
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10-13/07/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (13) δέκατρείς του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ 

αριθ.2082/08-07-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δ., που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και 

επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το νέο αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δ., Πρόεδρος Δ.Σ.             1.Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.   

2. Λιβάνιος  Σ., Αντιδήμαρχος.               2. Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ. 

3. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.                

4. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.          

5. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ.  

6. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

7. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.      

8.   Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ. 

9. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ. 

10. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

11. Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 
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Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το νέο αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων. 

Αριθμός Απόφασης : 82 /2022 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος θα κάνει μία πρώτη εισήγηση και μετά θα 
μιλήσουν οι υπόλοιποι. Κύριε Γαβαλά, είστε παρών; Ακούτε;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Βεβαίως, σας ακούω.  

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Μαγουλάς Δημήτριος , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 

Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 

άλλων τα εξής: 

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  

Λοιπόν, καταρχήν όπως θα ξέρετε όλοι φαντάζομαι, έγιναν την προηγούμενη 
εβδομάδα τα εγκαίνια της αρχαιολογικής συλλογής στο Λιβάδι της Σερίφου, στο 
κτίριο του ΠΕΡΣΕΑ, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Μενδώνη, η 
οποία ήρθε εδώ πέρα, για πρώτη φορά ήρθε Υπουργός Πολιτισμού στο νησί κι 
έκανε και μάλιστα εγκαίνια σε ένα χώρο πολιτιστικό.  
 Εν συνεχεία σε μία κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχαμε με την Υπουργό, 
παρουσία λίγων ατόμων, μου έγινε ένα ερώτημα κι ένα αίτημα τελικά, το οποίο 
αφορούσε την περίπτωση να δοθεί, να εξετάσουμε να δοθεί το σύνολο του κτιρίου 
και το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο με βάση την προηγούμενη απόφαση θα 
διατηρούσε ο Δήμος στην κυριότητα του, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως 
το κτίριο του ΠΕΡΣΕΑ ως ένα συνολικό κτίριο πλέον, το οποίο θα έχει το ίδιο 
ύφος και τον ίδιο χαρακτήρα.  
 Ζήτησα λοιπόν εγώ τότε παρουσία και του κυρίου Γαβαλά και του κυρίου 
Αθανασούλη που είναι Διευθυντής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, να μου 
γίνει ένα γραπτό αίτημα προς εμένα και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 
προκειμένου να ληφθεί απόφαση από το Σώμα όπως ορίζει η νομοθεσία. Εάν 
θέλετε, να σας διαβάσω και το αίτημα. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει όλοι.   
 Να το διαβάσουμε το αίτημα, ή το έχτε διαβάσει;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Το έχουμε διαβάσει.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Οπότε λοιπόν εγώ καταρχήν θα ήθελα κάποιες 
διευκρινίσεις από τον κύριο Γαβαλά που εκπροσωπεί την Εφορία Αρχαιοτήτων 
σε συγκεκριμένα θέματα που αναφέρει εδώ το έγγραφο. Καταρχήν ζητάτε να γίνει 

πλήρης παραχώρηση μακροχρόνια. Θα πρέπει να είναι μακροχρόνια. Το 
μακροχρόνια πως μεταφράζεται; Δηλαδή για πόσα χρόνια;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό,τι είναι, κάνε τα ερωτήματα σου, μήπως θέλει κάποιος να κάνει 
κάποια ερωτήματα. Να μας απαντήσει ο κύριος Γαβαλάς για όλα.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι, αναγράφει στην δεύτερη σελίδα 
του εγγράφου, εκτός από το μακροχρόνιο, ότι θα επενδύσει πιστώσεις για την 
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συντήρηση και την ασφάλεια του. Δεν υπάρχει δεσμευμένη πίστωση για την 
συγκεκριμένη διαδικασία, με βάση την απόφαση που είχαμε πάρει;  
 Και τρίτον. Ορίζετε ότι θα καθοριστεί μνημόνιο συνεργασίας και 
κανονισμός λειτουργίας μεταξύ των δύο φορέων. Τι όρους θα έχει αυτός ο 
κανονισμός λειτουργίας και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ μας; Θα είναι εν 
είδει προγραμματικής σύμβασης ή όχι;  
 Αυτά ήθελα να ρωτήσω καταρχήν και μετά θα κάνω, αφού τοποθετηθούν 
όλοι, θα κάνω και την εισήγηση μου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάποιος άλλος που θέλει να θέσει κάποια ερωτήματα στον 
κύριο Γαβαλά; Ο κύριος Πελοποννήσιος θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα;  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Ας ξεκινήσει ο κύριος Γαβαλάς να μας απαντήσει σε αυτά 
που ρώτησε ο Δήμαρχος…      
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα θα θέσουμε τα ερωτήματα, για να μην διακόπτουμε την 
συζήτηση. Ο κύριος Μποφίλιος;   
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Προσυπογράφω τα ερωτήματα του Δημάρχου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Χρυσολωράς Θόδωρος θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα 
καταρχήν;  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Ναι. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την απόφαση που 
πήραμε του 21 μέχρι τα εγκαίνια, υπήρχε μία συνεργασία του Δήμου με την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία; Την απόφαση που είχαμε πάρει; Γιατί του Δήμου το 
κομμάτι το 30% που υποτίθεται ότι είναι στον Δήμο, δεν έχει πειραχτεί καθόλου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ωραία. Κάποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος θέλει; Εγώ 
θα θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Γαβαλά. Κύριε Γαβαλά, είστε σε επικοινωνία με 
τον Προϊστάμενο σας ή με το Υπουργείο Πολιτισμού; Ή μιλάτε μόνο εσείς; 
Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε κάποια επικοινωνία με όλους τους άλλους χωρίς 
να  αυτό...  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Εκπροσωπώ και τον Διευθυντή μου και το Υπουργείο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, οπότε έχετε τον λόγο.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να σας 
ευχαριστήσω ξανά όλους για όλη την συμπαράσταση και το ότι έγινε ένα έργο, το 
οποίο αυτή τη στιγμή το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Δεν έχει ολοκληρωθεί η 
εργασία. Έχει γίνει μόνο κατά το ήμισυ και κατά το τμήμα της επανέκθεσης της 
αρχαιολογικής συλλογής ως είχε. Για να προχωρήσει η όλη διαδικασία βάσει της 
Υπουργικής Απόφασης του 21, όπως το ξέρετε, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες 
μελέτες, οι οποίες θα περάσουν από δύο Συμβούλια και θα πρέπει να ενταχθεί 

και σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως σας επισημαίνουμε και στο 
έγγραφο.  
 Η πρόταση της Υπουργού ήταν, ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κατάσταση και να ενταχθεί όλο το κτίριο στο χρηματοδοτικό εργαλείο, καλό είναι 
να είναι το ίδιο καθεστώς με το προνόμιο εσείς να έχετε την χρήση μίας αίθουσας 
πάντοτε και πάντοτε σε συνεργασία μαζί μας να μπορείτε να κάνετε και 
εκδηλώσεις εσωτερικά κι εξωτερικά, γιατί ένα Μουσείο που θα γίνει αυτή τη 
στιγμή στη Σέριφο θα είναι κύριο Πολιτιστικό Κέντρο του νησιού σε σχέση με 
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θέματα εικαστικά, θέματα αρχαιότητας, θέματα νεότερης πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  
 Το ύφος του εγγράφου είναι στο ύφος του προηγούμενου εγγράφου για 
την παραχώρηση, δηλαδή η μακροχρόνια μίσθωση. Το προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο το οποίο την είχε αποφασίσει, την είχε κρίνει στα 15 χρόνια με τη 
δυνατότητα ανανέωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο  της εποχής.  
 Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις είπατε…  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Να αποδεσμευτούν οι πιστώσεις.    
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Για την ασφάλεια. Εμείς κάναμε λοιπόν και για τις πιστώσεις και για 
την ασφάλεια και για την συντήρηση του κτιρίου και βεβαίως θα συνεχίσουν να 
γίνονται, αλλά βεβαίως δεν θα συνεχιστεί για το τμήμα του Δήμου εφόσον δεν 
παραχωρηθεί, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα γίνεται πάντοτε σε σχέση με το τμήμα 
που έχουμε εμείς και με την εξασφάλιση ότι δεν θα έχτε πρόσβαση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν λέτε δεν θα παραχωρηθεί, ποιο; Γιατί έχουμε παραχωρήσει 
εμείς…    
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Έχετε παραχωρήσει το μεγαλύτερο τμήμα για να γίνει Μουσείο. Γι’ 
αυτό θα υπάρχει και η μέριμνα για την συντήρηση και για την ασφάλεια του 
πάντοτε. Για το τμήμα το Δήμου αφού αποδοθεί έτοιμο, βάσει των 
συμφωνηθέντων, κατόπιν μόνο για την εξασφάλιση του σε σχέση με το Μουσείο 
θα μεριμνούμε. Δεν θα μεριμνούμε για κάτι άλλο. Αυτό είπα. Ήδη τοποθετήσαμε 
υδρομετρητή και στο κομμάτι του Δήμου ξεχωριστό. Έχουμε υδρομετρητή δικό 
μας. Το μόνο που δεν έχει γίνει ακόμα είναι το θέμα του ηλεκτρικού.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας διακόψω λίγο κύριε Γαβαλά. Συγγνώμη. Να σας διακόψω 
λίγο, γιατί μπήκαμε σε λάθος μου φαίνεται αυτό. Είχαμε κάνει μία συμφωνία. 
Αυτό τώρα που μας λέτε, δεν είναι μία αθέτηση της συμφωνίας που είχε πάρει το 
Δημοτικό Συμβούλιο το 21;       
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Όχι, δεν είναι καμία αθέτηση. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε. Αυτήν 
την Υπουργική Απόφαση υλοποιούμε.  
 Η πρόταση που έγινε στον Δήμαρχο είναι έτι περαιτέρω. Να αποδοθεί και 
το υπόλοιπο κομμάτι με την δυνατότητα να συνδιοργανώνει ο Δήμος μαζί με το 
Υπουργείο πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και μάλιστα Φεστιβάλ πρότεινε η Υπουργός. 
Αλλά με την εξής λογική. Ότι εφόσον αυτό γίνει, θα μπορέσουμε να ενταχθούμε 
σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο σύντομα. Δηλαδή, μας έχει βάλει ένα ασφυκτικό 
περιθώριο και γι’ αυτό ζητήθηκε να γίνει και το έγγραφο και το Υπουργικό 
Συμβούλιο, γιατί μέχρι τις 8 Αυγούστου, εφόσον συμφωνήσετε γι’ αυτό το 
πράγμα, εμείς θα ετοιμάσουμε τεχνικό δελτίο για να ενταχθεί στο Ταμείο 
Ανάκαμψης. Εάν αυτό δεν γίνει, δεν θα συμβεί αυτή η κατάσταση. Και δεν ξέρω, 
προφανώς θα ενταχθεί σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο η ανακαίνιση 
του υπολοίπου κτιρίου και η μουσειολογική, μουσειογραφική του μελέτη και η 

