
Π
α ρ ο υ σ ι ά -

ζοντας το

πρόγραμμα

αρχών και

στόχων της Δημοτι-

κής Κίνησης «ΟΛΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

στους πολίτες του δή-

μου επισημαίνουμε τα

εξής:

► Είναι ένα ρεαλιστι-

κό πρόγραμμα,

αποτέλεσμα σκλη-

ρής συλλογικής

δουλειάς, Αφουγ-

κράζεται τις πραγ-

ματικές ανάγκες

της κοινωνίας, μέ-

σα στις συνθήκες

που βιώνει ο τόπος

τα τελευταία χρό-

νια. 

► Πολλές από τις

προτάσεις έχουν

κατατεθεί, από τον

επικεφαλής της κί-

νησης και τους δη-

μοτικούς συμβού-

λους, στα δημοτικά

συμβούλια τα τε-

λευταία οκτώ χρό-

νια που η κίνηση εκ-

προσωπείται σε αυ-

τά. 

► Βασική μας θέση,

για να υλοποιηθεί

ένα τέτοιο πρό-

γραμμα είναι η συμ-

μετοχή των πολι-

τών σε όλες τις δια-

δικασίες του δήμου

που αφορούν στη

ζωή τους και στο

μέλλον του τόπου.

Θέλουμε και επιζη-

τούμε αυτή τη συμ-

μετοχή θεωρώντας

την βασική προϋπό-

θεση για μια επιτυ-

χημένη πορεία του

Δήμου μας.

► Έχει ορίζοντα με-

σο-μακροπρόθεσμο

και στοχεύει σε μια

ανάπτυξη βιώσιμη

σε όλους τους το-

μείς και για όλα τα

διαμερίσματα του

δήμου. Βιώσιμη

ανάπτυξη για μας

είναι μια ανάπτυξη

που ικανοποιεί τις

ανάγκες της πα-

ρούσας γενιάς, χω-

ρίς να θέτει σε κίν-

δυνο την ικανότητα

των μελλοντικών

γενεών να ικανο-

ποιούν τις δικές

τους ανάγκες.

Η πρότασή μας
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► Περιέχει έργα τα

οποία εξυπηρετούν

τις πραγματικές

ανάγκες του τόπου.

Δίνοντας προτεραι-

ότητα στις βασικές

υποδομές, κάνουμε

καλύτερη την καθη-

μερινότητα των πο-

λιτών και ενισχύου-

με τον εναλλακτικό

τουριστικό σχεδια-

σμό που προτείνου-

με.

► Διαπνέεται από την

ανάγκη υπεράσπι-

σης του περιβάλ-

λοντος και συνδέε-

ται με την παράδο-

ση, την παιδεία και

τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά του

επτανησιακού πολι-

τισμού.

► Στοχεύει σε μια δη-

μοκρατική λειτουρ-

γία του δήμου και

εισάγει θεσμούς

που βοηθούν σε αυ-

τή την κατεύθυνση.

► Αντιμετωπίζει με

ισονομία όλα τα το-

πικά διαμερίσματα,

όλους τους πολίτες

του Δήμου μας. 

Το πρόγραμμα αυτό

δεν είναι στατικό. Ανα-

νεώνεται και εμπλου-

τίζεται, ως αποτέλε-

σμα μιας δυναμικής

συμμετοχικής διαδικα-

σίας. Για το λόγο αυτό,

σας ζητάμε να το με-

λετήσετε και να μας

καταθέσετε τις παρα-

τηρήσεις - προτάσεις

σας. Με την ενεργή

συμμετοχή σας, τις

απόψεις και τις θέσεις

σας είναι σίγουρο ότι

το αποτέλεσμα θα εί-

ναι σε όφελος της κοι-

νωνίας μας.

Κων/νος 

Δρακονταειδής
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Το πολιτικό περιβάλλον διεξαγωγής 
των Αυτoδιοικητικών Εκλογών

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Συμπολίτες, συμπολίτισσες 

Ο
ι επερχόμενες δημο-
τικές εκλογές της
18ης Μαΐου 2014, θα

διεξαχθούν σ’ ένα τοπίο που
ούτε η πλέον νοσηρή φαντα-
σία δεν θα μπορούσε να δια-
νοηθεί πριν μερικά χρόνια.

Μετά από πολύχρονη πε-
ρίοδο άγριας «μνημονιακής»
λιτότητας, η κοινωνία και η
χώρα βρίσκονται μπροστά σε
μια καταστροφική πορεία.
Μέσα σε αυτόν τον εφιάλτη,
όλοι βιώνουμε τη βαρβαρό-

τητα της κρίσης με τη φτώ-
χεια, την εξαθλίωση, τις απο-
λύσεις, την ανεργία, την απα-
ξίωση του περιβάλλοντος,
αλλά και τον εκφασισμό της
κοινωνίας. Η πολιτική της κυ-
βερνητικής συμπαράταξης -
ως τμήμα της προέλασης του
ακραίου νεοφιλελευθερι-
σμού στην πατρίδα μας και
την Ευρώπη – στοχεύει στην
πλήρη υποταγή στις αγορές. 

Η κυβέρνηση εξυπηρε-
τώντας, στην πράξη, τα σχέ-
δια των δανειστών, περνά

στην τελική φάση της επίθε-
σης. 

Με ότι μέσα διαθέτει επι-
τίθεται στην αξιοπρέπεια
ενός ολόκληρου λαού και τη
δημοκρατία, με τελικό στόχο
μια χώρα χωρίς δημόσια
αγαθά, μια κοινωνία χωρίς
δικαιώματα, ένα λαό φτωχό
και «φθηνό», ένα λαό γονα-
τισμένο. 

Δεν αντιμετωπίζουμε
απλώς μια “δήθεν” εκσυγχρο-
νιστική - μεταρρυθμιστική πο-
λιτική, αλλά μια ιστορικής ση-

μασίας αλλαγή στα υπάρχον-
τα πολιτικά δεδομένα και στα
ισχύοντα πολιτικά συστήμα-
τα. 

Οι διεθνείς συζητήσεις
για την αναδιάρθρωση του
χρέους, την αποτυχία των
μνημονίων στην Ελλάδα, τον
προβληματισμό για το μέλ-
λον και τη δημοκρατία στη
χώρα μας και στην Ευρώπη
συνολικότερα, γίνονται με τη
χώρα μας πλήρως απούσα. 

Το «success story», δεν
θα υπάρξει ποτέ για την κοι-

νωνία, ενώ η διαφορετική πο-
ρεία θα προκύψει, μόνο αν
την επιβάλλουν οι πολίτες.

Η απερχόμενη δημοτική αρχή
Τ

η σημερινή κατάσταση
που επικρατεί στο δή-
μο, ανεξαρτήτως προ-

θέσεων, χαρακτηρίζουν:

● Η άνιση μεταχείριση και
εγκατάλειψη, σε πολλές
περιπτώσεις, πόλης, κοι-
νοτήτων και μικρών νη-
σιών.  

● Η προχειρότητα στην ορ-

γάνωση των υπηρεσιών
του Δήμου.

● Οι σοβαρές αδυναμίες στα
προβλήματα της καθημε-
ρινότητας (π.χ. καθαριό-
τητα, ύδρευση, κ.α.).

● Η απουσία μιας διαφορε-
τικής εναλλακτικής πρό-
τασης για την ανάπτυξη
που θα έβαζε στο επίκεν-

τρό της, την προστασία
και ανάδειξη της ιδιαίτε-
ρης φυσιογνωμίας της
Λευκάδας του Καλάμου
και του Καστού, την μο-
ναδική τους φυσική ομορ-
φιά, τον πολιτισμό, την
ιστορίας και την παράδο-
σή τους.

● Η μεγάλη καθυστέρηση, σε

ενέργειες για την προ-
άσπιση και διαφύλαξη
της δημοτικής περιου-
σίας.

● Οι συνεχείς απευθείας
αναθέσεις έργων, νομό-
τυπες μεν, αλλά πόσο
«ηθικές»;  

● Τα φαινόμενα αδυναμίας
αντιμετώπισης ή ανοχής,

σε αυθαιρεσίες συμπολι-
τών μας.

● Η άρνηση υιοθέτησης,
σχεδόν οποιασδήποτε
πρότασής μας, για την
επίλυση των προβλημά-
των του τόπου.

Η κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Α

πό αυτή την επίθεση
δεν ξέφυγε ούτε η Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Οι

πολιτικές της συγκυβερνή-
σεων μέσα από την ραγδαία
απαξίωσή της, την οδηγούν
στην ουσιαστική κατάργησή
της. Αν συνεχισθεί αυτή η κα-
τάσταση, σε λίγο δεν θα

έχουμε αυτοδιοίκηση!

Από αυτή την επίθεση
δεν ξέφυγε ούτε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Οι πολιτικές
της συγκυβερνήσεων μέσα
από την ραγδαία απαξίωσή
της, την οδηγούν στην ου-

σιαστική κατάργησή της. Αν
συνεχισθεί αυτή η κατάστα-
ση, σε λίγο δεν θα έχουμε
αυτοδιοίκηση! 

Αν συμφωνήσουμε στην
παραπάνω διαπίστωση, είναι
εύκολο να ερμηνεύσουμε
τον «Καλλικράτη», να κατα-
λάβουμε την καταστρεπτική

μανία των εφαρμοζόμενων
πολιτικών και την προσπά-
θεια ανατροπής της έστω
«καχεκτικής» αυτοδιοίκησης
του 2010.

Επομένως στην προσε-
χή αυτοδιοικητική αναμέ-
τρηση τα διλήμματα πρέπει

να τεθούν με σαφήνεια και
καθαρότητα. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι πολυά-
ριθμες κοινωνίες πολιτών
που εκτός των τοπικών – ει-
δικών προβλημάτων υφί-
στανται τις πολύ σκληρές συ-
νέπειες ενός συγκεντρωτι-
κού και αντικοινωνικού πολι-
τικού-διοικητικού συστήμα-
τος (Καλλικράτης) που επι-
βάλλεται ν’ αλλάξει με την
προώθηση στην πράξη, ενός
ριζικά διαφορετικού πλαισίου
συγκρότησης και λειτουργίας
των τοπικών θεσμών.     

Εδώ πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι δικαιώθηκε η ξε-
κάθαρη πολιτική μας θέση,
όπως διατυπώθηκε στο πρό-
γραμμά μας των δημοτικών
εκλογών του 2010, ενάντια
στην εφαρμογή του Καλλι-
κράτη στην τοπική αυτοδιοί-
κηση, καθώς αποδείχθηκε ότι
οδήγησε σε :

►Μείωση στο ελάχιστο της
συμμετοχής των πολιτών
στα αυτοδιοικητικά πράγ-
ματα (με την ευθύνη και
των αιρετών).

► Μείωση της εκπροσώπη-
σης λόγων υποχρεωτι-
κών συνενώσεων τμημά-
των των τοπικών κοινω-
νιών.

► Υποβάθμιση των Τοπι-
κών Συμβουλίων σε δια-
κοσμητικό ρόλο.

► Ενίσχυση του δημαρχο-

κεντρικού μοντέλου διοί-
κησης των δήμων, με την
ταυτόχρονη αφαίρεση
των λαϊκών χαρακτηρι-
στικών της αυτοδιοίκη-
σης.

Παράλληλα, σε συνδυα-
σμό με την πολιτική των μνη-
μονίων:

► Αποδιοργανώθηκαν όλες
οι δημοτικές υπηρεσίες
λόγω απολύσεων, κινητι-
κότητας, διαθεσιμότητας
των εργαζομένων στους
ΟΤΑ, με στόχο την ιδιω-
τικοποίηση τομέων της
αυτοδιοίκησης.

►Περικόπηκε η κρατική επι-
χορήγηση των δήμων
πάνω από 65% το 2014
σε σχέση με το 2010 με
αποτέλεσμα οι δήμοι να
απειλούνται με ολική οι-
κονομική κατάρρευση.
Για παράδειγμα στο δήμο
μας για το 2014 αντιστοι-
χεί ΣΑΤΑ 660.000 € έναν-
τι 2.400.000 €, που πή-
ραν όλοι οι τότε δήμοι
του νομού, το 2010! 

►Ο θεσμός της αυτοδιοίκη-
σης απαξιώθηκε από την
κυβέρνηση, η οποία, με
συνεχείς επιθέσεις σε
βάρος της και θέτοντάς
τη υπό «επιτήρηση» με το
«Παρατηρητήριο», πλήτ-
τει τη συνταγματικά κα-
τοχυρωμένη αυτοτέλεια
του. 

Είναι φανερό ότι σκοπός

της συγκυβέρνησης είναι ο
υποβιβασμός της Αυτοδιοί-
κησης σε απλή διοίκηση και
σε έναν ακόμη φοροεισπρα-
κτικό μηχανισμό. 

Ο κύριος, κατά πως φαί-
νεται, στόχος της είναι, να
την αναγκάσει να εκχωρήσει
στον ιδιωτικό τομέα βασικές
της αρμοδιότητες, όπως η
διαχείριση των απορριμμά-
των, το νερό, οι κοινωνικές
δομές. Έτσι θα μετατραπεί
σε διαχειριστή των χρημά-
των του κρατικού προϋπολο-
γισμού, που θα εισπράττει και
θα αποδίδει στους ιδιώτες.
Ότι έκανε όλα τα προηγού-
μενα χρόνια και δεν μπορεί
δηλαδή πλέον να κάνει, το
κεντρικό κράτος.  

Παρ’ όλα αυτά, σκοπός της Κίνησής μας δεν είναι

η διαχείριση των αδιεξόδων που μας έχουν

οδηγήσει οι συγκεκριμένες πολιτικές και οι

παλαιοκομματικές λογικές, αλλά η δημιουργία

πολυποίκιλων δράσεων που θα απορρέουν από ένα

συνεκτικό σχέδιο και θα εμπνέονται από ένα κοινό

όραμα. Το όραμα ενός Δήμου συμμετοχικού,

αμεσοδημοκρατικού, αλληλέγγυου, σύγχρονου και

ανοικτού στις αναπτυξιακές και άλλες ανάγκες

της νέας γενιάς και της τοπικής κοινωνίας.
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1. Τι θέλουμε, τι διεκδικούμε
Θέλουμε μια Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση που:

► θα πρωτοστατήσει στους

αγώνες για να μην ιδιω-

τικοποιηθούν τα δημό-

σια αγαθά, το νερό, η

δημόσια γη, η υγεία, η

παιδεία.

► θα θέσει στο σχεδιασμό

της την ανάπτυξη του

τόπου, με στόχο τις

ανάγκες των πολιτών,

τη δημιουργία θέσεων

απασχόλησης, την προ-

στασία του περιβάλλον-

τος, την ποιοτική πολι-

τιστική, μορφωτική,

αθλητική αναβάθμιση

της ζωής μας.

► θα διαπαιδαγωγεί μέσα
από τις πρωτοβουλίες
και τη λειτουργία της
στις αρχές της ισότη-
τας, της δικαιοσύνης,
της δημοκρατίας ,της
προστασίας της ανθρώ-
πινης αξιοπρέπειας και
των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων ανεξαρτή-

τως χρώματος, φυλής

και φύλου.

► θα έχει στις προτεραι-

ότητες της δράσης της

την ανάπτυξη της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης

► θα διεκδικεί θεσμοθετη-
μένους πόρους από τον

Κρατικό Προϋπολογισμό

για την ανάπτυξη του

κοινωνικού, πολιτιστικού,

αθλητικού της έργου.

Μεταφορά πόρων ανά-

λογη με τις νέες αρμο-

διότητες που μεταφέρ-

θηκαν στους Δήμους,

αλλά και μεταφορά πό-

ρων του ΕΣΠΑ για την

στήριξη των κοινωνικών
δομών του Δήμου

Καμιά μεταφορά

αρμοδιότητας

στο δήμο, χωρίς

την αντίστοιχη

χρηματοδότηση.

► Διεκδικούμε την καθιέ-
ρωση της Απλής Ανα-
λογικής στην Αυτοδιοί-
κηση Α΄ και Β΄ βαθμού.

► Απαιτούμε την κατάργη-

ση του Παρατηρητηρίου

Οικονομικής Αυτοτέλει-

ας των Δήμων. Θεω-

ρούμε αυτονόητο τον

αυτοέλεγχο σε σπατά-

λες και την διαφανή

λειτουργία των οικονο-

μικών τους.

► Απαιτούμε την κατάργη-

ση του μέτρου της δια-

θεσιμότητας / απολύσε-

ων των εργαζομένων

στους Δήμους.

► Ζητούμε συμψηφισμό

των χρεών των Δήμων

προς το Ταμείο Παρακα-

ταθηκών και Δανείων

(Τ.Π.Δ.), με τους παρα-

κρατηθέντες πόρους

που προορίζονταν για

την τοπική αυτοδιοίκηση

και δεν αποδόθηκαν σε

αυτή

► Διεκδικούμε δραστική
μείωση των επιτοκίων
των δανείων του Ταμεί-
ου Παρακαταθηκών &
Δανείων και μετατροπή

του σε επενδυτική τρά-

πεζα της αυτοδιοίκη-

σης.

2. Τι θέλουμε, τι διεκδικούμε
Η Αυτοδιοίκηση ως δημόσιος και κοι-

νωνικός χώρος οφείλει να υποστηρίζει
και να αναδεικνύει και την κοινωνική συλ-
λογικότητα. 

Γιατί Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ O
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ σε μια αυτοδιοίκηση
που  σέβεται  την  παρουσία  του,  υπολο-
γίζει την  άποψή  του,  επιζητεί  τη  συμ-
μετοχή  του.  

Μόνον έτσι  θα ενισχύσουμε  τους θε-

σμούς, θα σχεδιάσουμε, θα προγραμματί-

σουμε, θα υλοποιήσουμε, θα ξεφύγουμε

από την αυτοδιοικητική μιζέρια. Γιατί είναι

κοινή πεποίθηση ότι τα οξυμένα και χωρίς

κομματικούς χρωματισμούς προβλήματα.

αφορούν  όλους ΜΑΣ.

Ο σεβασμός της θέλησης

των πολιτών είναι το

κλειδί για τη λύση των

προβλημάτων κάθε

εποχής.

Βάζουμε τους εξής στόχους για τη Δη-

μοκρατική λειτουργία και διάφανη διαχεί-

ριση του Δήμου: 

► Ενημέρωση των πολιτών με προκαθο-

ρισμένο τρόπο για τα θέματα των συ-

νεδριάσεων του δημοτικού και των το-

πικών συμβουλίων.

► Εμβόλιμα Δημοτικά Συμβούλια, σε πο-

λύ σοβαρά θέματα, με τη συμμετοχή

και το δικαίωμα λόγου φορέων και δη-

μοτών.

► Σεβασμό του δικαιώματος των συμβού-

λων της αντιπολίτευσης στην άσκηση

ελέγχου στη Δημοτική αρχή. 

► Ελεύθερη και γρήγορη παροχή δημοτι-

κών εγγράφων στους αντιπολιτευόμε-

νους Δημοτικούς Συμβούλους και

στους πολίτες. Συνεχής ενημέρωση

των δημοτών για τα σημαντικά μα και

τα «ασήμαντα». 

► Λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμ-

μής, στην έδρα του δήμου ή στα δημοτικά

διαμερίσματα, μέσω της οποίας θα μετα-

φέρονται τα προβλήματα των πολιτών

στους αρμοδίους για άμεση αντιμετώπιση. 

► Ετήσιος τουλάχιστον δημόσιος απο-

λογισμός των πεπραγμένων του δήμου

και του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι ως

τυπικό καθήκον αλλά ως ουσία.

► Αντιμετώπιση των φορέων κατοίκων

όχι ως αναγκαίας ενόχλησης, αλλά ως

της πολυτιμότερης βοήθειας που θα

μπορούσε να έχει μία Δημοτική αρχή. 

► Διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων

για επίμαχα τοπικά θέματα, το αποτέ-

λεσμα των οποίων θα πρέπει να το

παίρνει σοβαρά υπ’ όψη η Δημοτική αρ-

χή.

3.  Οργάνωση και Διοίκηση του Δήμου
Η

εφαρμογή των αρχών
της αποτελεσματικής
διοίκησης με τη σω-

στή οργάνωση των υπηρε-
σιών είναι οι δυο βασικοί
άξονες για τη δημιουργία
ενός σύγχρονου, λειτουργι-
κού και αποτελεσματικού
Δήμου, που πρώτιστο μέλη-
μά του θα είναι η παροχή
υπηρεσιών με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των δημοτών. 

■ Θεωρούμε ότι η Δημοτική
αρχή οφείλει πριν από
οτιδήποτε άλλο να
ακούει. Οφείλει να
ακούει την αντιπολίτευ-
ση μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο, τους πολίτες
που έχουν παράπονα, εί-
τε τα εκφράζουν ατομικά
είτε συλλογικά, οφείλει
μάλιστα να επιζητεί τη
γνώμη των κατοίκων. 

■ Θέλουμε ένα δήμο κοντά
στον πολίτη, όχι με το
ρουσφέτι, αλλά με την
ανάπτυξη ενός πολύμορ-
φου και δραστήριου κινή-
ματος, που όχι μόνο θα
προτείνει, αλλά και που
θα διεκδικεί και θα ελέγ-
χει. Θέλουμε να κατοχυ-

ρώσουμε θεσμούς για
την ουσιαστική συμμετο-
χή των κατοίκων στην
διαμόρφωση της πολιτι-
κής του δήμου σε όλη
την διάρκεια της θητείας
μας και όχι μόνο την ημέ-
ρα των δημοτικών εκλο-
γών. 

Θέλουμε δημότες με ιδέ-
ες, προτάσεις, αιτήματα,
διεκδικήσεις και συλλο-
γικές δράσεις κι όχι πα-
θητικούς θεατές αποφά-
σεων που λαμβάνονται
ερήμην τους.

■ Επιθυμούμε Δήμο των πο-
λιτών και όχι όργανο της
κυβέρνησης για την επι-
βολή των κεντρικών επι-
λογών, που συνεπάγον-
ται περικοπές στα πενι-
χρά κονδύλια που διαθέ-
τει ο δήμος για αναπτυ-
ξιακές πρωτοβουλίες, για
κοινωνική υποστήριξη,
παιδεία, αθλητισμό και
έργα υποδομής.

■ Λογικές αδιαφάνειας και
«εξυπηρετήσεων ημετέ-
ρων» είναι απολύτως ξέ-
νες προς τις αρχές μας.
Η Διοίκηση του Δήμου θα

είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ και όχι για κάποι-
ους φίλους, γνωστούς ή
συγγενείς.

■ Ρατσιστικά φαινόμενα
αλλά και φασιστικές νο-
οτροπίες αποτελούν για
την κίνησή μας ξένα σώ-
ματα και θα καταπολεμη-
θούν πολιτικά και κοινω-
νικά.

Η εκτίμησή μας είναι ότι
για να λειτουργήσει αποδο-
τικά ο δήμος χρειάζεται:

► Απλοποίηση των γραφει-
οκρατικών διαδικασιών

► Εκχώρηση ουσιαστικών
αρμοδιοτήτων και πό-
ρων στα τοπικά συμβού-
λια των δημοτικών ενο-
τήτων και δέσμευση της
δημοτικής αρχής για τις
ομόφωνες αποφάσεις
που έχουν παρθεί ύστε-
ρα από συμμετοχικές
διαδικασίες.

► Διαμόρφωση και θέσπιση
συμμετοχικών διαδικα-
σιών π.χ. λαϊκές συνε-
λεύσεις με θεματικές
ενότητες, συνελεύσεις

γειτονιάς, δημοψηφίσμα-
τα (με κάλπη ή ηλεκτρο-
νικά)

► Συμμετοχικές διαδικα-
σίες κατάρτισης των
προϋπολογισμών και όχι
«έτοιμα πακέτα» που
υποβάλλονται προς έγ-
κριση από την εκάστοτε
διοίκηση

Η κίνησή μας προτείνει
μια διαφορετική οικονομική
διαχείριση και διαμόρφωση
ενός προϋπολογισμού με τη
συμμετοχή του δημότη.
Ενός προϋπολογισμού εναλ-
λακτικού με αναπτυξιακό και
κοινωνικό προσανατολισμό. 

Ο Συμμετοχικός Προ-
ϋπολογισμός είναι μια δια-
δικασία συμμετοχής των δη-
μοτών στη λήψη αποφάσε-
ων, που σχετίζονται με τους
στόχους και την κατανομή
των δημοσίων επενδύσεων
σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται
για μια συμμετοχική διαδικα-
σία διαβούλευσης που αφο-
ρά τις προτάσεις του προ-
ϋπολογισμού (σε επίπεδο
πόλης, δημοτικών και τοπι-
κών κοινοτήτων ακόμα και
δημοτικών επιχειρήσεων)

που διεξάγεται σε όλη τη
διάρκεια του έτους, με στόχο
να καταρτιστεί μια πρόταση
προϋπολογισμού για το επό-
μενο έτος διαχείρισης, που
θα έχει βάση τα αιτήματα
των δημοτών. 

► Ορθολογική διάταξη των
τεχνικών μέσων για την
αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση των προβλημά-
των της καθημερινότη-
τας με το μικρότερο δυ-
νατό κόστος

► Στελέχωση των υπηρε-
σιών με αντικειμενικά
και αξιοκρατικά κριτήρια
και αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού βά-
σει των προσόντων του
και των υπηρεσιακών
αναγκών. Επαναπροσδιο-
ρισμό του ρόλου των
υπηρεσιών και αποδέ-
σμευσή τους από το πε-
λατειακό σύστημα. 

Απαραίτητη θεωρούμε
τη στελέχωση των περιφε-
ρειακών υπηρεσιών με, τε-
χνικό κυρίως, προσωπικό,
για άμεση αντιμετώπιση
προβλημάτων.

