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Επερώτηση για τη Διαχείριση Αδέσποτων 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Κεφαλονιά, 
νησί για όλους", Αλέξανδρος Παντελειός, κατέθεσε 
επερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου, 
σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του 
Δήμου: 

“Κύριε Δήμαρχε, 

Στην 27η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αρ-
γοστολίου για το έτος 2021, η οποία έλαβε χώρα στις 8 
Νοεμβρίου 2021, δηλαδή πολύ περισσότερο από ένα 
χρόνο πριν, η παράταξή μας, «Κεφαλονιά, νησί για 
όλους» κατέθεσε πρόταση για τη διαχείριση των αδέ-
σποτων ζώων του Δήμου μας. 

Θυμίζουμε πως την πρόταση αυτή την καταθέσαμε με 
αφορμή την είδηση της χρηματοδότησης για τη δη-
μιουργία Καταφυγίου αδέσποτων στο Αργοστόλι, 
ύψους 416.829€, αλλά και στον απόηχο του 
«σφραγίσματος» του καταφυγίου που λειτουργεί στη 
Βι.Πε. 

Η πρότασή μας, περιλάμβανε τις ακόλουθες προτά-
σεις: 

1. Τη δημιουργία σελίδας υιοθεσιών υπό τη διαχεί-
ριση του Δήμου, για την καταγραφή των αδέ-
σποτων ζώων αλλά και τη δυνατότητα ενίσχυσης 
των φιλοζωικών σωματείων. 

2. Την προμήθεια microchip ηλεκτρονικής σήμαν-
σης από το Δήμο, με μικρό κόστος, για τη σήμαν-
ση των αδέσποτων με την εθελοντική συνδρομή 
ιδιωτών κτηνιάτρων του Δήμου μας. 

3. Την πρόσκληση της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιά-
τρων Ελλάδας για την οργάνωση δράσης στείρω-
σης και εμβολιασμού των αδέσποτων του κατα-
φυγίου. 

Η πρότασή μας αυτή ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από 
το δημοτικό συμβούλιο και έλαβε αριθμό απόφασης 
261/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ2946ΜΓΤΤ-Η2Τ) 

Στον χρόνο που έχει περάσει από τότε, περισσότερο 
από ένα έτος, δεν έχει υλοποιηθεί καμία ιστοσελίδα 
υιοθεσιών, δεν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με την προ-
μήθεια microchip, ούτε για τον προγραμματισμό κά-
ποιας εθελοντικής δράσης. 

Επίσης, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την πορεία 
της ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων στο Αργοστόλι. 

Επερωτάστε κύριε Δήμαρχε: 

• Έχετε σκοπό να υλοποιήσετε τις προτάσεις της 
261/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αργοστολίου;  

• Για ποιους λόγους δεν έχετε προχωρήσει έως 
σήμερα, μετά από περισσότερο από ένα χρόνο, 
στον προγραμματισμό της υλοποίησης των ανω-
τέρω προτάσεών μας; 

• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία και α-
δειοδότηση νέου καταφυγίου αδέσποτων ζώων 
στο Αργοστόλι; 

Προκαταβολικά σας δηλώνουμε πως οπουδήποτε 
έχετε ανάγκη τη συνδρομή μας, είμαστε πρόθυμοι να 
σας βοηθήσουμε. 

Αλέξανδρος Παντελειός 

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου 
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Βρετανική έρευνα: Η Κεφαλονιά το καλύτερο 
Ελληνικό νησί για συγκεκριμένους λόγους. 

