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ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση



Φίλιππος Φόρτωμας, βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ

"Προτεραιότητα αποτελεί η επίλυση 
των πολεοδομικών ζητημάτων σε 

Ερμούπολη και Άνω Σύρο"
Τις προτεραιότητες που έχει θέσει για τη Σύρο και τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση για τη θωράκιση της νησιωτικότητας, 

απαρίθμησε σε συνέντευξή του στον "Λ" ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Φίλιππος Φόρτωμας, ο οποίος σχολίασε και τα αποτελέσματα μιας 
δημοσκόπησης που είδε πριν λίγες μέρες το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την πρόθεση ψήφου στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη 
δημοσκόπηση της GPO που 
δημοσιεύτηκε στα “Παραπο-
λιτικά», η ΝΔ προηγείται στις 
προτιμήσεις των πολιτών με 
13 περίπου μονάδες έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες κι 
εσείς προσωπικά λαμβάνετε 
ένα ποσοστό προτίμησης γύ-
ρω στο 23% μεταξύ βουλευ-
τών και πολιτευτών των δύο 
μεγάλων κομμάτων.

Πώς κρίνετε αυτή την πρώτη 
σφιγμομέτρηση στην περιοχή 
μας και ποια επιμέρους στοι-
χεία κρατάτε από τα κυριό-
τερα προβλήματα των ερω-
τηθέντων; 

Κοιτάξτε, είναι πολύ σημα-
ντικό, μετά από δύο χρόνια 
διακυβέρνησης, η Νέα Δημο-
κρατία να είναι ψηλά στη συ-
νείδηση των πολιτών, οι οποίοι 
της αναγνωρίζουν τη συνέπεια 
και την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών και των πρωτο-
βουλιών της. Και μάλιστα, σε 
μία περίοδο που οι ασύμμε-
τρες απειλές είναι πολλές, σε 
μια περίοδο που η πανδημία 
στο πέρασμά της σάρωσε κά-
θε έννοια κανονικότητας. 

Παρά τις ραγδαίες αλλαγές, 
τις συνέπειες της πανδημίας 
και των προκλήσεων που αντι-
μετωπίσαμε, η ελληνική οικο-
νομία και ο βασικός πυλώνας 
της, ο τουρισμός, ανέκαμψαν 
φέτος και δικαίωσαν τις ελπί-
δες των Ελλήνων, αλλά και τις 
επιλογές μας, ως Ελληνική Κυ-
βέρνηση, καθώς και τις πρω-
τοβουλίες του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Κυ-
βέρνηση απέδειξε, με τη δι-
αχείριση της πανδημίας, πως 
διαθέτει τα ορθά αντανακλα-
στικά και μπορεί να εμπνεύσει 
ασφάλεια στην κοινωνία. Το 
κλίμα αυτό της επιτυχίας και 
ευφορίας αποτυπώνεται και 
για αυτούς τους λόγους στα 
ποσοστά των κομμάτων, ανα-
φορικά με τις Κυκλάδες, αλλά 
και τα Δωδεκάνησα, στη συγκε-
κριμένη δημοσκόπηση. 

Στον αντίποδα, τα ζητήματα 

της καθαριότητας, αλλά και 
των έργων υποδομής, απο-
τελούν πρώτη προτεραιότη-
τα για τους κατοίκους του Νο-
μού Κυκλάδων. 

Βέβαια, νέα προβλήματα εμ-
φανίζονται σε περιοχές κορε-
σμένες πληθυσμιακά και χωρο-
ταξικά, όπως το κυκλοφοριακό. 
Αυτά είναι προβλήματα, με τα 
οποία σύντομα θα έρθουμε 
αντιμέτωποι και η συνεργα-
σία Κεντρικής Διοίκησης με 
τον πρώτο και δεύτερο βαθ-
μό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εί-
ναι περισσότερο αναγκαία πα-
ρά ποτέ.

