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Δρακονταειδής Κων/νος 

Υποψήφιος Δήμαρχος Λευκάδας 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ  
για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 

 
Το πολιτικό περιβάλλον διεξαγωγής των Αυτoδιοικητικών Εκλογών 
  
    Συμπολίτες, συμπολίτισσες  
 
 
     Οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, θα διεξαχθούν σ’ ένα 
τοπίο που ούτε η πλέον νοσηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να διανοηθεί πριν μερικά 
χρόνια. 
    Μετά από πολύχρονη περίοδο άγριας «μνημονιακής» λιτότητας, η κοινωνία και η 
χώρα βρίσκονται μπροστά σε μια καταστροφική πορεία. Μέσα σε αυτόν τον εφιάλτη, 
όλοι βιώνουμε τη βαρβαρότητα της κρίσης με τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τις 
απολύσεις, την ανεργία, την απαξίωση του περιβάλλοντος, αλλά και τον εκφασισμό 
της κοινωνίας. Η πολιτική της κυβερνητικής συμπαράταξης - ως τμήμα της προέλασης 
του ακραίου νεοφιλελευθερισμού στην πατρίδα μας και την Ευρώπη – στοχεύει στην 
πλήρη υποταγή στις αγορές.  
     Η κυβέρνηση εξυπηρετώντας, στην πράξη, τα σχέδια των δανειστών, περνά στην 
τελική φάση της επίθεσης.  
     Με ότι μέσα διαθέτει επιτίθεται στην αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού και 
τη δημοκρατία, με τελικό στόχο μια χώρα χωρίς δημόσια αγαθά, μια κοινωνία 
χωρίς δικαιώματα, ένα λαό φτωχό και «φθηνό», ένα λαό γονατισμένο.  
     Δεν αντιμετωπίζουμε απλώς μια “δήθεν” εκσυγχρονιστική - μεταρρυθμιστική 
πολιτική, αλλά μια ιστορικής σημασίας αλλαγή στα υπάρχοντα πολιτικά δεδομένα και 
στα ισχύοντα πολιτικά συστήματα.  
     Οι διεθνείς συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους, την αποτυχία των 
μνημονίων στην Ελλάδα, τον προβληματισμό για το μέλλον και τη δημοκρατία στη 
χώρα μας και στην Ευρώπη συνολικότερα, γίνονται με τη χώρα μας πλήρως απούσα.  
Το «success story», δεν θα υπάρξει ποτέ για την κοινωνία, ενώ η διαφορετική πορεία 
θα προκύψει, μόνο αν την επιβάλλουν οι πολίτες.   

 
 

Η κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 
     Από αυτή την επίθεση δεν ξέφυγε ούτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι πολιτικές της 
συγκυβερνήσεων μέσα από την ραγδαία απαξίωσή της, την οδηγούν στην ουσιαστική 
κατάργησή της. Αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση, σε λίγο δεν θα έχουμε αυτοδιοίκηση!  
Αν συμφωνήσουμε στην παραπάνω διαπίστωση, είναι εύκολο να ερμηνεύσουμε τον 
«Καλλικράτη», να καταλάβουμε την καταστρεπτική μανία των εφαρμοζόμενων 
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πολιτικών και την προσπάθεια ανατροπής της έστω «καχεκτικής» αυτοδιοίκησης του 
2010. 
     Επομένως στην προσεχή αυτοδιοικητική αναμέτρηση τα διλήμματα πρέπει να 
τεθούν με σαφήνεια και καθαρότητα.  
     Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολυάριθμες κοινωνίες πολιτών που 
εκτός των τοπικών – ειδικών προβλημάτων υφίστανται τις πολύ σκληρές συνέπειες 
ενός συγκεντρωτικού και αντικοινωνικού πολιτικού-διοικητικού συστήματος 
(Καλλικράτης) που επιβάλλεται ν’ αλλάξει με την προώθηση στην πράξη, ενός ριζικά 
διαφορετικού πλαισίου συγκρότησης και λειτουργίας των τοπικών θεσμών.      
 
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι δικαιώθηκε η ξεκάθαρη πολιτική μας θέση, όπως 
διατυπώθηκε στο πρόγραμμά μας των δημοτικών εκλογών του 2010, ενάντια στην 
εφαρμογή του Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς αποδείχθηκε ότι οδήγησε 
σε : 
 
► Μείωση στο ελάχιστο της συμμετοχής των πολιτών στα αυτοδιοικητικά 
πράγματα (με την ευθύνη και των αιρετών). 
►  Μείωση της εκπροσώπησης λόγων υποχρεωτικών συνενώσεων τμημάτων των 
τοπικών κοινωνιών. 
►   Υποβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων σε διακοσμητικό ρόλο. 
► Ενίσχυση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου διοίκησης των δήμων, με την 
ταυτόχρονη αφαίρεση των λαϊκών χαρακτηριστικών της αυτοδιοίκησης. 
 
Παράλληλα, σε συνδυασμό με την πολιτική των μνημονίων: 
► Αποδιοργανώθηκαν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες λόγω απολύσεων, 
κινητικότητας, διαθεσιμότητας των εργαζομένων στους ΟΤΑ, με στόχο την 
ιδιωτικοποίηση τομέων της αυτοδιοίκησης. 
► Περικόπηκε η κρατική επιχορήγηση των δήμων πάνω από 65% το 2014 σε 
σχέση με το 2010 με αποτέλεσμα οι δήμοι να απειλούνται με ολική οικονομική 
κατάρρευση. Για παράδειγμα στο δήμο μας για το 2014 αντιστοιχεί ΣΑΤΑ 660.000 € 
έναντι 2.400.000 €, που πήραν όλοι οι τότε δήμοι του νομού, το 2010!  
► Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης απαξιώθηκε από την κυβέρνηση, η οποία, με 
συνεχείς επιθέσεις σε βάρος της και θέτοντάς τη υπό «επιτήρηση» με το 
«Παρατηρητήριο», πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια του.  
 
      Είναι φανερό ότι σκοπός της συγκυβέρνησης είναι ο υποβιβασμός της 
Αυτοδιοίκησης σε απλή διοίκηση και σε έναν ακόμη φοροεισπρακτικό 
μηχανισμό.  
Ο κύριος, κατά πως φαίνεται, στόχος της είναι, να την αναγκάσει να εκχωρήσει στον 
ιδιωτικό τομέα βασικές της αρμοδιότητες, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, 
το νερό, οι κοινωνικές δομές. Έτσι θα μετατραπεί σε διαχειριστή των χρημάτων του 
κρατικού προϋπολογισμού, που θα εισπράττει και θα αποδίδει στους ιδιώτες. Ότι 
έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορεί δηλαδή πλέον να κάνει, το κεντρικό 
κράτος. 
 
 

     Παρ’ όλα αυτά, σκοπός της Κίνησής μας δεν είναι η διαχείριση των αδιεξόδων 
που μας έχουν οδηγήσει οι συγκεκριμένες πολιτικές και οι παλαιοκομματικές λογικές, 
αλλά η δημιουργία πολυποίκιλων δράσεων που θα απορρέουν από ένα συνεκτικό 
σχέδιο και θα εμπνέονται από ένα κοινό όραμα. Το όραμα ενός Δήμου 
συμμετοχικού, αμεσοδημοκρατικού, αλληλέγγυου, σύγχρονου και ανοικτού στις 
αναπτυξιακές και άλλες ανάγκες της νέας γενιάς και της τοπικής κοινωνίας.  
 
. 
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Η απερχόμενη δημοτική αρχή 
 
Τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο δήμο, ανεξαρτήτως προθέσεων, 
χαρακτηρίζουν: 
 
●  Η άνιση μεταχείριση και εγκατάλειψη, σε πολλές περιπτώσεις, πόλης, κοινοτήτων 
και μικρών νησιών.   
●   Η προχειρότητα στην οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. 
●  Οι σοβαρές αδυναμίες στα προβλήματα της καθημερινότητας (π.χ. καθαριότητα, 
ύδρευση, κ.α.). 
●  Η απουσία μιας διαφορετικής εναλλακτικής πρότασης για την ανάπτυξη που θα 
έβαζε στο επίκεντρό της, την προστασία και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της 
Λευκάδας του Καλάμου και του Καστού, την μοναδική τους φυσική ομορφιά, τον 
πολιτισμό, την ιστορίας και την παράδοσή τους. 
● Η μεγάλη καθυστέρηση, σε ενέργειες για την προάσπιση και διαφύλαξη της 
δημοτικής περιουσίας. 
●   Οι συνεχείς απευθείας αναθέσεις έργων, νομότυπες μεν, αλλά πόσο «ηθικές»;   
●  Τα φαινόμενα αδυναμίας αντιμετώπισης ή ανοχής, σε αυθαιρεσίες συμπολιτών μας. 
●  Η άρνηση υιοθέτησης, σχεδόν οποιασδήποτε πρότασής μας, για την επίλυση των 
προβλημάτων του τόπου.  
 

Α. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ 
 
1.   Τι θέλουμε, τι διεκδικούμε 
 
Θέλουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που: 
► θα πρωτοστατήσει στους αγώνες για να μην ιδιωτικοποιηθούν τα δημόσια 
αγαθά, το νερό, η δημόσια γη, η υγεία, η παιδεία. 
► θα θέσει στο σχεδιασμό της την ανάπτυξη του τόπου, με στόχο τις ανάγκες των 
πολιτών, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ποιοτική πολιτιστική, μορφωτική, αθλητική αναβάθμιση της ζωής μας. 
► θα διαπαιδαγωγεί μέσα από τις πρωτοβουλίες και τη λειτουργία της στις 
αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας ,της προστασίας της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως 
χρώματος, φυλής και φύλου. 
► θα έχει στις προτεραιότητες της δράσης της την ανάπτυξη της κοινωνικής 
αλληλεγγύης 
► θα διεκδικεί θεσμοθετημένους πόρους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την 
ανάπτυξη του κοινωνικού, πολιτιστικού, αθλητικού της έργου. Μεταφορά πόρων 
ανάλογη με τις νέες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους Δήμους, αλλά και 
μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ για την στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου 
 

Καμιά μεταφορά αρμοδιότητας στο δήμο, χωρίς την αντίστοιχη 
χρηματοδότηση. 

► Διεκδικούμε την καθιέρωση της Απλής Αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ 
βαθμού. 
► Απαιτούμε την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
Δήμων. Θεωρούμε αυτονόητο τον αυτοέλεγχο σε σπατάλες και την διαφανή 
λειτουργία των οικονομικών τους. 
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► Απαιτούμε την κατάργηση του μέτρου της διαθεσιμότητας / απολύσεων των 
εργαζομένων στους Δήμους. 
►  Ζητούμε συμψηφισμό των χρεών των Δήμων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με τους παρακρατηθέντες πόρους που προορίζονταν για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και δεν αποδόθηκαν σε αυτή 
► Διεκδικούμε δραστική μείωση των επιτοκίων των δανείων του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων  και μετατροπή του σε επενδυτική τράπεζα της 
αυτοδιοίκησης 
 
2.  Λειτουργία του δήμου  
 
Η Αυτοδιοίκηση ως δημόσιος και κοινωνικός χώρος οφείλει να υποστηρίζει και 
να αναδεικνύει και την κοινωνική συλλογικότητα.  
Γιατί Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ O ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ σε μια αυτοδιοίκηση  
που  σέβεται  την  παρουσία  του,  υπολογίζει την  άποψή  του,  επιζητεί  τη  
συμμετοχή  του.   
Μόνον έτσι  θα ενισχύσουμε  τους θεσμούς, θα σχεδιάσουμε, θα προγραμματίσουμε, 
θα υλοποιήσουμε, θα ξεφύγουμε από την αυτοδιοικητική μιζέρια. Γιατί είναι κοινή 
πεποίθηση ότι τα οξυμένα και χωρίς κομματικούς χρωματισμούς προβλήματα.  
αφορούν  όλους ΜΑΣ. 
Ο σεβασμός της θέλησης των πολιτών είναι το κλειδί για τη λύση 
των  προβλημάτων κάθε  εποχής. 
 
Βάζουμε τους εξής στόχους για τη Δημοκρατική λειτουργία και διάφανη διαχείριση του 
Δήμου:  
► Ενημέρωση των πολιτών με προκαθορισμένο τρόπο για τα θέματα των 
συνεδριάσεων του δημοτικού και των τοπικών συμβουλίων. 
►  Εμβόλιμα Δημοτικά Συμβούλια, σε πολύ σοβαρά θέματα, με τη συμμετοχή και το 
δικαίωμα λόγου φορέων και δημοτών. 
►  Σεβασμό του δικαιώματος των συμβούλων της αντιπολίτευσης στην άσκηση 
ελέγχου στη Δημοτική αρχή.  
► Ελεύθερη και γρήγορη παροχή δημοτικών εγγράφων στους 
αντιπολιτευόμενους Δημοτικούς Συμβούλους και στους πολίτες. Συνεχής ενημέρωση 
των δημοτών για τα σημαντικά μα και τα «ασήμαντα».  
►   Λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής, στην έδρα του δήμου ή στα δημοτικά 
διαμερίσματα, μέσω της οποίας θα μεταφέρονται τα προβλήματα των πολιτών στους 
αρμοδίους για άμεση αντιμετώπιση.  
►  Ετήσιος τουλάχιστον δημόσιος απολογισμός των πεπραγμένων του δήμου 
και του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι ως τυπικό καθήκον αλλά ως ουσία. 
►  Αντιμετώπιση των φορέων κατοίκων όχι ως αναγκαίας ενόχλησης, αλλά ως 
της πολυτιμότερης βοήθειας που θα μπορούσε να έχει μία Δημοτική αρχή.  
►  Διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων για επίμαχα τοπικά θέματα, το 
αποτέλεσμα των οποίων θα πρέπει να το παίρνει σοβαρά υπ’ όψη η Δημοτική αρχή.  
 
3.  Οργάνωση και Διοίκηση του Δήμου 
 
Η εφαρμογή των αρχών της αποτελεσματικής διοίκησης με τη σωστή οργάνωση των 
υπηρεσιών είναι οι δυο βασικοί άξονες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, 
λειτουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, που πρώτιστο μέλημά του θα είναι η 
παροχή υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.  
■  Θεωρούμε ότι η Δημοτική αρχή οφείλει πριν από οτιδήποτε άλλο να ακούει. 
Οφείλει να ακούει την αντιπολίτευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους πολίτες που 
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έχουν παράπονα, είτε τα εκφράζουν ατομικά είτε συλλογικά, οφείλει μάλιστα να 
επιζητεί τη γνώμη των κατοίκων.  
■  Θέλουμε ένα δήμο κοντά στον πολίτη, όχι με το ρουσφέτι, αλλά με την ανάπτυξη 
ενός πολύμορφου και δραστήριου κινήματος, που όχι μόνο θα προτείνει, αλλά και που 
θα διεκδικεί και θα ελέγχει. Θέλουμε να κατοχυρώσουμε θεσμούς για την ουσιαστική 
συμμετοχή των κατοίκων στην διαμόρφωση της πολιτικής του δήμου σε όλη την 
διάρκεια της θητείας μας και όχι μόνο την ημέρα των δημοτικών εκλογών.  
Θέλουμε δημότες με ιδέες, προτάσεις, αιτήματα, διεκδικήσεις και συλλογικές δράσεις 
κι όχι παθητικούς θεατές αποφάσεων που λαμβάνονται ερήμην τους. 
■  Επιθυμούμε Δήμο των πολιτών και όχι όργανο της κυβέρνησης για την επιβολή 
των κεντρικών επιλογών, που συνεπάγονται περικοπές στα πενιχρά κονδύλια που 
διαθέτει ο δήμος για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, για κοινωνική υποστήριξη, παιδεία, 
αθλητισμό και έργα υποδομής. 
■  Λογικές αδιαφάνειας και «εξυπηρετήσεων ημετέρων» είναι απολύτως ξένες 
προς τις αρχές μας. Η Διοίκηση του Δήμου θα είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και όχι 
για κάποιους φίλους, γνωστούς ή συγγενείς. 
■ Ρατσιστικά φαινόμενα αλλά και φασιστικές νοοτροπίες αποτελούν για την 
κίνησή μας ξένα σώματα και θα καταπολεμηθούν πολιτικά και κοινωνικά. 
 
Η εκτίμησή μας είναι ότι για να λειτουργήσει αποδοτικά ο δήμος χρειάζεται: 
 
►    Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών 
►  Εκχώρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και πόρων στα τοπικά συμβούλια 
των δημοτικών ενοτήτων και δέσμευση της δημοτικής αρχής για τις ομόφωνες 
αποφάσεις που έχουν παρθεί ύστερα από συμμετοχικές διαδικασίες. 
►   Διαμόρφωση και θέσπιση συμμετοχικών διαδικασιών π.χ. λαϊκές συνελεύσεις 
με θεματικές ενότητες, συνελεύσεις γειτονιάς, δημοψηφίσματα (με κάλπη ή 
ηλεκτρονικά) 
►  Συμμετοχικές διαδικασίες κατάρτισης των προϋπολογισμών και όχι «έτοιμα 
πακέτα» που υποβάλλονται προς έγκριση από την εκάστοτε διοίκηση 
Η κίνησή μας προτείνει μια διαφορετική οικονομική διαχείριση και διαμόρφωση ενός 
προϋπολογισμού με τη συμμετοχή του δημότη. Ενός προϋπολογισμού εναλλακτικού 
με αναπτυξιακό και κοινωνικό προσανατολισμό.  
Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός είναι μια διαδικασία συμμετοχής των δημοτών 
στη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή των 
δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία 
διαβούλευσης που αφορά τις προτάσεις του προϋπολογισμού (σε επίπεδο πόλης, 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ακόμα και δημοτικών επιχειρήσεων) που 
διεξάγεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο να καταρτιστεί μια πρόταση 
προϋπολογισμού για το επόμενο έτος διαχείρισης, που θα έχει βάση τα αιτήματα των 
δημοτών.  
►  Ορθολογική διάταξη των τεχνικών μέσων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της καθημερινότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος 
►  Στελέχωση των υπηρεσιών με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού βάσει των προσόντων του και των 
υπηρεσιακών αναγκών. Επαναπροσδιορισμό του ρόλου των υπηρεσιών και 
αποδέσμευσή τους από το πελατειακό σύστημα.  
Απαραίτητη θεωρούμε τη στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών με, 
τεχνικό κυρίως, προσωπικό, για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων. 
Η υπηρεσία καθαριότητας επίσης πρέπει να αποκεντρωθεί και όλοι οι οικισμοί 
να διατηρούνται καθαροί.  
Φυσικά έχει και ο δημότης ευθύνη, στο μέτρο των δυνάμεών του, να προστατεύει και 
να διατηρεί καθαρό το χώρο του. 
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Πρέπει η αποκέντρωση των υπηρεσιών να είναι τέτοια, ώστε ο κάθε πολίτης, σε κάθε 
γωνιά του δήμου, να αισθάνεται ότι οι δημοτικές υπηρεσίες τον καλύπτουν.  
 Εάν δεν αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και συνέπεια την καθημερινότητα, 
έχουμε χάσει το στοίχημα και ως δήμος και ως κοινωνία.  
►  Διακριτοί ρόλοι μεταξύ υπαλληλικού και πολιτικού προσωπικού. Η 
Υπηρεσία του δήμου πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητη από την εναλλαγή των αιρετών. 
Η Υπηρεσία του Δήμου έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των δημοτών στα πλαίσια 
του νόμου και θα πρέπει να αποκτήσει συνείδηση του ρόλου της. Οι αιρετοί 
έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων με στόχο την εφαρμογή των εγκεκριμένων 
από τους δημότες πολιτικών. Οι αρχές αυτές αποτελούν την πυξίδα της καθημερινής 
μας δράσης για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες. 
► Αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών για τη γρήγορη και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημότη 
►  Αποκεντρωτικό σύστημα λειτουργίας. Ο δήμαρχος θα εκχωρήσει όλους τους 
τομείς εργασίας και θα κρατήσει τον ρόλο του υπεύθυνου συντονιστή των συνεργατών 
του.  
Οι αντιδήμαρχοι θα αναλάβουν τομείς αρμοδιοτήτων με πλήρη εκχώρηση και 
δικαίωμα υπογραφής. Ο δήμαρχος θα βρίσκεται καθημερινά στον Δήμο, όπως και οι 
αντιδήμαρχοι. Με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος του δημάρχου θα διατίθεται για τις 
επαφές με τους πολίτες, για σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων αλλά και 
για τις διεκδικήσεις κονδυλίων από την Κεντρική Εξουσία.  
► Σωστή οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου.  Η κακή οργάνωση οδηγεί στην 
περιττή σπατάλη.    
Έτσι καταναλώνονται χρήματα που μπορούσαν να εξοικονομηθούν.  
Ενδεικτικά άμεσα θα πρέπει να υπάρξει στην έδρα του νέου δήμου: 
●   Ενίσχυση της οικονομικής υπηρεσίας, η οποία είναι οργανωτικά αποδυναμωμένη, 
για τη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων. 
●   Οργάνωση και μηχανοργάνωση αποθηκών αναλωσίμων υλικών.  
 
Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα για: 
●   Δημιουργία πρατηρίου καυσίμων.  
●   Λειτουργία συνεργείου συντήρησης οχημάτων. 
●   Δημιουργία και οργάνωση εργοταξίου. 
 
Παράλληλα πρέπει να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες ή να οργανωθούν καλύτερα 
υπάρχουσες, απαραίτητες στη σύγχρονη εποχή. (μηχανοργάνωσης, 
περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας, κ.α) 
Αναγκαία θεωρούμε τη δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης. Θα εξετάσουμε τις δυνατότητες νομικές, οικονομικές, κ. α.  
►  Ίδρυση  ειδικού γραφείου που θα παρακολουθεί την εξαγγελία ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και θα εκπονεί σχετικές μελέτες ένταξης.  

