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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΝΟΥ Ν.ΚΟΝΣΟΛΑ 

ΣΤΗ ΡΕΝΑ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΓΝΩΜΗ» 

 (2/12/2013) 

 

 

1. Να ξεκινήσω από την θεομηνία...Υπάρχουν υπεύθυνοι; 
 

Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ευθύνες και μάλιστα διαχρονικές και σε βάθος 

χρόνου.  

Η γέφυρα της Κρεμαστής είναι ένα έργο άμεσης προτεραιότητας που έπρεπε 

να έχει ολοκληρωθεί, όταν μετατρέπεις ένα ποτάμι σε δρόμο προκαλείς τη φύση.  

Χάθηκαν 4 ανθρώπινες ζωές, πολίτες και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές.  

Βλέπουμε ένταση και συχνότητα στην εκδήλωση ακραίων καιρικών 

φαινομένων, είναι καιρός να δούμε και πως ακριβώς θα θωρακίσουμε το νησί μας.  

Η κατασκευή της γέφυρας της Κρεμαστής δεν είναι το μοναδικό έργο, αυτό 

που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Δήμος και Περιφέρεια πρέπει να προχωρήσουν σε 

ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων.  

Έπρεπε να είχε γίνει χθες, ας γίνει τώρα και όχι μετά τις εκλογές.  

Θα πω όμως και κάτι άλλο. Αν ανέδειξε κάτι η θεομηνία ήταν το έλλειμμα 

πολιτικής προστασίας στο νησί.  

Από το καλοκαίρι του 2012, έχω θέσει την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας 

νέας δομής πολιτικής προστασίας στο νησί. Πάνω σε νέες, υγιείς, σύγχρονες βάσεις. 

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός υπάρχει, με εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και με τη 

συμμετοχή εθελοντικών ομάδων, μπορεί να δημιουργηθεί μία τέτοια δομή.  

Είναι πολύ σημαντική η πρώτη και άμεση αντίδραση ενός τέτοιου 

μηχανισμού.  
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2. Θα αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές, οι πληγέντες από αυτήν; 
 

Είναι ένα ζήτημα που έθεσα, δημόσια, από τις πρώτες ώρες.  

Ειδικά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές. 

Είναι θετικό που υπογράφηκε την Παρασκευή η ΚΥΑ που παρακάμπτει την 

γραφειοκρατία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος για να 

πάρει την πρώτη δόση του βοηθήματος.  

Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση εφόσον οι ζημιές έχουν καταγραφεί και από τα 

συνεργεία της Περιφέρειας και του Δήμου.  

Άμεσα έπρεπε να είχε τελειώσει και το ζήτημα του ''παγώματος'' των 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων που 

υπέστησαν ζημιές. Όπως και των υποχρεώσεων τους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν διεκδικούμε ειδική μεταχείριση. Να γίνει 

ότι ακριβώς έγινε και για τους πλημμυροπαθείς στον Έβρο.  

Επιτέλους, είναι 160 περίπου συνολικά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις 

στην Ιαλυσό που υπέστησαν ζημιές. Με την αναστολή υποχρέωσης καταβολής 

φόρων και εισφορών σε αυτά τα 160 άτομα, δεν θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός ούτε 

θα προκληθεί δημοσιονομικός εκτροχιασμός.  

Εδώ υπάρχει καθυστέρηση, αναγκάστηκα να καταθέσω επίκαιρη ερώτηση 

αλλά θα έχω και νέα επαφή με τον κ.Σταϊκούρα και τον κ.Βρούτση για το 

συγκεκριμένο θέμα. Με ενοχλούν αυτοί οι ρυθμοί, θα ήθελα ταχύτερα 

αντανακλαστικά, μεγαλύτερη ευελιξία.  

 

3.  Δεν σας είδαμε ούτε στην Ψέριμο, ούτε στη σύσκεψη με τον υπουργό 

εσωτερικών...Τι έγινε; 

 

Με είδαν όμως οι πολίτες στην Ιαλυσό, αυτοί που βίωσαν την καταστροφή, 

αυτοί που περιμένουν από ένα Βουλευτή να είναι κοντά τους, να αναδείξει τα 

προβλήματα και να διεκδικεί λύσεις σε αυτά.  

Εκεί προτίμησα να είμαι.  

Δεν θεωρώ ότι θα συνεισφέρω κάτι θετικό, συνοδεύοντας τον Υπουργό 

Εσωτερικών στις περιοδείες του. Η μόνη συνεισφορά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

μία φωτογραφία. Ο κ.Μιχελάκης ξέρει τη δουλειά του, ξέρει και τι πρέπει να κάνει.  
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Οι θέσεις, οι παρεμβάσεις και η δραστηριότητα μου γίνονται στο δημόσιο 

χώρο και απευθύνονται στην κοινωνία.  

Ότι είχα να πω, για την αποκατάσταση των ζημιών, τις αποζημιώσεις των 

πληγέντων, την δομή πολιτικής προστασίας, τα είπα τις πρώτες ώρες στο 

συντονιστικό αλλά και στις δημόσιες παρεμβάσεις και στις προτάσεις που κατέθεσα 

στους συναρμόδιους υπουργούς.  

 

4. Ο νόμος για τα ακίνητα έρχεται στη βουλή...Θα τον ψηφίσετε; 
 

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει. Γνωρίζετε ότι κατέθεσα 10 προτάσεις 

για τον ενιαίο φόρο ακινήτων που πρέπει να έχει , ως βάση, τις αρχές της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και του ορθολογισμού.  

Πολίτες που είδαν αυτές τις 10 προτάσεις τις επικρότησαν, κάποιοι μάλιστα 

τις εμπλούτισαν και με νέα στοιχεία.  

