργάτες ,  ο  Δήµος  µου  που  δεν  έχει  καµ ία  σχέση  µε  αυτά  τα  
οποία  ανέφερα  προηγουµένως ,  και  αυτά  ειδικά  που  ανέφερε  ο  κύριος  
Μπουτάρης ,  γιατί  ανήκω  στη  γενιά  που  µεγαλώσαµε  µε  τη  Δεµέστιχα  
και  τη  Γουµένισσα  του  Μπουτάρη ,  η  µεν  Γουµένισσα  έχει  
παραµείνει ,  η  Δεµέστιχα  της  Αχάϊα  Claus την  έχουµε  ξεχάσει ,  έχει  
εξαφανιστεί .  
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Θα  ήθελα  να  κάνω  δύο  τοποθετήσεις .  Η  µ ία  σαν  

αυτοδιοικητικός  και  η  άλλη  σαν  απλός  φίλος  του  κρασιού  ή  σαν  
µέλος  του  θεµατικού  τουρισµού  που  πάµε  να  δηµ ιουργήσουµε ,  όπως  
έχετε  πολύ  ωραία  γράψει ,  του  'οινοτουρισµού ' .   

 
 Σαν  αυτοδιοικητικός  ήθελα  να  πω  το  εξής .  Η  αυτοδιοίκηση  δεν  
είναι  πανάκεια .  Έχοντας  τρεις  τετραετίες  στον  Δήµο  βλέπω  όλοι  ότι  
τα  περιµένουν  από  την  τοπική  αυτοδιοίκηση .  Αν  όµως  καθίσουµε  και  
κοιτάξουµε  ποιοι  έχουν  εκλεγεί ,  τι  ικανότητες  έχουν ,  τι  µεράκι  
έχουν ,  τότε  θα  υπάρξει  µ ία  απογοήτευση .  Δεν  σχολιάζω  την  παιδεία ,  
που  η  παιδεία  πρέπει  να  προϋπάρχει  από  πολύ  νωρίς  και  όχι  όταν  
κάποιος  εκλέγεται σε ένα Δηµοτικό Συµβούλιο.  
 
 Εκεί  θα  περιµένω  µε  τον  καινούργιο  Καποδίστρια ,  που  έχω  
ασχοληθεί  πάρα  πολύ ,  δεν  θέλω  να  αναφέρω  ονόµατα  για  να  µην  
παρεξηγηθούµε ,  δεν  υπάρχει  η  σωστή  θεσµοθέτηση  µεταξύ  των  
τοπικών  αρχόντων  και  των  διαφόρων  συνεταιρισµών  µε  οποιαδήποτε  
µορφή .  Είτε  αυτή  είναι  σε  δηµοτικές  επιχειρήσεις ,  είτε  είναι  σε  
συνεταιρισµούς.  
 
 Θα  πρέπει  να  ρίξουµε  το  βάρος  στη  θεσµοθέτηση ,  θα  
επικαλεστώ  την  παρατήρηση  του  κύριου  Μπουτάρη ,  που  έκανε  
αναφορά  στις  συναρµοδιότητες  και  εφόσον  δώσουµε  τα  ανάλογα  
προσόντα  και  δεδοµένα  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση  και  υπάρχουν  οι  
γνώσεις ,  σε  συνεργασία  µε  τους  τοπικούς  συνεταιρισµούς ,  τότε  ναι ,  
πράγµατι ,  να  ζητήσουµε  και  ευθύνες  και  ιδέες  ή  ακόµη  και  πιο  
συγκεκριµένα αποτελέσµατα.  
 
 Εγώ ,  παρόλο  ότι  ο  Δήµος  µας  είναι  φηµ ισµένος  για  τα  ιαµατικά  
λουτρά ,  όχι  µόνο  στην  Ελλάδα ,  στα  Βαλκάνια  και  στην  Ευρώπη  και  
δεν  θέλω  να  του  κάνω  διαφήµ ιση  αλλά  βγήκε  µέσα  στα  καλύτερα  
δέκα  συγκροτήµατα ,  το  THERMAE SYLLA SPA, γιατί  είναι  το  
µοναδικό  που  έχει  ιαµατική  πηγή  µέσα  στην  αυλή  του ,  δεν  είναι  
θαλασσοθεραπεία ,  έχει  ιαµατική  πηγή  µέσα  και  συνδυάζει  τη  
θάλασσα  µε το ιαµατικό  νερό.  
 