Στόχοι του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: 
1. Η αναζήτηση προγραμμάτων και η μελέτη τους. 
2. Η υπόδειξη τρόπων συμμετοχής του δήμου αλλά και άλλων φορέων. 
3. Η πρόταση ένταξης συγκεκριμένων έργων. 
4. Η συνεργασία με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. 

Η διάθεση σε κάθε φορέα και πολίτη των απαραίτητων πληροφοριών και των 
δυνατοτήτων κάθε προγράμματος. 
 

…………………………………………….. 
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Β. ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ 
 

Β.1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
- Καθημερινά προβλήματα. 
 
Είναι φανερό ότι σε μια περιοχή που ζει με την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού τα 
έργα υποδομής είναι μεγάλης σημασίας και απαραίτητα. 
Οι υποδομές αποτελούν το εισιτήριο για την μελλοντική ανάπτυξη 
Δυστυχώς τα έργα υποδομής που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη των κλάδων της τοπικής οικονομίας και όχι μόνο, αποτελούν θέματα 
ξεχασμένα, όχι ως πρόθεση αλλά ως πράξη, από τις τοπικές αρχές κατά τα τελευταία 
χρόνια. 
Η άναρχη δόμηση, χωρίς να προηγούνται υποδομές, επιβάρυνε τα μοναδικά τοπία 
του νησιού και κυρίως τις μαγευτικές παραλίες υποβιβάζοντας και καταστρέφοντας το 
φυσικό περιβάλλον. 
Είναι αντίφαση για το νομό μας  η αύξηση από τη μια των επισκεπτών ιδίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες,  και από την άλλη η αδυναμία των υποδομών να 
εξυπηρετήσουν αυτή την αύξηση. 
Αυτή είναι η απλή αλήθεια: Οι υποδομές πρέπει να προηγούνται ή να 
συμβαδίζουν και όχι να έπονται των δρόμων. Τώρα που έχουμε περισσότερους 
δρόμους πρόσβασης, χωρίς τις άλλες απαραίτητες υποδομές, τα αποτελέσματα είναι 
ορατά και τραγικά. 
 
Σε ότι αφορά στα έργα συντήρησης και υποδομών καθώς και προμήθειες παγίων 
αγαθών, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Δήμου: 
●  θα προταθούν έργα με χρονικό ορίζοντα πέραν της πενταετίας  
● θα εκπονηθούν μελέτες ουσιαστικές ή θα αξιοποιηθούν υπάρχουσες, απ’ τις 
οποίες θα προκύπτει η σκοπιμότητα υλοποίησης,  
● το οποιοδήποτε έργο θα αποφασισθεί, θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον,  
● το προτεινόμενα έργα θα γίνονται με ιδιαίτερη ευαισθησία και γνώμονα το 
κοινωνικό συμφέρον, μακριά από κερδοσκοπικά παιχνίδια, εξυπηρέτηση 
ιδιωτικών συμφερόντων και εκλογικής πελατείας.  
 ●  Η ανάθεση, η υλοποίηση και η παραλαβή των έργων θα πρέπει να γίνεται με 
διαφάνεια. 
●  Οι απευθείας αναθέσεις έργων, που αφήνουν περιθώρια για κακοδιαχείριση και 
πελατειακή πολιτική, θα περιοριστούν σε αυτές που είναι αναγκαίες σε πραγματικά 
έκτακτες καταστάσεις.  
●  Θα δημιουργηθεί ανεξάρτητη διαπαραταξιακή αρχή που θα ελέγχει την 
παραλαβή των έργων. 
 
Ύδρευση  
 
Στο νησί μας η Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της δεν έχει καθόλου ασχοληθεί με τη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, αδιαφορώντας έτσι για την βασική παράμετρο της 
αναπτυξιακής διαδικασίας και της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.  Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, για το σοβαρό αυτό θέμα, δεν υπάρχουν μελέτες!. 
Η πρότασή μας (από το 2007), ο Σύνδεσμος Ύδρευσης άμεσα να κάνει μελέτη 
για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νομού, εισακούστηκε. Έχει μείνει 
όμως στα συρτάρια. 
Στο άμεσο μέλλον θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά μια διαδικασία που 
έπρεπε να έχει προχωρήσει, δεν έχει καν ενταχθεί στην ατζέντα έστω  για συζήτηση.  
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Η προσπάθεια υλοποίησης της μελέτης για τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων είναι ασφαλώς πρώτη προτεραιότητα για μας και 
σαν τέτοια θα αντιμετωπιστεί. 
 
Σε ότι αφορά στον τομέα της ύδρευσης, η σημερινή κάκιστη κατάσταση, είναι 
αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίον οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η μεγάλη 
πλειοψηφία των δήμαρχων, διαχειρίστηκαν το πρόβλημα. 
Μόνο το 1/3 περίπου της ποσότητας του νερού που εισέρχεται στο δίκτυο 
ύδρευσης καταγράφεται στους υδρομετρητές των καταναλωτών. Δηλαδή τα 2/3 
χάνονται, για διάφορους λόγους.  
Οι αιτίες γι’ αυτό είναι πολλές. 
α) οι διαρροές στο διάτρητο - απαρχαιωμένο δίκτυο από τον Αι Γιώργη μέχρι τη 
Λευκάδα.  
β) οι διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο, φανερές και κρυφές. Πολλές φορές περνούν 
εβδομάδες, μέχρι κάποιο συνεργείο του Δήμου να αποκαταστήσει μια εμφανή διαρροή 
κάποιου σωλήνα. Για τις αφανείς διαρροές ούτε συζήτηση να γίνεται.  
γ) Οι παράνομες συνδέσεις οι οποίες έχουν γίνει καθεστώς στον τόπο με την ανοχή 
ή την ανικανότητα των εκάστοτε δημοτικών αρχών.  
 
     Η απερχόμενη Δημοτική αρχή προσπάθησε, να παραχωρήσει για είκοσι χρόνια την 
ύδρευση και την αποχέτευση της Λευκάδας στην ΕΥΔΑΠ, με άλλα λόγια να 
ιδιωτικοποιήσει ένα βασικό κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό! 
Προηγουμένως η ίδια δημοτική αρχή εισηγήθηκε, και αντιμετωπίστηκε θετικά από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, την εξέταση ίδρυσης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λευκάδας.  
Η προσπάθεια της ιδιωτικοποίησης συνάντησε βεβαίως την καθολική σχεδόν 
αντίδραση των πολιτών. Με την καθοριστική συμβολή της Κίνησής μας, μέσα από 
ενημέρωση, αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δικαστικές προσφυγές, η δημοτική αρχή 
αναγκάστηκε να υποχωρήσει «ατάκτως». Ήταν μια περήφανη νίκη για τους πολίτες  η 
οποία απέδειξε ότι με ομοψυχία και αγώνα έρχονται οι κατακτήσεις! 
 
 

20  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

1. Θα εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης 
2. Αξιοποίηση της μελέτης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νομού 
(υπάρχουν μεγάλες ποσότητες νερού στον τόπο μας που δεν αξιοποιούνται. 
3.  Μελέτη και κατασκευή νέου αγωγού, από Άγιο Γεώργιο Λούρου έως το Άκτιο 
4.  Αντικατάσταση και επισκευή τμημάτων του κεντρικού αγωγού από Άκτιο μέχρι Αγ. 
Νικόλαο.  
5.  Διεκδίκηση, για τη χρηματοδότηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος 
τηλεμετρίας.  
6. Μελέτη για αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου, το οποίο σε πολλές 
περιπτώσεις βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. 
7.  Απομόνωση τμημάτων των δικτύων, ούτως ώστε να μην κόβεται το νερό σε όλη 
την περιοχή (των χωριών ειδικότερα) σε κάθε βλάβη. 
8.  Άμεση αντικατάσταση όλων των αγωγών από αμίαντο, καθώς και σταδιακή όλων 
των επιφανειακών αγωγών (λάστιχα). 
9.  Εκσυγχρονισμός δεξαμενών και αντλιοστασίων και τακτικός καθαρισμός όλων των 
δεξαμενών. 
10.  Σταδιακή αντικατάσταση από το Δήμο όλων των συμβατικών υδρομετρητών, με 
αντίστοιχους βαρέως τύπου ή και ακόμα πιο σύγχρονους, π.χ. με GPS. 
11. Λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίζουν σε συγκεκριμένες 
κοινότητες ότι δεν θα διψάσουν το καλοκαίρι (π.χ. Πόρος, Καλαμίτσι, κ.λπ.).  
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12. Ανανέωση και συμπλήρωση του εξοπλισμού που απαιτείται, με στόχο την 
καλύτερη απόδοση των εργατοτεχνιτών του δήμου. 
13.  Καταγραφή και ξήλωμα όλων των παράνομων συνδέσεων, με τη βοήθεια ειδικών 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων που δείχνουν τις παράνομες παροχές. 
14.  Καταγραφή όλων των καταναλωτών. 
15. Καταγραφή και αποτύπωση όλου του δικτύου (και των εσωτερικών) και των 
εγκαταστάσεων. 
16.  Καταβολή όλων των οφειλών, ιδιαίτερα των μεγάλων καταναλωτών. 
17. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, για τη διασφάλιση της ποιότητας του 
νερού. 
18.  Σταδιακός εξορθολογισμός της τιμολογιακής πολιτικής (π.χ. ενιαίο πάγιο) 
19. Ειδικό τιμολόγιο σε κοινωνικά αδύναμες κατηγορίες συμπολιτών μας, με 
συγκεκριμένα κριτήρια. 
20.  Μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης του νερού.  Θα προωθήσουμε 
τρόπους εξοικονόμησης του νερού (υπάρχουν πολλοί και αποτελεσματικοί), με 
παροχή διευκολύνσεων στους δημότες και οικονομικά κίνητρα (άμεσα ή έμμεσα).   
 
Διάθεση υγρών αποβλήτων – Βιολογικοί καθαρισμοί 
 
Είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα, σε μια περιοχή που θέλει να ζήσει από τον 
τουρισμό, να μην έχει αναπτυχθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος των οικισμών 
το δίκτυο της αποχέτευσης και η σύνδεσή του με βιολογικούς καθαρισμούς. 
● Είναι καταστροφικό σε ένα από τα πλέον τουριστικά τμήματα του νησιού Λυγιά – 
Νικιάνα να μη λειτουργεί ακόμη βιολογικός καθαρισμός και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 
να είναι θαμμένα στο χώμα. Αποτελεί τεράστιο έλλειμμα στις υποδομές.  
● Ο Κάλαμος και ο Καστός, δυο πανέμορφα νησάκια τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν πόλους τουριστικής ανάπτυξης, δεν έχουν σύστημα αποχέτευσης και 
φυσικά βιολογικούς καθαρισμούς. 
● Η ορεινή Λευκάδα στερείται αποχέτευσης και Βιολογικού. Είναι απαραίτητη η 
κατασκευή αποχέτευσης και κοινού βιολογικού καθαρισμού στις δημοτικές ενότητες 
Καρυάς και Σφακιωτών  
●  Ο Βιολογικός καθαρισμός του Αγίου Νικήτα είναι προβληματικός.  
● Ο Βιολογικός της Βασιλικής χρειάζεται βελτιώσεις. 
● Στον τέως δήμο Λευκάδας, δεκαπέντε χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής των 
έργων της αποχέτευσης των παραλιακών κοινοτήτων (Λυγιάς, Νικιάνας), ελάχιστα 
έχουν υλοποιηθεί.  
● Παράλληλα απαιτείται η ολοκλήρωση και η σύνδεση των αποχετεύσεων σε 
Απόλπαινα, Φρύνι και Τσουκαλάδες. 
●  Η κατάσταση που επικρατεί στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης είναι επιεικώς 
κακή. Απαιτείται άμεσα η υλοποίηση του έργου για την μετατροπή του σε τριτοβάθμιο. 
Παράλληλα τα επεξεργασμένα λύματα παρά τις κατά καιρούς αποφάσεις και καταδίκες 
εξακολουθούν να έχουν αποδέκτη τον… δίαυλο! 
 Θεωρούμε πως δεν μπορεί και δεν πρέπει (και είναι πανευρωπαϊκή 
πρωτοτυπία) να είναι αποδέκτης λυμάτων βιολογικού μια κλειστή θάλασσα, και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δίαυλος. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση λειτουργεί 
προσθετικά, στην τεράστια οικολογική καταστροφή που δημιουργεί στον ίδιο χώρο η 
απόθεση των απορριμμάτων.  
● Ο βιολογικός του Νυδριού ολοκληρώνεται αλλά αποτελεί «στοίχημα» για τη νέα 
δημοτική αρχή η σωστή και πλήρης λειτουργία του. 
 

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

Για το θέμα των σκουπιδιών απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης, με 
διαφάνεια σε ότι αφορά τις διαδικασίες του και με παράλληλη ενημέρωση των 
πολιτών.  Η λογική του πολιτικού κόστους που επικρατούσε και επικρατεί, αποβαίνει 
σε βάρος  του κοινωνικού οφέλους που θα προέκυπτε από τη λύση του προβλήματος.  

Όσοι κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες και οι εκφραστές τους στην 
αυτοδιοίκηση, αφού μπάζωσαν και κατάστρεψαν τους βιότοπους του ιβαριού 
και των Αλυκών, κάνοντάς τους σκουπιδότοπους, αφού περιηγήθηκαν το νομό 
και την απέναντι Ακαρνανία τα τελευταία πολλά χρόνια στα χαρτιά, δεν έδωσαν 
καμιά λύση στο πρόβλημα των στερεών αποβλήτων. 

Οι χώροι διάθεσης απορριμμάτων στο νησί, είναι Χώροι Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).  Δίπλα στη πόλη για δεκαετίες μπαζώνονται  οι 
αλυκές και ο δίαυλος, ρυπαίνεται η θάλασσα και καταστρέφονται περιοχές ενταγμένες 
σε RAMSAR και ΝATURA 2000.  

Είναι θετική η προσπάθεια της απερχόμενης δημοτικής αρχής να κλείσει τους 
Χ.Α.Δ.Α. στους πρώην δήμους και να τις αποκαταστήσει, καθώς και να προχωρήσει 
και στην κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), έργα τα οποία 
στηρίξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δυστυχώς για κάθε χωματερή που έκλεισε, κάποιες παράνομες, ίσως και με 
την ανοχή της δημοτικής αρχής, άνοιξαν!  

Οι προσπάθειες για οριστική επίλυση του προβλήματος, από τις προηγούμενες 
δημοτικές αρχές, συνάντησαν την άρνηση της πολιτείας, που άλλα έχει κατά νου…  

Συγκεκριμένα: 
Η τότε δημοτική αρχή του Καποδιστριακού δήμου της Λευκάδας είχε 

προχωρήσει (πρότασή μας) την κατασκευή εντός της περιοχής του βιολογικού, ενός 
εργοστασίου μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των απορριμμάτων, 
ύψους 11.000.000 ευρώ, που η απερχόμενη δημοτική αρχή προσπάθησε επίσης να 
υλοποιήσει. 

Το αρμόδιο Υπουργείο, μέσω του ΕΠΕΡΑ, αφού απέρριψε την πρόταση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αποδέχτηκε την υποβολή μιας μελέτης, «παρά τις όποιες 
αντιρρήσεις», για κατασκευή  ΜΟνάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & 
Κομποστοποίησης (ΜΟ.Π.Α.Κ.)..  

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση τα σκουπίδια θα 
δεματοποιούνται θα περιτυλίγονται με μεμβράνη και θα αποθηκεύονται. Όταν 
κατασκευασθεί η ΜΟ.Π.Α.Κ. σε μέρος του ανενεργού ΧΑΔΑ  Δ. Λευκάδας στην θέση 
«Αλυκές» Λευκάδας θα ανακτώνται συσκευασίες, πλαστικά, γυαλί και χαρτί και τα 
οργανικά θα σταθεροποιούνται σε compost που θα ραφινάρεται επί τόπου. Θα 
συγκομποστοποιείται το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων μαζί με τις λάσπες των 
βιολογικών καθαρισμών. Το παραγόμενο compost θα χρησιμοποιηθεί για την 
αναδάσωση των ορεινών περιοχών της Λευκάδας (Αγ. Ηλίας, Σταυρωτά, Μέγα Όρος). 
Το υπόλειμμα της προεπεξεργασίας και ραφιναρίας (περίπου 10.000 τόνοι/έτος) θα 
μεταφέρεται με κοντέινερς στον ΧΥΤΥ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας 
(απόσταση 37km από την ΜΟΠΑΚ).   

Αυτό που εκτιμούμε ότι θα υλοποιηθεί, είναι η προμήθεια του δεματοποιητή 
που απλώς θα αποθηκεύει τα απορρίμματα στον υπάρχοντα χώρο με κίνδυνο να 
«σκάσουν» οι μεμβράνες περιτύλιξης με ότι αυτό συνεπάγεται! 

Το εύλογο ερώτημα είναι, γιατί το υπουργείο απέρριψε την πρόταση για την 
μονάδα επεξεργασίας και αντιπρότεινε την κατασκευή μονάδας ΠΡΟεπεξεργασίας; 
           Η απάντηση για μας είναι ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση στα πλαίσια ενός 
γενικότερου σχεδιασμού που επιβλήθηκε από την τρόικα, σκοπεύει να παραχωρήσει 
τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιώτες!            
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Η Πρότασή μας 
 

Ως Κίνηση, από το 2007 που εκπροσωπούμαστε στο Δ.Σ., προτείναμε (και δημόσια 
με ανακοινώσεις) να εφαρμοστεί άμεσα, ένα ολοκληρωμένο και εφαρμοσμένο σε 
πολλές περιπτώσεις μοντέλο διαχείρισης. 
Το προτείνουν άλλωστε και οι τέσσερις μεγάλες οικολογικές οργανώσεις (Οικολογική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Greenpeace και WWF Ελλάς), 
πολιτικά κόμματα και ορίζει η οδηγία - πλαίσιο 2008/98 για την διαχείριση των 
απορριμμάτων.  
 
Το μοντέλο αυτό προβλέπει: 
 
1. ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ δηλαδή μείωση του όγκου τους,  
2. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – π.χ. οικιακή κομποστοποίηση, 
3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, μείωση των συμμείκτων. 
4. ΑΛΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ – Στην περίπτωσή μας είναι η κατασκευή του εργοστασίου, με 
στόχο την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την ενεργειακή αξιοποίηση των 
απορριμμάτων, 
5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής του Υπολείμματος (Χ.Υ.Τ.Υ.)  
 
Δυστυχώς στην Ελλάδα αλλά και στη Λευκάδα, υποτιμώνται τα τέσσερα πρώτα 
βήματα.  
Συζητάμε μόνο για το ΠΟΥ θα θάψουμε και όχι για το ΤΙ θα θάψουμε.  
 
Βασιζόμενοι στο παραπάνω τρόπο διαχείρισης ζητήσαμε να αναληφθεί πρωτοβουλία 
από τους εκλεγμένους στο νομό (δημάρχους, βουλευτές) μας ώστε:  
α)  να κατασκευασθεί κοινή σύγχρονη μονάδας επεξεργασίας - ανακύκλωσης 
των απορριμμάτων  
β) να εξευρεθεί Χώρος για την Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).  
Έτσι θα επιτυγχάναμε χαμηλότερα κόστη λειτουργίας και μεταφοράς, άρα και 
μικρότερη επιβάρυνση κατά δημότη, κυρίως όμως με δεδομένο ότι το παραγόμενο 
υπόλειμμα της μονάδας επεξεργασίας είναι σχετικά αδρανές και η περιβαλλοντική 
επιβάρυνση είναι μικρή, δίναμε οριστικά τέλος στο περιβαλλοντικό έγκλημα που 
συντελείται στο νομό. 
 
Είναι προφανές ότι η δρομολόγηση του ΜΟ.Π.Α.Κ δεν μας επιτρέπει άμεσα την 
υλοποίηση του α΄ σκέλους της πρότασης.  
Όμως ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ με όλες μας τις δυνάμεις για την μετατροπή του 
σχεδιαζόμενου ΜΟΠΑΚ σε μονάδα επεξεργασίας - ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων, δεδομένου ότι έχει δυνατότητα επέκτασης!  
 

Επαναφέρουμε το β΄ σκέλος της πρότασης, για εξεύρεση χώρου στο νομό 
και κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ 
           Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να ανατεθεί άμεσα, μελέτη σε δημόσιο φορέα 
(π.χ. Πολυτεχνείο), που όποιον χώρο υποδείξει ως επιστημονικά κατάλληλο, να 
έχουμε δεσμευτεί όλες οι παρατάξεις να αποδεχθούμε. Είναι θετικό το γεγονός ότι στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της 5/2/2014 ο δήμαρχος δεσμεύτηκε να φέρει μελέτη, στη 
διάρκεια της θητείας του, για το θέμα. Συμφώνησαν με την παραπάνω πρόταση και 
όλες οι δημοτικές παρατάξεις! 
 
Ως νέα δημοτική αρχή: 
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α) Θα υλοποιήσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των 
απορριμμάτων να γίνει συνείδηση των συμπολιτών μας. Να  αναπτυχθεί σε  όλο 
το μήκος και το πλάτος του νέου δήμου, από την πόλη μέχρι το μικρότερο χωριό. 
Κάθε ανακυκλώσιμο υλικό που πετάγεται, είναι μια μαχαιριά στην καρδιά του 
περιβάλλοντος. Το περιβάλλον όμως είναι η ανάσα μας… 

β) Θα προωθήσουμε την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων και ως 
πρώτο μέτρο να εξετάσουμε τον εφοδιασμό των νοικοκυριών με οικιακούς 
κομποστοποιητές. 

Όλα αυτά εξαρτώνται και από το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η κατασκευή 
της ΜΟ.Π.Α.Κ.. 
 
