ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 152
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 14643/8-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Πολίτης Σπυρίδων
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Οι ∆.Σ., κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Πολίτης
Σπυρίδων προσήλθαν πριν τη συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Κοντογεώργης Ηλίας, Κατωπόδη
Ευανθία, Σταµατέλου ∆ήµητρα απεχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος
ου
απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος απεχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής της Λευκάδας (σχετ. η
αρ. 2/15 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής ∆ήµου Λευκάδας ).
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής & Ανάπτ. ∆ήµου
Λευκάδας
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Λόγω απουσίας της Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κας Σωτηρίας Γαζή-Παρασκευά,
προεδρεύει ο πλειοψηφών δηµοτικός σύµβουλος, του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Χρήστος
Κατηφόρης.
Η απόφαση που αφορά στη συζήτηση του θέµατος, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά
έχει ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής Γιώργος Γιωργάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστική Προβολής και
Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας.
Εισήγηση για το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου Λευκάδας. Σήµερα
δεν υπάρχει πρόγραµµα τουριστικής ανάπτυξης του ∆ήµου. Και αν υπάρχει κάτι, αυτό είναι
αποσπασµατικό. Από την πρώτη στιγµή που δηµιουργήθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας δηµιουργήσαµε, µε απόφαση της Επιτροπής, µικρή οµάδα από
µέλη της Επιτροπής που σκοπό είχε την εκπόνηση ενός προγράµµατος στο οποίο θα
περιλαµβάνεται ο στρατηγικός σχεδιασµός του τουρισµού µε άξονες άµεσης, µεσοπρόθεσµης και
µακροπρόθεσµης προτεραιότητας, µε όραµα για το µέλλον. Για αυτόν τον σκοπό µετά τη δηµιουργία
του σχεδίου και την έγκριση του από την Επιτροπή Τουρισµού, δόθηκε στην δηµοσιότητα για µία
εκτεταµένη διαβούλευση των τοπικών φορέων, των Αρχών και των πολιτών. Η διαβούλευση είχε
πενιχρά αποτελέσµατα. Μόνο 4 κείµενα ήρθαν στην Επιτροπή, εκ των οποίων µόνο το ένα είχε
προτάσεις, οι οποίες και λήφθηκαν υπόψη. Οι άλλες επαναλάµβαναν ζητήµατα, τα οποία υπήρχαν
ήδη στο κείµενο της Επιτροπής.
Φέρνοντας σήµερα το σχέδιο αυτό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση, σε καµία
περίπτωση δεν σηµαίνει ότι εδώ τελείωσε η υποχρέωση µας στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου.
Αντιθέτως, µε βάση αυτό το κείµενο σαν µπούσουλα, θα συζητήσουµε και τις δικές σας προτάσεις
και εδώ στην Συνεδρίαση αλλά και στη συνέχεια.
Επίσης στα µέλη της Επιτροπής θα ανατεθεί η εξειδικευµένη µελέτη των επιµέρους
κεφαλαίων του ανωτέρω σχεδίου, ξεκινώντας από τα ζητήµατα άµεσης προτεραιότητας. Εδώ θα
πρέπει να πούµε, ότι ίσως χρειαστεί να συµµετέχουν και ειδικοί στα ζητήµατα του τουρισµού.
Επίσης, µπορεί να αξιοποιηθεί η εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου για την
εξεύρεση χρηµατοδότησης σε διάφορα έργα υποδοµών της επόµενης περιόδου που αφορούν τον
τουρισµό.
Ένα σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να σταθούµε είναι η τουριστική προβολή του Νοµού µας.
Για το 2015 το αντιµετωπίσαµε περιστασιακά. Για το 2016 θα προσπαθήσουµε να το
αντιµετωπίσουµε έγκαιρα και οργανωµένα. Εντός της καλοκαιρινής περιόδου η Επιτροπή
Τουρισµού θα ασχοληθεί εντατικότερα. Μεταξύ των άλλων προβλέπεται άµεσα να ξεκινήσει η
διαδικασία της έκδοσης ενός αξιοπρεπούς φυλλαδίου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Προτάσεις
µπορούν να γίνουν και µετά τη λήψη της σηµερινής απόφασης, όπως αναφέρεται και παραπάνω,
αφού το πρόγραµµα δεν είναι κλειδωµένο, είναι κάτι δυναµικό, το οποίο εξελίσσεται σύµφωνα µε τις
προτάσεις, τις δυνατότητες και τις πραγµατικές ανάγκες. Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Τοποθετήσεις.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι, καταρχήν θέλω 10 λεπτά περίπου, το πολύ. Χρήστο, βάλτε τον χρόνο
Γιώργο εκεί που ξέρεις εσύ. 10 λεπτά, έτσι;
Θα προσπαθήσω να είµαι απολύτως σύντοµος µε τίτλο, το κεφάλαιο είναι πολύ µεγάλο. Στα
χέρια σας έχετε το κείµενο πάρα πολύ καιρό. Συζητάµε, Συνάδελφοι, νοµίζω για ένα πολύ σοβαρό
ζήτηµα. Είχαµε συµφωνήσει, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα ξεχνάµε, ότι θα µιλάω 5 λεπτά, εκτός
αν είναι κάποιο ζήτηµα εξαιρετικά σοβαρό, που είχαµε πει ότι µπορώ να µιλήσω 5 λεπτά
παραπάνω, γιατί νοµίζω κουβεντιάζουµε, µιας και το έχετε βάλει επανειληµµένως
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Συγγνώµη ∆ήµαρχε. Είναι για να µας αναλύσετε αυτά που γράφετε;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, βεβαίως.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ Τα έχουµε, τα διαβάσαµε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αλλά δεν αφορούν µόνο εσάς κύριε Αραβανή και εµάς ως Σώµα. Αφορούν
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Όχι εµάς. Όλοι τα διαβάσαµε
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αυτό θέλω να πω. ∆εν αφορούν εµάς, αφορούν την κοινωνία, αφορούν φορείς
και νοµίζω ένας χρόνος 10 λεπτών για να αναλυθεί ένα ζήτηµα, µε τίτλους επαναλαµβάνω, τι
ανάλυση θα κάνεις σε 10 λεπτά, θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί
χάσαµε ήδη 3 λεπτά από τα 10, που ήδη κουβεντιάζουµε. ∆εν αντιλαµβάνοµαι δηλαδή την λογική ας
πούµε. ∆εν την αντιλαµβάνοµαι. Άλλωστε αυτά τα είχαµε συζητήσει και µεταξύ µας ως επικεφαλείς.
∆εν ήσασταν βέβαια εσείς, ήταν ο κύριος Καββαδάς. Τα έχουµε συµφωνήσει, τα έχει ανακοινώσει ο
Πρόεδρος.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ συµφωνώ να µιλήσει ο ∆ήµαρχος και 10 και 15, όσο θέλει. ∆εν το συζητώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν µιλάω όσο θέλω. Για 10 λεπτά µιλάω, είµαι σαφής.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 10,είπα εγώ και 15 αν θέλεις µίλησε, αλίµονο. Άλλο λέω. Λέω, όταν κάναµε την
κουβέντα οι επικεφαλείς στο γραφείο σας, δεν κουβεντιάσαµε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Κουβεντιάσαµε
εκεί που υπήρχαν οι διενέξεις για τις ανακοινώσεις. Αν θα µιλάµε 2 λεπτά, αν θα απαντάτε 2 λεπτά
και αποδεχθήκαµε εµείς µιλάτε 5 εσείς και 3 εµείς. Και είπατε εσείς, αν χρειαστεί κάποια φορά, θα
µιλήσω και παραπάνω. Και είπαµε εµείς, ναι, µιλάτε και παραπάνω. ∆εν µιλήσαµε για την Ηµερήσια
∆ιάταξη, για τα θέµατα. Παρά ταύτα λέω, µιλήστε. Αλλά µη µας λέτε, ξεχνάµε

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω λοιπόν και προτείνω το εξής. Ήδη χάσαµε τον χρόνο, αλλά εγώ λέω το εξής.
Επειδή το θέµα είναι πολύ σοβαρό, τα 3 λεπτά για τους επικεφαλείς προτείνω να γίνουν 5, τα 5
συγγνώµη να γίνουν 7. Έλεος τώρα δηλαδή. ∆εν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι το µοναδικό ∆ηµοτικό
Συµβούλιο στην Ελλάδα που γίνεται αυτή η µίζερη κουβέντα, πιστέψτε µε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σας λέω µιλήστε 15 και είναι µίζερη κουβέντα; Συγγνώµη δηλαδή
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω αυτό το ζήτηµα τώρα. Θα µιλήσω 5 λεπτά κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσω 5 λεπτά.
Αλλά αυτό είναι µιζέρια. Πολιτική µιζέρια λέγεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε σε παρακαλώ. Εγώ θα έλεγα, παρά το ότι δεν προεδρεύω κανονικά
αυτή τη στιγµή, να είµαστε λίγο χαλαροί στο χρόνο για να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι χαλαροί, χαλαροί ένα λεπτό ευχαρίστως. Όχι χαλαροί παραπάνω. Καυτό αφορά
κι εµένα φυσικά πρώτον-πρώτον. Βρε Θανάση µου τι ζήτηµα βάζεις εσύ τώρα;
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προεδρεύει αυτός που έχει τους περισσότερους ψήφους. Ο Γραµµατέας δεν
προεδρεύει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κανονικά προεδρεύει η Αντιπρόεδρος, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, η Αντιπρόεδρος βρίσκεται σε άδεια, οπότε λοιπόν από τον κανονισµό προεδρεύει
ο πρώτος σε ψήφους ∆ηµοτικός Σύµβουλος. Για αυτό. ∆εν είναι ότι υποτιµάµε τον κύριο Σκληρό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Λέγε ∆ήµαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: τι να πω;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Την τοποθέτηση σου.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τον χρόνο. Λοιπόν Συνάδελφοι, το θέµα που κουβεντιάζουµε είναι από τα πιο
σοβαρά. Έχετε βάλει επανειληµµένως την ανάγκη να κουβεντιάζουµε πολύ σοβαρά ζητήµατα και
σωστά, και αυτό µαζί µε άλλα που έχουµε κουβεντιάσει αυτούς τους 9-10 µήνες, πόσο είµαστε εδώ,
είναι ίσως ένα από τα πλέον σηµαντικά για τον τόπο µας.
Όλη η κουβέντα ξεκίνησε και έγινε µέσα από την Επιτροπή Τουρισµού. Νοµίζω ότι έγινε µε
έναν πολύ σοβαρό τρόπο, µε αλλεπάλληλες Συνεδριάσεις, το κείµενο δόθηκε για διαβούλευση, είναι
ένα κείµενο ανοικτό, δυναµικό, δεν κλείνει, αποτελεί τον πυρήνα, τη λογική, εφόσον το επιλέξουµε
ως κείµενο, µε τις όποιες διορθώσεις, του ∆ήµου, για τη στρατηγική του για τα θέµατα του
τουρισµού. Και τώρα µπαίνω στην ουσία.
Είναι αλήθεια ότι µέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένα σχέδιο Συνάδελφοι για το ζήτηµα του
τουρισµού στην Λευκάδα. Κανένα. Αποσπασµατικές κινήσεις και ενέργειες µπορεί να υπήρχαν,
όµως ένα σχέδιο, µία βάση για κουβέντα δεν υπήρχε. Έχουµε λοιπόν ορισµένα ζητήµατα µπροστά
µας που είναι τα εξής. Το πρώτο θέµα που θέλουµε να αναδείξουµε, είναι ότι πρέπει να φύγουµε
από την λογική του µονοδιάστατου χαρακτήρα του τουρισµού. Είναι αυτό το γνωστό που λέµε
δηλαδή, ήλιος-θάλασσα, που προφανέστατα έχει πολύ σοβαρά προβλήµατα, µιας και ουσιαστικά τα
χαρακτηριστικά της εποχικότητας και της σύντµησης της περιόδου είναι πολύ σοβαρό στοιχείο. Και
έχουν οδηγήσει, αυτή η λογική έχει οδηγήσει σε αυτή τη σύντµηση της περιόδου.
Επίσης ένα δεύτερο στοιχείο στη στρατηγική µας, επαναλαµβάνω, δεν τα βάζω όλα, µε
τίτλους θα πω ορισµένα πράγµατα, είναι η ανάγκη για µία ήπια τουριστική ανάπτυξη. ∆εν µιλάµε
δηλαδή για ένα µοντέλο, το οποίο θα περιλαµβάνει τις λογικές πολύ µεγάλων µονάδων. Ένα
µοντέλο που έχει δοκιµαστεί και στην Κέρκυρα. Θεωρούµε ότι το µοντέλο αυτό, και δεν θεωρώ εγώ,
θεωρεί και η Επιτροπή που το εισηγείται κιόλας, έτσι; Θεωρεί ότι είναι ένα µοντέλο που για την
Λευκάδα της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης είναι εξαιρετικά σηµαντικό.
Φυσικά η Επιτροπή απορρίπτει και τη λογική της µαζικής ανάπτυξης, των σύνθετων
τουριστικών καταλυµάτων, όπως λέει, αλλά και την λογική του all inclusive. Βεβαίως έχουµε
µοναδικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα, το ξέρετε, στη Λευκάδα, είναι πάρα πολλά και βεβαίως
πρέπει να στρέψουµε την προσοχή µας ιδιαίτερα στις ειδικές, εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Αυτό
θεωρούµε ένα από τα πιο κρίσιµα ζητήµατα, για να ξεφύγουµε από το παλιότερο µοντέλο. Και
αναφερόµαστε σε έναν τουρισµό, που κανείς µπορεί να τον ονοµάσει ποιοτικό και αφορά διάφορες
µορφές εναλλακτικού τουρισµού που αναλυτικά και στο κείµενο δίνονται.
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Παράλληλα θεωρούµε ότι µε άξονα και µε αιχµή του δόρατος µας τον τουρισµό, πρέπει να
στρέψουµε και τη λογική µας στον πρωτογενή τοµέα .Μία λογική που τείνει να τον εξαφανίσει και
που θεωρούµε ότι ακριβώς η σύνδεση του τουρισµού και µε το δευτερογενή και µε τον τριτογενή
τοµέα και φυσικά και µε τον πρωτογενή, είναι ένα µοντέλο που θεωρούµε, η σύνδεση αυτή
επαναλαµβάνω, που αρµόζει στον τόπο µας.
Φυσικά µπαίνουν και άλλες πλευρές, µία από αυτές θα πω. Ότι υπάρχει πολύ µεγάλη
ανάγκη να αναδείξουµε και να συνδέσουµε την παράδοση και τον λαϊκό µας πολιτισµό µε αυτόν τον
τουρισµό. ∆εν θέλω να κάνω αναφορά και δεν θα κάνω καθόλου αναφορά σε µία σειρά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που αναφέρονται στον τόπο µας και που είναι αναλυτικά καταγεγραµµένα. Θέλω να
µπω κατευθείαν σε 6 κεφάλαια, σε 6 ενότητες δράσεις που περιγράφει αυτό το σχέδιο.
Το πρώτο είναι η ανάγκη για ένα master plan για τον τουρισµό. Βασικός στόχος είναι µία
άλλη αντίληψη για τον τουρισµό, µακριά από τη λογικής της υπερεκµετάλλευσης του τόπου. Γιατί
έχουµε τέτοια φαινόµενα στην Ελλάδα, υπερεκµετάλλευσης ενός τόπου, που δηµιουργεί φυσικά και
αρνητικά αποτελέσµατα. Ουσιαστικά τι λέµε; Ότι ο τουρίστας δεν πρέπει να τον βλέπουµε ως
πελάτη, αλλά πρέπει να τον βλέπουµε ως φιλοξενούµενο, ως έναν άνθρωπο δηλαδή που µας
επισκέπτεται, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες µας, την παράδοση, τον πολιτισµό µας, αισθάνεται αυτό
που λέµε, ως ένας δικός µας άνθρωπος. Άρα ουσιαστικά τι λέµε µέσα από αυτή τη λογική; Ότι
θέλουµε η Λευκάδα να είναι ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων της παράδοσης µας και του
πολιτισµού µας. Ένας τόπος συνάντησης που εκεί και θα παίρνουµε και θα δίνουµε σε αυτόν που
θα έρχεται.
Είναι σαφές λοιπόν ότι στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει η ανάγκη ενός master plan για τον
τουρισµό. Βεβαίως είναι και ζήτηµα και είναι προφανές αυτό, ειδικών που πρέπει να το
επεξεργαστούν, παρ’ όλα αυτά, και θέλω από αυτήν την άποψη να ευχαριστήσω και την Επιτροπή
µέσα από αυτήν την ευκαιρία που µου δίνεται, έχει κάνει µία πάρα πολύ καλή δουλειά, που νοµίζω
ότι βοηθάει τον τόπο µας. Φυσικά όλο αυτό το πακέτο συνδέεται, και είναι ένα ζήτηµα που θα το
έχουµε µπροστά µας το αµέσως επόµενο διάστηµα, και µε το ζήτηµα του επιχειρησιακού
προγράµµατος, που αντιλαµβάνεστε, είναι ένα θέµα το οποίο συνδέεται άµεσα µε το θέµα του
τουρισµού, µιας και αναφέρεται σε υποδοµές και σε άλλες δράσεις που αναδεικνύονται µέσα από το
επιχειρησιακό.
Η δεύτερη ενότητα είναι το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Πάλι µε τίτλους θα πω, µε
τη λογική της ανάγκης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος απαιτούνται να γίνουν µερικά
πράγµατα. Πρώτο και κορυφαίο είναι ο χωροταξικός σχεδιασµός. ∆εν µπορεί να µιλάς για την
οποιαδήποτε ανάπτυξη και να µην έχεις καθορίσει χρήσεις γης. Νοµίζω ότι αυτό πια έχει γίνει
αντιληπτό απ’ όλους.
Μία δεύτερη ιστορία που αφορά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι η ανάγκη να
κατηγοριοποιήσουµε λίγο τους Οικισµούς µας. Να δούµε δηλαδή, να εξετάσουµε ποιοι από αυτούς,
γιατί µέχρι στιγµής κανένας δεν έχει µπει σε αυτήν την διαδικασία, να δούµε ποιους από αυτούς τους
Οικισµούς µπορούν για παράδειγµα να κηρυχθούν παραδοσιακοί, διατηρητέοι κλπ.
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Τρίτο υποκεφάλαιο του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς είναι το ζήτηµα των
κοινόχρηστων χώρων. Βεβαίως είναι πολύ µεγάλο το κεφάλαιο των κοινόχρηστων χώρων, εµείς το
θέτουµε όµως ως ένα κρίσιµο ζήτηµα, το οποίο πρέπει να βοηθήσει. Σε αυτήν την κατεύθυνση
έχουν ξεκινήσει από τη µεριά της ∆ηµοτικής Αρχής, τα έχουµε πει και στο παρελθόν, παρεµβάσεις,
ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση, κάτι που βέβαια δεν είναι καθόλου µα καθόλου εύκολο.
Το τέταρτο υποκεφάλαιο της Β’ ενότητας είναι η προστασία και η ανάδειξη της παλιάς πόλης
της Λευκάδας. Έχει µπει και η λογική που περιέγραψε και η Επιτροπή Τουρισµού, είναι να µπει ως
ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, διότι αντιλαµβάνεστε ότι η πόλη και ιδιαίτερα το ιστορικό της κέντρο, είναι
ένα κοµµάτι στο οποίο µπορεί, από το οποίο µάλλον, µε την αντίστοιχη αξιοποίηση, ανάδειξη,
προστασία, όλα αυτά µαζί και άλλα που πρέπει να γίνουν, µπορεί να βοηθήσουν τα µάλλα
συνολικότερα το νησί µας, και όχι µόνο την πόλη της Λευκάδας.
Η 3η ενότητα είναι η ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού. Εδώ ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε µία σειρά πλεονεκτήµατα που εξ αυτού υπάρχουν. ∆ηλαδή, το πρώτο
είναι η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού µε όλες τις µορφές του. ∆εν χρειάζεται να τις αναλύσω,
ούτε έχω τον χρόνο. Έχουµε για παράδειγµα το ζήτηµα της γαστρονοµίας, έχουµε τον τουρισµό
αναψυχής και άσκησης και άλλες µορφές πάρα πολλές, περιγράφονται και στο κείµενο, που νοµίζω
προς τα εκεί πρέπει να σπρώξουµε την πορεία και προς τα εκεί να στρέψουµε και την πυξίδα µας.
Τώρα, ιδιαίτερα στο κοµµάτι, θέλω να κάνω µία αναφορά ιδιαίτερα στο κοµµάτι, µιας και για
το θαλάσσιο είπα µία κουβέντα, του πολιτιστικού τουρισµού. Κατά τη γνώµη µας είναι πάρα πολύ
κρίσιµο Συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ κρίσιµο, γιατί επαναλαµβάνω, στόχευση µας είναι να
συνδέσουµε πάση θυσία αυτό που λέµε τουρισµό µε την κοινή έννοια του όρου και που σε πολλά
µέρη της Ελλάδας γίνεται µε τον τρόπο που γίνεται, πρέπει πάση θυσία λοιπόν να συνδέσουµε
αυτού του είδους τον τουρισµό µε τον πολιτισµό µας και την παράδοση µας. Εµείς θεωρούµε ότι
αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιµο και µέσα στο κείµενο καταγράφονται αρκετές προτάσεις που µπορεί
να γίνει αυτό.
Το τέταρτο κεφάλαιο, η τέταρτη ενότητα µάλλον, είναι το ζήτηµα των υποδοµών. Στο ζήτηµα
των υποδοµών αντιλαµβάνεστε ότι το πρώτο, κατά τη γνώµη µας, ζήτηµα είναι η επίσπευση των
διαδικασιών για το ζήτηµα της εισόδου στο νησί. Πλωτή, υπέργεια, βάσει και την τελευταία απόφαση
που είχε πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το δεύτερο κρίσιµο και ταυτόχρονα χρήσιµο για µας είναι η
αξιοποίηση του Αεροδροµίου του Ακτίου. Και επιπλέον µπαίνουν ζητήµατα όπως η ανάγκη
σύνδεσης της Λευκάδας µε υδροπλάνα. Στην κατεύθυνση αυτή και είχα ενηµερώσει το Σώµα για
αυτό, ή µάλλον ο κύριος Βλάχος είχε ενηµερώσει το Σώµα, αλλά κι εγώ νοµίζω, υπάρχει µία
πρωτοβουλία, µε την οποία συνεννοούµαι από την πλευρά της Περιφέρειας, ούτως ώστε να λυθεί το
ζήτηµα των συγκοινωνιών µε υδροπλάνο για όλα τα Ιόνια, µιας και είναι, θεωρούµε ένα σηµαντικό
ζήτηµα που µπορεί να µας βοηθήσει.
Φυσικά υπάρχουν τα ζητήµατα των λιµανιών, υπάρχουν τα ζητήµατα που είναι εξαιρετικά
κρίσιµο και αυτό όπως ξέρετε, θεωρώ ότι αυτά του χρόνου, να είµαστε καλά, το καλοκαίρι θα
µπορούµε να µιλάµε για να έχουν περάσει όλα αυτά στο ∆ηµοτικό