αποκατάσταση του τμήματος του Δήμου, αλλά δεν μπορώ σήμερα να σας πω πότε 
θα γίνει αυτό.  
 Εμείς προσπαθήσαμε να υπερβάλουμε δυνάμεις και με τις δεδομένες 
πιστώσεις της Υπηρεσίας που είχαμε, οι οποίες φέτος είναι πολύ λίγες λόγω του 
COVID, και λόγω της μικρής εισπραξιμότητας από έσοδα από άλλους 
αρχαιολογικούς χώρους και καταφέραμε έναν χρόνο σχεδόν μετά από την 
Υπουργική Απόφαση, να γίνει η επαναλειτουργία του κτιρίου ως είχε.  
 Σε σχέση με το μνημόνιο συνεργασίας και τον κανονισμό λειτουργίας, 
βεβαίως αυτά θα γίνουν σε συνεργασία και με συναπόφαση και του Δήμου και 
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του Υπουργείου. Σε σχέση με το θέμα ποια ήταν η συνεργασία του Δήμου, ένα 
χρόνο τώρα κύριε Χρυσολωρά, οφείλω να πω, ότι στο τέλος των επισκευών και 
της συντήρησης, ο Δήμος επισκέφθηκε τον χώρο και πραγματικά ευχαριστώ 
πάρα πολύ και για την συνδρομή της στην καθαριότητα του περιβάλλοντος 
χώρου και στην τακτοποίηση του και από δω και πέρα ελπίζω ότι πλέον 
προχωρούμε σε έτι περαιτέρω συνεργασίας.  
 Για να γίνει μία προγραμματική σύμβαση, όπως είπατε Δήμαρχε, θα 
θέλαμε να γίνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή να κάνουμε μία 
προγραμματική σύμβαση για την Χώρα της Σερίφου παραδείγματος χάρη, για 
να αναδείξουμε τα μνημεία της Χώρας της Σερίφου, παραδείγματος χάρη. Για το 
κτίριο, προγραμματική σύμβαση να σας ζητήσουμε, δηλαδή θα χρηματοδοτήσετε 
εσείς τη συντήρηση; Βάσει της Υπουργικής Απόφασης υποτίθεται ότι εμείς 
κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω…    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβαλά, θα σας δώσω πάλι τον λόγο, δύο λεπτά. Κύριε 
Λιβάνιε, θέλετε να κάνετε ερώτημα; Κύριε Στέλιο, ή θέλετε να κάνετε τοποθέτηση;  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Θέλω να κάνω ερώτημα και τοποθέτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνε πρώτα το ερώτημα σου, αν θέλεις σε παρακαλώ.   
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Ωραία. Μιας και είπατε ότι έχει ανοίξει και λειτουργεί πλέον η 
αρχαιολογική συλλογή... τώρα με ακούει ο κύριος Γαβαλάς ή μιλάει στο 
τηλέφωνο; Μάλλον μιλάει στο τηλέφωνο.     
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβαλά ακούτε;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Με συγχωρείτε, έπρεπε να συνεννοηθώ για κάτι. Τώρα ναι.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Έχω δύο ερωτήσεις και μετά θα κάνω την συνολική μου 
τοποθέτηση. Η πρώτη, είπατε ότι έχει ανοίξει η λειτουργία αρχαιολογικής 
συλλογής. Να ρωτήσω κάτι. Έχει αλλάξει το χαρακτήρας του κτιρίου ή παραμένει 
ξενώνας στα χαρτιά; Και η δεύτερη ερώτηση είναι, είπατε ότι τοποθετήθηκε 
υδρομετρητής στο κομμάτι το δικό σας και στο κομμάτι του Δήμου. Φαντάζομαι 
ότι η Υπηρεσία σας θα πληρώσει όλα τα προηγούμενα που δεν είχε πληρώσει 
ποτέ νερό όσο ήταν στο προηγούμενο κτίριο. Αυτά τα δύο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γαβαλάς, απαντήστε.    
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Να σας απαντήσω. Δεν γνωρίζω τι οφείλουμε για πιο πριν, γιατί δεν 
υπήρχε και κανένας υδρομετρητής.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε; Δεν κατάλαβα.    
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Εδώ κι έναν χρόνο που αναλάβαμε το κτίριο, δεν υπήρχε κανένας 

υδρομετρητής.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Εννοώ εκεί που ήταν η αρχαιολογική συλλογή στη Χώρα.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Αυτό ήταν σε μισθωμένο κτίριο και βεβαίως θα το πληρώσει η 
Υπηρεσία μας. Δεν το συζητάμε. Γιατί ακολουθεί τη μίσθωση.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Τόσα χρόνια δεν έχει πληρωθεί πάντως.  
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ΓΑΒΑΛΑΣ: Είχαν ζητήσει αυτά τα στοιχεία, κύριε Λιβάνιε. Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ 
αυτά που μου λέτε. Θα ήθελα παρακαλώ, τον Δήμαρχο, γιατί είχα πάει 
επανειλημμένως και είχα ζητήσει για τα παραστατικά στοιχεία, αν υπάρχει κάτι. 
Όπως γνωρίζετε, ανέλαβα το 2018. Δεν γνωρίζω τίποτα σχετικά με ειδοποιήσεις 
για το νερό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κύριε Γαβαλά, να πάμε σε κάποιες πρώτες τοποθετήσεις.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Συγγνώμη, μπορείτε να το επαναλάβετε;  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Ναι, η ερώτηση μου είναι απλή. Λέω, ανοίξατε την αρχαιολογική 
συλλογή και άλλαξε ο χαρακτήρας του κτιρίου ή είναι ξενώνας ακόμα; Δηλαδή 
τον χαρακτηρίσατε Μουσείο; Εγώ πιστεύω ότι είναι ξενώνας. Έχει αλλάξει ο 
χαρακτήρας του κτιρίου;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Βάσει της απόφασης παραχώρησης ήταν ξενώνας, ο οποίος θα γίνει 
για Αρχαιολογικό Μουσείο. 
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Α, θα γίνει Αρχαιολογικό Μουσείο. Τώρα είναι πάλι ξενώνας. Για 
να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Τα πράγματα, αυτή τη στιγμή εγκαινίασε η Υπουργός Αρχαιολογικό 
Μουσείο, κύριε Λιβάνιε.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Τα χαρτιά, σας ξαναρωτάω. Λένε Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι 
πολύ σαφής η ερώτηση μου. Τα χαρτιά είναι Αρχαιολογικό Μουσείο; Ναι ή όχι;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Αρχαιολογικό Μουσείο θα χαρακτηριστεί πρώτον και κύριον, όπως 
βλέπετε…  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Όχι, θα χαρακτηριστεί. Τώρα, εγκαινιάστηκε ως Αρχαιολογικό 
Μουσείο ή Ξενώνας;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Κύριε Λιβάνιε, χαρακτηρίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο 
Μουσείων.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Α, το βαφτίσατε Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα χαρτιά τι λένε; Λένε 
ότι είναι Ξενώνας; Για να καταλάβω. Ερώτηση κάνω.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Όχι, είναι το παραχωρηθέν τμήμα του τέως…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κύριε Λιβάνιε, το καταλάβαμε το ερώτημα σας. Θα μας 
απαντήσει ο κύριος Γαβαλάς.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Η απάντηση μου σε αυτό είναι, ότι αυτό που ήταν το τίποτα, έγινε 