 
Καθαρισμοί 
 
  Θεωρούμε το ζήτημα της καθαριότητας ως πρόβλημα άμεσης προτεραιότητας. 
Πρέπει απαραιτήτως και είναι δέσμευσή μας:  
►  Να αναδιοργανωθεί η υπηρεσία καθαριότητος, να στελεχωθεί με το απαραίτητο 
προσωπικό και να εξοπλιστεί με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό. Κάθε 
γωνιά του δήμου,  κάθε παραλία, κάθε πλαγιά πρέπει να είναι πεντακάθαρες. 
►  Να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι σούδες και η πολιτική του 
δήμου να απαγορεύει το κλείσιμό τους. 
►  Να επεκταθεί η υπογειοποίηση των κάδων, όπου αυτό είναι εφικτό. 
►  Να κατασκευαστούν σύγχρονα αποχωρητήρια στην πόλη και σε τουριστικούς 
οικισμούς. 
►  Να τοποθετηθούν κάδοι και καλαθάκια (σε πυκνότερα διαστήματα) σε όλες τις 
παραλίες και να αδειάζονται καθημερινώς. 
►  Να τοποθετηθούν περισσότερα καλαθάκια στην πόλη και στις κοινότητες.  
►  Να καθαρίζονται όλες οι κοινότητες, ανάλογα με τις ανάγκες, με τα οχήματα –  
σκούπες που διαθέτει ο Δήμος   

Η απερχόμενη δημοτική αρχή, με την ουσιαστική συμβολή της κίνησής μας 
ψήφισε ένα κανονισμό καθαριότητας που κινείται σε θετική κατεύθυνση.  

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

Β.2.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
Όλες οι πλευρές της πολιτικής της Τ. Α πρέπει να είναι μπολιασμένες με   την 
προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής μας κληρονομιάς και να 
διαπνέονται από το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης.  
Η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος στο νομό μας ποτέ δεν ήταν 
ενταγμένη σε ένα ολοκληρωμένο τοπικό και περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα. 
Το κράτος που οικοδομήθηκε από τη μεταπολίτευση και εδώ, αυτό το πελατειακό 
κράτος το πληρώνει το περιβάλλον του νομού μας, οι φυσικοί μας πόροι που  είναι το 
κληροδότημά μας στην επόμενη γενιά. 
Η  σπάνια ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος της Λευκάδας πρέπει πάση θυσία να 
διατηρηθεί και να βελτιωθεί εκεί όπου η άναρχη ανάπτυξη το κατέστρεψε ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, το αλλοίωσε.  
Η προστασία των ελεύθερων χώρων που απέμειναν, η αντίσταση απέναντι στην 
κυριαρχία του Ι.Χ. η υπεράσπιση του αέρα, της θάλασσας, των παραλιών, του 
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δάσους, κ.λ.π,  αποτελούν βασικό μέλημα όσων διεκδικούν τον τίτλο του ενεργού 
πολίτη. 
 
 
 
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας 
 
Θεωρούμε κάθε δημοτική αρχή υπεύθυνη για τη «μόρφωση» των πολιτών στα θέματα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για κάθε τους δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι 
πρώτη αυτή θα διαπνέεται από την προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. 
 Να προηγηθούμε βοηθώντας με ενημέρωση και προτρέποντας (στη βάση κινήτρων) 
τους πολίτες στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακή).  
Θεωρούμε πως η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας είναι επιβεβλημένη, αν 
θέλουμε να μιλάμε για περιβάλλον. Η αιολική, η ηλιακή και κάθε άλλη εναλλακτική 
μορφή ενέργειας, θα αποτελέσει για μας προτεραιότητα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας, είναι ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός. 
Αποφασιστικό ρόλο θα παίξει η συνεργασία με τους κατοίκους και το συμφέρον του 
δήμου.  
Σε καμιά περίπτωση δεν θα προωθήσουμε τα οικονομικά συμφέροντα, της 
όποιας εταιρίας θελήσει να επενδύσει στον τόπο μας. 
Σε καμιά περίπτωση δεν θα κλείσουμε τα μάτια στην αλλοίωση του περιβάλλοντος και 
τα αυτιά στις δίκαιες φωνές των πολιτών. 
 
Πυροπροστασία    
 
Το φυσικό περιβάλλον είναι τα περιουσιακό μας στοιχείο. Με αυτό αναπτύσσεται ο 
τομέας των υπηρεσιών και η καταστροφή του σημαίνει αυτόματα και την οικονομική 
καταστροφή του τόπου μας. 
Η ορεινή Λευκάδα είναι φτωχότερη μετά από κάποιες καταστροφικές πυρκαγιές.  
Ένα εξαιρετικής ομορφιάς και βιοποικιλότητας κομμάτι του νησιού δεν υπάρχει πια.   
Τίθεται ένα ερώτημα. 
Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει ή μειώσει τις συνέπειες μιας τέτοιας 
καταστροφής;   
Θεωρούμε πως η απάντηση είναι ΝΑΙ. Αρκεί να είχε εκπονηθεί εγκαίρως ένα καλά 
οργανωμένο σχέδιο για την πυροπροστασία του νησιού, που ποτέ δεν υπήρξε. Οι 
ευθύνες είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αποδοθούν στην πολιτεία και, κυρίως, στους 
τοπικούς άρχοντες!  
Είναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστες αντιπυρικές ζώνες έχουν δημιουργηθεί τα 
τελευταία χρόνια στο νησί. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ΚΑΝΕΝΑΣ αιρετός είτε δήμαρχος είτε  
νομάρχης είτε  αντιπεριφερειάρχης, δεν διεκδίκησε κονδύλια από τις κυβερνήσεις για 
πυροπροστασία. 
Είναι πραγματικά τραγικό τα λίγα ψίχουλα που διαθέτει η πολιτεία στο δήμο, για την 
πυροπροστασία, να έρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι δείγμα του πόσο 
σοβαρά αντιμετωπίζει το θέμα η κυβέρνηση και πόσο το παλεύει η δημοτική αρχή. 
 
Η θέση μας 
 
Απαιτείται άλλη πολιτική προστασίας και πρόληψης, έξω από την κρατούσα αντίληψη, 
που αντιμετωπίζει την κατάσταση μόνον ως κόστος. 
Πυροπροστασία και πρόληψη για πλημμύρες δεν υπάρχουν χωρίς επενδύσεις, 
χωρίς έργα, δηλαδή χωρίς χρηματοδότηση.  
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Είναι απαραίτητο να προστατευτούν τα δάση της Φανερωμένης και το πράσινο της 
ευρύτερης περιοχής (Φρύνι), της Απόλπαινας, των Τσουκαλάδων, του Αγίου Νικήτα, 
του Καλαμιτσίου, των Σκάρων, της ευρύτερης περιοχής της Καρυάς, του Αγίου 
Πέτρου, του Φτερνού, του Αθανίου το πανέμορφο και σπάνιο πευκοδάσος του 
Καλάμου κ.α. από μελλοντικούς εμπρησμούς ή φυσικές καταστροφές και να γίνει 
προσπάθεια αντικατάστασης των κατεστραμμένων δέντρων, ειδικά στο δάσος των 
Σκάρων που έχει δέντρα, όπως το ρουπάκι και η βελανιδιά, σπάνια στη Λευκάδα. 
Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας για την 
προστασία και την ανάδειξη των Σκάρων (5/11/2008) η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα. 
Ακόμα περιμένει την υλοποίησή της…  
 

Θα απαιτήσουμε: 
 

► Ενιαίο φορέα δασοπροστασίας όπου θα εντάσσονται η πυροσβεστική, η δασική 
υπηρεσία και η τοπική αυτοδιοίκηση. 
►  Γενναίες επενδύσεις στο τομέα του Περιβάλλοντος.  
► Ριζικές αλλαγές στο τομέα της πρόληψης. Οι πυρκαγιές προλαμβάνονται με 
έργα το χειμώνα.  
► Να εκπονηθεί  σχέδιο για την εγκατάσταση παρατηρητηρίων σε 
συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να καλύπτεται όλο το νησί. Το ίδιο να γίνει  σε Κάλαμο 
και Καστό.   
► Να απαιτήσουμε να καταρτιστεί επιτέλους στη χώρα μας δασολόγιο (είμαστε η 
μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες), γιατί είναι 
ντροπή στο βωμό των συμφερόντων να καταστρέφουμε τον τόπο μας, δηλαδή το 
μέλλον μας. 
Η ευθύνη όσων κυβέρνησαν τούτο τον τόπο είναι τεράστια και την πληρώνει 
δυστυχώς το φυσικό μας περιβάλλον. 
► Να δημιουργηθούν, τους επικίνδυνους ειδικά μήνες, ομάδες εθελοντών που θα 
περιπολούν σε 24ωρη βάση τα δάση και τα επικίνδυνα για εμπρησμό μέρη.  
► Να ιδρυθούν  Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί με εκπαιδευμένους Εθελοντές 
Πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Προβλέπεται από το Νόμο). Την 
ευθύνη για τη λειτουργία αυτών των Πυροσβεστικών Σταθμών την έχει ο δήμος, σε 
συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία θα υπάγονται οι Εθελοντές 
Πυροσβέστες 

 
Β.3.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να διαδραματίσει ρόλο και μάλιστα σπουδαίο στο χτίσιμο 
ενός καλύτερου κόσμου, μέσα από την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό 
επίπεδο. Τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η διαχείριση των φυσικών 
πόρων, η διαχείριση αποβλήτων, η κάθε είδους ρύπανση, ο αστικός 
σχεδιασμός, η ενδυνάμωση των συμμετοχικών δημοκρατικών διαδικασιών σε 
τοπική κλίμακα, αποτελούν τομείς όπου η δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα.  
Δυστυχώς το μοντέλο ανάπτυξης που επιλέχθηκε για το νησί μας, μόνο αυτά τα 
στοιχεία δεν είχε. Προωθήθηκε μια ανάπτυξη χωρίς μακροχρόνιο σχεδιασμό, χωρίς τη 
δημιουργία υποδομών, χωρίς προστασία του περιβάλλοντος και τα αποτελέσματα 
είναι πλέον ορατά.  
Τα ορεινά είναι εγκαταλελειμμένα.  
Στα παράλια επικρατεί άναρχη «ανάπτυξη». Το πρόβλημα έχει πάρει εκρηκτικές 
διαστάσεις. Στο Νυδρί π.χ. βαρύ πυροβολικό, εδώ και πολλά χρόνια, για τον τουρισμό 
μας, δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης, ο βιολογικός καθαρισμός, ο 
περιφερειακός δρόμος και έχει μείνει χωρίς υποδομές, στη δίνη της ευκαιριοκρατίας 
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και του «ότι θέλει κάνει ο καθένας». Τα αποτελέσματα είναι δυστυχώς ορατά και 
φοβούμαστε δύσκολα αντιστρέψιμα…  
Αυτό που χρειαζόμαστε, και δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι να προωθήσουμε ένα 
διαφορετικό μοντέλο οικοανάπτυξης, με βιώσιμο χωροταξικό σχεδιασμό, που στόχο 
θα έχει μέσα από ήπιες παρεμβάσεις και εναλλακτικές μορφές τουρισμού να 
επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. 
Επιβάλλεται επίσης βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός – φραγμός στα διάφορα 
συμφέροντα και στην περιβαλλοντική καταστροφή.  
 
 

Α  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ    

 
Για να διαφυλάξουμε, προστατεύσουμε και αναδείξουμε τη Λευκάδα θα πρέπει να 
καθορίσουμε χρήσεις γης. Όλα πρέπει να γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα μιλάμε πλέον για περιβάλλον. 
Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε για το Νομό μας χωροταξικό σχεδιασμό, πέρα από 
συμφέροντα και επιλεκτικούς σχεδιασμούς, που θα σέβεται το περιβάλλον και θα έχει 
στόχο τον περιορισμό της αλόγιστης ως και άναρχης  δόμησης. 
Σε ότι αφορά στα σχέδια πόλεων, πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν και να 
προωθηθούν υπέρ των πολλών και πέρα απ’ τα συμφέροντα των ελαχίστων. 
 
2. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Η κατάρτιση κτηματολογίου για το νομό μας απέτυχε. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει 
ένα εργαλείο ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, με τα εκατοντάδες λάθη 
και παραλείψεις που έγιναν κατά την κατάρτισή του, γίνεται πηγή προβλημάτων. 
Σήμερα εξωθούνται οι συμπατριώτες μας στα δικαστήρια με μεγάλα οικονομικά έξοδα  
και χρονικές καθυστερήσεις, για να διορθωθούν τα και οι παραλείψεις των αρμόδιων 
αρχών. Οι Τσουκαλάδες, οι Καρυώτες, οι Σφακιώτες, η Λυγιά, κ.α., αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήματα. 
Το τεράστιο πρόβλημα του Κτηματολογίου χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση με 
παρέμβαση από το κράτος. 
 
3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
 
Ο δήμος οφείλει να κλείσει κάθε εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις. Οι δημότες των 
οποίων απαλλοτριώθηκε η περιουσία πρέπει να αποζημιωθούν αμέσως. Θεωρούμε 
αδιανόητο να υπάρχουν εκκρεμότητες χρόνων σε αυτό το θέμα. Παράλληλα ο δήμος 
οφείλει να χωροθετεί και να απαλλοτριώνει, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, 
να προστατεύει τις εκτάσεις που έχουν αποζημιωθεί και να τις αποδίδει σε κοινή 
χρήση. 
Θεωρούμε καθήκον μας την ισονομία και θα την επιδιώξουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις.  
 
4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Η διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την 
προστασία του αστικού περιβάλλοντος και τη σημαντικότερη ίσως υποχρέωση που 
έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ απέναντι στους πολίτες, πάντοτε με στόχο την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής. 
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Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο 
(αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την 
αξιοποίηση τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση και να προάγει την 
κοινή ωφέλεια. 
Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους 
χώρους, καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη 
διαχείριση τους ΟΤΑ, την προστασία της ακώλυτης χρήσης τους όταν αυτή 
παρεμποδίζεται. 
Στον τόπο μας είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες ή αναιρείται η κοινή χρήση ή 
υποβαθμίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των χώρων και δεν προάγεται η κοινή 
ωφέλεια. 
Η υπάρχουσα κατάσταση υποβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα ζωής των πολιτών, οι 
οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν το αυτονόητο και νόμιμο δικαίωμα τους να 
χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής τους. 
 
Είναι στις προθέσεις μας τα παρακάτω: 
 
► Να αξιοποιήσουμε τη νέα δυνατότητα που μας δίνει η ίδρυση Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου, για την καλύτερη οργάνωση των λιμανιών μα και των 
κοινόχρηστων χώρων που έως τώρα ήλεγχε το Λιμενικό Ταμείο. 
► Η αυστηρότερη ρύθμιση των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών παραχώρησης 
κοινόχρηστων χώρων και κατάληψης τους με τραπεζοκαθίσματα. Κυρίως, σε όλες τις 
περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης, να ορίζεται το μέγιστο ποσοστό κοινόχρηστου 
χώρου που μπορεί να παραχωρηθεί, ώστε να διατίθεται πάντοτε ικανό μέρος του για 
την κοινή χρήση από τους πολίτες.  
► Οι συχνότεροι έλεγχοι στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να επιτυγχάνεται η 
προστασία τους αλλά και να διαπιστώνονται οι παραβάσεις. 
► Η επιβολή και έγκαιρη είσπραξη αυστηρών προστίμων, σε εκείνους που 
παραβιάζουν τους όρους της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων και 
κυρώσεις, όπως ανάκληση της άδειας, σε αυτούς που κατ' εξακολούθηση 
παρανομούν. 
► Η αύξηση του τέλους κοινοχρήστων χώρων σε όσους καταλαμβάνουν με κλειστές 
κατασκευές τους χώρους αυτούς. 
 
Παραλίες 
 
Η κατάσταση που, χρόνια τώρα, επικρατεί στις παραλίες μας, θεωρούμε ότι είναι 
ντροπή για τον πολιτισμό μας. Η ασυδοσία έχει φτάσει σε οριακό σημείο και η κοινή 
αίσθηση ότι έχουν μετατραπεί σε «ιδιοκτησίες» κάποιων, δεν απέχει από την 
πραγματικότητα. 
Ειδικότερα στις παραλίες του δυτικού άξονα ( Κάθισμα, Πόρτο Κατσίκι κ.λ.π), η 
κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο!  
Η δημοτικές αρχές παίρνουν «ηρωικές» αποφάσεις, ορκίζονται αποκατάσταση της 
τάξης μα μέχρις εκεί! Δεν τολμούν  τα επόμενα βήματα, γιατί απλούστατα δεν θέλουν 
να χάσουν τα πολιτικά τους, κυρίως, οφέλη!  
Συμφωνούμε με την χορήγηση αδειών για ξαπλώστρες και ομπρέλες, όμως σε όλα 
πρέπει να υπάρχει και μέτρο. 
Τα κύρια στοιχεία στη σκέψη μας, είναι: 
α)  Η ανάγκη ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις ακτές.  
β) Να τηρηθεί ο νόμος σε ότι αφορά στην απ’ ευθείας παραχώρηση ή στην 
δημοπράτηση..  
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γ)  Οι εκμισθώσεις να γίνουν με μέτρο. Το εμβαδόν κάθε τμήματος αιγιαλού που θα 
παραχωρηθεί ή θα δημοπρατηθεί. δεν μπορεί να υπερβαίνει συγκεκριμένα, ανάλογα 
με την παραλία, τετραγωνικά μέτρα. 
δ)  Ο Δήμος πρέπει να ελέγχει, με όλα τα μέσα, την υλοποίηση των όρων μίσθωσης. 
ε)  Στις κοινότητες, στα όρια των οποίων βρίσκονται οι παραλίες που εκμισθώνονται, 
πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα σε έργα, στην παραλία και σε άλλα μέρη της 
κοινότητας, σε ποσοστό μέχρι 50% των εσόδων.  
στ)  Ο Δήμος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες στους λουόμενους, ανεξάρτητα από αυτές 
που προσφέρουν οι επιχειρήσεις. (π.χ. Ντους, Τουαλέτες, κ.λπ.) 
ζ)  Να υπάρχει ενιαία πολιτική τιμών για τις εκμισθώσεις.  
 
Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής επιχείρησης, που θα 
εκμεταλλεύεται λίγες παραλίες, αφού ζητήσουμε την παραχώρησή τους από την 
Κτηματική Υπηρεσία. 
 
 
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 

Στον τόπο μας, δυστυχώς, η δημοτική περιουσία παραμένει ανυπεράσπιστη. 
Σε κάθε γωνιά του δήμου, οι δημοτικές εκτάσεις, έχουν γίνει έρμαιο των «καπάτσων» 
γειτόνων, οι οποίοι επεκτείνονται και καταλαμβάνουν τμήματά τους (ή και ολόκληρες). 
Η επιτροπή για την προστασία της δημοτικής περιουσίας, με ευθύνη της δημοτικής 
αρχής, υπολειτούργησε τα τελευταία χρόνια. Η καταγραφή της δημοτικής περιουσίας 
παραμένει ελλιπής και, παρά τις προτάσεις μας,  τεράστιες εκτάσεις οι οποίες έχουν 
δηλωθεί στο κτηματολόγιο από ιδιώτες ή φορείς και ανήκουν όπως προκύπτει από 
παλαιά κτηματολόγια και έγγραφα στο δήμο, δεν διεκδικούνται! 

Από την άλλη η προσπάθεια πώλησης (στην πραγματικότητα εκποίησης) όσο - 
όσο περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, και μάλιστα με διαδικασίες fast track μέσω 
ΤΑΙΠΕΔ, θα στερήσει από τη χώρα σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης και στρέφεται 
ευθέως εναντίον του δημοσίου συμφέροντος, της ανάπτυξης του τόπου, των κατοίκων 
και της προστασίας του  φυσικού περιβάλλοντος. 
       Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για περιοχές χαρακτηρισμένες ως ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλους, εφαπτόμενες ή εντός περιοχών προστασίας  NATURA,  στην 
πλειοψηφία τους παραθαλάσσιες, οι οποίες, σύμφωνα με τον τελευταίο 
«αναπτυξιακό» νόμο, μπορούν κατ εξαίρεση να οικοδομούνται με υψηλότερους 
συντελεστές δόμησης και γενικότερα οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες να λειτουργούν έξω από 
κάθε έλεγχο.  