Λιµενικό Ταµείο µε ό,τι

συνεπάγεται. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα ζητήµατα, όπως το οδικό δίκτυο, το εξαιρετικά κρίσιµο
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κοµµάτι που αφορά βιολογικούς, απορρίµµατα, ύδρευση. Γιατί δεν µπορεί να συζητάς για
οποιαδήποτε ανάπτυξη όταν δεν έχεις λύσει τέτοιου είδους ζητήµατα.
Και το τελευταίο, έκτο και τελευταίο και τελειώνω κεφάλαιο, είναι το κεφάλαιο των υπηρεσιών
και των µέτρων που χρειάζεται να πάρουµε. Αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος προηγουµένως της
Επιτροπής, ο κύριος Γιωργάκης, στο ζήτηµα της τουριστικής προβολής που είναι το κορυφαίο ίσως,
µε άλλους όρους πια, όχι µε τους όρους που ξέραµε. Ξέρετε, ένα παράδειγµα θα πω, ότι πια το
παιγνίδι παίζεται εν µέσω διαδικτύου και στον τουρισµό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πετάµε και τα
υπόλοιπα. Υπάρχει ανάγκη και το προωθούµε, είµαστε σε αυτήν την διαδικασία, και το ζήτηµα για
παράδειγµα την ύπαρξη ενός σοβαρού φυλλαδίου από την µεριά του ∆ήµου και η ανάγκη να πας σε
κάποιες πολύ σοβαρές εκθέσεις ,είτε ως Ιόνια είτε ως Λευκάδα, όµως επαναλαµβάνω, είναι
εξαιρετικά κρίσιµο πια το ζήτηµα του διαδικτύου.
Φυσικά υπάρχουν και µία σειρά από άλλες προτάσεις που αφορούν αυτό το κοµµάτι των
υπηρεσιών και των µέτρων που χρειάζεται να πάµε και που επίσης είναι σαφές ,ότι έχετε µπροστά
σας, τελειώνω, έχετε µπροστά σας τα στοιχεία, τα επίσηµα στοιχεία που αφορούν περίπου την
κατάσταση για την Λευκάδα. Νοµίζω είναι σηµαντικά για να µπορέσουµε να βγάλουµε ορισµένα
συµπεράσµατα, όχι µόνο τώρα και στην τωρινή µας κουβέντα, αλλά είναι χρήσιµα και για το µέλλον,
που αναφέρονται και το ζήτηµα των καταλυµάτων και των αφίξεων και µία σειρά από άλλα στοιχεία
που έχουµε πάρει βέβαια από τους φορείς που εµπλέκονται µε όλα τα θέµατα του τουρισµού.
Συµπέρασµα. Η κουβέντα αυτή που κάνουµε είναι µία κουβέντα που ουσιαστικά ανοίγει το
θέµα. ∆εν θεωρούµε ότι κλείνει, άρα ανοίγει το θέµα. Είπε το διαδικαστικό ο κύριος Πρόεδρος σε ό,τι
αφορά τη λειτουργία και της Επιτροπής Τουρισµού και της εξειδικεύσεις στις ενότητες που πρέπει να
γίνουν, όµως αυτή τη στιγµή έχουµε ανάγκη έναν µπούσουλα, ένα σχέδιο το οποίο θα το έχουµε
συναποφασίσει, τουλάχιστον να ξέρουµε ποια είναι η λογική µας, η αντίληψη µας δηλαδή, ως προς
το θέµα του τουρισµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις ,µήπως θέλουν εδώ οι άνθρωποι που
ασχολούνται µε τον τουρισµό, να κάνουν τοποθετήσεις; Στο τέλος; Ερωτήσεις.
ΚΑΤΩΠΟ∆Η: Θέλω καταρχήν να ρωτήσω, ποιοι από τους αναγράφοντες απόντες έχουν
παραιτηθεί. ∆εύτερον, είχαµε πει ότι ένα τέτοιο µεγάλο θέµα θα ήταν µόνο του. Το γιατί θα µας
πούνε. Θα ήταν µόνο του σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ούτως ώστε να έχουµε περισσότερο χρόνο.
Μετά, κύριε ∆ήµαρχε να πω ότι αυτό το σχέδιο εδώ που µας µοιράσατε και µας αναπτύξατε,
είναι αποτέλεσµα υποεπιτροπής που έχουµε βάλει στην Επιτροπή Τουρισµού. Όχι της Επιτροπής
Τουρισµού.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Της Επιτροπής είναι. Θα απαντήσουµε.
ΚΑΤΩΠΟ∆Η: Όχι, δεν είναι. Της υποεπιτροπής. Αφού το λύσαµε την προηγούµενη φορά. Της
υποεπιτροπής είναι, γιατί όταν στην Επιτροπή που είχαµε στην τελευταία Συνεδρίαση είπα να
συµπληρώσω κάποια πράγµατα, µου είπατε όχι, είναι της υποεπιτροπής, θα τα συµπληρώσουµε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τα είχα ρωτήσει και µάλιστα µου είχατε πει και ποιοι συµµετείχαν στο
γράψιµο αυτού του κειµένου.
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Από κει και πέρα, στην τελευταία σελίδα που λέει, ότι µετά από διαλογική συζήτηση η
Επιτροπή οµόφωνα γνωµοδοτεί να διαβιβαστεί για συζήτηση και έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Κύριοι Συνάδελφοι, θέλω να πω, επειδή είµαι στην Επιτροπή, ότι µόνο για αυτό είπανε, όχι ότι
συµφωνώ µε το κείµενο. Ευχαριστώ.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Συγγνώµη, αν υπάρχει κάποια κοινή, κάποια συνεννόηση για συνδυαστική δράση του
∆ήµου µε την Περιφέρεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι ορισµένα πράγµατα για να εφαρµοστούν,
χρειάζεται µία συνέργια ∆ήµου και Περιφέρειας µαζί, κυρίως για τα έργα υποδοµής. Και µε την
ευκαιρία, µε κάλυψε κάπως ο κύριος ∆ήµαρχος, εδώ εµπλέκεται και το ζήτηµα του επιχειρησιακού
σχεδίου, για το οποίο και την άλλη φορά είπα ότι εξαρτάται βέβαια από τις προθεσµίες των
Υπουργείων. Εγώ δεν συµφωνώ ότι πρέπει να εξαρτηθούµε από τις προθεσµίες των Υπουργείων,
αλλά µιας και ξεκινήσαµε το επιχειρησιακό σχέδιο 14-20, νοµίζω ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια και
κουβέντα και έχει άµεση σχέση µε το σηµερινό θέµα. Ευχαριστώ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, η
διαβούλευση δεν πέτυχε. Το δηλώνετε κι εσείς. Τρεις προτάσεις γίνανε στο διαδίκτυο. Ο κάθε ένας
έγραψε µία άποψη. Παρ’ όλα αυτά ήρθε µία πρόταση σε σας, από κάποιον κύριο που ήθελε να
συµµετέχει στην διαβούλευση. Και γράφετε µέσα ότι τις λάβατε υπόψη τις προτάσεις αυτές. Και εγώ
θέλω να σας ρωτήσω, αλήθεια τα λάβατε υπόψη αυτά που γράφει αυτός ο κύριος; Γιατί λέει ας
πούµε, κάτι που σας το είχα πει και εγώ τότε στην Επιτροπή που είχε γίνει η ιστορία. Ότι δεν µπορεί
να αναφερόµαστε συγκεκριµένα. Λέει ας πούµε, δεν γράφετε, σε υπαγωγή σε παραδοσιακούς
Οικισµούς λείπουν τα χωρία ∆ράγανο και Πανοχώρι, το Παλιό Κοµιλιό, τα χωριά των Ηνωµένων
Πολιτειών, από τα οποία πολλά έχουν µείνει αναλλοίωτα στον χρόνο και θυµίζουν άλλες εποχές.
Παρ’ όλα αυτά, γιατί είχα πάερι και παλαιότερα, σας την είχα ζητήσει, δεν βλέπω να έχουν µπει αυτά
τα χωριά µέσα. ∆ηλαδή έµεινε το κείµενο ακριβώς όπως είχε έρθει τότε. Και λέει και άλλα
πραγµατάκια. Υπογειοποίηση του δικτύου χρειάζεται και αλλού.
Απλώς ήθελα να σας πω, αυτή τη µία και µοναδική εισήγηση που ήρθε για διαβούλευση, την
λάβατε υπόψη;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Άλλος ερωτήσεις; Να απαντήσει ο Πρόεδρος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από την τελευταία ερώτηση. Την λάβαµε υπόψη, την συζητήσαµε, ξεχάστηκε να µπει
µάλλον. Την συζητήσαµε στην Επιτροπή, στην µικρή Επιτροπή που τα πήραµε και τα
επεξεργαστήκαµε, τα λάβαµε υπόψη, αλλά για κάποιο λόγο ξεχάσαµε αν τα βάλουµε µέσα. Θα τα
βάλουµε τώρα, εντάξει. Υπάρχει πρόβληµα εδώ πέρα, σίγουρα.
Συνέργια του ∆ήµου, είπε ο κύριος Αραβανής, συνέργια του ∆ήµου µε την Περιφέρεια.
Υπάρχει συνέργια. Συνεργαζόµαστε. Υπάρχουν προβλήµατα. Ακόµα η συνεργασία δεν είναι όπως
θα έπρεπε. Υπάρχει πρόβληµα καταρχήν στον ∆ήµο. Με τον τουρισµό ο ∆ήµος δεν έχει
προχωρήσει όπως θα έπρεπε. ∆ηλαδή, λόγω της έλλειψης προσωπικού, δεν υπάρχει ένας
υπάλληλος που να µπορεί να τον βάλουµε να ασχολείται µόνιµα και συστηµατικά µε τον τουρισµό.
Οι υπάλληλοι που ξέρουν γύρω από το θέµα του τουρισµού και έχουν ασχοληθεί χρόνια, έχουν
αναλάβει πολύ σοβαρές άλλες αρµοδιότητες και είναι πολύ δύσκολο να τους πάρουµε από εκεί
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πέρα. Στην πορεία, πιστεύω, τον καινούργιο χρόνο πιστεύω οπωσδήποτε θα µπορέσουµε να
βρούµε έναν υπάλληλο, ο οποίος θα έχει γνώσεις και θα µπορέσει να ασχοληθεί. Γιατί όταν θέλουµε
να µιλάµε για τον τουρισµό χωρίς να υπάρχει, να µπορεί η Υπηρεσία του ∆ήµου να βοηθήσει, δεν
γίνεται τίποτα. Εγώ δεν µπορώ να κάνω τον υπάλληλο, δεν µπορώ να τα φέρω βόλτα, δεν είναι η
δουλειά µου στο κάτω-κάτω.

Ως εκ τούτου υπάρχει πρόβληµα εδώ πέρα. Και η Περιφέρεια

προχωράει πολλά ζητήµατα µόνη της. Προσπαθούµε να µπούµε όσο µπορούµε, να έχουµε
µεγαλύτερη συνεργασία. Λοιπόν, πιστεύω σιγά-σιγά θα βρούµε τον ρυθµό που χρειάζεται. Άλλωστε
µέσα στο 15 δεν κάναµε πολλά πράγµατα. Σχεδόν περιστασιακά γίνανε. Το µόνο σοβαρό θέµα που
έγινε εδώ πέρα, είναι που φτιάχτηκε αυτό το πρόγραµµα. Τα υπόλοιπα, τώρα που αρχίσαµε και
µπήκαµε στο πνεύµα του τουρισµού, θα προχωρήσουν για το 16, θα προχωρήσουν οπωσδήποτε
καλύτερα.
Λοιπόν, η κυρία Κατωπόδη είπε, ότι την δουλειά την έκανε η µικρή Επιτροπή. Σίγουρα, η
µικρή Επιτροπή ασχολήθηκε µε το θέµα. Χρειάστηκε πάρα πολλές Συνεδριάσεις και πολλές ώρες
για να ασχοληθεί, αλλά το θέµα ήρθε στην µεγάλη Επιτροπή και συζητήθηκε και ψηφίστηκε για να
έρθει εδώ πέρα. Εγώ έλειπα εκείνη την ηµέρα, γιατί είχα ένα σοβαρό πρόβληµα και ήµουνα στην
Αθήνα, αλλά έχω την αίσθηση, ο ∆ήµαρχος θα µας πει που ήταν στην Επιτροπή, αν ψηφίστηκε ή
όχι. Έτσι είχα την εντύπωση.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν τη Συνεδρίαση της Επιτροπής, που έλειπες Γιώργο, στην προηγούµενη, έγινε
αναλυτική συζήτηση του κειµένου. Το κείµενο ήταν το συγκεκριµένο. Λείπατε από αυτήν την
Επιτροπή, έτυχε να λείπετε, εποµένως η έγκριση για το κείµενο ήταν από την προηγούµενη φορά.
Αυτό που έγινε τώρα είναι η οριστική απόφαση να το κατεβάσουµε στο Συµβούλιο, να πούµε ότι
κατεβαίνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κλπ., αφού είχε ολοκληρωθεί και το ζήτηµα της διαβούλευσης.
Άρα, το κείµενο αυτό είναι κείµενο της Επιτροπής, επαναλαµβάνω. Το ότι µπορεί ένας ή δύο
Συνάδελφοι, ή δεν ξέρω πόσοι, µπορεί να διαφωνούν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα, αλλά κατά τη
γνώµη µου δεν είναι και το κρίσιµο. ∆ιότι εδώ είµαστε, όλες τις σκέψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις να
τις βάλουµε κάτω και να τις συναποφασίσουµε. Αυτό είναι. Όπου συµφωνούµε, γιατί όπου δεν
συµφωνούµε, προφανώς θα πάµε δια ψηφοφορίας, ή δεν ξέρω ποιον άλλο τρόπο θα επιλέξουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και ένα τελευταίο ζήτηµα στο θέµα των ερωτήσεων. Είπε η κυρία Κατωπόδη ποια
µέλη της Επιτροπής παραιτηθήκανε. Μετά την προκήρυξη του δηµοψηφίσµατος έστειλαν
ηλεκτρονικά την παραίτηση τους ο Ζαχαρίας ο Κατωπόδης και ο Σπύρος ο Μικρώνης, οι οποίοι
αναφέρονται κυρίως για λόγους πολιτικούς παραιτηθήκανε. Ο κύριος Μικρώνης έβαλε κι ένα άλλο
ζήτηµα, που είχε σχέση µε το θέµα του ΣΕΤΕ, τον Πρόεδρο του Συνδέσµου. Πάνω σε αυτό το θέµα
είχε πάρει θέση ο κύριος Γράψας της Ένωσης Ξενοδόχων, ο Σπύρος ο Μικρώνης δεν συµφωνούσε.
∆ηλαδή εκτός από το πολιτικό θέµα που αφορούσε το δηµοψήφισµα, δηλαδή η λογική τους ήταν,
ότι µε το δηµοψήφισµα που προκηρύχθηκε, κλείσανε οι Τράπεζες, δεν βοηθάει στην ανάπτυξη του
τουρισµού, αυτή η γενική πολιτική δεν µας βοηθάει σε τίποτα, διαµαρτυρόµαστε και παραιτούµαστε.
Ο κύριος Μικρώνης έβαλε κι ένα δεύτερο ζήτηµα, αυτό που ανέφερα πιο πάνω.
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Αναφέρουν και οι δύο όµως, παραιτούνται, αλλά στο θέµα της λειτουργίας της Επιτροπής και
συνεργασίας δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβληµα. Ο κύριος Γληγόρης είναι πολύ καιρό πριν. Το
ανακοίνωσε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
ΚΑΤΩΠΟ∆Η: Το ξέρω Πρόεδρε, αλλά δεν πρέπει να αναφέρονται ως απόντες. Αυτό λέω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Γληγόρης, του έχω τονίσει ότι θα πρέπει να την δώσει γραπτή την
παραίτηση του.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: ∆εν το έχω κάνει. Την θεωρώ δεδοµένη την παραίτηση, ασχέτως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα πρέπει να µας την στείλεις.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Είχα συζητήσει και µε τον κύριο Γκογκάκη το συγκεκριµένο θέµα, νοµίζω ότι, δεν ξέρω
αν απαιτείται ή όχι.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά είχα εγώ να απαντήσω.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω µία παρατήρηση, ερώτηση ουσιαστικά, παρατήρηση στα λεγόµενα του
κυρίου ∆ηµάρχου και προς την κυρία Κατωπόδη, ότι και στην προηγούµενη Συνεδρίαση πάλι δεν
είχε ψηφιστεί το συγκεκριµένο, γιατί υποτίθεται ότι θα πήγαινε στη διαβούλευση και θα ερχότανε το
ολοκληρωµένο για να ψηφιστεί στην επόµενη. ∆εν το ξέρω γιατί δεν ήµουνα. Έτσι απλώς µία
παρατήρηση µικρή ήθελα να κάνω, τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Τοποθετήσεις των επικεφαλείς των συνδυασµών; Κύριε Μαργιέλλη.
ΜΑΡΓΙΕΛΗΣ: Καταρχήν θέλω να πω ότι χαιρετίζω την προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ καλό για
διάφορα ζητήµατα της Λευκάδας να αρχίσουµε να δουλεύουµε σοβαρά. Το καλοδέχοµαι λοιπόν και
το καλωσορίζω. Θέλω όµως να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις και αν θέλετε τις ακούτε.
Εγώ διάβασα µε προσοχή, πάρα πολύ προσοχή αυτό το κείµενο και πολλές φορές, και το
µελέτησα και το σκέφθηκα. Ακούστε λοιπόν ποιες είναι οι παρατηρήσεις µου. Οι γενικές
παρατηρήσεις πρώτα. Η πρώτη παρατήρηση είναι, ότι καλά θα είναι εν προκειµένω, αν θέλετε να
συνθέσουµε απόψεις και να παράγουµε αποτέλεσµα, γιατί για το αποτέλεσµα κρινόµαστε, όχι για τις
διακηρύξεις, είναι κάπως να χαµηλώσουµε τους τόνους και να αντιληφθούµε ότι την αλήθεια δεν την
έχει κανένας µας. Την έχουµε όλοι µας. ∆εν υπάρχει κάποια λίγη αλήθεια, ή είναι ιδιοκτησία
κάποιου. Παραδείγµατος χάρη, αυτό που αναγράφεται πάρα πολλές φορές στο κείµενο ,ότι µέχρι
σήµερα τίποτα δεν έχει γίνει και τώρα γίνεται ένα σχέδιο για τον τουρισµό, στρατηγικό, ιστορίες και
τα λοιπά, αφήστε µε να ολοκληρώσω, δεν διέκοψα κανέναν. Συµφωνούσα µε όσα λέγατε; Έχουµε
µάθει να ακούµε µε προσοχή.
Λέω λοιπόν και αυτό που γίνεται τώρα, δεν είναι σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισµού και
δεν είναι προφανώς στρατηγικός σχεδιασµός. Όλοι γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά, ότι ένα σχέδιο
σηµαίνει ορισµένα βασικά πράγµατα. Σηµαίνει κατευθύνσεις, ξεκάθαρες κατευθύνσεις, σηµαίνει
φάσεις, στάδια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Χρονοδιάγραµµα δηλαδή υλοποίησης αυτών. Σηµαίνει πηγές
χρηµατοδότησης, από πού θα τα κάνουµε όλα αυτά τα πράγµατα. Αυτά τα τρία είναι βασικά λοιπόν,
τα οποία χρειάζεται οτιδήποτε θέλει να λεχθεί σχέδιο, πόσο µάλλον στρατηγικός σχεδιασµός.
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Τούτο εδώ το οποίο έχουµε µπροστά µας, το οποίο λέω είναι µία καλή προσπάθεια, αλλά
επιτρέψτε µου να πω, είναι µία καταγραφή, σύνοψη αν θες, όλων όσων έχουν ακουστεί τα τελευταία
χρόνια στην Λευκάδα. Όσα είναι µέσα εδώ τα έχουµε πει όλοι. Τα έχουµε γράψει στα προγράµµατα
µας. Κοιτάξτε τα προγράµµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών, όλα αυτά λέγονται µέσα εκεί. Με
διαφορετικούς τόνους, χροιά διαφορετική, αλλά λέγονται. Τα περισσότερα από αυτά είναι θέµατα, τα
οποία δεκαετίες τώρα έχουν επιχειρηθεί η λύση τους, να βρούµε λύση για όλα αυτά τα ζητήµατα. Σε
κάποια έχουν γίνει και µελέτες, οι οποίες κάπου βρίσκονται, στα συρτάρια ενδεχοµένως, κάπως θα
τις αξιοποιήσουµε. Θέλω να πω όµως, οτ αυτά είναι θέµατα, τα οποία είναι χιλιοειπωµένα. Μερικές
φορές είναι και υπερβολές, µεγαλοστοµίες λέγονται µέσα εδώ ας πούµε, γενικότητες λέγονται µέσα
εδώ, σε όλα αυτά τα πράγµατα εδώ πέρα και στο τέλος φοβάµαι µήπως αυτό είναι πάρα πολύ
µεγάλο, µαµούθ, όλο αυτό το πράγµα που κάνουµε και στο τέλος δεν οδηγεί σε τίποτα, αν δεν
συµφωνήσουµε να βάλουµε στάδια, δηλαδή χρονοδιάγραµµα, να βάλουµε προτεραιότητες, και να
δούµε που θα βρούµε τους πόρους για να γίνουµε αποτελεσµατικοί και στο τέλος να παράγουµε ένα
έργο. Αλλιώς δεν θα παράγουµε τίποτα.
Συµφωνώ σε ορισµένα βασικά πράγµατα. Πρέπει να γίνει master plan για τον τουρισµό. Και
αυτό είναι δουλειά που την κάνουν ειδικοί επιστήµονες, προφανώς µε την δική µας συµµετοχή και
την δική µας γνώµη. Αλλά χρειάζεται master plan για τον τουρισµό. Και να το κάνουµε λοιπόν,
συµφωνώ.
Συµφωνώ σε κάτι που αναφέρεται µέσα, ότι πρέπει να αναζητήσουµε καλές πρακτικές
όµορων ∆ήµων, Περιφερειών, αλλά και Περιφερειών της Μεσογείου. Εγώ λέω λοιπόν να χρεωθούν
κάποιοι από την ∆ηµοτική Αρχή, να αναζητήσουν αυτές τις καλές πρακτικές, να τις φέρουµε εδώ, να
τις κουβεντιάσουµε, να προσθέσουµε κι εµείς, όσο µπορεί ο κάθε ένας. Είναι πάρα πολύ χρήσιµο
δηλαδή να αξιοποιούµε γνώση, εµπειρίες, πρωτοβουλίες που έχουν πάρει κάποιοι άλλοι και να µην
χρειαστεί να βρούµε εµείς κάθε φορά την Αµερική. Το σηµειώνω σαν πολύ θετικό, αρκεί να το
κάνουµε.
Σηµειώνω ότι είναι πολύ θετικό το ότι πρέπει να κάνουµε ένα ... επιχειρηµατικότητας στον
∆ήµο µας. Να βοηθήσουµε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και να βοηθήσουµε τις επενδύσεις.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Θεωρώ ότι είναι εκ των ουκ άνευ ο χωροταξικός σχεδιασµός, αλλά
πρέπει να το ξεκινήσουµε, να το κάνουµε, τις χρήσεις γης, όχι να το διακηρύσσουµε. Και εδώ θέλω
να προσθέσω, ότι έχουµε φθάσει και να το τολµήσουµε να το κάνουµε τώρα, παρακαλώ δηλαδή, να
δούµε και χρήσεις δραστηριοτήτων µέσα στα σχέδια πόλης, για να λύσουµε µία σειρά προβλήµατα
και να κάνουµε τις πόλεις µας πραγµατικά πιο ανθρώπινες. ∆ηλαδή, σήµερα συγκρούονται
δραστηριότητες εκτός σχεδίου. Αλλά βλέπουµε η ανάπτυξη, η οποία προχωράει και χωρίς εµάς, δεν
µας ρωτάει, ότι δηµιουργεί σύγκρουση δραστηριοτήτων και µέσα στις πόλεις, µέσα στους
Οικισµούς. Ε, λοιπόν πρέπει να κάνουµε χρήσεις αυτών των δραστηριοτήτων, τοµείς δηλαδή, που
θα επιτρέπεται, τι θα επιτρέπεται σε κάθε τοµέα να βάλουµε τοµείς στα σχέδια πόλης, στην
Λευκάδα, στο Νυδρί, στους Οικισµούς µας, εκεί που υπάρχει πιο πολύ γρήγορη ανάπτυξη, για να
προλάβουµε.
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Συµφωνώ απολύτως ότι πρέπει να αποτελέσει το µεγάλο µας συγκριτικό πλεονέκτηµα η
φύση της Λευκάδας. Είναι µεγάλο πλεονέκτηµα. Και συµφωνώ ότι πρέπει να δούµε ταχύτατα,
γρήγορα, να δούµε αυτό που έχουµε πει πολλές φορές, διαδροµές, τα µνηµεία της φύσης και του
πολιτισµού. Να τα δούµε, δηλαδή να τα δροµολογήσουµε µε προτεραιότητα.
Βεβαίως για τον θαλάσσιο τουρισµό τι να πει κανένας. ∆εν το συζητώ, το βλέπουµε όλοι. Και
από τα στοιχεία ,πολύ καλά κάνετε και παραθέτετε στο τέλος, στο τέλος προκύπτει ακριβώς πόσοι
άνθρωποι διακινούνται µέσα από τον θαλάσσιο τουρισµό. Πόσα πολλά µεγάλα ξενοδοχεία είναι
δηλαδή αυτό που µας φέρνει ο θαλάσσιος τουρισµός.
Θέλω να πω όµως, επειδή γίνεται µία αναφορά τι τουρισµό θέλουµε, και όλοι λέµε, θέλουµε
ποιοτικό τουρισµό. Εντάξει, προφανώς. Λέµε ότι θέλουµε κοινό µε υψηλές απαιτήσεις. Σωστά το
γράφετε, αυτό θέλουµε. Όµως πρέπει να δούµε οι παρεµβάσεις που θα κάνουµε και ο τόπος που
έχουµε, αν είναι συµβατό µε αυτό το κοινό των υψηλών απαιτήσεων. Και εδώ χρειάζεται να
συµφωνήσουµε τι παρεµβάσεις θα κάνουµε. ∆εν γίνεται να µη δίνουµε ταυτότητα, να έχει ταυτότητα
η πόλη µας, ταυτότητα οι Οικισµοί µας, ταυτότητα το νησί µας. Αυτό το έχουµε πει πάρα πολλές
φορές. Και αυτό έχει σχέση µε το δοµηµένο περιβάλλον που πρέπει να κάνουµε παρεµβάσεις,
σηµαντικές παρεµβάσεις, και βεβαίως µε το φυσικό περιβάλλον.
Αυτά λοιπόν είναι πολύ σηµαντικά πράγµατα. Αυτά και µόνο αν κάνουµε, λέω εγώ, ότι θα
έχουµε πετύχει ως ∆ηµοτική Αρχή. Αυτά τα λίγα που είπα τώρα.
Επειδή είπα και νωρίτερα όµως, ότι θα πρέπει ένα πρόγραµµα και ένα σχέδιο να έχει
χρονοδιάγραµµα και να έχει στάδια, φάσεις, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αν εµένα µου λέγατε το πρώτο
πράγµα που πρέπει να κάνουµε, ακούστε να δείτε, εγώ θα σας έλεγα πρακτικά και απλά πράγµατα.
Να συµφωνήσουµε και να δεσµευτούµε και να βάλουµε στοίχηµα, να το πετύχουµε, ότι η Λευκάδα
θα είναι το πιο καθαρό νησί. Οι ξένοι που έρχονται εδώ πέρα καθαριότητα θέλουν. Και δεν έχουµε
καθαριότητα στην Λευκάδα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Καθαριότητα στους Οικισµούς µας, στους
δρόµους, στο επαρχιακό µας δίκτυο, στους κοινόχρηστους χώρους µας, στις παραλίες µας, στις
ακτές µας. Καθαριότητα .Να το βάλουµε µεγάλο στόχο. Λευκάδα, το καθαρότερο νησί και να το
παλέψουµε, ό,τι σηµαίνει αυτό και να επικεντρώσουµε εκεί τις δυνάµεις µας όλες. Ένα λοιπόν αυτό,
για την Λευκάδα που λέω.
∆εύτερον. Ο κόσµος που έρχεται εδώ θέλει να περπατήσει, γιατί υπάρχει τεράστιο έλλειµµα
πεζόδροµων. ∆εν µπορεί να περπατήσει ο κόσµος. Ασφαλώς θα έχετε δει όλους φοβισµένους
πολλούς ξένους, να περπατάνε από το Νυδρί στο Περιγιάλι µε τον φακό. Τα έχετε δει, τα έχουµε δει
όλοι. Ζούµε σε αυτόν τον τόπο όλοι. Λοιπόν, δεύτερο πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, δυνατότητα να
περπατήσει ο κόσµος που έρχεται εδώ. ∆ιότι εκεί στον τόπο του µπορεί και περπατάει.
Τρίτον. Να ρυθµίσουµε τα ζητήµατα της κυκλοφορίας. Η Λευκάδα είναι µία ανοχύρωτη πόλη
πραγµατικά σε αυτά τα ζητήµατα της κυκλοφορίας. Στοίχηµα λοιπόν. Τρίτο στοίχηµα, κυκλοφορία.
Να διευθετήσουµε τα ζητήµατα της κυκλοφορίας. Parking, ό,τι χρειάζεται, πεζοδροµήσεις,
µονοδροµήσεις. Να αλλάξουµε, δυνατά να ασχοληθούµε µε αυτό το ζήτηµα.
Και τέταρτο και τελειώνω. Σε αυτά που θα θεωρούσα άµεσα, που πρέπει να τα κάνουµε
τώρα και να αλλάξουµε την Λευκάδα πραγµατικά, αυτό που λέµε αισθητική στις κατασκευές µας,
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ποιότητα. Και αυτό έχει σχέση λοιπόν µε την εικόνα της πόλης µας, µε την εικόνα των Οικισµών µας.
Πρέπει να ασχοληθούµε µε αυτά τα ζητήµατα.
Θα µπορούσα να µιλάω πάρα πολύ, δεν θέλω να το κάνω όµως. Θέλω όµως να πω, ότι
είναι καλή η προσπάθεια, να συµφωνήσουµε για να κατεβάσουµε τους τόνους, ότι πρέπει να
µαζέψουµε όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει όλα τα προηγούµενα χρόνια και να τα
οργανώσουµε πραγµατικά. Όσον αφορά τώρα τα µεγάλα θέµατα, ακούστε να δείτε. Βάζετε µέσα
επισκέπτες µε υψηλές απαιτήσεις, δεν θέλουµε all inclusive κλπ., συµφωνώ µε όλα αυτά τα
ζητήµατα. ∆εν µπορώ να καταλάβω όµως την ίδια στιγµή πως ένα µείζον ζήτηµα για την ανάπτυξη
της Λευκάδας, που είναι η υποθαλάσσια σύνδεση της µε την απέναντι ... ακτή, το έχουµε βάλει στις
καλένδες. Και θέλουµε κατά τα άλλα να δώσουµε ταυτότητα, να αναπλάσουµε, να βοηθήσουµε την
πόλη. ∆εν υπάρχει περίπτωση καµία, αν δεν λύσουµε αυτό το µείζον ζήτηµα, ξαναλέω, σε λίγο
καιρό, σε λίγα χρόνια, πολύ λίγα, πολύ γρήγορα, τελειώνουν οι µεγάλοι οδικοί άξονες στην ευρύτερη
περιοχή, η Λευκάδα θα κατακλυστεί από χιλιάδες αυτοκίνητα, τα οποία δεν θα έχουν, όχι που να
παρκάρουν, δεν θα έχουν που να κυκλοφορήσουν. Η πόλη θα είναι τραγική και οι συνέπειες θα είναι
τραγικές.
Εγώ σας κάνω µία έκκληση, µε ψυχραιµία. Όχι σήµερα. Στην πορεία. Να ξαναδούµε µε
ψυχραιµία και νηφαλιότητα να ξαναδούµε το θέµα της σύνδεσης της Λευκάδας. Να κάνουµε
διορθωτικές παρεµβάσεις όπως µας χρειάζεται. Αν υπάρχουν πόροι, να το κάνουµε, να κάνουµε τη
σύνδεση µε δηµόσιες επενδύσεις. ∆εν υπάρχουν δυστυχώς. Αν υπάρχουν όµως, µπράβο, εγώ θα
χειροκροτήσω να το κάνουµε. Αλλά ένα θέµα σηµαντικό που από εκεί εξαρτώνται όλα και να
τολµήσουµε. Όταν λέµε λοιπόν ότι θέλουµε ποιοτικό τουρισµό, ότι θέλουµε να κάνουµε αναβάθµιση,
παρεµβάσεις, όλα αυτά, έχουν ένα κόστος όλα αυτά. Και το κόστος κάπου πρέπει να το βρούµε. Οι
πόροι που διατίθενται είναι πάρα πολύ συγκεκριµένοι. Πρέπει να δηµιουργήσουµε πόρους εµείς εδώ
στον τόπο µας, αν θέλουµε να ανταποκριθούµε θετικά σε όλα όσα ονειρευόµαστε. Και λέω δύο ιδέες
εγώ να δηµιουργήσουµε πόρους.
Ο ένας είναι, αν δούµε και αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει ο τόπος
µας. Η µαρίνα, η Λευκάδα, το έχω πει πολλές φορές, αποτελεί ένα παράδειγµα. Μπορούµε µε
γρήγορους ρυθµούς να κάτσουµε να κουβεντιάσουµε, να δούµε τι άλλες τέτοιες παρεµβάσεις
µπορούµε να κάνουµε. Μπορεί να κάνουµε στους Σκάρους, µπορεί να κάνουµε στον Βληχό, µπορεί
να κάνουµε σε γκρεµνούς, µπορούµε να κάνουµε στις λιµνοθάλασσες µας, µπορούµε να κάνουµε
στην Γύρα. Έχουµε δυνατότητες. Αυτός ο τόπος έχει δυνατότητες. Να κάτσουµε να τις
αξιοποιήσουµε αυτές τις δυνατότητες, να αξιοποιήσουµε την δηµοτική περιουσία που σήµερα είναι
εγκαταλελειµµένη, σκουπιδότοπος και είναι βορά στις διαθέσεις κάποιων, χωρίς χαρακτηριστικά,
συνδηµοτών µας. Να τολµήσουµε να τα δούµε όλα αυτά τα πράγµατα, χωρίς ιδεοληψίες. Με αγάπη
για τον τόπο µας πραγµατικά και για το συµφέρον του τόπου µας. Ο ένας τρόπος είναι αυτός να
δηµιουργήσουµε πόρους.
Και ο δεύτερος τρόπος. Εγώ τολµώ να το πω, γιατί αν δεν τολµήσω να πούµε και καινούργια
πράγµατα, καινοτόµα πράγµατα, τίποτα δεν θα πετύχουµε. Όταν λέγαµε για την θαλάσσια ζεύξη,
όλη η κουβέντα έγινε και όλος ο διάλογος έγινε, αν θα υπάρχει διόδιο ή αν δεν θα υπάρχει διόδιο για
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την υποθαλάσσια ζεύξη. Θα µπορούσαµε να κάνουµε άλλου είδους θετικότερη παρέµβαση. ∆ιότι τι
σόι συµβατότητα υπάρχει µεταξύ αυτών που θέλουµε, τουρίστες υψηλών απαιτήσεων, ποιοτικό
τουρισµό, όλα αυτά, αλλά να λέµε ότι αυτό αποτελεί εµπόδιο, τα 3-4€ που µπορεί να πληρώσει
κανείς που θα έρθει να κάνει διακοπές µία εβδοµάδα, 10 µέρες στην Λευκάδα. Εγώ λέω να
τολµήσουµε να κάνουµε άλλου είδους παρέµβαση, που εγώ αυτό θα έκανα. Να κάνουµε
παρέµβαση λοιπόν στο Υπουργείο Υποδοµών και να πούµε, αν προχωρήσει αυτό το έργο, να
υπάρχει στη σύµβαση, δυνατότητα λέω εγώ, όχι να το κάνουµε τώρα, να το σκεφθούµε ψύχραιµα
όλοι µαζί, δυνατότητα επιβολής τέλους, το οποίο θα είναι ανταποδοτικό, για να µπορέσει ο ∆ήµος
να κάνει όλα αυτά τα βασικά και σηµαντικά πράγµατα, τα οποία λέµε τώρα. ∆ιαφορετικά κύριοι
Συνάδελφοι, αυτά θα µείνουν σε επίπεδο διακηρύξεων, επιθυµιών, ονείρων. Μία χαρά είναι όλα
αυτά, αλλά δεν µπορούν να έχουν αποτέλεσµα ξέρετε. Για να παράξουµε αποτέλεσµα, θέλουµε
πολύ συγκεκριµένο σχέδιο, συγκεκριµένες δράσεις, τόλµη θέλουµε, καινούργια εργαλεία θέλουµε και
καινούργιες πρωτοβουλίες και καινούργιες πρακτικές. Αυτά θέλουµε να κάνουµε.
Εγώ δεν θέλω να κουράσω παραπάνω, γιατί σέβοµαι όλους τους Συναδέλφους. Ευχαριστώ
κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα παρακαλούσα, κύριε ∆ήµαρχε, να το δείτε αυτό, να το συνεχίσουµε για να
κάνουµε, είχε ειπωθεί ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο µόνο για αυτό, να το πάµε λίγο παραπέρα. Να
κάνουµε µία Ηµερίδα για όλα αυτά τα ζητήµατα σε σοβαρό επίπεδο. Να κουβεντιάσουµε, να
τολµήσουµε, επαναλαµβάνω, να δούµε τέτοια ζητήµατα.
Και κάτι ακόµα. Ακούστε να δείτε. Εγώ σέβοµαι την άποψη που λέει, το Αεροδρόµιο πρέπει
να έχει δηµόσιο χαρακτήρα, αλλά δεν είναι ζήτηµα αυτό που απασχολεί την ανάπτυξη τουρισµού.
Την ανάπτυξη τουρισµού την απασχολεί οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Αεροδρόµιο, που έχει
ο χρήστης. Αυτές οι υπηρεσίες να είναι υψηλού επιπέδου. Όταν ταξιδεύουµε στον κόσµο και πάµε
σε διάφορα Αεροδρόµια, αυτό που σχολιάζουµε είναι τι υπηρεσίες µας προσφέρθηκαν και τι κόστος
και µε τι κόστος προσφερθήκανε αυτές οι υπηρεσίες. Κανένας δεν κάθεται να πει αν αυτό µου το
προσφέρει το δηµόσιο ή η τάδε εταιρία, ή ένας ιδιωτικός φορέας. Κανένας δεν µας το λέει αυτό το
πράγµα. Κανένας δεν το σκέφτεται. Μετράµε τις υπηρεσίες σήµερα και το κόστος των υπηρεσιών.
Αυτό πρέπει να κάτσουµε να δούµε. Και βεβαίως, ας µη το πω, γιατί δεν θέλω να πολιτικοποιήσω
καθόλου εγώ την κουβέντα για κάποια άλλα ζητήµατα µέσα. ∆εν θέλω να το βάλω εγώ, γιατί θέλω
να µείνουµε σε ένα τέτοιο επίπεδο την κουβέντα µας.
Μία τελευταία παρατήρηση. Όλοι µιλάµε για την άναρχη ανάπτυξη που χάλασε το
περιβάλλον. Όλα αυτά που λέµε όλα αυτά τα χρόνια. Και πρέπει κάτι να κάνουµε να το
συµµαζέψουµε. Προσέξτε να δείτε, κύριοι Συνάδελφοι, όλη αυτήν την άναρχη ανάπτυξη δεν την
κάνανε οι µεγάλες τουριστικές µονάδες που δεν υπάρχουν στην Λευκάδα. Όλη αυτήν την άναρχη
τουριστική ανάπτυξη δεν την κάνανε τα σύνθετα καταλύµατα ή οι οργανωµένες περιοχές
ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης. ∆εν είχαµε στην Λευκάδα τίποτα. Όµως το χάσαµε το
περιβάλλον.
Άρα θέλω να πω, µην κολλάµε και λέµε ότι δεν θέλουµε, ξέρω γω, µεγάλες µονάδες, δεν
θέλουµε τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, παραδείγµατος χάρη. Θα µπορούσαµε να κάνουµε µία
κουβέντα, τι είναι όλα αυτά τα πράγµατα και να τα προσδιορίσουµε. Άλλωστε δεν εξαρτάται από
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εµάς. Εξαρτάται από κεντρικές επιλογές που κάνουν η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο και η
νοµοθεσία που ψηφίζεται. ∆ηλαδή, µην απορρίπτουµε πράγµατα. Ας τα δούµε όλα αυτά τα
πράγµατα και ας δούµε τι εµπειρία υπάρχει. Όπου γίνανε τέτοιες µεγάλες παρεµβάσεις,
προστατεύτηκε το περιβάλλον. ∆εν καταστράφηκε το περιβάλλον. Το περιβάλλον το καταστρέφουµε
εµείς εδώ, µε τις µικροπαρεµβάσεις που κάνουµε κάθε µέρα και σε µία λογική και πελατειακή
πολλές φορές και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τώρα δεν λέω τίποτα εξυπνάδες εγώ, απλά πράγµατα
λέω λοιπόν.
Κλείνω λοιπόν, καλωσορίζω εγώ αυτήν την προσπάθεια. Λέω να την εµπλουτίσουµε αυτήν
την προσπάθεια, να ακουστούν και άλλες απόψεις και µε νηφαλιότητα και ψυχραιµία στην πορεία να
ξαναδούµε θέµατα, τα οποία τα θεωρούµε τώρα έτσι ταµπού, ή τα αποκλείουµε. Να τα ξαναδούµε.

