ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 286
Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, ήρθε σε
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24542/19-11-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωμάς
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την
έναρξη της Η.Δ. και μετά την συζήτηση των δύο
θεμάτων Ε.Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Κοντογεώργης Ηλίας
Καρφάκη Μαριάννα και Γληγόρης Κων/νος,
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέματος
της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 8 θέματος της Η.Δ.

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

ΘΕΜΑ 1 εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
ης
Ενημέρωση για τον σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα.
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Ύστερα από πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Θωμά Καββαδά και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου
κ. Κων/νου Δρακονταειδή, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης,
ης
σχετικά με ενημέρωση για τον σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα.
Η συζήτηση για το θέμα έχει ως εξής, σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:
«ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως η άποψη η δική μας είναι σαφής και καθαρή, αν δεν κλείσει κανένα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γληγόρης Κωνσταντίνος. Και ο Πρόεδρος Τσουκαλάδων,
Βεργίνης Αποστόλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει διαφωνία, ναι ο κύριος Καββαδάς. Για τι θέμα;
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Στην διαδικασία θέλω να πω. Εγώ λέω, καταρχήν έμεινα κατάπληκτος που δεν ήταν θέμα Ημερήσιας
Διάταξης. Δηλαδή μείναμε όλοι με το στόμα ανοικτό. Και η παράταξη μας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θωμά, τώρα στο διαδικαστικό. Σε παρακαλώ, θα τα πεις στην ομιλία σου.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Άσε τις φωνές τώρα, δεν θα με πείσεις, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποτε να ξεκινήσουμε το θέμα.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι. Μείναμε με το στόμα ανοικτό. Είναι δυνατόν να κάνουμε Συμβούλιο 7 μέρες μετά τον σεισμό και να
μην το έχουμε θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ. Στο θέμα.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Λέω λοιπόν, στην διαδικασία ναι. Θα είναι θέμα Ημερήσιας Διάταξης ή θα είναι θέμα προ Ημερήσιας
Διάταξης; Γιατί αν είναι θέμα, ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Εγώ λέω λοιπόν να είναι, άσε με να μιλήσω, εγώ θέλω να είναι θέμα Ημερήσιας Διάταξης, για να
πάρουμε και μία απόφαση. Όχι να βγάλουμε μία απλή ενημέρωση. Να είναι θέμα καθαρά Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν είναι θέμα Ημερήσιας Διάταξης, είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν είναι θέμα να πάρουμε
αποφάσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται από το Συντονιστικό, το οποίο συγκαλεί ο Αντιπεριφερειάρχης και καθημερινά
γινόντουσαν Συνεδριάσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα να πάρουμε εμείς αποφάσεις αυτή τη
στιγμή. Πέραν τούτου ο Δήμαρχος μπορεί να πει πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είμαι εγώ ειδικός σε αυτό. Λοιπόν,
κύριε Δήμαρχε, στο διαδικαστικό.
Προσήλθε και ο κύριος Ευστάθιος Βλάχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι μετράει η ουσία. Και ποια είναι η ουσία κύριε Καββαδά; Η ουσία είναι να κουβεντιάσουμε
το θέμα. Αυτό είναι η ουσία. Το ζήτημα που θέτετε, εμείς με πολύ μεγάλη, καταρχήν το κουβεντιάζουμε, όχι μόνο γιατί
θα ενημερώσει ο Δήμαρχος. Γιατί μας ενδιαφέρουν οι απόψεις που θα ειπωθούν και από τους Δημοτικούς
Συμβούλους και όχι μόνο, ενδεχομένως, γιατί δεν υπάρχουν σοφοί, ούτε άνθρωποι που τα λύνουν όλα. Εδώ είμαστε
για να διορθώνουμε λάθη, παραλείψεις, που ενδεχομένως έχουν εντοπιστεί.
Άρα δεν είναι ζήτημα απόφασης με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή αποφασίζουμε, εγκρίνουμε την μελέτη
τάδε. Επί της ουσίας, κάθε πρόταση, ναι αλλά δεν γίνεται να λες, κύριε Καββαδά, αλλά να μην ακούς ταυτόχρονα.
Μα δεν γίνεται να ακούς. Μετά να σε συμβουλεύσει ό,τι θέλει
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σταματήσει ο διάλογος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην πω εγώ τώρα και δεν έχεις ακούσει και ξαναπείς τα ίδια. Λέω λοιπόν, εμείς κάθε πρόταση ,για να
μιλήσουμε επί της ουσίας, στην διαδικασία μιλάω τώρα. Κάθε πρόταση από Δημοτικό Σύμβουλο και από πολίτη, όχι
μόνο από Δημοτικό Σύμβουλο, που ενδεχομένως θα ειπωθεί εδώ, είναι καλοδεχούμενη και θεωρείται εκ των
προτέρων δεκτή στον βαθμό που βοηθάει αυτήν την ιστορία. Ζήτημα απόφασης με την στενή έννοια του όρου,
δηλαδή να αποφασίσουμε τι; Να αποφασίσουμε ότι πρέπει, καλά προφανώς δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε
αυτό. Εμείς θέλουμε να δούμε όλα εκείνα τα μέτρα, που θα βοηθήσουν την κατάσταση. Κάθε σκέψη και πρόταση, είτε
της Δημοτικής Αρχής, είτε οποιουδήποτε Συναδέλφου του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε οποιουδήποτε πολίτη, είναι
καλοδεχούμενη, για να μπορέσουμε να γίνουμε όλοι πιο αποτελεσματικοί. Αυτό είναι το αδίκημα. Άρα δεν είναι
ζήτημα απόφασης. Να πάρουμε απόφαση. Αυτό λέω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προσήλθε και ο κύριος Βασίλης Αραβανής. Λοιπόν, ο κύριος Μαργέλης και μετά ο κύριος
Γληγόρης.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην ευθύνη σας είναι. Εγώ συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Καββαδά και νομίζω όλοι
στο Σώμα θα έπρεπε να συμφωνούμε, ότι έπρεπε να είναι θέμα Ημερήσιας Διάταξης και μάλιστα με διευρυμένους
χρόνους. Να κουβεντιάσουμε, διότι είπε ο Δήμαρχος, και το καλωσορίζω αυτό που είπε, ότι δεν τα ξέρουμε όλα, δεν
τα ξέρει κανένας όλα, όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε, ο κάθε ένας με το μερίδιο της δυνατότητας που έχει και της
ευθύνης που αισθάνεται απέναντι στον τόπο του. Με δεδομένο αυτό, έπρεπε να είναι θέμα. Δεν είναι θέμα, δικό σας
πρόβλημα.
Τότε μισό λεπτό. Είπε δεν το κάνουμε. Αν πάμε λοιπόν στην διαδικασία των ανακοινώσεων, υπάρχει
κανονισμός για την διαδικασία των ανακοινώσεων. Είχαμε κάνει και μία συμφωνία στο γραφείο σας, να θεωρήσουμε
ότι είναι έκτακτη ανάγκη και είναι, ο Δήμαρχος να μιλήσει και παραπάνω και τελείωσε. Παραπάνω έχουμε πει πόσο.
Τα έχουμε πει. Τήρησε λοιπόν τον κανονισμό. Τον δικό σας, την δική σας πρόταση που εμείς δεχθήκαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαργέλη, αυτά που πρότεινα εγώ είναι παραπάνω από αυτά που υπήρχε η συμφωνία. Ως εκ
τούτου λοιπόν, δεν νομίζω ότι διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Τώρα, ο κύριος Γληγόρης στο διαδικαστικό.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Καλησπέρα. Έλειπες τότε που είχαμε κάνει τη συνάντηση με την Δήμητρα. Πρόεδρε, εγώ πιστεύω θα
έπρεπε να μας κάνει την ενημέρωση ο Δήμαρχος που έχει όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα και από κει και πέρα
να μιλήσουν και οι Πάρεδροι των Οικισμών και οι Δημότες που βρίσκονται εδώ πέρα και το Δημοτικό Συμβούλιο θα
μπορέσει κάλλιστα, είτε σε μία άλλη Συνεδρίαση ή οι επικεφαλείς, να μιλήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει
να μιλήσει ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει την πλήρη εικόνα και οι Δημότες που είναι εδώ και οι Πάρεδροι των Οικισμών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κύριος Αραβανής. Διαδικαστικό.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Συμφωνώ να συζητηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε επ’ ουδενί, προ Ημερησίας, ως
θέμα προ Ημερησίας Διατάξεως και να μιλήσουν και οι Πρόεδροι και οι κάτοικοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, να μην απεραντολογούμε. Χάσαμε ήδη 7 λεπτά. Το κάνουμε έκτακτο, προ Ημερήσιας
Διάταξης. Αυτό είναι το θέμα ή να το κουβεντιάσουμε; Όχι, να μην πεις Θωμά. Έκτακτο προ Ημερήσιας Διάταξης και
με ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκανες πρόταση να το κάνουμε θέμα Ημερήσιας Διάταξης. Συμφωνούμε και να προχωρήσουμε
παρακάτω. Να μπούμε στην ουσία. Αν συμφωνείτε, να γίνει θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης και να ξεκινήσει η
συζήτηση. Δεν διαφωνεί κανείς, απ’ ό,τι βλέπω, και προχωράμε στην συζήτηση.
Ο κύριος Βικέντιος, διαδικαστικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρε Νίκο μου, άσε να ξεκινήσω. Αφού το έχω πρόταση πρώτο-πρώτο να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκο, θα μιλήσει ο Δήμαρχος και μετά εσύ. Όταν έρθει η ώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπα και προηγουμένως, ότι είναι πρώτο-πρώτο. Μα πριν αρχίσω θα το πω.
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Δεν μπορώ να μη το πω. Δήμαρχε, το εκτιμώ πάρα πολύ και το εκτιμάμε όλοι εδώ πέρα. Μιας και είμαι
από την περιοχή, στην Δημοτική μου Ενότητα θρηνήσαμε δύο θύματα. Αυτό θέλω να το πω, να ακουστεί. Ενός
λεπτού σιγή, να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα είναι στο πρόγραμμα να το κάνει ο Δήμαρχος. Σας παρακαλώ, πρέπει να τηρήσουμε μία
διαδικασία. Δεν με αφήνετε να προχωρήσει η διαδικασία.
Λοιπόν, εδώ παρίσταται και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Θεόδωρος Χαλκιάς.
ο

1 ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ μέρους όλων των Δημοτών της Λευκάδας να
εκφράσω και με αυτόν τον επίσημο τρόπο, μέσα από τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πιο θερμά μας
συλλυπητήρια όλων στα δύο θύματα αυτού του σεισμού που λαβώσανε την Λευκάδα. Σαν την πιο μικρή από τη
μεριά μας, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, είναι ακριβώς αυτό που ειπώθηκε και από τον Νίκο τον Βικέντιο,
να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για την μνήμη των δύο νεκρών συμπολιτισσών μας.
ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος συνεχίζει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επίσης αυτά τουλάχιστον ως ευχή, να είναι και τα τελευταία θύματα ενός τέτοιου σεισμού. Μίας τέτοιας
καταστροφής.
Συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να κάνω μία όσο το δυνατόν πιο σύντομη ενημέρωση για τα γεγονότα που
έχουν εξελιχθεί αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις τελευταίες 8-9 ημέρες, ξεκινώντας από μία διαπίστωση που
θέλω να μου επιτρέψετε, θεωρώ ότι μας εκφράζει όλους. Κατά τη γνώμη μας η Λευκάδα ως υποδομές, και
αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι το κτιριακό των κατοικιών, και των δημοσίων κτιρίων, η Λευκάδα άντεξε. Και είναι
αναγκαίο αυτό το μήνυμα να το στείλουμε με κάθε τρόπο και ως Δημοτικό Συμβούλιο και ο κάθε ένας ξεχωριστά και
όλοι μαζί.