Αναφορικά με δικά μου πο-
σοστά, θα ήθελα να τονίσω 
πως, προσωπικά, με ενδιαφέ-
ρει πρωτίστως η καθημερινό-
τητα των Κυκλαδιτών και η επί-
λυση των προβλημάτων τους. 
Αυτό αποτελεί και την προτε-
ραιότητά μου. Η επίλυση των 
τοπικών και όχι μόνο προβλη-
μάτων, απαιτεί όμως ισχυρό 
ομαδικό πνεύμα και όχι προ-
σωπικές στρατηγικές. Και αυ-
τό είναι κάτι που με διακρίνει 
σε όλη τη μέχρι τώρα πολιτι-
κή μου διαδρομή.

 Σε ποιους τομείς του δημό-
σιου βίου θεωρείτε ότι η κυ-
βέρνηση της Ν.Δ πρέπει να επι-
δείξει περισσότερη μέριμνα 
και προσοχή στις Κυκλάδες; 

Η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, στα δύο χρόνια 
διακυβέρνησής της, έχει κά-
νει πολλά και σημαντικά βή-
ματα για τη στήριξη των νη-
σιωτικών περιοχών της χώρας. 
Παρουσίασε για πρώτη φορά 
μία ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική για το νησιωτικό χώ-
ρο, δυνάμει νομοθετικών πρω-
τοβουλιών. Πλέον, η νησιωτι-
κότητα αντιμετωπίζεται στην 
πραγματική της διάσταση και 
όχι απλά ως μία γεωγραφι-
κή έννοια.

Η φετινή χρονιά μας επιφύ-
λαξε μια θετική έκπληξη του-
ριστικά, καθώς θα ξεπεράσει 

το 50% του 2019. Όμως, προτε-
ραιότητά μας πρέπει να αποτε-
λεί η ποιότητα του τουρισμού, 
η επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου και η προβολή νέ-
ων τουριστικών προορισμών. 
Παρόλα αυτά, ο υπερτουρι-
σμός, σε συνδυασμό με την 
έλλειψη υποδομών, απειλεί 
το χαρακτήρα, την ποιότητα 
και, σε βάθος χρόνου, την οι-
κονομία πολλών προορισμών. 
Άρα, η Ελληνική Πολιτεία, πρέ-
πει να σκύψει στη βελτίωση 
των υποδομών και των υπη-
ρεσιών. Χρειάζεται, λοιπόν, 
συνολικό σχέδιο για τον εκ-
συγχρονισμό των υποδομών 
και την ανάπτυξη νέων, όπου 

δεν υπάρχουν, ακόμα και μέ-
σα από συνεργασίες ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα.

 
Θεωρείτε ότι η συνεργασία 

μεταξύ Περιφέρειας και εκλεγ-
μένων βουλευτών για τα προ-
βλήματα των νησιωτών είναι 
λειτουργική και αποτελεσμα-
τική μέχρι τώρα; 

Οι εκλεγμένοι βουλευτές και 
εγώ προσωπικά, οφείλουμε να 
συνεργαζόμαστε και με τους 
δύο βαθμούς της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, πράγμα που συμ-
βαίνει και με την Περιφέρεια, 
με κοινό παρονομαστή πάντα, 
το συμφέρον των νησιών μας 
και των συμπολιτών μας. Υπάρ-

χει αγαστή συνεργασία τόσο 
με τον Περιφερειάρχη, όσο και 
με τον Αντιπεριφερειάρχη, αλ-
λά και με τους Επάρχους σε 
κάθε νησί. 

Κατά τη διάρκεια δε, της τε-
λευταίας μου παρουσίας, στο 
νησί, στα τέλη Σεπτεμβρίου, 
έλαβε χώρα και με τη δική μου 
παρουσία, σύσκεψη στα γρα-
φεία της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου, κατά την οποία 
συζητήθηκαν θέματα για τα 
έργα που άπτονται της αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου 
Πολιτισμού, καθώς και γενι-
κότερα ζητήματα σχετικά με 
το πολιτιστικό απόθεμα των 
Κυκλάδων. 