Και βεβαίως για την ανάπτυξη, τελειώνω κύριοι Συνάδελφοι, είναι να δούµε και µε ποιους
φορείς θα γίνει αυτή η ανάπτυξη. Ποιοι θα την κάνουν αυτήν την ανάπτυξη; Λέει µέσα εδώ, ότι
πρέπει να υποστηρίξουµε ... πρωτοβουλίες κοινωνικών Συνεταιρισµών. Να το κάνουµε. ∆εν
υπάρχουν τέτοιοι κοινωνικοί Συνεταιρισµοί όµως. Να το κάνουµε. Αλλά πρέπει να δούµε, να
ενισχύσουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Κυριολεκτικά να ενισχύσουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Με
την καλή έννοια. Τελειών, ευχαριστώ. Συγγνώµη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Αραβανή.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ευχαριστώ. Σε αρκετά καλύφθηκα από τον κύριο Μαργέλη. Εγώ θέλω να πω το εξής.
Αυτό το κείµενο είναι στην ουσία ένα, δεν είναι σχέδιο ακριβώς κύριε ∆ήµαρχε. Είναι ένα οραµατικό
σχέδιο ανάπτυξης. ∆ηλαδή είναι ένα θεωρητικό σχέδιο, ας το πούµε έτσι, που το θεωρώ όµως
επαρκέστατο. Και λίγο ως πολύ ως τέτοιο, ως θεωρητικό. Λίγο ως πολύ αναφέραµε όντως όλοι,
όλες οι παρατάξεις, προεκλογικά, άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο, έχουµε αναφερθεί σε αυτούς
τους τοµείς, τα ζητήµατα και το πρώτο συµπέρασµα είναι, ότι εγώ µελετώντας αυτό το κείµενο
εξεπλάγην θετικά. ∆ηλαδή το θεωρώ µία άριστη θεωρητική βάση, θεωρητικό σχέδιο, για να στηριχτεί
πάνω σε αυτό η τουριστική ανάπτυξη της Λευκάδας. Με δυσκολία είδα θέµατα που θα µπορούσα να
συµπληρώσω. Βρήκα 2-3, θα τα πω στη συνέχεια. Από κει και πέρα, νοµίζω ότι αυτό, το ονόµασα
έτσι, αυτήν την θεωρητική πλατφόρµα, δεν είναι οι ώρες και οι στιγµές τέτοιες που να της δώσουµε
χρονική συνέχεια µε διαβουλεύσεις κλπ., δεν νοµίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερες διαβουλεύσεις. Αυτό
που χρειάζεται είναι, το οραµατικό σχέδιο να γίνει στρατηγικό σχέδιο.
Να γίνει σχέδιο στόχων. Να προδιαγραφούν στόχοι και αντί για διαβουλεύσεις να ενηµερωθεί
ο κόσµος πάνω σε αυτό το ικανοποιητικό, επαναλαµβάνω, όραµα για την τουριστική ανάπτυξη της
Λευκάδας. Όντως αναφέρεται µέσα, ότι δεν βλέπουµε τον τουρίστα ως φιλοξενούµενο να του
πάρουµε τα λεφτά. Αυτό είναι. Είναι ένα από τα µυστικά της σύγχρονης τουριστικής αντίληψης. Στον
τουρίστα πρέπει να προσφέρουµε, όχι φιλοξενία, αλλά τρόπο ζωής στην Λευκάδα. Και µάλιστα, για
να προχωρήσω και λίγο περισσότερο ενδεχοµένως, ίσως να σας ξενίσει λίγο αυτό, εξάλλου το
κάνανε στην Κύπρο. Να βρούµε εκτάσεις, οι οποίες στο µυαλό µου έρχεται Κάλαµος, Σχαστός, οι
οποίες ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε ιδιωτικούς φορείς, θα κάνουν κατοικίες, οµάδες κατοικιών
ιδιωτικών, που θα προσελκύσουν κόσµο και συνταξιούχους Ευρωπαίους για διαµονή τουλάχιστον 6
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µηνών και καταλαβαίνετε πόσο αυτό µπορεί να προσφέρει και στην ντόπια επιχειρηµατικότητα και
στην ντόπια ζωή.
Αυτό το µοντέλο ήλιος-θάλασσα, όντως πρέπει να φύγει από το µυαλό µας και παράλληλα οι
επαγγελµατίες της Λευκάδας νοµίζω ότι κατά κάποιον τρόπο χαµηλώνουν τον πήχη. ∆ηλαδή, στους
2-3 µήνες του καλοκαιριού, επειδή βγάζουν ένα εισόδηµα, δεν τους αδικώ, δικαιολογηµένο είναι
αυτό, επειδή βγάζουν ένα εισόδηµα το οποίο καλύπτει όλο το χρόνο, θεωρούν ότι αυτό µας φθάνει.
Αυτό είναι χαµήλωµα του πήχη, νοµίζω ότι ο επαγγελµατίας της Λευκάδας πρέπει να λειτουργεί και
κοινωνικά να ανεβάζει την επιχειρηµατικότητα στην Λευκάδα και σε ό,τι αφορά την απασχόληση του
προσωπικού και όσον αφορά την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Μερικά ειδικότερα θέµατα που έχω σηµειώσει από αυτά που έχετε γράψει, δεν έχω αναφέρει
τα πιο πολλά γιατί συµφωνώ απόλυτα. Κάπου λέτε για πολιτισµό µε όµορους ∆ήµους κλπ. Σας
υπενθυµίζω ότι το τρίγωνο Λευκάδα, Πρέβεζα, Άρτα έχει µία εκπληκτική και βαριά ιστορική
κληρονοµιά, το Άκτιο ας πούµε, η ναυµαχία του Ακτίου, Κλεοπάτρα, Μάρκος Αντώνιος κλπ. Άρα,
πρέπει να προωθήσετε αυτήν την, µε τους όµορους ∆ήµους, την αρχαιολογική σύνδεση, ας πούµε.
Έχοντας και αυτό το πολύτιµο τρίγωνο.
Νοµίζω ότι πρέπει να επιµείνουµε λίγο στη δηµιουργία αγκυροβολίου µεγάλων σκαφών.
Είναι στοχευµένο έργο, επιλέξιµο στα ΣΕΣ. Με ενθουσιασµό χαιρετίζω την κήρυξη παραδοσιακών
Οικισµών. Μακάρι να µπορούσατε σε µία εβδοµάδα να το κάνετε αυτό. ∆εν ξέρω αν
συµπεριλαµβάνονται όλοι οι Οικισµοί ή όπως είπε ο κύριος Γληγόρης, χρειάζονται και άλλοι, αλλά
είναι πραγµατικά κάτι που είναι τοµή, πολύ σπουδαία τοµή, για την Λευκάδα. Αυτοί που κάνουν
αναπαλαιώσεις, αναπλάσεις κλπ., δεν τα κάνουν τυχαία. ∆ίνουν εκτός των άλλων, εκτός της
αισθητικής, εκτός της οικιστικής ταυτότητας που είπε ο κύριος Μαργέλης προηγουµένως, δίνουν κι
ένα νόηµα στο γιατί ζούµε. ∆ηλαδή η ζωή δεν είναι να φτιάξουµε ένα σπίτι. Είναι να παντρέψουµε
την παράδοση την λαϊκή, όπως οι γονείς µας, όπως οι παππούδες µας, µε όπως θα ζήσουν τα
παιδιά µας. Αυτή τη λογική έχει, γιατί καµιά φορά εκπλησσόµαστε γιατί η Λειψία έγινε όπως ήταν.
Ρωτώντας, γιατί ασχολήθηκα µε αυτά, ακριβώς βρίσκουν µία φιλοσοφία της ζωής πάνω σε αυτά.
Συνεπώς µε ενθουσιασµό πραγµατικά θα συµβάλλω κι εγώ όσο µπορώ για να κάνετε αυτήν την
κήρυξη παραδοσιακών Οικισµών.
Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδοµής, και τελειώνω, συµφωνώ για τις συντηρήσεις. Χρειάζεται
οπωσδήποτε κάποιο κοµµάτι στον ∆ήµο να ασχολείται µονίµως µε τις συντηρήσεις των δρόµων. Να
φανταστείτε ότι στην Γερµανία µία από τις µεγαλύτερες γερµανικές εταιρίες ασχολείται µε συντήρηση
δρόµων. Είναι σπουδαίο δηλαδή θέλω να πω το αντικείµενο, και συνεπώς πρέπει και σε αυτό να
επιµένετε.
Σχεδόν είπατε όλα τα έργα υποδοµής που χρειάζεται, τα βασικά. Στέκοµαι λίγο στους
φωτισµούς που αναφέρετε κάπου. Εδώ υπάρχουν ειδικοί µελετητές για τους φωτισµούς. Οι
φωτισµοί δεν είναι απλώς βάζουµε τα φώτα για να φωτίζουµε κάτι. Υπάρχει φωτορύπανση, υπάρχει
αισθητική, πρέπει να συµβουλευτείτε κάποιους µελετητές ειδικούς για τους φωτισµούς. Παράδειγµα,
Στάθη, είναι η Καρυά. Είδες η φωτορύπανση που είναι µε το ... στην Καρυά, πόσο κτυπάει ο
φωτισµός ας πούµε.
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Επίσης, εδώ εµπλέκεται η Περιφέρεια. Θεωρώ ότι στα έργα υποδοµής πρέπει να προσεχθεί
ο δρόµος Λευκάδας-Καρυάς, ο δρόµος Θριάς-Εξάνθια-Κοµιλιό-Αθάνη και Λευκάδας. Είναι κοµβικά
σηµεία αυτά που θα δώσουν τεράστια ώθηση τουριστική στην Λευκάδα.
Εκείνο που δεν είδα, δεν αναφέρατε κάπου για ιατρικό τουρισµό, προσφέρεται η ορεινή
Λευκάδα για αυτό. Ιατρικό τουρισµό και τουρισµό υγείας, ευεξίας και λοιπά. ∆εν το είδα ή δεν το
πρόσεξα. Λοιπόν, κρουαζιέρα. Συνεδριακό τουρισµό, γαµήλιο τουρισµό και κάπου, το είχε θέσει και
ο Κώστας ο Βλάχος, και κάπου είδα και τελειώνω, κάπου είδα και αλλαγή αποδέκτη σε ό,τι αφορά
τον βιολογικό καθαρισµό, που είναι στην Λευκάδα. Η υπαγωγή του, η αναβάθµιση του σε
τριτοβάθµιο και αλλαγή αποδέκτη. Νοµίζω ότι αυτό το θέµα κάποια στιγµή να το φέρετε ειδικό θέµα
στο Συµβούλιο, γιατί κι εγώ προσωπικά έχω επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τον νέο αποδέκτη.
Σηµειώστε το, κάποια στιγµή φέρτε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ευχαριστώ. Για τον αποδέκτη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κυρία Σταµατέλλου.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: ∆ιαβάζοντας και την εισήγηση, που είναι περίπου ίδια µε αυτήν που είχε έρθει για
την Επιτροπή, προβληµατίστηκα για το πώς θα, τέλος πάντων, που να αφιερώσω τον χρόνο της
τοποθέτησης. Και νοµίζω ότι έχει πιο πολύ αξία να βάλω µία τελείως διαφορετική λογική, που
νοµίζω δεν τα έχει ούτε σε µία γραµµή από το κείµενο που πήραµε αυτή η λογική που θέλω να
αναπτύξω, σε ό,τι έχει να κάνει µε τον τουρισµό.
Πέρα από τις επιµέρους παρατηρήσεις για µία σειρά πλευρές και ζητήµατα που έχω
σηµειώσει σε ολόκληρη την εισήγηση, κάποιοι είπαν προηγούµενοι Συνάδελφοι, κάποια ούτως ή
άλλως δεν είναι ζητήµατα που αφορούν αποκλειστικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κάποια θα αλλάξουν
στο µέλλον και είναι λόγια τώρα, οπότε θέλω να βάλω συνολικά κάποια πράγµατα.
Το πρώτο που θέλω να πω, είναι ότι η προσέγγιση στον τουρισµό θα πρέπει να γίνεται από
την άποψη του δικαιώµατος του λαού στις διακοπές. Ότι έχει κάθε άνθρωπος, κάθε εργαζόµενος
,άνεργος, συνταξιούχος και τα λοιπά, δικαίωµα στον ελεύθερο χρόνο και στις διακοπές. Σαν µέσο
προστασίας και αναπαραγωγής της εργατικής του δύναµης ουσιαστικά. Είναι απαραίτητο δηλαδή
για την υγεία του, για την µόρφωση, την πολιτιστική εξύψωση, είναι απαραίτητη η περιήγηση και
γνωριµία µε διαφορετικούς τόπους, η ψυχαγωγία, η ξεκούραση και είναι αυτό δικαίωµα. Παρά το
γεγονός ότι είναι δικαίωµα, ή θα έπρεπε να είναι, περιορίζεται δραµατικά έως εξαφανίζεται, ακριβώς
επειδή θυσιάζεται στην τουριστική ανάπτυξη µε µοχλό το κέρδος. Αυτή που λέµε καπιταλιστική
τουριστική ανάπτυξη, που είναι αυτή που ισχύει σήµερα. Σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, είτε
αφορά µονοπωλιακούς Οµίλους που είναι ταυτόχρονα σε άλλους 10 κλάδους, είτε αφορά ένα
µικρότερο, µία µικρότερη επιχείρηση, αυτό ακριβώς αφορά η καπιταλιστική ανάπτυξη στον
τουρισµό. Άρα δηλαδή, όσο ελκυστικό, όσο ήπιο, όσο οικοτουριστικό ή τέλος πάντων ό,τι άλλες
µορφές εναλλακτικού τουρισµού παρουσιαστούν ακόµα, θα είναι επί της ουσίας ένα πολυτελές
εµπόρευµα. Και από την αρχή µέχρι το τέλος να υλοποιηθεί το κείµενο που µοιράστηκε τώρα,
αµφιβάλλω πόσοι ντόπιοι, να το πω έτσι, πόσοι κάτοικοι της Λευκάδας θα έχουν πρόσβαση σε
τέτοιες υποδοµές τουριστικές, παράδειγµα. Αν το πάµε µέχρι τέλους αυτήν την συζήτηση.
Και επειδή γίνεται πολύ συζήτηση, υπάρχουν κάποια δεδοµένα που είναι καθολικά και δεν
µπορούµε να τα παραβλέψουµε σε ό,τι σχεδιασµό και σε ό,τι τέλος πάντων ζητήµατα βάζουµε.
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Πιάνουν κάποια, δεν θα τα πιάσω επιµέρους, θα πω 3-4 πράγµατα, χωρίς να αναφέροµαι και
συγκεκριµένα σε ποιο σηµείο της εισήγησης, γιατί είναι συνολικά και διαπερνά όλη την εισήγηση.
Πρώτον, είναι η κοινή συνισταµένη των πάντων σχεδόν, ότι ο τουριστικός κλάδος είναι
στρατηγικής σηµασίας κλάδος για την ανάκαµψη, την οικονοµική κλπ. Αυτό σηµαίνει συγκεκριµένα
πράγµατα. Και πέρα από όποιες αντιθέσεις για το ποιος κλάδος θα πάρει τα περισσότερα, τέλος
πάντων, χρηµατοδότηση προκύψει µέσα απ’ όλη αυτήν την διαδικασία. Πέρα από προτεραιότητες
που µπαίνουν για να υλοποιηθούν έργα ,πέρα από προτεραιότητες για ιδιωτικοποιήσεις, φιλέτα
κλπ., κλπ., ισχύει αυτό. Ότι εφόσον αναγνωρίζεται σαν τέτοιος κλάδος θα υπάρχει και υπάρχει ήδη,
τεράστιος τζίρος συνολικά σε αυτόν τον κλάδο τουρισµού.
Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι ισχυροποιούνται, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, µε
βάση επίσηµα στοιχεία και µε βάση τον τεράστιο τζίρο που είναι τα τελευταία τέλος πάντων, µε
αυξανόµενη, πώς να το πω, αυξανόµενος είναι ο τζίρος κάθε χρόνο, αλλά φαίνεται ότι
ισχυροποιούνται τεράστιοι µονοπωλιακοί Όµιλοι, κυρίως στα ξενοδοχεία, που φυσικά δεν είναι από
τους κλάδους που είναι µόνο στον τουρισµό, παίρνουν το µεγαλύτερο κοµµάτι από την πίτα και
ταυτόχρονα δείχνουν ότι η θέση των µεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισµό, µεσαίων και µικρών,
επιδεινώνεται δραµατικά. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Νοµός Λευκάδας, για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις τις τουριστικές.
Τρίτο ζήτηµα. Χειροτερεύουν συνεχώς οι εργασιακές σχέσεις, οι θέσεις των εργαζόµενων
στον τουρισµό. Είναι τραγικά τα στοιχεία που υπάρχουν και µε αύξηση εκµετάλλευσης, αξιοποίηση
µαθητείας, τζάµπα εργαζόµενου κλπ., κλπ., που φυσικά αυτό είναι προϋπόθεση για να κερδίζουν οι
προηγούµενοι.
Ενισχύεται επίσης τα τελευταία χρόνια η άναρχη και ανισόµετρη τουριστική δραστηριότητα,
παρά τις όποιες εξαγγελίες γίνονται τοπικά ή κεντρικά. Παίρνει ιδιαίτερο µερίδιο στα κονδύλια τα
πακέτα κρατικής ενίσχυσης, πολύπλευρη είναι αυτή, και από ΕΣΠΑ και λοιπά, και τέλος πάντων µε
όλους τους τρόπους, ακόµα και µε νοµοθεσία, πως ενισχύεται η τουριστική επιχειρηµατικότητα,
προωθούνται αυτά τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια.
Γιατί τα λέω αυτά. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινάει και να τελειώνει κάθε συζήτηση,
τουλάχιστον από την σκοπιά που πρέπει να το βλέπει η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού
λαού και του Λευκαδίτικου λαού ακόµα πιο συγκεκριµένα, να ξεκινάει και να τελειώνει η σκέψη µε
τον τουρισµό, ίσον δικαίωµα σε αυτόν, και όχι πως θα προσελκύσουµε τον οποιονδήποτε. Και τι
θέλω να πω. Ότι εφόσον είναι ανάγκη, οι προϋποθέσεις για να καλυφθεί όλη αυτή η ανάγκη για την
όποια τέλος πάντων τουριστική πολιτική σε αυτόν τον κλάδο, είναι συγκεκριµένες. Και λυπάµαι που
θα το πω για άλλη µία φορά, αλλά για να καλυφθεί και να προχωρήσει η όποια εξέλιξη σε αυτόν τον
κλάδο, αυτό δεν γίνεται µε τις συνθήκες τις συγκεκριµένες που υπάρχουν τώρα. Θα γίνει µόνο όταν
όλος αυτός ο τεράστιος πλούτος υποδοµών από δρόµους, δίκτυα, σιδηροδροµικά, αεροδρόµια,
ναυσιπλοΐα κλπ., όλος ο πλούτος των χώρων, γη, δάση, αιγιαλοί, παραλίες κλπ., κτίρια, τα πάντα,
τεθούν στην διάθεση του λαού. Όταν αυτά κοινωνικοποιηθούν και µόνο τότε και µόνο µε κεντρικό
σχέδιο, το οποίο ταυτόχρονα θα έχει και περιφερειακή εξειδίκευση, µόνο τότε θα µπορέσουν να
αξιοποιηθούν οι παραγωγικοί πόροι. Μόνο τότε θα δηµιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα ισόµετρα,
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δίκτυα µε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, καταλύµατα, θέρετρα µε χώρους
αναψυχής, κέντρα διασκέδασης και πολιτισµό, θα σχεδιάζεται και θα προστατεύεται το περιβάλλον
ταυτόχρονα, αξιοποιώντας αυτόν τον πλούτο που υπάρχει. Και θεωρώ ότι µόνο σε αυτό το πλαίσιο,
τι µπορεί να γίνει για να λυθούν όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα και οι προβληµατισµοί; Μπορεί να
διασφαλιστεί η συνεχής τουριστική κίνηση για τις λαϊκές ανάγκες για όλο τον χρόνο, γιατί δεν θα
αφορά µόνο κάποιες µέρες που θα δικαιούται ο άλλος, γιατί αλλάζει συνολικά αυτή η αντιµετώπιση
στον τουρισµό. ∆ηλαδή θα µπορεί και εγχώριος τέλος πάντων τουρισµός
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κυρία Σταµατέλλου, συντοµεύετε.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Μιλήσανε όλοι µισή ώρα. Θα τελειώσω. Λοιπόν, µόνο έτσι θα µπορέσει να
υπάρχει όλο το χρόνο τουριστική κίνηση για να καλύπτονται οι ανάγκες των ίδιων ανθρώπων, µόνο
έτσι µπορούν ισόµετρα να αναπτυχθούν όλες οι περιοχές και να µην συγκεντρώνεται η τουριστική
κίνηση ανάλογα µε το τι, τέλος πάντων, τι µπορεί να προσφέρει εκείνη την παρούσα στιγµή µία
επιχείρηση. Μόνο έτσι αντιµετωπίζεται το πρόβληµα να εξαρτούνται ολόκληρες περιοχές µόνο και
αποκλειστικά από την τουριστική δραστηριότητα και να σηµαίνει καταστροφή αν ένα µήνα ή κάποιες
εβδοµάδες ή κάποιες µέρες πάει πίσω αυτή η τουριστική δραστηριότητα για οποιονδήποτε λόγο που
ξεφεύγει πάλι από τα πλαίσια τα τοπικά. Και µόνο έτσι µπορεί να τεθεί σε άλλη βάση η αξιοποίηση
και κατανοµή και εργατικού δυναµικού και πόρων και υποδοµών. Γιατί υπάρχει σπατάλη αυτή τη
στιγµή. Πώς να το πω. Η άναρχη αυτή ανάπτυξη η τουριστική, είναι άκρως, αφορά µεγάλη σπατάλη
παραγωγικών πόρων και δεν αξιοποιούνται αυτά όπου χρειάζονται.
Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι όλο το πλαίσιο, ακόµα και οι υποδοµές, αυτά δεν θα έπρεπε
να αφορούν την τουριστική ανάπτυξη. Αυτά είναι ζητήµατα που αφορούν πρώτα και κύρια αυτούς
που µένουν εδώ, τις υποδοµές που έχει το νησί. ∆εν µπορεί οι υποδοµές δηλαδή, µέχρι να
µπαίνουν όλα στο φως, θα προσελκύεται κόσµος στην Λευκάδα. ∆εν είναι αυτή η προσέγγιση τέλος
πάντων, αλλά µη µπω συνολικά, η λογική µου είναι αυτή που ανέπτυξα, έχω συγκεκριµένες
παρατηρήσεις και για τα επιµέρους που γίνονται εδώ πέρα, αλλά ούτως ή άλλως τα καλύπτει η