Το δεύτερο που θέλω να πω, έχει να κάνει με το γεγονός, ότι όλες οι ενέργειες που θα περιγράψω, ήταν
ενέργειες που έγιναν σε συντονισμό με την Περιφέρεια, με τις Υπηρεσίες των Υπουργείων και φυσικά τις αποφάσεις
τις λάμβανε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και εφόσον βεβαίως είχαν προηγηθεί οι συνεννοήσεις
μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
Πρέπει να πω ότι εκείνη την ημέρα ακριβώς που έγινε ο σεισμός, κατέφθασαν στο νησί μας άμεσα και από
τον ΟΑΣΠ, τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας και από την ΥΑΣ, και Καθηγητές από το Εθνικό Μετόβειο και
από τις κτιριακές υποδομές την επόμενη ημέρα και φυσικά εκ μέρους της Πολιτείας ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας και δύο Υπουργοί. Ο Υπουργός Υποδομών, όπως και ο Υφυπουργός.
Το πρώτο πράγμα που εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε, που επιδιώξαμε, ήταν να κάνουμε την
προσπάθεια να ανακουφίσουμε το γρηγορότερο δυνατόν τους συμπολίτες μας από μία σειρά καταστάσεις που
βίωσαν, οι οποίες είναι τραγικές και από τη μεριά της ψυχολογίας, όχι μόνο της ουσίας και των γεγονότων. Σε αυτές
τις πρώτες στιγμές, επειδή πρέπει κάποιος να σκέφτεται ψύχραιμα και να σκέφτεται και άλλα πράγματα, το πρώτο
που κάναμε, σε συνεννόηση πάντα όλων των Υπηρεσιών μεταξύ μας, και κυρίως και βασικώς με την Περιφέρεια,
ζητήσαμε την κήρυξη του Νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και την ίδια βραδιά, αργά το βράδυ, όταν είχαμε
αρχίσει να μαζεύουμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης, υποβάλλαμε και ένα άλλο αίτημα, απευθείας
και προφορικά στον Υπουργό και στον Υφυπουργό, να κηρυχθεί το σύνολο του Δήμου ως σεισμόπληκτο.
Πρέπει να πω επίσης, ότι οι συνέπειες από τον σεισμό, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα
αργήσουμε πάρα πολύ, δεν τις έχουμε αντιληφθεί καλά. Και δεν αναφέρομαι στα άμεσα, που έτσι και αλλιώς
βλέπουμε. Δηλαδή, τα σπίτια που γκρεμίστηκαν, τις καταστροφές τις ορατές τις υποδομές, υπάρχουν καταστροφές
στις υποδομές, τις οποίες δεν μπορούμε να τις δούμε και θα βγούνε στην πορεία. Και μπορούν να κάνουν και ένα και
δύο και τρεις μήνες και ένα χρόνο για να βγούνε. Ήδη, για παράδειγμα, παρουσιάζεται στα δίκτυα σοβαρότατα
προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον σεισμό και αναφέρομαι στα δίκτυα ύδρευσης. Σοβαρότατα
προβλήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε ορισμένα θέματα σε λίγες περιοχές, καταρχήν αυτές που επλήγησαν, αλλά
παρουσιάζονται και προβλήματα στην ύδρευση που δεν είχαμε προηγούμενα στα συγκεκριμένα τμήματα και που
αφορούν απομακρυσμένες περιοχές, από το σημείο που κατεξοχήν επλήγη.
Ο Δήμος αμέσως με το που έγινε ο σεισμός, προσάρμοσε πλήρως την λειτουργία του σε αυτές τις έκτακτες
συνθήκες. Ενδεικτικά λέω μερικά πράγματα που έκανε. Καταρχήν ... και παρά χρήμα ανακλήθηκαν άδειες
εργαζομένων, λειτούργησε ο Δήμος επί 24ωρου βάσεως και φυσικά και τα Σαββατοκύριακα και τώρα συνεχίζει να
λειτουργεί και τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο αυτό θα ισχύει, αυτήν την εβδομάδα δηλαδή που τρέχει, θα
λειτουργεί μέχρι τις 11 το βράδυ.
Δεύτερον. Το δεύτερο που προσπαθήσαμε να κάνουμε, είναι να εξασφαλίσουμε εκείνη την πρώτη ημέρα,
καταλύματα καταρχήν, και ορισμένα στοιχειώδη, όπως αφορά το ζήτημα της σίτισης, ή του νερού, που υπήρχαν
προβλήματα σε αυτά τα χωριά που κτυπήθηκαν. Είναι αυτά τα ζητήματα, τα οποία μας απασχόλησαν από την
πρώτη ημέρα. Πάντα σε συνεργασία και στον τομέα της σίτισης με ευθύνη της Περιφέρειας και με την βοήθεια την
δικιά μας στα ζητήματα της καταγραφής, μπορέσαμε την ίδια εκείνη βραδιά να μπορέσει να υπάρχει η σίτιση στους
συμπολίτες μας. Και επίσης την ίδια μέρα ήρθαν και στήθηκαν αργά το βράδυ σκηνές.
Επίσης, μία ώρα μετά τον σεισμό, ακριβώς μία ώρα, λίγο λιγότερο μάλλον από μία ώρα, βγήκανε αμέσως
συνεργεία του Δήμου για να ελέγξουν όλα τα σχολεία. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο και όχι
μόνο τα σχολεία. Λέω ως πρώτο τα σχολεία. Επίσης, με τον σεισμό είχαμε πολύ σοβαρές βλάβες στο δίκτυο
ύδρευσης για τις οποίες παλέψαμε να αποκατασταθούν, ιδιαίτερα σε ορισμένα χωριά που εξακολουθούν και σήμερα
να έχουν πρόβλημα, όπως το Δράγονο και το Αθάνι και επίσης θέσαμε το ζήτημα των χλωριώσεων των δεξαμενών.
Είναι ένα ζήτημα κατεξοχήν υγιεινής και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ζήτημα που κανείς πρέπει να είναι από τα
πρώτα που θα δει, όταν σημειώνονται τέτοιες βλάβες στα δίκτυα.
Επίσης, η Περιφέρεια συνέβαλε στο να υπάρχει την επόμενη νομίζω μέρα, κάλυψη και ενόψει του καιρού
που ερχότανε και ήταν άσχημος, κάλυψη των οικιών που είχαν βλάβες κυρίως στις κεραμοσκεπές, με πλαστικό
ενισχυμένο, το οποίο πράγματι, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος και εκ των καταιγίδων που προέκυψαν,
πράγματι μπορεί να προστατεύσει στοιχειωδώς για να μην έχουμε μεγαλύτερες καταστροφές. Μηχανήματα την ίδια
μέρα, του Δήμου, τα οποία είναι ελάχιστα και το γνωρίζετε, λόγω της έλλειψης οδηγών, και αυτό είναι το μεγάλο μας
πρόβλημα, ξεκίνησαν τους καθαρισμούς και στο επαρχιακό δίκτυο, στο κομμάτι που αφορά την Περιφέρεια, με όσες
δυνατότητες είχε η Περιφέρεια, και στα εσωτερικά δίκτυα, τα δημοτικά δηλαδή δίκτυα, στο κομμάτι που αφορούσε
εμάς.
Εδώ πρέπει να πω, ότι από τις επόμενες μέρες υπήρξε, καταρχήν μπήκανε και ιδιώτες, τους οποίους βάλαμε
για να μπορούν να καθαρίζουν, εκείνη την ώρα, έτσι χωρίς να υπάρχει κάτι, κατευθείαν. Όπως επίσης έγινε και μία
προσφορά από τη μεριά της ΤΕΡΝΑ με ορισμένα μηχανήματα που, μιας το γνωρίζετε, ότι δουλεύει και στο ΔΙΑΥΛΟ
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δίπλα μας, που και αυτοί βοήθησαν στα ζητήματα των καθαρισμών. Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν ορισμένοι
κίνδυνοι, που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι έχουμε ένα δίκτυο στις πλαγιές μας και στα οδικά μας δίκτυα δίπλα,
παραδείγματος χάρη, Άγιος Πέτρος-Χορτάτα, ή και το άλλο κομμάτι προς τα πίσω, προς το Δράγονο και το Αθάνι.
Έχουμε σοβαρούς κινδύνους με ενδεχόμενες καταπτώσεις. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν είναι
δυνατόν όλα αυτά να καθαιρεθούν, διότι πολλές φορές είναι πολύ ψηλά, δεν υπάρχουν προσβάσεις. Εκεί λοιπόν
έχουμε εντοπίσει συγκεκριμένα, που με βάση δυνατότητας μπορούμε και παρεμβαίνουμε, κυρίως με ιδιώτες
εργολάβους.
Θέλω να πω δε, ότι πριν από περίπου 1,5 ώρα είχαμε καταπτώσεις και Νικιάνα και Ξάνια και Δρυμώνα.
Καινούργιες. Και η αιτία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν κανένας σεισμός, αλλά ήταν η βροχή πια. Και αυτά τα
φαινόμενα θα συνεχιστούν.
Επίσης, συνεργεία Μηχανικών του Δήμου, σε συνεργασία με Συναδέλφους, συμπολίτες μας του ΤΕΕ, της
Λευκάδας κατά βάση αλλά και γειτονικών περιοχών, ξεκίνησαν την επόμενη μέρα κιόλας το πρωί, πέρα από
επιμέρους ελέγχους που γίνανε την ίδια μέρα σε μία σειρά από κτίρια, ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, σε ό,τι
αφορά τα ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος, να το πούμε, κτίρια. Που μέσα συμπεριλαμβάνονται και οι Εκκλησίες.
Και εξ αυτού του γεγονότος, θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της
Λευκάδας, τον κύριο Κώστα Γληγόρη και Συνάδελφο μας, Δημοτικό Σύμβουλο, για την εξαιρετικά ενεργή διάθεση του
και αυτόν και όλων των Μηχανικών Συναδέλφων που εθελοντικά συμμετείχαν και τις επόμενες μέρες σε αυτά τα
συνεργεία, όπως επίσης και το ΤΕΕ της Ηπείρου, όπως επίσης και το ΙΓΜΕ της Ηπείρου και μία σειρά από άλλους,
οι οποίοι βοήθησαν και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μπορεί να τους ξεχνάω κιόλας.
Αυτοί οι έλεγχοι, θα σας πω παρακάτω τα αποτελέσματα και την εικόνα που είχαμε μέχρι χθες το βράδυ,
γιατί σήμερα δεν έχουμε ακόμα τα καινούργια στοιχεία, γιατί μαζεύονται, συνεχίσαμε επίσης τους ελέγχους και
δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα σε επικοινωνία και με το Νοσοκομείο και αυτό έγινε και μέσω του Συντονιστικού
φυσικά, όλα αυτά γινόντουσαν, επαναλαμβάνω, μέσω του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ζητήσαμε
την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας της Βασιλικής και πράγματι αυτό υπήρξε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη δηλαδή να
έχουμε περισσότερους γιατρούς κλπ., για παν ενδεχόμενο. Όπως επίσης από την πρώτη στιγμή, στο θέμα των
καταλυμάτων, από την επόμενη ημέρα βρήκαμε καταλύματα, στα οποία θα μπορούσαν, όποιοι κάτοικοι της περιοχής
δεν μπορούσαν να μένουν έξω, να μπορούν να μένουν, και μάλιστα είναι και προσφορά αυτό συμπολιτών μας,
προσφορά ήταν, δηλαδή τα καταλύματα ήταν προσφορά συμπολιτών μας που δέχθηκαν να φιλοξενήσουν όποιον
από τους συμπολίτες μας είχε πληγεί.
Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να πούμε, δυστυχώς η ζήτηση, να μου επιτραπεί η φράση, δεν ήταν μεγάλη.
Δυστυχώς μόνο μία περίπτωση νομίζω ,κύριε Περδικάρη, είχαμε. Έτσι; Σε ό,τι αφορά το ότι πήγανε σε κατάλυμα
στην Βασιλική. Δύο περιπτώσεις.