Του Αγησίλαου Κονιδάρη 
 

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας 
που έκανε ο Βρετανικός οργανισμός Which? ο οποίος ανή-
κει εξ ’ολοκλήρου στην Ένωση Καταναλωτών της Μ. Βρετα-
νίας. Η έρευνα έγινε σε 1000 αναγνώστες και συνδρομητές 
του οργανισμού. Στόχος ήταν η ανάδειξη του καλύτερου 
Ελληνικού νησιωτικού τουριστικού προορισμού με βάση 8 
χαρακτηριστικά. Η έρευνα αυτή μου έκανε εντύπωση α-
πλούστατα γιατί η Κεφαλονιά αναδείχθηκε πρώτη ως νη-
σιωτικός προορισμός χωρίς καν να αναφέρονται οι λέξεις 
«Μύρτος» και «Μελισσάνη» που είναι οι δύο βασικοί πόλοι 
ελκυστικότητας της Κεφαλονιάς. 
Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δόθηκε μεγάλη δη-
μοσιότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία, κυρίως 
γιατί την έρευνα αναδημοσίευσε η εφημερί-
δα «The Guardian» με τίτλο «Kefalonia claims the title of 
best Greek island in Which? Travel survey». 
Αν και η Κεφαλονιά συνεχώς κερδίζει βραβεία για την ομορ-
φιά του τοπίου και τις παραλίες της, έχει αξία να δούμε πιο 
αναλυτικά την αρχική πηγή της έρευνας και τα στοιχεία 
όπως ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον οργανισμό Which? 
με τίτλο «Best Greek islands: forget Mykonos – book holi-
days to these top-rated destinations instead». 
Όπως αναφέρει το Which?, 1000 αναγνώστες του αξιολόγη-
σαν τα αγαπημένα τους Ελληνικά νησιά και 10 από αυτά 
αξιολογήθηκαν ως τα καλύτερα. Αναφέρονται μόνο λίγα 
στοιχεία για τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των 
1000 αναγνωστών που απάντησαν στην έρευνα, όμως τα 
αποτελέσματα και ο λόγος που η Κεφαλονιά επιλέχθηκε 
είναι σημαντικά. 
Ο οργανισμός Which? ανήκει στην δεύτερη μεγαλύτερη 
Ένωση καταναλωτών στον κόσμο, αυτή της Μ. Βρετανίας, η 
οποία παρέχει συμβουλές στους καταναλωτές για καθετί 
που μπορεί να τους ενδιαφέρει μεταξύ των οποίων και τα 
ταξίδια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει μεγάλη αξία η προ-
τροπή (όπως φαίνεται και από τον τίτλο της ανακοίνωσης 
του οργανισμού) στους Βρετανούς καταναλωτές να επι-
σκεφθούν την Κεφαλονιά. 
Οι συνδρομητές του Which? λοιπόν αξιολόγησαν τα 10 Ελ-
ληνικά νησιά και οι αξιολογήσεις τους φαίνονται στην εικό-
να. Κάποια βασικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγά-
λουμε από την έρευνα αυτή είναι: 