 Κάνουµε  προσπάθειες  σαν  νέοι  άνθρωποι  να  αναπτύξουµε  και  
αυτή  τη  µορφή .  Ήδη  είναι  στα  σκαριά  ένα  επισκέψιµο  οινοποιείο  από  
κάποιον  γνωστό ,  φίλο ,  συγγενή ,  το  οποίο  κρίνω  σκόπιµο  σε  αυτή  τη  
στιγµή  να  µην  αναφέρω  από  το  βήµα  το  όνοµά  του ,  γιατί  δεν  έχει  
πάρει  την  τελική  µορφή .  Γιατί  ταλαιπωρείται  από  τη  λεγόµενη  
γραφειοκρατία  που  πολλοί  συνάδελφοι  σχολίασαν ,  ή  παθόντες ,  
προηγουµένως.  
 
 Σαν  όµως  "τουρίστας"  αντιµετωπίζω  το  εξής  πρόβληµα .  Ήρθα  
στη  Λήµνο ,  θα  αγοράσω  κάποια  µπουκάλια  κρασί .  Δεν  σχολιάζω  την  
τιµή .  Πώς  θα  τα  πάω  στην  Αθήνα ;  Είναι  ένα  πρόβληµα .  Εάν  είχα  
έρθει  µε  το  καράβι  και  είχα  το  αυτοκίνητό  µου  δεν  θα  υπήρχε  κανένα  
πρόβληµα .  Με  την  αεροµεταφορά  έχω  πρόβληµα  όµως .  Θα  πρέπει  να  
εξεταστεί  αυτό ,  τουλάχιστον  στις  εσωτερικές  πτήσεις ,  γιατί  οι  ξένοι  
έχουν  προοδεύσει .  Σε  ένα  πρόσφατό  µου  ταξίδι  στη  Ρουµανία ,  ξέρετε  
όλοι  το εργοστάσιο (...) και την αξιοποίηση που έχει πάρει όλη η  
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περιοχή  εκεί .  Έχουν  βρει  τρόπο  σε  συσκευασία ,  που  βοηθούν  τον  
επισκέπτη  να  µεταφέρει  το  τοπικό  προϊόν  που  αγοράζει  σαν  
ανάµνηση της επισκέψεώς του.  
 
 Το  δεύτερο  θέµα  που  θα  ήθελα  να  θίξω ,  λέω  τα  απλά  
πράγµατα ,  είναι  ότι  πρόσφατα  είχα  πάει  στη  Σαντορίνη .  Άλλη  τιµή  
έχει  στο  SANTOS WINES το  εκθεσιακό  κέντρο  το  Βινσάντο ,  άλλη  
τιµή  έχει  στο  τοπικό  super  market ,  άλλη  έχει  στο  ΜΑΚΡΟ ,  το  
γνωρίζουµε  όλοι ,  µε  µεγάλες  αποκλίσεις  όπως  έχω  συζητήσει  και  µε  
τον  κύριο Μπουτάρη σε κάποιο διάλειµµα.  
 
 Λοιπόν ,  εγώ  τι  να  κάνω ;  Να  πάω  στη  Σαντορίνη  και  να  µην  
αγοράσω  Νυχτέρι ;  Και  να  αγοράσω  ένα  κρασί  που  δεν  έχει  καµ ία  
σχέση  µε  τα  τοπικά ;  Θα  ήθελα  να  σας  ευχαριστήσω ,  κοιτάξτε  αυτές  
τις  λεπτοµέρειες ,  είµαστε  µαζί  σας  να  σας  βοηθήσουµε ,  αρκεί  να  
υπάρχει  µεράκι .  Εγώ  ασχολούµαι  µε  αυτά  γιατί  κληρονόµησα  από  
τον  πατέρα µου ένα µικρό αµπέλι. Σας ευχαριστώ πολύ.  
 