Επίσης κλιμάκια του τμήματος κοινωνικής προστασίας του Δήμου, Κοινωνικοί Λειτουργοί και ομάδες του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» επισκέπτονται συνεχώς και διαρκώς τις πληγείσες περιοχές για ενημέρωση,
αλλά και στήριξη. Επαναλαμβάνω έχει μία σημασία σε κάποιον κόσμο και ψυχολογική στήριξη, μέσω των
Κοινωνικών Λειτουργών, όπως επίσης ξεκίνησε και το μοίρασμα, με προσφορές συμπολιτών μας και σημαντικές,
γιατί είναι όλες σημαντικές. Αν κάποιος δίνει ένα στυλό, που λέει ο λόγος, και ο άλλος δίνει 300 στυλό, κατά τη γνώμη
μας η ενέργεια μετράει και αυτό είναι ίδιο από άποψης ουσίας, δηλαδή μετρούν το ίδιο. Υπήρχαν λοιπόν προσφορές,
τις οποίες ενδεχομένως θα αναφέρει ο κύριος Περδικάρης στη συνέχεια, για να μην καθυστερώ εγώ, τις οποίες οι
Υπηρεσίες του Δήμου στη βάση καταστάσεων συγκεκριμένων μοίρασαν στα χωριά. Αναφέρομαι σε ξηρά τροφή. Και
επίσης υπήρχε και μία βοήθεια βασικά σε σκηνές και λιγότερο σε είδη διατροφής, ξηράς τροφής, που βοήθησε και ο
Ερυθρός Σταυρός.
Τώρα, το Συντονιστικό Όργανο διαμόρφωσε μία σειρά από αιτήματα προς την Κεντρική Διοίκηση, τα οποία,
επί τροχάδην θα πω μερικά από αυτά, και αυτό έγινε και για την πιο γρήγορη προώθηση των αιτημάτων, δηλαδή ως
Συντονιστικό να δουλέψουμε, ο κάθε ένας στο κομμάτι που τον αφορούσε, δηλαδή η Περιφέρεια στο κομμάτι το δικό
της, εμείς ως Δήμος στο κομμάτι το δικό μας. Έχουν διαβιβαστεί μία σειρά από αιτήματα, τα οποία προωθήθηκαν, όχι
τώρα, έχουν προωθηθεί ήδη, και αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος της επίσκεψης μου στην Αθήνα, από την Κυριακή
μέχρι χθες το βράδυ που γύρισα, και της αναβολής βέβαια και του Συμβουλίου που είχαμε κανονίσει να είναι την
Δευτέρα και το πήγαμε την Τετάρτη. Διότι το χαρτί είναι άψυχο και άλλο πράγμα είναι το χαρτί, άλλο η δια ζώσης
επικοινωνία. Σε κάποιο από αυτά είμαστε και με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Γαλιατσάτο.
Πρέπει να πω ότι τα αιτήματα αφορούν και το Υπουργείο Εσωτερικών, πως το λένε, χρηματοδοτήσεις, το
πολύ σοβαρό ζήτημα του προσωπικού που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Τεράστιο πρόβλημα. Ευτυχώς μία ώρα πριν
ξεκινήσει το Συμβούλιο μας ήρθε ένα φαξ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αίτημα, που με απόφαση του
Υφυπουργού του κυρίου Μπαλάφα, αποφασίστηκε στις έκτακτες καταστάσεις μπορεί ο Δήμος να προσλάβει κόσμο
με συμβάσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Εμείς αμέσως είχαμε διαμορφώσει τις ανάγκες μας, σε συνεννόηση με τις
Υπηρεσίες. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος, το μισθολογικό κόστος, το επιβαρύνεται ο Δήμος. Ο
Δήμος όμως στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν είναι δυνατόν να σηκώσει το κόστος για τα 27 άτομα που ζητήσαμε
εμείς και το οποίο είναι ύψους, για τους 8 μήνες, με οκτάμηνες συμβάσεις 262.000€. Δεν ήταν δυνατόν να
μπορέσουμε να το σηκώσουμε, για αυτό και ως προς αυτό τουλάχιστον το αίτημα, έχει έρθει, επαναλαμβάνω, μία
ώρα πριν ξεκινήσει το Συμβούλιο ήρθε η απάντηση ότι εγκρίθηκε το ποσό για να μπορέσουμε να προσλάβουμε το
συγκεκριμένο προσωπικό, για να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί.
Άρα, πέρα από τα αιτήματα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, προς το Υπουργείο Υποδομών για έκτακτες
επιχορηγήσεις, επίσης τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ανάγκη, γρήγορα να βγει η απόφαση και θα βγει η
απόφαση, που αφορά την επιδότηση ενοικίου. Γιατί θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα των συμπολιτών μας, είναι η επιδότηση ενοικίου.
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Παρόλα αυτά, επειδή υπήρχαν συμπολίτες μας σε χωριά, που δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους, να
το πω έτσι απλά, και για λόγους ψυχολογικούς και για άλλους, αισθάνονται δηλαδή ότι θέλουν να είναι κοντά στο
σπίτι τους, για αυτό έχουν διαβιβαστεί από τις πρώτες μέρες αιτήματα που αφορούν και το θέμα των οικίσκων. Εδώ
πρέπει να πω όμως και να ξεκαθαρίσω, ότι το ζήτημα των οικίσκων και η μεριά του Υπουργείου είναι σαφής, μιλάνε
για οικίσκους οι οποίοι θα πάνε στα μέρη που θα πάνε, αλλά θα είναι συγκροτημένοι, όχι παίρνω το δικό μου και το
πάω όπου θέλω. Δεν υπάρχει τέτοιο. Έχουμε ζητήσει γύρω στους 40 περίπου, θα δούμε και με βάση τις ανάγκες.
Όλα αυτά έχουν διαδικασίες. Αντίστοιχα η Περιφέρεια έχει ζητήσει το κομμάτι των σχολείων και των Εκκλησιών που
έχουν σοβαρά προβλήματα, που θέλουμε και μεγαλύτερα τέτοια προκατασκευασμένα. Επίσης διαβιβάστηκαν
αιτήματα, όπως για παράδειγμα ζητάμε, θεωρώντας ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, ζητήσαμε και την βοήθεια της
ΜΟΜΑ, της παλιάς ΜΟΜΑ μάλλον, την λέω όμως έτσι για να συνεννοηθούμε, ΔΙΔΕΡΓΟΝ λέγεται τώρα, και η οποία
μπορεί να έρθει για πολύ συγκεκριμένους λόγους για να βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια.
Επίσης, έχουν τεθεί αιτήματα στο Υπουργείο Υγείας, νομίζω όμως ότι δεν είναι το θέμα αυτό. Άλλωστε το
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας την λειτουργία του την είχε ανοικτή, καλώς ή κακώς, παρόντες ήταν
πάρα πολλοί, και συμπολίτες μας, απλοί πολίτες, και φορείς και εκεί βέβαια υπήρχε αναλυτική ενημέρωση. Δεν θέλω
εγώ να κουράσω παραπάνω.
Κοιτάξτε, τώρα στο ζήτημα που αφορά το θέμα της ενημέρωσης, σε ό,τι αφορά τις βλάβες, γιατί νομίζω
πρέπει να έχουμε όλοι μία εικόνα σε σχέση με αυτό. Αυτή τη στιγμή, μέχρι χθες το βράδυ, είχαν ελεγχθεί σε
διάφορους Οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης, 499, 500 να πούμε χοντρά, 499 για την ακρίβεια οι
κατοικίες. 499 κατοικίες. Αναφέρομαι μόνο σε κατοικίες. Από αυτές τις κατοικίες, οι 219, ήτοι το 43,9% έχουν
χαρακτηριστεί ως πράσινες, δηλαδή μπορούν οι συμπολίτες μας που τις έχουν, να κατοικήσουν, άρα είναι
κατοικήσιμες και οι υπόλοιπες 280 περίπου, ως μη κατοικήσιμες. Από τις 280, οι 34 ως επικίνδυνες. Αυτός όμως, και
θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, είναι ο πρωτοβάθμιος έλεγχος που έχει γίνει. Θα πρέπει να γίνει και δευτεροβάθμιος.
Μόνο που ο δευτεροβάθμιος δεν μπορεί να ξεκινήσει αύριο το πρωί. Ο δευτεροβάθμιος πρέπει να περιμένει μία, να
την πω απόφαση, του ΟΑΣΠ, που θα οριστικοποιεί και είναι ζήτημα χρόνου δηλαδή, μέρα με την μέρα να βγει, που
θα οριστικοποιεί ότι το φαινόμενο αυτό ήταν, είμαστε σε ύφεση, ήδη το λένε οι σεισμολόγοι, θα πω και για αυτό μία
κουβέντα παρακάτω, και από την στιγμή εκείνη που δοθεί αυτή η διαβεβαίωση, συνήθως δίνεται στις 15 μέρες, ανά
περίπτωση παίζει, μπορεί να είναι στις 14, μπορεί να είναι στις 17, και από τη στιγμή που δοθεί μία τέτοια εντολή,
βγει μία τέτοια απόφαση, τότε μπορούν να ξεκινήσουν οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι. Δεν μπορούν τώρα δηλαδή.
Πάντως αυτή τη στιγμή, τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, ήταν για 500, αυτά που σας είπα, εκκρεμούσαν 300
περίπου αιτήσεις. Ένα μέρος από αυτές, εξετάστηκε, ελέγχθηκε μάλλον σήμερα.
Επίσης, σε ό,τι αφορά, αυτοί οι έλεγχοι γίνονται από συνεργεία της ΕΑΣ. Της Υπηρεσίας Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων, που ήρθαν αρκετοί Μηχανικοί, την επόμενη μέρα κιόλας το πρωί και ξεκίνησαν τους ελέγχους, από
τη μεριά του Υπουργείου εννοώ Μηχανικοί, που έκαναν αυτούς τους ελέγχους.
Τώρα, στις αυτοψίες που έγιναν στα δημόσια κτίρια και που έγιναν από μικτά συνεργεία, υπηρεσιακών,
δηλαδή Μηχανικών του Δήμου και Συναδέλφων συμπολιτών μας από το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, διμελή και
σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και τριμελή, σε σύνολο αυτοψιών 199, αναφέρομαι πάντα, επαναλαμβάνω για να μην
υπάρχει παρεξήγηση, στα δημόσια κτίρια, δημοτικά, δημόσια, όλα αυτά τα κτίρια και Εκκλησίες μαζί, τα 121 κρίθηκαν
ως κατοικήσιμα και τα υπόλοιπα 77 ως μη κατοικήσιμα, εκ των οποίων τα 16 επικίνδυνα.
Επίσης, από άλλα συνεργεία των κτιριακών υποδομών, του Υπουργείου δηλαδή, 8 Μηχανικοί έλεγξαν 47
σχολεία και μόνο σχολεία, γιατί ο κάθε ένας ελέγχει τον τομέα του, δεν είναι γενικώς πάμε όπου να είναι όλοι.
Ελέγχθηκαν 47 σχολεία εκ των οποίων τα 44 θεωρήθηκαν ως κατοικήσιμα, αν και δεν είναι δόκιμος όρος για τα
σχολεία, αλλά εν πάση περιπτώσει, ως κατοικήσιμα, και τρία με πρόβλημα.
ο
Ποια είναι αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία είναι το Γυμνάσιο της Βασιλικής, είναι το 5 Νηπιαγωγείο εδώ απέναντι
μας, και είναι και ο Σταθμός ο Παιδικός, επίσης πολύ κοντά μας. Ο Βρεφικός Σταθμός.
ο
Σε ό,τι αφορά τώρα την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων των σχολείων, στο μεν 5 Νηπιαγωγείο, το
ζήτημα λύθηκε άμεσα. Στη Βασιλική ήδη δόθηκε, εξετάστηκε η λύση, την οποία θα την αναφέρει πιο αναλυτικά, γιατί
εγώ δεν μπορώ να απεραντολογήσω για όλα αναλυτικά, ο κύριος Κούρτης θα πει πιο συγκεκριμένα τη λύση. Αυτό
που επισημαίνω εγώ είναι το εξής για το ζήτημα της Βασιλικής. Έχουμε τις αίθουσες του Λυκείου, μερικοί
ψιλοσοβάδες που υπάρχει ένα πρόβλημα, ήδη από αύριο θα ξεκινήσουν να καθαρίζονται, ούτως ώστε να δοθεί η
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κάποιες αίθουσες από τα γειτονικά, τα διπλανά εννοώ κτίρια. Ταυτόχρονα έχει
στείλει αίτημα και η Περιφέρεια και μίλησα κι εγώ τώρα που ήμουνα πάνω, προχθές, με το Υπουργείο Υποδομών και
έχουν ζητηθεί containers, τα οποία θα μπούνε ως αίθουσες και να λειτουργήσουν, στο προαύλιο της Βασιλικής.
