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Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Πειραιά και Νήσων, Ελένη Σταματάκη, επισκέφθηκε
τα Κύθηρα και είχε συναντήσεις με το δήμαρχο, φορείς και κατοίκους του νησιού.

Στο νοσοκομείο Κυθήρων συναντήθηκε με το διοικητή, κ. Δημήτρη Μοιρασγεντή. Η
βουλευτής διαπίστωσε τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στη λειτουργία του
νοσοκομείου, με την αύξηση του ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού,
την τεχνολογική αναβάθμιση και την ανάπτυξη προγράμματος τηλεϊατρικής. Ενημερώθηκε
από το διοικητή για τις ενέργειές του, προκειμένου να δημιουργηθούν τμήμα αιμοδοσίας και
μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο. Συνεχάρη το διοικητή για το έργο του και τον
παρακάλεσε να μεταφέρει στα στελέχη και το προσωπικό του νοσοκομείου, τις ευχαριστίες
της για το σημαντικό έργο που επιτελείται. Στην συνέχεια μετέβη στον πυροσβεστικό
σταθμό Κυθήρων, όπου ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο του σταθμού κ. Λάζαρο
Κωνσταντίνου για το σοβαρότατο ζήτημα της πυρκαγιάς που έπληξε το νησί στις 4/8 και τις
ανάγκες του πυροσβεστικού σταθμού για την καλύτερη επιτέλεση του έργου του.

Την επομένη συναντήθηκε με τον προϊστάμενο του λιμενικού τμήματος Κυθήρων,
ανθυποπλοίαρχο κ. Βαγγέλη Βασιλειάδη. Η βουλευτής διαπίστωσε ότι το λιμενικό τμήμα
εγκαταστάθηκε πλέον στο λιμάνι του νησιού και σε κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες
λειτουργίας του. Ο προϊστάμενος του τμήματος ενημέρωσε τη βουλευτή για την έλλειψη
σκάφους για το λιμενικό τμήμα Κυθήρων, τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει η λειτουργία του λιμανιού του νησιού εξαιτίας της έλλειψης χάραξης
χερσαίας ζώνης λιμένος.

Επίσης, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμού Κυθήρων κ. Παναγιώτη
Σουρή. Ο πρόεδρος επισήμανε στη βουλευτή τις σοβαρές συνέπειες στην αγροτική,
κτηνοτροφική και μελισσοκομική παραγωγή από την πρόσφατη πυρκαγιά καθώς επίσης και
την αναγκαιότητα λήψης μέτρων πυρασφάλειας στο νησί.

Είχε επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο της Εγχωρίου Περιουσίας κ. Παναγιώτη Κομνηνο.
Η συζήτηση είχε σαν γενικό θέμα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις περιοχές που
επλήγησαν από τις φωτιές, τον ρόλο και τις προτάσεις της εγχωρίου για την
αποκατάσταση τους.Ο πρόεδρος ζήτησε από την βουλευτή, για τις ανάγκες και την εύρυθμη
λειτουργία της εγχωρίου περιουσίας, να επισπευσθούν οι διαδικασίες πρόσληψης μέσω του
ΑΣΕΠ, ενός διοικητικού Π.Ε υπάλληλου και ενός τοπογράφου -τεχνολόγου,να υπαχθούν τα
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αγνώστων ιδιοκτητών ακίνητα, στην εγχώριο περιουσία , να διευκολυνθούν οι αγρότες που
επιθυμούν στον καθαρισμό των χωραφιών τους , ώστε να απομακρυνθεί η καύσιμος ύλη και
με τον τρόπο αυτό να προστατευτεί το νησί από τις πυρκαγιές και να αντιμετωπιστεί με
οικολογικούς και περιβαλλοντικούς όρους το ζήτημα των αδέσποτων ζώων από το νησί.

Τέλος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του νησιού, κ.Ευστράτιο Χαρχαλάκη. Ο Δήμαρχος
ενημέρωσε τη Βουλευτή, για το είδος και το μέγεθος των καμένων εκτάσεων από την
πρόσφατη πυρκαγιά , την έκτακτη οικονομική ενίσχυση , ύψους 180.000 €, από το υπουργείο
εσωτερικών για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και τη μελέτη εξάλειψης των συνεπειών
της πρόσφατης πυρκαγιάς. Ζήτησε επίσης να στηριχθεί το αίτημα του Δήμου, για πρόσληψη
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, γεγονός που θα επιτρέψει την ταχύτερη
δημοπράτηση των έργων στο νησί,καθώς επίσης να υποστηριχθούν οι προτεινόμενες
νομοθετικές παρεμβάσεις για την υπαγωγή των αγνώστων ιδιοκτητών ακινήτων των
αιγιαλών και των πέριξ της νήσου βραχονησίδων, στην εγχώριο περιουσία.Τέλος ενημέρωσε
, για τις ενέργειες που γίνονται από την πλευρά του υπουργείου Ναυτιλίας και των φορέων
του νησιού , για την αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιάς -Κύθηρα
Γύθειο-Καστέλι.

Η βουλευτής ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την ενημέρωση, δήλωσε το αμέριστο
ενδιαφέρον της για το νησί των Κυθήρων, την υποστήριξη της στο θεσμό της Εγχωρίου
περιουσίας και δεσμεύτηκε να μελετήσει τα αιτήματα του Δήμου και να τα μεταφέρει στη
Βουλή και στην κυβέρνηση.
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