Μουσείο κι έχει γίνει η επανέκθεση της αρχαιολογικής συλλογής ως είχε. Για να 
γίνει όμως Μουσείο χρειάζονται ακόμα περισσότερα πράγματα, σας τα είπα από 
την αρχή. Χρειάζονται πολύ περισσότερες μελέτες κι εγκρίσεις από τρία 
Συμβούλια.  
 Ωστόσο, τα εγκαίνια της Υπουργού, έγιναν στο κτίριο, στο οποίο θα γίνει 
Μουσείο. Και υπό το πνεύμα αυτό έγινε και η πρόταση προς τον Δήμαρχο και η 
συζήτηση με τον κύριο Βρούτση και με τους υπόλοιπους υπηρεσιακούς 
παράγοντες.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Για πάμε σε κάποιες πρώτες τοποθετήσεις. Ο κύριος 
Πελοποννήσιος έχει τον λόγο.    
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Ναι Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως και σε εμάς να 
γινότανε η παραχώρηση, εμένα η πρώτη μου σκέψη θα ήταν, όντως να γίνει ένας 
ολοκληρωμένος πολιτιστικός χώρος. Οπότε το αρχικό σκεπτικό εμένα με βρίσκει 
σύμφωνο.  
 Όσον αφορά το κομμάτι της παραχώρησης αν είναι να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες και να μπορέσουμε να κάνουμε όντως την δουλειά μας γρήγορα με 
ένα μνημόνιο που οι όροι θα είναι τέτοιοι που θα επιτρέπουν την καλή 
συνεργασία, προφανώς επίσης συμφωνώ. Τώρα, αναφορικά με το χρονικό 
διάστημα, φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσει κανείς να ξεφύγουμε από το ήδη 
συμφωνημένο των 15 χρόνων. Αυτά για αρχή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν λες των 15 χρόνων, τι εννοείς;  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Αν προφανώς αποφασίσουμε να κάνουμε την κοινή 
παραχώρηση, να είναι το ίδιο χρονικό διάστημα που έχει παραχωρηθεί το κτίριο. 
Να μείνουμε στα 15 χρόνια παραχώρησης της προηγούμενης απόφασης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Μποφίλιος μία πρώτη τοποθέτηση. Δεν ακούγεστε 
κύριε Μποφίλιε.    
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Ένα ερώτημα έχω να κάνω στον κύριο Γαβαλά, σχετικά με την 
φιλοσοφία της αρχικής απόφασης. Θα αλλάξει κάτι με την πλήρη παραχώρηση 
σχετικά με το αν ο Δήμος θα χρησιμοποιεί το τμήμα το οποίο έχει συμφωνηθεί 
αρχικά; Η φιλοσοφία δηλαδή της απόφασης θα αλλάξει;   
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Ευχαρίστως να σας απαντήσω. Και στο προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο, όταν είχε γίνει η πρώτη συζήτηση για την παραχώρηση του ΠΕΡΣΕΑ, 
η συζήτηση ήταν αν η περιοχή της υποδοχής και της περίοπτης αίθουσας, του 
Πρωινού τέλος πάντων, μπορούσε να παραχωρηθεί και αυτή. Τότε έγινε μία 
μεγάλη συζήτηση γιατί ήθελε το τότε Δημοτικό Συμβούλιο  να γίνονται εκεί τα 
Δημοτικά Συμβούλια. Και για το θέμα της υποδοχής έγινε μία μεγάλη συζήτηση 
που δεν δέχθηκαν τελικά να μας το παραχωρήσουν αυτό το τμήμα. Γι’ αυτό κι 
έγινε σε δύο Δημοτικά Συμβούλια η συζήτηση.  
 Για εμάς βεβαίως και αλλάζει πάρα πολύ το πράγμα, διότι αν δοθεί η 
πρόσβαση από την είσοδο την αρχική, με άλλον τρόπο θα γίνει η διαμόρφωση 
της πτέρυγας των δωματίων. Εάν δεν δοθεί, θα πρέπει να γίνει μία διαφορετική 
πρόταση για να μπορέσει αυτή η πτέρυγα των δωματίων να γίνει λειτουργική και 
να αποκτήσει πρόσβαση με το αίθριο, το οποίο το θεωρώ βασικό στοιχείο του 
Μουσείου και ως χώρο πολιτιστικών δράσεων. Οπότε βεβαίως και αλλάζει ο 
τρόπος με τον οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Και για αυτό, νομίζω, βλέποντας το 
και αυτό το θέμα η Υπουργός, και θεωρώντας το ως ενιαίο και αναπόσπαστο 
σύνολο, το οποίο είναι μη κηρυγμένο ακόμα το μνημείο, είπε ότι σε διαφορετική 

περίπτωση θα το κηρύξει όλο, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε και πολλές 
διαφορετικές προσεγγίσεις στο πράγμα και θα μείνει ένα λειψό πράγμα. Αυτό 
είναι το ζήτημα.  
 Εάν δεν προχωρήσει η κήρυξη του μνημείου άμεσα, σημαίνει ότι εμείς 
πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να τροποποιήσουμε σε σχέση με αυτό. Ενώ 
πραγματικά, για να γίνει ένα Μουσείο όπως το θέλουμε, χρειάζεται αρκετή 
τροποποίηση. Το κτίριο ευτυχώς έχει στατική επάρκεια. Έχουμε πλήρως 
αποδεδειγμένη με τεύχος. Επίσης έχει συνδεθεί και με την αποχέτευση και με 
την ύδρευση όπως είπαμε. Από κει και πέρα η πρόταση αυτή θα δώσει τη 
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δυνατότητα να ενταχθούμε σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο γρήγορα. Αυτό 
είναι το όλο ζήτημα. Εάν μπορέσουμε εμείς ως Υπηρεσία να έχουμε έτοιμη 
προμελέτη για το σύνολο του κτιρίου μέχρι τις 8 Αυγούστου. Αυτό είναι το νόημα 
του εγγράφου, προκειμένου το κτίριο τουλάχιστον να γίνει, να συνεχιστούν οι 
εργασίες το συντομότερο δυνατόν.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μποφίλιε, θέλετε να θέσετε και άλλο ερώτημα;  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Όχι. Συμπληρωματικά σε αυτό, πρακτικά ο Δήμος θα μπορεί να 
έχει άμα θέλει την χρήση του εστιατορίου ας πούμε, και τον αύλιο χώρο, ή δεν 
θα έχει καθόλου; Πρακτικό είναι το ερώτημα.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Το έγγραφο ακριβώς σας λέει ότι θα έχει οπωσδήποτε μία αίθουσα, 
μάλλον του εστιατορίου, την οποία θα την κάνουμε πολλαπλών χρήσεων απ’ ό,τι 
αντιλαμβάνομαι με το πνεύμα του εγγράφου, ώστε να μπορείτε να υποδέχεστε ή 
να κάνετε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις ανεξάρτητα από εμάς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Σε συνδιοργάνωση  μαζί μας βεβαίως θα έχετε τη δυνατότητα τη 
χρήση και πολλών άλλων χώρων και εσωτερικά και του αίθριου βεβαίως.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω κάτι, να προσθέσω κάτι. Βασικά θα πρέπει να πάρεις την 
άδεια της αρχαιολογικής συλλογής για να κάνεις κάποια εκδήλωση, σαφώς, έτσι;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη, το μνημόνιο συνεργασίας το 
οποίο σας προτείνεται και ο κανονισμός λειτουργίας θα προβλέπει μία 
συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να γίνονται 
αιτήματα προς την Εφορία, αλλά θα υπάρχει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που 
θα προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η παραχώρηση, γιατί βεβαίως σε 
ένα Μουσείο, σε ένα νησί, επιτελεί το ρόλο οιωνοί ενός Πολιτιστικού Κέντρου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβαλά, καταλάβαμε. Εγώ θα δώσω τον λόγο και στον κύριο 
Χρυσολωρά για να μην μονολογούμε την συζήτηση εμείς οι ίδιοι.  
 Κύριε Χρυσολωρά μία πρώτη τοποθέτηση αν θέλετε.   
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Εγώ θα είναι η πρώτη και η τελευταία. Δεν θα κάνω δεύτερη. 
Επειδή εμείς διαφωνούμε με το έγγραφο αυτό, θα σας εξηγήσω τώρα.  
 Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε κατά τη γνώμη μας συζητάμε ξανά και ξανά ένα 
θέμα που αφορά τον πολιτισμό του νησιού. Γνωστό αυτό. Είναι το θέμα 
παραχώρησης χρήσης ενός τμήματος του πρώην δημοτικού ξενώνα ΠΕΡΣΕΑΣ. 
Γνωστά αυτά.  
 Ιστορικά τώρα. Τον Ιανουάριο του 19 πάρθηκε μία απόφαση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο για να παραχωρήσει το 70% του ΠΕΡΣΕΑ στο Υπουργείο 
Πολιτισμού για στέγαση αρχαιολογικής συλλογής του νησιού με αντάλλαγμα την 