Η υπηρεσία καθαριότη-

τας επίσης πρέπει να απο-
κεντρωθεί και όλοι οι οικι-
σμοί να διατηρούνται καθα-
ροί. 

Φυσικά έχει και ο δημό-
της ευθύνη, στο μέτρο των
δυνάμεών του, να προστα-
τεύει και να διατηρεί καθαρό
το χώρο του.

Πρέπει η αποκέντρωση
των υπηρεσιών να είναι τέ-
τοια, ώστε ο κάθε πολίτης,
σε κάθε γωνιά του δήμου, να
αισθάνεται ότι οι δημοτικές
υπηρεσίες τον καλύπτουν. 

 Εάν δεν αντιμετωπίσου-
με με επιτυχία και συνέπεια
την καθημερινότητα, έχουμε
χάσει το στοίχημα και ως
δήμος και ως κοινωνία. 

► Διακριτοί ρόλοι μεταξύ
υπαλληλικού και πολιτι-
κού προσωπικού. Η Υπη-
ρεσία του δήμου πρέπει
να λειτουργεί ανεξάρτη-
τη από την εναλλαγή των
αιρετών.

Η Υπηρεσία του Δήμου
έχει την ευθύνη της εξυπη-
ρέτησης των δημοτών στα

συνέχεια 
στην επόμενη σελίδα
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3.  Οργάνωση και Διοίκηση του Δήμου (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

πλαίσια του νόμου και θα
πρέπει να αποκτήσει συνεί-
δηση του ρόλου της. Οι αι-
ρετοί έχουν την ευθύνη λή-
ψης αποφάσεων με στόχο
την εφαρμογή των εγκεκρι-
μένων από τους δημότες πο-
λιτικών. Οι αρχές αυτές απο-
τελούν την πυξίδα της καθη-
μερινής μας δράσης για την
προσφορά ποιοτικών υπηρε-
σιών στους δημότες.

► Αξιοποίηση όλων των
σύγχρονων τεχνολογιών
για τη γρήγορη και απο-
τελεσματική εξυπηρέτη-
ση του δημότη

►Αποκεντρωτικό σύστημα
λειτουργίας. Ο δήμαρχος
θα εκχωρήσει όλους
τους τομείς εργασίας και
θα κρατήσει τον ρόλο
του υπεύθυνου συντονι-
στή των συνεργατών
του. 

Οι αντιδήμαρχοι θα ανα-
λάβουν τομείς αρμοδιοτή-
των με πλήρη εκχώρηση και
δικαίωμα υπογραφής. Ο δή-
μαρχος θα βρίσκεται καθη-
μερινά στον Δήμο, όπως και
οι αντιδήμαρχοι. Με αυτόν
τον τρόπο ο χρόνος του δη-
μάρχου θα διατίθεται για τις
επαφές με τους πολίτες, για

σχεδιασμό και προγραμμα-
τισμό των δράσεων αλλά και
για τις διεκδικήσεις κονδυ-
λίων από την Κεντρική Εξου-
σία. 

► Σωστή οργάνωση των
υπηρεσιών του δήμου.  Η
κακή οργάνωση οδηγεί
στην περιττή σπατάλη.   

Έτσι καταναλώνονται
χρήματα που μπορούσαν να
εξοικονομηθούν. 

Ενδεικτικά άμεσα θα
πρέπει να υπάρξει στην έδρα
του νέου δήμου:

● Ενίσχυση της οικονομικής
υπηρεσίας, η οποία είναι

οργανωτικά αποδυναμω-
μένη, για τη βεβαίωση και
είσπραξη εσόδων.

● Οργάνωση και μηχανορ-
γάνωση αποθηκών αναλω-
σίμων υλικών. 

Επίσης θα πρέπει να διε-
ρευνηθεί η δυνατότητα για:

● Δημιουργία πρατηρίου
καυσίμων. 

● Λειτουργία συνεργείου
συντήρησης οχημάτων.

● Δημιουργία και οργάνωση
εργοταξίου.

Παράλληλα πρέπει να
δημιουργηθούν νέες υπηρε-
σίες ή να οργανωθούν καλύ-

τερα υπάρχουσες, απαραί-
τητες στη σύγχρονη εποχή.
(μηχανοργάνωσης, περιβάλ-
λοντος, κοινωνικής πρόνοι-
ας, κ.α)

Αναγκαία θεωρούμε τη
δημιουργία Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης. Θα εξετάσουμε τις
δυνατότητες νομικές, οικο-
νομικές, κ. α. 

► Ίδρυση  ειδικού γραφεί-
ου που θα παρακολουθεί
την εξαγγελία ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων και
θα εκπονεί σχετικές με-
λέτες ένταξης. 

Στόχοι του Γραφείου Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων:

1. Η αναζήτηση προγραμ-
μάτων και η μελέτη τους.

2. Η υπόδειξη τρόπων συμ-
μετοχής του δήμου αλλά
και άλλων φορέων.

3. Η πρόταση ένταξης συγ-
κεκριμένων έργων.

4. Η συνεργασία με τους
παραγωγικούς και επι-
στημονικούς φορείς.

5. Η διάθεση σε κάθε φο-
ρέα και πολίτη των απα-
ραίτητων πληροφοριών
και των δυνατοτήτων κά-
θε προγράμματος.

Καθημερινά προβλήματα
Ε

ίναι φανερό ότι σε μια
περιοχή που ζει με την
μονοκαλλιέργεια του

τουρισμού τα έργα υποδομής
είναι μεγάλης σημασίας και
απαραίτητα.

Οι υποδομές αποτελούν
το εισιτήριο για την μελλοντι-
κή ανάπτυξη

Δυστυχώς τα έργα υποδο-
μής που αποτελούν απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την ανά-
πτυξη των κλάδων της τοπικής
οικονομίας και όχι μόνο, απο-
τελούν θέματα ξεχασμένα, όχι
ως πρόθεση αλλά ως πράξη,

από τις τοπικές αρχές κατά τα
τελευταία χρόνια.

Η άναρχη δόμηση, χωρίς
να προηγούνται υποδομές,
επιβάρυνε τα μοναδικά τοπία
του νησιού και κυρίως τις μα-
γευτικές παραλίες υποβιβά-
ζοντας και καταστρέφοντας
το φυσικό περιβάλλον.

Είναι αντίφαση για το νομό
μας  η αύξηση από τη μια των
επισκεπτών ιδίως τους καλο-
καιρινούς μήνες,  και από την
άλλη η αδυναμία των υποδο-
μών να εξυπηρετήσουν αυτή
την αύξηση.

Αυτή είναι η απλή αλήθεια:
Οι υποδομές πρέπει να προ-
ηγούνται ή να συμβαδίζουν και
όχι να έπονται των δρόμων.
Τώρα που έχουμε περισσότε-
ρους δρόμους πρόσβασης, χω-
ρίς τις άλλες απαραίτητες υπο-
δομές, τα αποτελέσματα είναι
ορατά και τραγικά.

Σε ότι αφορά στα έργα
συντήρησης και υποδομών κα-
θώς και προμήθειες παγίων
αγαθών, που είναι απαραίτητα

για τη λειτουργία του Δήμου:

● θα προταθούν έργα με
χρονικό ορίζοντα πέραν
της πενταετίας 

● θα εκπονηθούν μελέτες ου-
σιαστικές ή θα αξιοποι-
ηθούν υπάρχουσες, απ’ τις
οποίες θα προκύπτει η σκο-
πιμότητα υλοποίησης, 

● το οποιοδήποτε έργο θα
αποφασισθεί, θα σχεδια-
σθεί και θα υλοποιηθεί λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν μας τις

επιπτώσεις του στο περι-
βάλλον, 

● το προτεινόμενα έργα θα
γίνονται με ιδιαίτερη ευαι-
σθησία και γνώμονα το
κοινωνικό συμφέρον, μα-
κριά από κερδοσκοπικά
παιχνίδια, εξυπηρέτηση
ιδιωτικών συμφερόντων
και εκλογικής πελατείας. 

● Η ανάθεση, η υλοποίηση
και η παραλαβή των έργων
θα πρέπει να γίνεται με

διαφάνεια.

● Οι απευθείας αναθέσεις
έργων, που αφήνουν περι-
θώρια για κακοδιαχείριση
και πελατειακή πολιτική,
θα περιοριστούν σε αυτές
που είναι αναγκαίες σε
πραγματικά έκτακτες κα-
ταστάσεις. 

● Θα δημιουργηθεί ανεξάρ-
τητη διαπαραταξιακή αρ-
χή που θα ελέγχει την πα-
ραλαβή των έργων.

Ύδρευση
Σ

το νησί μας η Αυτοδι-
οίκηση στο σύνολό
της δεν έχει καθόλου

ασχοληθεί με τη διαχείριση
των υδάτινων πόρων, αδια-
φορώντας έτσι για την βα-
σική παράμετρο της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας και
της ισορροπίας των οικοσυ-
στημάτων.  Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι, για το σοβαρό
αυτό θέμα, δεν υπάρχουν
μελέτες!.

Η πρότασή μας (από το
2007), ο Σύνδεσμος
Ύδρευσης άμεσα να κάνει
μελέτη για τη διαχείριση
των υδάτινων πόρων του
νομού, εισακούστηκε. Έχει
μείνει όμως στα συρτάρια.

Στο άμεσο μέλλον θα
προκύψει σοβαρό πρόβλη-
μα. Παρ’ όλα αυτά μια δια-
δικασία που έπρεπε να έχει
προχωρήσει, δεν έχει καν
ενταχθεί στην ατζέντα
έστω  για συζήτηση. 

Η προσπάθεια

υλοποίησης της

μελέτης για τη

διαχείριση των

υδάτινων πόρων

είναι ασφαλώς

πρώτη

προτεραιότητα

για μας και σαν

τέτοια θα

αντιμετωπιστεί.

Σε ότι αφορά στον το-
μέα της ύδρευσης, η σημε-
ρινή κάκιστη κατάσταση, εί-
ναι αποτέλεσμα του τρόπου
με τον οποίον οι εκάστοτε
κυβερνήσεις και η μεγάλη
πλειοψηφία των δήμαρχων,
διαχειρίστηκαν το πρόβλη-
μα.

Μόνο το 1/3 περίπου
της ποσότητας του νερού
που εισέρχεται στο δίκτυο
ύδρευσης καταγράφεται
στους υδρομετρητές των
καταναλωτών. Δηλαδή τα

20  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1. Θα εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

2. Αξιοποίηση της μελέτης για τη διαχείριση των
υδάτινων πόρων του νομού (υπάρχουν μεγάλες
ποσότητες νερού στον τόπο μας που δεν αξιοποι-
ούνται.

3.  Μελέτη και κατασκευή νέου αγωγού, από Άγιο
Γεώργιο Λούρου έως το Άκτιο

4.  Αντικατάσταση Φκαι επισκευή τμημάτων του κεν-
τρικού αγωγού από Άκτιο μέχρι Αγ. Νικόλαο. 

5.  Διεκδίκηση, για τη χρηματοδότηση του έργου
εγκατάστασης του συστήματος τηλεμετρίας. 

6. Μελέτη για αντικατάσταση τμημάτων του εσωτε-
ρικού δικτύου, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις
βρίσκεται σε τραγική κατάσταση.

7.  Απομόνωση τμημάτων των δικτύων, ούτως ώστε
να μην κόβεται το νερό σε όλη την περιοχή (των
χωριών ειδικότερα) σε κάθε βλάβη.

8.  Άμεση αντικατάσταση όλων των αγωγών από
αμίαντο, καθώς και σταδιακή όλων των επιφανει-
ακών αγωγών (λάστιχα).

9.  Εκσυγχρονισμός δεξαμενών και αντλιοστασίων
και τακτικός καθαρισμός όλων των δεξαμενών.

10.  Σταδιακή αντικατάσταση από το Δήμο όλων
των συμβατικών υδρομετρητών, με αντίστοιχους

βαρέως τύπου ή και ακόμα πιο σύγχρονους, π.χ.
με GPS.

11. Λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα δια-
σφαλίζουν σε συγκεκριμένες κοινότητες ότι δεν

θα διψάσουν το καλοκαίρι (π.χ. Πόρος, Καλαμίτσι,
κ.λπ.). 

12. Ανανέωση και συμπλήρωση του εξοπλισμού
που απαιτείται, με στόχο την καλύτερη απόδοση

των εργατοτεχνιτών του δήμου.

13.  Καταγραφή και ξήλωμα όλων των παράνομων
συνδέσεων, με τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών

μηχανημάτων που δείχνουν τις παράνομες παρο-
χές.

14.  Καταγραφή όλων των καταναλωτών.

15. Καταγραφή και αποτύπωση όλου του δικτύου
(και των εσωτερικών) και των εγκαταστάσεων.

16.  Καταβολή όλων των οφειλών, ιδιαίτερα των
μεγάλων καταναλωτών.

17. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, για τη
διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

18.  Σταδιακός εξορθολογισμός της τιμολογιακής
πολιτικής (π.χ. ενιαίο πάγιο)

19. Ειδικό τιμολόγιο σε κοινωνικά αδύναμες κα-
τηγορίες συμπολιτών μας, με συγκεκριμένα κρι-

τήρια.

20.  Μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης
του νερού.  Θα προωθήσουμε τρόπους εξοικο-

νόμησης του νερού (υπάρχουν πολλοί και αποτε-
λεσματικοί), με παροχή διευκολύνσεων στους δη-
μότες και οικονομικά κίνητρα (άμεσα ή έμμεσα).!συνέχεια 

στην επόμενη σελίδα
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5TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

2/3 χάνονται, για διάφο-
ρους λόγους. 

Οι αιτίες γι’ αυτό είναι
πολλές.

α) οι διαρροές στο διάτρη-
το - απαρχαιωμένο δί-
κτυο από τον Αι Γιώργη
μέχρι τη Λευκάδα. 

β) οι διαρροές στο εσωτε-

ρικό δίκτυο, φανερές
και κρυφές. Πολλές φο-
ρές περνούν εβδομά-
δες, μέχρι κάποιο συ-
νεργείο του Δήμου να
αποκαταστήσει μια εμ-
φανή διαρροή κάποιου
σωλήνα. Για τις αφανείς
διαρροές ούτε συζήτη-
ση να γίνεται. 

γ) Οι παράνομες συνδέσεις
οι οποίες έχουν γίνει
καθεστώς στον τόπο με
την ανοχή ή την ανικα-
νότητα των εκάστοτε
δημοτικών αρχών. 

Η απερχόμενη Δημοτική
αρχή προσπάθησε, να πα-
ραχωρήσει για είκοσι χρό-

νια την ύδρευση και την
αποχέτευση της Λευκάδας
στην ΕΥΔΑΠ, με άλλα λό-
για να ιδιωτικοποιήσει ένα
βασικό κοινωνικό αγαθό
όπως είναι το νερό!

Προηγουμένως η ίδια
δημοτική αρχή εισηγήθηκε,
και αντιμετωπίστηκε θετικά
από το Δημοτικό Συμβού-

λιο, την εξέταση ίδρυσης
Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Λευκάδας. 

Η προσπάθεια της ιδιω-
τικοποίησης συνάντησε βε-
βαίως την καθολική σχεδόν
αντίδραση των πολιτών. Με
την καθοριστική συμβολή
της Κίνησής μας, μέσα από

ενημέρωση, αγωνιστικές κι-
νητοποιήσεις και δικαστικές
προσφυγές, η δημοτική αρ-
χή αναγκάστηκε να υποχω-
ρήσει «ατάκτως». Ήταν μια
περήφανη νίκη για τους πο-
λίτες  η οποία απέδειξε ότι
με ομοψυχία και αγώνα έρ-
χονται οι κατακτήσεις!

Ύδρευση (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Διάθεση υγρών αποβλήτων – Βιολογικοί καθαρισμοί
Ε

ίναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα, σε μια
περιοχή που θέλει να ζήσει από τον
τουρισμό, να μην έχει αναπτυχθεί σε

όλο το μήκος και το πλάτος των οικισμών
το δίκτυο της αποχέτευσης και η σύνδεσή
του με βιολογικούς καθαρισμούς.

● Είναι καταστροφικό σε ένα από τα
πλέον τουριστικά τμήματα του νη-
σιού Λυγιά – Νικιάνα να μη λειτουργεί
ακόμη βιολογικός καθαρισμός και
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να είναι
θαμμένα στο χώμα. Αποτελεί τερά-
στιο έλλειμμα στις υποδομές. 

● Ο Κάλαμος και ο Καστός, δυο πανέ-
μορφα νησάκια τα οποία μπορούν
να αποτελέσουν πόλους τουριστικής
ανάπτυξης, δεν έχουν σύστημα απο-

χέτευσης και φυσικά βιολογικούς κα-
θαρισμούς.

● Η ορεινή Λευκάδα στερείται αποχέτευ-
σης και Βιολογικού. Είναι απαραίτη-
τη η κατασκευή αποχέτευσης και κοι-
νού βιολογικού καθαρισμού στις δη-
μοτικές ενότητες Καρυάς και Σφα-
κιωτών 

●  Ο Βιολογικός καθαρισμός του Αγίου
Νικήτα είναι προβληματικός. 

● Ο Βιολογικός της Βασιλικής χρειάζε-
ται βελτιώσεις.

● Στον τέως δήμο Λευκάδας, δεκαπέντε
χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής
των έργων της αποχέτευσης των πα-
ραλιακών κοινοτήτων (Λυγιάς, Νι-
κιάνας), ελάχιστα έχουν υλοποιηθεί. 

● Παράλληλα απαιτείται η ολοκλήρω-
ση και η σύνδεση των αποχετεύσεων
σε Απόλπαινα, Φρύνι και Τσουκαλά-
δες.

●  Η κατάσταση που επικρατεί στο βιο-
λογικό καθαρισμό της πόλης είναι
επιεικώς κακή. Απαιτείται άμεσα η
υλοποίηση του έργου για την μετα-
τροπή του σε τριτοβάθμιο. Παράλ-
ληλα τα επεξεργασμένα λύματα πα-
ρά τις κατά καιρούς αποφάσεις και
καταδίκες εξακολουθούν να έχουν
αποδέκτη τον… δίαυλο!

Θεωρούμε πως δεν μπορεί και δεν πρέπει
(και είναι πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία) να είναι
αποδέκτης λυμάτων βιολογικού μια κλειστή
θάλασσα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση

ο δίαυλος. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση λει-
τουργεί προσθετικά, στην τεράστια οικολο-
γική καταστροφή που δημιουργεί στον ίδιο
χώρο η απόθεση των απορριμμάτων. 

● Ο βιολογικός του Νυδριού ολοκληρώ-
νεται αλλά αποτελεί «στοίχημα» για
τη νέα δημοτική αρχή η σωστή και
πλήρης λειτουργία του.

Ως νέα δημοτική αρχή θα
επιδιώξουμε να ολοκληρωθούν
τα έργα αποχετεύσεων και
βιολογικών καθαρισμών, με
ιδιαίτερη προσοχή στη
διαδικασία κατασκευής αλλά
και στους τελικούς αποδέκτες.

Διάθεση στερεών αποβλήτων – Σκουπίδια
Γ

ια το θέμα των σκουπι-
διών απαιτείται ένα συ-
νολικό σχέδιο διαχείρι-

σης, με διαφάνεια σε ότι
αφορά τις διαδικασίες του
και με παράλληλη ενημέρω-
ση των πολιτών.  Η λογική
του πολιτικού κόστους που
επικρατούσε και επικρατεί,
αποβαίνει σε βάρος  του κοι-
νωνικού οφέλους που θα
προέκυπτε από τη λύση του
προβλήματος. 

Όσοι κυβέρνησαν τις τε-
λευταίες δεκαετίες και οι εκ-
φραστές τους στην αυτοδι-
οίκηση, αφού μπάζωσαν και
κατάστρεψαν τους βιότο-
πους του ιβαριού και των
Αλυκών, κάνοντάς τους
σκουπιδότοπους, αφού πε-
ριηγήθηκαν το νομό και την
απέναντι Ακαρνανία τα τε-
λευταία πολλά χρόνια στα
χαρτιά, δεν έδωσαν καμιά
λύση στο πρόβλημα των στε-
ρεών αποβλήτων.

Οι χώροι διάθεσης απορ-
ριμμάτων στο νησί, είναι Χώ-
ροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).
Δίπλα στη πόλη για δεκαε-
τίες μπαζώνονται  οι αλυκές
και ο δίαυλος, ρυπαίνεται η
θάλασσα και καταστρέφον-
ται περιοχές ενταγμένες σε
RAMSAR και ΝATURA 2000. 

Είναι θετική η προσπά-
θεια της απερχόμενης δημο-
τικής αρχής να κλείσει τους
Χ.Α.Δ.Α. στους πρώην δή-
μους και να τις αποκαταστή-
σει, καθώς και να προχωρή-
σει και στην κατασκευή Σταθ-
μών Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων (Σ.Μ.Α.), έργα τα
οποία στηρίξαμε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς για κάθε χω-
ματερή που έκλεισε, κάποιες

παράνομες, ίσως και με την
ανοχή της δημοτικής αρχής,
άνοιξαν! 

Οι προσπάθειες για οριστι-
κή επίλυση του προβλήματος,
από τις προηγούμενες δημο-
τικές αρχές, συνάντησαν την
άρνηση της πολιτείας, που άλ-
λα έχει κατά νου… 

Συγκεκριμένα:

Η τότε δημοτική αρχή του
Καποδιστριακού δήμου της
Λευκάδας είχε προχωρήσει
(πρότασή μας) την κατα-
σκευή εντός της περιοχής
του βιολογικού, ενός εργο-
στασίου μηχανικής και βιο-
λογικής επεξεργασίας των

απορριμμάτων, ύψους
11.000.000 ευρώ, που η
απερχόμενη δημοτική αρχή
προσπάθησε επίσης να υλο-
ποιήσει.

Το αρμόδιο Υπουργείο,
μέσω του ΕΠΕΡΑ, αφού
απέρριψε την πρόταση του
Δημοτικού Συμβουλίου, απο-

δέχτηκε την υποβολή μιας
μελέτης, «παρά τις όποιες
αντιρρήσεις», για κατασκευή
ΜΟνάδας Προεπεξεργασίας
Απορριμμάτων & Κομποστο-
ποίησης (ΜΟ.Π.Α.Κ.)..

Στην πράξη αυτό σημαί-
νει ότι σε πρώτη φάση τα
σκουπίδια θα δεματοποιούν-

ται θα περιτυλίγονται με μεμ-
βράνη και θα αποθηκεύονται.
Όταν κατασκευασθεί η
ΜΟ.Π.Α.Κ. σε μέρος του ανε-
νεργού ΧΑΔΑ  Δ. Λευκάδας
στην θέση «Αλυκές» Λευκά-
δας θα ανακτώνται συσκευα-
σίες, πλαστικά, γυαλί και
χαρτί και τα οργανικά θα στα-
θεροποιούνται σε compost
που θα ραφινάρεται επί τό-
που. Θα συγκομποστοποιεί-
ται το οργανικό κλάσμα των
απορριμμάτων μαζί με τις λά-
σπες των βιολογικών καθα-
ρισμών. Το παραγόμενο com-
post θα χρησιμοποιηθεί για
την αναδάσωση των ορεινών
περιοχών της Λευκάδας (Αγ.
Ηλίας, Σταυρωτά, Μέγα
Όρος). Το υπόλειμμα της
προεπεξεργασίας και ραφι-
ναρίας (περίπου 10.000 τό-
νοι/έτος) θα μεταφέρεται με
κοντέινερς στον ΧΥΤΥ 3ης
Διαχειριστικής Ενότητας Ν.
Αιτ/νίας (απόσταση 37km
από την ΜΟΠΑΚ).  

Αυτό που εκτιμούμε ότι
θα υλοποιηθεί, είναι η προ-
μήθεια του δεματοποιητή
που απλώς θα αποθηκεύει τα
απορρίμματα στον υπάρχον-
τα χώρο με κίνδυνο να «σκά-
σουν» οι μεμβράνες περιτύ-
λιξης με ότι αυτό συνεπάγε-
ται!

Το εύλογο ερώτημα είναι,
γιατί το υπουργείο απέρριψε
την πρόταση για την μονάδα
επεξεργασίας και αντιπρό-
τεινε την κατασκευή μονά-
δας ΠΡΟεπεξεργασίας;

Η απάντηση για
μας είναι ξεκάθαρη. Η κυβέρ-
νηση στα πλαίσια ενός γενι-
κότερου σχεδιασμού που επι-
βλήθηκε από την τρόικα, σκο-
πεύει να παραχωρήσει τη
διαχείριση των απορριμμά-
των σε ιδιώτες! 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Ως Κίνηση, από το 2007 που εκ-

προσωπούμαστε στο Δ.Σ., προτείναμε

(και δημόσια με ανακοινώσεις) να

εφαρμοστεί άμεσα, ένα ολοκληρωμέ-

νο και εφαρμοσμένο σε πολλές περι-

πτώσεις μοντέλο διαχείρισης.

Το προτείνουν άλλωστε και οι τέσ-

σερις μεγάλες οικολογικές οργανώ-

σεις (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλω-

σης, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Green-

peace και WWF Ελλάς), πολιτικά κόμ-

ματα και ορίζει η οδηγία - πλαίσιο

2008/98 για την διαχείριση των απορ-

ριμμάτων. 

Το μοντέλο αυτό προβλέπει:

1. ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
δηλαδή μείωση του όγκου τους, 

2. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – π.χ. οι-

κιακή κομποστοποίηση,

3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Διαλογή των

απορριμμάτων στην πηγή, μείωση

των συμμείκτων.

4. ΑΛΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ – Στην περίπτω-

σή μας είναι η κατασκευή του ερ-

γοστασίου, με στόχο την ανακύ-

κλωση, την κομποστοποίηση και

την ενεργειακή αξιοποίηση των

απορριμμάτων,

5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ο Χώρος Υγει-

ονομικής Ταφής του Υπολείμμα-

τος (Χ.Υ.Τ.Υ.) 