Βεβαίως δεν είναι τόσο απλό, γιατί πρέπει να σας πω για να ξέρετε, ότι απαιτείται άδεια για αυτό. Απαιτείται,
πολεοδομικά εννοώ άδεια, δεν εννοώ κάτι άλλο. Και επίσης, λόγω του προβλήματος με τους πρόσφυγες που
υπάρχει στη χώρα μας, γίνεται προμήθεια οικίσκων, είναι σε διαδικασία του να πάρουμε, να αγοράσει το Υπουργείο
τους συγκεκριμένους Οικίσκους. Άρα, θεωρούμε ότι μπορεί άμεσα και μέχρι να έρθουν οι Οικίσκοι, να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα του Γυμνασίου της Βασιλικής με έναν ικανοποιητικό τρόπο. Και ερχόμενοι οι οικίσκοι, θα μπορούν
επίσης με ικανοποιητικό τρόπο να λυθεί το ζήτημα μέχρι να πάμε, είτε σε αποκατάσταση του υπάρχοντος Γυμνασίου,
είτε την πρόταση που εμείς είχαμε καταθέσει πριν φυσικά τον σεισμό, για την δημιουργία σχολικού κέντρου, το οποίο
όμως είναι ένα ζήτημα, το οποίο μπορεί να καθυστερήσει, για σχολικό κέντρο εννοώ της Νότιας Λευκάδας, το οποίο
είναι ένα ζήτημα, το οποίο μπορεί να καθυστερήσει, γιατί αντιλαμβάνεστε, ότι αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην
άλλη. Άρα θα πρέπει να μπει το ζήτημα και της αποκατάστασης του κτιρίου του ενός από τα τρία, του Γυμνασίου
δηλαδή, της Βασιλικής.
Κοιτάξτε παιδιά, το ζήτημα του πότε θα λειτουργήσουν τα σχολεία, το συγκεκριμένο μάλλον σχολείο, εγώ
είπα ότι σήμερα δώσαμε την εντολή και όλα αυτά, το λέω ευθέως και πολύ καθαρά, κατευθείαν μπαμ και κάτω χωρίς
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διαδικασίες. Κινούμαστε στο όριο μεταξύ νομιμότητας και μη νομιμότητας, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, διότι αυτό που
προέχει, είναι να πάμε το γρηγορότερο δυνατόν τρόπο. Προφανώς επιδιώκουμε τη νομιμότητα. Όπου δεν τα
καταφέρνουμε όμως, αν κάνουμε και κάτι που δεν είναι και πολύ-πολύ νόμιμο, αν είναι για το κοινό καλό, νομίζω
είναι αναγκαίο.
Επίσης, έχουμε προβλήματα στον Πυροσβεστικό Σταθμό της Κοντάραινας, που όμως αφορά, για να είναι
σαφές, γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πολλές φορές δεν
προσέχουν, και το λέω με πολύ καθαρό τρόπο. Δεν αναφερόμαστε στο κτίριο αυτό καθ’ εαυτό. Αναφερόμαστε σε μία
επέκταση που είχε γίνει του κτιρίου, το οποίο είχε παραχωρηθεί στην Πυροσβεστική, γιατί το κτίριο δεν ανήκει στην
Πυροσβεστική, το κτίριο ανήκει στον Δήμο, εκεί να γίνουν επισκευές και μέχρι να γίνουν οι επισκευές αυτές, θα τις
αναλάβει ο Δήμος αυτές τις επισκευές. Θα τις αναλάβει ο Δήμος. Εδώ οφείλω να πω όμως, ότι και η Πυροσβεστική
οφείλει να πάρει το μερίδιο που της αναλογεί, από τη στιγμή που της παραχωρείται ένα κτίριο. Παρ’ όλα αυτά,
κατανοώντας και την δυσκολία που έχει η Πυροσβεστική, εννοώ την οικονομική δυσκολία, εμείς λύνουμε άμεσα το
πρόβλημα, μεταφέροντας στο απέναντι κτίριο μερικές από τις υπάρχουσες δομές τους, που μπορούν εκεί να
εγκατασταθούν, μέχρι να γίνει επισκευή του κτιρίου. Ναι, αλλά μη το αναλύσουμε τώρα. Είπαμε ότι το πρόβλημα
αντιμετωπίζεται, θα πάνε προσωρινά απέναντι, που έχουμε Φίλιππε, και εμείς, πρέπει να κατασκευαστούν και
τουαλέτες, λέει ο Φίλιππος, αυτό λέει, στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου γιατί είναι στον εξωτερικό, αλλά αυτά, να μου
επιτρέψετε να πω, ότι δεν είναι της κουβέντας μας τώρα. Μην τα αναλύσουμε τώρα.
Επίσης, υπάρχουν και έχει έρθει έγγραφο το οποίο το υπογράφει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδας
και Ιθάκης, για τις ζημιές στις Εκκλησίες. Αναφέρεται σε 88 Εκκλησίες με ζημιές, που βεβαίως είχαν ζημιές από τον
σεισμό του 2003 και οι οποίες επιτάθηκαν. Κάποιες από αυτές, στις κατεξοχήν πληγείσες περιοχές, ξέρετε ότι έχουν
καταρρεύσει, τα γνωρίζετε όλα αυτά, για αυτό και από τη μεριά της Περιφέρειας, με βάση την αρμοδιότητα της, έχει
γίνει και το σχετικό αίτημα. Το συζητήσαμε και εμείς με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και
με την Διευθύντρια της ΕΑΣ.
Επίσης έχουμε προβλήματα σε δύο λιμάνια. Και αναφερόμαστε στο λιμάνι της Βασιλικής και στο λιμάνι της
Λυγιάς. Και τα δύο λιμάνια αυτά, ο έλεγχος έγινε, ο πρώτος έλεγχος έγινε από τους 4 Καθηγητές του ΕΜΠ, που
είχαν έρθει την επόμενη ημέρα του σεισμού στην Λευκάδα, έγιναν επίσης και από άλλες Υπηρεσίες. Η εκτίμηση
λοιπόν είναι, ότι δεν υπάρχουν δομικές βλάβες στα λιμάνια, δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, δομικές βλάβες, απλώς
το κόστος αποκατάστασης στο Λιμάνι της Βασιλικής, επειδή ουσιαστικά όλα τα πλακόστρωτα έχουν διαρραγεί, και
λόγω του γεγονότος ότι έχουμε και βυθίσεις τμημάτων, 10 εκατοστών, 20 εκατοστών, 30 εκατοστών, ανάλογα με την
περίπτωση, είναι προφανές ότι το κόστος, ιδιαίτερα για το λιμάνι της Βασιλικής, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Τελειώνοντας, εγώ θέλω από τη μεριά μου, το αισθάνομαι απολύτως αυτό που θα πω, γιατί το βίωσα. Θέλω
να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν σε αυτήν την προσπάθεια και ήταν πολλοί. Από απλούς πολίτες, που εξέφραζαν
την συμπαράσταση τους, από συμπολίτες μας που ζούνε εκτός Λευκάδας, που την εξέφραζαν με διάφορους
τρόπους, αν θέλετε και με ένα απλό τηλέφωνο και έδειχναν με αυτόν τον τρόπο την αγωνία τους. Θέλω να
ευχαριστήσω την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του Δήμου, που δούλευαν διπλοβάρδια, πολλοί από
αυτούς με αυταπάρνηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες αυτές συνθήκες. Θέλω να
ευχαριστήσω τους Μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το είπα και προηγούμενα, και της Λευκάδας και της
Ηπείρου και το ΙΓΜΕ και όλους όσους ήρθαν και συνέβαλαν και τους ανέφερα προηγούμενα. Θέλω επίσης να
ευχαριστήσω, γιατί είχαμε πολύ καλή συνεργασία όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων κατά βάση που
επλήγησαν, γιατί με αυτούς ήταν πιο πολύ η συζήτηση. Πολλοί από αυτούς έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, από
άποψη δυνάμεων και ξέρετε, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι όλα αυτονόητα στη ζωή. Θέλω επίσης να
ευχαριστήσω ιδιωτικές επιχειρήσεις που κατέθεσαν δωρεές σε είδος στον Δήμο, όπως φορείς και Σωματεία που με
μία κουβέντα έδειξαν αντανακλαστικά αλληλεγγύης.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω μία σειρά Συναδέλφους μας, Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους άλλων
περιοχών, οι οποίοι εξέφρασαν και αυτοί με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους. Νομίζω όμως, ότι το μεγάλο
ευχαριστώ πρέπει να το πούμε και να το πούμε όλοι μας, δεν είναι ευχαριστώ της Δημοτικής Αρχής, είναι στους
ίδιους τους πολίτες, που επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλη ψυχραιμία αντιμετώπισαν την όλη κατάσταση. Είναι
ελάχιστες οι εξαιρέσεις που παρουσιάστηκαν, αυτό που λέμε φαινόμενα πανικού, μετρημένα στα δάκτυλα των δύο
χεριών. Γενικά η αντιμετώπιση από τη μεριά των συμπολιτών μας και η ψυχραιμία που επέδειξαν, ήταν εξαιρετική.
Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα σε μία τέτοια περίοδο, το αντιλαμβάνεστε.
Εγώ ευχαρίστως, φυσικά είναι πάρα πολλά που δεν είπα, ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις που
υπάρχουν και βεβαίως να μπούμε και στην συζήτηση και να δούμε και με άλλες σκέψεις και προτάσεις, πως πιο
συγκεκριμένα μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι καλύτερα σε αυτήν την δύσκολη στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κάποιοι από τους Αντιδημάρχους ή εντεταλμένους Συμβούλους
που εμπλέκονται στο θέμα των σεισμών, μήπως θέλουν να συμπληρώσουν στην ενημέρωση; Μήπως ξέχασε ο
Δήμαρχος κάτι και πρέπει να το πούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σημαντικό εννοώ, γιατί δεν είπα πολλά συνειδητά. Θα προκύψει από τις ερωτήσεις ενδεχομένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό. Θα πρότεινα λοιπόν εγώ, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης μήπως
θέλει να ενημερώσει σχετικά, γιατί ήταν άμεση η εμπλοκή του στο θέμα αυτό και αν συμφωνείτε, και οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων που βρίσκονται εδώ πέρα, αν συμφωνείτε να πούνε και αυτοί κάποια κουβέντας σχετικά.
Ωραία, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και μετά θα πούνε λίγα πράγματα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων. Σε
ένα μικρόφωνο κύριε Χαλκιά. Προσήλθε και ο Πρόεδρος του Σίβρου, Μπελεγρίνος Αναστάσιος.
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ΧΑΛΚΙΑΣ: Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στις δύο
άτυχες συμπολίτισσες μας. Δεν θέλω να συμπληρώσω, να πω πάρα πολλά, επειδή από το Συντονιστικό υπήρχε μία
ενημέρωση πλατιά, ο κύριος Δήμαρχος κάλυψε τα περισσότερα απ’ όσα έγιναν σε αυτό το διάστημα και ειδικά όλη
την διαδικασία και τις περισσότερες ενέργειες που έγιναν.
Απλώς θέλω να συμπληρώσω μερικά πράγματα. Καταρχάς να πω για την ευθύνη την δική μας που ήταν
στο οδικό δίκτυο, ότι από την πρώτη στιγμή 5 συνεργεία καθάριζαν το οδικό δίκτυο, το οποίο ήταν ανοικτό από τις
επόμενες 1-2 ώρες, σε όλο το δίκτυο, εκτός από την περίπτωση Πευκούλια-Άγιο Νικήτα, που όλοι ξέρουμε πλέον τι
πρόβλημα υπάρχει και στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί και η κυκλοφορία.