1. Στην έρευνα η Κεφαλονιά είναι το μοναδικό νησί που 
παίρνει 5 αστέρια στην κατηγορία Peace & quiet. Σημαντική 
σημείωση εδώ ότι όπως αναφέρεται στη λεζάντα του πίνακα 
αποτελεσμάτων στο website του Which?: “Peace 
& quiet Including number of tourists & queues”. Άρα αν θέ-
λουμε να διατηρήσουμε αυτή την άριστη αξιολόγηση καλό 
είναι να φροντίσουμε να μην αυξηθούν υπερβολικά οι τουρί-
στες στο νησί μας και να μειωθούν οι ουρές που ενδεχομέ-
νως παρατηρούνται σε κάποια σημεία ενδιαφέροντος. Επι-
πλέον, αυτή η αξιολόγηση οδηγεί αναπόφευκτα στην προ-
σθήκη ενός ακόμα πιθανού tagline για την προβολή του νη-
σιού που είναι: Kefalonia: A 5 star peace and qui-
et destination. 
2. Οι 2 χαμηλότερες βαθμολογίες για την Κεφαλονιά (3/5 
αστέρια) δόθηκαν στις κατηγορίες «Shopping» 
και «Tourist Attractions». Αν και στην κατηγορία Shopping 
είναι αναμενόμενο ότι δεν περιμέναμε μεγάλη βαθμολογία 
αφού στην Κεφαλονιά δεν λειτουργούν καταστήματα μεγά-
λων ή πολυτελών brands για τα οποία μας επισκέπτονται 
τουρίστες, δεν ισχύει το ίδιο για την κατηγορία Tourist 
attractions. Εκεί θα περιμέναμε κάτι καλύτερο, αφού γνωρί-
ζουμε τα πάρα πολλά τουριστικά αξιοθέατα του νησιού μας. 
Ο Which? αναφέρει ότι στην κατηγορία αυτή βαθμολογού-
νται: «Tourist attractions Includes range, quality, price of his-
toric buildings, cultural sights, tours». Από τη σχετικά χαμηλή 
βαθμολογία είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνουν επισκέ-
ψιμα περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος που ήδη υπάρ-
χουν (όπως τα κάστρα για παράδειγμα). 
3. Μία σημαντική κατηγορία στην οποία η Κεφαλονιά βαθ-
μολογήθηκε με 4/5 αστέρια (η υψηλότερη βαθμολογία που 
δόθηκε) είναι το Value for money. Άρα, οι τουρίστες θεω-
ρούν ότι τα χρήματα που δίνουν για να ταξιδέψουν στην 
Κεφαλονιά είναι πράγματι αντίστοιχα με την εμπειρία που 
τους προσφέρει το νησί. Είναι σημαντικό λοιπόν οι τιμές να 
διατηρηθούν κοντά στα σημερινά επίπεδα για να μη νιώ-
σουν κάποια στιγμή οι επισκέπτες μας ότι πληρώνουν πάρα 
πολλά για πολύ λίγα, όπως γίνεται σε άλλα νησιά. Η κατηγο-
ρία αυτή είναι άλλο ένα επιχείρημα που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στην προβολή του νησιού για προσέλκυση νέων του-
ριστών. 
Όμως, και από τον τρόπο που είναι γραμμένο το άρθρο της 
έρευνας του Which? μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα 
για το πώς βλέπουν οι Βρετανοί την Κεφαλονιά. Συγκεκριμέ-
να, εκφράσεις που κάνουν εντύπωση είναι: 

1. The top spot was awarded to a lesser-known island, 
praised for its peace and quiet and ‘stunning scenery’. 

2. …rugged beauty 
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3. As the largest of the Ionian islands, there is plenty of space too – making it the only one in our survey to clinch the full 
five stars for peace and quiet. 
4. It’s very easy to find somewhere quiet and away from it all 
5. The roads are not for the faint-hearted 
6. Venture inland for citrus groves, vineyards (producing Kefalonia’s very quaffable white robola wine) and forests of cy-
press 
7. Mount Ainos will reward you with sweeping views over the Ionian Sea 
8. Pearly white Fteri – framed by green hills – is arguably Kefalonia’s most beautiful beach 

Οι σκέψεις που μπορεί κάποιος να κάνει διαβάζοντας τις παραπάνω εκφράσεις και την επιλογή λέξεων είναι: 

• Το γεγονός ότι η Κεφαλονιά δεν είναι ακόμα ένας πασίγνωστος και πολυσύχναστος προορισμός αποτελεί πλεονέκτημα για 
συγκεκριμένη κατηγορία επισκεπτών. Αυτοί που ψάχνουν το «peace and quiet» είναι λάτρεις αυτού που λέγεται «hidden 
paradise» και η Κεφαλονιά το έχει. 

• Η ομορφιά την Κεφαλονιάς είναι άγρια, χωρίς να έχει αλλοιωθεί ακόμη από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Αυτό πρέπει να δια-
τηρηθεί. 

• Το γεγονός ότι η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιονίου αποτελεί πλεονέκτημα για προσέλκυση τουριστών που 
αναζητούν το «peace and quiet». 

• Η δυνατότητα εύκολης εύρεσης πολλών ήσυχων σημείων στο νησί, χωρίς πολύ κόσμο, αποτελεί αναμφισβήτητο πλεονέκτη-
μα. 

• Το οδικό δίκτυο είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν 

• Ως πλεονεκτήματα αναφέρονται στοιχεία που δεν είναι στην πρώτη γραμμή της προβολής μας όπως οι αμπελώνες, το κρασί 
και τα δάση μας. Η αξία του περιβάλλοντος για τον επισκέπτη που ψάχνει ηρεμία είναι ανεκτίμητη. 