Δυστυχώς στην Ελλάδα αλλά και

στη Λευκάδα, υποτιμώνται τα τέσσε-

ρα πρώτα βήματα. 

Συζητάμε μόνο για το ΠΟΥ θα θά-
ψουμε και όχι για το ΤΙ θα θάψουμε. 

Βασιζόμενοι στο παραπάνω τρόπο
διαχείρισης ζητήσαμε να αναληφθεί
πρωτοβουλία από τους εκλεγμένους
στο νομό (δημάρχους, βουλευτές)
μας ώστε: 

α)  να κατασκευασθεί κοινή σύγ-
χρονη μονάδας επεξεργασίας - ανα-
κύκλωσης των απορριμμάτων 

β) να εξευρεθεί Χώρος για την
Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμά-
των (Χ.Υ.Τ.Υ.). 

Έτσι θα επιτυγχάναμε χαμηλότε-
ρα κόστη λειτουργίας και μεταφοράς,
άρα και μικρότερη επιβάρυνση κατά
δημότη, κυρίως όμως με δεδομένο ότι
το παραγόμενο υπόλειμμα της μονά-
δας επεξεργασίας είναι σχετικά αδρα-
νές και η περιβαλλοντική επιβάρυνση
είναι μικρή, δίναμε οριστικά τέλος στο
περιβαλλοντικό έγκλημα που συντε-
λείται στο νομό.

Είναι προφανές ότι η δρομολόγη-
ση του ΜΟ.Π.Α.Κ δεν μας επιτρέπει
άμεσα την υλοποίηση του α΄ σκέλους
της πρότασης. 

Όμως ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ με όλες
μας τις δυνάμεις για την μετατροπή
του σχεδιαζόμενου ΜΟΠΑΚ σε μο-
νάδα επεξεργασίας - ανακύκλωσης
των απορριμμάτων, δεδομένου ότι
έχει δυνατότητα επέκτασης! 

Επαναφέρουμε το β΄ σκέλος της

πρότασης, για εξεύρεση χώρου στο
νομό και κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να

ανατεθεί άμεσα, μελέτη σε δημόσιο φο-

ρέα (π.χ. Πολυτεχνείο), που όποιον χώ-

ρο υποδείξει ως επιστημονικά κατάλ-

ληλο, να έχουμε δεσμευτεί όλες οι πα-

ρατάξεις να αποδεχθούμε. Είναι θετικό

το γεγονός ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο

της 5/2/2014 ο δήμαρχος δεσμεύτηκε

να φέρει μελέτη, στη διάρκεια της θη-

τείας του, για το θέμα. Συμφώνησαν με

την παραπάνω πρόταση και όλες οι δη-

μοτικές παρατάξεις!

Ως νέα δημοτική αρχή:

α) Θα υλοποιήσουμε ολοκληρω-

μένο σχέδιο ώστε η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
των απορριμμάτων να γίνει συνείδη-
ση των συμπολιτών μας. Να  ανα-

πτυχθεί σε  όλο το μήκος και το πλά-

τος του νέου δήμου, από την πόλη

μέχρι το μικρότερο χωριό. Κάθε ανα-

κυκλώσιμο υλικό που πετάγεται, είναι

μια μαχαιριά στην καρδιά του περι-

βάλλοντος. Το περιβάλλον όμως είναι

η ανάσα μας…

β) Θα προωθήσουμε την επανα-
χρησιμοποίηση των απορριμμάτων

και ως πρώτο μέτρο να εξετάσουμε

τον εφοδιασμό των νοικοκυριών με

οικιακούς κομποστοποιητές.

Όλα αυτά εξαρτώνται και από το

πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η κα-

τασκευή της ΜΟ.Π.Α.Κ..
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Καθαρισμοί
Θ

εωρούμε το ζήτημα
της καθαριότητας ως
πρόβλημα άμεσης

προτεραιότητας. Πρέπει απα-
ραιτήτως και είναι δέσμευσή
μας: 

► Να αναδιοργανωθεί η
υπηρεσία καθαριότητος,
να στελεχωθεί με το

απαραίτητο προσωπικό
και να εξοπλιστεί με τον
απαραίτητο μηχανολογι-
κό εξοπλισμό. Κάθε γω-
νιά του δήμου,  κάθε πα-
ραλία, κάθε πλαγιά πρέ-
πει να είναι πεντακάθα-
ρες.

► Να καθαρίζονται σε τα-

κτά χρονικά διαστήματα
οι σούδες και η πολιτική
του δήμου να απαγο-
ρεύει το κλείσιμό τους.

► Να επεκταθεί η υπογει-
οποίηση των κάδων,
όπου αυτό είναι εφικτό.

► Να κατασκευαστούν σύγ-
χρονα αποχωρητήρια

στην πόλη και σε τουρι-
στικούς οικισμούς.

► Να τοποθετηθούν κάδοι
και καλαθάκια (σε πυκνό-
τερα διαστήματα) σε όλες
τις παραλίες και να αδει-
άζονται καθημερινώς.

► Να τοποθετηθούν περισ-
σότερα καλαθάκια στην

πόλη και στις κοινότη-
τες. 

► Να καθαρίζονται όλες οι
κοινότητες, ανάλογα με
τις ανάγκες, με τα οχή-
ματα –  σκούπες που δια-
θέτει ο Δήμος  

Η απερχόμενη δημοτική
αρχή, με την ουσιαστική συμ-

βολή της κίνησής μας ψήφι-
σε ένα κανονισμό καθαριό-
τητας που κινείται σε θετική
κατεύθυνση. 

Δεσμευόμαστε ότι θα
τον εφαρμόσουμε αυστηρά,
σε εύλογο χρονικό διάστημα
μετά από την κοινοποίησή
του στους πολίτες!

Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ   

Για να διαφυλάξουμε, προ-
στατεύσουμε και αναδείξουμε
τη Λευκάδα θα πρέπει να καθο-
ρίσουμε χρήσεις γης. Όλα πρέ-
πει να γίνουν μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα γιατί σε λίγα
χρόνια δεν θα μιλάμε πλέον για
περιβάλλον.

Διεκδικήσαμε και διεκδικού-
με για το Νομό μας χωροταξικό
σχεδιασμό, πέρα από συμφέρον-
τα και επιλεκτικούς σχεδια-
σμούς, που θα σέβεται το περι-
βάλλον και θα έχει στόχο τον
περιορισμό της αλόγιστης ως και
άναρχης  δόμησης.

Σε ότι αφορά στα σχέδια πό-
λεων, πρέπει επιτέλους να υλο-
ποιηθούν και να προωθηθούν
υπέρ των πολλών και πέρα απ’
τα συμφέροντα των ελαχίστων.

2. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η κατάρτιση κτηματολογίου

για το νομό μας απέτυχε. Αυτό
που θα μπορούσε να γίνει ένα
εργαλείο ανάπτυξης και προστα-
σίας του περιβάλλοντος, με τα
εκατοντάδες λάθη και παραλεί-
ψεις που έγιναν κατά την κατάρ-
τισή του, γίνεται πηγή προβλη-
μάτων. Σήμερα εξωθούνται οι
συμπατριώτες μας στα δικαστή-
ρια με μεγάλα οικονομικά έξοδα
και χρονικές καθυστερήσεις, για
να διορθωθούν τα και οι παρα-
λείψεις των αρμόδιων αρχών. Οι
Τσουκαλάδες, οι Καρυώτες, οι
Σφακιώτες, η Λυγιά, κ.α., αντι-
μετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήμα-
τα.

Το τεράστιο πρόβλημα του
Κτηματολογίου χρειάζεται άμε-
ση αντιμετώπιση με παρέμβαση
από το κράτος.

3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Ο δήμος οφείλει να κλείσει

κάθε εκκρεμότητα με τις απαλ-
λοτριώσεις. Οι δημότες των
οποίων απαλλοτριώθηκε η περι-
ουσία πρέπει να αποζημιωθούν
αμέσως. Θεωρούμε αδιανόητο
να υπάρχουν εκκρεμότητες χρό-
νων σε αυτό το θέμα. Παράλλη-
λα ο δήμος οφείλει να χωροθετεί
και να απαλλοτριώνει, πάντα με
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον,
να προστατεύει τις εκτάσεις που
έχουν αποζημιωθεί και να τις
αποδίδει σε κοινή χρήση.

Θεωρούμε καθήκον μας την
ισονομία και θα την επιδιώξουμε
με όλες μας τις δυνάμεις. 

Ό
λες οι πλευρές της πολιτικής της Τ.
Α πρέπει να είναι μπολιασμένες με
την προστασία του περιβάλλοντος

και της φυσικής μας κληρονομιάς και να δια-
πνέονται από το πνεύμα της βιώσιμης ανά-
πτυξης. 

Η ανάπτυξη και η προστασία του περι-
βάλλοντος στο νομό μας ποτέ δεν ήταν εν-
ταγμένη σε ένα ολοκληρωμένο τοπικό και
περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Το κράτος που οικοδομήθηκε από τη με-
ταπολίτευση και εδώ, αυτό το πελατειακό
κράτος το πληρώνει το περιβάλλον του νο-
μού μας, οι φυσικοί μας πόροι που  είναι το
κληροδότημά μας στην επόμενη γενιά.

Η  σπάνια ομορφιά του φυσικού περιβάλ-
λοντος της Λευκάδας πρέπει πάση θυσία να
διατηρηθεί και να βελτιωθεί εκεί όπου η άναρ-
χη ανάπτυξη το κατέστρεψε ή, στην καλύτε-
ρη περίπτωση, το αλλοίωσε. 

Η προστασία των ελεύθερων χώρων που
απέμειναν, η αντίσταση απέναντι στην κυ-
ριαρχία του Ι.Χ. η υπεράσπιση του αέρα, της
θάλασσας, των παραλιών, του δάσους, κ.λ.π,
αποτελούν βασικό μέλημα όσων διεκδικούν
τον τίτλο του ενεργού πολίτη.

Εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας

Θεωρούμε κάθε δημοτική αρχή υπεύθυνη
για τη «μόρφωση» των πολιτών στα θέματα
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για κάθε
τους δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρώ-
τη αυτή θα διαπνέεται από την προσπάθεια
προστασίας του περιβάλλοντος.

Να προηγηθούμε βοηθώντας με ενημέ-
ρωση και προτρέποντας (στη βάση κινήτρων)
τους πολίτες στη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (π.χ. ηλιακή). 

Θεωρούμε πως η χρήση εναλλακτικών

μορφών ενέργειας είναι επιβεβλημένη, αν
θέλουμε να μιλάμε για περιβάλλον. Η αιολική,
η ηλιακή και κάθε άλλη εναλλακτική μορφή
ενέργειας, θα αποτελέσει για μας προτεραι-
ότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκα-
τάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
είναι ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός.

Αποφασιστικό ρόλο θα παίξει η συνεργα-
σία με τους κατοίκους και το συμφέρον του
δήμου. 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα προωθήσου-
με τα οικονομικά συμφέροντα, της όποιας
εταιρίας θελήσει να επενδύσει στον τόπο
μας.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα κλείσουμε τα
μάτια στην αλλοίωση του περιβάλλοντος και
τα αυτιά στις δίκαιες φωνές των πολιτών.

Πυροπροστασία   
Το φυσικό περιβάλλον είναι τα περιου-

σιακό μας στοιχείο. Με αυτό αναπτύσσεται
ο τομέας των υπηρεσιών και η καταστροφή
του σημαίνει αυτόματα και την οικονομική
καταστροφή του τόπου μας.

Η ορεινή Λευκάδα είναι φτωχότερη μετά
από κάποιες καταστροφικές πυρκαγιές. 

Ένα εξαιρετικής ομορφιάς και βιοποικι-
λότητας κομμάτι του νησιού δεν υπάρχει πια.  

Τίθεται ένα ερώτημα.

Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει ή
μειώσει τις συνέπειες μιας τέτοιας καταστρο-
φής;  

Θεωρούμε πως η απάντηση είναι ΝΑΙ.
Αρκεί να είχε εκπονηθεί εγκαίρως ένα καλά
οργανωμένο σχέδιο για την πυροπροστασία
του νησιού, που ποτέ δεν υπήρξε. Οι ευθύνες
είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αποδοθούν
στην πολιτεία και, κυρίως, στους τοπικούς
άρχοντες! 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστες αν-
τιπυρικές ζώνες έχουν δημιουργηθεί τα τε-
λευταία χρόνια στο νησί.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι ΚΑΝΕΝΑΣ αιρετός είτε δήμαρχος είτε
νομάρχης είτε  αντιπεριφερειάρχης, δεν διεκ-
δίκησε κονδύλια από τις κυβερνήσεις για πυ-
ροπροστασία.

Είναι πραγματικά τραγικό τα λίγα ψίχου-
λα που διαθέτει η πολιτεία στο δήμο, για την
πυροπροστασία, να έρχονται τους καλοκαι-
ρινούς μήνες. Είναι δείγμα του πόσο σοβαρά
αντιμετωπίζει το θέμα η κυβέρνηση και πόσο
το παλεύει η δημοτική αρχή.

Η θέση μας
Απαιτείται άλλη πολιτική προστασίας και

πρόληψης, έξω από την κρατούσα αντίληψη,
που αντιμετωπίζει την κατάσταση μόνον ως
κόστος.

Πυροπροστασία και πρόληψη για πλημ-
μύρες δεν υπάρχουν χωρίς επενδύσεις, χω-
ρίς έργα, δηλαδή χωρίς χρηματοδότηση. 

Είναι απαραίτητο να προστατευτούν τα
δάση της Φανερωμένης και το πράσινο της
ευρύτερης περιοχής (Φρύνι), της Απόλπαι-
νας, των Τσουκαλάδων, του Αγίου Νικήτα,
του Καλαμιτσίου, των Σκάρων, της ευρύτερης
περιοχής της Καρυάς, του Αγίου Πέτρου, του
Φτερνού, του Αθανίου το πανέμορφο και σπά-
νιο πευκοδάσος του Καλάμου κ.α. από μελ-
λοντικούς εμπρησμούς ή φυσικές καταστρο-
φές και να γίνει προσπάθεια αντικατάστασης
των κατεστραμμένων δέντρων, ειδικά στο
δάσος των Σκάρων που έχει δέντρα, όπως
το ρουπάκι και η βελανιδιά, σπάνια στη Λευ-
κάδα.

Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση
στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας για την
προστασία και την ανάδειξη των Σκάρων
(5/11/2008) η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα.

Ακόμα περιμένει την υλοποίησή της… 

Θα απαιτήσουμε:

► Ενιαίο φορέα δασοπροστασίας όπου θα
εντάσσονται η πυροσβεστική, η δασική
υπηρεσία και η τοπική αυτοδιοίκηση.

► Γενναίες επενδύσεις στο τομέα του Πε-
ριβάλλοντος. 

► Ριζικές αλλαγές στο τομέα της πρόλη-
ψης. Οι πυρκαγιές προλαμβάνονται με
έργα το χειμώνα. 

► Να εκπονηθεί  σχέδιο για την εγκατά-
σταση παρατηρητηρίων σε συγκεκριμέ-
νες θέσεις, ώστε να καλύπτεται όλο το
νησί. Το ίδιο να γίνει  σε Κάλαμο και Κα-
στό.  

► Να απαιτήσουμε να καταρτιστεί επιτέ-
λους στη χώρα μας δασολόγιο (είμαστε
η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν
υπάρχουν δασικοί χάρτες), γιατί είναι
ντροπή στο βωμό των συμφερόντων να
καταστρέφουμε τον τόπο μας, δηλαδή το
μέλλον μας.

Η ευθύνη όσων κυβέρνησαν τούτο τον
τόπο είναι τεράστια και την πληρώνει δυ-
στυχώς το φυσικό μας περιβάλλον.

► Να δημιουργηθούν, τους επικίνδυνους ει-
δικά μήνες, ομάδες εθελοντών που θα
περιπολούν σε 24ωρη βάση τα δάση και
τα επικίνδυνα για εμπρησμό μέρη. 

► Να ιδρυθούν  Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί
Σταθμοί με εκπαιδευμένους Εθελοντές
Πυροσβέστες από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία (Προβλέπεται από το Νόμο).
Την ευθύνη για τη λειτουργία αυτών των
Πυροσβεστικών Σταθμών την έχει ο δή-
μος, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία στην οποία θα υπάγονται οι
Εθελοντές Πυροσβέστες

Η
τοπική αυτοδιοίκηση έχει να δια-
δραματίσει ρόλο και μάλιστα
σπουδαίο στο χτίσιμο ενός κα-

λύτερου κόσμου, μέσα από την προ-
ώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε το-
πικό επίπεδο. Τομείς όπως η ενέργεια,
οι μεταφορές, η διαχείριση των φυσι-
κών πόρων, η διαχείριση αποβλήτων,
η κάθε είδους ρύπανση, ο αστικός σχε-
διασμός, η ενδυνάμωση των συμμετο-
χικών δημοκρατικών διαδικασιών σε
τοπική κλίμακα, αποτελούν τομείς
όπου η δράση της τοπικής αυτοδιοί-
κησης μπορεί να έχει σημαντικά απο-
τελέσματα. 

Δυστυχώς το μοντέλο ανάπτυξης
που επιλέχθηκε για το νησί μας, μόνο
αυτά τα στοιχεία δεν είχε. Προωθήθηκε
μια ανάπτυξη χωρίς μακροχρόνιο σχε-
διασμό, χωρίς τη δημιουργία υποδομών,
χωρίς προστασία του περιβάλλοντος
και τα αποτελέσματα είναι πλέον ορα-
τά. 

Τα ορεινά είναι εγκαταλελειμμένα. 

Στα παράλια επικρατεί άναρχη
«ανάπτυξη». Το πρόβλημα έχει πάρει
εκρηκτικές διαστάσεις. Στο Νυδρί π.χ.
βαρύ πυροβολικό, εδώ και πολλά χρό-
νια, για τον τουρισμό μας, δεν έχει ολο-
κληρωθεί το σχέδιο πόλης, ο βιολογι-
κός καθαρισμός, ο περιφερειακός δρό-
μος και έχει μείνει χωρίς υποδομές, στη
δίνη της ευκαιριοκρατίας και του «ότι
θέλει κάνει ο καθένας». Τα αποτελέ-
σματα είναι δυστυχώς ορατά και φο-
βούμαστε δύσκολα αντιστρέψιμα… 

Αυτό που χρειαζόμαστε, και δεν εί-
ναι καθόλου εύκολο, είναι να προωθή-
σουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικοα-
νάπτυξης, με βιώσιμο χωροταξικό σχε-
διασμό, που στόχο θα έχει μέσα από
ήπιες παρεμβάσεις και εναλλακτικές
μορφές τουρισμού να επιμηκύνει την
τουριστική περίοδο.

Επιβάλλεται επίσης βιώσιμος χω-
ροταξικός σχεδιασμός – φραγμός στα
διάφορα συμφέροντα και στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή.

συνέχεια 
στην επόμενη σελίδα
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4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ

Η διατήρηση των κοινό-
χρηστων χώρων αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα για την
προστασία του αστικού περι-
βάλλοντος και τη σημαντικό-
τερη ίσως υποχρέωση που
έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ απέ-
ναντι στους πολίτες, πάντοτε
με στόχο την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής.

Τα κοινόχρηστα πράγματα
είναι εκτός συναλλαγής και
ανήκουν είτε στο δημόσιο (αι-
γιαλός, παραλία) είτε στους
ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν
τη διαχείριση και την αξιοποί-
ηση τους κατά τρόπο που να
μην αναιρεί την κοινή χρήση
και να προάγει την κοινή ωφέ-
λεια.

Κάθε πολίτης έχει την
εξουσία να χρησιμοποιεί
ελεύθερα τους κοινόχρη-
στους χώρους, καθώς και το
δικαίωμα να απαιτεί από τους
υπεύθυνους για τη διαχείριση
τους ΟΤΑ, την προστασία της
ακώλυτης χρήσης τους όταν
αυτή παρεμποδίζεται.

Στον τόπο μας είναι πολ-
λές οι περιπτώσεις στις οποί-
ες ή αναιρείται η κοινή χρήση
ή υποβαθμίζεται ο κοινόχρη-
στος χαρακτήρας των χώρων
και δεν προάγεται η κοινή
ωφέλεια.

Η υπάρχουσα κατάσταση
υποβαθμίζει συνεχώς την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών, οι
οποίοι δεν μπορούν να ασκή-
σουν το αυτονόητο και νόμιμο
δικαίωμα τους να χρησιμοποι-
ούν και να απολαμβάνουν
τους κοινόχρηστους χώρους
της περιοχής τους.

Είναι στις προθέσεις μας
τα παρακάτω:

► Να αξιοποιήσουμε τη νέα
δυνατότητα που μας δίνει
η ίδρυση Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου, για την κα-
λύτερη οργάνωση των λι-
μανιών μα και των κοινό-
χρηστων χώρων που έως
τώρα ήλεγχε το Λιμενικό
Ταμείο.

► Η αυστηρότερη ρύθμιση
των προϋποθέσεων χορή-
γησης αδειών παραχώρη-
σης κοινόχρηστων χώρων
και κατάληψης τους με
τραπεζοκαθίσματα. Κυ-
ρίως, σε όλες τις περιπτώ-
σεις παραχώρησης χρή-
σης, να ορίζεται το μέγι-
στο ποσοστό κοινόχρη-
στου χώρου που μπορεί
να παραχωρηθεί, ώστε να
διατίθεται πάντοτε ικανό
μέρος του για την κοινή
χρήση από τους πολίτες. 

► Οι συχνότεροι έλεγχοι
στους κοινόχρηστους χώ-
ρους, ώστε να επιτυγχά-
νεται η προστασία τους
αλλά και να διαπιστώνον-
ται οι παραβάσεις.

► Η επιβολή και έγκαιρη εί-
σπραξη αυστηρών προστί-
μων, σε εκείνους που πα-
ραβιάζουν τους όρους της
άδειας παραχώρησης κοι-
νόχρηστων χώρων και κυ-
ρώσεις, όπως ανάκληση
της άδειας, σε αυτούς που

κατ' εξακολούθηση παρα-
νομούν.

► Η αύξηση του τέλους κοι-
νοχρήστων χώρων σε
όσους καταλαμβάνουν με
κλειστές κατασκευές τους
χώρους αυτούς.

Παραλίες

Η κατάσταση που, χρόνια
τώρα, επικρατεί στις παραλίες
μας, θεωρούμε ότι είναι ντρο-
πή για τον πολιτισμό μας. Η
ασυδοσία έχει φτάσει σε ορια-
κό σημείο και η κοινή αίσθηση
ότι έχουν μετατραπεί σε «ιδιο-
κτησίες» κάποιων, δεν απέχει
από την πραγματικότητα.

Ειδικότερα στις παραλίες
του δυτικού άξονα ( Κάθισμα,
Πόρτο Κατσίκι κ.λ.π), η κατά-
σταση έχει ξεφύγει από κάθε
έλεγχο! 

Η δημοτικές αρχές παίρ-
νουν «ηρωικές» αποφάσεις,
ορκίζονται αποκατάσταση της
τάξης μα μέχρις εκεί! Δεν τολ-
μούν  τα επόμενα βήματα, για-
τί απλούστατα δεν θέλουν να
χάσουν τα πολιτικά τους, κυ-
ρίως, οφέλη! 

Συμφωνούμε με την χορή-
γηση αδειών για ξαπλώστρες
και ομπρέλες, όμως σε όλα
πρέπει να υπάρχει και μέτρο.

Τα κύρια στοιχεία στη σκέ-
ψη μας, είναι:

α)  Η ανάγκη ελεύθερης
πρόσβασης των πολιτών στις
ακτές. 

β) Να τηρηθεί ο νόμος σε
ότι αφορά στην απ’ ευθείας
παραχώρηση ή στην δημο-
πράτηση.. 

γ)  Οι εκμισθώσεις να γί-
νουν με μέτρο. Το εμβαδόν
κάθε τμήματος αιγιαλού που
θα παραχωρηθεί ή θα δημο-
πρατηθεί. δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει συγκεκριμένα, ανάλογα
με την παραλία, τετραγωνικά
μέτρα.

δ)  Ο Δήμος πρέπει να
ελέγχει, με όλα τα μέσα, την
υλοποίηση των όρων μίσθω-
σης.

ε)  Στις κοινότητες, στα
όρια των οποίων βρίσκονται
οι παραλίες που εκμισθώνον-
ται, πρέπει να υπάρχει αντα-
ποδοτικότητα σε έργα, στην
παραλία και σε άλλα μέρη της
κοινότητας, σε ποσοστό μέχρι
50% των εσόδων. 

στ)  Ο Δήμος οφείλει να
παρέχει υπηρεσίες στους
λουόμενους, ανεξάρτητα από
αυτές που προσφέρουν οι επι-
χειρήσεις. (π.χ. Ντους, Τουα-
λέτες, κ.λπ.)

ζ)  Να υπάρχει ενιαία πο-
λιτική τιμών για τις εκμισθώ-
σεις. 

Θα εξετάσουμε τη δυνα-
τότητα δημιουργίας δημοτικής
επιχείρησης, που θα εκμεταλ-
λεύεται λίγες παραλίες, αφού
ζητήσουμε την παραχώρησή
τους από την Κτηματική Υπη-
ρεσία.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στον τόπο μας, δυστυχώς,

η δημοτική περιουσία παρα-
μένει ανυπεράσπιστη. Σε κάθε
γωνιά του δήμου, οι δημοτικές
εκτάσεις, έχουν γίνει έρμαιο
των «καπάτσων» γειτόνων, οι
οποίοι επεκτείνονται και κα-
ταλαμβάνουν τμήματά τους
(ή και ολόκληρες). Η επιτροπή
για την προστασία της δημο-
τικής περιουσίας, με ευθύνη
της δημοτικής αρχής, υπολει-
τούργησε τα τελευταία χρό-
νια. Η καταγραφή της δημο-
τικής περιουσίας παραμένει
ελλιπής και, παρά τις προτά-
σεις μας,  τεράστιες εκτάσεις
οι οποίες έχουν δηλωθεί στο
κτηματολόγιο από ιδιώτες ή
φορείς και ανήκουν όπως
προκύπτει από παλαιά κτημα-
τολόγια και έγγραφα στο δή-
μο, δεν διεκδικούνται!