επισκευή ολόκληρου του κτιρίου από το Υπουργείο. Και το κομμάτι δηλαδή που 
αναλογούσε στον Δήμο. Μέχρι 24 Μαΐου του 21 η απόφαση αυτή δεν 
αμφισβητήθηκε από κανέναν και οι απαιτούμενες διαδικασίες από το Υπουργείο 
προχώρησαν κανονικά. 24 Μαΐου του 21, θυμίζω, το Δημοτικό Συμβούλιο  
βρέθηκε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, κατά τη γνώμη μας. Από τη μια η νέα 
Δημοτική Αρχή που επί 2 χρόνια δεν αμφισβήτησε καθόλου αυτήν την απόφαση 
του 19, από τη μία μεριά ήταν η νέα Δημοτική Αρχή, που μία μέρα πριν την 
παράδοση του κτιρίου, όπως είχε ζητήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, ζήτησε την 
ανάκληση αυτής της απόφασης. Του 19 δηλαδή.  
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 Από την άλλη, το Υπουργείο Πολιτισμού προειδοποιούσε ότι αν δεν βρεθεί 
χώρος στη Σέριφο, η συλλογή θα μεταφερθεί στη Μήλο. Τα θυμίζω αυτά για να 
μην τα ξεχνάμε.  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο  τότε αποδέχθηκε την Υπουργική Απόφαση που 
είχε εν τω μεταξύ εκδοθεί και τους όρους που έθετε. Τους γνωστούς 3 όρους. Η 
γνώμη μας ήταν τότε μία λύση ανάγκης την οποία εμείς προτείναμε και η 
πλειοψηφία του Συμβουλίου δέχθηκε. Η παράταξη μας όμως από την αρχή, σας 
θυμίζω, ότι είχε εκφράσει την άποψη και επιμέναμε σε αυτήν, ότι η φυσική θέση 
της συλλογής είναι στην Χώρα και γενικότερα κάθε δραστηριότητα της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας νομίζουμε ότι είναι στη Χώρα. Χωρίς να αποκλείουμε 
και το Λιβάδι. Άλλωστε το Μέγα Λιβάδι σε λίγο θα έχει το δικό του Πολιτιστικό 
Κέντρο.  
 Στο διάστημα που μεσολάβησε από τις 24 Μαΐου μέχρι και σήμερα, το 
Υπουργείο προχώρησε στις απολύτως απαραίτητες εργασίες για την στέγαση της 
αρχαιολογικής συλλογής και τίποτα άλλο. Γι’ αυτό έκανα το ερώτημα στον κύριο 
Γαβαλά. Δηλαδή στα εγκαίνια αντικρίσαμε τις εντελώς απαραίτητες εργασίες που 
ήταν αναγκαίες για την έκθεση ξανά της αρχαιολογικής συλλογής. Και κατά την 
διάρκεια των εγκαινίων, επειδή μπήκαμε όλοι μέσα και κάναμε μία πρώτη 
επίσκεψη, εγώ τουλάχιστον διαπίστωσα, ότι παρά τη δουλειά που έχει γίνει και 
πραγματικά έχει γίνει μία σοβαρή δουλειά, η απόφαση που πήραμε ήταν 
πραγματικά λύση ανάγκης γιατί εμένα δεν μου έδωσε την εντύπωση το κτίριο ότι 
είναι Μουσείο. Κάθε άλλο. Αυτό είναι άποψη προσωπική μου, δεν είμαι και 
ειδικός εγώ στα αρχαιολογικά, αλλά εκφράζω μία τέτοια άποψη.  
 Σχετικά τώρα με το συζητούμενο έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Του καινούργιου λέω, αυτό που έχουμε προς συζήτηση και πού είναι πρόσφατο. 
Και μετά την συνάντηση της Υπουργού με τον Δήμαρχο και τους υπόλοιπους 
παράγοντες, με το οποίο έγγραφο το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε λίγο ούτε πολύ 
ζητάει όλο το κτίριο του ΠΕΡΣΕΑ. Εμείς λοιπόν  σε αυτό δεν συμφωνούμε. Και 
με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, τα έχουμε συζητήσει κλπ.  
 Αλλά έχουμε και μία υπόνοια, ανησυχία να το πω. Για τυχόν 
ιδιωτικοποίηση στο μέλλον εκ μέρους της Κυβερνήσεως πολιτιστικών αγαθών, 
μνημείων, Μουσείων, κλπ. Αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας κι 
είναι ένας λόγος που δεν θέλουμε ολόκληρο το κτίριο και για πάντα ή για πάρα 
πολλά χρόνια να μεταφερθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.  
 Εμείς λοιπόν αντί αυτού προτείνουμε να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ 
Υπουργείου Πολιτισμού-Δήμου, δεν ξέρω αν είναι σύμβαση κλπ., όπως την είπε 
ο Δήμαρχος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προγραμματική εννοείς.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Λέει ο κύριος Γαβαλάς, δεν μπορούμε προγραμματική. Μία 
σύμβαση εν πάση περιπτώσει που θα κατοχυρώνει τους δύο φορείς. Με την 
παραχώρηση του 70-30. 70% το Υπουργείο και 30% ο Δήμος. Και την 
αποκατάσταση όλου του κτιρίου από το Υπουργείο, όπως προβλέπει η Υπουργική 
Απόφαση που έχουμε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι η απόφαση που έχουμε πάρει. Εμμένεις σε αυτό 
δηλαδή.    
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Ο Δήμος, η γνώμη μας πάντα, η γνώμη η δικιά μας είναι, δεν 
την επιβάλλουμε, θα πρέπει να διαθέτει το δικό του διακριτό χώρο, τον οποίο θα 
χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του αλλά να είναι προσβάσιμος στους Συλλόγους, 
Σωματεία και φορείς του νησιού. Όχι μόνο δηλαδή, ο Δήμος έχει και άλλες 
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ανάγκες, δεν είναι μονάχα το πολιτιστικό κομμάτι. Έχει Συλλόγους, έχει 
Σωματεία, έχει δικές του πρωτοβουλίες πολιτικές κλπ.  
 Ο χώρος λοιπόν που θα διαμορφωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο 
δικός του χώρος δηλαδή, να είναι δημόσιος, δωρεάν προσβάσιμος σε όλους, 
δεδομένου ότι ο πολιτισμός, όπως έχουμε ξαναπεί είναι κοινωνική ανάγκη για 
όλους. Και στο διάστημα της παραχώρησης, τώρα θα είναι 15 χρόνια, θα είναι 
17, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς για 15 το λέμε, το 
Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος να αναζητήσουν χώρο για μόνιμη στέγαση 
της αρχαιολογικής συλλογής στη Χώρα και για τις ανάγκες γενικότερα της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του νησιού. Αυτά, ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Κάποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος θέλει να κάνει 
κάποια τοποθέτηση;  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Ναι, Πρόεδρε θα ήθελα να κάνω κι εγώ μία τοποθέτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λιβάνιος. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Αν επειδή μένουν μόνο 3 λεπτά. Μήπως θέλετε να κλείσει το link 
και να μπούμε, για να μην διακόπτουμε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να κλείσουμε και ξαναμπαίνουμε πάλι. Αφού είναι 3 λεπτά, 
να μη σε διακόψουμε.  
 Ενός λεπτού διάλειμμα.  
 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε μέσα όλοι; Ο κύριος Γαβαλάς είναι μέσα; Ο κύριος 
Μποφίλιος Πέτρος;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει μπει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κύριος Λιβάνιος Στέλιος έχει τον λόγο. Κύριε Λιβάνιε.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όντως η γιορτή των 
εγκαινίων είχαμε έτσι μία πρώτη εικόνα από το κτίριο το ανακαινισμένο, αν 
θέλετε, κατά το κομμάτι των 5 αιθουσών, πόσες ήταν. Όπως θα είδατε συνειδητά 
απείχα από τα εγκαίνια και θα σας εξηγήσω παρακάτω και θα καταλάβετε και 
τους λόγους για τους οποίους απείχα. Όχι γιατί διαφωνώ με ... της αρχαιολογικής 
συλλογής, αλλά για τους λόγους που θα αναφέρω παρακάτω.  
 Καταρχήν στήθηκε μία γιορτή που ήταν ενδεχομένως για πολιτικούς 
λόγους, διότι μίλησε ο κύριος Γαβαλάς για εγκατάσταση του μισού έργου. Κατά 
την εκτίμηση την δική μας και του Ειδικού Συμβούλου η συνολική επένδυση 
στο κτίριο πρέπει να ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο Ευρώ. Αυτή τη στιγμή δεν 
έχουν δαπανηθεί ούτε το ένα εικοστό, για να μην πω το ένα τριακοστό, θα πω το 