• Ως σημείο εξαιρετικού ενδιαφέροντος αναφέρεται ο Αίνος με την εκπληκτική του θέα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο πρέ-
πει να αναδειχθεί ο Αίνος ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης. 

• Ως πιθανότατα η καλύτερη παραλία της Κεφαλονιάς αναφέρεται η Φτέρη και από αυτό αντιλαμβανόμαστε την αξία αυτής 
της παραλίας και τη σημασία που έχει η διατήρησή της όπως είναι σήμερα. 

Από όλα τα παραπάνω νομίζω γίνονται σαφή τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι οι ιδανικοί επισκέπτες για την Κε-
φαλονιά αλλά και το μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού που πρέπει να ακολουθηθεί στο μέλλον. Δεν έχει νόημα η Κεφαλονιά 
να επιδιώκει την συνεχή αύξηση του αριθμού των τουριστών, χωρίς να συνυπολογίζει τους λόγους για τους οποίους οι τουρί-
στες έρχονται στο νησί. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη διατήρηση του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Πρέπει να δοθεί έμφαση στις πληρότητες των άκρων της τουριστικής σαιζόν. Το δυνατό επιχείρημα μας 
γι’ αυτό, είναι ότι στα άκρα της σαιζόν είναι οι μήνες που εξασφαλίζουν ακόμη περισσότερη ηρεμία σε έναν τουρίστα που 
αυτό ψάχνει. 
Οι ίδιοι οι τουρίστες μέσα από τις έρευνες που γίνονται και τα βραβεία που έχει λάβει το νησί μας δείχνουν το σωστό δρόμο. 
Κάθε έρευνα που γίνεται για το νησί μας φυσικά δεν πρέπει να μας ενθουσιάζει ή να μας απογοητεύει υπερβολικά. Πρέπει να 
αναλύεται και να βγάζουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ο δρόμος ανάπτυξης του Τουρισμού στην Κεφαλονιά θεωρώ ότι 
έχει χαραχθεί ήδη από τους ίδιους τους Τουρίστες που μας επιλέγουν. Εμείς πρέπει απλά να τον διαβούμε. Αυτό όμως δεν 
μπορεί να γίνει χωρίς προγραμματισμό και στρατηγική που θα χαράσσεται μέσα από έναν DMO αποκλειστικά για την Κεφα-
λονιά, κάτι που είναι ακόμη ζητούμενο, αν και το νομικό πλαίσιο πλέον υφίσταται. 
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Επερώτηση για τη Λάσση 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Κεφαλονιά, νησί 
για όλους", Αλέξανδρος Παντελειός, κατέθεσε και δεύτερη 
επερώτηση προς στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την 
πορεία της Πράξης Εφαρμογής Λάσσης: 

“Κύριε Δήμαρχε, 

Όπως γνωρίζετε, μετά την υπ’ αριθμ. 764/2020 απόφαση 
του ΣτΕ, είναι σε ισχύ το Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ  ΑΑ-
Π334/10.10.2014) με το οποίο εγκρίθηκε το πολεοδομικό 
σχέδιο της «Λάσσης», αφού δεν εκκρεμούν άλλες αιτήσεις 
ακυρώσεως επ’ αυτού. 

Τον Αύγουστο του 2022, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιλιμι-
δός, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελευταία 
απόφαση του ΣτΕ (764/2020), μετά την οποία είναι σε ισχύ 
το Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ  ΑΑΠ334/10.10.2014) με το 
οποίο εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο της «Λάσσης», α-
φού δεν εκκρεμούν άλλες αιτήσεις ακυρώσεως επ’ αυτού. 

