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Από τομ βουλευτή Λέσβου -ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκο Σηφουμάκη, λάβαμε και 
δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμεμο ως απάμτηση σε προεκλογικό άρθρο 
του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Βλαστού με τίτλο: «Ένα χωριό, ένα 
οικόπεδο και ο Δήμος Ρεθύμνου». 
  
Κύοιε Διεσθσμςά, 
  
ε άοθοξ με ςίςλξ «Έμα χωριό, έμα οικόπεδο και ο Δήμος Ρεθύμμου», πξσ 
δημξριεύςηκε ρςημ ετημεοίδα ραπ «Ρεθεμμιώτικα Νέα»(ημ. 17/05/2014) και 
ρςξμ ιρςόςξπξ, μια μέοα ποιμ ςιπ δημξςικέπ εκλξγέπ, ξ κ. Γ. Βλαρςόπ, 
σπξφήτιξπ Δημξςικόπ ύμβξσλξπ ρςιπ ςελεσςαίεπ Ασςξδιξικηςικέπ Δκλξγέπ με 
ςξμ ρσμδσαρμό «Ρέθσμμξ Αλληλεγγύη Αμαςοξπή» αμέρσοε και αμαπαοήγαγε 
παλαιά ρεμάοια πξσ ατξοξύμ ςξ έογξ ρςξμ παοαδξριακό Οικιρμό Ποαρρέπ. 
  
Αμςιλαμβάμξμαι ςιπ «αμάγκεπ» ςηπ ποξεκλξγικήπ πεοιόδξσ πξσ ενσπηοέςηρε 
και ςώοα πξσ ςελείχραμ ξι εκλξγέπ θα ήθελα μα παοαθέρχ ςα ενήπ: 
  
• Σξ υχοιό Ποαρρέπ καςαγοάτεςαι ιρςξοικά από ςξσπ Δμεςξύπ Νξςάοιξσπ 
Calergi και Arcoleo χπ ζχμςαμό υχοίξ πξσ ρςα ςέλη ςξσ 16ξσ αιώμα 
αοιθμξύρε 280 καςξίκξσπ. Δίυε μεγάλη αίγλη, γεγξμόπ πξσ σπξδηλώμεςαι 
ρήμεοα και από ςα μεγάληπ αουιςεκςξμικήπ και ιρςξοικήπ ανίαπ εμςσπχριακά 
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κςηοιακά ρσγκοξςήμαςα, κηοσγμέμα από ςξ Τπξσογείξ Πξλιςιρμξύ χπ 
ιδιαιςέοαπ Αουιςεκςξμικήπ ανίαπ. 
  
• Ποιμ από 20 πεοίπξσ υοόμια, ςξ Κξιμξςικό σμβξύλιξ ςξσ υχοιξύ ρε 
ρσμεογαρία με ςξμ Δθμικξςξπικό ύλλξγξ ςηπ Αθήμαπ, ζήςηρε ςόρξ από 
εμέμα όρξ και από άλλξσπ επιρςήμξμεπ πξσ έλκξσμε ςημ καςαγχγή από ςξ 
υχοιό μα βξηθήρξσμε ποξκειμέμξσ μα διαρχθξύμ ςα καςαοοέξμςα ανιόλξγα 
κςίρμαςα, πξσ κξρμξύμ ςξ υχοιό, και μα εκπξμηθεί μια μελέςη ρσμξλικήπ 
αμάπλαρηπ ςξσ ξικιρμξύ. 
  
• ςημ ποξςοξπή ασςή ρσμέςοεναμ αουιςέκςξμεπ, μηυαμικξί, ιρςξοικξί -όπχπ 
και άλλξι- ατιλξκεοδώπ. Δογαρθήκαμε λξιπόμ, μια ξμάδα αμθοώπχμ πξσ 
ρσμμεςέυξσμ ρςημ πξλιςιρςική μη κεοδξρκξπική «Δςαιοεία Αουιπέλαγξπ», η 
ξπξία και αμέλαβε μα εκπξμήρει ςη ρσμξλική μελέςη αμάπλαρηπ ςξσ 
ξικιρμξύ, καθώπ και ςιπ επιμέοξσπ μελέςεπ αμαρςήλχρηπ ςχμ ανιόλξγχμ 
κηοσγμέμχμ και μη κςηοίχμ. Οι μελέςεπ εκπξμήθηκαμ και ποξρτέοθηκαμ 
ρςξμ Δήμξ Ρεθύμμξσ ατιλξκεοδώπ. 
  