συλλογική λογική.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Γληγόρη.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Εµένα µε καλύψανε πολύ οι προηγούµενοι οµιλητές και µάλιστα αυτό που είπε τώρα
το τελευταίο η ∆ήµητρα, ότι και για τους µόνιµους κατοίκους είναι βασικό αυτό. ∆ηλαδή, όταν λέµε
βελτίωση του οδικού δικτύου µε συντηρήσεις και νέους τάπητες, διαγραµµίσεις, πινακίδες, σηµειακές
διαπλατύνσεις, τοποθέτηση ... και προστασία από τις κατολισθήσεις, εννοείται ότι αναφέρεται πρώτα
σε εµάς. Και µετά να πάµε στα υπόλοιπα.
Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι µε κάλυψαν οι προηγούµενοι. Έγινε µία προσπάθεια να γίνει
ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, να το πούµε έτσι. Θα µπορούσα να έρθω µε τις παρατηρήσεις
µου, όπως είχα έρθει και στην Επιτροπή την κανονική. Στην µικρή Επιτροπή είχα βρεθεί τυχαίως και
είπα κάποια πράγµατα. Στην Επιτροπή είχα πάρα πολλές παρεµβάσεις ,όσες πρόλαβα τις είπα. ∆εν
θέλω να µπω σε αυτήν την διαδικασία ούτε να αναφερθώ πάλι και πάλι στα ίδια και στα ίδια.
2-3 παρατηρήσεις θα κάνω. Το πρώτο αφορά την Επιτροπή σαν Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει επιτέλους να δώσετε τον κανονισµό στα µέλη της Επιτροπής.
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Νοµίζω ότι αξίζει να τον πάρουν, να δούνε ποιες είναι οι αρµοδιότητες, ο κύριος Γράψας είναι εδώ
πέρα, δεν ξέρω αν τον έχει πάρει. Τον έχετε πάρει κύριε Γράψα; ∆εν νοµίζω. Σας το έχω πει µήνες
τώρα, να ξέρουν οι άνθρωποι γιατί πάνε εκεί πέρα και τι συζητάνε. Να ξέρουν ποια είναι η
διαδικασία. Να µπούµε σε µία λογική διαδικασίας. ∆ηλαδή να συζητάµε, να αποφασίζουµε και να
προχωράµε. Παραδείγµατος χάρη η υποθαλάσσια, που είπε ο κύριος Μαργέλλης πριν. Ναι,
υποθαλάσσια. Το ξέρετε ότι η υποθαλάσσια θα έπρεπε να περάσει από την Επιτροπή για να
γνωµοδοτήσει; Γιατί δεν πέρασε; Μπορεί η Επιτροπή να γνωµοδοτούσε θετικά και να πει ότι εµείς
θέλουµε την υποθαλάσσια. Και άλλα θέµατα καθηµερινά, όλα αυτά που κάνουµε εδώ πέρα, που
συζητάµε. Λέει ξεκάθαρα ο κανονισµός, πρέπει η Επιτροπή, έχει γνωµοδοτικό ρόλο και, και.
Σας είχα πει επίσης, κύριε Πρόεδρε, στην µικρή που βρέθηκα, ότι καλό είναι να υπάρχει
µικρή, να συνεδριάζει ανά δύο εβδοµάδες, αλλά ο κανονισµός λέει να συνεδριάζει η µεγάλη ανά ένα
µήνα. Έχω έρθει στο γραφείο σας επανειληµµένα, πριν τη Συνεδρίαση, σας έλεγα, γιατί δεν
συνεδριάζουµε; Τουρισµός είναι τουρισµός. Τώρα µας δικαιολογείστε και µας λέτε, ότι δεν κάναµε
πολλά τον πρώτο χρόνο. Πώς να κάνουµε; αφού δεν συνεδρίασε ποτέ η Επιτροπή.
Λοιπόν, βγήκε αυτό το κείµενο τέλος πάντων όπως βγήκε, και µάλιστα, συγγνώµη Πρόεδρε,
επειδή εδώ µέσα γράφει, η αδικαιολόγητη παράλειψη του Προέδρου να συγκαλέσει για δύο
συνεχόµενες φορές την Επιτροπή, αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος. Είναι µηνιαία, το
γράφει µέσα ο κανονισµός. Τώρα να φύγω από την Επιτροπή, παρακαλώ να το δώσετε στα µέλη
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν έχουµε θέµατα συνεδριάζουµε. Μην επιµένεις λοιπόν στο γράµµα.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Όχι, έχει θέµατα. Εµείς πρέπει να τα βγάλουµε τα θέµατα. Σκουπίδια, παραδείγµατος
χάρη, είναι θέµα. Καθαριότητα, είναι θέµα. Πρέπει να έρθει η Επιτροπή και να πει αυτό. Φεύγω από
το κοµµάτι της Επιτροπής, δεν θέλω να πω, απλώς τα είπα γιατί για τα υπόλοιπα έχω µιλήσει
αρκετές φορές και δεν θέλω να ξανάρχοµαι.
Ένα δεύτερο που θέλω να πω, όσον αφορά το κείµενο. Και τότε σας είχα πει να
αφαιρέσουµε αυτά τα είδη. Άµα θέλετε να τα βάλετε σε ένα διαφορετικό κείµενο και να πούµε,
δηλαδή γράφει παραδείγµατος χάρη, συνολική αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων.
Συµφωνούµε. Και λέει, ήδη έχει θεσπιστεί κανονισµός χρήσης παραχωρούµενων. Αυτά να µπούνε
σε ένα παράρτηµα από δίπλα, γιατί ήδη είναι ξεπερασµένα. ∆ηλαδή, παραδείγµατος χάρη, το ήδη
µπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα ... σηµείο, έχει γίνει, αλλά ήδη έχει γίνει και στα
Εισόδια της Παναγίας, έχει γίνει και άλλο. Βάλτε τα δίπλα σε ένα παράρτηµα, αν θέλετε, να µη
φαίνεται παρέα, γιατί σε ένα χρόνο θα το δει ο άλλος, σε δύο χρόνια, και θα λέει, καλά, ακόµα εκεί
είναι;
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον τουρισµό γενικότερα. Εκτός από το σχέδιο αυτό και το master
plan που πρέπει να γίνει όντως για τον τουρισµό και χρειάζονται οι ειδικοί, αυτό είναι αλήθεια,
µπήκανε κάποιες βάσεις µε αυτό το κείµενο, θέλω να πω κάποια άλλα πράγµατα. Το είπε και ο
κύριος Μαργέλης, ότι τι θέλει ο τουρίστας πραγµατικά. Εσείς όταν πάτε και επισκέπτεστε έναν τόπο,
τι θέλετε; Το πρώτο που θέλετε είναι να είναι καθαρό αυτό το νησί εδώ πέρα. Η καθαριότητα.
∆ηλαδή, βλέπω σήµερα, χθες, προχθές το βράδυ τα σκουπίδια είναι σωροί έξω από τους κάδους,
έξω από τα καλαθάκια, δηλαδή πέφτουν, ξεχειλίζουν. Στους δρόµους δεξιά-αριστερά γίνεται χαµός.
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Μπαίνει κάποιος στην Λευκάδα και βλέπει µία πινακίδα «Λευκάδα» και είναι στραβή. Βρε παιδιά, να
πάω να το κάνω εγώ αν δεν γίνεται. Αλήθεια σας λέω. Κλείνουµε τον παραλιακό πεζόδροµο, ακόµα
και για τους κάδους Στάθη, θα ντρεπόµουνα να περπατήσω κάτω, ειλικρινά σου µιλάω. Έχω πει
στον Αλέξη, ότι θα έπαιρνα ένα καλαθάκι και θα κατέβαινα µόνος µου να καθαρίσω. ∆εν το έκανα,
όχι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ το κάνω κάθε µέρα
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Σε πιστεύω, γιατί του είπα. Είναι το τι θα δούνε, Στάθη. Προσέξτε
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μην κάνουµε διάλογο, να τελειώσουµε κάποια στιγµή.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Ωραία, εντάξει. Να µην κάνω διάλογο. ∆εν µε πειράζει εµένα. Αν πάµε κάπου και
δούµε να µην υπάρχει κάτω ούτε τσιγάρο, ούτε τίποτα, εννοείται πως ο κάθε ένας θα το σεβαστεί και
θα πει, βρε παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα; Αν πάει κάποιος κάπου και βλέπει γεµάτο χαµό και τα πάντα.
∆εν πειράζει, να συνεχίσω, Οκ.
Η αναβάθµιση της εισόδου της πόλης, της κεντρικής αγοράς, έχει γίνει Parking. Από την
ψήφιση του κανονισµού πραγµατικά της υπαίθριας διαφήµισης, κύριε Νικητάκη, και της προβολής,
έχουν διπλασιαστεί οι πινακίδες οι παράνοµες. Εντάξει, είµαι υπερβολικός λιγάκι ίσως, αλλά έχουν
πολλαπλασιαστεί, να το πω έτσι. ∆ηλαδή καθηµερινά βλέπω πινακίδες, οπουδήποτε. Ανοίγουν
µαγαζιά και βάζουν ό,τι θέλουν. Απέναντι µας ,τα βλέπετε. ∆εν ξέρω τι κάνετε. ∆εν µπορούµε να
ερχόµαστε να λέµε αυτά
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κώστα, την τοποθέτηση σου. Αυτές είναι περιπτωσιολογίες. Είναι απαγγελία
πραγµάτων. Την τοποθέτηση σου µεστά.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Συγγνώµη, η τοποθέτηση µου, αγαπητέ Χρήστο, είναι πάνω στο κείµενο που λέει για
τον κανονισµό. Είπα ότι µε καλύψανε οι προηγούµενοι. ∆εν θα µπω σε αυτήν την διαδικασία.
Λοιπόν, θα πω 2-3 πραγµατάκια. Απλά λοιπόν, η τοποθέτηση µου είναι απλή και ξεκάθαρη. Ότι
πρέπει να φροντίσουµε για την καθαριότητα, πρέπει να φροντίσουµε για τις όψεις των πόλεων µας,
των χωριών µας. Είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα.
Τώρα, όσον αφορά την τοποθέτηση µου, αγαπητέ Χρήστο, σου είπα, µε καλύψανε οι
προηγούµενοι. Το µόνο που µπορώ να πω εγώ σαν Κώστας Γληγόρης και σαν συνδυασµός, όχι
δεν µιλάω σαν Κώστας, σαν συνδυασµός, το µόνο που µπορώ να πω, είναι ότι πραγµατικά στο
τέλος του καλοκαιριού, αυτής της καλοκαιρινής περιόδου θα σας φέρουµε 10 πράγµατα
συγκεκριµένα, πολύ συγκεκριµένα, θέλω να τελειώσει αυτή η σαιζόν η τουριστική, πολύ
συγκεκριµένα, έτσι ώστε να τα λάβετε υπόψη σας για την επόµενη τουριστική περίοδο. Τα υπόλοιπα
είναι µέσα στο σχέδιο και πρέπει να τα δούµε ένα-ένα ξεχωριστά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, ποιοι θέλουν να µιλήσουν. Έχω σηµειώσει εδώ 4-5. Να µου σηκώσουν το
χέρι. Εσύ τώρα που εντάσσεσαι; Στους ανεξάρτητους; Τους ανεξαρτοποιηµένους; Μετά τους
επικεφαλείς. Έχεις τον λόγο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ∆εν θα πλατειάσω, δεν θέλω να σας κουράσω και δεν θα
αναφερθώ σε πράγµατα τα οποία ελέχθησαν από τους προλαλήσαντες, από τους Συναδέλφους.
Θέλω να σηµειώσω ότι είναι µία σοβαρή προσπάθεια, είναι σηµαντικό να υπάρχει αυτή η
καταγραφή. Ξεκινάµε από κάπου. Υπάρχει µία βάση δεδοµένων. Πρέπει οπωσδήποτε να
προχωρήσουµε σε master plan. Εάν θέλουµε να υποστηρίξουµε το τουριστικό προϊόν θα πρέπει να
το υποστηρίξουµε εµπράκτως, που σηµαίνει, θα πρέπει το τουριστικό προϊόν να το προωθήσουµε
µε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και µπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασµό του
master plan, αλλά και στην µετέπειτα φάση. Και βέβαια είναι και ζήτηµα πολιτικής βούλησης και
προτεραιοτήτων, πως θα το υποστηρίξουµε όλο αυτό το πλάνο, το οποίο απαιτεί πάρα πολλά
χρήµατα. Εκτός από χρήµατα βέβαια , είναι πολλές δράσεις για τις οποίες απαιτείται µία καλύτερη
και πιο οργανωµένη προσπάθεια και από τους τοπικούς φορείς, αλλά µε µπροστάρη βέβαια τον
∆ήµο. Και ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγµα, θα φέρω την διάνοιξη των µονοπατιών. Νοµίζω ότι
εδώ δεν χρειάζονται ιδιαίτερα κονδύλια. Χρειάζεται καλός σχεδιασµός και βούληση. Μπορούµε να
προχωρήσουµε σε αυτή τη φάση.
Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ δύο σηµεία, τα οποία δεν περιλαµβάνονται µέσα στο
σχεδιασµό, να ληφθούν υπόψη. Θα µπορούσαµε να κοιτάξουµε την εκµετάλλευση των
εγκαταστάσεων των πρώην Αµερικάνικων βάσεων πάνω από την Εγκλοβή. Εξετάζοντας και τις
ειδικές µορφές τουρισµού, θα µπορούσαµε να δούµε τα ραντάρ, τα παλιά ραντάρ των Αµερικάνικων
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βάσεων να λειτουργήσουν ως πίστα αναρρίχησης. Ως πρόταση το καταθέτω. Βεβαίως οι βάσεις εκεί
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για άλλες χρήσεις πέρα από αυτήν την λογική, την οποία λέω.
Ένα άλλο σηµείο, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, είναι τα πεζοδρόµια. Όλη η πόλη,
τουλάχιστον από την πόλη µέχρι το Βληχό, σε όλον αυτόν τον ανατολικό άξονα έχουµε συνέχεια
µικρές ή µεγαλύτερες ξενοδοχειακές µονάδες. ∆εν έχει που να κυκλοφορήσει ο κόσµος, τα
τουριστικά πρακτορεία λένε στους τουρίστες να έχουν µαζί τους έναν φακό όταν κυκλοφορούν στον
δρόµο, γιατί µπορεί να τους σκοτώσει κάποιος και έχουν πάρα πολύ δίκιο, είναι µία εικόνα που δεν
µα τιµά., Τα ανέφερε νοµίζω προηγουµένως και ο κύριος Μαργέλης, αλλά θέλω να το τονίσω όµως.
Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο πρέπει να το δούµε και ίσως µέσα από κάποια Ευρωπαϊκά
προγράµµατα, γιατί αυτά τα χρήµατα αποκλείεται να τα έχουµε εµείς, να δούµε την διάνοιξη ενός
κεντρικού πεζόδροµου από την πόλη µέχρι και τον Βληχό που είναι µία ενιαία τουριστική ζώνη.
Βεβαίως παράλληλα µε τον πεζόδροµο, ενδεχοµένως να εξετάζαµε κι έναν ποδηλατόδροµο για να
το αναπτύξουµε ακόµα περισσότερο. Αυτό σαν ιδέα µιας και έχουµε να κάνουµε µε κατάθεση ιδεών
αυτή την στιγµή και να δούµε πως θα προχωρήσουµε.
Επισηµαίνω και την τοποθέτηση του φίλου µου εδώ του Κώστα. Πρέπει να βλέπουµε τα
ζητήµατα που αφορούν τον τουρισµό στην ολότητα τους και όχι µεµονωµένα.
Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ο κύριος Νικητάκης. Τρίλεπτα. Θα µετράµε, γιατί βλέπω πλατειάζετε, σας
αρέσει η κουβέντα και θα πηγαίνουµε στα τρίλεπτα.
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: ∆εν χρειάζοµαι ούτε τρίλεπτο. Προφανώς συµφωνώ µε την εισήγηση, προφανώς είναι
µία πολύ καλή βάση συζήτησης. Εγώ αυτό που θέλω να πω, είναι να ξεκινήσουµε µία εξοµολόγηση.
Από τη θητεία µου µέχρι τώρα έχω χάσει τον προσανατολισµό µου. Έχω χάσει πραγµατικά τον
προσανατολισµό µου. Από αιθεροβάµων έχω γίνει ένας εντελώς ρεαλιστής άνθρωπος ,έχω
αντιµετωπίσει πάρα-πάρα πολλά προβλήµατα και αυτά θέλω να θέσω.
Θέµα πρώτο. Μιλάµε για τουρισµό. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πολιτικό θέµα που προκύπτει
είναι η σύγχυση αρµοδιοτήτων. ∆εν µπορεί να µιλάς για τουρισµό και να µη µπορεί να παρέµβει ο
∆ήµος πουθενά, στις παραλίες ιδιαίτερα. ∆εν µπορεί να παρέµβει. Βλέπει την παραβατικότητα και
παρακαλάει τους άλλους να λύσουν το θέµα, γιατί δεν µπορεί ο ίδιος. ∆εν έχει αρµοδιότητα. Αυτό
λοιπόν είναι ένα θέµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί, δεν ξέρω µε ποιο τρόπο, θα πρέπει να έχει
αρµοδιότητα.
Θέµα δεύτερο. Προαγωγή. ∆εν µπορεί να µιλάµε για τουρισµό και µετρήστε τους χώρους
τους τουριστικούς, να δείτε ποιοι είναι. Είναι όλοι προαγωγοί. Και το λέω ευθέως, να µην πω την
λέξη την άλλη, γιατί θα το πω χοντρά. Ή να την σπάσουµε αυτήν την κατάσταση, ή τελειώσαµε. ∆εν
µπορεί κάθε παραλία να την λυµαίνεται ένας, δύο. ∆εν µπορεί να είναι νταβατζής, δεν µπορεί. Για
ποιο τουρισµό µιλάµε; Στρέψτε τα µάτια σας γύρω-γύρω. Πηγαίνετε από το Κάστρο και κάντε όλο
τον κύκλο. Μετρήστε. Αυτό πρέπει να σπάσει. Για να σπάσει όµως, δεν φθάνει ένας ή δύο. Εδώ
θέλει συµµαχίες. Θέλει κατάσταση, θέλει οµόνοια, θέλει ιστορία, θέλει βούληση. Θέλει να µην έχουµε
πελατειακό κράτος. Όλο αυτό που δηµιουργήθηκε, δεν σπάει σε ένα χρόνο. ∆εν σπάει σε 5 µήνες.
∆εν µπορεί να σου λέει ο άλλος, εγώ 30 χρόνια έτσι ήµουνα και πως µου το αλλάζεις εσύ τώρα; ∆εν
µπορεί να µου λέει ο άλλος 15 χρόνια εγώ εδώ είχα καντίνα, δεν φεύγω και εγώ να µη µπορώ να
κάνω κάτι, γιατί δεν είναι αρµοδιότητα µου. Αυτό λοιπόν πρέπει να σπάσει. Ή το καταλαβαίνουµε, ή
όχι. Και εδώ πρέπει να βοηθήσουµε όλοι.
Θέµα τρίτον και το είπατε δύο και χαίροµαι. Καθαριότητα. Όταν πρωτοπήγα στην Ιταλία, στην
Τοσκάνη, γύρισα πίσω και έγραψα ένα άρθρο. Όταν ζεις σε αχούρι, ήταν ο τίτλος, γίνεσαι γάιδαρος.
Πάρτε το χαµπάρι. Η καθαριότητα δεν είναι θέµα ∆ήµου. Είναι θέµα παιδείας. Ή το καταλαβαίνουµε,
ή όχι. Είναι θέµα οικογένειας, σχολείου, παιδείας. ∆εν είναι να πάει ο ∆ήµος να µαζέψει σκουπίδια.
Τα µάζεψε. Θα πάει ο άλλος την άλλη µέρα και θα τα πετάξει. Βάζεις ταµπέλα στον κάδο, µη πετάτε
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τα σκουπίδια στον κάδο, και είναι άδειος ο κάδος και είναι απέξω τα σκουπίδια. Αυτό είναι θέµα
παιδείας. Και την παιδεία δεν την δηµιουργείς από τη µία µέρα στην άλλη. Θέλει εκστρατεία. Όταν
λέω εκστρατεία, εννοώ να αποφασίσουµε όλοι να συναποφασίσουµε από σήµερα, ότι κάθε µας
κίνηση, κάθε µας ενέργεια, κάθε µας προσπάθεια, είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί όταν ο
ξένος, που εκεί δεν πετάει τίποτα, έχω πάει τρεις φορές στην Ιταλία, όλη την βόρεια Ιταλία, δεν έχω
δει ένα µπουκάλι στον δρόµο. Σε ένα χωριό είδα ένα µπουκάλι και είπα, πέρασε Έλληνας. Αυτό µε
προσβάλλει που το λέω, αλλά έτσι αισθάνοµαι.
Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουµε κάθε µας πνοή, κάθε µας σκέψη πια, να είναι στραµµένη εκεί.
Ή θα καθαρίσουµε τον τόπο, ή τελειώσαµε. ∆εν µπορεί κάθε χωράφι να είναι 500 πλαστικά. ∆εν
µπορεί να καθαρίζεις τα χόρτα και να έλεγες, καλύτερα να µην τα καθάριζα, και να αναδεικνύονται
300 πλαστικά, 500 σακούλες. Καλύτερα να µη τα κόβεις τα χορτάρια, να τα κρύβεις.
Άρα λοιπόν εµένα αυτό προέχει. Ολοκληρώνω. Βήµατα σταθερά σε κάποια πράγµατα.
Προτεραιότητες. Όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραία, συµφωνώ απόλυτα µαζί τους, αλλά πρέπει
αυτά που προέχουν να τα κάνουµε άµεσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάνος Γαζής.
ΓΑΖΗΣ: Αποτελεί µονόδροµο η αξιοποίηση και η ανάδειξη τόσο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων,
όσο και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου µας, τα οποία θα λειτουργήσουν ως βάση για
την ουσιαστικότερη τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Λευκάδας.
Οι µέχρι τώρα δραστηριότητες για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Λευκάδας θα
συµφωνήσω ότι δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο στρατηγικό σχεδιασµό έτσι όπως τον περιέγραψε ο
κύριος

