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1. «Αποπεράηωζη έργοσ καηαζκεσής πεζοδρομίων ζηο Φαληράκι»
2. «Λεωθορειακή ύνδεζη Αεροδρομίοσ με αναηολική πλεσρά ηης Ρόδοσ»
Αμηόηηκε θύξηε Πεξηθεξεηάξρε,
ζέινπκε λα ζίμνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηελ αλαγθαηόηεηα γηα πινπνίεζε θαη
απνπεξάησζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο ζην λεζί πνπ δεκηνπξγνύλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ.
1. «Αποπεράηωζη έργοσ καηαζκεσής πεζοδρομίων ζηο Φαληράκι»
Η νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ πεδνδξνκίσλ επί ηεο ιεσθόξνπ ΡόδνπΛίλδνπ από ην 13ν ρηιηόκεηξν κέρξη θαη ηε δηαζηαύξσζε πξνο Καιπζηέο, είλαη
έξγν επηηαθηηθήο ζεκαζίαο ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηώλ ηνπ
λεζηνύ, όζν θαη γηα ηε βησζηκόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ελνηθηαδνκέλσλ
δσκαηίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη έλζελ θαη έλζελ ηνπ δξόκνπ.
Η κειέηε θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ από πέληε
πεξίπνπ ρξόληα κε ηελ επζύλε πινπνίεζεο ηνπ πξώελ Δήκνπ Καιιηζέαο.
Αλ θαη είρακε εμαξρήο αμηνινγήζεη ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ δξόκνπ εηδηθά γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, εληνύηνηο ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζηακάηεζε ζην
13ν ρικ.
Σελ πεξίνδν ησλ πξόζθαησλ εθινγώλ, γηα ξνπζθεηνινγηθνύο θαη κόλν
ζθνπνύο, θαηαζθεπάζηεθε πεδνδξόκην κπξνζηά από ζπγθεθξηκέλε
επηρείξεζε πνπ έρεη πξόζνςε ζηε ιεσθόξν.
Σν πεδνδξόκην απηό εγθπκνλεί θηλδύλνπο, αθνύ έγηλε κε ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη από πθηζηάκελε κειέηε θαη ρσξίο
θπζηθά ηελ έγθξηζε ηεο Πεξηθέξεηαο.
Με άιια ιόγηα… θαη κεξνιεπηηθά θαη απζαίξεηα.
Σν πξόβιεκα όκσο είλαη θνηλό γηα όινπο. Είλαη πνιιά ηα θαηαιύκαηα πνπ
εδξεύνπλ ζ’ απηό ην ζεκείν θαη εκθαλίδνπλ ρακειέο πιεξόηεηεο ιόγσ ηεο

επηθίλδπλεο πξόζβαζεο. Είλαη πνιιά ηα πξαθηνξεία πνπ απνξξίπηνπλ
ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξεκαηίεο γηαηί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πειαηώλ ηνπο
είλαη αδηαπξαγκάηεπηε πξνϋπόζεζε.
Ζεηνύκε ινηπόλ ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ κε ηελ θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ
πνπ ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο όισλ ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηνπ ηνπξηζκνύ, πξνο
όθεινο ηεο γεληθόηεξεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.
2. «Λεωθορειακή ύνδεζη Αεροδρομίοσ με αναηολική πλεσρά ηης Ρόδοσ»
Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηαο λέαο ιεσθνξεηαθήο γξακκήο από ην αεξνδξόκην
πξνο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ είλαη έλα δεηνύκελν δεθαεηηώλ.
Θεσξνύκε όηη πξέπεη επηηέινπο λα δνζεί κηα ιύζε ζηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
επηζθέπηεο πνπ δηακέλνπλ ζε θαηαιύκαηα ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνύ
θαη δηθαηνύληαη λα έρνπλ ηελ επηινγή ελόο νηθνλνκηθνύ κέζνπ καδηθήο
κεηαθνξάο, πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ηόζν θαηά ηελ άθημε,
όζν θαη θαηά ηελ αλαρώξεζή ηνπο, όπσο ζπκβαίλεη ζε όια ηα αεξνδξόκηα ηνπ
θόζκνπ.
Η επηινγή ηεο κεηαθίλεζεο κε ηαμί είλαη ζεκηηή θαη ζεβαζηή, δελ ζεκαίλεη
όκσο όηη πξέπεη λα απνπζηάδεη από ηνλ νξίδνληα θαη ε δπλαηόηεηα θάπνηνπ λα
κεηαθηλεζεί κε δεκόζηα κέζα ζπγθνηλσλίαο.
Εηδηθά αλ αλαινγηζηνύκε ηελ απμαλόκελε ηάζε ησλ επηζθεπηώλ λα
ηαμηδεύνπλ κε «εηαηξείεο ρακεινύ θόζηνπο», είλαη απαξάδεθην ν επηζθέπηεο
λα αλαγθάδεηαη λα θαηαβάιιεη δηπιάζην ή ηξηπιάζην αληίηηκν γηα ηε
κεηαθνξά από ην αεξνδξόκην πξνο ην μελνδνρείν ηνπ, από ό, ηη ηνπ ζηνηρίδεη
ην ίδην ην αεξνπνξηθό εηζηηήξην!
Αληηιακβάλεζηε ζπλεπώο, όηη εηδηθά γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ δελ επηιέγνπλ
λα θιείζνπλ θάπνην ηαμηδησηηθό παθέην, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ
ππεξεζία κεηαθνξάο πξνο ην μελνδνρείν, ε ιεηηνπξγία απηήο ηεο γξακκήο
είλαη απαξαίηεηε.
Η έιιεηςε απηήο ηεο ζύλδεζεο, ηε ζηηγκή πνπ θάλνπκε ηόζεο πξνζπάζεηεο γηα
βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ καο, δεκηνπξγεί έλα αδηακθηζβήηεην θελό.
Είλαη κηα αλαγθαηόηεηα πνπ ηελ επηβάιινπλ νη ίδηνη νη θαλόλεο ηεο αγνξάο,
όπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί. Αο κελ εζεινηπθινύκε άιιν θαη αο κελ
δπζθεκηδόκαζηε εμαηηίαο θάπνησλ κηθξνθνκκαηηθώλ θαη ςεθνζεξηθώλ
ζπκθεξόλησλ.
Είλαη αζέκηην ιόγσ ησλ πξνθαλώλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ κηαο κηθξήο κεξίδαο
επαγγεικαηηώλ, πνπ είλαη θαη νη κνλαδηθνί πνπ επσθεινύληαη από απηή ηελ
θαηάζηαζε, λα παξαβιέπνληαη ηόζα ρξόληα νη αλάγθεο πνπ επηηάζζεη κηα
ζύγρξνλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή.
Επειπηζηνύκε ζε κία άκεζε θηλεηνπνίεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη
εξγαζίεο θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαινθαηξηλήο ζαηδόλ.
Με ηηκή,
Εθ ηνπ Δ
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