Η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του ΑΒΚ 75, ολόκληρου του χώρου των Παλαιών 
Αλυκών δηλαδή, συμπεριλαμβανομένων και οικοπέδων που έχουν πωληθεί (μαρίνα, 
ΚΤΕΛ), μεταβιβαστεί (1ο Δημοτικό) ή παραχωρηθεί ( σχολεία, ΚΤΕΟ, βιολογικός 
κ.λ.π), δείχνει την προχειρότητα των κυβερνητικών επιλογών στη σπουδή για το 
ξεπούλημα των πάντων! 
      Δεν παραχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα (τώρα αλλά και στο μέλλον) να 
πουλήσει, πόσο μάλλον να ξεπουλήσει σε τιμή ευκαιρίας, τη δημοτική και 
δημόσια περιουσία αφαιρώντας έτσι  τον εθνικό – δημόσιο χαρακτήρα της και 
στερώντας την από όλο τον ελληνικό λαό.  
       Μια από τις πρώτες μας ενέργειες σαν δημοτική αρχή θα είναι η 
ολοκλήρωση καταγραφής της δημοτικής περιουσίας, η κατοχύρωση της και η 
διεκδίκηση με κάθε μέσον κάθε ακινήτου που από τα στοιχεία προκύπτει ότι 
είναι, εν δυνάμει, δημοτικό, όποιος και να είναι ο «καταπατητής»!  
       Παράλληλα θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια αυτή 
περιουσία, με μόνο κίνητρο το όφελος των δημοτών.  
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6.  ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ  
 
Είναι γεγονός ότι η νέα είσοδος αποτελεί μια αναγκαιότητα για το νησί. Δεν 
πρέπει να θεωρείται όμως και πανάκεια ούτε έργο προτεραιότητας. Με 
δεδομένη μάλιστα τη σημερινή οικονομική συγκυρία, θεωρούμε ότι είναι ένα 
έργο μη αναγκαίο.  
Οφείλουμε να εξετάσουμε σοβαρά, μαζί με τα οφέλη και τις συνέπειες της κατασκευής 
της. Έχει δρομολογηθεί, δυστυχώς, η δημιουργία νέας εισόδου στο νησί μέσω 
υποθαλάσσιας ζεύξης. 
Το έργο περιλαμβάνει: 
●  Την κατασκευή οδικού τμήματος συνολικού μήκους 3 χλμ. Περίπου. 
● Την κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας κάτω από τον υφιστάμενο Δίαυλο 
Λευκάδας, με τα απαραίτητα τεχνικά έργα εισόδου και εξόδου, συνολικού μήκους 1,1 
χλμ. 
● Τη διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας, στο τμήμα από το τεχνικό έργο της 
υποθαλάσσιας σήραγγας μέχρι το κάστρο Αγ. Μαύρας, 
● Την κατασκευή Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) σκαφών μεγάλου μήκους στην 
περιοχή του Διαύλου, βορειοανατολικά του υφιστάμενου και υπό λειτουργία 
τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής Λευκάδας, εφόσον ενταχθεί στο έργο 
παραχώρησης. 
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών η δημοπράτηση για την 
κατασκευή με τη διαδικασία της παραχώρησης της υποθαλάσσιας ζεύξης της 
Λευκάδας με το Νομό Αιτωλοακαρνανίας θα γίνει στις 13 Μαΐου 2014. 
Είναι φανερή η σκοπιμότητα της ημερομηνίας δημοπράτησης, λίγες ημέρες πριν 
τις δημοτικές εκλογές. 
Το έργο διάνοιξης του διαύλου, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την 
ανάπτυξη του τόπου, με το οποίο απόλυτα συμφωνούμε. 
Είναι φανερό όμως ότι μαζί με την μαρίνα μεγάλων σκαφών δίδονται προίκα στην 
κατασκευάστρια εταιρεία η οποία, φοβούμαστε ότι έχει εξ αρχής 
ονοματεπώνυμο!  

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τον σχεδιασμό που 
ακολουθείται.  
Η υποθαλάσσια σήραγγα δεν αποτελεί για μας προτεραιότητα. Υπήρχαν και 
άλλες λύσεις πολύ πιο φθηνές, τις οποίες έχουμε από καιρό προτείνει και 
ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες που ευχαρίστως μπορούμε να συζητήσουμε. Μία 
από αυτές π. χ. μπορεί να ήταν να δημιουργηθεί η δυνατότητα μιας δεύτερης 
γέφυρας, στο σημείο εκείνο που  θα βγει η υποθαλάσσια σήραγγα, που θα έστελνε 
όσους από τους επισκέπτες μας το επιθυμούν, κατευθείαν στην οδό Φιλοσόφων. Είναι 
ένας τρόπος πολύ φθηνότερος και δεν συνδυάζεται με όλο αυτό που έχουν στο μυαλό 
τους. 
Η Λευκάδα έχει ανάγκη από υποδομές. Αν θέλουν να δώσουν χρήματα στην 
Λευκάδα, να τα δώσουν στις υποδομές. 
Η κατασκευή επίσης της μαρίνας μεγάλων σκαφών (100 θέσεων) δεν έχει να 
προσφέρει σημαντικά οφέλη στον τόπο και τους επαγγελματίες, αντίθετα με την 
υπάρχουσα μαρίνα που βοηθάει την ανάπτυξη. Το επιχείρημα δε, ότι θα 
κατασκευασθεί προβλήτα για να δένει κρουαζιερόπλοιο 400 επιβατών κατ’ αρχήν είναι 
θετικό, όμως η πρότασή μας για κατασκευή προβλήτας στο «Φανάρι», που θα 
δίδει τη δυνατότητα πρόσδεσης σε κρουαζιερόπλοιο 2.000 θέσεων, μπορεί να 
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αποφέρει πολύ περισσότερα οφέλη για τη Λευκάδα.. Παράλληλα με το έργο αυτό, 
επιτυγχάνεται και η προστασία του διαύλου από μελλοντικό κλείσιμο, λόγω της 
φυσικής μετακίνησης της άμμου! 
 
   Σε κάθε περίπτωση για το θέμα της υποθαλάσσιας σήραγγας, η πρόσφατη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι σε θετική κατεύθυνση.  
   Απαιτούμε εφ’ όσον το έργο προχωρήσει:  
●  η κατασκευή να γίνει από ευρωπαϊκά προγράμματα ή εθνικούς πόρους. 
●  να μην πληρώνονται διόδια για τη χρήση της εισόδου.  
●  να απόσυσχετισθεί από την μαρίνα μεγάλων σκαφών.  
●  να ακολουθηθεί ο αρχικός σχεδιασμός που προβλέπει κατασκευή προβλήτας για 
μικρό κρουαζιερόπλοιο. 
 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 
Το οδικό δίκτυο, επαρχιακό, δημοτικό, αγροτικό, αποτελεί αναμφίβολα φορέα 
ανάπτυξης.  Κατά τούτο η Δημοτική Αρχή οφείλει και πρέπει να το κρατά ανοιχτό, 
καθαρό και λειτουργικό σε όλο το μήκος και το πλάτος του νέου δήμου.  
Πιστεύουμε πως η δημιουργία μιας «δημοτικής μονάδας» συντήρησης του 
οδικού δικτύου, υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι ο 
καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος.  
Θα επιδιώξουμε: 
► τη βελτίωση του πολύ επικίνδυνου οδικού άξονα Λευκάδας - Αγίου Νικολάου, 
Βόνιτσας, Αμφιλοχίας. 
► να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως οι παρακάμψεις της πόλης της Λευκάδας 
και των οικισμών.  
► να γίνουν μελέτες και έργα για την ασφάλεια του οδικού δικτύου, με έμφαση στις 
διαμορφώσεις των επικίνδυνων διασταυρώσεων.  
► Να χρηματοδοτηθούν τα παρακάτω έργα: 
Α. Εγκάρσιος άξονας Νυδρίου - Καρυάς – Ασπρογερακάτων – Αγίου Νικήτα 
Β. Δρόμος  Μαραντοχώρι – Αμμούσσω – Αγιοφύλι – Βασιλική 
Γ. Παρακάμψεις  οικισμών με φανερή κυκλοφοριακή δυσκολία. 
► να παραμένουν ανοιχτοί και καθαροί οι αγροτικοί δρόμοι. 
 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 
 
Η αλματώδης αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο νησί, με την αύξηση του 
τουρισμού τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε νέα δεδομένα σε ότι αφορά στο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα.  
Θεωρούμε ότι πρέπει να περιορίσουμε το ρόλο του αυτοκινήτου στην πόλη και τους 
τουριστικούς προορισμούς π.χ. Νυδρί. 
Η πόλη ασφυκτιά, τους καλοκαιρινούς ιδιαίτερα μήνες, κάτω από το βάρος της 
κυκλοφορίας χιλιάδων αυτοκινήτων, σε ένα ελλιπέστατο οδικό δίκτυο. Καμία 
κυκλοφοριακή μελέτη δεν έγινε (και αν έγινε δεν υλοποιήθηκε) στα χρόνια που 
πέρασαν, με αποτέλεσμα οι στενοί δρόμοι της πόλης, σε συνδυασμό με την ασυδοσία, 
την έλλειψη σήμανσης και κυκλοφοριακής αγωγής, να εντείνουν το πρόβλημα ή και να 
το πολλαπλασιάζουν.   
Οφείλουμε, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους των 
συγκεκριμένων περιοχών, να θεσπίσουμε ωράριο και κανόνες, για τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ώστε οι δρόμοι να παραμένουν κάποιες ώρες ανοικτοί, οι 
επιτηδευματίες να μη στερηθούν έσοδα και οι κάτοικοι να αισθάνονται 
προστατευμένοι από την ασυδοσία.  
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Είναι στις προθέσεις μας, ως νέα δημοτική αρχή να αντιμετωπίσουμε κατά 
προτεραιότητα προβλήματα όπως:  
►  Ανάθεση νέων κυκλοφοριακών μελετών (ή αξιοποίηση παλαιών ) και κυρίως 
υλοποίησή τους. 
► Η αξιοποίηση των θέσεων στάθμευσης (parking)  που έχουν κατασκευαστεί, η 
αναβάθμισή τους ώστε να έχουν  πλήρη υποδομή και η κατασκευή νέων στους, 
τουριστικούς τουλάχιστον, οικισμούς. 
►  Την υλοποίηση και άλλων μέτρων, όπως για παράδειγμα την μεταφορά, σε 
συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, της στάσης του ΚΤΕΛ από τον Άγιο Μηνά σε 
προσφορότερη θέση που δεν θα δημιουργεί προβλήματα.         

 
Β)  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  ΑΛΙΕΙΑ 
 
Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να παραμένει απαθής θεατής στο μεγάλο θέμα της 
ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος. Οι δημότες μας σε σεβαστό ποσοστό είναι 
αγρότες ή αλιείς και θεωρούμε υποχρέωσή μας να ασχοληθούμε με τα προβλήματά 
τους. 
Η συμβολή του Δήμου πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική και μπορεί να αφορά 
την ενημέρωση και πληροφόρηση, την εκπαίδευση των αγροτών, την διοργάνωση 
εκδηλώσεων, εκθέσεων τοπικών προϊόντων, αποστολών στο εξωτερικό, τις 
αδελφοποιημένες πόλεις, κ.λπ. 
 
Για την ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας πρέπει 
να ληφθούν τα μέτρα ιδιαίτερης συμβολής και στήριξης εκ μέρους του Δήμου που 
προτείνουμε.   
 
1. Επιστημονική και όχι μόνο στήριξη των αγροτών ειδικά στα θέματα της ελιάς και του 
αμπελιού. 
Ζητάμε ριζική αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που ξεκληρίζει τους 
αγρότες. Η αναθεώρηση αυτή να γίνει προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών και 
της οικογενειακής γεωργίας. 
2. Να υποστηριχτεί η οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και να δημιουργηθεί 
ένα πανελλαδικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης της υπαίθρου και στήριξης του 
αγροτικού εισοδήματος. 
3. Επανασύνδεση των επιδοτήσεων με τη παραγωγή και την ποιότητα των 
προϊόντων. Προσπάθεια  για την παροχή κινήτρων από την πολιτεία στην 
κατεύθυνση ένταξης νέων αγροτών σε αγροτικά προγράμματα αναδιάρθρωσης 
καλλιεργειών (θερμοκήπια κ.λ.π), με έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια. 
4. Μέτωπο ενάντια στα μεταλλαγμένα και προσπάθεια για την αύξηση παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων. 
5. Κάποια από τα παραγόμενα προϊόντα στον τόπο μας είναι μοναδικά, όπως οι 
φακές Εγκλουβής, το σαλάμι αέρος, λαθίρια, κ.α. Πρέπει να γίνει προσπάθεια 
τυποποίησης και αναγνώρισής τους ως Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. 
6.  Ενθάρρυνση και στήριξη σε δημότες και ομάδες δημοτών (ομάδες 
παραγωγών) για δημιουργία μικρών εργαστηρίων παρασκευής τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων. Ενέργειες για τόνωση της τοπικής ζήτησης. 
7.  Ενίσχυση αγροκτηνοτρόφων και ψαράδων, κυρίως των νέων σε ηλικία, 
με  ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα, με κατάλληλη πληροφόρηση και  
απλουστευμένες διαδικασίες.  
8. Επέκταση και διαρκή συντήρηση των αγροτικών δρόμων. 
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Για την καλύτερη απόδοση στην ποσότητα και την ποιότητα των αλιευμάτων είναι 
απαραίτητο : 
1. Να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας από τη μόλυνση. 
2. Να προστατεύσουμε τον θαλάσσιο πλούτο από την καταλήστευση. 
3. Να ελέγχεται το μέγεθος των αλιευμάτων και να προστατεύεται η αναπαραγωγή του 
γόνου. 
4. Να ελέγχεται ο χώρος αλίευσης από τις ανεμότρατες. 
5. Να αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στο χωροταξικό των 
ιχθυοκαλλιεργειών που προωθείται από την κυβέρνηση και καταστρέφει τους 
επαγγελματίες ψαράδες (αλλά και τον τουρισμό) κυρίως στον Κάλαμο και στον 
Καστό. 
 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ  
 
Τα ιχθυοτροφεία της Λευκάδας αποτελούν μια από τις ελάχιστες παραγωγικές 
επενδύσεις του νομού, γι’ αυτό και πρέπει να αποτελέσουν μια κερδοφόρα πηγή για 
το νησί.  
 Δυστυχώς η έλλειψη παρέμβασης πολλά χρόνια τώρα, μέσω συγκεκριμένων 
έργων που απαιτούνται, τα έχει ΑΠΑΞΙΩΣΕΙ.  
Η απαξίωση αυτή οδήγησε στην περιβαλλοντική τους υποβάθμιση και μαθηματικά στη 
συρρίκνωση της παραγωγής τους.  
Μια λέξη μπορεί να εκφράσει την σημερινή κατάσταση και παράλληλα να αναδείξει τις 
αιτίες της. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ. 
• Δεν έχει γίνει κανένα έργο εκβάθυνσης κάποιων τμημάτων τους για να μην ψοφάνε 
τα ψάρια από την παγωνιά, οι «μπούκες» στη Γύρα δεν έχουν ανοίξει για να ρεματίζει 
καλύτερα το μικρό ιβάρι, δεν έχει αντιμετωπιστεί η μόλυνση από τα σκουπίδια που 
μπαζώνουν τη θάλασσα και τις αποχετεύσεις που πέφτουν κατευθείαν σ’ αυτή κ.α. 
 •  Αυτονόητα έργα δεν σχεδιάζεται να υλοποιηθούν ή δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, 
όπως η εκβάθυνση τμημάτων τους, η απομάκρυνση της Αμμόγλωσσας,  κ.α..  
 •  Η υπεραλίευση της «άγριας» θάλασσας, που από κανέναν δεν ελέγχεται, οδηγεί 
στη δραματική μείωση του γόνου που εισέρχεται στα ιχθυοτροφεία. 
   
Η εγκατάλειψη και απαξίωση τους, από αυτούς που είχαν τις ευθύνες του τόπου στα 
χέρια τους, εκτιμούμε ότι, αν ήταν ασυνείδητη επιλογή, δείχνει πολιτική 
ανικανότητα, αν ήταν συνειδητή, παραπέμπει σε μεγάλες πολιτικές ευθύνες. 
 
Οι σκέψεις μας 
 

Η βασική σκέψη πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθούμε, για να πάρουμε τη 
καλύτερη για το Δήμο απόφαση, είναι να συνδυάσουμε ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ γενικότερα 
της ευρύτερης περιοχής, με ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ.  
Αυτοί οι δυο στόχοι, προστασία – αξιοποίηση συνδέονται άρρηκτα. 
 
      α. Άμεσες Παρεμβάσεις 
 

Το πρώτο που απαιτείται είναι να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να υπάρξουν 
και άμεσα αποτελέσματα. 
Έχουν κατατεθεί, μέσω της μελέτης του ιχθυολόγου του Δήμου μια σειρά προτάσεις, 
οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν το γρηγορότερο. 
Π.Χ.  Εκβαθύνσεις εξωίβαρου, εμπλουτισμός με γόνο, σκέπασμα του χειμαδιού για 
προστασία του γόνου, ενίσχυση αναχωμάτων, προμήθεια και αξιοποίηση κλωβού ή 
κλωβών, κ.α. Πολύ λίγα από αυτά έχουν γίνει πράξη. 
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Είναι φανερό ότι, αν μιλάμε για μια κερδοφόρα δημοτική επιχείρηση, απαιτούνται 
μεγαλύτερα έργα. Περιφερειακή χωροθέτηση και προστασία, εκβαθύνσεις σε μεγάλα 
τμήματα της έκτασής τους, δημιουργία εισόδων από την ανοιχτή θάλασσα, κ.α. 
Δεν πρέπει όμως να φοβηθούμε να πάρουμε και πιο «ριζοσπαστικά» μέτρα, όπως 
πρότεινε ο ιχθυολόγος του Δήμου, όπως το να σταματήσουμε την αλίευση όλων των 
μικρού βάρους ψαριών ή για μια χρονιά αν χρειασθεί να μην αλιεύσουμε καθόλου.      
   
      β. Φορέας Διαχείρισης 
 

Οι περιοχές - οικότοποι χαρακτηρισμένες ως Natura (οδηγία 92/43 της τότε ΕΟΚ), στα 
όρια του νομού Λευκάδας είναι τρεις:  
α. Η περιοχή με την ονομασία «Λιμνοθάλασσες στενών Λευκάδας (Παλιονήσι – 
Αυλίμων) και Αλυκές Λευκάδας» κωδικός GR2240001.  
β. Η θαλάσσια περιοχή με την ονομασία «Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου», που 
περιλαμβάνει την περιοχή από τη Λυγιά, χερσαία τμήματα των νησιών (Κάλαμος, 
Καστός, Μεγανήσι, Άτοκος, Αρκούδι κ.λ.π.) και καταλήγει στην περιοχή εκβολής του 
Αχελώου. 
γ. Τον ευρύτερο ορεινό όγκο των Χορτάτων.  
 
Ο κρίκος που μπορεί να συνδέσει τους στόχους προστασίας – αξιοποίησης, των 
ιχθυοτροφείων μα και των άλλων περιοχών Natura και που εντάσσεται στα πλαίσια 
του μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, είναι ο φορέας διαχείρισης Natura. 
Ο Φορέας Διαχείρισης είναι ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει, έχοντας την 
ευρύτερη εποπτεία της περιοχής, στην προστασία της. 
Μπορεί όμως παράλληλα να συμβάλει και στη αξιοποίησή της, πάντα με όρους 
περιβάλλοντος. Για παράδειγμα αξιοποίηση των Αλυκών με τη δημιουργία 
οικολογικού πάρκου και ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία 
οικομουσείου, κ.λ.π..  
Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ψηφίστηκε, 
μετά από πρότασή μας, η σύσταση του φορέα διαχείρισης, οι διαδικασίες δεν 
προχώρησαν, κυρίως με ευθύνη της πολιτείας.  Είναι φανερό πως η κυβέρνηση 
θέλει να ακυρώσει στην πράξη την προστασία μέρους των περιοχών Natura με 
την κατασκευή, δήθεν έργων ανάπτυξης (π.χ. υποθαλάσσια σήραγγα στον Αβλέμονα, 
υδατοκαλλιέργειες σε Κάλαμο, Καστό, κ.λ.π). 
 
Διαδημοτική Επιχείρηση ΟΤΑ 
 

Ύστερα από πρότασή μας ψηφίστηκε στο Δημοτικό συμβούλιο του πρώην δήμου 
Λευκάδας απόφαση για την ίδρυση διαδημοτικής επιχείρησης, όπως προβλέπει ο 
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.  
Η απόφαση αυτή δεν επικαιροποιήθηκε από τον Καλλικρατικό δήμο.  
Στόχος μας είναι να την υλοποιήσουμε με τη συνεργασία πλέον του δήμου 
Μεγανησίου. 
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτού του χαρακτήρα εταιρείες, έχουν τη  δυνατότητα 
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα. 
 
Προστασία των ζώων 

Προστατεύοντας τα ζώα και το φυσικό τους περιβάλλον προστατεύουμε την ίδια μας 
τη ζωή. 
Είμαστε αντίθετοι με την ασυλοποίηση των ζώων. Τα ζώα πρέπει να ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. 
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Είμαστε αντίθετοι με την κακοποίηση κάθε ζώου και κατά τούτο είμαστε 
κατηγορηματικά αντίθετοι με την εκμετάλλευση - κακοποίηση των ζώων από τσίρκα 
κ.α.. 
Θεωρούμε επαχθές έγκλημα τη δηλητηρίαση των ζώων με δολώματα (φόλες). 
Πρόκειται για κοινή δολοφονία και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. 
 
 
 
Αδέσποτα 
 
Είναι άκρως υποκριτικό και παράλογο ο πολίτης - κηδεμόνας ζώου, που σε μεγάλο 
βαθμό ευθύνεται για την ύπαρξη αδέσποτων, να δυσανασχετεί με αυτά και να επιζητεί 
την εξαφάνισή τους μέσα στα «μπουντρούμια – κελιά» των δημοτικών κυνοκομείων. 
 
Θεωρούμε ότι η διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι ευθύνη των δήμων. Οι δήμοι 
οφείλουν και  πρέπει να μεριμνούν για την ευζωία τους και παράλληλα για την 
προστασία της δημόσιας υγείας. 
Τα ζητήματα στείρωσης, σίτισης, περίθαλψης των αδέσποτων, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών και κυρίως των μαθητών, οφείλουν και πρέπει να 
είναι στις  προτεραιότητές τους. 
Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του δήμου, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν, σε 
οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των 
πολιτών. 
 Θα συνεργαστούμε με το Σωματείο Ζωόφιλων Λευκάδας και  όλους τους 
αρμόδιους φορείς, για την ενίσχυση της δράσης του Δημοτικού Κτηνιατρείου σε 
ότι αφορά στη φροντίδα και την υγεία των αδέσποτων ζώων, αξιοποιώντας 
όποια προγράμματα υπάρχουν.  
 