Μαργέλης

–αυτός

είναι

στρατηγικός

σχεδιασµός-

και

µέχρι

τώρα

ήταν

άκρως

αποσπασµατικές και αναποτελεσµατικές.
Γι’ αυτό χρειάζεται να αλλάξουµε τον τρόπο που προτιθέµεθα να προβάλουµε την Λευκάδα
στην τουριστική αγορά, διότι εάν συνεχίσουµε την πρακτική του παρελθόντος θα συνεχίσουµε να
κάνουµε τα ίδια λάθη, µε αναπόφευκτη την πτώση στην τουριστική κίνηση.
Η Λευκάδα είναι ένας τόπος αυθεντικός και ευλογηµένος, µε µεγάλη ιστορική και πολιτιστική
κληρονοµιά, διαθέτοντας µια πλειάδα ισχυρών συγκριτικών τουριστικών πλεονεκτηµάτων τα οποία
ποτέ ως σήµερα δεν παρουσιάστηκαν µε ολοκληρωµένο και ελκυστικό τρόπο στην Ελληνική και
∆ιεθνή τουριστική αγορά, ως ένα ενιαίο και ισχυρό σύνολο.
Κυριότερο χαρακτηριστικό της Λευκάδας είναι η πολυµορφία του τόπου, καθόσον διαθέτει
µεγάλη ακτογραµµή, µε τις οµορφότερες παραλίες της Μεσογείου, τα νησάκια, ορεινές διαδροµές µε
µοναδικά πεζοπορικά µονοπάτια, τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν, πανίδα και χλωρίδα,
βιότοπους και προστατευµένες περιοχές, ήπιο µεσογειακό κλίµα, γραφικά χωριουδάκια, µοναστήρια
και απαράµιλλα τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Με λίγα λόγια η Λευκάδα είναι ένας τόπος πολλαπλών τουριστικών εναλλακτικών συνδυασµών,
που πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει ένας νέος δυναµικός Ελληνικός
προορισµός, που θα δικαιώνει τον κάθε επισκέπτη όταν την επιλέξει για τις διακοπές του.
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Ένα µεγάλο ερώτηµα πλανάται στη σκέψη µου: τι θα µπορούσαµε να έχουµε πράξει µέχρι
σήµερα και δεν το έχουµε ακόµη επιχειρήσει προς την κατεύθυνση της τουριστικής προβολής και
ανάπτυξης;
Μερικές προτάσεις και δράσεις που πρέπει να γίνουν για την προβολή.
Συµµετοχή σε εγχώριες τουριστικές εκθέσεις, όπως ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισµός στην
Αθήνα, η SUMMER HOLIDAYS και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στη Θεσσαλονίκη και σε διεθνείς, µε βάση
τις αποφάσεις και των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων σε πρωτεύουσες Ευρωπαϊκών
χωρών, αλλά και αναζήτηση νέων αγορών.
- Η συµµετοχή στις εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις. Προτείνουµε να γίνεται σε ένα ενιαίο
τουριστικό περίπτερο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και κάθε Περιφερειακή Ενότητα να έχει
το δικό της χώρο προβολής.
- Φεστιβάλ τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων σε συνδυασµό µε τοπικά χορευτικά
συγκροτήµατα και παραδοσιακή µουσική.
- ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της Ελλάδας και του
εξωτερικού και φιλοξενία δηµοσιογράφων που έρχονται στα νησιά µας.
- Και τέλος, πιστοποιηµένα σεµινάρια επιµόρφωσης όλων όσων ασχολούνται µε τουριστικά
επαγγέλµατα.
Τέλος κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω το εξής, τελειώνοντας. Να κοιτάξουµε λίγο και τους
-

ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και έχουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Και αυτά θα πρέπει να
µπουν µέσα στο σχεδιασµό εδώ πέρα, γιατί συνήθως δεν σέβονται -ούτε τα εστιατόρια, ούτε οι
δρόµοι µας, ούτε οι παραλίες, ούτε τα ξενοδοχεία έχουν αυτές τις υποδοµές που θα έπρεπε να
έχουν γι’ αυτά τα άτοµα και αυτό το λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι σοβαροί τουρίστες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολίτης Σπύρος.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ.
Ήθελα να µην πω τίποτε άλλο για το θέµα αυτό διότι έχουν ειπωθεί πολλά, αλλά µε πρόλαβε
ο Πάνος ο Γαζής και ήταν η τελευταία παράγραφός του. Θα µου επιτρέψετε λίγο να τοποθετηθώ σε
αυτό, γιατί θεωρώ –όχι θεωρώ, υπερβολή είναι το θεωρώ αυτό- είναι σίγουρο ότι υπάρχει µια
αναξιοποίητη διεθνής τουριστική αγορά για την Ελλάδα, που είναι αυτή η αγορά πραγµατικά των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Φαίνεται ότι σε όλη τη χώρα, σε όλη τη διάρκεια µάλλον που η χώρα ασχολείται µε τον
τουρισµό, σαν κριτήριο για την τουριστική επένδυση δεν υπήρξε ποτέ η ικανοποίηση των αναγκών
των τουριστών µε αναπηρία.
Νοµίζω ότι αυτό είναι στρατηγικό λάθος, δεν είναι ένας απλά υπό-τοµέας, όπως είναι ο
αθλητικός τουρισµός, ο συνεδριακός και λοιπά. Νοµίζω ότι πρέπει να αποτελέσει στρατηγικό
κοµµάτι αυτό, διότι αφενός µεν υπάρχει πολύ µεγάλο µέγεθος τουριστικής αγοράς και είναι
µεγαλύτερο από το µέγεθος και του οικολογικού και του συνεδριακού και του αγροτοτουρισµού και
υπάρχουν στοιχεία αξιόπιστα τα οποία εάν τα πάρει κάποιος και τα µελετήσει, που είναι διεθνή, θα
δείξει ότι το θέµα έχει ιδιαίτερη δυναµική και πράγµατα που πρέπει να προσέξουµε, τις
προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης τουριστικής αγοράς.
Υπάρχουν µερικά µέρη στην Ευρώπη τα οποία έχουν εξειδικευθεί σε αυτόν τον τοµέα. Να σας
πω για παράδειγµα ότι στη Γερµανία, δεν θα ήθελα να το αναφέρω, αλλά σε απόλυτους αριθµούς
ταξιδεύουν 4.740.000 περίπου άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν σε άλλες περιοχές της
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Ευρώπης αλλά και εκεί, υπάρχουν ειδικές πόλεις όπου είναι φτιαγµένες και διαµορφωµένες για τα
άτοµα αυτά.
Επίσης τα άτοµα αυτά µας βοηθούν σε αυτό που µας λείπει στη Λευκάδα. Πρόκειται για
τουρισµό που πάει στις περιόδους χαµηλής κίνησης, Μάιο – Σεπτέµβρη – Οκτώβρη, που είναι για τη
Λευκάδα. Εάν πάνε σε ένα µέρος ξανά πάνε και είναι ικανοποιηµένοι, διότι δεν µετακινούνται εύκολα
και εάν τους δώσεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις –ράµπες στα ξενοδοχεία, στους αρχαιολογικούς
χώρους, θάλασσες και λοιπά και όχι µόνο αυτό και άλλα πράγµατα µπορείς να κάνεις, αλλά δεν
είναι του παρόντος- αυτοί φροντίζουν και έγκαιρα κλείνουν τα εισιτήριά τους και νοµίζω ότι όσα
ανέφερα, αλλά και κάποια άλλα πράγµατα, µας δείχνουν ότι χρειάζεται στη Λευκάδα να το
αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα σε ένα σοβαρό σχεδιασµό, ούτως ώστε να διεισδύσουµε στη
συγκεκριµένη αγορά.
Για να µην χρονοτριβήσω θα ήθελα να σταµατήσω εδώ κλείνοντας, ότι µια και στη Λευκάδα
θεωρείται, όπως και στην Ελλάδα, βαριά βιοµηχανία ο τουρισµός µας, δεν νοείται και δεν πρέπει να
απουσιάζει µε κανέναν τρόπο η µορφή του οργανωµένου τουρισµού γι’ αυτά τα άτοµα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νοµίζω πρέπει να το βάλουµε στο σχεδιασµό µας δηλαδή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κυρία Καρφάκη.
ΚΑΡΦΑΚΗ: Θέλω να πω ότι το κείµενο αυτό που διάβασα εγώ το θεωρώ µία ωραία έκθεση ιδεών
και όχι νέων ιδεών, µια συµπύκνωση ιδεών που έχουν κατά καιρούς πει πολλοί πολιτικοί φορείς,
πανελλήνια και στη Λευκάδα και επαγγελµατικοί φορείς. ∆εν θα το πω σχέδιο, δεν είναι σχέδιο.
Όταν µιλάµε για σχέδιο µιλάµε για αποτύπωση µε αριθµούς και διαγράµµατα σηµερινής κατάστασης
και στόχους συγκεκριµένους µε αριθµούς και κοστολόγια και χρονικά για το µέλλον.
Γι’ αυτό λοιπόν φτάσαµε να µιλάµε όλοι εδώ πέρα απόψε, να λέµε θεωρητικά πράγµατα, να µην
έχουµε προσθέσει ούτε τίποτα, ούτε τίποτα να έχουµε προσθέσει, ούτε τίποτα να έχουµε αφαιρέσει
απ’ αυτό το κείµενο.
Εγώ σε δύο πραγµατάκια τα οποία βλέπω θα πω δυο κουβέντες, που βλέπω ότι τορπιλίζουν
και δυναµιτίζουν, τορπιλίζουν την ανάπτυξη στο νησί και λέω λοιπόν ότι ενώ θέτετε ως συγκριτικό
πλεονέκτηµα την εύκολη πρόσβαση από ξηράς, την τορπιλίζετε µε την πρόθεσή µας και την
απόφαση Συµβουλίου στο οποίο παριστάµεθα όλοι, να µη γίνει αυτή η πρόσβαση.
Και κάνω µία έκκληση στο ∆ήµαρχο, που δεν ακούει τώρα, να επανεξετάσει το θέµα της
εισόδου στο νησί, της µαρίνας µεγάλων σκαφών και διάνοιξης διαύλου. ∆εν είναι µόνο η είσοδος.
Όταν µιλάµε για θαλάσσιο τουρισµό πως αλλιώς θα τον αναπτύξουµε, που τον βάζετε πρώτη
προτεραιότητα, εκτός από το να ανοίξουµε δρόµο; ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτοί να περάσουν
θέλουν, δεν θέλουν τίποτε άλλο. ∆εν θέλουν ούτε καθαριότητα, ούτε περιβάλλον. Θέλουν το πρώτο,
να µπορούν ανεµπόδιστα να περνούν.
Εµείς αυτό το έχουµε φρενάρει γιατί το έργο για τη διάνοιξη του διαύλου, Β’ Φάση, το έχουµε
βάλει στο χρονοντούλαπο του παρελθόντος ή στο πολύ – πολύ µακρινό µέλλον. Αυτό µόνο, τίποτε
άλλο.