 

Βρισκόμαστε στο ήμισυ σχε-
δόν της βουλευτικής θητείας 
σας. Ποιες είναι οι επόμενες 
στοχεύσεις και προτεραιότη-
τες που έχετε θέσει για τις 
Κυκλάδες και συγκεκριμένα 
για τη Σύρο; 

Έχουν περάσει δυο χρόνια 
από τότε που οι Κυκλαδίτισ-
σες και οι Κυκλαδίτες με εμπι-
στεύτηκαν με την ψήφο τους 
και μου έδωσαν τη δυνατότη-
τα να τους εκπροσωπήσω στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αισθά-
νομαι πολύ υπερήφανος, που 
από τον Ιούλιο του 2019 έως 
και σήμερα, έχουμε κατορθώ-
σει, με σκληρή συλλογική δου-
λειά, στόχευση και συστηματικό 

σχεδιασμό, να υλοποιήσουμε 
μέρος των δεσμεύσεών μας. 
Με την ίδια θέληση συνεχί-
ζω, για τις Κυκλάδες που μας 
αξίζουν, με πίστη και σεβα-
σμό στη νησιωτικότητα. 

Προτεραιότητά μου αποτε-
λεί η ανάδειξη της νησιωτι-
κότητας. Τα τελευταία δύο 
χρόνια, προσπαθώ να λύνω 
θέματα των Κυκλάδων, του τό-
που κατοικίας που επιλέγουν 
οι νησιώτες μας όλο το χρόνο. 
Διεκδικούμε και, σε πολλές πε-
ριπτώσεις, πετυχαίνουμε ισό-
τιμη πρόσβαση σε δομές και 
υπηρεσίες. Οι νησιώτες  δεν 
είναι πλέον πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας. Γι’ αυτό το λόγο 
δεν θα σταματήσω να αναδει-
κνύω τη νησιωτική διάσταση 
σε όλα τα ζητήματα, πιστός 
στο χρέος μου και συνεπής 
απέναντι στις Κυκλαδίτισσες 
και τους Κυκλαδιτες. Και με 
βάση τις νομοθετικές ρυθμί-
σεις που έρχονται, αυτό απο-
τελεί και προτεραιότητα του 
πρωθυπουργού μας Κυριάκου 
Μητσοτάκη. 

Τώρα, αναφορικά με τη Σύ-
ρο, πρώτη προτεραιότητα για 
μένα, μεταξύ άλλων, πέρα από 
την επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, αποτελεί η επίλυση 
των πολεοδομικών ζητημάτων 
που απασχολούν την Ερμού-
πολη, αλλά και την Άνω Σύρο, 
κάτι το οποίο είναι και βούλη-
ση της ηγεσίας του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού. Παρελθούσες, 
αλλά και επικείμενες νομοθε-
τικές ρυθμίσεις, δείχνουν τη 
βούληση της Κυβέρνησης του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πολι-
τισμός, άλλωστε, είναι συνυ-
φασμένος και με την προβολή 
του τουριστικού μας προϊό-
ντος και οι Κυκλάδες αποτε-
λούν τόπο με πλούσια πολιτι-
στική κληρονομιά και όχι μόνο. 
Χρέος μας αποτελεί η διαφύ-
λαξη και η προβολή αυτών των 
αγαθών, θεμελιωδών στοιχεί-
ων της ταυτότητάς μας ως Κυ-
κλαδίτες. 

Συνέντευξη στον  ΘΕΟΔΟΣΗ ΔΑΝΑΜΠΑΣΗ

‘‘«Η επίλυση 
των τοπικών και όχι 
μόνο προβλημάτων 
απαιτεί ισχυρό 
ομαδικό πνεύμα 
και όχι προσωπικές 
στρατηγικές»
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