 
 
Γ)  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  
 
Τουριστική ανάπτυξη ΓΙΑ ΜΑΣ είναι μια ανάπτυξη που είναι βιώσιμη, που 
ικανοποιεί δηλαδή τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. 
Τουριστικές υποδομές είναι όλες εκείνες οι  υποδομές που κάνουν τη ζωή σ’ έναν 
τόπο ανετότερη και ελκυστικότερη.  
Με την έννοια αυτή όλες οι λειτουργικές υποδομές, Υδρεύσεις, Αποχετεύσεις, 
Βιολογικοί, Κυκλοφοριακά Έργα, Οικιστικές εφαρμογές, Πολιτιστικές υποδομές, 
Περιβαλλοντικές επεμβάσεις, Αναπλάσεις χώρων κλπ έχουν μια πολύ σοβαρή 
τουριστική παράμετρο και χωρίς αυτές δεν γίνεται τουρισμός. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να βλέπει μακριά, πέρα από τη λογική του πολιτικού 
κόστους, πέρα από τις μέχρι τώρα πρακτικές εξυπηρέτησης και συναλλαγής.  
Δεν νοείται τουριστική ανάπτυξη με τα σκουπίδια στην πόρτα μας, τις παραλίες μας 
βρόμικες και απροστάτευτες από τους «επιτήδειους», με τα χωριά άναρχα δομημένα, 
χωρίς δρόμους, χωρίς επαρκές δίκτυο ύδρευσης, χωρίς αποχέτευση. 
 
Είναι σημαντικό επίσης να κατανοήσουμε πως, αν εξαφανισθούν οι 
πρωτογενείς δραστηριότητες, αυτές που δημιούργησαν τον πολιτισμό και τις 
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παραδόσεις ενός τόπου, η επέλαση του τουρισμού είναι αλλοτριωτική και 
επικίνδυνη. 
 
Απαιτείται και είναι στα σχέδιά μας: 
● Η προστασία  με κάθε μέσον της περιουσίας του δήμου και των ιδιαιτέρου 
κάλλους φυσικών τοπίων. 
● Η ανάδειξη και η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  
Στον τόπο μας και αρχιτεκτονικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουμε. 
Θεωρούμε όμως πως δεν υπήρξε πολιτική προστασίας τους. Τι γίνεται με τον 
αρχαιολογικό χώρο στο Νυδρί, τον Κούλμο, την αρχαία Νήρικο, τα Κυκλώπεια 
Τείχη, τη Χοιρότρυπα, τον τάφο στον Άγιο Νικήτα, τα ευρήματα στον Λευκάτα, τη 
σπηλιά στο Φρύνι, το καστρομονάστηρο στον Κάλαμο, τι γίνεται με τα μοναστήρια, 
τις εκκλησιές της πόλης και των χωριών, τα διατηρητέα αρχιτεκτονικά μνημεία, τα 
σπίτια των μεγάλων ποιητών μας;  
●  η προστασία και ανάδειξη των παραδόσεων και του λαϊκού πολιτισμού μας.  
Η γνήσια και αυθεντική έκφραση της κοινωνίας του νησιού μας, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη φυσιολογική διαχρονική μας εξέλιξη. 
● η προστασία και ανάδειξη των ορεινών παραδοσιακών οικισμών (Αλέξανδρος, 
Δρυμώνας, Νιοχώρι, Κολυβάτα, Πλατύστομα, Ασπρογερακάτα, Σπανοχώρι κ.λ.π) και 
η διάνοιξη όλων των παλαιών μονοπατιών. 
● Η ανάδειξη, αξιοποίηση και η προστασία των βιοτόπων του νησιού, περιοχών 
Νatura, του οροπεδίου της Εγκλουβής, του δάσους των Σκάρων, των αλυκών κ.α. 
● Οι  παρεμβάσεις στην πόλη και τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες με τρόπο 
ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές  για τους κατοίκους και τους τουρίστες, δένοντας την 
παράδοση με τις σύγχρονες ανάγκες. Να στραφούμε δηλαδή στην παράδοση με 
σεβασμό σ’ αυτήν και να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο της.  
Είναι στις σκέψεις μας η δημιουργία ενός επιστημονικού συμβουλίου για την 
παράδοση. Έργο του η μελέτη των ιστορικών, αρχιτεκτονικών κυρίως, 
στοιχείων της πόλης και των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και η 
προσπάθεια για τη διατήρηση της παράδοσης αυτής, με τη σωστή συντήρηση 
των διατηρητέων κτισμάτων και τη σωστή κατασκευή των νέων.  
● Η παρέμβαση με ήπιες μορφές στις παραλίες, προκειμένου να διευκολύνουμε 
τους λουόμενους (W. C, κάδοι, νερό, κ.λ.π), ώστε παράλληλα να μειωθεί στο ελάχιστο 
η ρύπανση. 
 Άμεσα θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες μελέτες και θα γίνουν νέες για την προστασία 
των ακτών από την διάβρωση. Ειδικότερα στον Αη Γιάννη απαιτούνται γρήγορες 
ενέργειες, γιατί η υποχώρηση της άμμου τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 
●  η προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης της Λευκάδας 
●  η εφαρμογή πολιτικών ήπιων μορφών μετακινήσεων με προτεραιότητα στον 
πεζό και τον ποδηλάτη και ταυτόχρονη λήψη μέτρων αποτροπής της χρήσης του 
Ι.Χ. αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στην παλιά πόλη. 
● Η δημιουργία Τουριστικού Γραφείου ευρύτερης εμβέλειας.  
Είναι απόλυτα απαραίτητη υποδομή με δύο βασικούς στόχους : 
- Την άμεση σύνδεση των μικρομεσαίων και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων του 
νομού με την διεθνή και εσωτερική αγορά, στα πλαίσια ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού 
marketing. 
- Την συλλογή, επεξεργασία , οργάνωση και διάχυση τουριστικών πληροφοριών με 
στόχο την γενικότερη προβολή του νομού, σε συνεργασία με κάθε σχετικό φορέα. 
●  Επέκταση των θέσεων για δωρεάν παροχή WI FI.  
Δεδομένου ότι το διαδίκτυο είναι ενταγμένο στη ζωή μας πλέον, ως απαραίτητο 
εργαλείο της δουλειάς μας ή ως πληροφορία και επικοινωνία, θεωρούμε απαραίτητη 
την προσπάθεια για παροχή δωρεάν ασύρματου WI FI internet,  σε όλες τις 
περιοχές του δήμου. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

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

Θα επιδιώξουμε να προωθηθεί ένα άλλο εναλλακτικό μοντέλο τουρισμού, 
που θα βασίζεται στην ιδιαιτερότητα του φυσικού και ιστορικού μας χώρου, και 
θα έχει ως βασικούς άξονες το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, τον πολιτισμό, 
την παράδοση και τον σεβασμό στον άνθρωπο.  
Αυτό απαιτεί σχεδιασμό, κόπο, χρόνο και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. 

Θεωρούμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς, οφείλουν και 
πρέπει  να αναθέσουν μια εμπεριστατωμένη μελέτη, που θα αφορά στα είδη 
τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στο νησί με σκοπό την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου και την αναβάθμιση της «ποιότητας» των επισκεπτών.  Αυτοί 
είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και ο δήμος 
οφείλει και πρέπει να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης τους, στα θέματα 
κυρίως των υποδομών. 

Η μελέτη στηριζόμενη στις περιβαλλοντικές , κοινωνικο – πολιτιστικές, 
οικονομικές επιπτώσεις, θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένους άξονες ανάπτυξης με 
σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων μορφών θεματικού τουρισμού. 

Τέτοιες μορφές τουρισμού όπως, ο οικολογικός , ο συνεδριακός, ο 
θαλάσσιος, ο θρησκευτικός, ο μαθητικός, ο τουρισμός της τρίτης ηλικίας, η νέα 
μορφή τουρισμού που λέγεται «διακοπές αναψυχής και άσκησης», προτείνονται για 
μελέτη. Αγώνες  mountain bike, paraglide, wakeboard, kitesurf, windsurf,  θα φέρουν 
«ειδικευμένο» κόσμο στο νησί. Ο καταδυτικός τουρισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
target group παγκοσμίως. Είναι εφικτό ακόμα και αυτό στη Λευκάδα.     
          Σε κάθε περίπτωση, κυρίαρχο στοιχείο της δικής μας αντίληψης για την 
τουριστική πολιτική είναι η προστασία του περιβάλλοντος.  
          Συμπερασματικά, μιλάμε για μια σειρά παρεμβάσεις, με συγκεκριμένα 
έργα που εξυπηρετούν τη παραπάνω αντίληψη και παράγουν θετικό 
αναπτυξιακό πρόσημο για τους πολλούς. 
  
 
4. ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 
 
Την τελευταία 20ετία η Λευκάδα γνώρισε μια γενική καλυτέρευση του βιοτικού 
επιπέδου της, κυρίως λόγω του τουρισμού.  
Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού όμως και οι λανθασμένες επιλογές (κεντρικές και 
τοπικές) οδήγησαν την Ορεινή Λευκάδα στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυξης, 
στην πολιτιστική απομόνωση και ουσιαστικά στα πρόθυρα της ερήμωσης. 
Τα προβλήματα παραμένουν ακέραια.  
► ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά και γερνάει. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση 
της Καρυάς που μέσα σε μια δεκαετία είδε τον πληθυσμό της να μειώνεται πάνω από 
40% ! 
► η γεωργία καταρρέει και συμβάλλει όλο λιγότερο στο γενικό εισόδημα. 
► η ύπαιθρος λογκώνει και οι αγροτικοί δρόμοι υποβαθμίζονται από την έλλειψη 
συντήρησης. 
► η νεολαία βρίσκεται προ αδιεξόδου, έχοντας το δίλημμα ανεργία ή μετανάστευση.  
 

Από ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της ορεινής περιοχής θα αποκομίσει 
οφέλη όλος ο νομός.  
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Είναι απαραίτητη η  κατασκευή του εγκάρσιου οδικού άξονα που εξαγγέλλεται 
εδώ και είκοσι χρόνια και έχει γίνει «ανέκδοτο» για τους πολίτες και κυρίως για 
τους κατοίκους της ορεινής Λευκάδας. 
Σχεδιάζεται και εξαγγέλλεται μισός. Ξεκινά από τη Βαυκερή και να καταλήγει στα 
Ασπρογερακάτα. 
Σχεδιάζουν να περνά πάνω από την Καρυά και  μέσα από τους Πηγαδισάνους. Έτσι 
όμως ανεβαίνει το κόστος και γίνεται απαγορευτική η υλοποίησή του.  
Θεωρούμε ότι στο σχεδιασμό  πρέπει: 
α)  Να ξεκινά από το Νυδρί και να καταλήγει στον Άγιο Νικήτα 
β) Να περνά κάτω από την Καρυά, μέσα από το λιβάδι, με παράκαμψη προς την 
Καρυά. 
Έτσι και πιο λειτουργικός θα είναι και το κόστος του περιορίζεται σημαντικά, άρα είναι 
έργο υλοποιήσιμο, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής μας. 
Επιμένουμε στην αναζωογόνηση της περιοχής από την υλοποίηση  
αναπτυξιακού έργου, δημιουργία οικοτουριστικών μονάδων, ύπαρξη 
πολιτιστικοτουριστικών δράσεων.  
Το μεγάλο έργο της άρδευσης του οροπεδίου της Καρυάς και των Σφακιωτών που θα 
μπορούσε να δώσει μια ανάσα στην αγροτική παραγωγή και στο εισόδημα των 
αγροτών και για το οποίο δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές με την 
κατασκευή λιμνοδεξαμενής και ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90, με 
κυβέρνηση ΝΔ και συνέχεια με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, εγκαταλείφθηκε και 
καταστρέφεται. Τα αντλιοστάσια πλημμυρίζουν, ο μηχανολογικός εξοπλισμός 
καταστρέφεται. Θεωρούμε αυτονόητη την προσπάθεια να περισωθεί και να 
αξιοποιηθεί το έργο προς όφελος των αγροτών της περιοχής, σε συνδυασμό και με 
άλλες ενέργειες (αναδασμοί, κ.λ.π.).Ο κάμπος μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί και να 
γίνει πόλος έλξης νέων κυρίως ανθρώπων. 
 

 
Β.4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
Ο πολιτισμός στη Λευκάδα είναι παράδοση και έχει ιστορία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να αποτελεί υπόθεση λίγων ανθρώπων,  μα όλης της κοινωνίας. 
Η πολιτισμική πολιτική του δήμου πρέπει: 
●  να έχει ταυτότητα, σχέδιο και προοπτική. 
●  να έχει διάρκεια και να είναι απλωμένη στο χρόνο 
● να αξιοποιεί τους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα τον φοιτητικό κόσμο που έχει 
χρόνο, διάθεση, ανάγκη, διαφορετικές αφετηρίες και ενδιαφέροντα. 
●  να είναι αποκεντρωτική να απλώνεται δηλαδή σε όλους τους οικισμούς του νέου 
δήμου.  
 
1. ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ 
 
Το ξεκίνημα των Γιορτών προήλθε από μια εσωτερική ανάγκη και μια ευτυχή συγκυρία 
ύπαρξης μιας παρέας που είχε διάθεση να καινοτομήσει. Αγκαλιάστηκαν από την 
κοινωνία, η οποία με την καθολική συμμετοχή της εξέφρασε της ανάγκες της για 
πολιτισμική δραστηριότητα. 
Σήμερα ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της εύκολης πρόσβασης στα 
δρώμενα του κάθε τόπου, στην εποχή της τηλεόρασης, των δορυφορικών πιάτων και 
του διαδικτύου. Τίποτα πλέον δεν μας εντυπωσιάζει, τίποτα δεν είναι ικανό ως θέαμα 
και μόνο να μας ξαφνιάσει.  
Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Η ιστορικότητα δεν μετρά αυτονόητα και η όποια 
προβολή πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από ποιότητα και διαφορετικότητα. 
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Tο μεγάλο θέμα λοιπόν είναι πόσο ο θεσμός βελτιώνεται με τα χρόνια και ακολουθεί 
τις τάσεις και τις ανάγκες της εποχής, χωρίς να χάνει τα βασικά του χαρακτηριστικά.  
  
Ο φορέας 
 
Το Πνευματικό Κέντρο με άλλο καταστατικό, θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση όλων 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων λειτουργώντας με πλήρη διαφάνεια.  
Η στελέχωσή του πρέπει να γίνεται μόνο με πολιτιστικά κριτήρια.  
Η στελέχωσή του είναι απαραίτητο να εξαρτάται από τις γνώσεις των στελεχών του, 
καλλιτεχνικές ή γνώσεις της πραγματικότητας, της κοινωνίας, των καλλιτεχνικών 
τάσεων της εποχής, των αναζητήσεων της σύγχρονης πολιτισμικής κοινωνίας.  
Η στελέχωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει άτομα από όλο το δήμο και άτομα από 
αστικά κέντρα όπου υπάρχουν Λευκάδιοι. ( Αθήνα, Πάτρα κ. α) 
Το Πνευματικό Κέντρο αναλαμβάνει το βάρος των Γιορτών με στόχο: 
 
Την επανεξέταση του θεσμού για τη βελτίωσή του, με σύντομες και ανοιχτές στην 
κοινωνία διαδικασίες 
Την επεξεργασία ιδεών και προτάσεων για τη χρηματοδότησή τους.  
 
Παράλληλα μέλημα του Δήμου πρέπει να είναι:  
► Η Αποπεράτωση του θεάτρου.  
Η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του υπό κατασκευή «αμαρτωλού» θεάτρου,  μια 
φράση μόνο μπορεί να τη χαρακτηρίσει. ΑΙΣΧΟΣ !!! 
Δεν είναι δυνατόν ένα έργο που έχει κοστίσει στους πολίτες, πολλά εκατομμύρια 
ευρώ, να εγκαταλείπετε με τέτοιο τρόπο.   
► Η Δημιουργία θερινού λυομένου θεάτρου, απαραίτητου για τη διεξαγωγή των 
εκδηλώσεων.  Η αλλαγή του χώρου των  εκδηλώσεων έλυσε αρκετά προβλήματα και 
κρίνεται θετικό βήμα, πρέπει όμως να κατασκευαστεί χώρος μόνιμος με 
λειτουργικότητα και για το χειμώνα! 
► Η εξέταση δυνατότητας δημιουργίας χώρων στέγασης των συγκροτημάτων.  
► Η Δημιουργία εργαστηριακών χώρων στο κλειστό θέατρο, σε σχολεία κ. λ. π. 
► Η Αγορά, ανακαίνιση  και αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων (Βαλαωρίτη 
Ζαμπελίων, Στάμου κ.λ.π.) καθώς και των βιβλιοθηκών (Χαραμόγλειος, Σβορώνου) 
που παραμένουν στην εγκατάλειψή τους. 
► Η Ένταξη σε προγράμματα ανάδειξης ιστορικών κέντρων. 
► Η Αξιοποίηση εναλλακτικών χώρων για εκδηλώσεις. Τέτοιοι μπορεί να είναι 
π.χ. ο χώρος του Κάστρου, δημοτικά σχολεία στους οικισμούς κ.α. 
 
Το φολκλόρ 
 

Για το φεστιβάλ φολκλόρ απαιτείται η ανανέωση και αναβάθμισή του.  
Ενδεικτικά κάποιες από τις σκέψεις μας είναι: 
Κάθε χρόνο θα επιλέγεται και θα παρουσιάζεται μία χώρα αναλυτικά. Θα μπορεί να 
παρουσιάσει την ιστορία, τον πολιτισμό και, φυσικά, τους χορούς της. 
Τα συγκροτήματα θα παρουσιάζονται όπως σήμερα, όμως ταυτοχρόνως θα γίνονται 
παρουσιάσεις, που θα αφορούν στους χορούς, με ιστορικά, κοινωνιολογικά και άλλα 
στοιχεία τους.  
Απαραίτητη θεωρούμε την παρουσία κάποιων συγκροτημάτων στις κοινότητες του 
νέου δήμου.  
 

1. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Το Πνευματικό Κέντρο, θα μπορούσε να γίνει κυψέλη δημιουργίας και δραστηριότητας 
νέων ανθρώπων κυρίως, οι οποίοι θα ασκούνται σε δημιουργικές τέχνες και θα 
παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην κοινωνία της Λευκάδας. 
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Μπορούν να δημιουργηθούν εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής, σκίτσου, 
αγιογραφίας, θεάτρου, κινηματογράφου κ. α. 
Απαιτείται, η σύνδεση της λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου με τα σχολεία 
του Δήμου μας, έτσι που να αξιοποιούνται οι όποιες προσπάθειες ερασιτεχνικής 
δημιουργίας γίνονται από τα παιδιά, αλλά και να βρεθούν τρόποι ενθάρρυνσης των 
παιδιών σε μια τέτοια κατεύθυνση.  
 
Είναι αυτονόητο ότι όποιες δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί στους πρώην 
δήμους, πρέπει να παραμείνουν και να ενισχυθούν περαιτέρω.  
 
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα Σωματεία αναλαμβάνουν πέρα από της δημιουργικές 
δραστηριότητές τους, από μια εκδήλωση – θεσμό για τον τόπο. (Ένωση Επτανήσων, 
Φεστιβάλ χορωδιών, Βαρκαρόλα, Χωριάτικος Γάμος, Αποκριές, Γιορτή Φακής, Γιορτή 
Κρασιού  κ. α)  
Απαιτείται επίσης να στηριχθούν περισσότερο άλλου τύπου εκδηλώσεις, όπως το 
Καρναβάλι. 
Η όλη προσπάθεια πρέπει να αφορά στη δημιουργία δραστηριοτήτων για ολόκληρο το 
χρόνο.  
 
Στη βάση αυτής της λογικής προτείνουμε τρεις νέους θεσμούς. 
 
Καθιέρωση ξεχωριστού Φεστιβάλ ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.  
Διαγωνισμό σχολικού θεάτρου ( με βραβεία και διακρίσεις)     
Καθιέρωση διαγωνισμού ποίησης (πανελλήνιας εμβέλειας), λαμβανομένου υπ’ όψιν 
ότι είμαστε νησί μεγάλων ποιητών 
 
Οι Γιορτές είναι, πρέπει να είναι, υπόθεση όλου του κόσμου.  
Ο πολιτισμός πρέπει να επιστρέψει στις κοιτίδες του. Η έτοιμη τροφή που σερβίρεται 
(όσο καλή κι αν φαντάζει) δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντισταθμίσει την προσπάθεια 
για ερασιτεχνική δημιουργία μέσα από την ανάπτυξη των πολιτιστικών συλλόγων και 
όλων των φορέων πολιτισμού του τόπου. 
Τα νιάτα πρέπει να βρουν διέξοδο στα αδιέξοδά τους και  ο δρόμος της δημιουργίας 
είναι μια λύση.  
   