Θέλω να πω ότι τα συνεργεία αυτά ήταν εργολάβοι, αλλά ήταν και δικά μας και ήταν και της ΤΕΡΝΑ που μας
βοήθησε στο συγκεκριμένο, που μας έδωσε μηχανήματα και οδηγούς, όπως έδωσε και στον Δήμο. Είχαμε αναλάβει
την σίτιση, όπου αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε 240 μερίδες φαγητό να μοιράζουμε στους πληγέντες και ευτυχώς,
όπως αποδείχθηκε και είπε και ο Δήμαρχος, από την πρώτη στιγμή φροντίσαμε να δώσουμε ένα, αυτά τα νάιλον, τα
οποία τελικά με την βροχή που έχει τώρα και αυτές τις μέρες, προστάτευσαν την οικοσκευή, γιατί τα περισσότερα
σπίτια είχαν πολύ μεγάλες ζημιές στα κεραμίδια και στις στέγες. Να σας πω μόνο, ότι μοιράσαμε πάνω από 8.000
τετραγωνικά μέτρα νάιλον.
Επίσης ,θέλω να πω και για τις σκηνές που πήραμε, που στήθηκαν, οι οποίες όμως χρησιμοποιήθηκαν πολύ
λίγο, γιατί πάρα πολλοί κάτοικοι πήγαιναν σε συγγενικά σπίτια ή έβρισκαν κάποια άλλη λύση.
Οι καταγραφές ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα. Εμείς είχαμε αναλάβει τον τομέα των επιχειρήσεων και των
καταστημάτων και με τις Υπηρεσίες μας και των Στάβλων, Μελισσιών κλπ., που συνεχίστηκε για τον ΕΛΓΑ που ήρθε
στην αρχή της εβδομάδας.
Θέλω να πω για το σεισμόπληκτο, η αρχική αίτηση ήταν να κηρυχθεί σεισμόπληκτη από την Περιφέρεια
Λευκάδας, ο Δήμος Λευκάδας. Μετά όμως και από ένα αίτημα και από μία πληροφόρηση που είχαμε και από τον
Δήμαρχο Μεγανησίου, στάλθηκε νέο αίτημα και πλέον έχει μπει σαν αίτημα, όχι πλέον ο Δήμος Λευκάδας, αλλά όλη
η ΠΕ Λευκάδας. Δηλαδή αυτό που ισχύει τώρα και ζητάμε, είναι όλη η ΠΕ. Δηλαδή η Περιφερειακή Ενότητα.
Εμείς κάναμε κάποια αιτήματα όταν είχε έρθει ο Περιφερειάρχης εδώ, από την προηγούμενη Παρασκευή,
συνολικά 15 αιτήματα στα Υπουργεία που είναι διαφόρων ειδών, από οικονομικά μέχρι κάποια πράγματα που
μπορούν να διευκολύνουν και να ανακουφίσουν τον κόσμο και την κοινωνία γενικά. Να πω έτσι εν τάχει, ότι
ζητήσαμε απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, 3 μήνες παράταση στην πληρωμή της ΔΕΗ, τις χρηματοδοτικές εισφορές στα
διάφορα Ταμεία επίσης. Ζητήσαμε αναβολή πλειστηριασμών, άρση capital control, ποσόστωση 10% στους μαθητές
που δίνουν Πανελλαδικές εξετάσεις φέτος στην Γ’ Λυκείου, όπως έγινε και στην περίπτωση της Κεφαλονιάς,
ενίσχυση των επιχειρήσεων. Ήδη στην Κεφαλονιά από την πρώτη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι, το ξέρω,
δόθηκαν 30.000€ σε επιχειρήσεις με 18.000€ δωρεάν και τις 12.000€ άτοκο. Γενικά ήταν πάρα πολλά, μην τα
αναφέρω τώρα όλα, τα οποία έχουν αποσταλεί ήδη από την Παρασκευή που πέρασε, στα αντίστοιχα Υπουργεία και
αυτό έγινε, διότι και από την πείρα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς μπορούσαμε να το κάνουμε γρήγορα. Εγώ
από την πρώτη στιγμή είχα ζητήσει από την Κεφαλονιά να μου στείλει στο γραφείο μου με φαξ όλα τα αιτήματα τα
οποία και πολλά μπορεί να έγιναν και μετά από 2 και 3 μήνες. Εμείς τα στείλαμε από την πρώτη εβδομάδα. Και αυτό
ήταν αποτέλεσμα του ότι είχαν, η εμπειρία που υπήρξε από εκεί, μας έδωσε αυτήν την δυνατότητα. Θέλω να πω, ότι
ακριβώς αυτή η εμπειρία ίσως να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να πάρουμε και τις αποζημιώσεις, να
γίνουν καταγραφές νωρίτερα για να μην υπάρξει αυτό το φαινόμενο που υπήρξε κι εκεί και σε άλλες περιπτώσεις
καταστροφών, όπου μετά από 1 και 2 χρόνια δεν υπάρχουν αποζημιώσεις. Βέβαια αυτό δεν είναι μονάχα στο θέμα,
στη δική μας ευθύνη, που οι καταγραφές όντως θα γίνουν και γίνονται πολύ γρήγορα, αλλά είναι και στην ευθύνη της
Πολιτείας να έχει τα αντίστοιχα αντανακλαστικά στα διάφορα αιτήματα που εμείς κάνουμε.
Θέλω να πω το εξής ακόμα. Ότι αύριο θα έρθουν εδώ πέρα για την Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος, που θα γίνει την Παρασκευή, όλοι οι Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Υπουργοί και παράγοντες.
Ήδη μίλησα απόψε το απόγευμα και με τον κύριο Κουρουπλή, ο οποίος θα είναι την Παρασκευή εδώ και νομίζω ότι
αυτό θα είναι και μία ευκαιρία, μία καινούργια Υπουργός Εσωτερικών και μίλησα το απόγευμα, με πήρε τηλέφωνο
στο σπίτι γύρω στις 7 η ώρα και μου είπε ότι θα είναι εδώ και νομίζω ότι όντως είναι μία ευκαιρία που πρέπει να
εκμεταλλευτούμε.
Και τελειώνοντας να πω, ότι απ’ ό,τι είδα όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι οι πληγέντες είχαν μία άριστη, όλη
η Λευκάδα, όλος ο κόσμος, αλλά και σε αυτές τις περιοχές, παρότι θα έπρεπε να έχουν ένα άγχος και να είναι έτσι,
να βγάζουν από μέσα τους μία πικρία, ίσως και μία επιθετικότητα, θα το δεχόμουνα, απέναντι μας, εγώ που πήγα
αρκετές φορές, συνάντησα μία πολύ καλή συνεργασία, υπομονή και πρέπει να τους υποσχεθούμε από δω και πέρα,
ότι ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα του παρελθόντος και να
υπάρξουν, να γίνει, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και η επαναφορά στην κανονικότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, παρακαλώ όσοι από τους Προέδρους των Κοινοτήτων,
των περιοχών κυρίως που επλήγησαν, θέλει να μιλήσει, να το δηλώσουν και όποιος θέλει, μπορεί να ζητήσει τον
λόγο τώρα αμέσως. Αλλιώς όποιος θέλει μπορεί να μιλήσει και αργότερα. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσουν όλοι
τώρα. Αν κάποιοι όμως θέλουν να μιλήσουν τώρα, να το δηλώσουν ,να σηκώσουν το χέρι τους και να πάρουν τον
λόγο.
Δεν υπάρχει κανείς. Στην πορεία μπορούν, ό,τι ώρα θέλουν, να ζητήσουν τον λόγο. Και οι κάτοικοι μπορούν
να μιλήσουν, φυσικά. Και οι κάτοικοι μπορούν να μιλήσουν, αλλά να προηγηθούν πρώτα οι Πρόεδροι και οι κάτοικοι
να μιλήσουν στο τέλος, αφού μιλήσουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, στο τέλος. Οι Πρόεδροι ό,τι ώρα θέλουν,

8

μπορούν να ζητήσουν τον λόγο. Διαφορετικά προχωράμε σε ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους και από
όποιον άλλον, για να μπορέσουν να διευκρινιστούν όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, ερωτήσεις.
Η κυρία Κατωπόδη.
-ΚΑΤΩΠΟΔΗ: Κύριε Δήμαρχε, είπατε ότι 3 σχολεία έχουν πρόβλημα, λίγο-πολύ τα ξέραμε, θα ήθελα να ρωτήσω
που πηγαίνουν σχολείο τώρα αυτά τα παιδιά. Επίσης, είπατε ότι 16 δημόσια κτίρια έχουν πρόβλημα. Αν μπορούσατε
να μας πείτε έτσι επιγραμματικά. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω, ποια ήταν τα αιτήματα που θέσατε ανά Υπουργείο και
σε ποια Υπουργεία πήγατε στην Αθήνα. Ο κύριος Περιφερειάρχης μας τα είπε, τα είχαμε διαβάσει κιόλας. Και
τελευταίο, απ’ όσο γνωρίζω υπάρχει το σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ για αυτές τις περιπτώσεις, το οποίο και τηρήσατε
βεβαίως. Ποιος ήταν ο συντονιστής, ή ποιος ορίστηκε συντονιστής σε αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Κοντογιώργης.
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: Δεδομένου ότι έχουμε ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή ως σεισμόπληκτη, θα ήθελα να μας
ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος, αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για την πορεία αυτής της υπόθεσης και αν
ξέρουμε δηλαδή περίπου πότε θα ληφθεί τέτοια απόφαση. Επίσης, μήπως ενισχυτικά χρειάζεται να πάρουμε κάποια
ομόφωνη απόφαση ως Δ.Σ., να την πάρουμε.
Και μια δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω, και αφορά το Συντονιστικό Όργανο. Κατά πόσο ο δημόσιος
χαρακτήρας που είχε η λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου, δημιούργησε προβλήματα στην λήψη αποφάσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σκληρός Φίλιππος.
ΣΚΛΗΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλωνίων με έδρα την
Κοντάραινα, κάτι ακούγεται ότι υπάρχει κάποια πρόταση για κλείσιμο. Αν γνωρίζετε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Ζουριδάκης.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σέρβο σχετικά με τα νερά. Αν έχει δοθεί εντολή στην εταιρία που
κάνει μετρήσεις των νερών και αν έχουμε κάποια αποτελέσματα. Γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα για την υγεία των
συνανθρώπων μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις; Ο κύριος Βικέντιος.
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Έχω ενημερώσει εγώ τον κύριο Σέρβο, στις σπιτίσιες περιοχές ... Κομιλιού, υπάρχει ένα εξωτερικό
δίκτυο, το οποίο είναι βέβαια του Συνδέσμου. Είναι πολλά χρόνια. Εμείς, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχε την
πρωτοβουλία να γίνει το έργο αυτό, αλλά μία μεγάλη βλάβη θαλάσσια στο Άκτιο, μας στέρησε τα χρήματα και δεν
μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Πιστεύω κύριε Σέρβε, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο πρέπει αυτό να
αποκατασταθεί, διότι συγχρόνως και αυτό που είναι στην Πόντη, με τις πέτρες που πέφτουν από πάνω που έγινε το
μεγάλο ατύχημα, κάθε μέρα, κάθε βράδυ, έχει σπάσει. Πρέπει να αποκατασταθούν γρήγορα αυτοί οι αγωγοί, διότι
είναι και για την υγεία μας, αλλά και κάθε μέρα δεν κάνουμε τίποτα, παρά σπάνε από τις πέτρες που πέφτουν από
πάνω. Και για αυτό είδα και την ανακοίνωση που λέει, μην πίνετε νερό στον Άγιο Πέτρο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Βεργίνης Αποστόλης, ο Πρόεδρος των Τσουκαλάδων. Στο μικρόφωνο Αποστόλη σε
παρακαλώ, γιατί πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά που μαγνητοφωνούνται. Επίσης βλέπω ότι προσήλθε και
παρίσταται και ο Πρόεδρος της Απόπλαινας, ο κύριος Στέφανος Χαλκιάς.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΠ.: Παρόλο που είμαι από μία περιοχή που δεν επλήγη από τον πρώτο σεισμό, στον δεύτερο σεισμό
που έκανε το 5,1 είχαμε κάποιες βλάβες, ο Κώστας Σέρβος το ξέρει, στο δίκτυο που έσπασε σε μια μεριά και ήθελα
να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, που γίνεται η χλωρίωση, μας είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως, στις δεξαμενές των
χωριών ή στην κεντρική δεξαμενή; Και ένα δεύτερο, ο δρόμος που έχει κλείσει από Πευκούλια προς τον Άγιο Νικήτα,
τι γίνεται με αυτές τις καταπτώσεις; Πότε προβλέπεται να αποκατασταθεί ο δρόμος και τι πρόκειται να γίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος που θέλει να κάνει ερώτηση. Άλλες ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν. Ναι, ο κύριος Πολίτης.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω για τα σχολεία, Γυμνάσιο και Λύκειο Βασιλικής, που βρισκόμαστε.