• Ζ αουική -και βεβαίχπ και μξμαδική- απόταρη υοημαςξδόςηρηπ ςξσ έογξσ 
ςηπ ρσμξλικήπ αμάπλαρηπ ςξσ ξικιρμξύ και αμαρςήλχρηπ-απξκαςάρςαρηπ 
ςχμ κηοσγμέμχμ κςηοίχμ τέοει ςημ σπξγοατή ςξσ ςόςε Τπξσογξύ ΤΠΔΧΩΔΔ 
κ. Γ. ξστλιά. Καςά ςη διάοκεια ςηπ Τπξσογικήπ θηςείαπ μξσ 2010-2012 
καμία επιποόρθεςη υοημαςξδόςηρη δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε και βεβαίχπ δεμ 
σπάουει η σπξγοατή μξσ ρε υοημαςξδόςηρη. 
  
• Ζ αμαρςήλχρη και αμάπλαρη ςχμ 13 ιδιχςικώμ ιδιξκςηριώμ έγιμε με 
μελέςεπ πξσ εκπόμηρε επίρηπ η Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος, ςξ δε 
έογξ ςηπ αμαρςήλχρηπ - απξκαςάρςαρήπ ςξσπ έγιμε με ςη τοξμςίδα και ςημ 
υοημαςξδόςηρη από πόοξσπ πξσ η Δςαιοεία ρσγκέμςοχρε απξκλειρςικά από 
ιδιχςικέπ υξοηγίεπ, υχοίπ μα επιβαούμει ξύςε έμα εσοώ ςξμ ποξϋπξλξγιρμό 
ςηπ Πεοιτέοειαπ, ςξσ Δήμξσ ή ςηπ Κεμςοικήπ Διξίκηρηπ. 
  
ςα ρυεδόμ 19 υοόμια πξσ εογαζόμαρςε για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ αμάπλαρηπ-
απξκαςάρςαρηπ ςξσ ξικιρμξύ, έυει ξοιρςικξπξιηθεί πεοίπξσ ςξ 60% ςξσ 
έογξσ, υχοίπ μα επιβαοσμθεί με ίδιξσπ πόοξσπ ξ Δήμξπ. 
  
Δίμαι ποξταμέπ, όςι ςα όρα αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ για δήθεμ πελαςειακή 
μεςαυείοιρη ςξσ ξικιρμξύ από εμέμα όρξ ήμξσμα Αμ. Τπξσογόπ ΠΔΚΑ, είμαι 
αμαληθή και εμςάρρξμςαι ρε μία νεπεοαρμέμη, παλαιξκξμμαςική 
ποξεκλξγική ποακςική. 
  
ε κάθε πεοίπςχρη, ξοιρςική απάμςηρη για ςημ ιρςξοία ςξσ έογξσ δίμει ςξ 
ίδιξ ςξ έογξ πξσ έυει μέυοι ρήμεοα σλξπξιηθεί υάοιπ ρςξ μεοάκι και ςη 
διάθερη εθελξμςικήπ ποξρτξοάπ. ςη διάθερη κάθε καλόβξσλξσ αλλά και 
κακόβξσλξσ, είμαι ςξ πλήοεπ ςεύυξπ με ςξ ιρςξοικό ςχμ έογχμ πξσ 
απέρςειλε ποξπ ςξμ Δήμαουξ Ρεθύμμξσ κ. Γ. Μαοιμάκη, ρςιπ 22-8-2012, -και 
ποξταμώπ είμαι ρςη διάθερη κάθε εμδιατεοόμεμξσ μα ςξ ζηςήρει και μα 
εμημεοχθεί- ξ ποόεδοξπ ςηπ Πξλιςιρςικήπ Δςαιοείαπ Αουιπέλαγξπ κ. Νίκξπ 
Κξύμδξσοξπ. Έογξ πξσ βεβαίχπ θα μπξοεί ξ κάθε πξλίςηπ μα διαπιρςώρει 
και μα θασμάρει από κξμςά όςαμ ξλξκληοχθεί. 