25

Το θέµα λοιπόν διάνοιξη διαύλου, ζεύξης και µαρίνα µεγάλων σκαφών, έκκληση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να το επανεξετάσει και µάλιστα τώρα που τα έργα Σ∆ΙΤ σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν και
θα είµαστε αυτοί που θα χάσουµε το τρένο εάν επιµείνουµε στην απόφασή µας.
Και κάτι άλλο, τα αεροδρόµια που λέτε ότι είναι πύλη εισόδου, το ξέρουµε ότι είναι πύλη
εισόδου. ∆εν βελτιώνονται τα αεροδρόµια µε ευχολόγια από το ∆ηµαρχείο, θέλουν υποδοµές για να
βελτιωθούν. Ούτε µε ∆ηµόσιο χαρακτήρα, που θέλουµε να τον διατηρήσουµε.
Εγώ υπήρξα µάρτυρας πριν από 10, 15 χρόνια, είχαµε αεροπλάνο που δεν µπορούσε να
προσγειωθεί γιατί ο αερολιµενάρχης είχε σχολάσει στις 12:00, ερχόταν 12:20 και είχαν φωνάξει
Περιφέρειες, Υπουργούς, τους πάντες και δεν µπόρεσε να προσγειωθεί, έφυγε για τη Θεσσαλονίκη.
400 άνθρωποι έφευγαν και 400 που ήρθαν αναγκάστηκαν να πάρουν δεν ξέρω τι µέσα να έρθουν
στη Λευκάδα. Λοιπόν αυτά, τρία πράγµατα. Θαλάσσιος τουρισµός, αεροδρόµια, ζεύξη. Όλα τα άλλα
είναι ευχές, ευχολόγια που θα γίνουν στο χρόνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Βικέντιος.
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πολύ σύντοµος. Το θέµα έχει εξαντληθεί πάρα πολύ. Συµφωνούµε στη γενική του
κατεύθυνση. Εκείνο όµως που θέλω να πω, όταν µιλάµε για υποδοµές στο αεροδρόµιο του Ακτίου,
πύλη εισόδου, έχουµε ξεχάσει να βάλουµε µια πύλη εισόδου στη νότιο Λευκάδα, το λιµάνι.
Το λιµάνι, που είναι περίπου στον Άγιο Νικόλα από κάτω, που είναι πραγµατικά πύλη εισόδου
της Ευρώπης προς τη Λευκάδα. Ένα τόσο σηµαντικό έργο, που νοµίζω είχε πάρει και προέγκριση
και χωροθέτηση λείπει µέσα από τις συγκοινωνίες. Πύλη εισόδου µεγάλη και θα συµβάλει τα δέοντα
κα στον αγροτοτουρισµό, φεύγοντας αγροτικά προϊόντα για την Ευρώπη κατευθείαν.
Πιστεύω λοιπόν ότι σε όλα µε κάλυψαν οι συνάδελφοι, αλλά πιστεύω ότι το λιµάνι της νότιας
Λευκάδας στη θέση του Αγίου Νικολάου εκεί πέρα πρέπει να µπει οπωσδήποτε µέσα. Είναι η πύλη
εισόδου, όπως ζητάµε ακριβώς να αλλάξει ο τρόπος στην είσοδο στο αεροδρόµιο του Ακτίου, έτσι
πρέπει να είναι και µια πύλη εισόδου στη νότια Λευκάδα.
Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Στάθης Βλάχος.
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤ.: Εγώ κύριε Πρόεδρε θέλω 23 λεπτά για να ολοκληρώσω τη σκέψη µου. Κατ’ αρχάς θα
περίµενα πολύ περισσότερο κόσµο ή φορείς που να εµπλέκονται στο θέµα της ανάπτυξης του
τουρισµού, πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει εδώ µέσα, σε αυτήν την αίθουσα δηλαδή.
∆εύτερον. Ως µη επικεφαλής κάποιας παράταξης θα αναφερθώ στον τοµέα αρµοδιότητάς
µου συν κάποια άλλα γενικότερα πράγµατα που θα πω.
Το θέµα της καθαριότητας.
Το σχέδιο το οποίο υπάρχει, το οποίο το έχουµε εκθέσει εδώ πέρα –µπορεί να είναι και
ελαττωµατικό, µπορεί να µην είναι και το πλέον κατάλληλο- πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί µέσα σε
µία τριετία, που ελπίζουµε να ολοκληρωθεί, θα είναι µια σηµαντική προσφορά για την τουριστική
ανάπτυξη της Λευκάδας.
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Είναι ένα πολύ δύσκολο σχέδιο όµως διότι εκτός από τον παράγοντα άνθρωπο, που ο Μάρκος
ο Νικητάκης τόσο πολύ ανέδειξε ως παράγοντα της καθαριότητας µιας κοινωνίας, εντός τόπου
δηλαδή, υπάρχουν και τα θέµατα που αφορούν –ας πούµε- όσον αφορά τα έργα, όσον αφορά τις
υπηρεσίες του ∆ήµου και λοιπά.
Από τη στιγµή που το άτοµο στο σπίτι του θα διαχωρίζει τα σκουπίδια, τα απορρίµµατα, σε 10
κατηγορίες –τα οργανικά, αυτά που πάνε για το εργοστάσιο, τα αλουµίνια, γυαλί, µέταλλα, συσκευές
ηλεκτρονικές, ρουχισµό και λοιπά, όλα αυτά, αυτό είναι πλήρης ανακύκλωση- µέχρι το να βρούµε
λύσεις για την ανακύκλωση όλων αυτών των αντικειµένων, που απαιτεί βέβαια πολύ µεγάλη
προσπάθεια, προσπάθεια διαπαιδαγώγησης αλλά και τεχνικό εξοπλισµό, µηχανήµατα και λοιπά και
µέχρι να φτάσουµε στο τέλος της κοµποστοποίησης πραγµατικά είναι µεγάλος ο δρόµος, αλλά εµείς
έχουµε την πίστη να ολοκληρώσουµε αυτό το σχέδιο ώστε πραγµατικά να προσφέρουµε κάτι
σηµαντικό στον τουρισµό της Λευκάδας.
Αλλά θα τονίσω άλλη µία φορά, επειδή πολλές φορές µιλάµε για την καθαριότητα και ή
υποβαθµίζουµε λίγο τον παράγοντα άνθρωπο, ή δεν έχουµε καταλάβει πόσο σηµαντικό είναι για το
θέµα της καθαριότητας.
Κοιτάξτε κάτι, έχει πραγµατικά ο ∆ήµος σηµαντικές ευθύνες, αλλά πρέπει ο άνθρωπος να µάθει
να συµπεριφέρεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να παράγει καθαριότητα, να συντελεί δηλαδή στην
καθαριότητα. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο, θέλει παιδεία, θέλει το ένα, θέλει το
άλλο, όµως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Εάν δεν συµπληρωθεί αυτή η προσπάθεια που σας είπα
µε τον παράγοντα άνθρωπο, δεν θα έχουµε αποτέλεσµα.
Βλέπουµε ότι µη καθαριότητα παράγει και η καθαριότητα. Τι θέλω να πω; Σκουπίζει µία
επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο σκουπίζει το µέρος µπροστά από το ξενοδοχείο του και τα σκουπίδια τα
αφήνει στο διπλανό µέρος ακριβώς. Το έχω δει µε τα µάτια µου. Η καθαριότητα λοιπόν του δικού
µου τόπου δηµιουργεί µια γενικότερη κατάσταση αταξίας και µη καθαριότητας.
Πάµε στο µηχάνηµα για να πάρουµε τα 50 ευρώ. Πρόσωπα θλιµµένα, καταπονηµένα,
στεναχωρηµένα, πληγωµένα, απογοητευµένα, αδικηµένα. ∆ηµιουργούµε πρόβληµα καθαριότητας.
Όλα τα χαρτάκια τα οποία παίρνουµε δηµιουργούν µια κατάσταση πραγµατικά αφόρητη, το έχω
προσέξει αυτό.
Ακόµα και ο έρωτας των νεαρών ζευγαριών, ο έρωτας, αυτό το τεράστιο –πώς να το πωδηµιουργεί και αυτό µια κατάσταση µη καθαριότητας.
Γενικότερα η συµπεριφορά του ατόµου, εάν εγώ αυτό το πράγµα το αφήσω εδώ πέρα και δεν
προβλέψω που θα το βάλω, συντελώ στην µη καθαριότητα. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουµε.
Εγώ ευελπιστώ, εγώ πιστεύω ότι στον τοµέα αυτόν θα έχουµε πραγµατικά ένα αίσιο τέλος, µετά
βέβαια τη θητεία µας. Επιτρέψτε µου όµως να αναφερθώ και σε κάποια γενικότερα πράγµατα όσον
αφορά το σχέδιο αυτό, το οποίο το βλέπω πραγµατικό σχέδιο, βέβαια µε πράξεις εφαρµογής.
Πρέπει να δούµε πως θα το εφαρµόσουµε.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τουρισµού και όχι
µόνο µε τη γνώµη, µε γνώση και µε καθοδήγηση και λοιπά αλλά έµπρακτα.
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Πρέπει να αξιοποιήσει τη ∆ηµοτική περιουσία, να την αξιοποιήσει ποικιλοτρόπως, ακόµα και να
γίνει και επιχειρηµατίας αν θέλετε, διότι ο τουρισµός εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφεθεί στον
ιδιώτη επιχειρηµατία, αλλά να έχει πραγµατικά να κάνει και µε τον επιχειρηµατία ∆ηµοτική
Επιχείρηση. Εγώ αυτό πιστεύω και εδώ εάν ήταν και η ∆ήµητρα η Σταµατέλου, θα λέγαµε
πραγµατικά ότι αυτό κατά κάποιον τρόπο σηµαίνει και κοινωνικοποίηση αυτό που λέµε τουρισµός.
Ένα άλλο θέµα το οποίο θέλω να πω και να το γράψουµε και µέσα εάν το θεωρείτε σηµαντικό,
είναι να αξιοποιήσουµε το πνευµατικό κεφάλαιο της Λευκάδας µας. ∆ηλαδή να εξασφαλίσουµε ένα
µέρος του τουρισµού που να αναφέρεται στο τι πνευµατικό έχει η Λευκάδα σήµερα ή και εχθές.
Θα αναφερθώ στον Βαλαωρίτη, άρα στην αξιοποίηση της Μαδουρής, που εγώ το βλέπω αυτό
εάν µπορέσουµε κάποτε σαν ένα κέντρο, συνεδριακό κέντρο της παγκόσµιας ποίησης και θα έχει
και µία ιδιαίτερη αξία αυτό εάν το δούµε σε αντιπαράθεση και µε την κατάσταση που υπάρχει στον
Σκορπιό, µε την εισβολή κάποιων άλλων που εγώ δεν αναγνωρίζω ως πολιτισµό.
Επίσης τον Σικελιανό, να αναδείξουµε το πνευµατικό κεφάλι των Ζεµπιλίων, όλα αυτά τα
πράγµατα.
Σαν κάτοικος της ορεινής Λευκάδας, από εκεί κατάγοµαι, νοµίζω ότι γράφεται µέσα ότι πρέπει
να αναδείξουµε ιδιαίτερα την παραγωγή των τοπικών προϊόντων, που αυτό βεβαίως έχει άµεση
σχέση και µε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής επιγραµµατικά.
Τίποτε άλλο, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Αρβανίτης ο Σπύρος έχει το λόγο.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Όπως µια χώρα έχει το Σύνταγµά της, έτσι και µια πόλη όπως η Λευκάδα πρέπει να έχει το
master plan πάνω στον τουρισµό, γιατί είναι η δραστηριότητα την οποία βασικά στηρίζει την
οικονοµική της ευµάρεια.
Έχω καλυφθεί από όλους τους προλαλήσαντες. Επιγραµµατικά µόνο θα σταθώ στο εξής, ότι
εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει κάποτε στη Λευκάδα και µάλιστα σύντοµα είναι ο χωροταξικός
σχεδιασµός, η θέσπιση ζωνών χρήσης γης. Αυτή η άναρχη δόµηση που υπάρχει δυστυχώς στην
ύπαιθρο, πάνω στα βουνά, στις πλαγιές που βλέπουµε από µακριά και βλέπουµε να ξεπετάγεται
ένα σπίτι πάνω στην κορυφή, µια βίλα παραπέρα, σε µια άλλη κορυφογραµµή, αυτό είναι
καταστροφικό για το περιβάλλον.
Γνωρίζω πως ο τοµέας τον οποίο θίγω έχει κόστος πολιτικό και ποτέ δεν έχει γίνει µέχρι
τώρα τίποτα, όλα είναι στα συρτάρια. Κάποτε όµως και σύντοµα, γιατί θα είναι πλέον αργά όταν
αργήσουµε, θα πρέπει ο τοµέας αυτός του χωροταξικού σχεδιασµού στο νησί µας να µπει το νερό
στο αυλάκι που λένε, να γίνει. Αυτό και µόνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους τελειώσαµε.
Ο κύριος Νίκος Γράψας, Πρόεδρος…
Πάρε το λόγο εσύ και µετά ο κύριος Βλάχος.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ∆ύο πραγµατάκια. Σήµερα συζητάµε για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού µας,
του ∆ήµου µας γενικά. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι όλο το νησί ζει από τον τουρισµό και όχι µόνο ζει,
επενδύει και ο τουρισµός πληρώνει καλά και αυτούς που επενδύουν και αυτούς που εργάζονται.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε, άρα πρέπει να το προστατεύσουµε.
Μεγάλα έργα ναι, αλλά δεν εξαρτάται από εµάς νοµίζω, εξαρτάται από την κεντρική εξουσία,
εξαρτάται από τα Υπουργεία, τα οποία είναι χρονοβόρα. Εγώ εκτιµώ ότι σε τρία σηµεία εµείς
µπορούµε να κάνουµε παρεµβάσεις δυναµικές, που είναι πολύ ανέξοδες και απλές, που θα
βοηθήσουν πολύ τον τουρισµό.
Μια πρώτη παρέµβαση είναι οι φορείς που ασχολούνται µε τον τουρισµό –και δεν το είδα και
εδώ µέσα πουθενά γραµµένο- εάν είµαι λάθος διορθώστε µε, οι φορείς που ασχολούνται µε τον
τουρισµό θα πρέπει τον κόσµο που ασχολείται µε τον τουρισµό, δηλαδή καθαρίστριες,
εργαζόµενους, ξενοδόχους, µια φορά το χρόνο το λιγότερο να τους συγκεντρώνουν και να συζητούν
συµπεριφορά απέναντι στον πελάτη, τρόπους, πως θα τον διαχειριστούµε, πως θα του
συµπεριφερθούµε.
Και εδώ µια παρένθεση, κάποτε µου είπε ένας: «πάω σε ένα ξενοδοχείο και όπως µπαίνω µέσα
η ρεσεψιόν µου δίνει τις κάρτες των επιχειρηµατιών του χώρου µου, του κλάδου µου, πότε έχουν
συγκέντρωση, που, που το κάνει το ξενοδοχείο. Ένα ρεβεγιόν, να συναντηθούµε». Τώρα θα µου
πεις, µεγαλεπήβολα σχέδια. Για εµάς όµως εδώ, µπορούµε να βοηθήσουµε µε αυτόν τον τρόπο
τους υπαλλήλους πως θα συµπεριφέρονται.
Και παρένθεση, δεν διανοείται σε κάποια ξενοδοχεία να µην έχουν στολή οι υπάλληλοι. Αυτός
που είναι εδώ µέσα ποιος είναι; Υπάλληλος; Τι είναι ο διπλανός; ∆ηλαδή να υπάρχει µια
εµπιστοσύνη πελάτη µε ξενοδόχο.
Ένα δεύτερο µέρος που µπορούµε να ανοίξουµε είναι ο ∆ήµος να βοηθήσει µε τις ονοµασίες
των οδών και µε τις διάφορες σηµάνσεις. Σε αυτό και η Περιφέρεια εµπλέκεται. Εκεί ο κόσµος θα
πρέπει να ξέρει που πηγαίνει, πως πηγαίνει και µε τι. Αυτό βοηθά πάρα πολύ το νησί και αυτό είναι
ανέξοδο, πινακίδες να µπουν. Πινακίδες κανονικές σε κάθε διασταύρωση εάν είναι δυνατόν, ο
κόσµος να ξέρει να κινείται, όχι να ρωτά «που θα πάω; Τι θα κάνω;» Και καλά εκείνοι που µιλάνε
ελληνικά ή αγγλικά. Εκείνοι που µιλούν σέρβικα, κροάτικα, τσέχικα; Νοµίζω ότι και αυτό είναι τελείως
ανέξοδο.
Ακόµα στον τουρισµό, θα πρέπει να τον προσέξουµε όλοι για να µας προσέξει. Πρέπει να
προβάλουµε τα τοπικά µας προϊόντα. Τοπικά προϊόντα λίγα έχουµε εδώ, αλλά πρέπει και εµείς οι
ίδιοι να τα προστατεύσουµε.
∆ηλαδή στο οροπέδιο Εγκλουβής καλλιεργείται αυτό το προϊόν που και λεφτά αφήνει πολύ καλά
και είναι και σπάνιο, η φακή. Θα πρέπει εκεί λοιπόν να τους παρέχουµε νερό. Πως θα καλλιεργηθεί
αυτό το προϊόν στην αναβροχιά; Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνει παρέµβαση ο ∆ήµος. Εκεί πρέπει να
τους δώσουµε µια λύση, να τους παροτρύνουµε, να βοηθηθεί ο πρωτογενής τοµέας.
Τελειώνοντας θα πω άλλη µια ιδέα. Έχουµε αρκετά µέρη αρχαία εδώ. Αυτό δεν το έχουµε
προσεγγίσει ποτέ. Η Λευκάδα δεν έχει αρχαία; Έχει. Γιατί δεν το προσεγγίζουµε; Γιατί δεν
προσπαθούµε να φέρουµε µια αρχαιολόγο εδώ και να δούµε και τα αρχαία που έχουν γίνει από
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ανάλογες εκσκαφές, Ντέλφερ και λοιπά, που βρίσκονται. Και δεν θέλουµε µουσείο, µια αίθουσα
ασφαλείας θέλουµε σε πρώτη φάση, αλλά να υπάρχει και ένας αρχαιολόγος που να τραβά το
ενδιαφέρον.
Γιατί έρχεται ο κόσµος εδώ και λέει «εντάξει, τι πάω να δω στη Λευκάδα; Έχει ωραίες θάλασσες.
Έχει το Πόρτο Κατσίκι. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα η ιστορία της; Η παράδοσή της; Τα αρχαία
της;» Αυτά δεν τα έχουµε αναδείξει καθόλου.
Και εγώ εκτιµώ και εδώ πάλι οι Επιτροπές που ασχολούνται µε τον τουρισµό πρέπει και αυτό να
το δουν πολύ ζεστά και εάν είναι δυνατόν να έρθουν, δεν ξέρω πως, να βρούµε µια λύση να βρεθεί
µιας αρχαιολόγος η οποία τουλάχιστον για πέντε µήνες να είναι εδώ, να είναι ενηµερωµένη και να
βγουν πλάνα στα γραφεία και λοιπά ώστε ο ξένος που έρχεται να έχει εναλλακτική πρόταση και
εναλλακτική λύση να δει κάτι.
Εδώ έρχονται από το καράβι, αυτό που έρχεται, που κάνει τις µεγάλες κρουαζιέρες και φεύγουν
κατευθείαν και πάνε στη Νικόπολη. Καλά, εδώ δεν ξέρουν να σταθούν; Στο Νυδρί ειδικά, προς το
Γλυκό, είδα εκεί πέρα πως το κράτος ξοδεύει λεφτά µε αρχαιολόγους για να κάνει ανασκαφές. Και
µετά; Έφτιαξε και ωραία σκαλοπάτια, έκανε και περιφράξεις, έβαλε και φωτισµό. Και µετά; Είναι
κλειδωµένο. Ε, όχι λοιπόν!
Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να προσέξουµε και αυτό το κοµµάτι. Αυτό το κοµµάτι θα αναδείξει τη
Λευκάδα γιατί δεν φτάνει να λέµε εδώ µέσα ότι έχουµε τους βάλτους στην Εγκλουβή. Τους βάλτους
στην Εγκλουβή τους ξέρουµε 40 χρόνια. Και από εκεί και πέρα τι έγινε; Μόνο εµείς τους ξέρουµε,
δεν τους ξέρει κανένας άλλος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Κώστας Βλάχος.
ΒΛΑΧΟΣ Κ.: Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε να είµαι όσο γίνεται πιο περιεκτικός και πρακτικός. Η
µελέτη αυτή ή το εγχειρίδιο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και µέσα από εκεί µπορούµε να
αντλήσουµε πάρα πολλές ιδέες, όχι µόνο για τον τουρισµό αλλά και για τη γενικότερη οικονοµική
ανάπτυξη της Λευκάδας, που ο τουρισµός είναι ένα κοµµάτι. ∆εν είναι µόνο ο τουρισµός, είναι η
αλιεία, είναι η βιοτεχνία και ούτω καθεξής.
Επειδή όµως, απ’ ότι φάνηκε απόψε από τη συζήτηση και είναι λυπηρό, όπως είπε και ο
Στάθης ο Βλάχος, ότι έπρεπε απόψε να είναι και φορείς των ξενοδόχων, των τουριστικών δωµατίων
και ούτω καθεξής και να ακούµε και την άποψή τους, να ακούσουµε και τις απόψεις τους, ώστε
πραγµατικά µπορεί αυτό το σχέδιο να βοηθήσει σε θέµατα προτεραιοτήτων και στόχων για το
γενικότερο οικονοµικό πρόγραµµα ανάπτυξης της Λευκάδας.
Και µιας και απ’ ότι φάνηκε απόψε από την συζήτηση και λίγο – πολύ είναι κοινό µυστικό ότι
η άµεση προτεραιότητα είναι η τουριστική ανάπτυξη, γιατί στα οικονοµικά προγράµµατα το
µεγαλύτερο πρόβληµα είναι να υπάρχει συµφωνία φορέων στους στόχους. Εδώ απόψε φάνηκε ότι
καθαρά ο στόχος µας είναι βασικά ο τουρισµός.
Μέσα από εδώ λοιπόν –και περιορίζοµαι στις υποδοµές- θα πρέπει µέσα από τα ετήσια
προγράµµατα, είτε λέγεται αυτός προϋπολογισµός, είτε τεχνικό πρόγραµµα, είτε επιχειρησιακό
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πρόγραµµα, να βάλουµε µε έµφαση έργα υποδοµών που αναφέρονται στο συγκεκριµένο σχέδιο, τα
οποία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα συµβάλλουν άµεσα στην τουριστική ανάπτυξη.
Και φυσικά, επειδή όταν µιλάµε για ένα πρόγραµµα δεν είναι µόνο στόχοι, όχι πρόγραµµα
τουριστικής ανάπτυξης, δεν είναι στην ουσία όπως σωστά είπαν οι προηγούµενοι αυτό απόψε
πρόγραµµα, είναι ένα σχέδιο. Εγώ µιλώ για ένα πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης που µπορεί να
προκύπτει µέσα από τα τεχνικά προγράµµατα, επιχειρησιακά και ούτω καθεξής, να µπορούµε να
αντλούµε από εδώ προτεραιότητας. Φυσικά από εκεί και πέρα είναι θέµα µέσων –όταν αναφέροµαι
στα µέσα εννοώ µελέτες, χρήµα, αποτελέσµατα.
Θα πρέπει λοιπόν µέσα από εδώ κάθε χρόνο να µπορούµε να έχουµε κάποια έργα υποδοµών
τα οποία θα συµβάλλουν άµεσα στον τουρισµό. Αυτό είναι η πρακτική αντιµετώπιση του σχεδίου
τουριστικής ανάπτυξης που καταθέτει η Επιτροπή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Τελειώνοντας θα πω και δυο πράγµατα ενηµερωτικά για τα λιµάνια, που είναι ο βασικός
πυλώνας ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισµού. Όπως είπε και ο ∆ήµαρχος είµαστε σε καλό δρόµο,
υπό την έννοια ότι προχωρούν οι χερσαίες ζώνες.
Φιλοδοξούµε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουµε και στα 13 λιµάνια του Νοµού Λευκάδας
χερσαίες ζώνες, που αυτό προϋποθέτει ότι ο ∆ήµος θα µπορεί να κάνει µια άµεση παρέµβαση, να
υπάρχει ρεύµα, να υπάρχει νερό, να υπάρχει καθαριότητα, διασύνδεση µεταξύ τους, ώστε να
συµβάλλει αποφασιστικά ο ∆ήµος µέσω του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου στην αναβάθµιση του
θαλάσσιου τουρισµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Περδικάρης.
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ: Ευχαριστώ.
Συνοµολογήσαµε όλοι ότι ήταν µια πάρα πολύ σηµαντική στιγµή αυτή η συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµίζω ότι όπως και να ειπώθηκε από τον καθένα, µε τον τρόπο που το
µετέφερε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι αποδείχτηκε ότι έτσι ήταν στην πραγµατικότητα, ότι
δεχόµαστε όλοι ότι είναι µια πολύ σηµαντική στιγµή.
Προφανώς και έχουν κατατεθεί σε προηγούµενο διάστηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο –και όχι
µόνο- από όλες τις ∆ηµοτικές Αρχές, απόψεις, σκέψεις. Το ζητούµενο από εδώ και πέρα και αυτό
αφορά τη ∆ηµοτική Αρχή πρωτίστως αλλά και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι πως θα προχωρήσει και
πως δεν θα µείνουµε στα ευχολόγια και πως θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε και κόντρα στα
διάφορα ψευτο-συµφέροντα που λυµαίνονται το χώρο.
Εγώ θέλω απλά πέρα από αυτό και εγώ να προσθέσω τον προβληµατισµό µου σε αρκετούς
συναδέλφους, ρωτώντας και µη περιµένοντας απάντηση γιατί την ξέρω ήδη, ποιο είναι το
µεγαλύτερο πρόβληµά µας στη Λευκάδα; Και νοµίζω ότι απαντιέται.
Είναι το ότι δεν έχουµε µια πολιτική για τον τουρισµό και δεν αφορά µόνο τη ∆ηµοτική Αρχή, δεν
αφορά τις Αρχές, αφορά και τον ίδιο τον ωφελούµενο, αφορά τον ίδιο τον πολίτη, αφορά τον ίδιο τον
επενδυτή, τον ίδιο τον επιχειρηµατία.
Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από τη σηµερινή παρουσία όλων των εµπλεκόµενων µε τον
τουρισµό και ακόµη θα το πω, αποδεικνύεται και µε τον τρόπο που κάποιοι επιχειρηµατίες, κάποια

31

άτοµα που ασχολούνται µε τον τουρισµό και µάλιστα νέοι άνθρωποι, συµµετέχουν σε µια Επιτροπή
και παραιτούνται µε αυτόν τον τρόπο.
Για εµένα αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει δυστυχώς –και µακάρι να διαψευστώ- εκείνο το
υπόβαθρο που θα µπορούσε να βοηθήσει, γιατί το βάρος αυτής της προσπάθειας το σηκώνουν
αυτοί που επενδύουν στον τουρισµό. ∆εν µπορούν αυτοί που επενδύουν στον τουρισµό να είναι
απόντες από µια τέτοια διαδικασία, να συµµετέχουν, να µη συµµετέχουν και να κινδυνολογούν.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα µεγάλο πρόβληµα το πώς αντιµετωπίζουν οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι
που ωφελούνται από τον τουρισµό τον τουρισµό στη Λευκάδα. ∆εν έχω πρόβληµα να το πω και
τονίζω πάλι ότι και µόνο η παρουσία που εδώ απόψε βλέπω, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων,
τον Πρόεδρο από τα ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Και από εκεί και πέρα το χάος και βεβαίως, επειδή αναφέρθηκε από κάποιον συνάδελφο
∆ηµοτικό Σύµβουλο το ότι απέτυχε η διαβούλευση, αυτό τι σηµαίνει; Ότι απέτυχε η ∆ηµοτική Αρχή ή
απέτυχε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Όχι. Αποτύχαµε ως κοινωνία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Άρα λοιπόν τι αποµένει; Πέρα από τις προσπάθειες τις δικές µας, τα εύκολα λόγια, τις
αντιπαλότητες, όλα αυτά που µπορούν να είναι µέσα στα πλαίσια ενός διαλόγου ακόµη, θα πρέπει
να τα ξεπεράσουµε και να σταθούµε πραγµατικά µπροστά στο πρόγραµµα και να δούµε τις
αδυναµίες µας. ∆εν µπορεί να έχει αδυναµίες ο διπλανός και ο άλλος απέναντί του να µην έχει. Οι
αδυναµίες είναι για όλους το ίδιο και πρέπει να τις αναγνωρίσουµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο Κώστας ο Σέρβος.
ΣΕΡΒΟΣ: Ξεκινώντας να πω ότι δεν πρέπει να αδικούµε και τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Επαγγελµατιών Νικιάνας. Είναι παρών.
Το ζήτηµα τώρα µε τον τουρισµό. Είναι το µεγαλύτερο κεφάλαιο µε το οποίο έχουµε να
ασχοληθούµε στη διάρκεια της θητείας µας. Πιάνει όλους τους άλλους τοµείς µέσα. Η ανάπτυξη και
το πώς έγινε µέχρι τώρα, λίγο – πολύ το γνωρίζουµε. Κάποιοι που δραστηριοποιούνται στον
τουρισµό οργανωµένα, νοµότυπα, νόµιµα, έφτιαξαν τις µονάδες, τις επιχειρήσεις που έχουν.
Κάποιοι άλλοι µε έναν άναρχο τρόπο, µε τον ηµι-επαγγελµατισµό της αρπαχτής και από εκεί
δηµιουργούνται προβλήµατα.
Να το τεκµηριώσω. Τα παραδείγµατα είναι καθηµερινά δίπλα µας. Μονάδα στο Νυδρί που
περνά βιολογικός καθαρισµός πρόσφατα κατασκευασµένος, ρίχνει λύµατα στο ∆ηµοσάρι. Άλλη
µονάδα από τις καλές στη Λευκάδα βγάζει τα λύµατα στη θάλασσα.
Το νερό το παίρνουν από τα δίκτυα –το ανεπαρκές- από τον καταθλιπτικό. ∆ηλαδή λίγο –
πολύ είναι και ψιλο-παράνοµοι αρκετοί, όχι όλοι. Οι περισσότεροι είναι συνειδητά νόµιµοι. Κάποιοι
άλλοι όµως µπαταρίες στους δρόµους, που απαγορεύεται.
Για να θέλουµε να κάνουµε κάτι σωστό µε τον τουρισµό πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται και
δραστηριοποιούνται στον κλάδο να γίνουν κοινωνοί µιας σωστής προσπάθειας που θα την
προωθήσουµε εµείς.
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Και βέβαια να συµπληρώσω στα προηγούµενα, έπρεπε εδώ αυτήν τη στιγµή να είναι και
κάποιοι Πρόεδροι των λεγόµενων τουριστικών χωριών ή κάποιοι Τοπικοί Σύµβουλοι και να έχουµε
και την άποψή τους.
Προέχει πρώτα απ’ όλα εάν θέλουµε να κάνουµε σωστό στη διάρκεια και να βάλουµε σε µία
σωστή σειρά το θέµα του τουρισµού, το χωροταξικό. Στη συνέχεια να πάµε να δούµε τις υποδοµές.
∆εν µπορούµε να πάµε να απαιτούµε από τον κόσµο να κάνει σωστή τουριστική δουλειά και να µην
έχουµε τις κατάλληλες υποδοµές.
Πρέπει να ενισχύσουµε το ανεπαρκές δίκτυο που έχουµε στην ύδρευση. Εκεί που έχουµε τα
δίκτυα αποχέτευσης να τα συντηρούµε και να λειτουργούν σωστά. Εάν χρειάζονται επεκτάσεις και
βρούµε προγράµµατα, να τα προωθήσουµε και πρέπει να είναι στο σχεδιασµό µας και αυτό και είναι
φυσικά.
Στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού. Είδατε ότι κάθε τόσο φέρνουµε στο Συµβούλιο επεκτάσεις.
Αναφέρονται συνήθως σε τουριστικές περιοχές αυτές οι επεκτάσεις του δικτύου. Και βέβαια ότι είναι
απαραίτητο για να λειτουργήσει καλύτερα αυτό που λέµε τουρισµός και ανάπτυξη των λιµανιών µαζί
µε τις υποδοµές.
Στη συνέχεια θα πρέπει, αυτό που είπα και στην αρχή, να καταστήσουµε κοινωνούς της
προσπάθειας όλους όσους εµπλέκονται στον τουρισµό, ανεξάρτητα από την πρόθεσή τους την καλή
ή όχι. Και είναι πολλοί, πολλοί οι κλάδοι που εµπλέκονται στον τουρισµό. Είναι ενοικιαζόµενα
δωµάτια, ενοικιαζόµενα οχήµατα, είναι εστιατόρια, είναι καφετέριες, είναι µπαρ και δεν ξέρω µήπως
ξεχνώ και κάποιον άλλον κλάδο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να περάσουµε στους εκπροσώπους του τουρισµού και να ξεκινήσουµε από τον κύριο
Γράψα Νίκο, Πρόεδρος της Ενώσεως Ξενοδόχων.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Εκπροσωπώ την Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας, όπως την εκπροσώπησα και στην
Επιτροπή Τουρισµού που συγκλήθηκε νοµίζω αρκετές φορές –η µεγάλη όχι τόσο, όσο η µικρότερη
Επιτροπή, ας την πούµε έτσι.
Εγώ παρ’ όλα αυτά είµαι αισιόδοξος, παρά την απαισιοδοξία που εξέφρασε ο Θανάσης ο
Περδικάρης, µε την έννοια ότι για πρώτη φορά, αν και στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ αξιόλογες
ενέργειες, αποσπασµατικές όµως.
Σε αυτήν την προσπάθεια η διαφορά είναι ότι συµµετείχαν όλοι ή σχεδόν όλοι οι φορείς και
αναπτύχθηκε και πλούσιος προβληµατισµός, τουλάχιστον στη µικρή Επιτροπή, που ήταν από επτά
άτοµα και παρόλο που υπήρχαν, δεν θα έλεγα πολιτικές, ιδεολογικές διαφορές, αλλά διαφορετικές
νοοτροπίες «συγκρούστηκαν», παρ’ όλα αυτά παρήχθη ένας πάρα πολύ καλός και γόνιµος
προβληµατισµός. Και νοµίζω εν µέρει έχει αποτυπωθεί και στο κείµενο, που βοήθησε και η µικρή
Επιτροπή, αυτό που στο τέλος δόθηκε στη διαβούλευση.
Εγώ νοµίζω ότι αυτό που µας απασχόλησε και αυτό που πρέπει να απασχολήσει όλους µας,
τουλάχιστον αυτήν την προβληµατική ξεκινήσαµε, πως η Λευκάδα θα γίνει ελκυστική όλο το χρόνο.
Από εκεί ξεκινήσαµε. Αυτό λοιπόν, το πώς θα γίνει ελκυστική όλο το χρόνο, θα βγάλει στην
επιφάνεια και όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν για να τα ξεπεράσουµε.
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Και αυτό που ειπώθηκε και από τον Σπύρο τον Μαργέλη, που συµφωνώ απόλυτα, λείπει η
ταυτότητα σήµερα από τη Λευκάδα. ∆ηλαδή εάν δεν δοθεί µια ταυτότητα στη Λευκάδα, που νοµίζω
ότι η ταυτότητα δεν είναι ούτε το κάθισµα, ούτε το Πόρτο Κατσίκι, δεν είναι οι παραλίες της Λευκάδας
που πρέπει να δώσουν την ταυτότητα. Εάν πέσουµε σε αυτό το παιχνίδι θα το χάσουµε για πολλούς
λόγους.
Νοµίζω ότι η ταυτότητα είναι ο πολιτισµός, ο πολιτισµός που υπήρξε και παρήχθη στη Λευκάδα
αλλά και ο πολιτισµός ο σηµερινός. Και νοµίζω ότι αυτή η ταυτότητα πρέπει να δοθεί για να έρθει
κόσµος στη Λευκάδα, γιατί πρέπει να ποντάρουµε στον κόσµο –αυτό που λέµε «για όλο το χρόνο».
Για να έρθει λοιπόν αυτός ο κόσµος, είτε είναι το πρόγραµµα 60 PLUS που έχουν και πολλές άλλες
χώρες καλλιεργήσει, Ισπανία, Ιταλία και λοιπά, που είναι υψηλότερου εισοδήµατος, δεν δεσµεύονται
από παιδιά, δεν δεσµεύονται από χρονικά περιθώρια, άρα µπορούν να έρθουν όλο το χρόνο.
Για να πάµε όµως σε αυτόν τον τοµέα, σε αυτούς τους τουρίστες -και όχι µόνο σε αυτό που
ανέφερα το παράδειγµα- πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουµε πάρα πολλά πράγµατα µε πρώτο και
κύριο, όπως είπα πριν, τον πολιτισµό.
Αυτό το κείµενο είναι οριζόντιο, δηλαδή θίγει κάποια πράγµατα, πολλά. ∆εν είναι ιεραρχηµένο
και νοµίζω έγινε σκόπιµα. Αυτή η ιεράρχηση και η εξειδίκευση είναι καθήκον από εδώ και πέρα, που
πρέπει κατά τη γνώµη µου να χρεωθεί σε συγκεκριµένα άτοµα και επιτροπές και φορείς, ούτως
ώστε να υπάρξει εξειδίκευση για κάθε τοµέα ξεχωριστά –κατά τη γνώµη µου είναι 12 µε 15
συγκεκριµένοι τοµείς που πρέπει να γίνουν κατανοητοί πέρα ως πέρα ότι πρέπει να εξειδικευτεί.
Η γαστρονοµία ναι, συµφωνούµε όλοι. Πως θα γίνει αυτή η εξειδίκευση όµως, σε ποια προϊόντα,
σε ποιους τοµείς, σε ποιες εκθέσεις πρέπει να πάµε, πως πρέπει η πρωτογενής παραγωγή να
συνδεθεί µε τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόµενα, πως πρέπει να περάσει στα εστιατόρια για να
υπάρξουν τοπικές γεύσεις, γιατί κάποιος ξένος που θα έρθει εδώ δεν είναι µόνο ο πολιτισµός που
θα βρει, είναι να γευτεί, να έχει… Η ταυτότητα δηλαδή µπαίνει και στο προϊόν που θα φάει και στο
τέλος στην ταβέρνα αυτός ο άνθρωπος.
Άρα θέλω να πω η γαστρονοµία, τα µονοπάτια, τα θαλάσσια αθλήµατα, οι παραδοσιακοί
οικισµοί, που είναι παλιό θέµα που µας απασχολεί και απασχόλησε και σήµερα το Συµβούλιο από
µερικές τοποθετήσεις –και εδώ να κάνω µια παρένθεση για τον συνάδελφο τον κύριο Γληγόρη, που
είχε απόλυτο δίκιο.
∆εν κάναµε µια κατηγοριοποίηση και είπαµε αυτά είναι τα χωριά. Αυτό είναι καθήκον της
Επιτροπής που πρέπει να συσταθεί, αυτό πρέπει να το αναλάβει, να φέρει µια εξειδικευµένη
πρόταση ποια είναι αυτά τα χωριά. ∆εν µπορούν να γίνουν όλα παραδοσιακοί ή διατηρητέοι, πρέπει
να είναι και αξιόλογοι οικισµοί.
Αυτή η κατηγοριοποίηση που στη συνέχεια θα πάει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ίσως και στις
υπηρεσίες του ∆ήµου για να ενηµερωθούν είναι αποτέλεσµα πιο συγκεκριµένης εξειδίκευσης.
Κάποιοι τοµείς δηλαδή έχουν θιχθεί.
Εν πάση περιπτώσει, για να µην σας κουράσω άλλο, για παράδειγµα τώρα να πω και για τα all
inclusive. Μας απασχόλησε από διαφορετικές σκοπιές. Υπήρχαν θέσεις και υπέρ και κατά. Εµείς δε
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λέµε νοµικά, δεν µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε. Το all inclusive το κατάλυµα εκ του νόµου
µπορεί να συσταθεί, µπορεί να γίνει.
Εµείς είπαµε όµως ότι η λογική του all inclusive στη Λευκάδα δεν πρέπει να αναπτυχθεί όχι
απαγορεύοντάς το, αλλά η λογική του δεν πρέπει να επικρατήσει γιατί αποµονώνει τους τουρίστες
σε ένα συγκεκριµένο κατάλυµα, δεν τους αφήνει να έρθουν σε επαφή µε τις τοπικές ταβέρνες, µε τα
τοπικά εστιατόρια, µε τις καφετέριες και λοιπά. Είναι κλεισµένος. Αυτή η λογική λέµε λοιπόν ότι είναι
ξένη και δεν πρέπει να την καλλιεργήσουµε τουλάχιστον.
Από εκεί και πέρα για εναλλακτικές δράσεις, για µεγάλα και µικρά θέµατα, για χωροθετήσεις, για
πλατώµατα, για παρκινγκ και λοιπά, χίλια δυο, πρέπει πιστεύω να γίνουν εξειδικευµένες προτάσεις
από ανθρώπους ειδικούς, από ανθρώπους που πρέπει να χρεωθούν να το ψάξουν το θέµα καλά.
Αυτές οι εξειδικεύσεις πρέπει να έρθουν σε ένα τελικό κείµενο, να γίνει και το master plan του
τουρισµού ούτως ώστε και στον προγραµµατισµό του ∆ήµου µέσω του προϋπολογισµού, αλλά και
της Περιφέρειας, γιατί στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης της Περιφέρειας που συµµετείχα σε κάποια
συζήτηση υπάρχει ένα πλάνο, νοµίζω ΈΞΥΠΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ονοµάζεται, κάπως έτσι, που είναι
µέχρι το 2020, το οποίο περιέχει πάρα πολλά για θεµατικό τουρισµό, για γαστρονοµία, µε πολλά
κονδύλια, γύρω στα 200 εκατοµµύρια για όλη την Περιφέρεια.
Άρα εκεί πέρα εάν κάποια πράγµατα ωριµάσουν, παραδείγµατος χάριν η γαστρονοµία,
µπορούν αυτά τα κονδύλια, κάποια, που ανήκουν στη Λευκάδα, να γίνουν συγκεκριµένες δράσεις.
Γιατί, για να κλείσω µε αυτό, υπάρχουν πράγµατα που δεν κοστίζουν τίποτα και πρέπει να
ξεκινήσουν από αύριο το πρωί –καθαριότητα- ακούστηκαν, τα ξέρουµε όλοι. Κάποια πράγµατα που
κοστίζουν και πρέπει να ενταχθούν σε προγράµµατα για να γίνουν.
Όλα αυτά όµως µαζί είναι στο τέλος η ταυτότητα του τουρισµού και όλα αυτά για να γίνουν κατά
τη γνώµη µου πρέπει να διαχυθούν στην κοινωνία, δεν πρέπει να µείνουν ούτε στην Επιτροπή
Τουρισµού, ούτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ούτε σε κάποιους φορείς. Πρέπει να διαχυθούν στην
κοινωνία, να γίνουν κτήµα της για να βοηθήσουν όλοι και οι φορείς και οι πολίτες, γιατί εάν δεν
συµµετέχουν όλοι –και συγνώµη, για να συµµετέχουν όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι προς το
συµφέρον τους, γιατί όλα αυτά εάν τα οργανώσουµε και τα φτιάξουµε θα ωφεληθούν πρώτα οι
κάτοικοι της Λευκάδας και στην ποιότητα ζωής τους και στο εισόδηµά τους.
Άρα εάν αυτό γίνει κατανοητό, τότε θα συµµετέχουν και οι ίδιοι σε αυτό το παιχνίδι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ο

