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Στην ακραία ρητορική της Τουρκίας
απάντησε μέσω του «Π» ο δήμαρχος
των ακριτικών Οινουσσών Γιώργος

Δανιήλ, τονίζοντας πως «αξιώνουμε τον
σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων
μας». Ο κ. Δανιήλ αναφέρθηκε, επίσης,
στην εξέλιξη του δημοτικού έργου, στη
συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, ενώ δήλωσε «παρών» για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. 

Τι απαντάτε ως δήμαρχος Οινουσσών
στη συνεχώς αυξανόμενη τουρκική
προκλητικότητα;

Η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονο-
μικά και κοινωνικά προβλήματα. Ο Ερντο-
γάν δεν είναι πλέον ο πανίσχυρος ρυθμι-
στής των εξελίξεων. Έχει ανάγκη ν’ ανεβά-
σει δημοσκοπικά τα πτωτικά ποσοστά του
και αναγκαστικά θα καταφεύγει σε μια
σκληρή, προκλητική ρητορική έντασης. Θα
βλέπει συνεχώς «εχθρούς», με σκοπό να
συσπειρώσει το εσωτερικό του ακροατή-
ριο.  Εμάς στις Οινούσσες δεν μας αγγίζει
αυτή η αναιδής κι ανερμάτιστη συμπεριφο-
ρά. Προτείνουμε την ειρηνική συνύπαρξη
στα ακρογιάλια και τις γαλάζιες θάλασσες
του Αιγαίου, έτσι όπως ζήσαμε πολλές δε-
καετίες μέχρι σήμερα. 

Αξιώνουμε όμως και τον σεβασμό των
κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, της εδα-
φικής μας ακεραιότητας και είμαστε εδώ
να υπερασπιστούμε τις πατρογονικές
εστίες για να ζήσουμε με ασφάλεια, γα-
λήνη και προκοπή.

Πώς είναι η ζωή σε ένα ακριτικό νησί
κυρίως τον χειμώνα; Ποια προβλήμα-
τα αντιμετωπίζετε;

Σ’ ένα ακριτικό νησί στα σύνορα της Ευ-
ρώπης έχεις και σήμερα ν’ αντιμετωπίσεις
πολλά προβλήματα: ελλείψεις στις δομές
υγείας, υποστελέχωση των κρατικών υπη-
ρεσιών, καθυστερήσεις σε έργα υποδο-
μής, ακτοπλοϊκή απομόνωση, υψηλό κό-
στος ζωής, ακρίβεια σε καύσιμα, ενέργεια,
λοιπά αγαθά. Παρ’ όλα αυτά η μοναδικότη-
τα των οικοσυστημάτων και η ποικιλομορ-
φία του φυσικού περιβάλλοντος προσφέ-
ρουν μια διαφορετική ζωή, με πολλά πλεο-
νεκτήματα για τους νέους ανθρώπους.

Ποια τα πρώτα μηνύματα από τον
τουρισμό;

Το νησί μας είναι έτοιμο να υποδεχθεί και
φέτος τους επισκέπτες του. Έχουμε ξεκι-

νήσει τις κυριακάτικες εκδρομές από τη
Χίο. Υπάρχουν ήδη αρκετές κρατήσεις σε
νοικιαζόμενα, ενώ περιμένουμε περισσό-
τερους επισκέπτες με τα summer schools
και το πολιτιστικό καλοκαίρι, που είναι
πλούσιο σε εκδηλώσεις και events. Διορ-
γανώνουμε για πρώτη φορά το «Λύτρον
Ψυχής», το πρώτο θεατρικό συμπόσιο λό-
γου και τέχνης, με καθηγητές και σπουδα-
στές θεατρικών σχολών. Το Συμπόσιο έχει
τεθεί υπό την αιγίδα της Γεν. Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Σε λίγο καιρό συμπληρώνονται τρία
χρόνια από την παρούσα δημοτική θη-
τεία. Κάνοντας έναν απολογισμό, τι
έχετε πετύχει μέχρι σήμερα;

Δρομολογήσαμε κι ολοκληρώνουμε τις
βασικές υποδομές: την κατασκευή βιολογι-
κού καθαρισμού, την ενίσχυση των μονά-
δων αφαλάτωσης, τη δημιουργία υδροτα-
μιευτήρα και ταχυδιυλιστηρίου, με στόχο
την παροχή πόσιμου νερού όλο το 24ωρο.
Ενισχύσαμε την Πολιτική Προστασία με νέα

οχήματα, εξοπλισμό και εκπαίδευση. Ανα-
βαθμίσαμε τις διοικητικές υπηρεσίες με
συνεργάτες, που δουλεύουν με κέφι κι
όρεξη για το νησί μας. 

Εξασφαλίσαμε σημαντικές χρηματο-
δοτήσεις για νέα έργα, που δεν τα έχει
ξαναδεί ο τόπος μας: Λαογραφικό Μου-
σείο, κλειστό γυμναστήριο, ενεργειακή
αναβάθμιση των εκπαιδευτηρίων, μελέ-
τη για ανάπλαση του οικισμού, δίκτυο
μονοπατιών, ψηφιακός μετασχηματι-
σμός κι άλλα.

Προπάντων παρείχαμε στους ακρίτες μια
δημοτική ηγεσία δυναμική, διεκδικητική,
στιβαρή, με αποφασιστικότητα να αντιμε-
τωπίσει όλες τις κρίσεις και να προχωρήσει
με όραμα για τις Οινούσσες.

Είναι στις προθέσεις η διεκδίκηση
ακόμη μίας θητείας;

Είναι στις προθέσεις μου να ολοκληρώ-
σω έναν παραγωγικό σχεδιασμό, που θα
προσελκύσει νέους ανθρώπους στις Οι-
νούσσες. Είναι στους στόχους μου να
πραγματοποιήσω όλα αυτά που υποσχέθη-
κα και που βλέπω –μέσα από μεγάλο αγώ-
να– να μπαίνουν σιγά-σιγά στη ρότα τους.
Στη διαδρομή, λοιπόν, αυτή θα είναι ανα-
γκαία η ψήφος εμπιστοσύνης των συμπολι-
τών μας, για να ολοκληρωθεί αυτό το πο-
λυεπίπεδο έργο.

Δήμαρχος Οινουσσών 

Προσφάτως συναντηθήκατε με
τον πρωθυπουργό. Ποια θέματα
του δήμου σας θέσατε;

Οι Οινούσσες έχουν ένα πολύ δυναμι-
κό στίγμα στη διεθνή εμπορική ναυτι-
λία και μια ισχυρή παρουσία στη σύγ-
χρονη δημόσια ναυτική εκπαίδευση.
Με αυτήν την αφετηρία ζήτησα από
τον πρωθυπουργό την ολοκλήρωση
του σχεδιασμού με τη λειτουργία της
Σχολής Σωστικών Μέσων, την αναβάθ-
μιση της Ακαδημίας Εμπ. Ναυτικού, τη
στήριξη του Μαθητικού Οικοτροφείου
και κυρίως τη δημιουργία ενός ναυτι-
κού συνεδριακού κέντρου για την εξει-
δίκευση στον τομέα που είμαστε δυνα-
τοί και πρωτοπόροι: στη ναυτοσύνη.

Γιώργος Δανιήλ 

«Δεν μας αγγίζει
η αναιδής 
συμπεριφορά
της Τουρκίας»

«Οι γείτονες αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικονομικά 

και κοινωνικά προβλήματα
και ο Ερντογάν δεν είναι

πλέον ο πανίσχυρος
ρυθμιστής των εξελίξεων»
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στον Γιώργο Λαιμό