Επειδή γνωρίζω το θέμα, ο κύριος Δήμαρχος δεν μας έδωσε τον οδικό χάρτη, πως θα πάει το πράγμα. Ξέρω τι
γίνεται, δεν υπάρχει προς το παρόν ορατή λύση να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά άμεσα σχολείο και να
λειτουργήσουν τα σχολεία σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και θα ήθελα να βάλω στον προβληματισμό σας, επειδή
υπάρχει το Δημαρχείο στα 200 μέτρα που υπάρχουν χώροι και αίθουσες και δεν έχει καμία ζημιά, επειδή το γνωρίζω
από προσωπική άποψη, μήπως σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λυθεί το ζήτημα άμεσα.
Είναι 10 μέρες, υπάρχουν παιδιά, εγώ μιλάω σαν γονιός μαθήτριας και Γυμνασίου και Λυκείου. Τα παιδιά κάθονται
σπίτι όσον αφορά, γιατί ρώτησα την κυρία Κατωπόδη.
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Και κάτι άλλο. Επειδή ακούστηκαν κάποια σενάρια για πρωί-απόγευμα, Δημοτικό σχολείο δίπλα και τέτοια,
μπλέκουμε σε μία περιπέτεια να οργανωθούν συγκοινωνίες ,μεταφορές και τέτοια πράγματα, που δεν νομίζω ότι, α,
Οκ. Επειδή ήμουνα σε μία κουβέντα χθες στο σχολείο στην Βασιλική και ειπώθηκαν κάποια πράγματα. Ξέρω τι
διαδικασίες έχουν γίνει, αλλά δεν βλέπω ότι μπορεί άμεσα να έχουμε λύση στο να λειτουργήσει το σχολείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; Σε ένα μικρόφωνο σε παρακαλώ. Ερώτηση.
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Γεια σας. Λέγομαι Κώστας Πολίτης. Θέλω να ρωτήσω, καταρχήν θέλω να πω ότι μέχρι τώρα
έχει γίνει ενημέρωση στο Σώμα. Κάποια ενημέρωση προς εμάς δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, είναι
αν έχουμε κάποιες, χρονικά, να προσδιορίσουμε χρονικά τι μπορεί να γίνει μέχρι τώρα. Είπαμε από το Σάββατο, είχε
έρθει και ο κύριος Δήμαρχος το Σάββατο το μεσημέρι στο χωριό, στο Αθάνι και το Δράγονο, και είπαμε, ότι έχουμε
κάνει το αίτημα να χαρακτηριστεί το νησί σεισμόπληκτο, γιατί εκεί είναι όλο το κλειδί απ’ ό,τι γνωρίζουμε. Από δω και
πέρα εμένα όλες μου οι ερωτήσεις είναι σχετικά με τον χρόνο. Πως μπορεί αυτό να προσδιοριστεί χρονικά, πότε θα
γίνει. Ξέρω από πληροφορίες, μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχε γίνει καμία αίτηση από τους πολίτες σχετικά με τις
οικοσκευές, το ξέρω αυτό. Οι πολίτες θεωρούν ότι κάποιος θα έρθει και θα τους δώσει χρήματα, δεν γνωρίζανε ότι,
εντάξει, έχει βγει από τον Δήμο ανακοίνωση, το ξέρω πολύ καλά εγώ αυτό, ναι, δεν έχει γίνει, η καταγραφή έχει γίνει,
απλά οι αποζημιώσεις. Είναι αυτό το βοήθημα από 200 έως 600€. Για αυτό δεν έχει γίνει καμία αίτηση ως σήμερα το
πρωί. Και γενικά θέλω να γνωρίζετε, ότι στα χωριά αυτά που έχουν πληγεί από τον σεισμό, η κατάσταση είναι
τραγική. Δεν θέλω να πω κουβέντες, οι οποίες
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ ερωτήσεις. Μετά, έχεις την δυνατότητα να πάρεις τον λόγο μετά. Τώρα να κάνεις τις
ερωτήσεις μόνο.
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Όλες οι ερωτήσεις μου είναι σχετικά με τον χρόνο. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις.
απαντήσεις. Ο κύριος Δήμαρχος.

Να δοθούν

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, θα απαντήσω σε κάποιες εγώ και σε μερικές για τα σχολεία κλπ., οι αντίστοιχοι Αντιδήμαρχοι.
Θα ξεκινήσω από το τέλος.
Για το ζήτημα, γενικά για το ζήτημα του χρόνου που έθεσε ο συμπολίτης μας, δηλαδή πότε αυτά θα αρχίσουν
να υλοποιούνται. Αυτό είναι τώρα το ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ξεκαθαρίζω το εξής. Ότι οι αποφάσεις
αφορούν την Πολιτεία. Είναι σαφές αυτό. Όχι ότι δεν το ξέρετε, απλά λέω να ξεκινήσω με αυτό. Οι αποφάσεις
αφορούν την Πολιτεία. Εμείς τι επιδιώκουμε; Εμείς επιδιώκουμε, αυτές οι αποφάσεις να είναι γρήγορες. Αυτό που
είπατε κι εσείς. Και μάλιστα, υπάρχοντος και μία όχι θετική εμπειρία από τον τελευταίο σεισμό της Κεφαλονιάς, όχι
θετική με την έννοια των καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν, η κάθοδος μου, η άνοδος μου, πείτε το όπως θέλετε,
στην Αθήνα και η συνάντηση με μία σειρά Υπουργούς είχε να κάνει με αυτό. Δηλαδή με αυτό που έθεσε. Δηλαδή
αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος. Το γρήγορα. Το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μάλλον.
Μάλιστα, επειδή το πιο κρίσιμο είναι το ζήτημα του να χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτος ο Νομός, όπως είπε
ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να σας πω, ότι αυτό δεν είναι ζήτημα, έχει μία διαδικασία. Δηλαδή, σήμερα
μίλησα με το Υπουργείο Υποδομών, ανάμεσα στα άλλα Υπουργεία. Θα πρέπει να γίνει καταγραφή, να ολοκληρωθεί,
να σχηματοποιηθεί η εικόνα. Η καταγραφή προχωράει γρήγορα. Ας πούμε για παράδειγμα, με ενημέρωσαν από το
Υποδομών σήμερα, ότι θα μπορούσαν την Πέμπτη, αύριο δηλαδή ,να ήταν εδώ συνεργεία για να ελέγξουν, διότι
εμείς στο Υπουργείο ζητήσαμε το εξής. Για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς. Το Υποδομών βασικά που σηκώνει
και το μεγάλο βάρος. Γιατί και το Υποδομών είναι που θα κρίνει αν είναι σεισμόπληκτο ή δεν είναι σεισμόπληκτο ένα
νησί. Ό,τι αφορά μεγάλο έργο, να το αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών κατευθείαν. Θα φτιαχτεί ο δρόμος από τον Αι
Πέτρο στα Χορτάτα, λέω παράδειγμα, ή από το Κομιλιό στο Αθάνι. Τέτοιου είδους έργα που είναι μεγάλα έργα, θα τα
αναλάβει απευθείας το Υπουργείο. Ο Δήμος θα αναλάβει τα κομμάτια των δικτύων που αφορούν, και όταν λέω των
δικτύων, που αφορούν τα χωριά, τους οικισμούς, δημοτικούς δρόμους, κοινόχρηστους χώρους μέσα σε αυτούς,
τοιχία, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Το τοιχία το λέω συνειδητά. Δηλαδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα τοιχία.
Κοινόχρηστους χώρους, το είπα.
Αυτήν την καταγραφή την έχει αναλάβει ο Δήμος. Δηλαδή, ήδη είναι συνεργεία του Δήμου, την Παρασκευή
ελπίζουμε ότι το ολοκληρώνουμε, που καταγράφουν, θα πω την Παρασκευή εγώ. Αυτό γίνεται όμως σε χρόνο
ρεκόρ, προσέξτε. Που καταγράφουν τι; Όχι γενικώς και αορίστως στο Δράγανο τι είχαμε; Είχαμε 4 τοιχία. Που είναι
το τοιχίο, πόσο είναι το τοιχίο που χρειάζεται να φτιαχτεί, που χάθηκε ο δρόμος και πρέπει, μέσα στο χωριό τώρα
λέω, αυτά που αφορούν δημοτικά δίκτυα και αντίστοιχα στο Αθάνι και στα άλλα χωριά.
Το ζήτημα επομένως σεισμοπλήκτου πρέπει, αυτοί λοιπόν που ήταν να έρθουν αύριο που σας είπα, που
μου είπαν από το Υποδομών, λόγω του καιρού δεν μπορούν. Και θα έρθουν την Δευτέρα ή την Τρίτη, για να
ολοκληρώσουν αυτήν την καταγραφή και μετά με μεγαλύτερη ευκολία και μεγαλύτερη σιγουριά να μπορέσει να
κηρυχθεί σεισμόπληκτος. Η διάθεση στα λόγια όμως, τονίζω, τα λόγια, είναι θετική. Το αποτέλεσμα, θα το δούμε
σύντομα.
Δεύτερο ερώτημα. Στο ζήτημα που τέθηκε για την ενημέρωση των κατοίκων. Κοιτάξτε, σε κάποιες από αυτές,
και ιδιαίτερα και στο Αθάνι, σχεδόν το Σάββατο, τελευταία μέρα που ήμουνα εδώ πριν φύγω για Αθήνα, σχεδόν έγινε
Λαϊκή Συνέλευση. Ήταν όλο το χωριό, κάναμε αναλυτική κουβέντα. Το ίδιο συνέβη, σε μικρότερο βαθμό, και στον
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Άγιο Πέτρο, λέω ενδεικτικά, την ίδια μέρα ή και στο Δράγανο που γυρίσαμε με τον Πρόεδρο και με άλλους κατοίκους
γύρω-γύρω και είδαμε μία σειρά πράγματα και συζητήσαμε και με αρκετούς κατοίκους.
Ο δρόμος για Πευκούλια. Ο δρόμος για τα Πευκούλια, Αποστόλη, θα αργήσει να ανοίξει. Και είναι επιλογή
αυτό. Όχι δική μας. Δεν εννοώ επιλογή δική μας. Είναι επιλογή των ειδικών, οι οποίοι θεωρούν ότι ο δρόμος είναι
επικίνδυνος, εξαιρετικά επικίνδυνος, θα πρέπει να υπάρξει και ύφεση του φαινομένου και μετά, με βάση τις οδηγίες
και των ειδικών, θα δοθεί αυτή η δυνατότητα να ανοίξει. Πάντως, είναι κλειστός κι επίσης θα αργήσει να ανοίξει, γιατί
είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, ο δρόμος από τα Ασπρογερακάτα στον Άγιο Νικήτα. Και τον κλείσαμε συνειδητά ύστερα
από επισκέψεις που τους περπάτησαν τους δρόμους με κίνδυνο της ζωής τους .Αφού η Διευθύντρια της ΕΑΣ μου
είπε, πέρναγα και έκανα τον σταυρό μου και έλεγα, τώρα θα τον κάνει.
Τα ζητήματα της ύδρευσης θα τα απαντήσει ο κύριος Σέρβος. Και αυτό που έθεσε ο Νίκος, τον επιφανειακό
σωλήνα να μπει κλπ. Έτσι και αλλιώς αυτό το είχαμε στον σχεδιασμό και πριν από τον σεισμό, για το συγκεκριμένο
βέβαια, αλλά ένας λόγος παραπάνω.