Από την άλλη η προσπά-
θεια πώλησης (στην πραγμα-
τικότητα εκποίησης) όσο - όσο
περιουσιακών στοιχείων του
δημοσίου, και μάλιστα με δια-
δικασίες fast track μέσω ΤΑΙ-
ΠΕΔ, θα στερήσει από τη χώ-
ρα σημαντικά εργαλεία ανά-
πτυξης και στρέφεται ευθέως
εναντίον του δημοσίου συμ-
φέροντος, της ανάπτυξης του
τόπου, των κατοίκων και της
προστασίας του  φυσικού πε-
ριβάλλοντος.

Πρόκειται, στην πλειοψη-
φία τους, για περιοχές χαρα-
κτηρισμένες ως ιδιαιτέρου φυ-
σικού κάλους, εφαπτόμενες
ή εντός περιοχών προστασίας
NATURA,  στην πλειοψηφία
τους παραθαλάσσιες, οι οποί-
ες, σύμφωνα με τον τελευταίο
«αναπτυξιακό» νόμο, μπο-
ρούν κατ εξαίρεση να οικοδο-
μούνται με υψηλότερους συν-
τελεστές δόμησης και γενικό-
τερα οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες
να λειτουργούν έξω από κάθε
έλεγχο. 

Η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ
του ΑΒΚ 75, ολόκληρου του
χώρου των Παλαιών Αλυκών
δηλαδή, συμπεριλαμβανομέ-
νων και οικοπέδων που έχουν
πωληθεί (μαρίνα, ΚΤΕΛ), με-
ταβιβαστεί (1ο Δημοτικό) ή
παραχωρηθεί ( σχολεία,
ΚΤΕΟ, βιολογικός κ.λ.π), δεί-
χνει την προχειρότητα των κυ-
βερνητικών επιλογών στη
σπουδή για το ξεπούλημα των
πάντων!

Δεν παραχωρούμε σε κα-
νέναν το δικαίωμα (τώρα αλ-
λά και στο μέλλον) να πουλή-
σει, πόσο μάλλον να ξεπου-
λήσει σε τιμή ευκαιρίας, τη
δημοτική και δημόσια περι-
ουσία αφαιρώντας έτσι  τον
εθνικό – δημόσιο χαρακτήρα
της και στερώντας την από
όλο τον ελληνικό λαό. 

Μια από τις πρώτες μας
ενέργειες σαν δημοτική αρχή
θα είναι η ολοκλήρωση κατα-
γραφής της δημοτικής περι-
ουσίας, η κατοχύρωση της
και η διεκδίκηση με κάθε μέ-
σον κάθε ακινήτου που από
τα στοιχεία προκύπτει ότι εί-
ναι, εν δυνάμει, δημοτικό,
όποιος και να είναι ο «κατα-
πατητής»! 

Παράλληλα θα προσπα-
θήσουμε να αξιοποιήσουμε
τη δημόσια αυτή περιουσία,
με μόνο κίνητρο το όφελος
των δημοτών. 

6.  ΟΔΟΠΟΙΙΑ –
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Είναι γεγονός ότι η νέα
είσοδος αποτελεί μια ανα-
γκαιότητα για το νησί. Δεν
πρέπει να θεωρείται όμως και
πανάκεια ούτε έργο προτε-
ραιότητας. Με δεδομένη μά-
λιστα τη σημερινή οικονομική
συγκυρία, θεωρούμε ότι είναι
ένα έργο μη αναγκαίο. 

Οφείλουμε να εξετάσου-
με σοβαρά, μαζί με τα οφέλη
και τις συνέπειες της κατα-
σκευής της. Έχει δρομολογη-
θεί, δυστυχώς, η δημιουργία
νέας εισόδου στο νησί μέσω
υποθαλάσσιας ζεύξης.

Το έργο περιλαμβάνει:

● Την κατασκευή οδικού τμή-
ματος συνολικού μήκους
3 χλμ. Περίπου.

● Την κατασκευή υποθαλάσ-
σιας σήραγγας κάτω από
τον υφιστάμενο Δίαυλο
Λευκάδας, με τα απαραί-
τητα τεχνικά έργα εισό-
δου και εξόδου, συνολι-
κού μήκους 1,1 χλμ.

●Τη διαπλάτυνση του Διαύλου
Λευκάδας, στο τμήμα από
το τεχνικό έργο της υπο-
θαλάσσιας σήραγγας μέχρι
το κάστρο Αγ. Μαύρας,

● Την κατασκευή Τουριστι-
κού Λιμένα (Μαρίνας)
σκαφών μεγάλου μήκους
στην περιοχή του Διαύ-
λου, βορειοανατολικά του
υφιστάμενου και υπό λει-
τουργία τουριστικού λιμέ-
να σκαφών αναψυχής
Λευκάδας, εφόσον ενταχ-
θεί στο έργο παραχώρη-
σης.

Σύμφωνα με την απόφαση
του Υπουργείου Υποδομών η
δημοπράτηση για την κατα-
σκευή με τη διαδικασία της
παραχώρησης της υποθαλάσ-
σιας ζεύξης της Λευκάδας με
το Νομό Αιτωλοακαρνανίας
θα γίνει στις 13 Μαΐου 2014.

Είναι φανερή η σκοπιμό-
τητα της ημερομηνίας δημο-
πράτησης, λίγες ημέρες πριν
τις δημοτικές εκλογές.

Το έργο διάνοιξης του δι-
αύλου, είναι ένα πολύ σημαν-
τικό έργο για την ανάπτυξη
του τόπου, με το οποίο από-
λυτα συμφωνούμε.

Είναι φανερό όμως ότι μα-
ζί με την μαρίνα μεγάλων σκα-
φών δίδονται προίκα στην κα-
τασκευάστρια εταιρεία η
οποία, φοβούμαστε ότι έχει
εξ αρχής ονοματεπώνυμο! 

Είμαστε κατηγορη-
ματικά αντίθετοι με τον
σχεδιασμό που ακο-
λουθείται. 

Η υποθαλάσσια σήραγγα
δεν αποτελεί για μας προτε-
ραιότητα. Υπήρχαν και άλλες
λύσεις πολύ πιο φθηνές, τις
οποίες έχουμε από καιρό προ-
τείνει και ενδεχομένως υπάρ-
χουν και άλλες που ευχαρί-
στως μπορούμε να συζητή-
σουμε. Μία από αυτές π. χ.
μπορεί να ήταν να δημιουρ-
γηθεί η δυνατότητα μιας δεύ-
τερης γέφυρας, στο σημείο

εκείνο που  θα βγει η υποθα-
λάσσια σήραγγα, που θα
έστελνε όσους από τους επι-
σκέπτες μας το επιθυμούν, κα-
τευθείαν στην οδό Φιλοσό-
φων. Είναι ένας τρόπος πολύ
φθηνότερος και δεν συνδυά-
ζεται με όλο αυτό που έχουν
στο μυαλό τους.

Η Λευκάδα έχει ανάγκη
από υποδομές. Αν θέλουν να
δώσουν χρήματα στην Λευ-
κάδα, να τα δώσουν στις υπο-
δομές.

Η κατασκευή επίσης της
μαρίνας μεγάλων σκαφών
(100 θέσεων) δεν έχει να προ-
σφέρει σημαντικά οφέλη στον
τόπο και τους επαγγελματίες,
αντίθετα με την υπάρχουσα
μαρίνα που βοηθάει την ανά-
πτυξη. Το επιχείρημα δε, ότι
θα κατασκευασθεί προβλήτα
για να δένει κρουαζιερόπλοιο
400 επιβατών κατ’ αρχήν είναι
θετικό, όμως η πρότασή μας
για κατασκευή προβλήτας
στο «Φανάρι», που θα δίδει
τη δυνατότητα πρόσδεσης σε
κρουαζιερόπλοιο 2.000 θέσε-
ων, μπορεί να αποφέρει πολύ
περισσότερα οφέλη για τη
Λευκάδα.. Παράλληλα με το
έργο αυτό, επιτυγχάνεται και
η προστασία του διαύλου από
μελλοντικό κλείσιμο, λόγω
της φυσικής μετακίνησης της
άμμου!

Σε κάθε περίπτωση για το
θέμα της υποθαλάσσιας σή-
ραγγας, η πρόσφατη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, εί-
ναι σε θετική κατεύθυνση. 

Απαιτούμε εφ’ όσον το έρ-
γο προχωρήσει: 

● η κατασκευή να γίνει από
ευρωπαϊκά προγράμματα
ή εθνικούς πόρους.

● να μην πληρώνονται διό-
δια για τη χρήση της εισό-
δου. 

● να απόσυσχετισθεί από
την μαρίνα μεγάλων σκα-
φών. 

● να ακολουθηθεί ο αρχικός
σχεδιασμός που προβλέ-
πει κατασκευή προβλήτας
για μικρό κρουαζιερό-
πλοιο.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Το οδικό δίκτυο, επαρχια-
κό, δημοτικό, αγροτικό, αποτε-
λεί αναμφίβολα φορέα ανάπτυ-
ξης.  Κατά τούτο η Δημοτική
Αρχή οφείλει και πρέπει να το
κρατά ανοιχτό, καθαρό και λει-
τουργικό σε όλο το μήκος και
το πλάτος του νέου δήμου. 

Πιστεύουμε πως η δημι-
ουργία μιας «δημοτικής μο-
νάδας» συντήρησης του οδι-
κού δικτύου, υπό την επίβλε-
ψη των Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, είναι ο καλύτερος
τρόπος αντιμετώπισης του
προβλήματος. 

Θα επιδιώξουμε:

► τη βελτίωση του πολύ επι-
κίνδυνου οδικού άξονα
Λευκάδας - Αγίου Νικολά-
ου, Βόνιτσας, Αμφιλοχίας.

► να αντιμετωπιστούν προ-
βλήματα όπως οι παρα-
κάμψεις της πόλης της
Λευκάδας και των οικι-
σμών. 

► να γίνουν μελέτες και έργα
για την ασφάλεια του οδι-
κού δικτύου, με έμφαση
στις διαμορφώσεις των επι-
κίνδυνων διασταυρώσεων. 

► Να χρηματοδοτηθούν τα
παρακάτω έργα:

Α. Εγκάρσιος άξονας Νυ-
δρίου - Καρυάς – Ασπρο-
γερακάτων – Αγίου Νική-
τα

Β. Δρόμος  Μαραντοχώρι
– Αμμούσσω – Αγιοφύλι –
Βασιλική

Γ. Παρακάμψεις  οικισμών
με φανερή κυκλοφοριακή
δυσκολία.

► να παραμένουν ανοιχτοί και
καθαροί οι αγροτικοί δρό-
μοι.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ -
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Η αλματώδης αύξηση της
κυκλοφορίας των οχημάτων
στο νησί, με την αύξηση του
τουρισμού τα τελευταία χρό-
νια, δημιούργησε νέα δεδο-
μένα σε ότι αφορά στο κυκλο-
φοριακό πρόβλημα. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να
περιορίσουμε το ρόλο του αυ-
τοκινήτου στην πόλη και τους
τουριστικούς προορισμούς
π.χ. Νυδρί.

Η πόλη ασφυκτιά, τους
καλοκαιρινούς ιδιαίτερα μή-
νες, κάτω από το βάρος της
κυκλοφορίας χιλιάδων αυτο-
κινήτων, σε ένα ελλιπέστατο
οδικό δίκτυο. Καμία κυκλοφο-
ριακή μελέτη δεν έγινε (και
αν έγινε δεν υλοποιήθηκε)
στα χρόνια που πέρασαν, με
αποτέλεσμα οι στενοί δρόμοι
της πόλης, σε συνδυασμό με
την ασυδοσία, την έλλειψη
σήμανσης και κυκλοφοριακής
αγωγής, να εντείνουν το πρό-
βλημα ή και να το πολλαπλα-
σιάζουν.  

Οφείλουμε, σε συνεργασία
με τους επαγγελματίες και
τους κατοίκους των συγκεκρι-
μένων περιοχών, να θεσπίσου-
με ωράριο και κανόνες, για
τους καλοκαιρινούς μήνες,
ώστε οι δρόμοι να παραμένουν
κάποιες ώρες ανοικτοί, οι επι-
τηδευματίες να μη στερηθούν
έσοδα και οι κάτοικοι να αι-
σθάνονται προστατευμένοι
από την ασυδοσία. 

Είναι στις προθέσεις μας,
ως νέα δημοτική αρχή να αν-
τιμετωπίσουμε κατά προτε-
ραιότητα προβλήματα όπως: 

► Ανάθεση νέων κυκλοφο-
ριακών μελετών (ή αξιο-
ποίηση παλαιών ) και κυ-
ρίως υλοποίησή τους.

► Η αξιοποίηση των θέσεων
στάθμευσης (parking)  που
έχουν κατασκευαστεί, η
αναβάθμισή τους ώστε να
έχουν  πλήρη υποδομή και
η κατασκευή νέων στους,
τουριστικούς τουλάχι-
στον, οικισμούς.

► Την υλοποίηση και άλλων
μέτρων, όπως για παρά-
δειγμα την μεταφορά, σε
συνεργασία με το Διοικη-
τικό Συμβούλιο, της στά-
σης του ΚΤΕΛ από τον
Άγιο Μηνά σε προσφορό-
τερη θέση που δεν θα δη-
μιουργεί προβλήματα.
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Β.  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  ΑΛΙΕΙΑ

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η
Δημοτική Αρχή δεν
μπορεί να παραμένει
απαθής θεατής στο

μεγάλο θέμα της ενίσχυσης
του αγροτικού εισοδήματος.
Οι δημότες μας σε σεβαστό
ποσοστό είναι αγρότες ή αλι-
είς και θεωρούμε υποχρέωσή
μας να ασχοληθούμε με τα
προβλήματά τους.

Η συμβολή του Δήμου
πρέπει να είναι συνεχής και
συστηματική και μπορεί να
αφορά την ενημέρωση και
πληροφόρηση, την εκπαίδευ-
ση των αγροτών, την διοργά-
νωση εκδηλώσεων, εκθέσε-
ων τοπικών προϊόντων, απο-
στολών στο εξωτερικό, τις
αδελφοποιημένες πόλεις,
κ.λπ.

Για την ανάπτυξη των το-
μέων της γεωργίας, της κτη-
νοτροφίας και της αλιείας
πρέπει να ληφθούν τα μέτρα
ιδιαίτερης συμβολής και στή-
ριξης εκ μέρους του Δήμου
που προτείνουμε.  

1. Επιστημονική και όχι μό-
νο στήριξη των αγροτών
ειδικά στα θέματα της
ελιάς και του αμπελιού.

Ζητάμε ριζική αναθεώρη-
ση της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής που ξεκληρίζει
τους αγρότες. Η αναθε-
ώρηση αυτή να γίνει προς
όφελος των μικρομεσαί-
ων αγροτών και της οικο-
γενειακής γεωργίας.

2. Να υποστηριχτεί η οικο-
γενειακή αγροτική εκμε-
τάλλευση και να δημιουρ-
γηθεί ένα πανελλαδικό
σχέδιο αγροτικής ανά-
πτυξης της υπαίθρου και
στήριξης του αγροτικού
εισοδήματος.

3. Επανασύνδεση των επι-
δοτήσεων με τη παραγω-
γή και την ποιότητα των
προϊόντων. Προσπάθεια
για την παροχή κινήτρων
από την πολιτεία στην κα-
τεύθυνση ένταξης νέων
αγροτών σε αγροτικά
προγράμματα αναδιάρ-
θρωσης καλλιεργειών
(θερμοκήπια κ.λ.π), με έμ-
φαση στη βιολογική καλ-
λιέργεια.

4. Μέτωπο ενάντια στα με-
ταλλαγμένα και προσπά-
θεια για την αύξηση πα-
ραγωγής βιολογικών
προϊόντων.

5. Κάποια από τα παραγό-
μενα προϊόντα στον τόπο

μας είναι μοναδικά, όπως
οι φακές Εγκλουβής, το
σαλάμι αέρος, λαθίρια,
κ.α. Πρέπει να γίνει προ-
σπάθεια τυποποίησης και
αναγνώρισής τους ως
Προϊόντα Προστατευό-
μενης Ονομασίας Προ-
έλευσης και Προστα-
τευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης.

6.  Ενθάρρυνση και στήριξη
σε δημότες και ομάδες
δημοτών (ομάδες παρα-
γωγών) για δημιουργία
μικρών εργαστηρίων πα-
ρασκευής τοπικών παρα-
δοσιακών προϊόντων.
Ενέργειες για τόνωση
της τοπικής ζήτησης.

7. Ενίσχυση αγροκτηνοτρό-
φων και ψαράδων, κυ-
ρίως των νέων σε ηλικία,
με  ένταξη σε κοινοτικά
προγράμματα, με κατάλ-
ληλη πληροφόρηση και
απλουστευμένες διαδικα-
σίες. 

8. Επέκταση και διαρκή συν-
τήρηση των αγροτικών
δρόμων.

Για την καλύτερη απόδο-
ση στην ποσότητα και την
ποιότητα των αλιευμάτων εί-
ναι απαραίτητο :

1. Να προστατεύσουμε τις
θάλασσές μας από τη μό-
λυνση.

2. Να προστατεύσουμε τον
θαλάσσιο πλούτο από
την καταλήστευση.

3. Να ελέγχεται το μέγεθος
των αλιευμάτων και να
προστατεύεται η αναπα-
ραγωγή του γόνου.

4. Να ελέγχεται ο χώρος
αλίευσης από τις ανεμό-
τρατες.

5. Να αντιταχθούμε με όλες
μας τις δυνάμεις στο χω-
ροταξικό των ιχθυοκαλ-
λιεργειών που προωθεί-
ται από την κυβέρνηση
και καταστρέφει τους
επαγγελματίες ψαράδες
(αλλά και τον τουρισμό)
κυρίως στον Κάλαμο και
στον Καστό.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 

Τα ιχθυοτροφεία της Λευ-
κάδας αποτελούν μια από τις
ελάχιστες παραγωγικές
επενδύσεις του νομού, γι’ αυ-
τό και πρέπει να αποτελέ-
σουν μια κερδοφόρα πηγή

για το νησί. 

Δυστυχώς η έλλειψη πα-
ρέμβασης πολλά χρόνια τώ-
ρα, μέσω συγκεκριμένων έρ-
γων που απαιτούνται, τα
έχει ΑΠΑΞΙΩΣΕΙ. 

Η απαξίωση αυτή οδήγη-
σε στην περιβαλλοντική τους
υποβάθμιση και μαθηματικά
στη συρρίκνωση της παρα-
γωγής τους. 

Μια λέξη μπορεί να εκ-
φράσει την σημερινή κατά-
σταση και παράλληλα να
αναδείξει τις αιτίες της. ΕΓ-
ΚΑΤΑΛΕΙΨΗ.

• Δεν έχει γίνει κανένα έρ-
γο εκβάθυνσης κάποιων
τμημάτων τους για να
μην ψοφάνε τα ψάρια
από την παγωνιά, οι
«μπούκες» στη Γύρα δεν
έχουν ανοίξει για να ρε-
ματίζει καλύτερα το μι-
κρό ιβάρι, δεν έχει αντι-
μετωπιστεί η μόλυνση
από τα σκουπίδια που
μπαζώνουν τη θάλασσα
και τις αποχετεύσεις που
πέφτουν κατευθείαν σ’
αυτή κ.α.

•  Αυτονόητα έργα δεν σχε-
διάζεται να υλοποιηθούν
ή δεν έχουν ακόμη υλο-
ποιηθεί, όπως η εκβάθυν-
ση τμημάτων τους, η απο-
μάκρυνση της Αμμό-
γλωσσας,  κ.α.. 

• Η υπεραλίευση της
«άγριας» θάλασσας, που
από κανέναν δεν ελέγχε-
ται, οδηγεί στη δραματική
μείωση του γόνου που ει-
σέρχεται στα ιχθυοτρο-
φεία.

Η εγκατάλειψη και απα-
ξίωση τους, από αυτούς που
είχαν τις ευθύνες του τόπου
στα χέρια τους, εκτιμούμε
ότι, αν ήταν ασυνείδητη επι-
λογή, δείχνει πολιτική ανι-
κανότητα, αν ήταν συνειδη-
τή, παραπέμπει σε μεγάλες
πολιτικές ευθύνες.

Οι σκέψεις μας

Η βασική σκέψη πάνω
στην οποία πρέπει να στηριχ-
θούμε, για να πάρουμε τη κα-
λύτερη για το Δήμο απόφα-
ση, είναι να συνδυάσουμε
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ γενικότερα
της ευρύτερης περιοχής, με
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. 

Αυτοί οι δυο στόχοι, προ-
στασία – αξιοποίηση συνδέ-

ονται άρρηκτα.

α. Άμεσες
Παρεμβάσεις

Το πρώτο που απαιτείται
είναι να υπάρξουν άμεσες
παρεμβάσεις, ώστε να υπάρ-
ξουν και άμεσα αποτελέσμα-
τα.

Έχουν κατατεθεί, μέσω
της μελέτης του ιχθυολόγου
του Δήμου μια σειρά προτά-
σεις, οι οποίες πρέπει να
υλοποιηθούν το γρηγορότε-
ρο.

Π.Χ.  Εκβαθύνσεις εξωί-
βαρου, εμπλουτισμός με γό-
νο, σκέπασμα του χειμαδιού
για προστασία του γόνου,
ενίσχυση αναχωμάτων, προ-
μήθεια και αξιοποίηση κλω-
βού ή κλωβών, κ.α. Πολύ λίγα
από αυτά έχουν γίνει πράξη.

Είναι φανερό ότι, αν μι-
λάμε για μια κερδοφόρα δη-
μοτική επιχείρηση, απαιτούν-
ται μεγαλύτερα έργα. Περι-
φερειακή χωροθέτηση και
προστασία, εκβαθύνσεις σε
μεγάλα τμήματα της έκτασής
τους, δημιουργία εισόδων
από την ανοιχτή θάλασσα,
κ.α.

Δεν πρέπει όμως να φο-
βηθούμε να πάρουμε και πιο
«ριζοσπαστικά» μέτρα, όπως
πρότεινε ο ιχθυολόγος του
Δήμου, όπως το να σταματή-
σουμε την αλίευση όλων των
μικρού βάρους ψαριών ή για
μια χρονιά αν χρειασθεί να
μην αλιεύσουμε καθόλου.     

β. Φορέας
Διαχείρισης

Οι περιοχές - οικότοποι
χαρακτηρισμένες ως Natura
(οδηγία 92/43 της τότε ΕΟΚ),
στα όρια του νομού Λευκά-
δας είναι τρεις: 

α. Η περιοχή με την ονομα-
σία «Λιμνοθάλασσες στε-
νών Λευκάδας (Παλιονή-
σι – Αυλίμων) και Αλυκές
Λευκάδας» κωδικός
GR2240001. 

β. Η θαλάσσια περιοχή με
την ονομασία «Εσωτερι-
κό Αρχιπέλαγος Ιονίου»,
που περιλαμβάνει την πε-
ριοχή από τη Λυγιά, χερ-
σαία τμήματα των νησιών
(Κάλαμος, Καστός, Με-
γανήσι, Άτοκος, Αρκούδι
κ.λ.π.) και καταλήγει στην
περιοχή εκβολής του

Αχελώου.

γ. Τον ευρύτερο ορεινό όγκο
των Χορτάτων. 

Ο κρίκος που μπορεί να
συνδέσει τους στόχους προ-
στασίας – αξιοποίησης, των
ιχθυοτροφείων μα και των
άλλων περιοχών Natura και
που εντάσσεται στα πλαίσια
του μεσο-μακροπρόθεσμου
σχεδιασμού, είναι ο φορέας
διαχείρισης Natura.

Ο Φορέας Διαχείρισης εί-
ναι ένα εργαλείο που μπορεί
να συμβάλει, έχοντας την ευ-
ρύτερη εποπτεία της περιο-
χής, στην προστασία της.

Μπορεί όμως παράλληλα
να συμβάλει και στη αξιοποί-
ησή της, πάντα με όρους πε-
ριβάλλοντος. Για παράδειγ-
μα αξιοποίηση των Αλυκών
με τη δημιουργία οικολογι-
κού πάρκου και ήπιων αθλη-
τικών εγκαταστάσεων, δημι-
ουργία οικομουσείου, κ.λ.π.. 

Δυστυχώς παρά το γεγο-
νός ότι στο προηγούμενο δη-
μοτικό συμβούλιο ψηφίστη-
κε, μετά από πρότασή μας,
η σύσταση του φορέα δια-
χείρισης, οι διαδικασίες δεν
προχώρησαν, κυρίως με ευ-
θύνη της πολιτείας.  Είναι
φανερό πως η κυβέρνηση
θέλει να ακυρώσει στην πρά-
ξη την προστασία μέρους
των περιοχών Natura με την
κατασκευή, δήθεν έργων
ανάπτυξης (π.χ. υποθαλάσ-
σια σήραγγα στον Αβλέμονα,
υδατοκαλλιέργειες σε Κάλα-
μο, Καστό, κ.λ.π).

Διαδημοτική

Επιχείρηση ΟΤΑ

Ύστερα από πρότασή μας
ψηφίστηκε στο Δημοτικό
συμβούλιο του πρώην δήμου
Λευκάδας απόφαση για την
ίδρυση διαδημοτικής επιχεί-
ρησης, όπως προβλέπει ο
Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-
των. 

Η απόφαση αυτή δεν επι-
καιροποιήθηκε από τον Καλ-
λικρατικό δήμο. 

