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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
 

Ρόδος, 5 Νοεµβρίου 2012  
Αρ. Πρωτ.: 3361/ Α1-2 

 
Προς: κ. Κωνσταντίνο Καίσερλη 

∆ήµαρχο Κω 
 

Κοιν. : - κ. Γιώργο Κοπάδη 
Αντιπρόεδρο Ε.Φ. Τουρισµού Κω- Νισύρου 

 
- κ. Γεώργιο Χαλκιδιό 

Α’ Αντιπρόεδρο Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου  

 
 
κ. ∆ήµαρχε,  
 
παρακολούθησα µέσω των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης την χθεσινή συνεδρίαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Τ. Κω – Νισύρου και θα ήθελα µε αφορµή αυτά που 
ελέχθησαν σε αυτή να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις.  
 
Μου είναι προφανώς τελείως ξένη ως επιλογή η διαδικασία του άκρατου λαϊκισµού και της 
προάσπισης αποκλειστικά και µόνον των συµφερόντων ενός οποιουδήποτε τρίτου 
οργανισµού που στην προκειµένη περίπτωση επιθυµεί ως αντισυµβαλλόµενος να τύχει 
χρηµατοδότησης από τοπικούς πόρους. Αυτός είναι ένας δρόµος που χαρακτηρίζει αυτούς 
που τον επέλεξαν και βεβαίως καταλαβαίνει και ο πλέον αφελής πως σε καµία περίπτωση 
δεν θα µας αναγκάσει, όπως διακαώς επιθυµεί, να οδηγηθούµε σε µία άνευ όρων παράδοση 
και εγκατάλειψη της υποχρέωσης µας να διασφαλίσουµε τα συµφέροντα µας και να 
προασπιστούµε την χρηστή διαχείριση των λίγων πόρων που µας έχουν αποµείνει.  
 
Οι εκτός ορίων κορώνες που ακούστηκαν στην παραπάνω συνεδρίαση είναι σαφές ότι 
εξυπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα τρίτων και µόνον και µε κανένα τρόπο 
δεν µπορούν διαµορφώσουν το κλίµα ή το πεδίο για την δική µας προσχώρηση σε 
συµφωνίες ετεροβαρείς. 
 
Εκτός από τα πολλά εξόχως παραπλανητικά, όπως και οι διαφόρου τύπου ερµηνείες   δικών 
µου τηλεφωνικών επαφών, που ελέχθησαν στην συνεδρίαση σας, υπάρχει ένα σηµείο που 
χρήζει ιδιαίτερης µελέτης και που οδήγησε στην αυτόµατη σηµερινή αντίδραση µας. 
 
Συγκεκριµένα, ελέχθη από τον κ. Χατζηµιχαήλ (συµµετέχοντας και ο ίδιος σε αυτό που από 
πλευράς Ιρλανδών έχει σε δικό τους µήνυµα προς εµάς χαρακτηρισθεί ως unfortunate 
situation) ότι ο αντισυµβαλλόµενος ουδέποτε προέβαλε καµία αξίωση για το τρέχον έτος, 
2012.  
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Εκτός από την µεγάλη έκπληξη που αυτό δηµιούργησε, αφού είναι σε όλους γνωστό ότι η 
αξίωση για το 2012 υπήρξε κεντρικό θέµα συζήτησης επί µακρόν και µάλιστα υπήρξε για 
πολλούς µήνες ισχυρό επιχείρηµα αυτών που σήµερα οµιλούν περί δικής µας ολιγωρίας και 
φροντίζουν µε κάθε τρόπο να εκτοξεύουν κατηγορίες για εσωτερική κατανάλωση, του ιδίου 
του κ. Χατζηµιχαήλ συµπεριλαµβανοµένου.  
 
Σήµερα, ζητήσαµε εγγράφως την επιβεβαίωση αυτού που ο κ. Χατζηµιχαήλ δήλωσε χθες για 
την αξίωση του 2012 και λάβαµε την απάντηση, που αποτελεί επίσης µία έκπληξη πρώτου 
µεγέθους.  
Συγκεκριµένα, µας απαντήθηκε µε την εξής ακριβή φράση : “Νο, Ι did not ask for any 
amount for 2012 from anyone”.  
 
Αντιλαµβάνεστε ότι η ανωτέρω δήλωση εκτός από εξοργιστική ως προς την ακρίβεια της, 
είναι εξαιρετικά ευχάριστη ως προς το οικονοµικό της περιεχόµενο αφού µας οδηγεί στην 
αυτόµατη µείωση των υπό συζήτηση ποσών !  
 
Καταλαβαίνουµε όλοι ότι αυτή η κατάσταση έχει αναχθεί σε πολιτικό ζήτηµα για 
συγκεκριµένους λόγους, από συγκεκριµένα κέντρα και µε ειδική µεθοδολογία αλλά  η δική 
µας σταθερή στάση και πορεία επί αυτού ξεπερνά κατά πολύ κάθε σκέψη και λειτουργία µε 
σκοπιµότητες.  
 
Εξάλλου νοµίζω ότι είναι επίσης απολύτως σαφής η διαφορά µεταξύ µίας διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης από την άνευ νοµικού υποβάθρου και φυσικά άνευ όρων,  αυτοµόληση.  
 
 
Με εκτίµηση,  
 
Γιάννης Πάππου  
Πρόεδρος Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου  
 

 