Τώρα, για το πυροσβεστικό κλιμάκιο, δεν ξέρω τι ακούγεται Φίλιππε. Εγώ λέω ποια είναι η δική μας
πρόθεση. Με βάση το ζήτημα, καταρχήν εμείς διεκδικούμε το κλιμάκιο να μείνει εκεί, όχι γιατί είναι ωραίοι εκεί που
είναι εκεί και μας αρέσει γενικώς, αλλά γιατί εκεί πρέπει να είναι για λόγους αποτελεσματικότητας. Εξαιτίας των
σεισμών παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα αποκαταστήσουμε,
εμείς ως Δήμος, θα αποκαταστήσουμε ό,τι ζημιά έχει συμβεί σε εκείνη την μικροεπέκταση, θα φέρουμε και την
τουαλέτα μέσα, που είναι ένα από τα αιτήματα της Πυροσβεστικής, να αφαιρέσουμε, να το πω χοντρά, κάθε
επιχείρημα οποιουδήποτε και αναφέρομαι από τη μεριά της Πυροσβεστικής ή της Πολιτείας, ότι εμείς ως Δήμος δεν
ανταποκριθήκαμε στο να δώσουμε εκείνες τις συνθήκες που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να περνούν
ανθρώπινα. Θέλω όμως να το πω αυτό, το αισθάνομαι ως ανάγκη, οφείλει και η Πυροσβεστική, και δεν εννοώ η
τοπική, εννοώ το Πυροσβεστικό Σώμα ως Υπηρεσία, τα κτίρια που στεγάζει τους ανθρώπους του ,πρέπει να τα
φροντίζει και το ίδιο. Έτσι είναι το σωστό. Αυτό είναι το πρέπον. Διότι εμείς έχουμε ένα κτίριο και το παραχωρήσαμε.
Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, εμείς με δική μας ευθύνη θα το αποκαταστήσουμε.
Κοιτάξτε, η δημόσια Συνεδρίαση του ΣΟΠΠ δημιουργούσε προβλήματα. Να σας πω πολύ καθαρά την
άποψη μου. Κατά τη γνώμη μου η διαδικασία δεν ήταν καλύτερη. Κακώς συνεδρίαζε το Συντονιστικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας ανοικτά. Από την άλλη μεριά, δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα. Ήταν εδώ οι σεισμολόγοι,
ενημερωνότανε ο κόσμος και δεν θεωρώ επί της ουσίας, ότι μας εμπόδισε πουθενά, να πάρει το ΣΟΠΠ κάποια
απόφαση. Δεν το θεωρώ. Νομίζω αρκετοί, κάποιοι τουλάχιστον από εσάς ήσασταν παρόντες, δεν νομίζω ο τι
δημιούργησε τέτοιο ζήτημα.
Στο Πόντη η περιοχή σεισμόπληκτη το απάντησα. Τώρα, σε ποια Υπουργεία πήγαμε. Α, ποιος ο
συντονιστής. Υπηρεσιακά τον συντονισμό τον έχει και είναι και εδώ ο κύριος Γεωργακόπουλος, από την μεριά του
Δήμου λέω τώρα. Ο Γεωργουλόπουλος, ο Δημήτρης ο Γεωργουλόπουλος, ο οποίος ξημεροβράδιαζε εδώ από το
πρωί μέχρι το βράδυ. Και επίσης, την ευθύνη του συντονισμού, όσο διάστημα, μέχρι το Σάββατο που ήμουνα εδώ,
από τη μεριά των αιρετών την ευθύνη την είχα εγώ. Φεύγοντας εγώ, την ευθύνη την ανέλαβαν οι αρμόδιοι
Αντιδήμαρχοι και αυτοί που προβλέπονται, εν πάση περιπτώσει, μέσα από τις διαδικασίες.
Ποια Υπουργεία πήγαμε. Ενδεικτικά θα τα πω τώρα. Του ΣΟΠΠ τον συντονισμό τον είπαμε. Κοιτάξτε τώρα,
Γιώργο, δεν έχει νόημα να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Νομίζω είναι κατανοητό. Τον γενικό συντονισμό του ΣΟΠΠ τον έχει
ο Αντιπεριφερειάρχης, το είπε και ο ίδιος, το είπαμε, το ξανάπαμε. Εγώ αναφέρθηκα στον συντονισμό από την μεριά
του Δήμου, ποιος ήταν ο υπεύθυνος από τη μεριά του Δήμου, ποιος είχε την ευθύνη από την μεριά του Δήμου,
ξαναλέω. Τον γενικό συντονισμό του ΣΟΠΠ τον έχει ο Αντιπεριφερειάρχης. Είναι σαφές. Και ο ίδιος καλούσε σε
Συνεδρίαση το ΣΟΠΠ. Αυτός έχει την υποχρέωση. Βεβαίως συμβαίνουν και διάφορα ευτράπελα στο ΣΟΠΠ. Εννοώ
τι ευτράπελα. Ας πούμε, δεν συμμετέχει ο Δήμαρχος στο ΣΟΠΠ. Συμβαίνουν πολλά στην Ελλάδα. Θα ακούσετε και
άλλα.
Ποιες συναντήσεις. Οι συναντήσεις, οι δια ζώσης επαναλαμβάνω, γιατί τα τηλέφωνα ήταν ατελείωτα, ήταν
Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων, με
τον Υπουργό Οικονομίας, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Αλεξιάδη, στο Υπουργείο Ανάπτυξης με
τον Υφυπουργό ΕΣΠΑ, αυτός που είναι αρμόδιος για τα κονδύλια, τον κύριο Χαρίτση. Με τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Νεφελούδη και επίσης με την
Υπουργό την κυρία Ράνια Αντωνοπούλου. Συναντηθήκαμε επίσης για άσχετα ζητήματα, όχι για άσχετα, για της
Λευκάδας ζητήματα και με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ.
Άλλο ερώτημα που να ξέχασα; Α, ποια δημόσια κτίρια, τώρα εντάξει, δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση. Ο
κύριος Γεωργουλόπουλος έχει την κατάσταση, θα την πάρετε. Δεν θα διαβάζουμε τώρα εδώ πέρα ποια είναι τα
δημόσια κτίρια. Η κατάσταση είναι σαφής. Τα είπα αυτά, μην τα επαναλαμβάνω. Για τα σχολεία θα απαντήσει ο
κύριος, α θέλει ο κύριος Χαλκιάς τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε τον λόγο.
ΧΑΛΚΙΑΣ: Επειδή ήμουνα έξω όταν έγινε η ερώτηση, αλλά από την απάντηση του Δημάρχου κατάλαβα ότι έγινε μία
ερώτηση για τον τρόπο που λειτούργησε το ΣΟΠΠ, θέλω να πω το εξής. Καταρχάς δεν υπάρχει κανένας Νόμος που
να λέει, ότι το ΣΟΠΠ πρέπει να είναι κλειστό. Μπορούμε να είναι κλειστό, δηλαδή μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να πω,
ότι θα είναι 18 που συμμετέχουν, αλλά επίσης μπορούμε να πούμε, ότι υπάρχουν και κάποιες προσκλήσεις που
μπορώ να καλέσω κάποιους που νομίζω ότι είναι απαραίτητη η συνδρομή τους και όπως είπε και ο Δήμαρχος, για
σκεφθείτε να έκανα ένα ΣΟΠΠ ας πούμε κλειστό και να μην είναι ο Δήμαρχος. Το λέει μέσα το ΣΟΠΠ ότι δεν
συμμετέχει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί.
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Την πρώτη μέρα ειδικά, τι κλειστό ΣΟΠΠ να ήταν, τη στιγμή που είχαμε τον κύριο Σγουρίδη, τον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας από την Αθήνα, είχαμε ένα σωρό επισκέπτες. Στην ουσία, σεισμολόγους που
μιλήσανε και υπεύθυνους των υποδομών, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, ο Δεσπότης, δηλαδή
καταλαβαίνετε ότι είναι αστείο να πούμε ότι θα ήταν κλειστό το ΣΟΠΠ και θα τους έβγαζα έξω.
Την επόμενη μέρα που συζητήσαμε, κάθε φορά το ΣΟΠΠ είναι τι θα συζητήσει και αν υπάρχει όντως θέμα,
ώστε να είναι κλειστό. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Αν είχαμε φωτιές, καταστροφές κλπ. και έπρεπε να
συντονίσουμε με τον τρόπο που θα κλείσουμε κάποιους δρόμους ή θα πιάσουμε τους εμπρηστές, σίγουρα δεν θα το
κάναμε ανοικτό, ούτε θα αφήναμε έναν δημοσιογράφο που τον είδαμε μετά που το μετέδιδε, γιατί θα έπρεπε να
καταστρώσουμε ένα σχέδιο. Στο συγκεκριμένο και μετά την πρώτη, δεύτερη μέρα που έγινε με τον τρόπο που έγινε
εκ των πραγμάτων, με τόσους που συμμετείχαν, κρίναμε ότι το να το κάνουμε κλειστό, βγάζοντας 5-6 ακόμα άτομα
έξω σε σχέση με τους άλλους 20 που θα συμμετείχαν, μπορεί να δημιουργούσαμε ένα πανικό ή ένα φόβο, ότι κάτι
επέρχεται ή οι σεισμολόγοι μας είπαν κάτι που πρέπει να συζητήσουμε και κρίναμε ότι αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αυτό
όσον αφορά το ΣΟΠΠ και τον τρόπο που λειτούργησε και νομίζω ότι λειτούργησε πάρα πολύ καλά σε όλο αυτό το
διάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κούρτης να ενημερώσει.
ΚΟΥΡΤΗΣ: Να απαντήσω σχετικά με τα σχολεία. Δύο ήταν τα σχολεία στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια
ο
εκπαίδευση. Το 5 Νηπιαγωγείο λοιπόν κατά καλή σύμπτωση μεταστεγάστηκε, συστεγάζεται πλέον σε χώρους του
ου
1 Δημοτικού, ακριβώς δίπλα, ένα κάγκελο τα χωρίζει, άρα η μετακόμιση έγινε, η μεταστέγαση, σε χρόνο ρεκόρ.
Γιατί ήμασταν και τυχεροί που βρέθηκαν οι αίθουσες δίπλα. Βεβαίως να πω, ότι αυτές οι αίθουσες ήταν πρώην
Νηπιαγωγείο. Βολεύει από αυτήν την άποψη. Με μερικές δηλαδή μετατροπές μικρές που θα χρειαστούν, νομίζω πως
και από την Δευτέρα μπορεί να λειτουργήσει πλήρως.
Όσον αφορά όμως το δυσκολότερο ζήτημα του Γυμνασίου της Βασιλικής, να ξεκαθαρίσουμε ότι αφορά το
παλιό κτίριο του Γυμνασίου. Η ακαταλληλότητα δηλαδή του χώρου, αφορά μόνο το παλιό κτίριο. Το νέο κτίριο, που
στεγάζεται σε όροφο πάνω, οι 3 τάξεις του Λυκείου, συν κάτω η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, θέατρο κλπ., συν μία
αίθουσα λυόμενη, που την είχαν βάλει πολύ νωρίτερα από τον σεισμό. Είναι δηλαδή 3-4 αίθουσες και ο χώρος κάτω
των εκδηλώσεων, ουσιαστικά κατάλληλες. Μερικά βέβαια ζητηματάκια, κάποιοι σοβάδες που μπορεί να γκρεμιστούν
για να μην είναι επικίνδυνοι και χάσκουν από ψηλά, θα γίνουν άμεσα. Ήδη αύριο θα πάει συνεργείο να τους
κατεβάσει. Υπάρχει και ο χώρος της βιβλιοθήκης, πίσω από το παλιό κτίριο επίσης, που είναι και αυτός ανέπαφος.
Άρα μπορεί να λειτουργήσει με τις μικρές αυτές παρεμβάσεις, κάποια υδραυλικά, κάποια τέτοια ζητηματάκια, μπορεί
να λειτουργήσει το Λύκειο. Οι τρεις τάξεις του Λυκείου μπορούν να λειτουργήσουν, όσο γίνεται πιο γρηγορότερα.