ένα εικοστό. Μαθηματικά μιλάω. Άρα μιλάω για την εγκατάσταση του ενός 
εικοστού όσον αφορά το έργο.  
 Η αλλαγή που ζητείται αφορά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
που είχε πάρει, που εγώ την είχα καταψηφίσει, για να πάρει και το υπόλοιπο 
30% το Υπουργείο Πολιτισμού, εμένα με προσβάλλει. Και προφανώς θα είμαι 
απέναντι.  
 Για το κομμάτι της επανάχρησης του κτιρίου, το επανέφερα και στην 
ερώτηση μου. Στα χαρτιά είναι ξενώνας, εμείς το βαφτίζουμε Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Αν θα γίνει Αρχαιολογικό Μουσείο, μακάρι να γίνει, αν κι εφόσον το 
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αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν και εφόσον πάμε με διαγωνισμούς του 
Δημοσίου, κλπ., κλπ. Ότι θα ζητάμε την άδεια της αρχαιολογικής συλλογής, ένας 
Δήμος, για να μπορεί να κάνει μία εκδήλωση σε ένα δικό του κτίριο, το θεωρώ 
ντροπή. Είναι ντροπή για όλους εμάς εδώ που είμαστε, αυτό το πράγμα να το 
υπογράψουμε.  
 Για το κομμάτι του υδρομετρητή τα ανέφερα λίγο πριν. Εντάξει; Υπάρχουν 
χρέη από το πάλαι ποτέ. Τα χαρτιά του Δήμο είναι εκεί. Το οποίο το αναφέρω 
αυτό για την συνέπεια. Γιατί πρέπει να έχουμε όλοι μας μία συνέπεια και στους 
λόγους μας και στις πράξεις μας. Όσον αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης, 
επειδή σαν Δήμος τα τρία χρόνια έχουμε φέρει 6 εκατομμύρια Ευρώ, εμείς σαν 
Δημοτική Αρχή σας λέω το εξής. Ότι σε ένα χρόνο από σήμερα, θα μπορούσαμε 
πάρα πολύ εύκολα να το είχαμε βάλει σε πρόγραμμα. Δεν μπορώ να καταλάβω 
εσείς πως πραγματικά δυσκολεύεστε και πιέζετε να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. 
Τόσα προγράμματα υπήρχαν σε ... Δηλαδή σε τι αγχωνόμαστε ακριβώς; Αν θα 
βρούμε πρόγραμμα να το βάλουμε; Το πιο εύκολο πρόγραμμα είναι να βάλεις 
σε πρόγραμμα, επανάκτηση κτιρίου. Δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο.   
 Τώρα, αν η Υπουργός θα το κηρύξει διατηρητέο αν δεν της κάνουμε το 
χατίρι, εγώ κύριε Γαβαλά, δεν ανέχομαι εκβιασμούς από κανέναν Υπουργό. Οι 
Υπουργοί μπορεί να κάνουν τις φιέστες, να λένε τα δικά τους, εμείς οφείλουμε 
να υπερασπιστούμε το συμφέρον του κόσμου της Σερίφου και του νησιού. Εγώ 
να υπογράψω την παραχώρηση ενός ολόκληρου κτιρίου φιλέτο στο Υπουργείο, 
δεν θα το κάνω ποτέ. Σαν Στέλιος, αυτό σας δηλώνω. Αυτά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος Συνάδελφος που θέλει να μιλήσει; Λοιπόν, υπάρχει 
μία πρόταση του Θοδωρή Χρυσολωρά.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Υπάρχει και η δική μου, Πρόεδρε. Η αρχική μου 
τοποθέτηση ήταν και η πρόταση μου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η πρόταση σου, Μιλτιάδη, για ξαναπές την μας.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Ουσιαστικά και άσχετα αν θα ψηφιστεί ή όχι ποια θα είναι 
η εξέλιξη και στην δική μας χρήση να έρθει, όσον αφορά την διαμόρφωση την 
πολιτιστική, θα είναι ίδια σε αυτό το κομμάτι και μακάρι να μπορέσουμε να το 
κάνουμε, έστω και τότε, είναι να προχωρήσουμε στην παραχώρηση, να 
ολοκληρωθεί ο ενιαίος πολυχώρος, να γίνει ένα αυστηρό μνημόνιο με όρους που 
να εξασφαλίζει όντως την ορθή και ομαλή χρήση των χώρων όσον αφορά τον Δήμο 
και από κει και πέρα, όσον αφορά τα χρόνια της παραχώρησης να μείνουμε στα 
15.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Υπάρχει μία άλλη πρόταση του κυρίου Χρυσολωρά 
Θόδωρου. Λοιπόν, υπάρχει άλλη πρόταση;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Μπορώ να μιλήσω επί των λεχθέντων;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήστε αν θέλετε.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Χρυσολωρά για 
τον τρόπο του και για το ενδιαφέρον του, το οποίο είναι συνεχές και διαρκές. 
Είναι από τους λίγους που με παίρνει τηλέφωνο για να δει τι συμβαίνει και τι δεν 
συμβαίνει σε σχέση και με το κτίριο και σε σχέση και με την συλλογή. Αυτό θέλω 
να το ξεχωρίσω γιατί κανένας άλλος, ειδικά ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο πρώτη 
φορά τον βλέπω, ενδιαφέρθηκε ποτέ για τις αρχαιότητες της Σερίφου.  
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ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Μας έχετε κάνει τόσες καταγγελίες που ειλικρινά...  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λιβάνιε Στέλιο, άσε να τελειώσει.      
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Παρακαλώ κύριε Λιβάνιε. Όσον αφορά τα χρέη, επανειλημμένως έχω 
επισκεφθεί το Δημαρχείο, οι κοπέλες είναι κάθε μέρα στη δουλειά τους. Εφόσον 
υπάρχει ειδοποίηση, παρακαλώ να έχουμε και την γνώση. Εγώ προσωπικά δεν 
έχω καμία γνώση για το παραμικρό χρέος σε σχέση με το μισθωμένο κτίριο της 
κυρίας Γαλάτειας Λιβανίου. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ, εφόσον υπάρχει 
βεβαιωμένη τέτοια οφειλή, να περιέλθει στη γνώση της Υπηρεσίας μας εγγράφως 
θα σας παρακαλούσα, για να μπορέσουμε να την καλύψουμε. Διότι βεβαίως, η 
δαπάνη του νερού είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της μίσθωσης, η οποία 
υπήρχε.  
 Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της σύμβασης που ανέφερε ο κύριος 
Χρυσολωράς. Σύμβαση υπάρχει από την στιγμή που υπάρχει απόφαση της 
παραχώρησης του τμήματος του ΠΕΡΣΕΑ με τον Δήμο. Και βάσει αυτής της 
σύμβασης ενεργούμε. Και βεβαίως και θα γίνει και η αποκατάσταση του 
τμήματος, όπως έχουμε πει, βάσει των προηγούμενων αποφάσεων.  
 Η νέα πρόταση αφορούσε ένα καινούργιο τρόπο, με τον οποίο αυτό θα 
διευκολυνότανε με άλλα χρήματα. Είναι δικό σας βεβαίως θέμα, τι θέλετε να 
κάνετε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Προσωπικά δεν έχω ούτε να υπερασπιστώ, ούτε 
να πω σε σχέση αν θα κριθεί διατηρητέο το κτίριο ή όχι. Εντάξει; Αυτό είναι θέμα 
απόφασης, στο οποίο δεν συμμετέχω και στο κάτω-κάτω της γραφής, διότι δεν με 
αφορά, διότι είναι ένα νεότερο, ένα κτίριο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς 
και δεν έχω και αρμοδιότητα, να το πούμε και αλλιώς.  
 Σε ό,τι μας αφορά, εμείς κάναμε το παν δυνατόν, με τις λίγες πιστώσεις 
και επαναλαμβάνω, της Υπηρεσίας, δηλαδή από τα χρήματα που διαθέτουμε 
από το κράτος και όχι από χρηματοδοτικό εργαλείο μέχρι στιγμής, γι’ αυτήν την 
μικρή αποκατάσταση στην οποία ήταν.  
 Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι και ευπρεπές και άξιο και για τα αρχαία 
τα οποία διαθέτει μέσα και για τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα. 
Βεβαίως είναι στην δική σας απόφαση το τι θα κάνετε και τι δεν θα κάνετε. 
Πιστεύω όμως ότι πραγματικά σε έναν Δήμο, πόσων κατοίκων κύριε Λιβάνιε; 
1400;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 1.420.    
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: 1.420, το Μουσείο πρέπει να είναι ένα ζωντανό Πνευματικό Κέντρο, 
το οποίο να είναι και είναι ανοικτό σε όλους. Έχει εισιτήριο βεβαίως, γιατί είναι, 
αφού ανήκει στον Οργανισμό Διαχείρισης Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού 
πρέπει και αυτό να συνεισφέρει με κάποιο τρόπο για να πληρώνει και το νερό 
του, να πληρώνει και το ρεύμα του. Έτσι δεν είναι;  
 Τώρα, όλα μπορούν να φανούν τεράστια και δύσκολα και όλα μπορούν 
με την συζήτηση και με την καλή θέληση όλων να ξεπερνιώνται τα προβλήματα. 
Εγώ καταλήγω σε αυτό, εμείς έχουμε την κάθε διάθεση, γιατί αυτό είναι το σπίτι 