κύριος

∆ιονύσης

Γαζής,

Πρόεδρος

της

Οµοσπονδίας

Ενοικιαζόµενων

∆ιαµερισµάτων – ∆ωµατίων.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Γεια σας. Πιστεύω ότι το θέµα έχει εξαντληθεί από όλους τους οµιλητές και από τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους, αλλά και από τον κύριο Νίκο Γράψα. Χαίροµαι που η σηµερινή ∆ηµοτική
Αρχή ενεργοποίησε την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής σε σχέση µε την προηγούµενη, η οποία
την είχε σβήσει µε τηλεκοντρόλ.
Συµµετέχω για πάνω από 15 χρόνια σε Επιτροπές Τουριστικής Προβολής, όπως και επί
θητείας του κυρίου Μαργέλη σαν Νοµάρχη. Το πλάνο που έχει γίνει αυτή τη φορά, το οποίο έγινε µε
πολύ κόπο µπορώ να πω και πολλές συζητήσεις και από τη µικρή Επιτροπή, περιέχει πάρα πολλά
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θέµατα που ίσως να µην ήταν στην αρµοδιότητά της. Βέβαια η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή έχει το δικό
της πλάνο και πιστεύω ότι θα φέρει καλό αποτέλεσµα.
Όντως έχουµε γράψει πάρα πολλά πράγµατα, τα οποία θέλουν µεγάλα ποσά για να γίνουν και
πάρα πολύ χρόνο και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει µια κατηγοριοποίηση, να ξεκινήσουµε από
αυτά που δεν έχουν κοστολόγια και άµεσα µάλιστα και ότι µπορεί να γίνει και ότι µπορέσουµε να
κερδίσουµε και για την φετινή σεζόν η οποία τρέχει και έχει και πρόβληµα, όπως όλοι γνωρίζετε.
Όντως δεν εντάξαµε, δεν συζητήθηκε καν από κανέναν µας, τουλάχιστον όσο ήµουν παρών και
πιστεύω ότι ήµουν στις περισσότερες Επιτροπές, το θέµα της υποθαλάσσιας ζεύξης που ανέφερε ο
κύριος Μαργέλης και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το κάναµε, το οποίο το θεωρώ έτσι όπως τέθηκε
όντως πάρα-πάρα πολύ σοβαρό, αλλά δεν µας λέει κανένας ότι δεν µπορούµε στην πορεία και στο
µέλλον να προσθέσουµε οτιδήποτε άλλο σοβαρό θέµα προκύψει.
Μέχρι τώρα οι Επιτροπές Τουριστικής Προβολής, της Νοµαρχίας παλιότερα, είχαν να κάνουν µε
την προβολή αυτώ καθ’ εαυτώ, φυλλάδια, διαφηµιστικά, παρουσία σε εκθέσεις και λοιπά. Η
Επιτροπή µε τον τρόπο που θα λειτουργήσει αυτήν τη φορά θεωρώ ότι έχει σκοπό να κάνει πολύ
περισσότερα πράγµατα. Ελπίζω ο πήχης να µην είναι τόσο ψηλά που να περάσουµε από κάτω!
Θα κλείσω, επειδή ήδη είναι αρκετά αργά, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Τουριστικής Προβολής για τη συνεργασία µέχρι τώρα. Λυπάµαι που δύο από τα µέλη παραιτήθηκαν
και δεν έχω καταλάβει το λόγο και ελπίζω να πάνε όλα καλά στην πορεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Αντώνης Μανωλίτσης, Πρόεδρος Επαγγελµατικών Τουρισµού και
Περιβάλλοντος Νικιάνας.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τον κύριο Σέρβο ο
οποίος µε παρουσίασε στην αρχή. Είµαι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελµατιών και Προστασίας
Περιβάλλοντος Νικιάνας, για όσους δεν µε ξέρουν.
Το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης είναι πράγµατι φιλόδοξο. Το µελετήσαµε, το διαβάσαµε.
Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον τουριστικό τοµέα, τόσο άµεσα
όσο µεσοπρόθεσµα, αλλά και µακροπρόθεσµα. Θεωρούµε όµως ότι αντιµετωπίζει το θέµα του
τουρισµού στρατηγικά και όχι τακτικά. Και γιατί το λέω αυτό;
Θέσατε πολύ ψηλά τον πήχη και θα είµαστε ικανοποιηµένοι εάν µέρος τουλάχιστον από αυτά
που αναφέρονται στο σχέδιο υλοποιηθούν και πραγµατοποιηθούν. Εάν πραγµατοποιηθεί το σχέδιο
αυτό τουριστικής ανάπτυξης η Λευκάδα θα αποτελεί τον ιδανικό τόπο τουριστικού προορισµού.
Βέβαια θα πρέπει να µην αγνοούµε και να µην αγνοήσετε και εσείς ότι θα αντιµετωπίσετε
δυσκολίες στην εφαρµογή του. Η µέχρι σήµερα πρακτική µας έχει διδάξει ότι θα συγκρουστείτε µε
κατεστηµένα, θα συγκρουστείτε µε συµφέροντα προσωπικά, θα συγκρουστείτε µε τη γραφειοκρατία,
θα αντιµετωπίσετε, όπως µέχρι σήµερα, προβλήµατα οικονοµικά στην υλοποίησή του.
Και δυστυχώς, θα αντιµετωπίσετε και την κρατική µηχανή που σε πολλούς τοµείς, σε πάρα
πολλούς τοµείς οι εξουσίες δεν είναι διακριτές. Όχι, είναι της Κτηµατικής Υπηρεσίας, όχι είναι του
Λιµεναρχείου, όχι είναι της Αστυνοµίας, όχι είναι δεν ξέρω ποιανού άλλου, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει σύγκρουση και να υπάρχει µια κωλυσιεργία και να µην προχωρούν πολλά θέµατα.
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Αυτό όµως που πρωτεύει και που φαντάζοµαι ότι αναλώθηκε το µεγαλύτερο µέρος της
παρουσίασης και της συζήτησης είναι η διαχείριση της καθηµερινότητας. Είναι η σηµερινή
κατάσταση, την οποία αυτή έχουµε να αντιµετωπίσουµε και να διαχειριστούµε.
Ορισµένα από τα θέµατα της καθηµερινότητας είναι σηµαντικά. Εµείς τα αντιµετωπίζουµε στην
περιοχή µας, όχι πάντοτε µε επιτυχία, γιατί συναντάµε απροθυµία καµιά φορά και δυστυχώς δεν
έχουµε και τα µέσα και τους πόρους, στερούµαστε από αυτά. Όµως παλεύουµε και πιστεύω ότι
µέχρι σήµερα έχουµε παρουσιάσει ορισµένα πράγµατα.
Έχω σηµειώσει στο χαρτί µου µε κεφαλαία γράµµατα ένα θέµα το οποίο παρουσιάστηκες από
τους περισσότερους οµιλητές, από τον κύριο Μαργέλη, από τον κύριο Γληγόρη, από τον κύριο
Νικητάκη –και ας µου συγχωρήσουν που αναφέροµαι στην τοποθέτησή τους- το θέµα της
καθαριότητας.
Άκουσα το διάλογο µεταξύ του κυρίου Μαργέλη και του κυρίου Βλάχου –συγνώµη, του κυρίου
Γληγόρη- που είπε ο κύριος Γληγόρης ότι «θα µαζέψουµε και σκουπίδια». Ας µη θεωρηθεί
αλαζονικό, αλλά εµείς στη Νικιάνα µαζέψαµε και σκουπίδια.
Κάποτε που οι υπάλληλοι, το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδος είχαν στάση, είχαν απεργία ή
δεν ξέρω τι είχαν, εµείς µισθώσαµε φορτηγό αυτοκίνητο ανατρεπόµενο στη Νικιάνα, µε εθελοντές
και µε εργάτες και µαζέψαµε τα σκουπίδια και µάλιστα ήταν και περίοδος στην αρχή της τουριστικής
περιόδου και µαζέψαµε και τα σκουπίδια.
Αυτό λοιπόν φαντάζοµαι ότι αποτελεί σε ένα ποσοστό και µία υποχρέωση όλων µας να
µαζεύουµε και τη σακούλα, η οποία σακούλα είναι έξω από τον κάδο πράγµατι και δεν την έριξε
µέσα κάποιος ασυνείδητος.
Σηµαντικός λοιπόν τοµέας η καθαριότητα. Ο τουρίστας ο οποίος θα µας επισκεφθεί εφέτος, δεν
θα του παρουσιάσουµε το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, θα του παρουσιάσουµε την εικόνα µας,
την καθαριότητα, τα σκουπίδια, τις ακτές. Αυτήν την εικόνα θα του δώσουµε και αυτήν την εικόνα θα
αποκοµίσει και θα φύγει µε εικόνα θετική ή αρνητική.
∆εύτερος τοµέας. Έχουµε ήδη αρχίσει, είµαστε στη µέση περίπου της τουριστικής περιόδου και
δεν έχουν γίνει διαγραµµίσεις στο δίκτυο. Είναι σηµαντικό. Ξέρετε, η εικόνα ενός δρόµου αλλάζει
αφενός. Αφετέρου αυτός ο τουρίστας ο οποίος θα κινηθεί το βράδυ, να κατευθύνεται τουλάχιστον,
να µην κινδυνεύει και να ξέρει που είναι τα όρια του δρόµου για να κινηθεί, τη στιγµή την οποία το
µεγαλύτερο µέρος του οδικού δικτύου µας δεν φωτίζεται. Θα µπορούσαν λοιπόν να έχουν γίνει οι
διαγραµµίσεις.
Έχουµε τις παραλίες µας. Ιδίως στην ανατολική Λευκάδα οι παραλίες δυστυχώς δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση και αυτές µεν που γειτνιάζουν και είναι κοντά σε κάποιο δρόµο ή στο επαρχιακό
δίκτυο, έχει καλώς. Οι άλλες, οι πανέµορφες, πως θα κατέβει αυτός ο τουρίστας; ∆εν είναι δύσκολο
λοιπόν να σκεφτούµε να φτιάξουµε 5 ή 6 ή 7 ή 8 σκαλοπάτια πέτρινα ούτως ώστε αυτός ο τουρίστας
να απολαύσει και εκείνη την παραλία και να κατέβει να κάνει το µπάνιο του.
Αυτό που έχουµε διαπιστώσει εµείς το διάστηµα που ασχολούµαστε µε τον τουρισµό είναι ότι σε
όσες εκθέσεις συµµετείχαµε δεν υπήρξε ποτέ ένα συντονιστικό όργανο της Λευκάδος, το οποίο να
συντονίσει τους διαφόρους φορείς του τουρισµού, να τους κατευθύνει, να τους ενηµερώσει, να τους
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τοποθετήσει, να χωροθετήσει τη θέση τους στο τουριστικό περίπτερο, να επανδρώσει το τουριστικό
περίπτερο µε υπεύθυνα άτοµα.
Εµείς συµµετείχαµε σε όλες τις εκθέσεις και συµµετείχαµε και µε τα φυλλάδιά µας και µε ότι
υλικό είχαµε, αλλά και µε προσωπικό το οποίο ήταν επί µονίµου βάσεως στο περίπτερο µέσα, κάτι
το οποίο δεν συνέβαινε από τους άλλους φορείς γιατί δεν υπήρχε σωστή οργάνωση και σε σύγκριση
µε τα περίπτερα των άλλων περιφερειών εµείς υστερούσαµε.
Οι οχλούσες επιχειρήσεις. Και τι λέω µε αυτό; Σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου υπάρχει µια
απαγόρευση για οχλούσες επιχειρήσεις κατά το µήνα Αύγουστο τουλάχιστον. ∆ηλαδή µπορεί σε µία
τουριστική επιχείρηση δίπλα να πάει ένα µηχάνηµα µε ένα κοµπρεσέρ και να αρχίσει να βαράει από
το πρωί µέχρι το µεσηµέρι και εάν κάποιος επικαλεστεί τις Αρχές και ζητήσει συνδροµή, το µόνο
που θα κάνει η Αστυνοµία εάν έρθει, θα του πει εάν έχει άδεια, όχι εάν βαράει το κοµπρεσέρ από το
πρωί έως το βράδυ, εάν έχει άδεια. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει και µε αυτό.
Επίσης σχετικά µε την ηχορύπανση –και όλα αυτά τα λέω για να βοηθήσουµε αυτόν τον
τουρίστα ο οποίος έρχεται στην περιοχή µας και από τον οποίο εξαρτόµαστε. Με την ηχορύπανση.
Έχουµε διάφορους νέους µας, οι οποίοι αυτοπροβάλλονται µε τον εξής τρόπο. Παίρνουν ένα
µηχανάκι από τη Λευκάδα και βρίσκονται στη Λυγιά και ξυπνούν τον κόσµο που είναι και στη
Νικιάνα.
Αυτοί πως αντιµετωπίζονται; ∆εν έχουµε τα µέσα; Τόσο ανίσχυροι είµαστε; Και είναι
συγκεκριµένοι αυτοί, είναι 5, 6. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που θα περάσει από αυτόν
τον άξονα ή από τον άλλον στις 4:00 η ώρα τη νύχτα πόσο κόσµο θα ενοχλήσει και θα εκνευρίσει
και θα αγανακτήσει. Γιατί λοιπόν; Είναι λεπτοµέρειες, οι οποίες όµως συνθέτουν τη γενικότερη
εικόνα.
Η αποχέτευση. Την έχουµε κατ’ επανάληψη αναφέρει, έχουµε κάνει και έγγραφο στο ∆ήµο
Λευκάδος. Είναι σηµαντικό θέµα, τουλάχιστον για την περιοχή µας.
Αναφέρθηκε η παντελής απουσία αντιµετώπισης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Αυτές τις
ηµέρες στη Νικιάνα στην παραλία Λιµνί, τοποθετήθηκε µία ράµπα, τοποθέτησε ο ∆ήµος Λευκάδος
µία ράµπα για να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ∆εν είναι η ράµπα
βέβαια των υψηλών προδιαγραφών, της οποίας το κόστος ανέρχεται στις 30.000 ή 35.000 ευρώ,
όµως δόθηκε µία λύση.
Για να τοποθετηθεί αυτή η ράµπα ο Σύλλογός µας έκανε µία ενέργεια προς το ∆ήµο Λευκάδος
και ο ∆ήµος Λευκάδος ανταποκρίθηκε και τοποθετήθηκε µία ράµπα και τουλάχιστον θα βοηθηθούν
έτσι τα άτοµα να έχουν µια πρόσβαση στη θάλασσα, που ξέρουµε πόσο θα βοηθηθούν τόσο για την
ψυχική, όσο και για τη σωµατική τους υγεία.
Στη Νικιάνα µας, στη Νικιάνα, που εκπροσωπώ το Σύλλογο Επαγγελµατιών, απουσιάζει το
σχέδιο πόλεως, απουσιάζει ο πεζόδροµος, απουσιάζει η πρόσβαση στην παραλία. Έχουµε ένα
θησαυρό στην περιοχή µας, τους Σκάρους, που δυστυχώς παραµένει εγκαταλειµµένο.
Εµείς προσπαθήσαµε µε διάφορες παρεµβάσεις να το προστατεύσουµε και να το αναδείξουµε.
Κάναµε την Πρωτοµαγιά µας εκεί, ανεβάσαµε κόσµο. Κάναµε τον αγώνα ορεινού τρεξίµατος πέρσι
και θα τον επαναλάβουµε και εφέτος, τον Πανελλήνιο Αγώνα Ορεινού Τρεξίµατος, που µας ήρθαν
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πάρα πολλοί αθλητές από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θαύµασαν την οµορφιά του δάσους των
Σκάρων και ανεβάσαµε περισσότερο κόσµο στους Σκάρους.
Μας επισκέπτονται ορειβατικοί σύλλογοι από άλλες περιοχές. Πριν από λίγο καιρό µας ήρθε
ένας ορειβατικός σύλλογος από τον Πύργο και τους ανεβάσαµε στους Σκάρους. Από εκεί και µετά
όµως τίποτε άλλο, καµία άλλη παρέµβαση. Η εικόνα παραµένει ίδια, αναξιοποίητη. Ορισµένοι
κάνουν κακή χρήση του δάσους των Σκάρων και δεν αλλάζει τίποτα.
Θα πρέπει λοιπόν αυτό το δάσος να το αναδείξουµε, να το εκµεταλλευτούµε, να το
αξιοποιήσουµε, να το δώσουµε στον κόσµο. Να γίνει µια λελογισµένη χρήση από όλους. ∆εν
απαγορεύουµε την κτηνοτροφία, δεν απαγορεύουµε τις άλλες δράσεις. Όµως θα πρέπει ο καθένας
να περιοριστεί σε κάποιο συγκεκριµένο χώρο ούτως ώστε να απολαµβάνουµε όλοι µαζί αυτό το
δάσος των Σκάρων.
Θέλουµε σε αυτήν την προσπάθεια να µην µείνουµε µόνοι µας και θέλουµε όσον αφορά τον
στρατηγικό σχεδιασµό, εµείς όπως το κάναµε µέχρι σήµερα, θα είµαστε πάντοτε παρόντες σε
οτιδήποτε µας ζητηθεί και οπουδήποτε µας χρειαστεί ο ∆ήµος. Παράλληλα µε το ∆ήµο θα
προσφέρουµε και εµείς τις υπηρεσίες µας και τη βοήθειά µας.
Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κυρία ∆ήµητρα Κονδυλάτου, επαγγελµατίας στον τουρισµό.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος ∆ήµαρχος να πει δυο πράγµατα και µετά ο εισηγητής να κλείσει το θέµα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ’ αρχήν θέλω συνάδελφοι να πω ότι έγινε µια εξαιρετική κουβέντα από την άποψή
ότι κατατέθηκαν και σκέψεις και ιδέες και προτάσεις και προφανέστατα θα κατατεθούν κι άλλες,
επαναλαµβάνω, είναι µια δυναµική διαδικασία και κυρίως έγινε µια κουβέντα µε διάθεση
συνεννόησης. Φυσικά υπήρχαν και εξαιρέσεις. Νοµίζω όµως ότι ο κανόνας ήταν αυτός. Πρώτο
ζήτηµα.
∆εύτερο ζήτηµα. Κατατέθηκαν µια σειρά προτάσεις, παράδειγµα από το να κάνουµε ηµερίδα
για τουρισµό ή δεκάδες άλλες. Προφανώς, να µην πω οι 9,5 στις 10, τουλάχιστον και προσωπικά τις
αντιµετωπίζω θετικά, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτού που επιχειρούµε
να κάνουµε.
Βεβαίως ακούστηκαν και ορισµένες απόψεις που να µου επιτρέψετε να σας πω, τώρα
βέβαια έκανε µια αναφορά η κυρία Σταµατέλου, λείπει, αλλά δεν µπορώ να µην το πω. Λέει ότι αυτό
το σχέδιο έτσι όπως κατατέθηκε, τελικά εξυπηρετεί τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν οι
µεγαλο-επενδυτές και ρωτώ. Ποιοι είναι µεγαλο-επενδυτές στην Ελλάδα; Ποιοι είναι; Οι 9 στους 10
είναι µεσαίοι και µικροί επενδυτές, ούτε καν µεσαίοι θα έλεγα, µικροί είναι στη συντριπτική τους
πλειοψηφία.
Άρα θέλει µια προσοχή όταν βάζουµε τέτοια ζητήµατα, γιατί τουλάχιστον δεν αφορούν το
συγκεκριµένο σχέδιο και τουλάχιστον δεν αφορούν και τη Λευκάδα, γιατί δεν έχει και τέτοια αντίληψη
το σχέδιο.
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Θέλω κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την προσπάθεια που έκανε και τους δύο
συναδέλφους που για τους δικούς τους πολιτικούς κυρίως λόγους παραιτήθηκαν. Η συµβολή τους
ήταν σηµαντική. Εµείς θεωρούµε -φυσικά θα αντικατασταθούν πάντα µε εκπροσώπους του
τουρισµού.
Και κλείνω µε τρεις, τέσσερις παρατηρήσεις ενός λεπτού.
Ζήτηµα πρώτον. Εµείς στρατηγικά πρέπει να σχεδιάσουµε. Αυτό το σχέδιο εποµένως κρύβει
µια στρατηγική. Προφανώς όταν πας να το εξειδικεύσεις –και ειπώθηκαν αρκετά γι’ αυτό, δεν θέλω
να το αναλύσω- θα πας και στα ζητήµατα της τακτικής, δηλαδή πως θα τα υλοποιήσεις αυτά τα
πράγµατα και προφανέστατα συµφωνώ απολύτως µε την άποψη που λέει ότι πρέπει να συνδυάσεις
τη στρατηγική µε την τακτική ούτως ώστε να κάνεις πράγµατα σήµερα.
Για παράδειγµα, ποια είναι τα κορυφαία ζητήµατα; Τα ζητήµατα της καθηµερινότητας. Μα τα
ζητήµατα της καθηµερινότητας συνδέονται και µε το τώρα, δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνεις αύριο
το πρωί, αλλά συνδέονται και µε το αύριο και µε τους µεσοπρόθεσµους ή µακροπρόθεσµους
στόχους. Αλλά όλα αυτά θεωρώ ότι µπορούµε να τα πάµε µαζί.
Επίσης αναδεικνύεται µια πολύ µεγάλη ανάγκη και εµείς θα το επιχειρήσουµε για του
χρόνου. ∆εν µπορεί να λειτουργήσει Τµήµα Τουρισµού στο ∆ήµο µε βάση την κατάσταση που
έχουµε στο προσωπικό –δεν αναφέροµαι στο κοµµάτι των αιρετών, αναφέροµαι στους
υπηρεσιακούς. Μία υπάλληλος η οποία είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό είναι απασχοληµένη σε
πολύ σοβαρό αντικείµενο σε άλλη υπηρεσία.
Άρα υπάρχει κατά τη γνώµη µου –και αυτή είναι και πρόταση και ιδέα και σκέψη και ελπίζω ότι
θα το κάνουµε- υπάρχει απόλυτη ανάγκη να πάρουµε έναν ειδικό σύµβουλο για τα ζητήµατα του
τουρισµού, έναν ειδικό συνεργάτη να το πούµε, έναν άνθρωπο δηλαδή µε τον οποίο θα κάνουµε µία
σύµβαση, όπως έχουµε και άλλες συµβάσεις µε άλλους, που θα ασχολείται µόνο και µόνο µε αυτό
το αντικείµενο. Γιατί, επαναλαµβάνω, η διαδικασία του τουρισµού είναι µια δυναµική διαδικασία.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά χρειάζεται –δεν είναι να φτιάξεις ένα σχέδιο και να το βάλεις κάτω.
Κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι όταν θα αρχίσεις να υλοποιείς δράσεις -και δράσεις δε σηµαίνει
µόνο έργα αλλά σηµαίνει και άλλα, πολλά πράγµατα- πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο να µπορεί να
στηρίξει όλο αυτό το πακέτο.
Με βάση λοιπόν αυτές τις σκέψεις θεωρώ ότι η κουβέντα µας ήταν εξαιρετική, από την άποψη,
επαναλαµβάνω, και των ιδεών και των προτάσεων και νοµίζω πια ότι θα µπορούµε να λέµε όλοι µας
–γιατί αυτό αφορά όλους µας, δεν αφορά µόνο τη ∆ηµοτική Αρχή- ότι τουλάχιστον έχουµε ένα κατ’
αρχήν σχέδιο για τον τουρισµό, το οποίο έχει και στρατηγικό χαρακτήρα αλλά και τακτικό χαρακτήρα
και µένει αυτόν τον τακτικό χαρακτήρα να τον υλοποιούµε συζητώντας.