Στόχος μας είναι να την
υλοποιήσουμε με τη συνερ-
γασία πλέον του δήμου Με-
γανησίου.

Σημαντικό στοιχείο είναι
ότι αυτού του χαρακτήρα
εταιρείες, έχουν τη  δυνατό-
τητα χρηματοδότησης από
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προστασία των

ζώων

Προστατεύοντας τα ζώα
και το φυσικό τους περιβάλ-
λον προστατεύουμε την ίδια
μας τη ζωή.

Είμαστε αντίθετοι με την
ασυλοποίηση των ζώων. Τα
ζώα πρέπει να ζουν στο φυ-
σικό τους περιβάλλον.

Είμαστε αντίθετοι με την
κακοποίηση κάθε ζώου και
κατά τούτο είμαστε κατηγο-
ρηματικά αντίθετοι με την εκ-
μετάλλευση - κακοποίηση
των ζώων από τσίρκα κ.α..

Θεωρούμε επαχθές έγ-
κλημα τη δηλητηρίαση των
ζώων με δολώματα (φόλες).
Πρόκειται για κοινή δολοφο-
νία και ως τέτοια πρέπει να
αντιμετωπίζεται.

Αδέσποτα

Είναι άκρως υποκριτικό
και παράλογο ο πολίτης - κη-
δεμόνας ζώου, που σε μεγά-
λο βαθμό ευθύνεται για την
ύπαρξη αδέσποτων, να δυ-
σανασχετεί με αυτά και να
επιζητεί την εξαφάνισή τους
μέσα στα «μπουντρούμια –
κελιά» των δημοτικών κυνο-
κομείων.

Θεωρούμε ότι η διαχείρι-
ση των αδέσποτων ζώων εί-
ναι ευθύνη των δήμων. Οι δή-
μοι οφείλουν και  πρέπει να
μεριμνούν για την ευζωία
τους και παράλληλα για την
προστασία της δημόσιας
υγείας.

Τα ζητήματα στείρωσης,
σίτισης, περίθαλψης των
αδέσποτων, ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πο-
λιτών και κυρίως των μαθη-
τών, οφείλουν και πρέπει να
είναι στις  προτεραιότητές
τους.

Στα πλαίσια των δυνατο-
τήτων του δήμου, θα κάνου-
με ότι είναι δυνατόν, σε οι-
κονομικό επίπεδο και σε επί-
πεδο ενημέρωσης – ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών.

Θα συνεργαστούμε με το
Σωματείο Ζωόφιλων Λευκά-
δας και  όλους τους αρμόδι-
ους φορείς, για την ενίσχυ-
ση της δράσης του Δημοτι-
κού Κτηνιατρείου σε ότι
αφορά στη φροντίδα και την
υγεία των αδέσποτων ζώων,
αξιοποιώντας όποια προ-
γράμματα υπάρχουν.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
Τουριστική ανάπτυξη ΓΙΑ ΜΑΣ είναι μια

ανάπτυξη που είναι βιώσιμη, που ικανοποιεί
δηλαδή τις ανάγκες της παρούσας γενιάς,
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα
των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις
δικές τους ανάγκες.

Τουριστικές υποδομές είναι όλες εκείνες
οι  υποδομές που κάνουν τη ζωή σ’ έναν τόπο
ανετότερη και ελκυστικότερη. 

Με την έννοια αυτή όλες οι λειτουργικές

υποδομές, Υδρεύσεις, Αποχετεύσεις, Βιο-
λογικοί, Κυκλοφοριακά Έργα, Οικιστικές
εφαρμογές, Πολιτιστικές υποδομές, Περι-
βαλλοντικές επεμβάσεις, Αναπλάσεις χώ-
ρων κλπ έχουν μια πολύ σοβαρή τουριστική
παράμετρο και χωρίς αυτές δεν γίνεται του-
ρισμός.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να βλέπει
μακριά, πέρα από τη λογική του πολιτικού
κόστους, πέρα από τις μέχρι τώρα πρακτικές
εξυπηρέτησης και συναλλαγής. 

Δεν νοείται τουριστική ανάπτυξη με τα

σκουπίδια στην πόρτα μας, τις παραλίες μας
βρόμικες και απροστάτευτες από τους «επι-
τήδειους», με τα χωριά άναρχα δομημένα,
χωρίς δρόμους, χωρίς επαρκές δίκτυο ύδρευ-
σης, χωρίς αποχέτευση.

Είναι σημαντικό επίσης να κατανοήσου-
με πως, αν εξαφανισθούν οι πρωτογενείς
δραστηριότητες, αυτές που δημιούργησαν
τον πολιτισμό και τις παραδόσεις ενός τό-
που, η επέλαση του τουρισμού είναι αλλο-
τριωτική και επικίνδυνη.

Απαιτείται και είναι στα σχέδιά μας:

• Η προστασία  με κάθε μέσον της περι-
ουσίας του δήμου και των ιδιαιτέρου κάλ-
λους φυσικών τοπίων.

• Η ανάδειξη και η προστασία της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς. 

Στον τόπο μας και αρχιτεκτονικά μνημεία
και αρχαιολογικούς χώρους έχουμε. Θε-
ωρούμε όμως πως δεν υπήρξε πολιτική

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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προστασίας τους. Τι γίνε-
ται με τον αρχαιολογικό
χώρο στο Νυδρί, τον
Κούλμο, την αρχαία Νή-
ρικο, τα Κυκλώπεια Τεί-
χη, τη Χοιρότρυπα, τον
τάφο στον Άγιο Νικήτα,
τα ευρήματα στον Λευκά-
τα, τη σπηλιά στο Φρύνι,
το καστρομονάστηρο
στον Κάλαμο, τι γίνεται
με τα μοναστήρια, τις εκ-
κλησιές της πόλης και
των χωριών, τα διατηρη-
τέα αρχιτεκτονικά μνη-
μεία, τα σπίτια των μεγά-
λων ποιητών μας; 

● η προστασία και ανάδει-
ξη των παραδόσεων και
του λαϊκού πολιτισμού
μας. 

Η γνήσια και αυθεντική
έκφραση της κοινωνίας
του νησιού μας, αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση
για τη φυσιολογική δια-
χρονική μας εξέλιξη.

● η προστασία και ανάδει-
ξη των ορεινών παραδο-
σιακών οικισμών (Αλέ-
ξανδρος, Δρυμώνας, Νιο-
χώρι, Κολυβάτα, Πλατύ-
στομα, Ασπρογερακάτα,
Σπανοχώρι κ.λ.π) και η
διάνοιξη όλων των παλαι-
ών μονοπατιών.

● Η ανάδειξη, αξιοποίηση
και η προστασία των βιο-
τόπων του νησιού, περιο-
χών Νatura, του οροπεδί-
ου της Εγκλουβής, του
δάσους των Σκάρων, των
αλυκών κ.α.

● Οι  παρεμβάσεις στην πό-
λη και τις δημοτικές ή το-
πικές κοινότητες με τρό-
πο ώστε να γίνουν πιο ελ-
κυστικές  για τους κατοί-
κους και τους τουρίστες,
δένοντας την παράδοση
με τις σύγχρονες ανάγ-
κες. Να στραφούμε δη-
λαδή στην παράδοση με
σεβασμό σ’ αυτήν και να
εκμεταλλευτούμε τον

πλούτο της. 

Είναι στις σκέψεις μας η
δημιουργία ενός επιστημο-
νικού συμβουλίου για την
παράδοση. Έργο του η με-
λέτη των ιστορικών, αρχιτε-
κτονικών κυρίως, στοιχείων
της πόλης και των δημοτι-
κών ή τοπικών κοινοτήτων
και η προσπάθεια για τη δια-
τήρηση της παράδοσης αυ-
τής, με τη σωστή συντήρηση
των διατηρητέων κτισμάτων
και τη σωστή κατασκευή των
νέων. 

● Η παρέμβαση με ήπιες
μορφές στις παραλίες,
προκειμένου να διευκο-
λύνουμε τους λουόμε-
νους (W. C, κάδοι, νερό,
κ.λ.π), ώστε παράλληλα
να μειωθεί στο ελάχιστο
η ρύπανση.

Άμεσα θα αξιοποιηθούν
οι υπάρχουσες μελέτες
και θα γίνουν νέες για
την προστασία των
ακτών από την διάβρωση.
Ειδικότερα στον Αη Γιάν-
νη απαιτούνται γρήγορες
ενέργειες, γιατί η υποχώ-
ρηση της άμμου τείνει να
πάρει ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις.

● η προστασία και ανάδει-
ξη της παλιάς πόλης της
Λευκάδας

● η εφαρμογή πολιτικών
ήπιων μορφών μετακινή-
σεων με προτεραιότητα
στον πεζό και τον ποδη-
λάτη και ταυτόχρονη λή-
ψη μέτρων αποτροπής
της χρήσης του Ι.Χ. αυτο-
κινήτου, ιδιαίτερα στην
παλιά πόλη.

● Η δημιουργία Τουριστι-
κού Γραφείου ευρύτερης
εμβέλειας. 

Είναι απόλυτα απαραίτη-
τη υποδομή με δύο βασικούς
στόχους :

- Την άμεση σύνδεση των
μικρομεσαίων και μικρών

τουριστικών επιχειρήσε-
ων του νομού με την διε-
θνή και εσωτερική αγορά,
στα πλαίσια ενός σύγ-
χρονου ηλεκτρονικού
marketing.

- Την συλλογή, επεξεργα-
σία, οργάνωση και διάχυ-
ση τουριστικών πληροφο-
ριών με στόχο την γενι-
κότερη προβολή του νο-
μού, σε συνεργασία με
κάθε σχετικό φορέα.

● Επέκταση των θέσεων
για δωρεάν παροχή WI
FI. 

Δεδομένου ότι το διαδί-
κτυο είναι ενταγμένο στη
ζωή μας πλέον, ως απαραί-
τητο εργαλείο της δουλειάς
μας ή ως πληροφορία και επι-
κοινωνία, θεωρούμε απαραί-
τητη την προσπάθεια για πα-
ροχή δωρεάν ασύρματου WI
FI internet, σε όλες τις πε-
ριοχές του δήμου.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σκοπός μας η επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με θεματικές μορφές τουρι-
σμού, που θα καλύπτουν
όλες τις εποχές του έτους.

Θα επιδιώξουμε να προ-
ωθηθεί ένα άλλο εναλλακτι-
κό μοντέλο τουρισμού, που
θα βασίζεται στην ιδιαιτερό-
τητα του φυσικού και ιστο-
ρικού μας χώρου, και θα έχει
ως βασικούς άξονες το φυ-
σικό και οικιστικό περιβάλ-
λον, τον πολιτισμό, την πα-
ράδοση και τον σεβασμό
στον άνθρωπο. 

Αυτό απαιτεί σχεδιασμό,
κόπο, χρόνο και συνεργασία
με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς.

Θεωρούμε ότι όλοι οι εμ-
πλεκόμενοι με τον τουρισμό
φορείς, οφείλουν και πρέπει

να αναθέσουν μια εμπερι-
στατωμένη μελέτη, που θα
αφορά στα είδη τουρισμού
που μπορούν να αναπτυχ-
θούν στο νησί με σκοπό την
επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου και την αναβάθμιση
της «ποιότητας» των επισκε-
πτών.  Αυτοί είναι οι καθ’
ύλην αρμόδιοι για την προ-
ώθηση του τουριστικού προ-
ϊόντος και ο δήμος οφείλει
και πρέπει να σταθεί αρωγός
και συμπαραστάτης τους,
στα θέματα κυρίως των υπο-
δομών.

Η μελέτη στηριζόμενη
στις περιβαλλοντικές , κοι-
νωνικο – πολιτιστικές, οικο-
νομικές επιπτώσεις, θα πρέ-
πει να προτείνει συγκεκριμέ-
νους άξονες ανάπτυξης με
σκοπό την προώθηση συγκε-
κριμένων μορφών θεματικού
τουρισμού.

Τέτοιες μορφές τουρι-
σμού όπως, ο οικολογικός ,
ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος,
ο θρησκευτικός, ο μαθητι-
κός, ο τουρισμός της τρίτης
ηλικίας, η νέα μορφή τουρι-
σμού που λέγεται «διακοπές
αναψυχής και άσκησης»,
προτείνονται για μελέτη.
Αγώνες  mountain bike,
paraglide, wakeboard, kitesurf,
windsurf,  θα φέρουν «ειδι-
κευμένο» κόσμο στο νησί. Ο
καταδυτικός τουρισμός είναι
ένα από τα μεγαλύτερα tar-
get group παγκοσμίως. Είναι
εφικτό ακόμα και αυτό στη
Λευκάδα.    

Σε κάθε περίπτωση, κυ-
ρίαρχο στοιχείο της δικής
μας αντίληψης για την του-
ριστική πολιτική είναι η προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Συμπερασματικά, μιλάμε
για μια σειρά παρεμβάσεις,
με συγκεκριμένα έργα που
εξυπηρετούν τη παραπάνω
αντίληψη και παράγουν θε-
τικό αναπτυξιακό πρόσημο
για τους πολλούς.

ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
Την τελευταία 20ετία η

Λευκάδα γνώρισε μια γενική

καλυτέρευση του βιοτικού

επιπέδου της, κυρίως λόγω

του τουρισμού. 

Η μονοκαλλιέργεια του

τουρισμού όμως και οι λαν-

θασμένες επιλογές (κεντρι-

κές και τοπικές) οδήγησαν

την Ορεινή Λευκάδα στο πε-

ριθώριο της οικονομικής ανά-

πτυξης, στην πολιτιστική

απομόνωση και ουσιαστικά

στα πρόθυρα της ερήμωσης.

Τα προβλήματα παραμέ-

νουν ακέραια. 

► ο πληθυσμός μειώνεται

δραματικά και γερνάει.

Είναι χαρακτηριστική η

περίπτωση της Καρυάς

που μέσα σε μια δεκαετία

είδε τον πληθυσμό της να

μειώνεται πάνω από 40%!

► η γεωργία καταρρέει και

συμβάλλει όλο λιγότερο

στο γενικό εισόδημα.

► η ύπαιθρος λογκώνει και

οι αγροτικοί δρόμοι υπο-

βαθμίζονται από την έλ-

λειψη συντήρησης.

► η νεολαία βρίσκεται προ

αδιεξόδου, έχοντας το δί-

λημμα ανεργία ή μετανά-

στευση. 

Από ένα σχέδιο βιώσιμης

ανάπτυξης της ορεινής πε-

ριοχής θα αποκομίσει οφέλη

όλος ο νομός. 

Είναι απαραίτητη η  κα-
τασκευή του εγκάρσιου οδι-
κού άξονα που εξαγγέλλεται
εδώ και είκοσι χρόνια και
έχει γίνει «ανέκδοτο» για
τους πολίτες και κυρίως για
τους κατοίκους της ορεινής
Λευκάδας.

Σχεδιάζεται και εξαγγέλ-

λεται μισός. Ξεκινά από τη

Βαυκερή και να καταλήγει

στα Ασπρογερακάτα.

Σχεδιάζουν να περνά πά-

νω από την Καρυά και  μέσα
από τους Πηγαδισάνους.
Έτσι όμως ανεβαίνει το κό-
στος και γίνεται απαγορευ-
τική η υλοποίησή του. 

Θεωρούμε ότι στο σχε-
διασμό  πρέπει:

α)  Να ξεκινά από το Νυ-
δρί και να καταλήγει στον
Άγιο Νικήτα

β) Να περνά κάτω από
την Καρυά, μέσα από το λι-
βάδι, με παράκαμψη προς
την Καρυά.

Έτσι και πιο λειτουργικός
θα είναι και το κόστος του
περιορίζεται σημαντικά, άρα
είναι έργο υλοποιήσιμο, στις
δύσκολες οικονομικές συν-
θήκες της εποχής μας.

Επιμένουμε στην ανα-
ζωογόνηση της περιοχής
από την υλοποίηση  αναπτυ-
ξιακού έργου, δημιουργία οι-
κοτουριστικών μονάδων,
ύπαρξη πολιτιστικοτουριστι-
κών δράσεων. 

Το μεγάλο έργο της άρ-
δευσης του οροπεδίου της
Καρυάς και των Σφακιωτών
που θα μπορούσε να δώσει
μια ανάσα στην αγροτική πα-
ραγωγή και στο εισόδημα
των αγροτών και για το οποίο
δαπανήθηκαν εκατοντάδες
εκατομμύρια δραχμές με την
κατασκευή λιμνοδεξαμενής
και ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του 90, με κυβέρ-
νηση ΝΔ και συνέχεια με κυ-
βερνήσεις ΠΑΣΟΚ, εγκατα-
λείφθηκε και καταστρέφεται.
Τα αντλιοστάσια πλημμυρί-
ζουν, ο μηχανολογικός εξο-
πλισμός καταστρέφεται. Θε-
ωρούμε αυτονόητη την προ-
σπάθεια να περισωθεί και να
αξιοποιηθεί το έργο προς
όφελος των αγροτών της πε-
ριοχής, σε συνδυασμό και με
άλλες ενέργειες (αναδασμοί,
κ.λ.π.).Ο κάμπος μπορεί και
πρέπει να αναπτυχθεί και να
γίνει πόλος έλξης νέων κυ-
ρίως ανθρώπων.

Ο
πολιτισμός στη Λευκάδα είναι παρά-
δοση και έχει ιστορία. Δεν μπορεί και
δεν πρέπει να αποτελεί υπόθεση λί-

γων ανθρώπων,  μα όλης της κοινωνίας. 

Η πολιτισμική πολιτική του δήμου πρέπει:

● να έχει ταυτότητα, σχέδιο και προοπτική.

● να έχει διάρκεια και να είναι απλωμένη
στο χρόνο

● να αξιοποιεί τους νέους ανθρώπους και ιδι-
αίτερα τον φοιτητικό κόσμο που έχει χρό-
νο, διάθεση, ανάγκη, διαφορετικές αφε-
τηρίες και ενδιαφέροντα.

● να είναι αποκεντρωτική να απλώνεται δη-
λαδή σε όλους τους οικισμούς του νέου
δήμου. 

1. ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ
Το ξεκίνημα των Γιορτών προήλθε από

μια εσωτερική ανάγκη και μια ευτυχή συγκυ-
ρία ύπαρξης μιας παρέας που είχε διάθεση
να καινοτομήσει. Αγκαλιάστηκαν από την κοι-
νωνία, η οποία με την καθολική συμμετοχή
της εξέφρασε της ανάγκες της για πολιτι-
σμική δραστηριότητα.

Σήμερα ζούμε στην εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης, της εύκολης πρόσβασης στα δρώ-
μενα του κάθε τόπου, στην εποχή της τηλε-
όρασης, των δορυφορικών πιάτων και του

διαδικτύου. Τίποτα πλέον δεν μας εντυπω-
σιάζει, τίποτα δεν είναι ικανό ως θέαμα και
μόνο να μας ξαφνιάσει. 

Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Η ιστο-
ρικότητα δεν μετρά αυτονόητα και η όποια
προβολή πρέπει να συνοδεύεται απαραιτή-
τως από ποιότητα και διαφορετικότητα.

Tο μεγάλο θέμα λοιπόν είναι πόσο ο θε-
σμός βελτιώνεται με τα χρόνια και ακολουθεί
τις τάσεις και τις ανάγκες της εποχής, χωρίς
να χάνει τα βασικά του χαρακτηριστικά. 

Ο φορέας

Το Πνευματικό Κέντρο με άλλο καταστα-
τικό, θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση όλων
των πολιτιστικών εκδηλώσεων λειτουργών-
τας με πλήρη διαφάνεια. 

Η στελέχωσή του πρέπει να γίνεται μόνο
με πολιτιστικά κριτήρια. 

Η στελέχωσή του είναι απαραίτητο να
εξαρτάται από τις γνώσεις των στελεχών
του, καλλιτεχνικές ή γνώσεις της πραγματι-
κότητας, της κοινωνίας, των καλλιτεχνικών
τάσεων της εποχής, των αναζητήσεων της
σύγχρονης πολιτισμικής κοινωνίας. 

Η στελέχωση αυτή θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει άτομα από όλο το δήμο και άτομα από
αστικά κέντρα όπου υπάρχουν Λευκάδιοι. (

Αθήνα, Πάτρα κ. α)

Το Πνευματικό Κέντρο αναλαμβάνει το
βάρος των Γιορτών με στόχο:

Την επανεξέταση του θεσμού για τη βελ-
τίωσή του, με σύντομες και ανοιχτές στην
κοινωνία διαδικασίες

Την επεξεργασία ιδεών και προτάσεων
για τη χρηματοδότησή τους. 

Παράλληλα μέλημα του Δήμου πρέπει να
είναι: 

► Η Αποπεράτωση του θεάτρου. 

Η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του
υπό κατασκευή «αμαρτωλού» θεάτρου,
μια φράση μόνο μπορεί να τη χαρακτηρί-
σει. ΑΙΣΧΟΣ !!!

Δεν είναι δυνατόν ένα έργο που έχει κο-
στίσει στους πολίτες, πολλά εκατομμύρια
ευρώ, να εγκαταλείπετε με τέτοιο τρόπο.  

► Η Δημιουργία θερινού λυομένου θεάτρου,
απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εκδη-
λώσεων.  Η αλλαγή του χώρου των  εκ-
δηλώσεων έλυσε αρκετά προβλήματα και
κρίνεται θετικό βήμα, πρέπει όμως να κα-
τασκευαστεί χώρος μόνιμος με λειτουρ-
γικότητα και για το χειμώνα!

► Η εξέταση δυνατότητας δημιουργίας χώ-
ρων στέγασης των συγκροτημάτων. 

► Η Δημιουργία εργαστηριακών χώρων στο
κλειστό θέατρο, σε σχολεία κ. λ. π.

► Η Αγορά, ανακαίνιση  και αξιοποίηση πα-
ραδοσιακών κτιρίων (Βαλαωρίτη Ζαμπε-
λίων, Στάμου κ.λ.π.) καθώς και των βιβλιο-
θηκών (Χαραμόγλειος, Σβορώνου) που
παραμένουν στην εγκατάλειψή τους.

► Η Ένταξη σε προγράμματα ανάδειξης
ιστορικών κέντρων.

► Η Αξιοποίηση εναλλακτικών χώρων για
εκδηλώσεις. Τέτοιοι μπορεί να είναι π.χ.
ο χώρος του Κάστρου, δημοτικά σχολεία
στους οικισμούς κ.α.

Το φολκλόρ

Για το φεστιβάλ φολκλόρ απαιτείται η
ανανέωση και αναβάθμισή του. 

Ενδεικτικά κάποιες από τις σκέψεις μας
είναι:

Κάθε χρόνο θα επιλέγεται και θα παρου-
σιάζεται μία χώρα αναλυτικά. Θα μπορεί να
παρουσιάσει την ιστορία, τον πολιτισμό και,
φυσικά, τους χορούς της.

Τα συγκροτήματα θα παρουσιάζονται
όπως σήμερα, όμως ταυτοχρόνως θα γίνον-

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ται παρουσιάσεις, που θα

αφορούν στους χορούς, με

ιστορικά, κοινωνιολογικά και

άλλα στοιχεία τους. 

Απαραίτητη θεωρούμε

την παρουσία κάποιων συγ-

κροτημάτων στις κοινότητες

του νέου δήμου. 

2. ΑΛΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Πνευματικό Κέντρο,

θα μπορούσε να γίνει κυψέλη

δημιουργίας και δραστηριό-

τητας νέων ανθρώπων κυ-

ρίως, οι οποίοι θα ασκούνται
σε δημιουργικές τέχνες και
θα παρουσιάζουν τη δουλειά
τους στην κοινωνία της Λευ-
κάδας.

Μπορούν να δημιουργη-
θούν εργαστήρια ζωγραφι-
κής, γλυπτικής, σκίτσου,
αγιογραφίας, θεάτρου, κινη-
ματογράφου κ. α.

Απαιτείται, η σύνδεση
της λειτουργίας του Πνευ-
ματικού Κέντρου με τα σχο-
λεία του Δήμου μας, έτσι
που να αξιοποιούνται οι όποι-
ες προσπάθειες ερασιτεχνι-
κής δημιουργίας γίνονται

από τα παιδιά, αλλά και να

βρεθούν τρόποι ενθάρρυν-

σης των παιδιών σε μια τέ-

τοια κατεύθυνση. 

Είναι αυτονόητο ότι
όποιες
δραστηριότητες
έχουν αναπτυχθεί
στους πρώην
δήμους, πρέπει να
παραμείνουν και να
ενισχυθούν
περαιτέρω. 

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι

και τα Σωματεία αναλαμβά-
νουν πέρα από της δημιουρ-
γικές δραστηριότητές τους,
από μια εκδήλωση – θεσμό
για τον τόπο. (Ένωση Επτα-
νήσων, Φεστιβάλ χορωδιών,
Βαρκαρόλα, Χωριάτικος Γά-
μος, Αποκριές, Γιορτή Φακής,
Γιορτή Κρασιού  κ. α) 

Απαιτείται επίσης να στη-
ριχθούν περισσότερο άλλου
τύπου εκδηλώσεις, όπως το
Καρναβάλι.

Η όλη προσπάθεια πρέπει
να αφορά στη δημιουργία
δραστηριοτήτων για ολόκλη-
ρο το χρόνο. 

Στη βάση αυτής της λο-

γικής προτείνουμε τρεις νέ-

ους θεσμούς.

Καθιέρωση ξεχωριστού

Φεστιβάλ ερασιτεχνικής

καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Διαγωνισμό σχολικού

θεάτρου (με βραβεία και δια-

κρίσεις)    

Καθιέρωση διαγωνισμού

ποίησης (πανελλήνιας εμβέ-

λειας), λαμβανομένου υπ’

όψιν ότι είμαστε νησί μεγά-

λων ποιητών

Οι Γιορτές είναι, πρέπει

να είναι, υπόθεση όλου του
κόσμου. 