Β.5.  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
Η ερασιτεχνική ενασχόληση με τον αθλητισμό αποτελεί μια σημαντική επιλογή για 
έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Ο Αθλητισμός  δεν είναι χόμπι, είναι τρόπος ζωής. 
Κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει να έχει πολιτική για τον αθλητισμό και για την αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου των δημοτών της.  
Βασική επιδίωξή μας στον τομέα του αθλητισμού είναι η συστηματική και οργανωμένη 
ανάπτυξη όλων των αθλητικών δρώμενων του δήμου μας σε επίπεδο Μαζικού, 
Σωματειακού και Σχολικού Αθλητισμού.  
Στην πόλη και στις κοινότητες, δεν υπάρχουν σοβαρές αθλητικές υποδομές. Οι 
ελάχιστες που έχουμε δεν συντηρήθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν ορθολογιστικά. Ο 
δήμος χρειάζεται κολυμβητήριο, βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου, υπαίθρια 
γήπεδα μπάσκετ και άλλα γήπεδα για διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, μα 
προπαντός χρειάζεται αθλητική πολιτική και κατάλληλους ανθρώπους να την 
υλοποιήσουν. 
Με στοχευμένες δράσεις αποσκοπούμε: 
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►  Στο σχεδιασμό, τη μελέτη και τη δημιουργία αθλητικού κέντρου στην πόλη με 
γήπεδο ποδοσφαίρου (βοηθητικό), μπάσκετ, κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, 
κ.λ.π.  
► Στη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υπαρχόντων αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
►  Στη συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τους αθλητικούς φορείς του Δήμου 
για την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού. 
►  Στη δημιουργία γηπέδου Beach volley και τη διεξαγωγή τουρνουά στα πλαίσια 
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.  
►  Στη διοργάνωση σεμιναρίων αθλητικού περιεχομένου και υγιεινής ζωής από τον 
Αθλητικό Οργανισμό του δήμου και σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία.  
► Στην υλοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων για ενήλικες και μαθητές για την 
προσθετική αξία της άθλησης στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού τρόπου ζωής 
►  Στην ενίσχυση του σωματειακού αθλητισμού, ο οποίος έχει ως βάση τους αθλητές 
– δημότες και τη δημιουργία παιδικών ακαδημιών στα ομαδικά αθλήματα. 
►  Στην ιδιαίτερη ενίσχυση των σωματείων που λειτουργούν ως φυτώρια ταλέντων. 
► Τα τελευταία χρόνια το kite surf γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη στο νησί μας. Τα 
θερμικά φαινόμενα στο νησί ευνοούν την ανάπτυξή του σε πολλές παραλίες μας. 
Οφείλουμε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία με σωστή οργάνωση 
κάποιων παραλιών, με κανόνες ασφαλείας, διακριτά όρια  και σεβασμό στους 
λουόμενους.  
► Η δημιουργία ενός  πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων είναι στις σκέψεις μας. Ένα 
πάρκο με δρόμους για ποδηλασία, κιόσκια, περίπτερα και μονοπάτια για βόλτα.  
Ένας χώρος που βλέπουμε για τη δημιουργία του είναι το δασάκι στο Φρύνι. 
► Στη Λευκάδα παιζόταν το παραδοσιακό παιχνίδι Τ’αμπαλί.  Όσο ζουν ακόμη 
άνθρωποι που το έπαιζαν, πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να το 
επαναφέρουμε ως παραδοσιακό παιχνίδι του τόπου. Προσπαθήσαμε να υλοποιηθεί 
από το απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο (έχει παρθεί σχετική ομόφωνη απόφαση), 
δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα!  
 

Β.6.  ΠΑΙΔΕΙΑ 
 
Στους μνημονιακούς καιρούς που περνούμε, η παιδεία, μπήκε στο 
Προκρούστειο κρεβάτι της τρόικα - όχι με όρους εκπαίδευσης αλλά με όρους 
οικονομικών περικοπών - και βγήκε ανάπηρη. 
     Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, για όσους επιθυμούν μια αναβαθμισμένη 
δωρεάν δημόσια παιδεία και δεν την βλέπουν ως  κομματικό – εμπορικό 
αλισβερίσι. 
 
Τα τελευταία χρόνια:  
►  Με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» επιχειρήθηκε να καταργηθεί το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
και, φυσικά, το ΤΕΙ στη Λευκάδα!  
Μετά από αγωνιστικές κινητοποιήσεις δεν υλοποιήθηκε η αρχική απόφαση με 
σοβαρές όμως συνέπειες για τους φοιτητές  
α)  Έφυγε από τη Λευκάδα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  
β)  Μεταφέρθηκε το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ληξουρίου στη Λευκάδα και 
σ’ αυτό εντάχθηκε, αλλάζοντας αντικείμενο, το υπάρχον τμήμα Εφαρμογές 
Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία.  
Φυσικά το ΤΕΙ  εξακολουθεί να στερείται δικής του στέγης και είναι υποστελεχωμένο 
σε ότι αφορά στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 
Δεν είναι επίσης τυχαίο που δεν προχωρά η ανακατασκευή του Κέντρου Νεότητας το 
οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο, για την εγκατάσταση του Τ.Ε.Ι.. 
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► Έγινε προσπάθεια Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να μπουν μέσα στα 
σχολεία και στην εκπαίδευση των μαθητών! 
►   Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε για το Λύκειο: 
1.  δημιουργεί ένα ακόμα πιο σκληρό, ανταγωνιστικό και ταξικό σχολείο από αυτό που 
ξέρουμε, 
2.  διώχνει την πλειοψηφία των μαθητών από το Λύκειο και  τους οδηγεί στη φτηνή και 
υποβαθμισμένη κατάρτιση. 
3.  διευρύνει τις μορφωτικές ανισότητες σε βάρος των πιο αδικημένων και αυξάνει, σε 
περίοδο βαθιάς κρίσης, ακόμη περισσότερο τις οικογενειακές δαπάνες για μια παιδεία 
που ταχύτατα εξελίσσεται σε προνόμιο για λίγους. 
► Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι σχολικοί φύλακες και εκπαιδευτικοί του 
Τεχνικού Λυκείου! 
►  Κλείνουν σχολικές μονάδες στο Δήμο μας και ο σχεδιασμός τους 
περιλαμβάνει περαιτέρω συρρικνώσεις. 
 
Έχουμε ανάγκη ένα σχολείο που θα μορφώνει ουσιαστικά, θα διαπλάθει 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και θα προετοιμάζει τα παιδιά μας για τα 
γρήγορα άλματα της τεχνολογίας και της επιστήμης.  
Θέλουμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΩΡΕΑΝ, ΕΝΙΑΙΟ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ για όλα τα παιδιά έως τα 18 τους χρόνια. Δημόσιες και δωρεάν 
επαγγελματικές σχολές μετά το Λύκειο. Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, 
αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. 
 
Κατά τούτο: 
►  Θα αντισταθούμε στη διάλυση του δημόσιου σχολείου και θα στηρίξουμε 
τους αγώνες της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλης της κοινωνίας για την 
ανατροπή αυτών των πολιτικών. 
►  Διεκδικούμε «ανοιχτά» σχολεία για όλους τους μαθητές, χωρίς ταξικούς - 
εξεταστικούς φραγμούς και με αξιοπρεπείς εκπαιδευτικούς.  
►  Αρνούμαστε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων 
(οδηγεί τους κατοίκους των κοινοτήτων να εγκαταλείπουν τα χωριά τους) και 
προτάσσουμε τη δημιουργία αξιόπιστων σε υποδομές και προσωπικό.   
►  Προτείνουμε για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων 
μαθητών και μετά την κατάργηση της Ε.ΠΑ.Σ. Λευκάδας (απογευματινό σχολείο), την 
ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)στη Λευκάδα. 
►  Αγωνιζόμαστε όχι απλώς για την διατήρηση του ΤΕΙ Λευκάδας, αλλά να γίνουν 
πράξη όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να γίνει πραγματικότητα ένα 
αναβαθμισμένο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στα Ιόνια και το νομό μας. 
► Θεωρούμε απαραίτητη τη στέγαση του ΤΕΙ σε δικό του κτίριο και τη 
στελέχωσή του με κατάλληλο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 
 

Β.7.  ΥΓΕΙΑ  
 
Υποδομές και παροχή υπηρεσιών 
 
Η υγεία με τους κοινωνικούς όρους που την γνωρίζαμε έχει τελειώσει. Η πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας, υπάρχει μόνο στο μυαλό του τηλεπωλητή βιβλίων και υπουργού 
υγείας.  
Το Νοσοκομείο Λευκάδας στεγάζεται σε κτίριο του 1964, πληγωμένο από τους 
σεισμούς (ιδιαίτερα αυτόν του 2003). Το νοσοκομείο εξυπηρετεί όχι μόνο το νομό 
Λευκάδας αλλά και τις γύρω περιοχές της Αιτωλ/νίας λόγω της εύκολης πρόσβασης.  
Το καλοκαίρι  η παροχή υπηρεσιών γίνεται περισσότερο προβληματική λόγω των 
χιλιάδων Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών. 
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Συνεχώς δημιουργούνται προβλήματα από την έλλειψη γιατρών ειδικότητας,  με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάλυψη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του 
προσωπικού. 
Σε ότι αφορά στο νέο Νοσοκομείο, θεωρούμε θετικό το ότι ξεκίνησαν και 
προχωρούν γρήγορα τα έργα κατασκευής του. Το ζητούμενο είναι να 
λειτουργήσει, παρέχοντας αποτελεσματική περίθαλψη στους δημότες και τους 
επισκέπτες του νομού. Ως νέα δημοτική αρχή θα πιέσουμε με όλα μας τις 
δυνάμεις και προς πάσα κατεύθυνση, ώστε να ολοκληρωθεί και να 
λειτουργήσει στελεχωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, το συντομότερο!  
Τα περιφερειακά ιατρεία αντιμετωπίζουν συνεχώς το πρόβλημα της στελέχωσης από 
γιατρούς και υπολειτουργούν (συνταγογράφηση).  
Το Κ. Υ. Βασιλικής οδηγείται σε κλείσιμο, αφού, παρά την τεράστια προσπάθεια που 
καταβάλει το δραματικά μειωμένο προσωπικό, ανταποκρίνεται με δυσκολία.  
Απαιτείται άμεση έγκριση του νέου οργανισμού που εκκρεμεί χρόνια τώρα και άμεση 
πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. 
Τέλος απαιτείται η αξιοποίηση της περιουσίας του Νοσοκομείου. 
 

 
Β.8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ 
 
Εξαιτίας της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρμόστηκε στο Δημόσιο με το σχέδιο 
«Καλλικράτης» και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την πατρίδα μας, οι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή τής 
προσπάθειας διατήρησης της συνοχής τού κοινωνικού ιστού και ταυτόχρονα 
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας.  
Η κοινωνική πολιτική του Δήμου δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά ενδυνάμωση της 
οργανωμένης κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που γεννά η περιθωριοποίηση, η φτώχεια, η ξενοφοβία και οι 
ποικίλοι ρατσισμοί.  
Οι Δήμοι αποτελούν τον πρώτο δέκτη κοινωνικών προβλημάτων, λόγω της άμεσης 
επαφής τους με τον δημότη.  
Βρίσκονται κοντά του σχεδόν αμέσως μετά τη γέννηση του, με τους δημοτικούς 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, μέχρι και τα γεράματα του, με τα Κέντρα 
Απασχόλησης Ηλικιωμένων. 
Βρίσκονται όμως κυρίως κοντά στα αδύναμα μέλη της κοινωνίας, δείχνοντας το 
ανθρώπινο τους πρόσωπο, παρέχοντας στήριξη σε οικογένειες σε δύσκολες στιγμές, 
αλλά και με αξιόλογα προγράμματα, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», που η επιβίωση 
του δυστυχώς κινδυνεύει στις μέρες μας λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης.  
Συνεργάζονται και με οργανισμούς, ώστε να προσφέρουν χειροπιαστό κοινωνικό 
έργο, όπως πχ. με τον ΟΚΑΝΑ για τη δημιουργία Κέντρων Πρόληψης 
Εξαρτησιογόνων Ουσιών. 
Σημαντική είναι η συνεισφορά των ΟΤΑ και στην ενσωμάτωση στην κοινωνία 
των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).  
Προγράμματα ενσωμάτωσης, εξάλλου, πρέπει να λειτουργούν και για τις μειονότητες, 
ενώ οι ΟΤΑ πρέπει να δείξουν το ευαίσθητο τους πρόσωπο απέναντι στους 
μετανάστες.  
 
Οι ΟΤΑ, λοιπόν, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ενσωμάτωσης ομάδων που 
βρίσκονται, λιγότερο ή περισσότερο, στο περιθώριο, διαδραματίζοντας έτσι 
πρωταρχικό ρόλο στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας. 
 
Στην κατεύθυνση αυτή στόχοι μας είναι: 
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■ Η αντιπαράθεση με την αντίληψη της εκχώρησης δημοτικών επιχειρήσεων σε 
ιδιώτες και με τις αγοραίες πολιτικές εμπορευματοποίησης των κοινωνικών αγαθών. 
■ Η υποστήριξη και ενίσχυση προσώπων ή ευπαθών κοινωνικών ομάδων που 
βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας μας (Τρίτη ηλικία, εξαρτημένα άτομα, θύματα 
κακοποίησης ή διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, τσιγγάνοι, 
πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες /τριες...) 
Ειδικά για το θέμα των Ρομά προτείνουμε 
● Την εξεύρεση ανθρώπινου χώρου για την εγκατάσταση αυτών που διαμένουν 
πολλά χρόνια στη Λευκάδα 
● Την υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά της περιοχής 
μας. 
Η πολιτική μας για τον παραπάνω τομέα δραστηριοτήτων θα είναι προσανατολισμένη 
αποκλειστικά στις ανθρώπινες ανάγκες και στόχευσή μας η ποιοτική τους αναβάθμιση 
και η διεύρυνση, όπου απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι οι 
παραπάνω υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστικά και μόνο αρμοδιότητες του 
Δήμου, που δεν εκχωρούνται σε ιδιώτες.  
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Α)   ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 
Οι συμπολίτες μας, οι γονείς μας, που δούλεψαν και προσπάθησαν για την πόλη και 
τους ανθρώπους της, εκείνοι που μας παρέδωσαν την «σκυτάλη» της προόδου της 
πόλης μας, αξίζουν του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και της απεριόριστης αγάπης μας. 
Ο θεσμός των ΚΑΠΗ, αποτελεί μια ελάχιστη προσφορά προς τους ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας. 
Την προσφορά των υπηρεσιών ενός ΚΑΠΗ οφείλουμε προς όλους τους συμπολίτες 
μας, όλου του καποδιστριακού δήμου μας. 
Έτσι μελετάμε την ενίσχυση του ΚΑΠΗ, ώστε να εξυπηρετούνται όσον το δυνατόν 
περισσότεροι συμπολίτες, τόσον στην κυρίως πόλη και τις συνοικίες της, όσον και 
στους οικισμούς μας. 
Παράλληλα θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ίδρυσης στο δήμο δεύτερου (μετά την 
Καρυά) Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ ), γιατί θεωρούμε 
πως αποτελεί μια αναγκαιότητα για τους έχοντες ανάγκη ηλικιωμένους, αλλά και τις 
οικογένειες τους. 
Τα ΚΗΦΗ παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων μη 
δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον 
που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους.  
 
Στην κατεύθυνση αυτή στόχοι μας είναι: 
●  Η συνέχιση, με όποιο κόστος, του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι», μιας 
σημαντικής κοινωνικής παροχής. Επέκταση του προγράμματος, έτσι που να 
καλύπτονται όλα τα άτομα που ζουν μόνα τους, που δεν μπορούν να φροντίσουν 
επαρκώς τον εαυτό τους και που δεν έχουν κάποιον στο σπίτι να τα φροντίζει. 
●  Η καταγραφή των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους στην πόλη μας χωρίς 
επαρκείς οικονομικούς πόρους. 

      ●  Αύξηση των δαπανών για την τρίτη ηλικία και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
σε μόνιμη  μόνιμη βάση, και όχι μόνο προεκλογικά, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών 
φυσιολογικής και ευχάριστης κοινωνικής ζωής.  
 
Βοήθεια στο σπίτι 
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Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί ως αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στη 
φτώχεια, στην ανέχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Δυστυχώς στην εποχή του μνημονιακού χειμώνα που σαρώνει (και) τους ΟΤΑ, έγιναν 
τα πάντα λάστιχο, και κυρίως οι εργασιακές σχέσεις. Διάλυση δομών, διακοπή 
συμβάσεων, απαγόρευση προσλήψεων, διαθεσιμότητες και απολύσεις, οικονομική 
ασφυξία και άμεση ή έμμεση στάση πληρωμών. 
Η νέα νομική μορφή, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) που 
θεσπίστηκε, με τον ν. 4019/2011, και που απλώνεται σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες 
της Αυτοδιοίκησης, παρουσιάστηκε ως ένα κοινωνικό εγχείρημα της κοινωνικής 
λεγόμενης οικονομίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα σχέδιο νεοφιλελεύθερης 
έμπνευσης που έχει ως προφανή στόχο τη διάλυση των κοινωνικών 
υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και τη μεταβίβαση αυτών στον ιδιωτικό τομέα. 
Η (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) περιγράφεται ως ένας αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με 
περιορισμένη ευθύνη των μελών του, ο οποίος διαθέτει εκ του νόμου εμπορική 
ιδιότητα. Συμπράττουν, δηλαδή, τουλάχιστον 7 άτομα και το νεοφιλελεύθερο πείραμα 
ξεκινά. Ο συνεταιρισμός αυτός, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το 
Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού. 
       Αυτή λοιπόν είναι η φάκα. Και το τυρί… είναι η «διάσωση» των 
εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται αναγκαστικά να συντηρήσουν το πείραμα. 
Υποταγή, λοιπόν, ή εργασιακός θάνατος!  
       Τον εκβιασμό αυτόν θα υποστούν τώρα και οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Ή υποτάσσονται στο υβρίδιο των ΚΟΙΝΣΕΠ ή ρίχνονται και 
αυτοί στον Καιάδα της ανεργίας.  
Η Δημοτική Αρχή, αν είναι ειλικρινής, οφείλει:  
►  Να σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους και να τους στηρίξει με κάθε τρόπο.  
►  Να μπει μπροστά μαζί με τους, και να παλέψει με όρους αγώνα και όχι με όρους 
δημοσίων σχέσεων. 
►  Να αντισταθεί στα σχέδια διάλυσης του κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης. 
 
Β)  ΑΜΕΑ. 
 
 

Τα άτομα με αναπηρίες, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην πόλη μας. 
Η προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους θα αποτελέσει κυρίαρχο στοιχείο σε 
σχετικές δράσεις μας. 
► Στα δικαιολογητικά αδειοδότησης καταστήματος θα απαιτείται βεβαίωση ύπαρξης 
υποδομής προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ. 
► Διασφάλιση της ελευθερίας κίνησης των ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια, με την κατάλληλη 
ανακατασκευή τους με επαρκές πλάτος, με ράμπες κλπ.. 
► Αύξηση των θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ, στα διάφορα σημεία της πόλης. 
► Στη σκέψη μας είναι η δημιουργία ενός πακέτου τουριστικής προσφοράς για τα 
ΑΜΕΑ, στην παραλία, με παροχή, κατόπιν δημοπράτησης, στον σύλλογο τους, 
τμήματος παραλίας, όπου θα εγκατασταθούν πλήρεις υποδομές, για εξυπηρέτηση 
ΑΜΕΑ, συμπολιτών ή επισκεπτών. Έτσι και μια σημαντική τουριστική παράμετρος 
θα καλυφθεί, και θέσεις εργασίας για ΑΜΕΑ θα δημιουργηθούν, αλλά και οικονομική 
ενίσχυση στον σύλλογο θα αποκτηθεί. 
 
Γ) ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 
 
 

Τα παιδιά αποτελούν το μέλλον του τόπου και οφείλουμε να τους διασφαλίσουμε τις 
καλλίτερες προϋποθέσεις για την ζωή τους, τις σπουδές τους, και το περιβάλλον τους. 
● Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, είναι αναγκαίοι για την ανακούφιση των 
γονιών, οι οποίοι καλούνται να συμβιβάσουν τις εργασιακές υποχρεώσεις με την 
επιμέλεια,  ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. 
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Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι γονείς που θέλουν πρέπει να μπορούν να γράφουν 
τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, ανεξάρτητα αν η μητέρα φαίνεται ότι 
εργάζεται ή όχι. Και αυτό διότι άλλες δεν παίρνουν ένσημα και άλλες ψάχνουν 
για δουλειά χωρίς να βρίσκουν.  
Θα μελετήσουμε τις ανάγκες και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις 
αιτήσεις των εργαζομένων γονέων. 
Δυστυχώς οι κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων χρόνων έχουν καταφέρει την 
μείωση των θέσεων παιδικών σταθμών, κάτι που αρνούμαστε να αποδεχθούμε.  
●  Οι παιδότοποι, όπου τα παιδιά μας θα μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι, 
απαραίτητη παράμετρο της παιδικής ζωής, πρέπει να υπάρχουν σε κάθε γειτονιά της 
πόλης και σε κάθε οικισμό που υπάρχουν παιδιά. 
Είτε σε ελεύθερες οικοπεδικές επιφάνειες, είτε σε δημοτικούς κλειστούς χώρους, είτε 
σε αυλές σχολείων, είτε σε μισθωμένους ελεύθερους ή κλειστούς χώρους, οφείλουμε 
να ιδρύσουμε παιδότοπους και να τους προσφέρουμε δωρεάν στα παιδιά.  
 