Ας πούµε, για παράδειγµα τον Οκτώβρη –και συµφωνώ µε τη σκέψη που ειπώθηκε- να έρθουµε
να δούµε απολογιστικά τι κάναµε εφέτος στη Λευκάδα, όχι ως ∆ήµος, στο ζήτηµα του τουρισµού τι
κάναµε. Άρα να µια κουβέντα που µπορούµε να κάνουµε τον Οκτώβρη ή το Νοέµβρη, όταν θα
τελειώσει η σεζόν.
Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήµατα να τα βλέπουµε µε έναν τέτοιο τρόπο και νοµίζω ότι µπορούµε να
βελτιώσουµε µέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν, γιατί να µου επιτρέψετε -και εκεί
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είναι ίσως µία από τις διαφωνίες µου- ότι δεν πρέπει κάποιος να παίρνει υπόψη του όταν αναφέρεται
σε ένα τέτοιο σχέδιο και κυρίως στο κοµµάτι της υλοποίησής του, ότι πρέπει να παίρνει υπόψη του
και τις συνθήκες µέσα στις οποίες γίνεται αυτό.
Συµπερασµατικά είµαι αισιόδοξος. Η µάχη θα συνεχιστεί στον τοµέα αυτόν και νοµίζω µε τη
συµβολή όλων µπορούµε να παράξουµε καλύτερα αποτελέσµατα για τον τόπο µας.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο εισηγητής να κλείσει το θέµα.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Εγώ δυο πράγµατα θα πω µόνο για να κλείσει το θέµα, γιατί εξαντλήθηκε από όλες
τις πλευρές. Οι συνάδελφοι το ανέπτυξαν και επαναλήφθηκαν πολλές φορές πολλά πράγµατα.
Εγώ κατ’ αρχήν δεν είµαι ικανοποιηµένος από το γεγονός ότι τα µέλη της Επιτροπής
Τουρισµού δεν ήρθαν εδώ πέρα. Έπρεπε να είναι εδώ πέρα όλοι τους γιατί δούλεψαν πάνω σε
αυτό. ∆εν ήρθαν, αλλά δεν πειράζει.
Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο επίσης εµένα δεν µου άρεσε, είναι ότι στη διαβούλευση δεν
υπήρχε συµµετοχή, ένδειξη ότι η κοινωνία παρά το ότι µπορεί να φωνάζει για πολλά, για τον
τουρισµό από τον οποίο ζει, κανένα δεν δείχνει το ενδιαφέρον που χρειάζεται και όχι µόνο.
Και οι παρατάξεις θα µπορούσαν να συµµετάσχουν στη διαβούλευση και να δώσουν κάποια
ζητήµατα. ∆εν συµµετείχε κανείς. Οι επικεφαλής των παρατάξεων είπαν µια σειρά πράγµατα εδώ
πέρα. Θα µπορούσαν λοιπόν αυτά να τα έχουν, όχι αυτά τα συγκεκριµένα, αλλά να έχουν δώσει ένα
κείµενο το οποίο θα µπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή που έφτιαξε αυτό το σχέδιο.
Το άλλο ζήτηµα που θέλω να πω είναι ότι αυτό ειπώθηκε ότι είναι έκθεση ιδεών. Είναι και
έκθεση ιδεών. ∆εν είπα κανείς ότι αυτό είναι το παν για τον τουρισµό στη Λευκάδα. Αυτή είναι η
αρχή. Πάνω σε αυτήν θα πρέπει να γίνει δουλειά –αναφέρθηκε επανειληµµένα και από τον ∆ήµαρχο
και ο κύριος Νίκος Γράψας το ανέφερε, το είπα και εγώ, ότι θα πρέπει συγκεκριµένα άτοµα της
Επιτροπής και εκτός Επιτροπής, πιθανόν και από τις υπηρεσίες του ∆ήµου εάν υπάρχει δυνατότητα
ή εκτός της Επιτροπής και του ∆ήµου, να βοηθήσουν κάποιοι να αναπτυχθούν µια σειρά ζητήµατα.
Πιθανόν τα θέµατα των υποδοµών µπορούν να πάνε στο επιχειρησιακό σχέδιο, που όλα αυτά
αναφέρονται. Άλλωστε τα θέµατα των υποδοµών δεν είναι θέµατα του τουρισµού, είναι θέµατα δικά
µας για να ζούµε καλύτερα και φυσικά βοηθούν και τον τουρισµό.
Είπε ο Κώστας ο Γληγόρης για τον κανονισµό, ότι δεν έχει δοθεί. Στην τελευταία Επιτροπή είχα
σκοπό να δώσω τον κανονισµό, αλλά έφυγα εκτάκτως για σοβαρό πρόβληµα και έλειπα µια
βδοµάδα, οπότε δεν µπόρεσα να το υλοποιήσω. Σου υπόσχοµαι ότι θα δοθεί την επόµενη φορά.
∆εν υπήρχε δηλαδή αδιαφορία.
Υπάρχουν µια σειρά ζητήµατα. Επειδή το σχέδιο είπαµε ότι αφορά άµεσα, µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα ζητήµατα του τουρισµού, γι’ αυτό λοιπόν µια σειρά θέµατα τα αρχίζουµε σιγά-σιγά
να τα βάζουµε µπροστά. Παραδείγµατος χάριν αναφέρθηκαν τα µονοπάτια που αφορούν τον
πεζοπορικό τουρισµό.
Έχουµε σκοπό σύντοµα να ξεκινήσουµε µια προσπάθεια να διανοίξουµε µια σειρά µονοπάτια. Ο
σκοπός είναι όταν ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια να φτιάξουµε ένα δίκτυο µονοπατιών σε όλο το
νησί, το οποίο θα είναι συνδεδεµένο µε κάποια σηµεία αναφοράς όπως είναι τα µοναστήρια, ή και
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κάποια άλλα σηµεία, ώστε οι τουρίστες που θα έρχονται για να περπατήσουν πραγµατικά να
δείξουν ένα ενδιαφέρον γι’ αυτό το ζήτηµα και αυτό έχουµε σκοπό να το φτάσουµε κάποια στιγµή
και στο BEST OF EUROPE, που θα µπει στους χάρτες της Ευρώπης, που πραγµατικά θα δώσει
δυνατότητα να µπορούν να έρχονται οι τουρίστες εδώ πέρα.
Φυσικά αυτό δεν είναι ένα πράγµα που θα γίνει αύριο το πρωί. Θα ξεκινήσει τώρα, θα
ολοκληρωθεί µετά από κάποια χρόνια. Και υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήµατα. ∆εν σηµαίνει ότι
αυτό τελείωσε εδώ πέρα, θα το βάλουµε στο αρχείο µας και τελειώσαµε.
Κάτι άλλο που ειπώθηκε, είπε ο κύριος Αντώνης ο Μανωλίτσης, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι
επαγγελµατίες του τουρισµού δεν συντονίζονται, δεν συνεργάζονται, ανταγωνίζονται.
Μέσα στο πρόγραµµα αυτό, στο σχέδιο αυτό, υπάρχει και ο σκοπός να φτιαχτεί Οργανισµός
Τουρισµού και να φέρουµε σαν πρότυπο τον Οργανισµό Τουρισµού που έχουν στη Ρόδο. Και αυτό
θα το βάλουµε µπροστά σιγά-σιγά, οι επαγγελµατίες να µπορέσουν να βοηθήσουν να φτιαχτεί αυτός
ο Οργανισµός Τουρισµού ώστε να βοηθήσει τους ίδιους δηλαδή να µπορούν να δουλεύουν πιο
σωστά, να οργανώνονται καλύτερα και να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα.
Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήµατα, αλλά αυτά επειδή αναφέρθηκαν εδώ πέρα αναφέρω
µερικά από αυτά τα ζητήµατα.
Εµείς πάντως σαν Επιτροπή Τουρισµού θα συνεχίσουµε. Εγώ ευχαριστώ τα µέλη της
Επιτροπής Τουρισµού και αυτά που είναι στην Επιτροπή και αυτούς που παραιτήθηκαν, οι οποίοι
στην Επιτροπή Τουρισµού ήταν εξαιρετικοί –διαφωνίες είχαν, για όνοµα του Θεού! ∆εν κάτσαµε να
φτιάξουµε αυτό το πράγµα και πήγαµε όλοι συµφωνώντας τα πάντα. Συζητούσαµε πολλές φορές
και κοντραριζόµασταν µέχρι να βρούµε το τι θα κάνουµε.
Τα µέλη της Επιτροπής που παραιτήθηκαν για λόγους πολιτικούς ήταν από τα πολύ καλά µέλη
της Επιτροπής και ελπίζω και τώρα που είναι έξω από την Επιτροπή, πιστεύω ότι όταν χρειαστεί και
θα τους καλέσω, να µας βοηθήσουν όπου χρειάζεται.
Αυτά εγώ ήθελα να πω και η Επιτροπή θα συνεχίσει να προχωρήσει στα παραπέρα, όπου
χρειάζεται. Αυτά.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Θεωρούσα ότι έχουµε και δευτερολογία, γιατί σε όλα τα Συµβούλια υπάρχει και
δευτερολογία, όπως υπάρχει η πρωτολογία. ∆εν θα πω όµως κάτι, απλώς θα αναφερθώ λίγο στον
Προεδρεύοντα ότι φαίνεται δεν σας αρέσει να ακούτε πράγµατα. Αυτό το πράγµα το παρατηρώ
συνέχεια, φαίνεται ότι όταν ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει προσπαθείτε να φύγετε από την
κουβέντα. Τι σας ενόχλησε κύριε Κατηφόρη σε αυτά που είπα εγώ;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν είναι µεστός ο λόγος…
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ µη µου παίρνετε το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ, το κάνατε και
πριν. Πρέπει να µάθετε να ακούτε και εάν δεν σας αρέσει να τα ακούτε και αυτά, ξεκάθαρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Προεδρεύοντας είµαι,
σωστά το είπες. Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι κατά;
Παρακαλώ.
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ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Εγώ νοµίζω θα αδικήσουµε την κουβέντα που κάναµε εάν βάλουµε σε ψηφοφορία τη
συγκεκριµένη πρόταση. ∆ηλαδή τι κουβεντιάζουµε τρεις ώρες εδώ πέρα και είκοσι άνθρωποι είπαµε
διάφορα πράγµατα; Με συγχωρείτε, τη γνώµη µου λέω, δεν δευτερολόγησα. Θα συµφωνήσω µε το
∆ήµαρχο να µην δευτερολογήσουµε, αν και ο κύριος Γεωργάκης µίλησε αρκετά. ∆εν πειράζει.
Εγώ λέω, υπάρχει αυτό το κείµενο εδώ πέρα. Υπάρχουν παρατηρήσεις που κατατέθηκαν
από όλους όσους µιλήσαµε εδώ πέρα. Όλα αυτά µαζί αποτελούν µία βάση να προχωρήσουµε
περαιτέρω και να εξειδικεύουµε φορά – φορά, θέµα – θέµα όλα όσα αναφέρουµε εδώ πέρα. ∆εν
είναι αυτό; Τότε τι το κουβεντιάζουµε τρεις ώρες εδώ πέρα;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι προφανώς έχουµε ένα κείµενο βάσης το οποίο εµπλουτίστηκε µε
προτάσεις, προφανέστατα. Και µάλιστα θα συνεχίζεται αυτό, δεν είναι ότι θα σταµατήσει. Επιτρέψτε
µου όµως να σας πω ότι εάν ως ∆ήµος πάµε σε µια συζήτηση µε την Περιφέρεια ή µε έναν γειτονικό
∆ήµο, εµείς οφείλουµε ως ∆ήµος να τους πούµε «παιδιά, λεβέντες µου, αυτό είναι το σχέδιό µας
εµάς, η βάση του σχεδίου µας, ο µπούσουλας του σχεδίου µας».
Εποµένως εγώ θα έλεγα το εξής σε ότι αφορά την πρόταση που έκανε ο κύριος Μαργέλης,
ότι εµείς ψηφίζουµε αυτό το κείµενο ως βάση συζήτησης. Όλες οι προτάσεις που µαζεύτηκαν, γιατί
δεν είδα καµία να είναι αντιπαραθετική µε τη λογική του κειµένου, δεν είδα εγώ τουλάχιστον, όση
ώρα ήµουν στην αίθουσα –ελάχιστα έλειψα, γιατί και εκεί που ήµουν άκουγα τις τοποθετήσεις όλων
σας. ∆εν είδα κάτι αντιπαραθετικό.
Άρα εµείς αυτήν τη στιγµή δεν ψηφίζουµε ένα οριστικό κείµενο. Τι ψηφίζουµε; Ότι αυτό είναι
ένα κείµενο βάσης για εµάς, που εµπλουτίζεται και καταγράφηκαν από τον κύριο Γιωργάκη οι
προτάσεις και οι οποίες θα συµπεριληφθούν σε αυτό το κείµενο. Μην όµως φύγουµε από εδώ
κάνοντας ένα ευχολόγιο ότι ναι, είναι ένα κείµενο που, εν πάση περιπτώσει είναι µια βάση για
κουβέντα, αλλά να µην είναι όµως αυτό απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου;
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ θεωρώ, έτσι γίνεται σε όλους τους ∆ήµους, υπάρχει
µια απόφαση στη βάση ενός σχεδίου. ∆εν µπορεί να µη µπει σε ψηφοφορία. Σέβοµαι αυτό που λέει
ο κύριος Μαργέλης, που λέει ότι εδώ έγιναν πάρα πολλές προτάσεις. Το είπα και εγώ και είπα ότι
µάλιστα τις 9,5 στις 10 τις θεωρώ δεδοµένες. Καµία δεν την είδα να είναι αντιπαραθετική µε το
κείµενο.
Εποµένως τα µαζεύει αυτά η Επιτροπή, η µικρή ή η µεγαλύτερη, τα εντάσσει και αυτό ως
κείµενο βάσης, αυτό να κατατεθεί µαζί µε τις προσθήκες που θα κάνει η Επιτροπή στις προτάσεις
που κατατέθηκαν.
Νοµίζω δηλαδή ότι µε αυτόν τον τρόπο πρέπει να πάµε και συνθετικά και συναινετικά για να
έχουµε και εµείς ως ∆ήµος µια απόφαση. ∆ηλαδή δεν µπορώ να λέω, ερωτώµαι κάτι –δεν εννοώ
εδώ µέσα- ως ∆ήµαρχος και θα λέω «ναι, εµείς κάναµε µια κουβέντα αλλά δεν καταλήξαµε
πουθενά».
Νοµίζω µε αυτόν τον τρόπο εάν πάµε, µπορούµε να πάµε συναινετικά, εννοώ να αποδεχτείτε
αυτήν την πρόταση που κάνω, επαναλαµβάνω, θεωρώντας το συγκεκριµένο σχέδιο µαζί µε τις
προτάσεις που κατατέθηκαν ως ένα σχέδιο βάσης της συζήτησης, ως ένα σχέδιο που δείχνει τον
µπούσουλά µας, την κατεύθυνσή µας.
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Και οι αναλύσεις ειπώθηκαν και από τον κύριο Γεωργάκη αλλά και από τον κύριο Γράψα και το
έχει αποφασίσει και αυτό η Επιτροπή Τουρισµού. Θα κάνει στο κάθε κεφάλαιο εξειδίκευση. Άρα
αυτό ως σχέδιο βάσης µαζί µε τις προτάσεις που κατατέθηκαν.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Με τη διευκρίνιση που κάνει ο ∆ήµαρχος συµφωνούµε, δηλαδή ότι αυτό,
εµπλουτισµένο µε τις παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων εδώ πέρα αποτελεί ένα κείµενο βάσης,
εµπλουτισµένο, όχι αυτό σκέτο µόνο του. Συµφωνούµε λοιπόν και συγνώµη, γιατί κάναµε µια πολύ
καλή κουβέντα και θέλω να µην την χαλάσουµε αυτήν την κουβέντα, αντίθετα.
Και προφανώς όπως είπατε και το είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Γράψας, ο αρχιτέκτονας,
περαιτέρω Επιτροπές θα εξειδικεύουν αυτά τα θέµατα και το Συµβούλιο θα το αποφασίζει. ∆ηλαδή,
θέλω να πω, µην πούµε αύριο το πρωί ότι αποφασίσαµε ότι το λιµάνι της Βασιλικής δεν χρειάζεται
επειδή ξεχάσαµε να το αναφέρουµε εδώ πέρα ή επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται –
παράδειγµα λέω, εντάξει;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το αντίθετο. Αυτό είναι αποφασισµένο κύριε Μαργέλη. ∆ηλαδή η Επιτροπή
Τουρισµού στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε ότι θα κάνει συνεδρίαση στην οποία θα
χρεώσει σε κάθε άτοµο τοµέα –αυτό είναι απόφαση της Επιτροπής Τουρισµού, δεν κοµίζουµε
γλαύκας.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Πρόεδρε, εσένα λέω τώρα Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουµε κάτι. ∆εν θα αναιρέσουµε το
ρόλο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των ∆ηµοτικών Συµβούλων και των παρατάξεων στη λογική της
διαβούλευσης. Άλλο είναι η διαβούλευση και άλλο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μην τα
καταργήσουµε και όλα! Εµείς αποφασίζουµε εδώ πέρα. Είναι συµβουλευτικά όλα αυτά.
Μη λες λοιπόν οι παρατάξεις. Οι παρατάξεις είναι εδώ να κάνουν τη δουλειά τους, όπως οι
Βουλευτές είναι στη Βουλή να κάνουν τη δουλειά τους. ∆εν είναι να µετέχουν στη διαβούλευση που
µπαίνουν τα νοµοσχέδια οι Βουλευτές. Κάνουν στο Κοινοβούλιο τη δουλειά τους και οι Σύµβουλοι,
εδώ είναι ο χώρος µας. Μην τον αποδυναµώσουµε το χώρο µας. Συµφωνούµε λοιπόν. Όχι
∆ήµαρχε, δε διαφωνώ µαζί σου, συµφωνώ µε αυτήν την παρατήρηση.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλωστε, συµφωνώντας µε αυτό που είπε ο κύριος Μαργέλης, η Επιτροπή
Τουρισµού παρότι για τυπικούς λόγους έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα, θεωρητικά εµείς µπορούµε
να πούµε πάρτε αυτό το κείµενο να το πετάξετε, δεν το θέλουµε καθόλου. Εµείς όµως θεωρώντας
και από την αρχή λέγοντας και στην Επιτροπή ότι θέλουµε να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο, µε τις
αδυναµίες, µε τέτοια, αλλά καλύτερο από αυτόν που έπαιζε µέχρι τώρα, γι’ αυτό δίνουµε βάρος στην
ίδια την Επιτροπή να κάνει τις επεξεργασίες και εµείς να ερχόµαστε εδώ πιο έτοιµοι και µε τη δική
µας σκέψη να προσθέτουµε.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Τώρα µε συγχωρείτε. Λέτε τώρα για τον εγκάρσιο άξονα, παραδείγµατος χάριν. Στον
εγκάρσιο άξονα θα γίνουν τοπικές βελτιώσεις και λοιπά, αλλά δεν θα κάνουµε ένα σοβαρό δρόµο
εκεί πέρα. ∆εν το έχουµε αποφασίσει. Είναι µία κουβέντα. Θα το δούµε όταν θα έρθει η ώρα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Νοµίζω, συµφωνώντας µε αυτό που λες, ότι στο επιχειρησιακό, γι’ αυτό συνδέεται
λέµε… Ξαναλέω, εµείς τους άξονες, τη λογική µας θέλουµε να βάλουµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο
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εννοώ. ∆ηλαδή εάν λείπει ένα έργο ή εάν είναι ένα έργο που ενδεχοµένως να πούµε ότι δεν µας
κάνει και να το πάρουµε πίσω, δεν είναι αυτή η λογική µας. Η λογική µας είναι οι άξονες, η ανάγκη
να έχουµε master plan, η ανάγκη η στροφή στον τουρισµό να είναι όλο… Αυτά τα έξι κεφάλαια.
ΚΑΤΩΠΟ∆Η: Εγώ θα έλεγα λοιπόν στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στον κύριο Γεωργάκη, να τα
µαζέψουµε όλα αυτά, αυτό το κείµενο να µην κυκλοφορήσει πριν τα µαζέψουµε και το φτιάξουµε
πάλι σαν Επιτροπή, όπου θα συµφωνήσουµε όλοι ότι θα είναι το αρχικό και λοιπά και λοιπά. Να
είναι πιο τέλειο δηλαδή.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆υο λεπτά, στις καλένδες δεν θα παραπέµπουµε. Εγώ είµαι αντίθετος µε παραποµπή
στις καλένδες. Ήµουν σαφέστατος σε αυτήν την τοποθέτηση. Αυτή είναι παραποµπή στις καλένδες.
Επαναλαµβάνω, για να το κλείσουµε και να πάµε σε ψηφοφορία κατά τη γνώµη µου, εάν δεν
µπορούµε να συµφωνήσουµε. Τι να κάνουµε τώρα, θα πάµε σε ψηφοφορία. Αυτό είναι ένα κείµενο
το οποίο δεν είναι Ευαγγέλιο. Είναι ένα κείµενο που λέει σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η
Λευκάδα. ∆εν µπορεί να συνεχίσει µε άξονα µόνο τον µαζικό τουρισµό για δύο µήνες τουρισµό.
Αυτό λέει. Και τι λέει; Αυτό µπορεί να γίνει µε πέντε, έξι συγκεκριµένους τρόπους, έχει πέντε, έξι
κεφάλαια. Αυτή είναι η λογική του κειµένου.
Επαναλαµβάνω, όλα τα άλλα, οι προτάσεις που µπήκαν δεν αλλάζουν τη λογική του
κειµένου. Οι τοποθετήσεις που έγιναν, δεν άκουσα καµία εγώ να αλλάζει τη λογική του κειµένου. Τι
δεν καταλαβαίνετε σε αυτό που λέω κυρία Κατωπόδη;
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ∆ήµαρχε, εάν µου επιτρέπεις ένα δευτερόλεπτο. Θα µπορούσε να µπει στην
απόφαση που θα πάρουµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το κείµενο αυτό λαµβανοµένων υπόψη όλων
των παρατηρήσεων…
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ψηφίσουµε. Ποιοι είναι κατά; Λευκό; Υπέρ;
Η κυρία Σταµατέλου είναι κατά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ θα ψηφίσω λευκό στο κείµενο και θα ήθελα ειλικρινά, εάν θέλετε και εσείς,
βγάλτε αυτό το κοµµάτι του «ήδη» και να µπει ένα παράρτηµα. Τα «ήδη», το είπα και πριν λίγο.
Αυτό που γράφει «ήδη έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό» νοµίζω ότι θα πρέπει να µπει σε ένα
παράρτηµα από δίπλα εάν θέλετε. ∆ηλαδή το σχέδιο να παραµείνει το ίδιο ώστε του χρόνου να…
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 152/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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