Ο πολιτισμός πρέπει να
επιστρέψει στις κοιτίδες του.
Η έτοιμη τροφή που σερβί-
ρεται (όσο καλή κι αν φαντά-
ζει) δεν μπορεί και δεν πρέ-
πει να αντισταθμίσει την προ-
σπάθεια για ερασιτεχνική δη-
μιουργία μέσα από την ανά-
πτυξη των πολιτιστικών συλ-
λόγων και όλων των φορέων
πολιτισμού του τόπου.

Τα νιάτα πρέπει να βρουν
διέξοδο στα αδιέξοδά τους
και  ο δρόμος της δημιουρ-
γίας είναι μια λύση.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Η
ερασιτεχνική ενασχόληση με τον
αθλητισμό αποτελεί μια σημαντική επι-
λογή για έναν ισορροπημένο τρόπο

ζωής. Ο Αθλητισμός  δεν είναι χόμπι, είναι
τρόπος ζωής. Κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει
να έχει πολιτική για τον αθλητισμό και για
την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
δημοτών της. 

Βασική επιδίωξή μας στον τομέα του
αθλητισμού είναι η συστηματική και οργανω-
μένη ανάπτυξη όλων των αθλητικών δρώμε-
νων του δήμου μας σε επίπεδο Μαζικού, Σω-
ματειακού και Σχολικού Αθλητισμού. 

Στην πόλη και στις κοινότητες, δεν υπάρ-
χουν σοβαρές αθλητικές υποδομές. Οι ελά-
χιστες που έχουμε δεν συντηρήθηκαν και
δεν χρησιμοποιήθηκαν ορθολογιστικά. Ο δή-
μος χρειάζεται κολυμβητήριο, βοηθητικό γή-
πεδο ποδοσφαίρου και στίβου, υπαίθρια γή-
πεδα μπάσκετ και άλλα γήπεδα για διάφορες

αθλητικές δραστηριότητες, μα προπαντός
χρειάζεται αθλητική πολιτική και κατάλλη-
λους ανθρώπους να την υλοποιήσουν.

Με στοχευμένες δράσεις αποσκοπούμε:

► Στο σχεδιασμό, τη μελέτη και τη δημιουρ-
γία αθλητικού κέντρου στην πόλη με γή-
πεδο ποδοσφαίρου (βοηθητικό), μπάσκετ,
κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο,
κ.λ.π. 

► Στη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση
των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστά-
σεων

► Στη συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία
και τους αθλητικούς φορείς του Δήμου
για την ανάπτυξη του σωματειακού αθλη-
τισμού.

► Στη δημιουργία γηπέδου Beach volley και
τη διεξαγωγή τουρνουά στα πλαίσια του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

► Στη διοργάνωση σεμιναρίων αθλητικού
περιεχομένου και υγιεινής ζωής από τον
Αθλητικό Οργανισμό του δήμου και σε
συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία. 

► Στην υλοποίηση ενημερωτικών προγραμ-
μάτων για ενήλικες και μαθητές για την
προσθετική αξία της άθλησης στη δια-
μόρφωση ενός ποιοτικού τρόπου ζωής

► Στην ενίσχυση του σωματειακού αθλητι-
σμού, ο οποίος έχει ως βάση τους αθλη-
τές – δημότες και τη δημιουργία παιδικών
ακαδημιών στα ομαδικά αθλήματα.

► Στην ιδιαίτερη ενίσχυση των σωματείων
που λειτουργούν ως φυτώρια ταλέντων.

► Τα τελευταία χρόνια το kite surf γνωρίζει
μεγάλη ανάπτυξη στο νησί μας. Τα θερ-
μικά φαινόμενα στο νησί ευνοούν την
ανάπτυξή του σε πολλές παραλίες μας.
Οφείλουμε και πρέπει να εκμεταλλευτού-

με αυτή την ευκαιρία με σωστή οργάνωση
κάποιων παραλιών, με κανόνες ασφαλεί-
ας, διακριτά όρια  και σεβασμό στους
λουόμενους. 

► Η δημιουργία ενός  πάρκου αθλητικών δρα-
στηριοτήτων είναι στις σκέψεις μας. Ένα
πάρκο με δρόμους για ποδηλασία, κιό-
σκια, περίπτερα και μονοπάτια για βόλτα. 

Ένας χώρος που βλέπουμε για τη δημι-
ουργία του είναι το δασάκι στο Φρύνι.

► Στη Λευκάδα παιζόταν το παραδοσιακό
παιχνίδι Ταμπαλί.  Όσο ζουν ακόμη άν-
θρωποι που το έπαιζαν, πρέπει να αξιο-
ποιήσουμε την ευκαιρία και να το επανα-
φέρουμε ως παραδοσιακό παιχνίδι του
τόπου. Προσπαθήσαμε να υλοποιηθεί από
το απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο (έχει
παρθεί σχετική ομόφωνη απόφαση), δυ-
στυχώς χωρίς αποτέλεσμα!είναι μια λύ-
ση.

Σ
τους μνημονιακούς καιρούς που
περνούμε, η παιδεία, μπήκε στο
Προκρούστειο κρεβάτι της τρόικα

- όχι με όρους εκπαίδευσης αλλά με
όρους οικονομικών περικοπών - και
βγήκε ανάπηρη. 

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα,

για όσους επιθυμούν μια αναβαθμισμέ-

νη δωρεάν δημόσια παιδεία και δεν την

βλέπουν ως  κομματικό – εμπορικό αλι-

σβερίσι.

Τα τελευταία χρόνια: 

► Με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» επιχειρή-
θηκε να καταργηθεί το ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων και, φυσικά, το ΤΕΙ στη Λευ-
κάδα! 

Μετά από αγωνιστικές κινητοποι-

ήσεις δεν υλοποιήθηκε η αρχική

απόφαση με σοβαρές όμως συνέ-

πειες για τους φοιτητές 

α)  Έφυγε από τη Λευκάδα το Τμήμα

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

β)  Μεταφέρθηκε το τμήμα Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων του Ληξουρίου

στη Λευκάδα και σ’ αυτό εντάχθηκε,

αλλάζοντας αντικείμενο, το υπάρ-

χον τμήμα Εφαρμογές Πληροφορι-

κής στη Διοίκηση και την Οικονομία. 

Φυσικά το ΤΕΙ  εξακολουθεί να στε-

ρείται δικής του στέγης και είναι

υποστελεχωμένο σε ότι αφορά στο

διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Δεν είναι επίσης τυχαίο που δεν

προχωρά η ανακατασκευή του Κέν-

τρου Νεότητας το οποίο παραχω-

ρήθηκε από το Δήμο, για την εγκα-

τάσταση του Τ.Ε.Ι..

► Έγινε προσπάθεια Μη Κυβερνητι-

κές Οργανώσεις να μπουν μέσα στα
σχολεία και στην εκπαίδευση των
μαθητών!

► Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε για
το Λύκειο:

1.  δημιουργεί ένα ακόμα πιο σκληρό,

ανταγωνιστικό και ταξικό σχολείο

από αυτό που ξέρουμε,

2.  διώχνει την πλειοψηφία των μαθητών

από το Λύκειο και  τους οδηγεί στη

φτηνή και υποβαθμισμένη κατάρτι-

ση.

3.  διευρύνει τις μορφωτικές ανισότητες

σε βάρος των πιο αδικημένων και

αυξάνει, σε περίοδο βαθιάς κρίσης,

ακόμη περισσότερο τις οικογενει-

ακές δαπάνες για μια παιδεία που

ταχύτατα εξελίσσεται σε προνόμιο

για λίγους.

► Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι σχολι-
κοί φύλακες και εκπαιδευτικοί του
Τεχνικού Λυκείου!

► Κλείνουν σχολικές μονάδες στο Δή-
μο μας και ο σχεδιασμός τους πε-
ριλαμβάνει περαιτέρω συρρικνώ-
σεις.

Έχουμε ανάγκη ένα σχολείο που
θα μορφώνει ουσιαστικά, θα διαπλάθει
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και
θα προετοιμάζει τα παιδιά μας για τα
γρήγορα άλματα της τεχνολογίας και
της επιστήμης. 

Θέλουμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟ
& ΔΩΡΕΑΝ, ΕΝΙΑΙΟ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ για όλα τα παιδιά έως τα 18
τους χρόνια. Δημόσιες και δωρεάν
επαγγελματικές σχολές μετά το Λύ-
κειο. Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, απο-

κλειστικά δημόσια και δωρεάν.

Κατά τούτο:

► Θα αντισταθούμε στη διάλυση του
δημόσιου σχολείου και θα στηρί-
ξουμε τους αγώνες της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας και όλης της κοι-
νωνίας για την ανατροπή αυτών
των πολιτικών.

► Διεκδικούμε «ανοιχτά» σχολεία
για όλους τους μαθητές, χωρίς τα-
ξικούς - εξεταστικούς φραγμούς
και με αξιοπρεπείς εκπαιδευτι-
κούς. 

► Αρνούμαστε το κλείσιμο των σχο-
λικών μονάδων όλων των βαθμίδων
(οδηγεί τους κατοίκους των κοινο-
τήτων να εγκαταλείπουν τα χωριά
τους) και προτάσσουμε τη δημιουρ-
γία αξιόπιστων σε υποδομές και
προσωπικό.  

► Προτείνουμε για να καλυφθούν οι
εκπαιδευτικές ανάγκες των εργα-
ζομένων μαθητών και μετά την κα-
τάργηση της Ε.ΠΑ.Σ. Λευκάδας
(απογευματινό σχολείο), την ίδρυση
Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ-
κείου (ΕΠΑ.Λ.)στη Λευκάδα.

► Αγωνιζόμαστε όχι απλώς για την
διατήρηση του ΤΕΙ Λευκάδας, αλλά
να γίνουν πράξη όλες οι προϋποθέ-
σεις που απαιτούνται, ώστε να γίνει
πραγματικότητα ένα αναβαθμισμέ-
νο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα
στα Ιόνια και το νομό μας.

► Θεωρούμε απαραίτητη τη στέγαση
του ΤΕΙ σε δικό του κτίριο και τη
στελέχωσή του με κατάλληλο δι-
δακτικό και διοικητικό προσωπι-
κό.

Υποδομές και παροχή υπηρεσιών

Η
υγεία με τους κοινωνικούς όρους που την γνω-

ρίζαμε έχει τελειώσει. Η πρωτοβάθμια φροντίδα

υγείας, υπάρχει μόνο στο μυαλό του τηλεπωλητή

βιβλίων και υπουργού υγείας. 

Το Νοσοκομείο Λευκάδας στεγάζεται σε κτίριο του

1964, πληγωμένο από τους σεισμούς (ιδιαίτερα αυτόν

του 2003). Το νοσοκομείο εξυπηρετεί όχι μόνο το νομό

Λευκάδας αλλά και τις γύρω περιοχές της Αιτωλ/νίας

λόγω της εύκολης πρόσβασης.  Το καλοκαίρι  η παροχή

υπηρεσιών γίνεται περισσότερο προβληματική λόγω

των χιλιάδων Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών.

Συνεχώς δημιουργούνται προβλήματα από την έλ-

λειψη γιατρών ειδικότητας,  με αποτέλεσμα να μην

υπάρχει κάλυψη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του

προσωπικού.

Σε ότι αφορά στο νέο Νοσοκομείο, θεωρούμε θετικό
το ότι ξεκίνησαν και προχωρούν γρήγορα τα έργα κα-
τασκευής του. Το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει, πα-
ρέχοντας αποτελεσματική περίθαλψη στους δημότες
και τους επισκέπτες του νομού. Ως νέα δημοτική αρχή
θα πιέσουμε με όλα μας τις δυνάμεις και προς πάσα
κατεύθυνση, ώστε να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει
στελεχωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, το
συντομότερο! 

Τα περιφερειακά ιατρεία αντιμετωπίζουν συνεχώς

το πρόβλημα της στελέχωσης από γιατρούς και υπο-

λειτουργούν (συνταγογράφηση). 

Το Κ. Υ. Βασιλικής οδηγείται σε κλείσιμο, αφού,

παρά την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει το δρα-

ματικά μειωμένο προσωπικό, ανταποκρίνεται με δυσκο-

λία. 

Απαιτείται άμεση έγκριση του νέου οργανισμού που

εκκρεμεί χρόνια τώρα και άμεση πρόσληψη νοσηλευ-

τικού και ιατρικού προσωπικού.

Τέλος απαιτείται η αξιοποίηση της περιουσίας του
Νοσοκομείου.
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Ε
ξαιτίας της διοικητικής
μεταρρύθμισης που
εφαρμόστηκε στο Δη-

μόσιο με το σχέδιο «Καλλι-
κράτης» και της οικονομικής
κρίσης που μαστίζει την πα-
τρίδα μας, οι Οργανισμοί Το-
πικής Αυτοδιοίκησης έχουν
βρεθεί στην πρώτη γραμμή
τής προσπάθειας διατήρη-
σης της συνοχής τού κοινω-
νικού ιστού και ταυτόχρονα
ανασυγκρότησης και ανάπτυ-
ξης της χώρας. 

Η κοινωνική πολιτική του
Δήμου δεν είναι φιλανθρω-
πία, αλλά ενδυνάμωση της
οργανωμένης κοινωνικής
αλληλεγγύης για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων
που γεννά η περιθωριοποί-
ηση, η φτώχεια, η ξενοφοβία
και οι ποικίλοι ρατσισμοί. 

Οι Δήμοι αποτελούν τον
πρώτο δέκτη κοινωνικών
προβλημάτων, λόγω της άμε-
σης επαφής τους με τον δη-
μότη. 

Βρίσκονται κοντά του
σχεδόν αμέσως μετά τη γέν-
νηση του, με τους δημοτι-
κούς βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς, μέχρι
και τα γεράματα του, με τα
Κέντρα Απασχόλησης Ηλι-
κιωμένων.

Βρίσκονται όμως κυρίως
κοντά στα αδύναμα μέλη της
κοινωνίας, δείχνοντας το αν-
θρώπινο τους πρόσωπο, πα-
ρέχοντας στήριξη σε οικογέ-
νειες σε δύσκολες στιγμές,
αλλά και με αξιόλογα προ-
γράμματα, όπως το «Βοήθεια
στο Σπίτι», που η επιβίωση
του δυστυχώς κινδυνεύει
στις μέρες μας λόγω προ-
βλημάτων χρηματοδότησης. 

Συνεργάζονται και με ορ-
γανισμούς, ώστε να προσφέ-
ρουν χειροπιαστό κοινωνικό
έργο, όπως πχ. με τον ΟΚΑ-
ΝΑ για τη δημιουργία Κέν-
τρων Πρόληψης Εξαρτησιο-
γόνων Ουσιών.

Σημαντική είναι η συνει-
σφορά των ΟΤΑ και στην εν-
σωμάτωση στην κοινωνία
των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑΜΕΑ). 

Προγράμματα ενσωμά-
τωσης, εξάλλου, πρέπει να
λειτουργούν και για τις μει-
ονότητες, ενώ οι ΟΤΑ πρέπει
να δείξουν το ευαίσθητο
τους πρόσωπο απέναντι
στους μετανάστες. 

Οι ΟΤΑ, λοιπόν, αποτε-
λούν σημαντικό παράγοντα
ενσωμάτωσης ομάδων που
βρίσκονται, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο, στο περιθώριο,
διαδραματίζοντας έτσι πρω-
ταρχικό ρόλο στη συνοχή
της τοπικής κοινωνίας.

Στην κατεύθυνση αυτή
στόχοι μας είναι:

■ Η αντιπαράθεση με την
αντίληψη της εκχώρη-
σης δημοτικών επιχειρή-
σεων σε ιδιώτες και με
τις αγοραίες πολιτικές
εμπορευματοποίησης
των κοινωνικών αγαθών.

■ Η υποστήριξη και ενίσχυ-
ση προσώπων ή ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων
που βρίσκονται στο περι-
θώριο της κοινωνίας μας
(Τρίτη ηλικία, εξαρτημένα
άτομα, θύματα κακοποί-
ησης ή διακρίσεων λόγω
φύλου ή σεξουαλικού
προσανατολισμού, τσιγ-
γάνοι, πρόσφυγες, άτομα
με ειδικές ανάγκες, μετα-
νάστες /τριες...)

Ειδικά για το θέμα των
Ρομά προτείνουμε

● Την εξεύρεση ανθρώπι-
νου χώρου για την εγκα-
τάσταση αυτών που δια-
μένουν πολλά χρόνια στη
Λευκάδα

● Την υλοποίηση προγραμ-
μάτων για την κοινωνική
ένταξη των Ρομά της πε-
ριοχής μας.

Η πολιτική μας για τον
παραπάνω τομέα δραστηριο-
τήτων θα είναι προσανατολι-
σμένη αποκλειστικά στις αν-
θρώπινες ανάγκες και στό-
χευσή μας η ποιοτική τους
αναβάθμιση και η διεύρυνση,
όπου απαιτείται. Σε κάθε πε-
ρίπτωση δεσμευόμαστε ότι
οι παραπάνω υπηρεσίες
αποτελούν αποκλειστικά και
μόνο αρμοδιότητες του Δή-
μου, που δεν εκχωρούνται
σε ιδιώτες. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α)   ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Οι συμπολίτες μας, οι γο-

νείς μας, που δούλεψαν και
προσπάθησαν για την πόλη
και τους ανθρώπους της,
εκείνοι που μας παρέδωσαν
την «σκυτάλη» της προόδου
της πόλης μας, αξίζουν του
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και
της απεριόριστης αγάπης
μας.

Ο θεσμός των ΚΑΠΗ,
αποτελεί μια ελάχιστη προ-
σφορά προς τους ανθρώ-
πους της τρίτης ηλικίας.

Την προσφορά των υπη-
ρεσιών ενός ΚΑΠΗ οφείλου-
με προς όλους τους συμπο-
λίτες μας, όλου του καποδι-
στριακού δήμου μας.

Έτσι μελετάμε την ενί-
σχυση του ΚΑΠΗ, ώστε να
εξυπηρετούνται όσον το δυ-
νατόν περισσότεροι συμπο-
λίτες, τόσον στην κυρίως πό-
λη και τις συνοικίες της, όσον
και στους οικισμούς μας.

Παράλληλα θα διερευνή-
σουμε τη δυνατότητα ίδρυ-
σης στο δήμο δεύτερου (με-
τά την Καρυά) Κέντρου Ημε-
ρήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων (ΚΗΦΗ ), γιατί θεωρούμε
πως αποτελεί μια αναγκαιό-
τητα για τους έχοντες ανάγ-
κη ηλικιωμένους, αλλά και τις
οικογένειες τους.

Τα ΚΗΦΗ παρέχουν υπη-
ρεσίες ημερήσιας φροντίδας
ηλικιωμένων ατόμων μη δυ-

νάμενων να αυτοεξυπηρετη-
θούν απόλυτα, των οποίων
το οικογενειακό περιβάλλον
που τα φροντίζει εργάζεται
ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοι-
νωνικά και οικονομικά προ-
βλήματα ή προβλήματα υγεί-
ας και αδυνατεί να ανταπο-
κριθεί στην φροντίδα τους. 

Στην κατεύθυνση αυτή
στόχοι μας είναι:

● Η συνέχιση, με όποιο κό-
στος, του προγράμματος
«βοήθεια στο σπίτι», μιας
σημαντικής κοινωνικής
παροχής. Επέκταση του
προγράμματος, έτσι που
να καλύπτονται όλα τα
άτομα που ζουν μόνα
τους, που δεν μπορούν
να φροντίσουν επαρκώς
τον εαυτό τους και που
δεν έχουν κάποιον στο
σπίτι να τα φροντίζει.

● Η καταγραφή των ηλι-
κιωμένων που ζουν μό-
νοι τους στην πόλη μας
χωρίς επαρκείς οικονομι-
κούς πόρους.

● Αύξηση των δαπανών
για την τρίτη ηλικία και
για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες σε μόνιμη  μόνι-
μη βάση, και όχι μόνο
προεκλογικά, με στόχο
τη δημιουργία ευκαιριών
φυσιολογικής και ευχάρι-
στης κοινωνικής ζωής. 

Βοήθεια 

στο σπίτι

Το πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι» λειτουργεί ως αν-
τισταθμιστικό μέτρο απέναν-
τι στη φτώχεια, στην ανέχεια
και στον κοινωνικό αποκλει-
σμό.

Δυστυχώς στην εποχή
του μνημονιακού χειμώνα
που σαρώνει (και) τους ΟΤΑ,
έγιναν τα πάντα λάστιχο, και
κυρίως οι εργασιακές σχέ-
σεις. Διάλυση δομών, διακο-
πή συμβάσεων, απαγόρευση
προσλήψεων, διαθεσιμότη-
τες και απολύσεις, οικονομι-
κή ασφυξία και άμεση ή έμ-
μεση στάση πληρωμών.

Η νέα νομική μορφή, Κοι-
νωνική Συνεταιριστική Επι-
χείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) που
θεσπίστηκε, με τον ν.
4019/2011, και που απλώνε-
ται σε όλες τις κοινωνικές
υπηρεσίες της Αυτοδιοίκη-
σης, παρουσιάστηκε ως ένα
κοινωνικό εγχείρημα της κοι-
νωνικής λεγόμενης οικονο-
μίας, ενώ στην πραγματικό-
τητα είναι ένα σχέδιο νεοφι-
λελεύθερης έμπνευσης που
έχει ως προφανή στόχο τη
διάλυση των κοινωνικών
υπηρεσιών της Αυτοδιοίκη-
σης και τη μεταβίβαση αυ-
τών στον ιδιωτικό τομέα.

Η (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) περιγρά-
φεται ως ένας αστικός συνε-
ταιρισμός κοινωνικού σκοπού
με περιορισμένη ευθύνη των
μελών του, ο οποίος διαθέτει
εκ του νόμου εμπορική ιδιό-
τητα. Συμπράττουν, δηλαδή,
τουλάχιστον 7 άτομα και το

νεοφιλελεύθερο πείραμα ξε-
κινά. Ο συνεταιρισμός αυτός,
μπορεί να συνάπτει προγραμ-
ματικές συμβάσεις με το Δη-
μόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα και τους ΟΤΑ α' και β'
βαθμού.

Αυτή λοιπόν είναι η φά-
κα. Και το τυρί… είναι η
«διάσωση» των εργαζομέ-
νων, οι οποίοι καλούνται
αναγκαστικά να συντηρή-
σουν το πείραμα. Υποταγή,
λοιπόν, ή εργασιακός θάνα-
τος! 

Τον εκβιασμό αυτόν θα
υποστούν τώρα και οι εργα-
ζόμενοι στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι». Ή υπο-
τάσσονται στο υβρίδιο των
ΚΟΙΝΣΕΠ ή ρίχνονται και αυ-
τοί στον Καιάδα της ανερ-
γίας. 

Η Δημοτική Αρχή, αν εί-
ναι ειλικρινής, οφείλει: 

► Να σταθεί δίπλα στους ερ-
γαζόμενους και να τους
στηρίξει με κάθε τρόπο. 

► Να μπει μπροστά μαζί με
τους, και να παλέψει με
όρους αγώνα και όχι με
όρους δημοσίων σχέσε-
ων.

► Να αντισταθεί στα σχέδια
διάλυσης του κοινωνικού
ρόλου της Αυτοδιοίκη-
σης.

Β)  ΑΜΕΑ
Τα άτομα με αναπηρίες,

πρέπει να έχουν ίσες ευκαι-
ρίες στην πόλη μας.

Η προσβασιμότητα σε
όλους τους χώρους θα απο-
τελέσει κυρίαρχο στοιχείο σε
σχετικές δράσεις μας.

► Στα δικαιολογητικά αδει-
οδότησης καταστήματος
θα απαιτείται βεβαίωση
ύπαρξης υποδομής προ-
σβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

► Διασφάλιση της ελευθε-
ρίας κίνησης των ΑΜΕΑ
στα πεζοδρόμια, με την
κατάλληλη ανακατα-
σκευή τους με επαρκές
πλάτος, με ράμπες κλπ..

► Αύξηση των θέσεων στάθ-
μευσης για ΑΜΕΑ, στα
διάφορα σημεία της πό-
λης.

► Στη σκέψη μας είναι η δη-
μιουργία ενός πακέτου
τουριστικής προσφοράς
για τα ΑΜΕΑ, στην παρα-
λία, με παροχή, κατόπιν
δημοπράτησης, στον
σύλλογο τους, τμήματος
παραλίας, όπου θα εγκα-
τασταθούν πλήρεις υπο-
δομές, για εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ, συμπολιτών ή
επισκεπτών. Έτσι και μια
σημαντική τουριστική πα-
ράμετρος θα καλυφθεί,
και θέσεις εργασίας για
ΑΜΕΑ θα δημιουργη-
θούν, αλλά και οικονομική
ενίσχυση στον σύλλογο
θα αποκτηθεί.

Γ) ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τα παιδιά αποτελούν το

μέλλον του τόπου και οφεί-
λουμε να τους διασφαλίσου-
με τις καλλίτερες προϋποθέ-
σεις για την ζωή τους, τις
σπουδές τους, και το περι-
βάλλον τους.

● Οι παιδικοί και βρεφονηπια-
κοί σταθμοί, είναι ανα-
γκαίοι για την ανακούφι-
ση των γονιών, οι οποίοι
καλούνται να συμβιβά-
σουν τις εργασιακές υπο-
χρεώσεις με την επιμέ-
λεια,  ανατροφή και δια-
παιδαγώγηση των παι-
διών τους.

Εμείς πιστεύουμε ότι
όλοι οι γονείς που θέ-
λουν πρέπει να μπορούν
να γράφουν τα παιδιά
τους στους παιδικούς
σταθμούς, ανεξάρτητα
αν η μητέρα φαίνεται ότι
εργάζεται ή όχι. Και αυτό
διότι άλλες δεν παίρνουν
ένσημα και άλλες ψά-
χνουν για δουλειά χωρίς
να βρίσκουν. 