των Σεριφίων πρώτα και της ταυτότητας της Σερίφου και είναι ο πρώτος 
πολιτιστικός πόλος, ο οποίος θα διασυνδέσει όλους τους υπόλοιπους για να πάνε, 
γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία διασύνδεση. Ούτε με το Λαογραφικό 
Μουσείο, ούτε με το Μεγάλο Λιβάδι και με το μεγάλο έργο που γίνεται εκεί, το 
οποίο στο τέλος ζητείται να γίνει και Μουσείο Μεταλλευτικής Ιστορίας και 
Ορυκτού Πλούτου αντιλήφθηκα και κατά την συζήτηση και με την Υπουργό.  
 Αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε, πολύ ευχαρίστως.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, Αφού άκουσα όλους τους παρευρισκόμενους και αφού 
μου απάντησε και στα προσωπικά μου ερωτήματα και ο κύριος Γαβαλάς, αλλά 
και στων υπολοίπων Δημοτικών Συμβούλων, έβγαλα και κάποια συμπεράσματα. 
Αφενός μεν με βάση και το αίτημα αυτό, το νέο αίτημα πλέον της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων, θα ήθελα να μιλήσω για κάποιο γεγονός το οποίο συνέβη κατά την 
περίοδο που ήταν εδώ η Υπουργός.  
 Μετά τα εγκαίνια επισκεφθήκαμε όλους τους χώρους και με φώναξε πίσω 
στο αίθριο, όπου εκεί παρευρίσκονταν ο κύριος Γαβαλάς, ο κύριος Αθανασούλης, 
η ίδια η Υπουργός, ο κύριος Βρούτσης Βουλευτής Κυκλάδων και κάποιοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι από άλλες παρατάξεις. Ήταν η κυρία Σγουρδαίου 
συγκεκριμένα, ήρθε ο κύριος Πελοποννήσιος και μου έγινε εκεί για πρώτη φορά 
το αίτημα, το οποίο μετά μετουσιώθηκε σε αυτό το έγγραφο.  
 Το αίτημα λοιπόν  αυτό, ζήτησα εγώ να γίνει γραπτώς γιατί δεν μπορώ εγώ 
να αποφασίσω και να λάβω μία απόφαση τέτοια μόνος μου, δεν έχω την 
αρμοδιότητα καταρχήν, ούτε είμαι νομικά κατοχυρωμένος, γιατί εγώ είμαι 
εκτελεστικό όργανο και όχι αποφασιστικό. Όπως είπα λοιπόν και στην Υπουργό 
τουλάχιστον 3 φορές, για να συνοψίσουμε κιόλας, της είπα ότι θέλω να κάνετε 
ένα γραπτό αίτημα και είπε μάλιστα η Υπουργός, το αργότερο να το έχουμε μέχρι 
την προσεχή Τρίτη. Όπως κι έγινε. Και ήταν τυπική η Εφορία Αρχαιοτήτων.  
 Το αίτημα λοιπόν, εγώ βρήκα 2-3 ασάφειες εντός εισαγωγικών και γι’ αυτό 
έκανα και τα ερωτήματα μου και τα συμπεράσματα μου είναι τα εξής. Επί της 
ουσίας, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ζητάει η Εφορία Αρχαιοτήτων να έχει 
όλο το κτίριο και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις της θα είναι ακριβώς οι ίδιες. 
Δηλαδή, πάλι θα έχει την υποχρέωση να το φτιάξει, να το επισκευάσει κλπ. Άρα 
δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την ουσία της απόφασης της προηγούμενης. Το 
μόνο που διαφοροποιείται είναι το καθεστώς εντός εισαγωγικών το ιδιοκτησιακό, 
για τα επόμενα 15 ή όσα έτη αποφασιστεί.  
 Άρα, το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι εμείς δεν θα έχουμε καμία 
κυριότητα σε όλο το κτίριο. Άρα δεν θα έχουμε ούτε στο 30%.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Την κυριότητα την έχετε σε όλο το κτίριο, αγαπητέ Δήμαρχε. Στο 
100% σας ανήκει. Δεν άλλαξε καμία κυριότητα. Το μόνο που άλλαξε, ότι αυτό 
παραχωρήθηκε με αυτήν την απόφαση για 15 έτη με την δυνατότητα συζήτησης 
και για την επόμενη περίοδο από επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποτέ δεν αλλάζει 
η κυριότητα του κτιρίου. Το κτίριο παραμένει στον Δήμο Σερίφου. Μη λέμε τώρα 
άλλα πράγματα.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, αλλά όταν δεν έχει τη δυνατότητα χρήσης του κτιρίου ο 
Δήμος, αυτό έχει, εμείς ας πούμε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χώρο 
του Μουσείου. Άρα είναι δικός μας ή έχει παραχωρηθεί; Κατά κυριότητα…      
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Η κυριότητα κατά παραχώρηση είναι ως προς το Υπουργείο.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεκτό. Και ξαναλέω λοιπόν. Άρα εμείς έχουμε την κυριότητα, στην 

ουσία έχουμε την επικαρπία, χωρίς δυνατότητα χρήσης στο χώρο του Μουσείου. 
Άρα ήδη το 70% ο Δήμος, αν και το έχει στην κυριότητα του, δεν μπορεί να το 
χρησιμοποιήσει. Και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Φαντάζομαι.  
 Το υπόλοιπο 30% επίσης δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει όποτε θέλει 
ο Δήμος, αλλά θα πρέπει πρώτα να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων. Σωστά;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ένα μνημόνιο συνεργασίας που λέει ο κύριος Γαβαλάς.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο Δήμος θα έχει ένα κτίριο δικό του, το οποίο 
δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει όποτε θέλει, ούτε κατά το 30%. Αυτό είναι 
η φύση του ερωτήματος. Θα πρέπει πρώτα να πάρει τη σύμφωνη γνώμη, ή θα 
συμφωνηθεί αυτό με κάποιο κανονισμό.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Θα πρέπει να υπάρχει το μνημόνιο συνεργασίας για να υπάρχουν 
πολιτιστικές χρήσεις στο κτίριο.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο κύριος Χρυσολωράς 
προηγουμένως, αν ο Δήμος θέλει να κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα, πλην της 
πολιτιστικής, δεν θα έχει τη δυνατότητα. Σωστά;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφώς.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σωστά. Άρα λοιπόν  θα έχουμε έναν πολιτιστικό πολυχώρο χωρίς 
δυνατότητα άλλης χρήσης. Πόσο δε μάλλον αν χαρακτηριστεί και διατηρητέο, 
όπως, εντός εισαγωγικών θα πω, με απείλησε η κυρία Μενδώνη, ότι θα το 
χαρακτηρίσει. Διότι εγώ ως τέτοια το εξέλαβα. Δηλαδή ως απειλή. Δηλαδή, μου 
λέει αυτολεξεί, έτσι κι αλλιώς εμείς θα το χαρακτηρίσουμε διατηρητέο και άρα, 
δεν θα μπορείτε να το κάνετε και τίποτα εσείς, άρα είναι win -win να μου το 
δώσετε. Συγκεκριμένη φράση της κυρίας Υπουργού, παρουσία των 
παρευρισκομένων, όπως σας είπα και πρωτύτερα.  
 Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι στην ουσία θα έχουμε ένα κτίριο κατά 
κυριότητα, το οποίο δεν θα το έχουμε τελικά. Θα μπορούμε να το έχουμε μόνο 
για συγκεκριμένες χρήσεις, μόνο για συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτικά πολιτιστικές και τίποτα άλλο. Οπότε, η εισήγηση μου 
καταρχήν ως προς αυτό είναι αρνητική, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα 
υπάρχει ένα κτίριο του Δήμου που έστω το 30%, η προηγούμενη απόφαση, η 
οποία επίσης ήμουνα αντίθετος, και να σημειωθεί αυτό, δεν θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ούτε το 30% πλέον για όποια χρήση θέλει. Παραδείγματος χάρη, 
θα χρειαστεί να επισκευαστεί, λέω εγώ τώρα εδώ, το Δημαρχείο. Αυτό σημαίνει 
ότι θα πρέπει να εκκενωθεί το Δημαρχείο. Άρα, δεν θα υπάρχει μία αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου. Που θα γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο αν εμφανιστεί 
μπροστά μας αυτό το πρόβλημα; Λέω εγώ ένα παράδειγμα.  
Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι απ’ ό,τι μας είπε ο κύριος Γαβαλάς, δεν 
υπάρχει ακόμα ούτε πλήρης μελέτη, ούτε διαθέσιμη πίστωση κατοχυρωμένη που 
να μας εξασφαλίζει ότι το κτίριο θα επισκευαστεί το προσεχές διάστημα. Και 
αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να…    
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Μου επιτρέπετε. Έχουν γίνει οι προμελέτες και υπάρχει στατική 
επάρκεια όπως και σας το είπα, για το υφιστάμενο. Για να προχωρήσουν όμως οι 
περαιτέρω μελέτες, βεβαίως αυτές θα γίνουν στο επόμενο διάστημα για τα 
επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί μέχρι στιγμής το θέμα Ταμείου 
Ανάκαμψης για την Εφορία μας δεν υπήρχε ως δυνατότητα. Ανεφάνη κατά την 
πρόταση η οποία σας έγινε. Και γι’ αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο 