Είναι δεδομένες οι δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, είναι όμως δεδομένο 

ότι πρέπει να δούμε και τις στρεβλώσεις που υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχει 

δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας.  

Στην Αγγλία η αναλογία φόρου ακινήτων και φόρου εισοδήματος είναι 1 προς 

7, εδώ στην Ελλάδα τείνει να γίνει 1 προς 2.  

Η αδυναμία σύλληψης της φοροδιαφυγής, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με 

υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και μάλιστα επί πλασματικών αξιών.  

Θεωρώ ότι ο νόμος για τον ενιαίο φόρο ακινήτων πρέπει να έχει τεκμηρίωση, 

να μην συγκρούεται με την πραγματικότητα και κυρίως να μην οδηγεί σε ουσιαστική 

δήμευση της ακίνητης περιουσίας.  

 

5. Με τον Καλλικράτη στη Ρόδο τι θα γίνει; ...Θα πάει ο νόμος στη Βουλή η 

μήπως δεν θα ..περάσει ούτε από απέξω; 

 

Εγώ κατέθεσα δημόσια την πρότασή μου, δεν την παίρνω πίσω. Ήταν μια 

πρόταση που υπερέβαινε την αριθμολογία, έναν, τρεις ή περισσότεροι δήμοι.  

Ο ενιαίος δήμος αποδείχθηκε δυσκίνητος και ανεπαρκής στην αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών, όπως αυτή πριν από 10 μέρες.  

Υπάρχουν όμως ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.  

Το νομοσχέδιο είναι άγνωστο πότε θα έρθει στη Βουλή.  
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Είναι όμως ανεπίτρεπτο να διαρρέουν αυτούσια άρθρα, όπως αυτό της 

διάσπασης του Δήμου Ρόδου, χωρίς να έχει δοθεί το νομοσχέδιο στους φορείς και 

στους βουλευτές. Η διαρροή αυτή μόνο σκοπιμότητες μπορεί να υπηρετεί και να 

υποκρύπτει, ακυρώνει συνολικά μία αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία.  

Αν κάποιοι μετέβαλαν άποψη ή αν θέτουν βέτο για το χωροταξικό και τη 

διάσπαση του ενιαίου δήμου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη θεσμικών 

αλλαγών.  

Θα συνεχίσουν να αποτελούν τα τοπικά συμβούλια διακοσμητικά όργανα, 

χωρίς πόρους και αρμοδιότητες;  

Μπορεί να συνεχίσει ο δήμος να έχει , στα χαρτιά, αρμοδιότητες για τις οποίες 

δεν έχει ούτε πόρους αλλά ούτε και προσωπικό για να τις ασκήσει;  

Θα οριοθετηθεί η λειτουργία των επιτρόπων, που αντί για τη νομιμότητα 

ελέγχουν και τη σκοπιμότητα αποφάσεων, μπλοκάροντας έργα και δράσεις;  

Μπορεί ο δήμος να χρηματοδοτεί δομές πολιτικής προστασίας, γιατί σήμερα 

αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτοί που ψήφισαν τον Καλλικράτη, μαζί του ψήφισαν και 

την κατάργηση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ αν δεν το κατάλαβαν ακόμα.  

Η θεσμοθέτηση Μητροπολιτικών λειτουργιών για υπερτοπικής σημασίας 

ζητήματα, όπως η ύδρευση, η διαχείριση των απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η 

τουριστική προβολή, λέει κάτι σε κάποιους;  

Για όλα αυτά τα ερωτήματα, υπάρχουν απαντήσεις;  

Εξαντλούνται και ολοκληρώνονται οι προσπάθειες κάποιων στον ένα ή στους 

τρεις δήμους και εγκαταλείπονται τα μεγάλα και σημαντικά.  

Η αίσθηση που έχω εγώ είναι μία ατολμία να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά 

προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Οι παραλυτικές ισορροπίες όμως δεν οδηγούν 

πουθενά.  

 

6. Εκλογές βλέπετε; Θα αντέξει η κυβέρνηση; 
 
 

Η κυβέρνηση πρόσφατα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή και η ψήφιση 

του προϋπολογισμού, το προσεχές Σάββατο, αποτελεί και αυτή ψήφο εμπιστοσύνης 

προς την κυβέρνηση.  



 

Cairo Palace, Εθν. Μακαρίου 28, 3ος όροφος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. 2241077771, 2241034320, Φαξ. 2241034920 
Μητροπόλεως 1, γραφείο 301, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 2103239365, 2103709341, 2103709342, Φαξ. 2103709340 

konsolasmanos@gmail.com, konsolasmanos@parliament.gr, www.konsolas.gr 
 

Αυτή τη στιγμή γίνεται μια κρίσιμη διαπραγμάτευση, δεν διαπραγματεύεται η 

κυβέρνηση του Α.Σαμαρά, διαπραγματεύεται η Ελλάδα με τους δανειστές και τους 

εταίρους της. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι.  

Τα προβλήματα της χώρας απαιτούν ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. 

Συνένωση δυνάμεων.  

Ποιος πιστεύει ότι ο κ.Τσίπρας μπορεί μόνος του, ποιος πιστεύει ότι έχει αυτό 

το σχέδιο; Όχι πάντως οι πολίτες, όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.  

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν θεωρεί λύση τις εκλογές.  

Όταν όμως διενεργηθούν, οι πολίτες μπορεί να επιβάλουν με την ψήφο τους 

νέες πολιτικές συμπεριφορές και προτάγματα. Να δώσουν εντολή εθνικής 

συνεννόησης και συνεργασία, τόσο ισχυρή που κανείς δεν θα μπορεί να την 

αγνοήσει. 
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