Θα μελετήσουμε τις
ανάγκες και θα προσπα-
θήσουμε να ικανοποι-
ήσουμε όλες τις αιτήσεις
των εργαζομένων γονέ-
ων.

Δυστυχώς οι κυβερνητι-
κές πολιτικές των τελευ-
ταίων χρόνων έχουν κα-
ταφέρει την μείωση των
θέσεων παιδικών σταθ-
μών, κάτι που αρνούμα-
στε να αποδεχθούμε. 

● Οι παιδότοποι, όπου τα
παιδιά μας θα μπορούν να
ασχοληθούν με το παιχνί-
δι, απαραίτητη παράμε-
τρο της παιδικής ζωής,
πρέπει να υπάρχουν σε
κάθε γειτονιά της πόλης
και σε κάθε οικισμό που
υπάρχουν παιδιά.

Είτε σε ελεύθερες οικο-
πεδικές επιφάνειες, είτε σε
δημοτικούς κλειστούς χώ-
ρους, είτε σε αυλές σχολεί-
ων, είτε σε μισθωμένους
ελεύθερους ή κλειστούς χώ-
ρους, οφείλουμε να ιδρύσου-
με παιδότοπους και να τους
προσφέρουμε δωρεάν στα
παιδιά. 

Δ) ΝΕΟΛΑΙΑ
Η νεολαία μας αποτελεί

ένα σημαντικό μέρος του
πληθυσμού του δήμου μας. 

Τα προβλήματα της είναι
γνωστά και αναφέρονται
στην ανεργία, στον ελεύθερο
χρόνο, στην παιδεία – μόρ-
φωση, κλπ.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
κατά την άποψή μας οφείλει
να παρεμβαίνει, με βάση τις
δυνατότητές της.

Προτείνουμε, ως ένα
δείγμα της αντίληψής μας,
την ανάπτυξη των παρακάτω
πρωτοβουλιών:

► Λειτουργία επί της ουσίας
του Δημοτικού Συμβου-
λίου Νέων, με άμεση
εκλογή, με παράλληλη
θεσμοθέτηση σημαντικών
αρμοδιοτήτων στα ζητή-

ματα που τους αφορούν.

► Εκστρατεία ενημέρωσης
κατά των ναρκωτικών
και του αλκοολισμού και
ενίσχυση της πρόληψης,
σε συνεργασία με τον το-
πικό ΟΚΑΝΑ και άλλους
φορείς. Ενημέρωση των
νέων για τα μεγάλα προ-
βλήματα των μολυσματι-
κών ασθενειών με κάθε
πρόσφορο μέσον. (Ημε-
ρίδες, φυλλάδια κ. λ. π) 

► Διερεύνηση της δυνατό-
τητας χορήγησης ΚΑΡ-
ΤΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ σε νέους
που αντιμετωπίζουν σο-
βαρά οικονομικά προβλή-
ματα (π.χ. ανέργους). Με
την κάρτα θα τους παρέ-
χεται η δυνατότητα ελεύ-
θερης εισόδου σε εκδη-
λώσεις, δωρεάν ή με έκ-
πτωση χορήγηση βιβλίων
και γραφικής ύλης κ. λ. π

► Να ενισχυθεί η ερασιτε-
χνική δημιουργία στα
χωριά και οι τοπικοί πο-
λιτιστικοί σύλλογοι. Να
ενισχυθούν οι  υπάρχου-
σες βιβλιοθήκες και πα-
ράλληλα να ιδρυθούν νέ-
ες. 

► Αξιοποιώντας τα ευρωπαϊ-
κά προγράμματα, αλλά
και πόρους του δήμου και
οποιαδήποτε άλλη πηγή,
θα υλοποιηθούν τοπικά
προγράμματα απασχόλη-
σης. Δημοτικά έργα, προ-
ϋπολογισμού που επιτρέ-
πεται η απ’ ευθείας ανά-
θεση, θα ανατίθενται σε
ομάδες νέων, για την
απασχόληση τους.

► Ασύρματο δίκτυο για in-
ternet σε όλο το Δήμο.
Ηλεκτρονική γραμμή πα-
ραπόνων και  καταγγε-
λιών  για  την καταγραφή
και τη διεκπεραίωση των
λειτουργικών προβλημά-
των του Δήμου.

► Θεωρούμε πολύ σημαντι-
κή, για τους νέους ιδιαί-
τερα ανθρώπους, την
προώθηση της ιδέας του
εθελοντισμού σε μια σει-
ρά θέματα (π.χ. περιβαλ-
λοντικά, πολιτιστικά). 

Ε)  ΑΠΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Στις σημερινές δύσκολες

οικονομικές συνθήκες της
παγκοσμιοποιημένης οικονο-
μίας, όπου ολόκληροι κλάδοι
της οικονομίας στη χώρα μας
καταρρέουν και όπου η ανερ-
γία κορυφώνεται, υπάρχουν
δίπλα μας άνθρωποι με διά-
θεση για δουλειά, που έχουν
άθελά τους σπρωχτεί στο οι-
κονομικό περιθώριο. Είναι
ανάγκη ο Δήμος να κάνει ότι
μπορεί για να επιταχύνει την
ένταξη αυτών των ανθρώπων
στην παραγωγική διαδικασία.
Παράλληλα ο Δήμος θα πρέ-
πει να βοηθήσει του άπορους
κατοίκους στην αντιμετώπιση
των βασικών βιοτικών τους

συνέχεια 
στην επόμενη σελίδα
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αναγκών. 

Βάζουμε τους εξής στό-
χους για τους άπορους και
άνεργους κατοίκους: 

● Καταγραφή των μακρο-
χρόνια άνεργων (άνεργοι
πάνω από ένα χρόνο) και
των οικονομικά ασθενέ-
στερων κατοίκων που
χρειάζονται στήριξη. 

● Προσλήψεις στις υπηρε-
σίες του Δήμου με κριτή-
ριο τον χρόνο ανεργίας
και την οικονομική κατά-
σταση, στις περιπτώσεις
που αυτό επιτρέπεται
από τον ΑΣΕΠ.

● Καμία συμμετοχή του
Δήμου σε τοπικά σύμφω-
να απασχόλησης, που
έχουν στόχο το μοίρασμα
της ανεργίας και τη μεί-
ωση του μισθολογικού
κόστους.

● Έμπρακτη συμπαράστα-
ση του Δήμου στις κινη-
τοποιήσεις των κατοίκων
ενάντια στην ακρίβεια,
την αισχροκέρδεια, τη
διάλυση του ασφαλιστι-
κού, την ελαστικοποίηση
του ωραρίου, τους μι-
σθούς και τις συντάξεις
πείνας, τις ιδιωτικοποι-
ήσεις πλουτοπαραγωγι-
κών πηγών και κοινωνι-
κών υπηρεσιών. 

12
μέτρα

στήριξης

για τους

πολίτες

που πλήττονται

από την κρίση

Ζούμε ημέρες κρίσης και
οφείλουμε να λάβουμε άμε-
σα μέτρα στήριξης για τους
κατοίκους του Δήμου Λευκά-
δας που πλήττονται άμεσα
απ' την κρίση.

Προτείναμε, στο Δημο-
τικό Συμβούλιο του δήμου
Λευκάδας, τη λήψη συγκε-
κριμένων μέτρων αρωγής
των δημοτών που αντιμετω-
πίζουν το άμεσο οικονομικό
πρόβλημα με τα νέα μέτρα.
Είναι αυτονόητο ότι επιμέ-
νουμε σε αυτά και κάτω από
τις νέες συνθήκες στο δήμο.

Ειδικότερα, οι προτάσεις
μας περιλαμβάνουν τα παρα-
κάτω: 

1. Μείωση δημοτικών τε-
λών για τους ανέργους. 

2. Κατάργηση των τρο-
φείων στους βρεφονη-
πιακούς σταθμούς και
των συνδρομών στα
προγράμματα των Νομι-
κών Προσώπων Δημοσί-
ου Δικαίου, εκτός αυτών
που διαθέτουν υψηλά ει-
σοδήματα.

3. Διευκόλυνση των ερ-
γαζόμενων και ανέργων
γυναικών με ανάπτυξη
προγραμμάτων δημιουρ-
γικής απασχόλησης τις
απογευματινές ώρες, 

4. Στελέχωση γραφείου
ανέργων. Σύνδεση με
τοπικές επιχειρήσεις και

τον ΟΑΕΔ. Διευκόλυνση
ανέργων για ανεύρεση
εργασίας, ένταξη τους
σε επιδοτούμενα προ-
γράμματα επαγγελματι-
κής κατάρτισης. 

5.  Καμιά απόλυση εργα-
ζόμενου από το δήμο
μετά τη ψήφιση του
«Καλλικράτη». 

6. Στελέχωση εθελοντι-
κής ιατρικής ομάδας για
δωρεάν ιατρικούς προ-
ληπτικούς ελέγχους, σε
ανέργους και απόρους
που χάνουν το δικαίωμα
περίθαλψης στην πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγεί-
ας του ΙΚΑ και του ΕΣΥ. 

7. Ενίσχυση δημιουργίας
ανταλλακτικών μορφών
οικονομίας και δημιουρ-
γία κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας με στόχο τη

διευκόλυνση των ανέρ-
γων και των απόρων. 

8. Διερεύνηση δημιουρ-
γίας νέων δραστηριοτή-
των κοινωνικού χαρα-
κτήρα (κοινωνικού φαρ-
μακείου, συσσίτια για
απόρους κ.α. 

9 .  Αναστολή πληρωμής
των χρεών προς τον δή-
μο -χωρίς προσαυξή-
σεις- των ανέργων και
των απόρων συμπολιτών
μας που δηλώνουν σχε-
τική αδυναμία (με συγ-
κεκριμένα κριτήρια). 

10.  Κατάργηση για
ανέργους του εισιτη-

ρίου του Δημοτικού Κι-
νηματογράφου.

11. Έκδοση «Κάρτας
Κοινωνικής Συμπα-

ράστασης» με δικαιού-

χους τους: συνταξιού-
χους του ΟΓΑ, Δικαιού-
χους του ΕΚΑΣ, Από-
ρους της Πρόνοιας, τρί-
τεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες και ΑΜΕΑ. 

Με την «Κάρτα Κοινωνι-
κής Συμπαράστασης» θα
παρέχονται προνομια-
κές τιμές και εκπτώσεις
στους κατόχους της σε
συνεργασία με την τοπι-
κή αγορά. 

12. Στήριξη της τοπικής
αγοράς με μέτρα και

πρωτοβουλίες ,  όπως
την πλήρη απαλλαγή
από δημοτικά τέλη για
τρία χρόνια, στις τις νέ-
ες επιχειρήσεις που θα
έχουν ως έδρα μη του-
ριστικά χωριά του Δή-
μου.

Μέσα από αυτές τις λει-
τουργίες και πολιτικές της
η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δί-
πλα και μαζί με τον πολίτη
μπορεί να συγκροτεί απαν-
τήσεις στην σκληρή του κα-
θημερινότητα, να χτίζει
υποδομές, να σχεδιάζει και
να επιχειρεί βήματα στο
μέλλον, να αλλάζει τους συ-
σχετισμούς, να οργανώνει
αντιστάσεις, να επιχειρεί
υπερβάσεις.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

● Η υποστελέχωση των Αστυ-
νομικών Τμημάτων Βασιλικής
και Καρυάς, δημιουργεί προ-
βλήματα ανασφάλειας στους
κατοίκους των τέως δήμων
Απολλωνίων και Καρυάς.
Ήδη η παραβατικότητα βαίνει
αυξανόμενη στους πρώην αυ-
τούς δήμους.

Η διαφαινόμενη κατάργηση
των τμημάτων αυτών (μετά
τις εκλογές φυσικά), ελέω
μνημονιακής πολιτικής, θα δη-
μιουργήσει δυσεπίλυτα προ-
βλήματα στις περιοχές αυτές. 

Οφείλουμε και πρέπει να
εξαντλήσουμε κάθε δυνατό-
τητα πίεσης και να παλέψου-
με με κάθε τρόπο για τη σω-
στή αστυνόμευση και την
ασφάλεια, από το κοινό έγ-
κλημα,  των κατοίκων.

● Η κατάργηση της Δημοτικής
Αστυνομίας δημιούργησε
προβλήματα στο δήμο. 

Ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο
στα χέρια της δημοτικής αρ-
χής που τώρα δεν υπάρχει. Η
κατάληψη των κοινόχρηστων
χώρων, η παράνομη στάθμευ-
ση, το παραεμπόριο κ.α. δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν
με επάρκεια από την ΕΛ. ΑΣ.

Παράλληλα τα προβλήματα
δεν αφορούν μόνο στην αστυ-

νόμευση. 

Η μείωση των εσόδων του δή-
μου είναι ήδη σημαντική και
αναμένεται να αυξηθεί ακόμη
περισσότερο.

● Οι σχολικοί φύλακες, εργαζό-
μενοι απαραίτητοι για την κα-
λή κατάσταση των σχολικών
κτιρίων και τη διασφάλιση
των κατάλληλων συνθηκών
για την ομαλή λειτουργία των
σχολείων, από τα τέλη Ιουλί-
ου 2013 μπήκαν σε καθεστώς
κινητικότητας - διαθεσιμότη-
τας, ελέω μνημονίου. Σήμερα
1044 από αυτούς, που δεν
επανατοποθετήθηκαν σε νέες
θέσεις, θα οδηγηθούν εκτός
δημοσίου.

Η απόφαση της κυβέρνησης
είναι άδικη και έωλη. Ήδη
πολλά δικαστήρια, μεταξύ αυ-
τών και της Λευκάδας, δικαίω-
σαν την προσφυγή τους.

Θεωρούμε την επανατοποθέ-
τησή τους απαραίτητη, για τη
σωστή λειτουργία των σχο-
λείων και την ασφάλεια των
παιδιών μας.

Γ
ια μας είναι σαφές ότι εκτός των τεράστιων πολιτικών ευθυνών, όσων άσκησαν εξουσία σε αυτόν
τον τόπο, υπάρχει και η ατομική ευθύνη των πολιτών που ασπάσθηκαν (ένα κομμάτι τους το ασπάζεται
ακόμα) αντιλήψεις, λογικές και νοοτροπίες, οι οποίες δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στο τόπο

μας. (π.χ. πελατειακές σχέσεις, ανάθεση στους όποιους εκλέγονται για τη λύση των προβλημάτων, μειωμένη
ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Στον αντίποδα αυτών των απόψεων, εμείς προβάλλουμε τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και
την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από τη μεριά μας, για την αλλαγή τέτοιων αντιλήψεων.

oloi_gia_ti_lefkada_newspaper_Layout 1  02/05/2014  12:10 μ.μ.  Page 12



13TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Συγκεκριμένες παρεμβάσεις
Θ

α κάνουμε μια καταγρα-
φή των κυριοτέρων
προβλημάτων των

πρώην δήμων και κοινοτήτων
του νησιού, που αποτελούν
τον νέο δήμο της Λευκάδας.

Θέλουμε εξ αρχής να το-
νίζουμε ότι:

α) Η κατανομή των αυτοτε-
λών πόρων, στις δημοτικές
ενότητες του δήμου, θα γί-
νει χωρίς διακρίσεις και με
τον πλέον δίκαιο τρόπο.

β) Κάθε δημοτική ή τοπική
κοινότητα θα έχει κάθε
χρόνο στη διάθεσή της

ένα μικρό χρηματικό πο-
σό, προκειμένου να μπορεί
να διαχειριστεί κάποιες
από τις άμεσες ανάγκες
της

γ) Βασική προτεραιότητά μας
σαν νέα δημοτική αρχή, και
οι προσπάθειές μας εκεί θα

τείνουν, είναι η βελτίωση
της καθημερινότητας των
πολιτών του δήμου. Αυτό
σημαίνει ότι θα ενδιαφε-
ρόμαστε όχι μόνο για τα
μεγάλα έργα μα και για τα
«ασήμαντα» και «μικρά»,
που βελτιώνουν τη ζωή

όλων μας (π.χ. ύδρευση,
καθαριότητα, φωτισμός,
δρόμοι πρόσβασης κ.λ.π) 

δ) Οι αγροτικοί δρόμοι μπο-
ρούν και πρέπει να παρα-
μένουν καθαροί και ανοι-
χτοί και αυτό είναι στις
προτεραιότητές μας.

ε) Σαν  δημοτική θα βρισκό-
μαστε κοντά στους πολί-
τες και στις ανάγκες τους,
όπου και αν κατοικούν. Θε-
ωρούμε αδιανόητο να δια-
χωρίζουμε τους δημότες
σε κατηγορίες, αναλόγως
με το που κατοικούν.

► Το Κέντρο Υγείας Βασιλικής οδηγείται
σε κλείσιμο, αφού, παρά την τεράστια
προσπάθεια που καταβάλει το δραματι-
κά μειωμένο προσωπικό, ανταποκρίνεται
με δυσκολία. 

Απαιτείται άμεση έγκριση του νέου ορ-
γανισμού που εκκρεμεί χρόνια τώρα και
άμεση πρόσληψη νοσηλευτικού και ια-
τρικού προσωπικού.

► Η υποστελέχωση και τα σχέδια για κλεί-
σιμο του Α.Τ. Βασιλικής, δημιουργεί τε-
ράστια προβλήματα ανασφάλειας
στους κατοίκους του τέως δήμου. Τα
κρούσματα παράνομων πράξεων είναι
συχνά. Οφείλουμε και πρέπει να εξαντ-
λήσουμε κάθε δυνατότητα πίεσης και
να παλέψουμε με κάθε τρόπο για τη σω-
στή αστυνόμευση της περιοχής και την
προστασία των κατοίκων.

► Στο πλαίσιο της πρότασής μας, για με-
λέτη διαχείρισης των υδάτινων πόρων
του νομού, να ενταχθεί και η αξιοποίηση
των υδάτων της περιοχής, για την
ύδρευση κοινοτήτων, στα όρια του δή-
μου, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

► Παρακολούθηση των εργασιών κατα-
σκευής του τουριστικού αγκυροβολίου
στο λιμάνι της Βασιλικής.

► Διερεύνηση αντίστοιχης  μελέτης για
τα Σύβοτα.

► Διάνοιξη περιφερειακού δρόμου στη
Βασιλική. 

► Να βελτιωθεί η λειτουργία του Βιολο-
γικού Καθαρισμού της Βασιλικής και
να μελετηθεί η ένταξη και άλλων κοι-
νοτήτων στο βιολογικό.

► Να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για
την αποχέτευση στα Σύβοτα.

► Στον κάμπο Αγ. Πέτρου – Βασιλικής –
Κοντάραινας – Σύβρου, υπάρχει ακόμη
το αγροτικό στοιχείο και πρέπει να πα-

ραμείνει. Είναι απαραίτητες κάποιες
παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. 

Το υπάρχον δίκτυο, που είναι σε εγκα-

τάλειψη, χρειάζεται επέκταση και συν-
τήρηση. 

Είναι στις προθέσεις μας να διεκδική-

σουμε την κατασκευή λιμνοδεξαμενής,
που είχε αναγγελθεί από το κράτος. 

► Βελτίωση του δρόμου για το Πόρτο Κα-
τσίκι, μελέτη διαμόρφωσης του χώρου. 

► Να βελτιωθεί η πρόσβαση στις παραλίες
του Δυτικού άξονα (Γυαλός Δραγάνου,

Εγκρεμνοί, κ.α). Διαμόρφωση – αξιοποί-

ηση του χώρου των παραλιών.

► Να εξασφαλιστούν επαρκείς χώροι στάθ-
μευσης, στις κοινότητες που αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα τους καλοκαιρινούς
μήνες (π.χ. Αθάνι, κ.α.).

► Να διερευνηθεί η χρηματοδότηση του

έργου «Δρόμος Μαραντοχώρι – Αμ-
μούσσω – Αγιοφύλι – Βασιλική».

► Να γίνει μελέτη για την καλύτερη προ-
σβασιμότητα στις πιο απομονωμένες
τοπικές κοινότητες.

► Τα ορεινά χωριά της δημοτικής ενότητας

(Άγιος Πέτρος- Άγιος Ηλίας- Σύβρος –
Βουρνικάς- Χορτάτα- Μανάση/Νικολί-
Αθάνι- Δράγανο- Κομηλιό- Εύγηρος)
βρίσκονται σε εγκατάλειψη. Θεωρούμε
απαραίτητες παρεμβάσεις σε αυτά με
ταυτόχρονη ανάδειξη ιστορικών και πο-
λιτιστικών τους στοιχείων ώστε να γί-

νουν περισσότερο επισκέψιμα.   

► Να διατηρηθούν και να εμπλουτιστούν

οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στις κοινό-
τητες (π.χ. καρναβάλι Μαραντοχώρι,
κ.λπ.).

► Να προστατευτεί και να αξιοποιηθεί του-

ριστικά η λίμνη Μαραντοχωρίου.

► Δημιουργία Ενιαίου Σχολικού Κέντρου.

Ο δήμος Ελλομένου με όχημα το Νυδρί
πρωτοστατεί στον τομέα του τουρισμού στο
νησί. Δυστυχώς η άναρχη ανάπτυξη, η έλ-
λειψη σχεδιασμού, τα οικονομικά συμφέ-
ροντα, οι πολιτικές παρεμβάσεις και οι «πε-
λατειακές σχέσεις», οδήγησαν σε μια δύ-
σκολα αντιστρέψιμη κατάσταση την περιοχή.  

Άμεσα απαιτείται: 

► Να ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης σε Νυ-
δρί – Μεγάλο Αυλάκι – Περιγιάλι καθώς
και η διάνοιξη βασικών (κάθετων) δρό-
μων.

► Η ολοκλήρωση και η σωστή λειτουργία
του Βιολογικού Καθαρισμού και η επέ-
κταση της αποχέτευσης σε Γένι – Δεσίμι
– Κατωχώρι - Πόρο.

► Η ολοκλήρωση της αποχέτευσης στον
οικισμό του Περιγιαλίου (από το δρόμο
προς θάλασσα κυρίως).

► Να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας
μαρίνας ή οργανωμένου τουριστικού λι-
μανιού στο Βλυχό.

► Να οργανωθεί η παραλία της Ρούδας
στον Πόρο, το λιμάνι και ο κεντρικός δρό-
μος και να εξετασθεί η δυνατότητα δη-
μιουργίας τουριστικού καταφυγίου σκα-
φών.

► Να αναπτυχθούν οι λιγότερο τουριστικές
κοινότητες (Πλατύστομα- Βαυκερή-  Νιο-
χώρι/Παλιοκατούνα- Χαραδιάτικα- Κα-
τωχώρι- Φτερνό), με πρωτοβουλίες προ-
ώθησης τουρισμού και παρεμβάσεις έρ-
γων προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η
ανάδειξη μοναστηριών και παραδοσια-
κών - πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η
αξιοποίηση των χώρων των παλαιών δη-
μοτικών σχολείων, κ.α..

► Η σύνταξη και η επικαιροποίηση μελετών
για πεζοδρομήσεις - πεζοδρόμια – προ-
σόψεις κτιρίων και η εφαρμογή της μέσα
από κοινοτικά προγράμματα.

► Να ολοκληρωθεί ο Περιφερειακός δρό-
μος στο Νυδρί.

► Η μελέτη για τα λιμάνια και η διαμόρφω-
ση παραλιακών χώρων σε Περιγιάλι –

Νυδρί – Μεγάλο Αυλάκι. Τμηματική

εφαρμογή της μελέτης. Στο Λιμάνι του

Νυδρίου να γίνουν διευθετήσεις, ύστερα

από μελέτη, ώστε να γίνει περισσότερο

λειτουργικό. 

► Να υλοποιηθεί το σχέδιο για την κατα-
σκευή προβλητών στο Νυδρί (το σχέδιο

F όπως είναι γνωστό), που θα δίνουν τη

δυνατότητα ελλιμενισμού μεγάλων σκα-

φών.

► Να εξασφαλιστούν επαρκείς χώροι στάθ-
μευσης, κυρίως στο Νυδρί, τους καλο-

καιρινούς μήνες.

► Να αξιοποιηθούν οι Καταρράκτες και να

αποτελέσουν ένα πρότυπο χώρο αναψυ-

χής

► Να δημιουργηθεί με ήπια παρέμβαση πα-
ραλιακός δρόμος περιπάτου (ξύλινη κα-
τασκευή), που θα συνδέει το Νυδρί με

το Περιγιάλι

► Να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας

αθλητικού κέντρου και χώρου αναψυχής
στο Βλυχό, στην ευρύτερη περιοχή που

βρίσκεται σήμερα το γήπεδο.

► Να δημιουργηθεί οργανωμένος παιδό-
τοπος – παιδική χαρά σύμφωνα με τις

προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος  υπ’
αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ B’ 931/18-5-2009)

► Να αξιοποιηθούν τα κλειστά δημοτικά
σχολεία (π.χ. της Ράχης) ως Κ.Η.Φ.Η,
Κ.Α.Π.Η ή μουσεία. 

► Να διευκολύνονται τα άτομα με ειδικές

ικανότητες (Α.Μ.Ε.Α) στην πρόσβασή
τους στις παραλίες, με ειδικές κατα-

σκευές σε αυτές.

► Να τοποθετηθεί πλαστικός τάπητας στο
γήπεδο του Νυδρίου, ώστε να καταστεί

λειτουργικό για όλους!

► Να κατασκευαστεί γήπεδο beach volley
στο Νυδρί.

► Να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης

του Περιγιαλιού - Νυδρίου – Μεγάλου

Αυλακιού - Βλυχού σε πρόγραμμα υπο-
γειοποίησης κάδων.
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Η
μονοκαλλιέργεια του τουρισμού όμως
και οι λανθασμένες επιλογές (κεντρικές
και τοπικές) οδήγησαν την Ορεινή Λευ-

κάδα στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυ-
ξης, στην πολιτιστική απομόνωση και ουσια-
στικά στα πρόθυρα της ερήμωσης.