να μπορέσουμε να πάρουμε λίγα χρήματα από κει πέρα. Παρακαλώ.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αντιλέγω. Ωστόσο αν θα είχαν γίνει οι μελέτες και με την πρώτη 
απόφαση, πάλι θα υπήρχε η δυνατότητα να πάρετε από το Ταμείο Ανάκαμψης 
χρήματα.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Όχι, γιατί δεν μας έγινε ποτέ μία τέτοια πρόταση. Εμείς 
προχωρήσαμε με τις πιστώσεις της Υπηρεσίας και προχωρούμε τις μελέτες μας 
για να μπορούμε να τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Αυτή ήταν η λογική μας. Η πρόταση 
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που σας έγινε ήταν κατ’ εξαίρεση και ως τέτοια αντιμετωπίζεται και από εμάς 
αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρωτήσω κάτι. Με την αρχική απόφαση που είχαμε πάρει, δεν 
μπορείτε να το εντάξετε στο ΕΣΠΑ;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Εμείς αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε και ωριμάζουμε τις μελέτες για 
το ΕΣΠΑ. Με αντιλαμβάνεστε; Και αυτό το χρονοδιάγραμμα τηρούμε. Αλλά 
ξαφνικά έγινε αυτή η πρόταση. Να ενταχθεί το κτίριο, λογικό ας το πούμε 
πρόγραμμα, της αποκατάστασης του κτιρίου σε ένα άλλο χρηματοδοτικό 
εργαλείο. Πράγμα το οποίο θα μας άφηνε τη δυνατότητα να έχουμε μια άλλη 
λογική και για το ΕΣΠΑ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι πιο γρήγορο;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα κλείσει τον Αύγουστο.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει 15 Αυγούστου και γι’ αυτό έχει μπει. 
Γίνεται όλη αυτή η ιστορία.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, το οποίο θα το πω τώρα. Άφησε ένα 
υπονοούμενο ο κύριος Χρυσολωράς και εγώ θα το πω ευθέως. Στο προσεχές 
διάστημα θα περαστεί μία τροπολογία, η οποία θα μετατρέψει τα Μουσεία σε 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και αυτό το είπε…    
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Τώρα αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι καταρχάς μία φήμη, γιατί 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα ως πρόταση. Και βεβαίως δεν αφορά τα 
Μουσεία του δικού μας μεγέθους. Και εμείς οι Αρχαιολόγοι είμαστε εναντίον 
αυτής της ρύθμισης, διότι δεν θεωρούμε ότι είναι λογικό το παλαιότερο Μουσείο 
της Ελλάδας, από το οποίο ξεκίνησαν τα πάντα, να αποκοπεί από τον κορμό της 
Υπηρεσίας. Δηλαδή ήδη εμείς οι Αρχαιολόγοι όλοι ένα Σώμα και μία φωνή, 
είμαστε αντίθετοι προς την τροποποίηση και την μετατροπή…   
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα υπάρχει πιθανότητα τροποποίησης.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Όχι. Υπήρχε μία πρόταση αρχική της Υπουργού, η οποία έχει 
διαρρεύσει στον τύπο για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως είναι το 
Μουσείο Ακρόπολης. Όχι Ιδιωτικού πάντως. Ιδιωτικού Δικαίου είναι η 
Πινακοθήκη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να πούμε κάτι; Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο προτάσεις. 
Μία πρόταση που διατύπωσε ο κύριος Πελοποννήσιος και μία πρόταση που 
διατύπωσε ο κύριος Χρυσολωράς. Δηλαδή βασικά λέει, εμμένει στην αρχική 
απόφαση που είχαμε πάρει για το 70-30 και να προχωρήσουν οι διαδικασίες, 
όπως ορίστηκε τότε. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση;  

 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Πρόεδρε, θέλετε να την επαναλάβω για να είναι σαφής; Κι εγώ 
και ο κύριος Πελοποννήσιος;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.       
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Ο Πελοποννήσιος πόσο πιο σαφή να την κάνει; Το έχει πει 
δύο φορές.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κύριε Χρυσολωρά.    
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Λοιπόν, να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ Υπουργείου 
Πολιτισμού και δήμου με παραχώρηση 70%-30% και την αποκατάσταση όλου 
του κτιρίου από το Υπουργείου Πολιτισμού, όπως προβλέπει η Υπουργική 
Απόφαση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού το έχουμε κάνει βρε Θοδωρή αυτό.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Να καταγραφεί στα πρακτικά βρε παιδάκι μου.  Να 
καταγραφεί στα πρακτικά, δεν θέλεις; Για μένα το κάνω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εντάξει. Δηλαδή αν εμείνουμε στην απόφαση που είχαμε πάρει, 
αλλάζει κάτι; Αν πάμε στην αρχική απόφαση που είχαμε πάρει, αλλάζει κάτι;  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Όχι.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Αλλάζει, θα σου πω τώρα. Είναι λεπτομέρειες αλλά αλλάζουν. 
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει το δικό του. Διακριτό, δικαιολογώ για ποιο λόγο θέλω 
να μείνει το 30% στον Δήμο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε πάρει αυτό.     
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: ... θα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του αλλά να είναι 
προσβάσιμος από Συλλόγους, Σωματεία κα φορείς του νησιού. Η σύμβαση δεν 
πρέπει να είναι ετεροβαρής προς κανέναν τομέα και να μην περιέχει ασάφειες. 
... το Υπουργείο Πολιτισμού, να είναι δημόσιες, δωρεάν, προσβάσιμος σε όλους, 
δεδομένου ότι ο πολιτισμός… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή προσθέτεις αυτό μόνο.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Ναι ότι κατάλαβα ότι πρόσθεσα. Τι να σου πω τώρα άλλο εγώ. 
Και στο διάστημα της παραχώρησης ο Δήμος και το Υπουργείο να φροντίσουν να 
βρούνε μόνιμη στέγαση της αρχαίας συλλογής στη Χώρα. Αυτή είναι η δικιά μας 
πρόταση από την αρχή. Η δικιά μας θέση δηλαδή. Δεν την επιβάλουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει Θοδωρή, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, απ’ ό,τι βλέπω είναι 
δύο προτάσεις. Η μια του Χρυσολωρά του Θοδωρή και μία του Πελοποννήσιου. 
Λοιπόν, κι εγώ τάσσομαι υπέρ της πρότασης του Θοδωρή, δηλαδή της αρχικής 
πρότασης που είχαμε πάρει. Δεν θέλω να καταθέσω τρίτη πρόταση, γιατί βασικά 
εμένα η πρόταση μου είναι να πάμε στην αρχική απόφαση που έχουμε πάρει. 
Να μην αλλάξει τίποτα. Παραχώρηση για 15 χρόνια και το επόμενο Συμβούλιο 
να το ξαναδεί, κλπ., κλπ. Λοιπόν, πάμε σε ψηφοφορία.  
 Ο κύριος Πελοποννήσιος. Με την πρόταση του, έτσι;  
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Σγουρδαίου.  
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Με την πρόταση του κυρίου Χρυσολωρά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λυμβαίος Γιάννης.     
 
ΛΥΜΒΑΙΟΣ: Τον κύριο Χρυσολωρά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μποφίλιος Πέτρος.  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Εμμένω στην αρχική μου τοποθέτηση, ό,τι λέει η προηγούμενη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νια, αλλά επειδή ο κύριος Χρυσολωράς είχε βάλει κάποια 
συμπληρώματα, συμφωνείς και με αυτά; Ή να πάμε στην αρχική απόφαση και 
δεν αλλάζουμε κάτι; Να βάλουμε τρεις ψηφοφορίες;  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Συντάσσομαι με την πρόταση του Θοδωρή Χρυσολωρά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Λιβάνιος Γιώργος.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Γ.: Του Θοδωρή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ράμπιας.  
 
ΡΑΜΠΙΑΣ: Του Θοδωρή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ρεβίνθης.  
 