Ανακοινώθηκε επίσης, πως ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει 
άμεσα στην πράξη εφαρμογής καθώς τα χρήματα έχουν ήδη 
εξασφαλιστεί μέσω ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ. Πράγματι, στις 27/6/22, η 
Οικονομική Επιτροπή τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 26802/29
-04-2020 Απόφαση Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Έργα τοπι-
κής ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου» στο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αφαιρώντας τα έργα: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΚΟΥΤΑΒΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΒΟΣΕ-
ΤΟΥ"», προϋπολογισμού 12.000,00€ 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΚΟΥΤΑΒΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ 
ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ», προϋπολογισμού 37.200,00€ 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΚΟΥΤΑΒΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ», 
προϋπολογισμού 150.000,00€ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», , προϋπολογισμού 166.400,00€ 

Και αντικαθιστώντας τα με την «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΣΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟ-
ΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 365.600,00€ 

Δια των δηλώσεων του δημάρχου σε τοπικά μέσα ενημέρω-
σης ενημερωνόμαστε πως: 

«… Το σημαντικό είναι ότι είχαμε προβλέψει και είχαμε τα 
χρήματα από το «Φιλόδημος» για να κάνουμε την πράξη 
εφαρμογής και να την δημοπρατήσουμε άμεσα. Μέσα στον 
μήνα κάνουμε τον φάκελο δημόσιας σύμβασης για να προ-
κηρυχθεί η μελέτη αυτή, οπότε μέχρι τέλος του χρόνου θα 
έχουμε μελετητικό γραφείο  που  θα  κάνει  την  εφαρμογή 

του σχεδίου για να κάνουμε δρόμους και να αναπτυχθεί η 
Λάσση, που έχει παγώσει τόσα χρόνια η πολεοδόμηση της. 
Μέσα στον επόμενο χρόνο κομμάτι κομμάτι θα έχει την 
πράξη εφαρμογής και θα μπορούν να γίνονται υποδομές. 
Με το που θα γίνει η πράξη εφαρμογής, θα μπορούν οι ιδιο-
κτήτες των ακινήτων να επενδύσουν και θα γίνει ένα ζωντα-
νό κομμάτι η Λάσση…» 

Ακολουθεί ανακοίνωση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλ-
λόγου «η Λάσση» ο οποίος αποδίδει τα εύσημα στον δήμαρ-
χο κ. Μιχαλάτο για την επίλυση του ζητήματος, την έγκριση 
της χρηματοδότησης και την πρόθεση υλοποίησης της απαι-
τούμενης πράξης εφαρμογής. 

Έως σήμερα, ως δημοτικοί σύμβουλοι, δεν έχουμε ενημερω-
θεί ούτε για την σύνταξη του φακέλου δημοσίας σύμβασης 
(ο οποίος θα γινόταν μέσα στον Αύγουστο), ούτε για την 
προκήρυξη της μελέτης (η οποία θα γινόταν εντός του 2022, 
ώστε να υπάρχει ανάδοχος έως τέλος του έτους.) 

Ήδη, συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες στην περιο-
χή δυσανασχετούν, καθώς δεν έχουν -ακόμη και κατόπιν 
ερωτημάτων τους- ικανοποιητική πληροφόρηση σε σχέση με 
την πορεία των απαιτούμενων διαδικασιών. Ανάμεσά τους 
και μέλη του συλλόγου «η Λάσση», οι οποίοι μας μετέφεραν 
τις ανησυχίες τους. 

 

Επερωτάστε κύριε Δήμαρχε: 

• Έχει συνταχθεί έως σήμερα φάκελος δημόσιας σύμβασης 
για την πράξη εφαρμογής; 

• Έχουν γίνει από τη δημοτική αρχή ενέργειες για την προκή-
ρυξη της ανωτέρω μελέτης; 

• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δε-
σμεύσεών σας απέναντι στους συμπολίτες μας; 

• Τα έργα τα οποία αφαιρέσατε από την εγκεκριμένη Πράξη 
του προγράμματος Φιλόδημος, τα οποία αφορούν την 
ανάπλαση, προστασία και αξιοποίηση του αλσυλίου Κου-
τάβου και την κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου στο Αργοστό-
λι, από ποιες πηγές σχεδιάζετε να τα χρηματοδοτήσετε; 

 

Αλέξανδρος Παντελειός 

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου 