Τα προβλήματα παραμένουν ακέραια με
τον πληθυσμό να μειώνεται δραματικά και να
γερνάει, τη γεωργία να καταρρέει και την ύπαι-
θρο να λογκώνει. 

Από ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της
ορεινής περιοχής θα αποκομίσει οφέλη όλος
ο νομός. 

Απαιτείται:

► Κατασκευή του εγκάρσιου οδικού άξονα
και «άνοιγμα» της ορεινής Λευκάδας
προς τις παραλίες παίρνοντας υπόψη πο-
λύ σοβαρά τη χάραξη και τις συνέπειες
που μπορεί να έχει στο περιβάλλον. 

Σχεδιάζεται και εξαγγέλλεται μισός. Ξε-
κινά από τη Βαυκερή και να καταλήγει στα
Ασπρογερακάτα.

Σχεδιάζουν να περνά πάνω από την Καρυά
και  μέσα από τους Πηγαδισάνους. Έτσι
όμως ανεβαίνει το κόστος και γίνεται απα-
γορευτική η υλοποίησή του. 

Θεωρούμε ότι στο σχεδιασμό  πρέπει:

α)  Να ξεκινά από το Νυδρί και να καταλήγει
στον Άγιο Νικήτα

β) Να περνά κάτω από την Καρυά, μέσα από
το λιβάδι, με παράκαμψη προς την Καρυά.

Έτσι και πιο λειτουργικός θα είναι και το
κόστος του περιορίζεται σημαντικά, άρα
είναι έργο υλοποιήσιμο, στις δύσκολες οι-
κονομικές συνθήκες της εποχής μας.

γ)  Να εξεταστεί η πιθανότητα, ώστε η χάραξή
του από Σφακιώτες προς Άγιο Νικήτα, να
γίνει από το δρόμο που βρίσκεται κοντά
στο πρώην εργοστάσιο «Καλλιμάνη».

► Η ορεινή Λευκάδα στερείται αποχέτευσης
και Βιολογικού. Είναι απαραίτητη η κατα-
σκευή αποχέτευσης και κοινού βιολογι-
κού καθαρισμού στις δημοτικές ενότητες
Καρυάς και Σφακιωτών. 

► Άρδευση του οροπεδίου της Καρυάς και
των Σφακιωτών που θα μπορούσε να δώ-
σει μια ανάσα στην αγροτική παραγωγή
και στο εισόδημα των αγροτών. Συντήρηση
και λειτουργία της λιμνοδεξαμενής. Θε-
ωρούμε αυτονόητη την προσπάθεια να πε-
ρισωθεί και να αξιοποιηθεί το έργο προς
όφελος των αγροτών της περιοχής, σε
συνδυασμό και με άλλες ενέργειες (ανα-
δασμοί, κ.λ.π.).Ο κάμπος μπορεί και πρέπει
να αναπτυχθεί και να γίνει πόλος έλξης
νέων κυρίως ανθρώπων.

► Πυροπροστασία και πρόληψη για πλημ-
μύρες (Αναλυτικά στο τμήμα του προγράμ-
ματος  Β2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ). Απαιτείται μόνιμη πα-
ρουσία πυροσβεστικού οχήματος στην
ορεινή Λευκάδα, αντικατάσταση των πε-
ριεχομένων των πυροσβεστικών φωλιών
(μάνικες – κλειδιά) κ.α.

► Η υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμή-
ματος Καρυάς, δημιουργεί προβλήματα
ανασφάλειας στους κατοίκους του τέως
δήμου. Πολύ περισσότερο αν προχωρή-
σουν τα σχέδιά τους (μετά τις εκλογές)
για κατάργηση του. Οφείλουμε και πρέπει

να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα πίεσης
και να παλέψουμε με κάθε τρόπο για τη
σωστή αστυνόμευση της περιοχής και την
ασφάλεια, από το κοινό έγκλημα,  των κα-
τοίκων.

► Δημιουργία ενός επαγγελματικού πυρήνα
πληροφόρησης και εκπαίδευσης των
αγροτών σε εθελοντική βάση (οργάνωση
εκπαιδευτικών εκδρομών, ενημερωτικών
συνδιαλέξεων κλπ.).

► Σταδιακή επίλυση της παροχέτευσης των
όμβριων υδάτων, τόσο ορισμένων ασφαλ-
τοστρωμένων, όσο και κυρίως, αγροτικών
δρόμων, σε κρίσιμα σημεία. 

► Σηματοδότηση του οδικού δικτύου και των
οικισμών (πινακίδες και καθρέπτες).

► Δημιουργία οικοτουριστικών μονάδων,
ύπαρξη πολιτιστικοτουριστικών δράσεων. 

► Ανάδειξη και συντήρηση των περιπατη-
τικών διαδρομών (μονοπάτια) και των βα-
σικότερων μνημείων της φύσης (π.χ. Βόλ-
τοι στην Εγκλουβή, γεφύρια κ.α). 

► Δημιουργία Κέντρου Νεολαίας με διάφορα
παιχνίδια κλειστού (πινγκ-πονγκ. σκάκι
κλπ.) και ανοιχτού χώρου και με στοιχει-
ώδη πληροφοριακή υποδομή και διασύν-
δεση στο Διαδίκτυο. 

► Ανάπλαση των δυο βασικότερων εισόδων
του οικισμού της Καρυάς. Παρεμβάσεις
δηλαδή που θα βελτιώσουν την εικόνα και
περιλαμβάνουν ηλεκτροφωτισμό, πεζο-
δρόμηση, τοποθέτηση ξύλινων καθισμά-
των (παγκάκια).

► Συντήρηση και αξιοποίηση των δημοτικών
γηπέδων (5x5 και ποδοσφαίρου).

► Δημοτική υποστήριξη ιδιωτικών πρωτο-
βουλιών προς στοιχειώδη τυποποίηση εγ-
χώριων προϊόντων ποιότητας.

► Κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση της
δημοτικής ιδιοκτησίας για στέγαση πολι-
τισμικών εκδηλώσεων, χώρους στάθμευ-
σης, πρωτοποριακά γεωργικά προγράμ-
ματα, εκπαιδευτικά προγράμματα και ανα-
ψυχή.

► Αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο του
παραδοσιακού κεντήματος της Καρυάς
και να γίνει κάθε προσπάθεια προκειμένου
να διατηρηθεί η παράδοση. 

► Έκδοση και διανομή τουριστικού οδηγού
για τις ορεινές περιοχές.

► Προστασία των εγκαταστάσεων της
πρώην βάσης από το πλιάτσικο και διε-
ρεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης του
χώρου.

► Αξιοποίηση και ανάπτυξη, το επίπεδο της
ενημέρωσης, του δημοτικού ραδιοφωνι-
κού σταθμού, ο οποίος μπορεί να λειτουρ-
γήσει με οικονομική αυτονομία και να είναι
και κερδοφόρος!

► Να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης
του ΚΗΦΗ Καρυάς για περισσότερη κοι-
νωνική προσφορά στους ηλικιωμένους. 

► Να στηριχθούν και να ενισχυθούν οι υπη-
ρεσίες της περιοχής. 

► Ευαισθητοποίηση των αποδήμων για τον
τόπο τους. Οι απόδημοι μπορούν πολλα-
πλώς να συμβάλουν στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του
χώρου και με έμψυχο υλικό και με χρήμα-
τα.

► Ολοκλήρωση των έργων κατασκευής της
αποχέτευσης των παραλιακών κοινοτή-
των (Λυγιά, Νικιάνα) και Απόλπαινας,
Φρυνίου, Τσουκαλάδων. Η αποπεράτωση
των έργων είναι στις προτεραιότητές
μας.

► Ολοκλήρωση σχεδίου πόλης Λυγιάς –
Καρυωτών.

► Επιδιώκουμε την οριστική λύση του προ-
βλήματος του Κτηματολογίου και θα την
διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο.

► Να διανοιχθούν ή να αποπερατωθούν οι
δρόμοι πρόσβασης στη θάλασσα, στον
οικισμό Νικιάνας. 

► Καταγραφή – χαρτογράφηση του δικτύου
ύδρευσης στους Τσουκαλάδες.

► Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης
στους Καρυώτες.

► Αντικατάσταση όλων των σωλήνων
ύδρευσης από αμίαντο.

► Μελέτη – έργα αποκατάστασης και κα-
θαρισμού, για την προστασία του διαύ-
λου.

► Αποκατάσταση των διαβρωμένων δυτι-
κών ακτών και ιδιαίτερα της παραλίας
του Αι Γιάννη. Σύνταξη ακτομηχανικών
μελετών, το συντομότερο δυνατόν προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί η ενίσχυσή
τους με άμμο.

► Ενίσχυση και των ανατολικών παραλιών
με άμμο.

► Προστασία και ήπια αξιοποίηση των Σκά-
ρων. Η πρότασή μας από 5/11/2008 έχει
ψηφιστεί ομόφωνα από το δημοτικό συμ-
βούλιο. Η απερχόμενη δημοτική αρχή,
παρά τα μεγάλα της λόγια, δεν τόλμησε
να κάνει την όποια παρέμβαση στην ασυ-
δοσία που καταστρέφει το ιστορικό δά-
σος!

► Να αξιοποιηθεί η περιοχή του Αλεξάν-
δρου και των Κολυβάτων, περιοχές
όμορφες μα εγκαταλελειμμένες.

► Μελέτη – κατασκευή οικολογικού πάρ-
κου, μουσείου και ήπιων αθλητικών εγ-
καταστάσεων στις Αλυκές Αλεξάνδρου.

► Κατασκευή αγκυροβολίου (πλωτή εξέ-
δρα) μικρών σκαφών στους Καρυώτες. 

► Μικροζωνικές μελέτες (αφορούν στην
προστασία από τη σεισμική δραστηριό-
τητα).

► Μελέτη – διαμόρφωση οργανωμένου χώ-
ρου εκτάκτων αναγκών (χώρος υποδο-
χής μετά από φυσικές καταστροφές)

► Διαμόρφωση της παραλίας της πόλης.

► Κατασκευή δύο δημοτικών τουαλετών
στην πόλη.

► Να αξιοποιηθεί η περιοχή του Κούλμου

(Κυκλώπεια τείχη) και να αναδειχθεί ο
αρχαιολογικός του χώρος, με σεβασμό
στις περιουσίες των κατοίκων. Να αξιο-
ποιηθεί το πιλοτικό δορυφορικό πρό-
γραμμα,  το οποίο έχει καταγράψει τα
αρχαία της περιοχής από το 2003 και το
οποίο, ύστερα από παρέμβασή μας, γνώ-
ριζαν οι τοπικοί άρχοντες, αλλά αδιαφό-
ρησαν.

► Αξιοποίηση Κάστρου Λευκάδας.

► Αξιοποίηση των φυσικών φαινομένων
(αέρας κ.λ.π) για ανάδειξη εναλλακτικών
μορφών άθλησης και τουρισμού (π.χ. πί-
στες kitesurf, windsurf στον Αι Γιάννη).

► Οι όποιες παρεμβάσεις στην περιοχή της
Γύρας – Αι Γιάννη, που αφορούν στην
ανάπτυξή της, να γίνουν με ήπιες μορφές
και σεβασμό στη φυσική της ομορφιά.

► Απαιτείται επέκταση του νεκροταφείου
στη Νικιάνα.

► Κατασκευή παιδικών χαρών και χώρων
άθλησης στις κοινότητες (Νικιάνα, κ.λπ.)

► Μελέτη – έργα προσβασιμότητας στο
Φαράγγι της Μέλισσας. 

► Είναι απαραίτητο να προστατευτούν τα
δάση της Φανερωμένης και το πράσινο
της ευρύτερης περιοχής (Φρύνι), της
Απόλπαινας, των Τσουκαλάδων, του
Αγίου Νικήτα, του Καλαμιτσίου, των
Σκάρων κ.α.

► Αξιοποίηση της περιοχής «Πευκούλια»
- πρόσβαση στην παραλία από δημόσιο
χώρο. Υπάρχει απόφαση, ύστερα από
πρότασή μας, του δημοτικού Συμβουλίου
του τ. δήμου Λευκάδας η οποία δεν υλο-
ποιήθηκε.

► Προσβάσεις στις παραλίες από Λαγκάδα
μέχρι Άγιο Νικήτα.

► Βελτίωση και διάνοιξη δρόμων πρόσβα-
σης στις παραλίες Καλαμιτσίου.

► Μελέτη – αξιοποίηση χώρου δημοτικού
σχολείου στο Καλαμίτσι.

►Μελέτη – κατασκευή του έργου «Διαμόρ-
φωση – απόκρυψη χώρου νταμαριού
Απολπαίνης» (να διερευνηθεί η δυνατό-
τητα αγοράς του χώρου).

► Να αξιοποιηθεί το σχολείο των  Τσου-
καλάδων σαν Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης ή Εκπαίδευσης.

► Βελτίωση γηπέδου Τσουκαλάδων.

► Ολοκλήρωση του οστεοφυλακείου Λευ-
κάδας.

► Διερεύνηση δυνατότητας για δημοτική
συγκοινωνία.

► Να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα τα χαντάκια ομβρίων (σούδες)
και η πολιτική του δήμου να απαγορεύει
το κλείσιμό τους.

oloi_gia_ti_lefkada_newspaper_Layout 1  02/05/2014  12:10 μ.μ.  Page 14



15TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Η
μονοκαλλιέργεια του τουρισμού

όμως και οι λανθασμένες επιλογές

(κεντρικές και τοπικές) οδήγησαν

την Ορεινή Λευκάδα στο περιθώριο της

οικονομικής ανάπτυξης, στην πολιτιστική

απομόνωση και ουσιαστικά στα πρόθυρα

της ερήμωσης.

Τα προβλήματα παραμένουν ακέραια

με τον πληθυσμό να μειώνεται δραματικά

και να γερνάει, τη γεωργία να καταρρέει

και την ύπαιθρο να λογκώνει.. 

Από ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης

της ορεινής περιοχής θα αποκομίσει οφέ-

λη όλος ο νομός. 

► Κατασκευή του εγκάρσιου οδικού άξο-
να και «άνοιγμα» της ορεινής Λευκά-
δας προς τις παραλίες παίρνοντας
υπόψη πολύ σοβαρά τη χάραξη και
τις συνέπειες που μπορεί να έχει στο
περιβάλλον. 

Σχεδιάζεται και εξαγγέλλεται μισός.

Ξεκινά από τη Βαυκερή και να κατα-

λήγει στα Ασπρογερακάτα.

Σχεδιάζουν να περνά πάνω από την Κα-

ρυά και  μέσα από τους Πηγαδισάνους.

Έτσι όμως ανεβαίνει το κόστος και γί-

νεται απαγορευτική η υλοποίησή του. 

Θεωρούμε ότι στο σχεδιασμό πρέπει:

α)  Να ξεκινά από το Νυδρί και να κατα-

λήγει στον Άγιο Νικήτα

β) Να περνά κάτω από την Καρυά, μέσα

από το λιβάδι, με παράκαμψη προς

την Καρυά.

Έτσι και πιο λειτουργικός θα είναι και

το κόστος του περιορίζεται σημαντικά,

άρα είναι έργο υλοποιήσιμο, στις δύ-

σκολες οικονομικές συνθήκες της

εποχής μας.

γ)  Να εξεταστεί η πιθανότητα, ώστε η

χάραξή του από Σφακιώτες προς Άγιο

Νικήτα, να γίνει από το δρόμο που βρί-

σκεται κοντά στο πρώην εργοστάσιο

«Καλλιμάνη».

► Η ορεινή Λευκάδα στερείται αποχέ-

τευσης και Βιολογικού. Είναι απαραί-
τητη η κατασκευή αποχέτευσης και
κοινού βιολογικού καθαρισμού στις
δημοτικές ενότητες Καρυάς και Σφα-
κιωτών 

► Επιδιώκουμε την οριστική λύση του
προβλήματος του Κτηματολογίου και

θα την διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο.

► Δημιουργία οικοτουριστικών μονά-
δων, ύπαρξη πολιτιστικοτουριστικών
δράσεων. 

► Άρδευση του οροπεδίου της Καρυάς
και των Σφακιωτών που θα μπορούσε

να δώσει μια ανάσα στην αγροτική πα-

ραγωγή και στο εισόδημα των αγρο-

τών. Συντήρηση και λειτουργία της λι-

μνοδεξαμενής. 

► Να αποπερατωθεί και να αξιοποιηθεί
το πρώην δημαρχείο Σφακιωτών.

► Πυροπροστασία και πρόληψη για
πλημμύρες (Αναλυτικά στο τμήμα του

προγράμματος  Β2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ). Απαι-

τείται μόνιμη παρουσία πυροσβεστι-

κού οχήματος στην ορεινή Λευκάδα,

αντικατάσταση των περιεχομένων

των πυροσβεστικών φωλιών (μάνικες

– κλειδιά) κ.α.

► Σταδιακή επίλυση της παροχέτευσης
των όμβριων υδάτων, τόσο ορισμένων

ασφαλτοστρωμένων, όσο και κυρίως,

αγροτικών δρόμων, σε κρίσιμα σημεία. 

► Κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση
της δημοτικής ιδιοκτησίας για στέ-

γαση πολιτισμικών εκδηλώσεων, χώ-

ρους στάθμευσης, πρωτοποριακά γε-

ωργικά προγράμματα, εκπαιδευτικά

προγράμματα και αναψυχή.

► Σηματοδότηση του οδικού δικτύου και
των οικισμών (πινακίδες και καθρέ-

πτες).

► Συντήρηση και αξιοποίηση των δη-
μοτικών γηπέδων (5x5 και ποδοσφαί-

ρου).

► Δημιουργία ενός επαγγελματικού πυ-
ρήνα πληροφόρησης και εκπαίδευσης

των αγροτών σε εθελοντική βάση (ορ-

γάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών,

ενημερωτικών συνδιαλέξεων κλπ.).

► Δημοτική υποστήριξη ιδιωτικών πρω-

τοβουλιών προς στοιχειώδη τυποποί-

ηση εγχώριων προϊόντων ποιότητας.

► Έκδοση και διανομή τουριστικού οδη-
γού για τις ορεινές περιοχές.

Ο
Κάλαμος και ο Καστός,

δύο πανέμορφα νησά-

κια, με μεγάλη δυνατό-

τητα ανάπτυξης, δυστυχώς

έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί.

Είναι φανερή η έλλειψη βασι-

κών, και απαραίτητων για την

ανάπτυξη, υποδομών

► Το Χωροταξικό των  ιχθυο-
καλλιεργειών που τα κατα-

στρέφουν, δεν πρέπει να
ισχύσει! Θα κάνουμε ότι εί-

ναι δυνατόν προς αυτή την

κατεύθυνση.

► Διεκδικούμε την ακτοπλοϊ-
κή ενδοεπικοινωνία του
Καλάμου και του Καστού
με τη Λευκάδα, μια φορά
την εβδομάδα. 

► Θεωρούμε απαραίτητη την
κατασκευή δεύτερου αγω-
γού ύδρευσης για την
απρόσκοπτη υδροδότηση
τους.

► Θα μελετήσουμε τη δυνα-
τότητα γεώτρησης σε οι-
κόπεδο στο Μύτικα, στο
οποίο τα νησιά είναι συνι-

διοκτήτες, όπου υπάρχουν

ενδείξεις ύπαρξης ικανού

αποθέματος νερού, που θα

λύσει εν όλω ή εν μέρει το

πρόβλημα υδροδότησης

των νησιών αλλά και του

Μύτικα.

► Για την επικοινωνία των κα-

τοίκων των νησιών με τη

Λευκάδα, θα εξαντλήσου-

με κάθε δυνατότητα προ-

κειμένου να επιτευχθεί κα-
θημερινή οδική συγκοινω-
νία Μύτικας – Λευκάδα.

► Θα αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις
στο χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών
που προωθείται από την κυβέρνηση και κα-
ταστρέφει τους επαγγελματίες ψαράδες
(αλλά και τον τουρισμό) στο νησί.

► Το σπάνιο πευκοδάσος πρέπει να προστα-
τευτεί.

► Τα δρομολόγια παρά τις επιδοτούμενες
γραμμές είναι λίγα και άβολα. Είναι απα-
ραίτητη η δρομολόγηση Ferry Boat.

► Οι κάτοικοι του νησιού πρέπει να εξυπη-
ρετούνται χωρίς ταλαιπωρία, σε ότι αφορά
στην τεχνική υποστήριξη (υδραυλικός,
ηλεκτρολόγος).

► Να γίνει βελτίωση του λιμανιού και της λει-
τουργικότητάς του.

► Ολοκλήρωση του έργου του Σταθμού Με-
ταφόρτωσης Απορριμμάτων  (Σ.Μ.Α.) και
αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α..

► Είναι απαραίτητη η κατασκευή ελικοδρο-
μίου για έκτακτες ανάγκες. Ο πληθυσμός
είναι γερασμένος και η πρόσβαση στο νησί
δύσκολη, τους χειμερινούς ιδίως μήνες.

► Το Καστρομονάστηρο της Επισκοπής πρέ-
πει να συντηρηθεί και να αξιοποιηθεί ως
τουριστικό αξιοθέατο.  

► Διάνοιξη, σήμανση και ανάδειξη μονοπα-
τιών, για τουριστική αξιοποίηση.      

► Υπάρχει φανερή έλλειψη παιδότοπου και
γηπέδων άθλησης. Τους καλοκαιρινούς
μήνες υπάρχουν δεκάδες παιδιά και νέοι
στο νησί, χωρίς διέξοδο.

► Θα αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις

στο χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών

που προωθείται από την κυβέρνηση και κα-

ταστρέφει τους επαγγελματίες ψαράδες

(αλλά και τον τουρισμό) στο νησί.

► Ο Καστός είναι απομονωμένος όχι μόνο

το χειμώνα μα και το καλοκαίρι. Οι κάτοικοι

δεν πρέπει να αισθάνονται παγιδευμένοι

τους χειμερινούς μήνες. Ένα δρομολόγιο

την ημέρα (χωρίς επιστροφή) δεν βοηθά

τους μονίμως διαμένοντες, αλλά και την

ανάπτυξη του νησιού. Πρώτο βήμα η απο-

κατάσταση συχνότερης συγκοινωνίας. 

► Το λιμάνι χρειάζεται άμεση παρέμβαση.
Απαιτείται η οργάνωσή του (παροχή νερού,
κ.λπ.) και η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας
για να δένουν περισσότερα σκάφη.

► Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της απρό-
σκοπτης υδροδότησης.

► Άμεσα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(Σ.Μ.Α.) και της αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α..

► Στο νησί μπορούν να αναπτυχθούν εναλ-
λακτικές μορφές τουρισμού και προς τού-
το είναι απαραίτητη μια μελέτη και συγκε-
κριμένες παρεμβάσεις.

ΚΑΛΑΜΟΣ

ΚΑΣΤΟΣ

Συνδημότες και συνδημότισσες

Η Αυτοδιοίκηση είναι ο μοναδικός

θεσμός που στέκεται δίπλα στον πο-

λίτη στην καθημερινότητα και στα

μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που

αντιμετωπίζει. 

Θα πρέπει με συντονισμένες και

προγραμματισμένες πολιτικές να

αποκτήσει και πάλι την εμπιστοσύνη

των πολιτών, να αποτελέσει φορέα

κοινωνικής πολιτικής και αναδιανο-

μής του κοινωνικού πλούτου, πρω-
ταγωνιστή στην αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης και βασικό
αναπτυξιακό στήριγμα του τοπικού
και περιφερειακού σχεδιασμού σε
όλα τα επίπεδα.

Η υπεράσπιση της συνδέεται με
την υπεράσπιση της ίδιας της κοι-
νωνίας και της δημοκρατίας, γι' αυτό
και πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις και
οι αιρετοί να αναλάβουν την ευθύνη
που τους αναλογεί.

Πάνω απ' όλα βεβαίως είναι κρί-
σιμο να πάρουν οι ίδιες οι τοπικές
κοινωνίες τις τύχες τους στα χέρια
τους, προσδίδοντας στην Αυτοδιοί-
κηση το ουσιαστικό της περιεχόμε-
νο.

Οφείλουμε όλοι να αγωνιστούμε
για να σταθεί η κοινωνία ξανά στα
πόδια της και η Αυτοδιοίκηση, ανε-
ξάρτητη, να μπορέσει να δώσει πάλι
τον τόνο της ελπίδας και της αισιο-
δοξίας.

Από το αποτέλεσμα των αυτοδι-

οικητικών εκλογών του Μαΐου θα

εξαρτηθεί το αν θα αναδειχθεί σε θε-

σμό δημοκρατικής, λαϊκής εξουσίας. 

Θα κρίνει αν θα συνεχιστεί η

υπάρχουσα κατάσταση ή αν, αντι-

θέτως, η αυτοδιοίκηση θα αποτελέ-

σει φορέα αναπτυξιακής - παραγω-

γικής και κοινωνικής – ανασυγκρό-

τησης και βασικό παράγοντα στήρι-

ξης του κοινωνικού κράτους.

Απεγκλωβίζοντας την αυτοδιοί-
κηση από την κομματικοποίηση, τον
κυβερνητικό εναγκαλισμό και τις πρα-
κτικές πελατειακού κράτους, δίνουμε
νέο στίγμα στον θεσμό, επιτρέπουμε
στους πολίτες να εμπλακούν στη
συλλογική διαχείριση των κοινών, να
παρέμβουν πολιτικά στην τοπική δια-
κυβέρνηση και να καθορίσουν επιλο-
γές και αποφάσεις. 

Με απλά λόγια, να καθορίσουν
τη ζωή τους.

Για τη Λευκάδα των πολιτών 
και όχι των «πελατών»
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