Δ) ΝΕΟΛΑΙΑ 
 
Η νεολαία μας αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού του δήμου μας.  
Τα προβλήματα της είναι γνωστά και αναφέρονται στην ανεργία, στον ελεύθερο 
χρόνο, στην παιδεία – μόρφωση, κλπ. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την άποψή μας οφείλει να παρεμβαίνει, με βάση τις 
δυνατότητές της. 
Προτείνουμε, ως ένα δείγμα της αντίληψής μας, την ανάπτυξη των παρακάτω 
πρωτοβουλιών: 
► Λειτουργία επί της ουσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, με άμεση εκλογή, με 
παράλληλη θεσμοθέτηση σημαντικών αρμοδιοτήτων στα ζητήματα που τους 
αφορούν. 
► Εκστρατεία ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών και του αλκοολισμού και 
ενίσχυση της πρόληψης, σε συνεργασία με τον τοπικό ΟΚΑΝΑ και άλλους φορείς. 
Ενημέρωση των νέων για τα μεγάλα προβλήματα των μολυσματικών ασθενειών με 
κάθε πρόσφορο μέσον. (Ημερίδες, φυλλάδια κ. λ. π)  
► Διερεύνηση της δυνατότητας χορήγησης ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ σε νέους που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (π.χ. ανέργους). Με την κάρτα θα 
τους παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε εκδηλώσεις, δωρεάν ή με 
έκπτωση χορήγηση βιβλίων και γραφικής ύλης κ. λ. π 
► Να ενισχυθεί η ερασιτεχνική δημιουργία στα χωριά και οι τοπικοί 
πολιτιστικοί σύλλογοι. Να  ενισχυθούν οι  υπάρχουσες βιβλιοθήκες και παράλληλα 
να ιδρυθούν νέες.  
► Αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και πόρους του δήμου και 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, θα υλοποιηθούν τοπικά προγράμματα απασχόλησης. 
Δημοτικά έργα, προϋπολογισμού που επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση, θα 
ανατίθενται σε ομάδες νέων, για την απασχόληση τους. 
► Ασύρματο δίκτυο για internet σε όλο το Δήμο.  Ηλεκτρονική γραμμή 
παραπόνων και  καταγγελιών  για  την καταγραφή και τη διεκπεραίωση των 
λειτουργικών προβλημάτων του Δήμου. 
► Θεωρούμε πολύ σημαντική, για τους νέους ιδιαίτερα ανθρώπους, την προώθηση 
της ιδέας του εθελοντισμού σε μια σειρά θέματα (π.χ. περιβαλλοντικά, πολιτιστικά).  
 
Ε)  ΑΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
 
 

Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, 
όπου ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας στη χώρα μας καταρρέουν και όπου η ανεργία 
κορυφώνεται, υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι με διάθεση για δουλειά, που έχουν 
άθελά τους σπρωχτεί στο οικονομικό περιθώριο. Είναι ανάγκη ο Δήμος να κάνει ότι 
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μπορεί για να επιταχύνει την ένταξη αυτών των ανθρώπων στην παραγωγική 
διαδικασία. Παράλληλα ο Δήμος θα πρέπει να βοηθήσει του άπορους κατοίκους στην 
αντιμετώπιση των βασικών βιοτικών τους αναγκών.  
  Βάζουμε τους εξής στόχους για τους άπορους και άνεργους κατοίκους:  
●  Καταγραφή των μακροχρόνια άνεργων (άνεργοι πάνω από ένα χρόνο) και των 
οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων που χρειάζονται στήριξη.  
●  Προσλήψεις στις υπηρεσίες του Δήμου με κριτήριο τον χρόνο ανεργίας και 
την οικονομική κατάσταση, στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από τον ΑΣΕΠ. 
●  Καμία συμμετοχή του Δήμου σε τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, που έχουν 
στόχο το μοίρασμα της ανεργίας και τη μείωση του μισθολογικού κόστους. 
●  Έμπρακτη συμπαράσταση του Δήμου στις κινητοποιήσεις των κατοίκων 
ενάντια στην ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, τη διάλυση του ασφαλιστικού, την 
ελαστικοποίηση του ωραρίου, τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, τις 
ιδιωτικοποιήσεις πλουτοπαραγωγικών πηγών και κοινωνικών υπηρεσιών.  
 
12  μέτρα στήριξης για τους πολίτες που πλήττονται από την κρίση 
 

Ζούμε ημέρες κρίσης και οφείλουμε να λάβουμε άμεσα μέτρα στήριξης για τους 
κατοίκους του Δήμου Λευκάδας που πλήττονται άμεσα απ' την κρίση. 
   Προτείναμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Λευκάδας, τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων αρωγής των δημοτών που αντιμετωπίζουν το άμεσο οικονομικό πρόβλημα με 
τα νέα μέτρα. Είναι αυτονόητο ότι επιμένουμε σε αυτά και κάτω από τις νέες συνθήκες 
στο δήμο. 
Ειδικότερα, οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  
  1.   Μείωση δημοτικών τελών για τους ανέργους.  
  2. Κατάργηση των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και των 
συνδρομών στα προγράμματα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εκτός 
αυτών που διαθέτουν υψηλά εισοδήματα. 
  3. Διευκόλυνση των εργαζόμενων και ανέργων γυναικών με ανάπτυξη 
προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης τις απογευματινές ώρες,  
  4. Στελέχωση γραφείου ανέργων. Σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και τον ΟΑΕΔ. 
Διευκόλυνση ανέργων για ανεύρεση εργασίας, ένταξη τους σε επιδοτούμενα 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.  
  5.  Καμιά απόλυση εργαζόμενου από το δήμο μετά τη ψήφιση του «Καλλικράτη».  
  6. Στελέχωση εθελοντικής ιατρικής ομάδας για δωρεάν ιατρικούς προληπτικούς 
ελέγχους, σε  ανέργους και απόρους που χάνουν το δικαίωμα περίθαλψης στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΙΚΑ και του ΕΣΥ.  
  7. Ενίσχυση δημιουργίας ανταλλακτικών μορφών οικονομίας και δημιουργία 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας με στόχο τη διευκόλυνση των ανέργων και των 
απόρων.  
  8. Διερεύνηση δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα 
(κοινωνικού φαρμακείου, συσσίτια για απόρους κ.α.  
  9.  Αναστολή πληρωμής των χρεών προς τον δήμο -χωρίς προσαυξήσεις- των 
ανέργων και των απόρων συμπολιτών μας που δηλώνουν σχετική αδυναμία (με 
συγκεκριμένα κριτήρια).  
 10.  Κατάργηση για ανέργους του εισιτηρίου του Δημοτικού Κινηματογράφου. 
 11. Έκδοση «Κάρτας Κοινωνικής Συμπαράστασης» με δικαιούχους τους: 
συνταξιούχους του ΟΓΑ, Δικαιούχους του ΕΚΑΣ, Απόρους της Πρόνοιας, τρίτεκνες και 
πολύτεκνες οικογένειες και ΑΜΕΑ.  
Με την «Κάρτα Κοινωνικής Συμπαράστασης» θα παρέχονται προνομιακές τιμές και 
εκπτώσεις στους κατόχους της σε συνεργασία με την τοπική αγορά.  
 12. Στήριξη της τοπικής αγοράς με μέτρα και πρωτοβουλίες, όπως την πλήρη 
απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τρία χρόνια, στις τις νέες επιχειρήσεις που θα έχουν 
ως έδρα μη τουριστικά χωριά του Δήμου. 
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Μέσα από αυτές τις λειτουργίες και πολιτικές της η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίπλα 
και μαζί με τον πολίτη μπορεί να συγκροτεί απαντήσεις στην σκληρή του 
καθημερινότητα, να χτίζει υποδομές, να σχεδιάζει και να επιχειρεί βήματα στο μέλλον, 
να αλλάζει τους συσχετισμούς, να οργανώνει αντιστάσεις, να επιχειρεί υπερβάσεις.  
  
Β.9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
● Η υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων Βασιλικής και Καρυάς, 
δημιουργεί προβλήματα ανασφάλειας στους κατοίκους των τέως δήμων 
Απολλωνίων και Καρυάς. Ήδη η παραβατικότητα βαίνει αυξανόμενη στους πρώην 
αυτούς δήμους. 
Η διαφαινόμενη κατάργηση των τμημάτων αυτών (μετά τις εκλογές φυσικά), ελέω 
μνημονιακής πολιτικής, θα δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα στις περιοχές 
αυτές.  
Οφείλουμε και πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα πίεσης και να παλέψουμε με 
κάθε τρόπο για τη σωστή αστυνόμευση και την ασφάλεια, από το κοινό έγκλημα,  των 
κατοίκων. 
●  Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας δημιούργησε προβλήματα στο δήμο.  
Ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της δημοτικής αρχής που τώρα δεν υπάρχει. Η 
κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων, η παράνομη στάθμευση, το παραεμπόριο κ.α. 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επάρκεια από την ΕΛ. ΑΣ. 
Παράλληλα τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο στην αστυνόμευση.  
Η μείωση των εσόδων του δήμου είναι ήδη σημαντική και αναμένεται να αυξηθεί 
ακόμη περισσότερο. 
●  Οι σχολικοί φύλακες, εργαζόμενοι απαραίτητοι για την καλή κατάσταση των 
σχολικών κτιρίων και τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή 
λειτουργία των σχολείων, από τα τέλη Ιουλίου 2013 μπήκαν σε καθεστώς 
κινητικότητας - διαθεσιμότητας, ελέω μνημονίου. Σήμερα 1044 από αυτούς, που δεν 
επανατοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις, θα οδηγηθούν εκτός δημοσίου. 
Η απόφαση της κυβέρνησης είναι άδικη και έωλη. Ήδη πολλά δικαστήρια, μεταξύ 
αυτών και της Λευκάδας, δικαίωσαν την προσφυγή τους. 
Θεωρούμε την επανατοποθέτησή τους απαραίτητη, για τη σωστή λειτουργία 
των σχολείων και την ασφάλεια των παιδιών μας. 
 
Β.10. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
       Για μας είναι σαφές ότι εκτός των τεράστιων πολιτικών ευθυνών, όσων 
άσκησαν εξουσία σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει και η ατομική ευθύνη των 
πολιτών που ασπάσθηκαν (ένα κομμάτι τους το ασπάζεται ακόμα) αντιλήψεις, 
λογικές και νοοτροπίες, οι οποίες δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στο 
τόπο μας. (π.χ. πελατειακές σχέσεις, ανάθεση στους όποιους εκλέγονται για τη λύση 
των προβλημάτων, μειωμένη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος, κ.λπ.). 
       Στον αντίποδα αυτών των απόψεων, εμείς προβάλλουμε τη συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά και την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από τη 
μεριά μας, για την αλλαγή τέτοιων αντιλήψεων. 
 
 

Γ. ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
 
Θα κάνουμε μια καταγραφή των κυριοτέρων προβλημάτων των πρώην δήμων και 
κοινοτήτων του νησιού, που αποτελούν τον νέο δήμο της Λευκάδας.  
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Θέλουμε εξ αρχής να τονίζουμε ότι: 
α) Η κατανομή των αυτοτελών πόρων, στις δημοτικές ενότητες του δήμου, θα γίνει 
χωρίς διακρίσεις και με τον πλέον δίκαιο τρόπο. 
β) Κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα θα έχει κάθε χρόνο στη διάθεσή της ένα 
μικρό χρηματικό ποσό, προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί κάποιες από τις 
άμεσες ανάγκες της 
γ) Βασική προτεραιότητά μας σαν νέα δημοτική αρχή, και οι προσπάθειές μας εκεί θα 
τείνουν, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του δήμου. Αυτό 
σημαίνει ότι θα ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για τα μεγάλα έργα μα και για τα 
«ασήμαντα» και «μικρά», που βελτιώνουν τη ζωή όλων μας (π.χ. ύδρευση, 
καθαριότητα, φωτισμός, δρόμοι πρόσβασης κ.λ.π)  
δ) Οι αγροτικοί δρόμοι μπορούν και πρέπει να παραμένουν καθαροί και ανοιχτοί 
και αυτό είναι στις προτεραιότητές μας. 
ε)  Σαν  δημοτική θα βρισκόμαστε κοντά στους πολίτες και στις ανάγκες τους, όπου 
και αν κατοικούν. Θεωρούμε αδιανόητο να διαχωρίζουμε τους δημότες σε 
κατηγορίες, αναλόγως με το που κατοικούν.  
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 
 
►  Το Κέντρο Υγείας Βασιλικής οδηγείται σε κλείσιμο, αφού, παρά την τεράστια 
προσπάθεια που καταβάλει το δραματικά μειωμένο προσωπικό, ανταποκρίνεται με 
δυσκολία.  
Απαιτείται άμεση έγκριση του νέου οργανισμού που εκκρεμεί χρόνια τώρα και άμεση 
πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. 
►  Η υποστελέχωση και τα σχέδια για κλείσιμο του Α.Τ. Βασιλικής, δημιουργεί 
τεράστια προβλήματα ανασφάλειας στους κατοίκους του τέως δήμου. Τα 
κρούσματα παράνομων πράξεων είναι συχνά. Οφείλουμε και πρέπει να εξαντλήσουμε 
κάθε δυνατότητα πίεσης και να παλέψουμε με κάθε τρόπο για τη σωστή αστυνόμευση 
της περιοχής και την προστασία των κατοίκων. 
►  Στο πλαίσιο της πρότασής μας, για μελέτη διαχείρισης των υδάτινων πόρων 
του νομού, να ενταχθεί και η αξιοποίηση των υδάτων της περιοχής, για την ύδρευση 
κοινοτήτων, στα όρια του δήμου, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. 
►  Παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής του τουριστικού αγκυροβολίου στο 
λιμάνι της Βασιλικής. 
►  Διερεύνηση αντίστοιχης  μελέτης για τα Σύβοτα. 
►  Διάνοιξη περιφερειακού δρόμου στη Βασιλική.  
►  Να βελτιωθεί η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της Βασιλικής και να 
μελετηθεί η ένταξη και άλλων κοινοτήτων στο βιολογικό. 
►  Να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την αποχέτευση στα Σύβοτα. 
►  Στον κάμπο Αγ. Πέτρου – Βασιλικής – Κοντάραινας – Σύβρου, υπάρχει ακόμη 
το αγροτικό στοιχείο και πρέπει να παραμείνει. Είναι απαραίτητες κάποιες  
παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση.  
Το υπάρχον δίκτυο, που είναι σε εγκατάλειψη, χρειάζεται επέκταση και 
συντήρηση.  
Είναι στις προθέσεις μας να διεκδικήσουμε την κατασκευή λιμνοδεξαμενής,  που 
είχε αναγγελθεί από το κράτος.  
► Βελτίωση του δρόμου για το Πόρτο Κατσίκι, μελέτη διαμόρφωσης του χώρου.  
► Να βελτιωθεί η πρόσβαση στις παραλίες του Δυτικού άξονα (Γυαλός Δραγάνου, 
Εγκρεμνοί, κ.α). Διαμόρφωση – αξιοποίηση του χώρου των παραλιών. 
► Να εξασφαλιστούν επαρκείς χώροι στάθμευσης, στις κοινότητες που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες (π.χ. Αθάνι, κ.α.). 
► Να διερευνηθεί η χρηματοδότηση του έργου «Δρόμος Μαραντοχώρι – 
Αμμούσσω – Αγιοφύλι – Βασιλική». 
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►  Να γίνει μελέτη για την καλύτερη προσβασιμότητα στις πιο απομονωμένες 
τοπικές κοινότητες. 
►  Τα ορεινά χωριά της δημοτικής ενότητας (Άγιος Πέτρος- Άγιος Ηλίας- Σύβρος – 
Βουρνικάς- Χορτάτα- Μανάση/Νικολί- Αθάνι- Δράγανο- Κομηλιό- Εύγηρος)  
βρίσκονται σε εγκατάλειψη. Θεωρούμε απαραίτητες παρεμβάσεις σε αυτά με 
ταυτόχρονη ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών τους στοιχείων ώστε να γίνουν 
περισσότερο επισκέψιμα.    
► Να διατηρηθούν και να εμπλουτιστούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 
κοινότητες (π.χ. καρναβάλι Μαραντοχώρι, κ.λπ.). 
►  Να προστατευτεί και να αξιοποιηθεί τουριστικά η λίμνη Μαραντοχωρίου. 
►  Δημιουργία Ενιαίου Σχολικού Κέντρου. 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
Ο δήμος Ελλομένου με όχημα το Νυδρί πρωτοστατεί στον τομέα του τουρισμού στο 
νησί. Δυστυχώς η άναρχη ανάπτυξη, η έλλειψη σχεδιασμού, τα οικονομικά 
συμφέροντα, οι πολιτικές παρεμβάσεις και οι «πελατειακές σχέσεις», οδήγησαν σε μια 
δύσκολα αντιστρέψιμη κατάσταση την περιοχή.   
Άμεσα απαιτείται:  
►  Να ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης σε Νυδρί – Μεγάλο Αυλάκι – Περιγιάλι 
καθώς και η διάνοιξη βασικών (κάθετων) δρόμων. 
►  Η ολοκλήρωση και η σωστή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και η 
επέκταση της αποχέτευσης σε Γένι – Δεσίμι – Κατωχώρι - Πόρο. 
►  Η ολοκλήρωση της αποχέτευσης στον οικισμό του Περιγιαλίου (από το δρόμο 
προς θάλασσα κυρίως). 
►  Να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μαρίνας ή οργανωμένου τουριστικού 
λιμανιού στο Βλυχό. 
► Να οργανωθεί η παραλία της Ρούδας στον Πόρο, το λιμάνι και ο κεντρικός 
δρόμος και να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας τουριστικού καταφυγίου σκαφών. 
►  Να αναπτυχθούν οι λιγότερο τουριστικές κοινότητες (Πλατύστομα- Βαυκερή-  
Νιοχώρι/Παλιοκατούνα- Χαραδιάτικα- Κατωχώρι- Φτερνό), με πρωτοβουλίες 
προώθησης τουρισμού και παρεμβάσεις έργων προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η 
ανάδειξη μοναστηριών και παραδοσιακών - πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η 
αξιοποίηση των χώρων των παλαιών δημοτικών σχολείων, κ.α.. 
► Η σύνταξη και η επικαιροποίηση μελετών για πεζοδρομήσεις - πεζοδρόμια – 
προσόψεις κτιρίων και η εφαρμογή της μέσα από κοινοτικά προγράμματα. 
►   Να ολοκληρωθεί ο Περιφερειακός δρόμος στο Νυδρί. 
►  Η μελέτη για τα λιμάνια και η διαμόρφωση παραλιακών χώρων σε Περιγιάλι 
– Νυδρί – Μεγάλο Αυλάκι. Τμηματική εφαρμογή της μελέτης. Στο Λιμάνι του Νυδρίου 
να γίνουν διευθετήσεις, ύστερα από μελέτη, ώστε να γίνει περισσότερο λειτουργικό.  
►  Να υλοποιηθεί το σχέδιο για την κατασκευή προβλητών στο Νυδρί (το σχέδιο F 
όπως είναι γνωστό), που θα δίνουν τη δυνατότητα ελλιμενισμού μεγάλων σκαφών. 
► Να εξασφαλιστούν επαρκείς χώροι στάθμευσης, κυρίως στο Νυδρί, τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 
► Να αξιοποιηθούν οι Καταρράκτες και να αποτελέσουν ένα πρότυπο χώρο 
αναψυχής 
► Να δημιουργηθεί με ήπια παρέμβαση παραλιακός δρόμος περιπάτου (ξύλινη 
κατασκευή),  που θα συνδέει το Νυδρί με το Περιγιάλι 
► Να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας αθλητικού κέντρου και χώρου 
αναψυχής στο Βλυχό, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο. 
►  Να δημιουργηθεί οργανωμένος παιδότοπος – παιδική χαρά σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος  υπ’ αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ B’ 931/18-5-2009) 
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►  Να αξιοποιηθούν τα κλειστά δημοτικά σχολεία (π.χ. της Ράχης) ως Κ.Η.Φ.Η, 
Κ.Α.Π.Η ή μουσεία.  
►  Να διευκολύνονται τα άτομα με ειδικές ικανότητες (Α.Μ.Ε.Α) στην πρόσβασή 
τους στις παραλίες, με ειδικές κατασκευές σε αυτές. 
► Να τοποθετηθεί πλαστικός τάπητας στο γήπεδο του Νυδρίου, ώστε να καταστεί 
λειτουργικό για όλους! 
►  Να κατασκευαστεί γήπεδο beach volley στο Νυδρί. 
► Να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης του Περιγιαλιού - Νυδρίου – Μεγάλου 
Αυλακιού - Βλυχού σε πρόγραμμα υπογειοποίησης κάδων. 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 
 

Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού όμως και οι λανθασμένες επιλογές (κεντρικές και 
τοπικές) οδήγησαν την Ορεινή Λευκάδα στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυξης, 
στην πολιτιστική απομόνωση και ουσιαστικά στα πρόθυρα της ερήμωσης. 
Τα προβλήματα παραμένουν ακέραια με τον πληθυσμό να μειώνεται δραματικά και να 
γερνάει, τη γεωργία να καταρρέει και την ύπαιθρο να λογκώνει.  
Από ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της ορεινής περιοχής θα αποκομίσει οφέλη όλος 
ο νομός.  
Απαιτείται: 
► Κατασκευή του εγκάρσιου οδικού άξονα και «άνοιγμα» της ορεινής Λευκάδας 
προς τις παραλίες παίρνοντας υπόψη πολύ σοβαρά τη χάραξη και τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει στο περιβάλλον.  
Σχεδιάζεται και εξαγγέλλεται μισός. Ξεκινά από τη Βαυκερή και να καταλήγει στα 
Ασπρογερακάτα. 
Σχεδιάζουν να περνά πάνω από την Καρυά και  μέσα από τους Πηγαδισάνους. Έτσι 
όμως ανεβαίνει το κόστος και γίνεται απαγορευτική η υλοποίησή του.  
Θεωρούμε ότι στο σχεδιασμό  πρέπει: 
α)  Να ξεκινά από το Νυδρί και να καταλήγει στον Άγιο Νικήτα 
β) Να περνά κάτω από την Καρυά, μέσα από το λιβάδι, με παράκαμψη προς την 
Καρυά. 
Έτσι και πιο λειτουργικός θα είναι και το κόστος του περιορίζεται σημαντικά, άρα είναι 
έργο υλοποιήσιμο, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής μας. 
γ)  Να εξεταστεί η πιθανότητα, ώστε η χάραξή του από Σφακιώτες προς Άγιο Νικήτα, 
να γίνει από το δρόμο που βρίσκεται κοντά στο πρώην εργοστάσιο «Καλλιμάνη». 
► Η ορεινή Λευκάδα στερείται αποχέτευσης και Βιολογικού. Είναι απαραίτητη η 
κατασκευή αποχέτευσης και κοινού βιολογικού καθαρισμού στις δημοτικές 
ενότητες Καρυάς και Σφακιωτών.  
►  Άρδευση του οροπεδίου της Καρυάς και των Σφακιωτών που θα μπορούσε 
να δώσει μια ανάσα στην αγροτική παραγωγή και στο εισόδημα των αγροτών. 
Συντήρηση και λειτουργία της λιμνοδεξαμενής. Θεωρούμε αυτονόητη την προσπάθεια 
να περισωθεί και να αξιοποιηθεί το έργο προς όφελος των αγροτών της περιοχής, σε 
συνδυασμό και με άλλες ενέργειες (αναδασμοί, κ.λ.π.).Ο κάμπος μπορεί και πρέπει να 
αναπτυχθεί και να γίνει πόλος έλξης νέων κυρίως ανθρώπων. 
► Πυροπροστασία και πρόληψη για πλημμύρες (Αναλυτικά στο τμήμα του 
προγράμματος  Β2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ). Απαιτείται μόνιμη 
παρουσία πυροσβεστικού οχήματος στην ορεινή Λευκάδα, αντικατάσταση των 
περιεχομένων των πυροσβεστικών φωλιών (μάνικες – κλειδιά) κ.α. 
►  Η υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Καρυάς, δημιουργεί 
προβλήματα ανασφάλειας στους κατοίκους του τέως δήμου. Πολύ περισσότερο 
αν προχωρήσουν τα σχέδιά τους (μετά τις εκλογές) για κατάργηση του. 
Οφείλουμε και πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα πίεσης και να παλέψουμε με 
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κάθε τρόπο για τη σωστή αστυνόμευση της περιοχής και την ασφάλεια, από το κοινό 
έγκλημα,  των κατοίκων. 
►  Δημιουργία ενός επαγγελματικού πυρήνα πληροφόρησης και εκπαίδευσης 
των αγροτών σε εθελοντική βάση (οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, 
ενημερωτικών συνδιαλέξεων κλπ.). 
► Σταδιακή επίλυση της παροχέτευσης των όμβριων υδάτων, τόσο ορισμένων 
ασφαλτοστρωμένων, όσο και κυρίως, αγροτικών δρόμων, σε κρίσιμα σημεία.  
►  Σηματοδότηση του οδικού δικτύου και των οικισμών (πινακίδες και 
καθρέπτες). 
► Δημιουργία οικοτουριστικών μονάδων, ύπαρξη πολιτιστικοτουριστικών 
δράσεων.  
►  Ανάδειξη και συντήρηση των περιπατητικών διαδρομών (μονοπάτια) και των 
βασικότερων μνημείων της φύσης (π.χ. Βόλτοι στην Εγκλουβή, γεφύρια κ.α).  
► Δημιουργία Κέντρου Νεολαίας με διάφορα παιχνίδια κλειστού (πινγκ-πονγκ. 
σκάκι κλπ.) και ανοιχτού χώρου και με στοιχειώδη πληροφοριακή υποδομή και 
διασύνδεση στο Διαδίκτυο.  
► Ανάπλαση των δυο βασικότερων εισόδων του οικισμού της Καρυάς.  
Παρεμβάσεις δηλαδή που θα βελτιώσουν την εικόνα και περιλαμβάνουν 
ηλεκτροφωτισμό, πεζοδρόμηση, τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων (παγκάκια). 
►  Συντήρηση και αξιοποίηση τω δημοτικών γηπέδων ( 5x5 και ποδοσφαίρου). 
►  Δημοτική υποστήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών προς στοιχειώδη τυποποίηση 
εγχώριων προϊόντων ποιότητας. 
► Κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση της δημοτικής ιδιοκτησίας για στέγαση 
πολιτισμικών εκδηλώσεων, χώρους στάθμευσης, πρωτοποριακά γεωργικά 
προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα και αναψυχή. 
► Αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο του παραδοσιακού κεντήματος της 
Καρυάς και να γίνει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθεί η παράδοση.  
►  Έκδοση και διανομή τουριστικού οδηγού για τις ορεινές περιοχές. 
► Προστασία των εγκαταστάσεων της πρώην βάσης από το πλιάτσικο και 
διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης του χώρου. 
►  Αξιοποίηση και ανάπτυξη, το επίπεδο της ενημέρωσης, του δημοτικού 
ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει με οικονομική αυτονομία 
και να είναι και κερδοφόρος! 
►  Να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του ΚΗΦΗ Καρυάς για περισσότερη 
κοινωνική προσφορά στους ηλικιωμένους.  
►  Να στηριχθούν και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της περιοχής.  
► Ευαισθητοποίηση των αποδήμων για τον τόπο τους. Οι απόδημοι μπορούν 
πολλαπλώς να συμβάλουν στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του χώρου και με έμψυχο υλικό και με 
χρήματα. 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 
 

► Ολοκλήρωση των έργων κατασκευής της αποχέτευσης των παραλιακών 
κοινοτήτων (Λυγιά, Νικιάνα) και Απόλπαινας, Φρυνίου, Τσουκαλάδων. Η 
αποπεράτωση των έργων είναι στις προτεραιότητές μας. 
►  Ολοκλήρωση σχεδίου πόλης Λυγιάς – Καρυωτών. 
►  Επιδιώκουμε την οριστική λύση του προβλήματος του Κτηματολογίου και θα 
την διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο. 
► Να διανοιχθούν ή να αποπερατωθούν οι δρόμοι πρόσβασης στη θάλασσα, στον 
οικισμό Νικιάνας.  
►  Καταγραφή – χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης στους Τσουκαλάδες. 
►  Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στους Καρυώτες. 
►  Αντικατάσταση όλων των σωλήνων ύδρευσης από αμίαντο. 
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► Μελέτη – έργα αποκατάστασης και καθαρισμού, για την προστασία του 
διαύλου. 
► Αποκατάσταση των διαβρωμένων δυτικών ακτών και ιδιαίτερα της παραλίας 
του Αι Γιάννη. Σύνταξη ακτομηχανικών μελετών, το συντομότερο δυνατόν 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενίσχυσή τους με άμμο. 
►   Ενίσχυση και των ανατολικών παραλιών με άμμο. 
►  Προστασία και ήπια αξιοποίηση των Σκάρων. Η πρότασή μας από 5/11/2008 
έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο. Η απερχόμενη δημοτική αρχή, 
παρά τα μεγάλα της λόγια, δεν τόλμησε να κάνει την όποια παρέμβαση στην 
ασυδοσία που καταστρέφει το ιστορικό δάσος! 
►  Να αξιοποιηθεί η περιοχή του Αλεξάνδρου και των Κολυβάτων, περιοχές 
όμορφες μα εγκαταλελειμμένες. 
►  Μελέτη – κατασκευή οικολογικού πάρκου, μουσείου και ήπιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων στις Αλυκές Αλεξάνδρου. 
►  Κατασκευή αγκυροβολίου (πλωτή εξέδρα) μικρών σκαφών στους Καρυώτες.  
► Μικροζωνικές μελέτες  (αφορούν στην προστασία από τη σεισμική 
δραστηριότητα). 
►  Μελέτη – διαμόρφωση οργανωμένου χώρου εκτάκτων αναγκών (χώρος 
υποδοχής μετά από φυσικές καταστροφές) 
►  Διαμόρφωση της παραλίας της πόλης. 
►  Κατασκευή δύο δημοτικών τουαλετών στην πόλη. 
►  Να αξιοποιηθεί η περιοχή του Κούλμου (Κυκλώπεια τείχη) και να αναδειχθεί ο 
αρχαιολογικός του χώρος, με σεβασμό στις περιουσίες των κατοίκων. Να αξιοποιηθεί 
το πιλοτικό δορυφορικό πρόγραμμα,  το οποίο έχει καταγράψει τα αρχαία της 
περιοχής από το 2003 και το οποίο, ύστερα από παρέμβασή μας, γνώριζαν οι τοπικοί 
άρχοντες, αλλά αδιαφόρησαν. 
►   Αξιοποίηση Κάστρου Λευκάδας. 
► Αξιοποίηση των φυσικών φαινομένων (αέρας κ.λ.π) για ανάδειξη εναλλακτικών 
μορφών άθλησης και τουρισμού (π.χ. πίστες kitesurf, windsurf στον Αι Γιάννη). 
►  Οι όποιες παρεμβάσεις στην περιοχή της Γύρας – Αι Γιάννη, που αφορούν 
στην ανάπτυξή της, να γίνουν με ήπιες μορφές και σεβασμό στη φυσική της ομορφιά. 
►  Απαιτείται επέκταση του νεκροταφείου στη Νικιάνα. 
► Κατασκευή παιδικών χαρών και χώρων άθλησης στις κοινότητες (Νικιάνα, 
κ.λπ.) 
►  Μελέτη – έργα προσβασιμότητας στο Φαράγγι της Μέλισσας.  
►  Είναι απαραίτητο να προστατευτούν τα δάση της Φανερωμένης και το 
πράσινο της ευρύτερης περιοχής (Φρύνι), της Απόλπαινας, των Τσουκαλάδων, 
του Αγίου Νικήτα, του Καλαμιτσίου, των Σκάρων κ.α. 
►  Αξιοποίηση της περιοχής «Πευκούλια» - πρόσβαση στην παραλία από 
δημόσιο χώρο. Υπάρχει απόφαση, ύστερα από πρότασή μας, του δημοτικού 
Συμβουλίου του τ. δήμου Λευκάδας η οποία δεν υλοποιήθηκε. 
►  Προσβάσεις στις παραλίες από Λαγκάδα μέχρι Άγιο Νικήτα. 
►  Βελτίωση και διάνοιξη δρόμων πρόσβασης στις παραλίες Καλαμιτσίου. 
►  Μελέτη – αξιοποίηση χώρου δημοτικού σχολείου στο Καλαμίτσι. 
► Μελέτη – κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση – απόκρυψη χώρου νταμαριού 
Απολπαίνης» (να διερευνηθεί η δυνατότητα αγοράς του χώρου). 
►  Να αξιοποιηθεί το σχολείο των  Τσουκαλάδων σαν Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης ή Εκπαίδευσης. 
►  Βελτίωση γηπέδου Τσουκαλάδων. 
►  Ολοκλήρωση του οστεοφυλακείου Λευκάδας. 
►  Διερεύνηση δυνατότητας για δημοτική συγκοινωνία. 
► Να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα χαντάκια ομβρίων (σούδες) 
και η πολιτική του δήμου να απαγορεύει το κλείσιμό τους. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 
 

Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού όμως και οι λανθασμένες επιλογές (κεντρικές και 
τοπικές) οδήγησαν την Ορεινή Λευκάδα στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυξης, 
στην πολιτιστική απομόνωση και ουσιαστικά στα πρόθυρα της ερήμωσης. 
Τα προβλήματα παραμένουν ακέραια με τον πληθυσμό να μειώνεται δραματικά και να 
γερνάει, τη γεωργία να καταρρέει και την ύπαιθρο να λογκώνει..  
Από ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της ορεινής περιοχής θα αποκομίσει οφέλη όλος 
ο νομός.  
► Κατασκευή του εγκάρσιου οδικού άξονα και «άνοιγμα» της ορεινής Λευκάδας 
προς τις παραλίες παίρνοντας υπόψη πολύ σοβαρά τη χάραξη και τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει στο περιβάλλον.  
Σχεδιάζεται και εξαγγέλλεται μισός. Ξεκινά από τη Βαυκερή και να καταλήγει στα 
Ασπρογερακάτα. 
Σχεδιάζουν να περνά πάνω από την Καρυά και  μέσα από τους Πηγαδισάνους. Έτσι 
όμως ανεβαίνει το κόστος και γίνεται απαγορευτική η υλοποίησή του.  
Θεωρούμε ότι στο σχεδιασμό  πρέπει: 
α)  Να ξεκινά από το Νυδρί και να καταλήγει στον Άγιο Νικήτα 
β) Να περνά κάτω από την Καρυά, μέσα από το λιβάδι, με παράκαμψη προς την 
Καρυά. 
Έτσι και πιο λειτουργικός θα είναι και το κόστος του περιορίζεται σημαντικά, άρα είναι 
έργο υλοποιήσιμο, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής μας. 
γ)  Να εξεταστεί η πιθανότητα, ώστε η χάραξή του από Σφακιώτες προς Άγιο Νικήτα, 
να γίνει από το δρόμο που βρίσκεται κοντά στο πρώην εργοστάσιο «Καλλιμάνη». 
► Η ορεινή Λευκάδα στερείται αποχέτευσης και Βιολογικού. Είναι απαραίτητη η 
κατασκευή αποχέτευσης και κοινού βιολογικού καθαρισμού στις δημοτικές 
ενότητες Καρυάς και Σφακιωτών  
►  Επιδιώκουμε την οριστική λύση του προβλήματος του Κτηματολογίου και θα 
την διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο. 
► Δημιουργία οικοτουριστικών μονάδων, ύπαρξη πολιτιστικοτουριστικών 
δράσεων.  
►  Άρδευση του οροπεδίου της Καρυάς και των Σφακιωτών που θα μπορούσε 
να δώσει μια ανάσα στην αγροτική παραγωγή και στο εισόδημα των αγροτών. 
Συντήρηση και λειτουργία της λιμνοδεξαμενής.  
►   Να αποπερατωθεί και να αξιοποιηθεί το πρώην δημαρχείο Σφακιωτών. 
► Πυροπροστασία και πρόληψη για πλημμύρες (Αναλυτικά στο τμήμα του 
προγράμματος  Β2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ). Απαιτείται μόνιμη 
παρουσία πυροσβεστικού οχήματος στην ορεινή Λευκάδα, αντικατάσταση των 
περιεχομένων των πυροσβεστικών φωλιών (μάνικες – κλειδιά) κ.α. 
► Σταδιακή επίλυση της παροχέτευσης των όμβριων υδάτων, τόσο ορισμένων 
ασφαλτοστρωμένων, όσο και κυρίως, αγροτικών δρόμων, σε κρίσιμα σημεία.  
► Κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση της δημοτικής ιδιοκτησίας για στέγαση 
πολιτισμικών εκδηλώσεων, χώρους στάθμευσης, πρωτοποριακά γεωργικά 
προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα και αναψυχή. 
►  Σηματοδότηση του οδικού δικτύου και των οικισμών (πινακίδες και 
καθρέπτες). 
►  Συντήρηση και αξιοποίηση τω δημοτικών γηπέδων ( 5x5 και ποδοσφαίρου). 
►  Δημιουργία ενός επαγγελματικού πυρήνα πληροφόρησης και εκπαίδευσης 
των αγροτών σε εθελοντική βάση (οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, 
ενημερωτικών συνδιαλέξεων κλπ.). 
►  Δημοτική υποστήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών προς στοιχειώδη τυποποίηση 
εγχώριων προϊόντων ποιότητας. 
► Έκδοση και διανομή τουριστικού οδηγού για τις ορεινές περιοχές. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ 
 
Ο Κάλαμος και ο Καστός, δύο πανέμορφα νησάκια, με μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης, 
δυστυχώς έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί. Είναι φανερή η έλλειψη βασικών, και 
απαραίτητων για την ανάπτυξη, υποδομών 
 
► Το Χωροταξικό των  ιχθυοκαλλιεργειών που τα καταστρέφουν, δεν πρέπει να 
ισχύσει! Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση. 
► Διεκδικούμε την ακτοπλοϊκή ενδοεπικοινωνία του Καλάμου και του Καστού με 
τη Λευκάδα, μια φορά την εβδομάδα.  
► Θεωρούμε απαραίτητη την κατασκευή δεύτερου αγωγού ύδρευσης  για την 
απρόσκοπτη υδροδότηση τους. 
► Θα μελετήσουμε τη δυνατότητα γεώτρησης σε οικόπεδο στο Μύτικα, στο οποίο 
τα νησιά είναι συνιδιοκτήτες, όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης ικανού αποθέματος 
νερού, που θα λύσει εν όλω ή εν μέρει το πρόβλημα υδροδότησης των νησιών αλλά 
και του Μύτικα. 
► Για την επικοινωνία των κατοίκων των νησιών με τη Λευκάδα, θα εξαντλήσουμε 
κάθε δυνατότητα προκειμένου να επιτευχθεί καθημερινή οδική συγκοινωνία 
Μύτικας – Λευκάδα.  
 
                                          ΚΑΛΑΜΟΣ 
 

► Θα αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στο χωροταξικό των 
ιχθυοκαλλιεργειών που προωθείται από την κυβέρνηση και καταστρέφει τους 
επαγγελματίες ψαράδες (αλλά και τον τουρισμό) στο νησί. 
►  Το σπάνιο πευκοδάσος πρέπει να προστατευτεί. 
► Τα δρομολόγια παρά τις επιδοτούμενες γραμμές είναι λίγα και άβολα. Είναι 
απαραίτητη η δρομολόγηση Ferry Boat. 
► Οι κάτοικοι του νησιού πρέπει να εξυπηρετούνται χωρίς ταλαιπωρία, σε ότι αφορά 
στην τεχνική υποστήριξη (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος). 
► Να γίνει βελτίωση του λιμανιού και της λειτουργικότητάς του. 
► Ολοκλήρωση του έργου του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων    
(Σ.Μ.Α.) και αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α.. 
► Είναι απαραίτητη η κατασκευή ελικοδρομίου για έκτακτες ανάγκες. Ο 
πληθυσμός είναι γερασμένος και η πρόσβαση στο νησί δύσκολη, τους χειμερινούς 
ιδίως μήνες. 
► Το Καστρομονάστηρο της Επισκοπής πρέπει να συντηρηθεί και να αξιοποιηθεί 
ως τουριστικό αξιοθέατο.   
► Διάνοιξη, σήμανση και ανάδειξη μονοπατιών, για τουριστική αξιοποίηση.       
► Υπάρχει φανερή έλλειψη παιδότοπου και γηπέδων άθλησης. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν δεκάδες παιδιά και νέοι στο νησί, χωρίς διέξοδο.     
 
                                                    ΚΑΣΤΟΣ 
 
► Θα αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στο χωροταξικό των 
ιχθυοκαλλιεργειών που προωθείται από την κυβέρνηση και καταστρέφει τους 
επαγγελματίες ψαράδες (αλλά και τον τουρισμό) στο νησί. 
► Ο Καστός είναι απομονωμένος όχι μόνο το χειμώνα μα και το καλοκαίρι. Οι 
κάτοικοι δεν πρέπει να αισθάνονται παγιδευμένοι τους χειμερινούς μήνες. Ένα 
δρομολόγιο την ημέρα (χωρίς επιστροφή) δεν βοηθά τους μονίμως διαμένοντες, αλλά 
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και την ανάπτυξη του νησιού. Πρώτο βήμα η αποκατάσταση συχνότερης 
συγκοινωνίας.  
► Το λιμάνι χρειάζεται άμεση παρέμβαση.  Απαιτείται η οργάνωσή του (παροχή 
νερού, κ.λπ.) και η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για να δένουν περισσότερα σκάφη. 
► Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της απρόσκοπτης υδροδότησης. 
► Άμεσα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) και της αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α.. 
► Στο νησί μπορούν να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και προς 
τούτο είναι απαραίτητη μια μελέτη και συγκεκριμένες παρεμβάσεις. 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ «ΠΕΛΑΤΩΝ» 
 
Συνδημότες και συνδημότισσες 
 
Η Αυτοδιοίκηση είναι ο μοναδικός θεσμός που στέκεται δίπλα στον πολίτη στην 
καθημερινότητα και στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.  
Θα πρέπει με συντονισμένες και προγραμματισμένες πολιτικές να αποκτήσει και πάλι 
την εμπιστοσύνη των πολιτών, να αποτελέσει φορέα κοινωνικής πολιτικής και 
αναδιανομής του κοινωνικού πλούτου, πρωταγωνιστή στην αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης και βασικό αναπτυξιακό στήριγμα του τοπικού και 
περιφερειακού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα. 
Η υπεράσπιση της συνδέεται με την υπεράσπιση της ίδιας της κοινωνίας και 
της δημοκρατίας, γι' αυτό και πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις και οι αιρετοί να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. 
Πάνω απ' όλα βεβαίως είναι κρίσιμο να πάρουν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες τις 
τύχες τους στα χέρια τους, προσδίδοντας στην Αυτοδιοίκηση το ουσιαστικό της 
περιεχόμενο. 
Οφείλουμε όλοι να αγωνιστούμε για να σταθεί η κοινωνία ξανά στα πόδια της και η 
Αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητη, να μπορέσει να δώσει πάλι τον τόνο της ελπίδας και 
της αισιοδοξίας. 
Από το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου θα εξαρτηθεί το αν θα 
αναδειχθεί σε θεσμό δημοκρατικής, λαϊκής εξουσίας.  
Θα κρίνει αν θα συνεχιστεί η υπάρχουσα κατάσταση ή αν, αντιθέτως, η 
αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει φορέα αναπτυξιακής - παραγωγικής και 
κοινωνικής – ανασυγκρότησης και βασικό παράγοντα στήριξης του κοινωνικού 
κράτους . 
Απεγκλωβίζοντας την αυτοδιοίκηση από την κομματικοποίηση, τον κυβερνητικό 
εναγκαλισμό και τις πρακτικές πελατειακού κράτους, δίνουμε νέο στίγμα στον θεσμό, 
επιτρέπουμε στους πολίτες να εμπλακούν στη συλλογική διαχείριση των κοινών, να 
παρέμβουν πολιτικά στην τοπική διακυβέρνηση και να καθορίσουν επιλογές και 
αποφάσεις.  
Με απλά λόγια, να καθορίσουν τη ζωή τους. 
 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ          ►        Το μέλλον μας 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                      ►        Η ανάσα μας 
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ      ►        Η ψυχή μας 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ                     ►       Η ανθρωπιά μας 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ        ►        Η ζωή μας 