ΡΕΒΙΝΘΗΣ: Με του Χρυσολωρά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Χρυσολωράς Μιχάλης.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Μ.: Πρόεδρε, εδώ έχουμε ένα αίτημα. Σε σχέση με αυτό το αίτημα 
είμαι αρνητικός. Απλά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε εμμένουμε στην ίδια απόφαση. Δηλαδή στο παλιό 
αίτημα μας. Αυτό είναι το θέμα. Δεν αλλάζει κάτι με το νέο αίτημα.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Μ.: ... του αιτήματος του καινούργιου. Αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε μένεις στην απόφαση αυτή την παλιά, που είχαμε 
πάρει. Της πλειοψηφίας. Άσχετα αν έχεις ψηφίσει ή δεν έχεις ψηφίσει.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Μ.: Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λιβάνιος Στέλιος.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Με την πρόταση του Θοδωρή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κι εγώ το ίδιο.  
 Ο κύριος Χρυσολωράς με τη πρόταση την δική του.  

 Οπότε λοιπόν θα θέσω κι ένα άλλο ερώτημα ακόμα, δηλαδή αν θέλετε να 
το συμπληρώσουμε. Ότι θα παρακολουθούμε την όλη διαδικασία και 
παρακαλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να μας βάλει ένα χρονοδιάγραμμα τι 
μέλλει γενέσθαι από δω και πέρα. Έτσι; Κύριε Γαβαλά με ακούτε; 
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Ναι σας ακούω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση κατά πλειοψηφία είναι ότι εμμένουμε στην αρχική μας 
απόφαση.  
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ΓΑΒΑΛΑΣ: Δεν θέλετε ως προς το νέο αίτημα.  
 
ΠΡΟΕΔΟΣ: Ως προς το νέο αίτημα διαφωνούμε.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Το απορρίπτετε. Απορρίπτετε την πρόταση για το νέο αίτημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και θέλουμε κι ένα χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Το χρονοδιάγραμμα, κοιτάξτε να σας πω, ως προς το 
χρονοδιάγραμμα η δέσμευση της Εφορίας είναι να σας απαντήσει ότι γίνονται οι 
σωστές ενέργειες. Δεν είναι απόφαση της Εφορίας αν θα μπει στις πιστώσεις. Αυτό 
θέλω να καταγραφεί επίσης. Δεν αποφασίζει η Εφορία για τις πιστώσεις που έχει 
διαθέσιμες.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Αν έχετε πρόβλημα με τις πιστώσεις, κύριε Γαβαλά, να μας πείτε 
να το βάλουμε εμείς σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Εδώ είμαστε εμείς.       
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Κοιτάξτε, με πολύ χαρά να γίνει συνεργασία με τον Δήμο.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Να σας δώσουμε τον χρόνο να το βάλετε.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: ... που το θέλουμε. Δεν είναι θέμα know how. Είναι…  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Έχουμε φέρει 6 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Δεν θα έχουμε 
πρόβλημα τώρα.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Συγχαρητήρια. Η Εφορία Αρχαιοτήτων πέρσι είχε προϋπολογισμούς 
εκατομμύρια, κύριε Λιβάνιε, για όλες τις Κυκλάδες. Δεν είναι εκεί το ζήτημα του 
know how. Είναι θέμα ποιος εγκρίνει.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Δηλαδή ο Δήμος που δεν έχει Τεχνική Υπηρεσία και παλεύω εγώ, 
ο Δήμαρχος κι ένας Τεχνικός Σύμβουλος και λέω…  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Θα σας δώσω συγχαρητήρια κύριε.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Πλάκα κάνετε τώρα.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε. Επανέφερε την διαδικασία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό τώρα δεν αφορά τον κύριο Γαβαλά, τι κάνει ο Δήμος. Αφορά 
άλλη υπόθεση.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Για προσέξτε λίγο. Είναι 
πολύ σημαντικό.      

 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Απλώς ο κύριος Γαβαλάς λέει, ότι υποκείμεθα σε σχέση με, είμαστε 
δηλαδή μέρος ενός Υπουργείου στο οποίο κάνει προτάσεις και αναλόγως 
αξιολογούνται από παραπάνω Επιτροπές και από την Υπουργό εντέλει και τότε 
έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία.   
 Το Συμβούλιο είναι, ότι όλες οι μελέτες αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, 
προκειμένου σύντομα να μπορούμε να έχουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο.  
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 Βεβαίως με την απόφαση αυτή εμμένουμε σε αυτά που είχαμε σκεφθεί 
και δεν αλλάζουμε, γιατί το νέο αίτημα θα μας ωθούσε το να αλλάξουμε τον τρόπο 
με τον οποίο θα γινόταν μία μελέτη. Καταλάβατε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβαλά, να σας πω κάτι; Εμείς θέλουμε να τελειώσει αυτό το 
πράγμα, γιατί θα φανούμε κι εμείς αναξιόπιστοι σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Όσοι 
πήραμε την απόφαση αυτή να το παραχωρήσουμε και πραγματικά το κάναμε με 
πολύ λύπη. Δεν το κάναμε έτσι. Για να μην φύγετε, να μην πάτε στην Μήλο. 
Αναγκαστήκαμε να φθάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, να 
μην φανούμε κι εσείς και εμείς αναξιόπιστοι.  
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη έχετε ένα αποτέλεσμα, τουλάχιστον από την 
δικιά μου την πλευρά. Να αξιολογηθεί ως τέτοιο. Κοιτάξτε να σας πω, για το 
χρονικό διάστημα το οποίο ήταν διαθέσιμο και τις εγκρίσεις πιστώσεων που είχα, 
νομίζω ότι καταφέραμε το βέλτιστο. Σε επόμενη φάση είναι ένα άλλο θέμα. 
Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εμείς θα πιέσουμε. Θέλουμε χρονοδιάγραμμα από σας 
όποτε μπορείτε κι εσείς από κει και πέρα…          
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Εγώ μπορώ να σας ενημερώνω όποτε με καλείτε, όποτε θέλετε να με 
καλέσετε και να συζητήσουμε, ειλικρινά σας το λέω, και ο Δήμαρχος το γνωρίζει 
και ο κύριος Χρυσολωράς, ο οποίος με παίρνει σας λέω πολλές φορές τηλέφωνο. 
Είναι ο μόνος που έχει απόλυτη και γρήγορη ενημέρωση για αυτά τα θέματα. 
Προσπαθούμε να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό.  
 Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο πρέπει να έχουμε έτοιμα πράγματα για να 
μπορούμε να συζητούμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλουμε να έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία και με σας κι εμείς 
θα πιέσουμε…      
 
ΓΑΒΑΛΑΣ: Κι εγώ το επιθυμώ, γιατί καταρχάς, όπως σας είπα, αυτό το πράγμα 
είναι δικό σας, είναι για την Σέριφο, είναι για τα παιδιά σας και για τους 
επισκέπτες και ο σκοπός είναι αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικά ένα κέντρο 
που θα δίνει τη δυνατότητα, σε όποιον έχει τη διάθεση να ανακαλύψει τη Σέριφο 
περαιτέρω, να μάθει που πρέπει να πάει, τι πρέπει να δει. Αυτός είναι ο σκοπός. 
Σε ό,τι αφορά του κυρίου Χρυσολωρά, βεβαίως η Χώρα είναι ο χώρος που 
θέλουμε όλοι να αναδείξουμε. Και με τις αρχαιότητες που πρέπει να φανούν, 
γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν φαίνονται, ούτε είναι γνωστές στον κόσμο. 
Μόνο μερικοί γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια αρχαία σε συγκεκριμένους χώρους 
στην Χώρα.  
 Προσπαθώ να κινήσω τις διαδικασίες και των απαλλοτριώσεων και της 
απευθείας εξαγοράς και σε σχέση και με το Γραμματικό Λεβητικό, να 
μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε την κατάσταση για να έχουμε όλοι ένα όφελος.  
 Ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχθήκατε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστούμε. Η Συνεδρίαση λήγει. Σας ευχαριστώ όλους. 
Καλό βράδυ.   
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Γεια σου Δημήτρη, γεια σας παιδιά. Γεια χαρά.   
   

Στη συνέχεια το  σώμα προέβη σε ψηφοφορία 
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Πρόταση κ. Πελοποννήσιου Μ. ψήφισαν θετικά: Πελοποννήσιος Μ, ψήφοι(1) 

Πρόταση κ. Χρυσολωρά Θ. ψήφισαν θετικά: Μαγουλάς Δ, Λιβάνιος Στ., 

Ράμπιας Σ., Ρεβίνθης Ευαγ., Σγουρδαίου Αικ., Λυμβαίος Ι., Λιβάνιος Γ., 

Μποφίλιος Π., Χρυσολωράς Θ., ψήφοι(9) 

Ο κ. Χρυσολωράς Μιχ. ψήφισε όχι στην παραχώρηση. 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν 

του την εισήγηση του Δημάρχου και το αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων και τις προτάσεις των κυρίων Πελοποννήσιου Μ. και Χρυσολωρά Θ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την απόρριψη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την 

παραχώρηση του συνόλου του κτηρίου του Δημοτικού Ξενώνα «Περσεύς» και  

επιθυμεί την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 52/2022 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με την άμεση ενημέρωση του σώματος, σχετικά με το 

χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης και την παράδοση του 

τμήματος του κτηρίου του δημοτικού ξενώνα, το οποίο ανήκει στο Δήμο 

Σερίφου. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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