Σέλξπ, χπ ποξπ ςξ «έμα οικόπεδο»: 
  
ςιπ Ποαρρέπ εσςύυηρα μα λάβχ ςξ απξλσςήοιξ ςξσ δημξςικξύ ρυξλείξσ, 
πξσ ςόςε λειςξσογξύρε χπ μξμξθέριξ. Σξ ξικόπεδξ ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι ξ 
κ. δημξςικόπ ρύμβξσλξπ είμαι ςξ κςηοιακό ρσγκοόςημα ςηπ ύρςεοηπ Δμεςικήπ 
πεοιόδξσ με κήπξ, κηοσγμέμξ χπ έογξ ιδιαίςεοηπ Αουιςεκςξμικήπ ανίαπ από 
ςξ Τπξσογείξ Πξλιςιρμξύ, ιδιξκςηρίαπ ςξσ αγχμιρςή ςξσ ΔΑΜ ιαςοξύ Μιυάλη 
Μαοξύλη, ςξμ ξπξίξ εκςέλεραμ ξι Γεομαμξί με ςημ καςηγξοία ςξσ αουηγξύ 
ξμάδαπ ςξσ ΔΑΜ μεςά από τοικςά βαραμιρςήοια μαζί με 14 ακόμα παλικάοια 
ςξσ υχοιξύ, ύρςεοα από καςάδξρη δξρίλξγχμ. ςξμ κεμςοικό δοόμξ ςχμ 
Ποαρρώμ αμεγέοθη, μεςά ςξμ πόλεμξ, μμημείξ με ςα ξμόμαςα ςχμ 15 
τξμεσθέμςχμ από ςξσπ Γεομαμξύπ, με ποώςξ ασςό ςξσ γιαςοξύ (όπχπ 
ταίμεςαι και ρςημ  τχςξγοατία  πξσ επιρσμάπςεςαι). Ασςόπ ξ ρπάμιξπ 
αμθοχπιρςήπ, ςξ κςηοιακό ρσγκοόςημα με ςξμ κήπξ πξσ ςξ πεοιβάλλει ςξ 
λειςξύογηρε χπ αμαοοχςήοιξ από ςξ 1924 έχπ ςξ 1941 για ςξσπ πάρυξμςεπ 
από ςη διαδεδξμέμη αοοώρςια ςηπ επξυήπ «τθίρη». Σημ κλιμική ςξσ, επίρηπ 
ρςημ πόλη ςξσ Ρεθύμμξσ (ξδόπ Κξσμςξσοιώςη) ςη δώοιρε ρςξ Δήμξ Ρεθύμμξσ 
ποξκειμέμξσ μα γίμει γηοξκξμείξ. Δσρςσυώπ δεμ σλξπξιήθηκε η βξύληρή ςξσ 
και εκεί ρςεγάρθηκε η Πσοξρβερςική Τπηοερία για δεκαεςίεπ. Ζ απόδξρη 
λξιπόμ εμόπ υοέξσπ με ξδήγηρε μα αμςαπξκοιθώ ρςξ κάλερμα ςχμ τξοέχμ 
ςξσ υχοιξύ και μα ρςοαςεύρχ αμθοώπξσπ όπχπ ξι: Νίκξπ Κξύμδξσοξπ, Εσλ 
Νςαρέμ, Νίκξπ Μάογαοηπ, Άγγελξπ Δεληβξοοιάπ, Λεσςέοηπ Παπαδόπξσλξπ, 
και ς' άλλα μέλη ςηπ Πξλιςιρςικήπ Δςαιοείαπ μα βξηθήρξσμ ρςημ ποξρπάθεια 
μιαπ ρσμξλικήπ αμαρςήλχρηπ - αμάπλαρηπ ςξσ ξικιρμξύ, πξσ θα μπξοξύρε 
μα λειςξσογήρει πιλξςικά χπ παοάδειγμα. 
  
Σξ μόμξ κηοσγμέμξ κςήοιξ, ρςξ ξπξίξ δεμ έγιμε καμία εογαρία είμαι ςξ 
αμαοοχςήοιξ ςξσ Μ. Μαοξύλη, πξσ άτηρε ρε μέμα και ςα ςοία αδέοτια μξσ 
ξ ρσμαγχμιρςήπ ςξσ ρςημ καςξυή, ξ παςέοαπ μαπ Οδσρρέαπ ητξσμάκηπ, 
ρςξμ ξπξίξ κληοξδξςήθηκε (σπήοναμ δσξ αδελτώμ παιδιά). Σξ μμημείξ πξσ 
κληοξδόςηρε ρε μέμα και ρς' αδέοτια μξσ ξ παςέοαπ μαπ, μεςά από έγκοιρη 
ςξσ ΚΑ ςξσ Τπ. Πξλιςιρμξύ, και με δικξύπ μαπ πόοξσπ, θα δοξμξλξγήρξσμε 
ςημ πλήοη απξκαςάρςαρή ςξσ, όπχπ ακοιβώπ ήςαμ ρςημ ποόςεοη μξοτή ςξσ 
ςηπ ύρςεοηπ Βεμεςικήπ πεοιόδξσ. 

 