Βεβαίως είναι ενιαίο το πρόγραμμα, Γυμνάσιο και λυκειακές τάξεις. Δηλαδή οι Καθηγητές δουλεύουν και στα
δύο σχολεία, έτσι; Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με τα κενά των Καθηγητών στο Γυμνάσιο, μέχρι να έρθουν οι αίθουσες.
Οι αίθουσες λοιπόν μπορούν να έρθουν, θα έλεγα και μεθαύριο. Αν υπάρχει η πολιτική βούληση και αφήσουν λίγο
στην άκρη κάποιες, ίσως διατυπώσεις εκεί πέρα γραφειοκρατικές, π.χ. θέλει άδεια. Όντως θέλει άδεια. Αν θέλει άδεια
τώρα κανονικά δόμησης κλπ., κλπ., θέλει κάποιο χρόνο, απ’ ό,τι μας έχουν πει. Αλλά εγώ λέω το εξής. Ας μας
μεταφέρουν οι νταλίκες τις τρεις αίθουσες και παράλληλα να τους πούμε, κάνουμε και τις ενέργειες για την άδεια. Να
τους δείξουμε τις φωτογραφίες, ότι έχουμε το χώρο ναι, να φτιάξουμε τα τρία κάτω δάπεδα υπερυψωμένα όπως
θέλουμε, με μπετόν, για να τοποθετηθούν εκεί πάνω, ο χώρος επαρκεί, απ’ ό,τι είδαμε του προαυλίου του Γυμνασίου
και παράλληλα κάνουμε και αυτές τις ενέργειες. Υπάρχει βέβαια και η άλλη λύση, αν θυμάμαι καλά, που λέει για
άδεια μικρής κλίμακας, που μπορεί να βγει αύριο και να λυθεί άμεσα το πρόβλημα.
Κάποιες μέρες λοιπόν νομίζω πως με το Γυμνάσιο θα έχουμε ένα πρόβλημα, μπορούμε όμως να το λύσουμε
πολύ νωρίτερα, πριν έρθουν οι διακοπές των Χριστουγέννων. Για δε το Λύκειο, νομίζω εγώ με άμεσες εργασίες που
μπορούν να γίνουν με συνεργεία του Δήμου, μπορεί να λειτουργήσει νομίζω, έχουμε σήμερα Τετάρτη, το αργότερο
την Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσει. Το αργότερο. Για να μη σας πω την Παρασκευή, έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, δεν θα γίνει διάλογος. Να ολοκληρώσει ο κύριος Κούρτης.
ΚΟΥΡΤΗΣ: Εγώ θέλω να πω λοιπόν, ότι ας μη γελιόμαστε τώρα ότι θα έχουμε αύριο το πρωί αυτές τις αίθουσες τις
λυόμενες για το Γυμνάσιο. Αλλά αν οι διαδικασίες κινηθούν γρήγορα και υπάρξει και μία πολιτική βούληση τέτοια που
να αφήσει στην άκρη οποιεσδήποτε γραφειοκρατικές διαδικασίες, μπορούν αυτές να φορτωθούν μεθαύριο. Αν αύριο
είναι έτοιμα όλα τα σχέδια και οι φωτογραφίες κλπ., κλπ. και η βάση και όλα αυτά, μπορούν να μεταφερθούν αύριο.
Εγώ πιστεύω ότι βούληση πολιτική αν υπάρχει, μπορεί να λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Εδώ έχουμε έκτακτη ανάγκη
τώρα. Θα κάτσουμε να διυλίσουμε τον κώνωπα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλώς, ευχαριστούμε. Ναι, ναι.
ΚΟΥΡΤΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε, για να βάλεις κουρτίνες, να κάνεις μάθημα, πως; Μέχρι επάνω; Μέχρι την οροφή
επάνω; Πότε γίνεται αυτό; Αν υπάρχει πρόταση, το συζητάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να ληφθεί υπόψη και μπορεί να γίνει και συζήτηση εκτός του Συμβουλίου.
ΚΟΥΡΤΗΣ: Συζητάμε λοιπόν και αυτήν την πρόταση του χωρισμού της αίθουσας των πολλαπλών χρήσεων.

12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Πολίτης.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Την πρόταση του χωρισμού της αίθουσας των πολλαπλών χρήσεων, την έχω ακούσει από τον κύριο ...
πριν μία εβδομάδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Έγινε η πρόταση. Μην το επαναλάβουμε όμως τώρα. Δεν υπάρχει λόγος.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Μισό λεπτό. Ο Μήτσουρας λέει αυτό. Από δω λέμε ,ψάχνουμε αίθουσες .Δεν ξέρουμε αν θέλουμε άδεια
μικρής κλίμακας ή κανονική. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Ποιος τα ξέρει αν δεν τα ξέρουμε εμείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα λύσουμε, θα λυθούν. Δεν θα λυθούν μέσα, υπάρχουν οι προτάσεις. Από τον Δήμο θα γίνε η
προσπάθεια για το καλύτερο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνω, ότι όλες οι προτάσεις που γίνονται, τις σημειώνουμε και τις κρατάμε στο μυαλό μας.
Οι προτάσεις που έχουν ειπωθεί, ειπώθηκαν σήμερα εδώ μέσα, έχουν ήδη κατατεθεί, τις γνωρίζαμε. Από κει και
πέρα, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Το ζήτημα, σας είπα κι εγώ, το είπε και ο Φίλιππας, ο Φίλιππας το είπε με λίγο
πιο χοντροκομμένο τρόπο, ότι εμείς επιδιώκουμε όλο αυτό το πράγμα να γίνει το γρηγορότερο δυνατό. Πρέπει να
ξέρετε όμως το εξής. Το ζήτημα των αιθουσών και το αν χρειάζεται άδεια οικοδομική, περί αυτού πρόκειται, εμείς, οι
κτιριακές υποδομές λένε αυτό, εμείς προσπαθούμε να τους πείσουμε μέσα από τις Υπηρεσίες μας, το ζήτημα να το
λύσουμε με μικρής κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ξεπερνιώνται και είναι
και ορισμένα που ξεπερνιώνται. Να το πω με ένα παράδειγμα. Οι βάσεις δεν είναι να πάρουμε ένα πακέτο τσιγάρα
και πάμε να το τοποθετήσουμε. Προφανώς θέλουν μία, δύο, τρεις μέρες να τις φτιάξουμε. Εμείς τι νομίζετε; Ότι θα
περιμένω εγώ να πάμε να κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού; Και μετά να περιμένουμε και την Οικονομική
Επιτροπή και μετά να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο για να τα κάνουμε αυτά; Εγώ θα κοιτάξω, αύριο
κιόλας να πάνε να φτιαχτούν οι βάσεις. Και ας έρθει όποιος Επίτροπος να μου πει ότι το κόβει ως δαπάνη.
Άρα, είναι όμως κάποια πράγματα που δεν τα μπορούμε. Πιέζουμε να τα συντομεύσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σέρβος έχει τον λόγο.
ΣΕΡΒΟΣ: Για τις ερωτήσεις που έγιναν. Πρώτα απ’ όλα με την χλωρίωση. Το σύστημα απολύμανσης πόσιμου νερού
που εφαρμόζουμε, είναι το σύστημα της χλωρίωσης. Στις πηγές υδροληψίας ή στις δεξαμενές. Την πρώτη μέρα, μισή
ώρα μετά τον σεισμό, η εντολή που δόθηκε στις Υπηρεσίες, ήταν άμεσος έλεγχος των συστημάτων απολύμανσης
του νερού. Δεξαμενές ή πηγές υδροληψίας, όπου έχουμε. Έγινε ο έλεγχος, συμπληρώθηκαν οι χλωριωτές που
έχουμε με χλώριο, λειτουργούσαν και βέβαια οι βλάβες του σεισμού επηρέασαν και τα συστήματα χλωρίωσης.
Γίνανε διακοπές της ΔΕΗ που τις μάθαμε μετά και που οι χλωριωτές μείνανε χωρίς να λειτουργήσουν για κάμποσο
διάστημα. Η Υπηρεσία όμως και με την παρουσία του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και προσωπικά την δική
μου, ελέγξαμε ακόμα και δεξαμενές. Μέχρι και την Κυριακή τα μεσάνυχτα γυρνάγαμε όλες τις δεξαμενές και όλα τα
συστήματα. Εκτός από την παρουσία στα χωριά που είχαμε για τα οδικά δίκτυα. Πηγαίνοντας, ελέγχαμε και αυτά.
Διαπιστώσαμε, ενώ λειτουργούσε κανονικά και δεχότανε χλώριο η κεντρική δεξαμενή του Ακτίου, την
Κυριακή το βράδυ είχε χαλάσει. Την Δευτέρα το πρωί την αντικαταστήσαμε. Αντικαταστήσαμε τον χλωριωτή. Δεν
ήταν μεγάλο το διάστημα. Χλωρίωση έγινε και στην δεξαμενή την κεντρική της Λευκάδας και στα χωριά.
Οι μετρήσεις και οι αναλύσεις του νερού έγιναν Δευτέρα και Τρίτη. Χθες και προχθές δηλαδή. Αποτελέσματα
των μετρήσεων θα έχουμε ες 3-4 μέρες. Βέβαια μπορεί να μην ανιχνευθεί υπολειμματικό χλώριο, σας το λέω από
πριν, σε περιοχές που έτσι και αλλιώς δεν χρειάζεται. Να πω ένα παράδειγμα από την εμπειρία μου. Το νερό που
υδρεύει την Καρυά, δεν έχει παθογόνους μικροοργανισμούς, είναι πολύ καλό, είναι καλής ποιότητας και ή ανιχνευθεί
χλώριο, ή δεν ανιχνευθεί, είναι το ίδιο. Υπολειμματικό είναι, απολυμαντικό μέσο. Σαν παράδειγμα το ανέφερα.
Τώρα όσον αφορά τις βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης. Είχαμε σοβαρές βλάβες. Και πολύ σοβαρές στην νότια
Λευκάδα. Εδώ χάσαμε και γεώτρηση. Την χάσαμε με την έννοια ότι δεν λειτουργεί πλέον. Μένει να δούμε στη θέση
Πεύκα του Αγίου Πέτρου. Είναι η γεώτρηση που υδροδοτούσε εκτός από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης, Κομιλιό,
Δράγανο και Αθάνι. Τα τρία χωριά που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Χθες μπήκε σε λειτουργία μία άλλη γεώτρηση σε
κοντινή περιοχή, σε κοντινή θέση. Όσοι είναι από τη νότια Λευκάδα, να πω τη θέση, λέγεται Νταμάρι του Γουρούνη η
περιοχή. Και μπήκε από χθες σε λειτουργία. Η ποσότητα νερού βέβαια που μας δίνει αυτή δεν είναι επαρκής. Είναι
λίγη. Αλλά κάπως καλύπτει την κατάσταση. Βέβαια υδροδοτούνται και από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης τα τρία χωριά
αυτά, με τον αγωγό που υπάρχει. Μέχρι και τις δεξαμενές τους δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που
είχαμε από τις πρώτες μέρες στην δεξαμενή του Δραγάνο αποκαταστάθηκε, όμως υπάρχει στο εσωτερικό δίκτυο του
χωριού, στο Δράγανο, πρόβλημα που σταδιακά αποκαθίσταται. Και βέβαια αυτές οι αποκαταστάσεις δεν είναι
μόνιμου χαρακτήρα, προσωρινές είναι. Εκεί πρέπει να αποκαταστήσουμε ολόκληρα κομμάτια από το δίκτυο. Από
πριν τα Χορτάτα μέχρι και το Αθάνι πρέπει να αλλάξουμε όλο τον αγωγό. Σχεδόν όλον. Εκεί υπάρχουν, σκεφθείτε
και επιφανειακός που είναι σε κάποιο σημείο, αλλά και ειδικά ο υπογειοποιημένος, όταν τον δρόμο τον βλέπεις από
πάνω με ρωγμές, με ρηγματώσεις, και οι αγωγοί που είναι στο εσωτερικό του, ειδικά αν είναι PVC, είναι σχεδόν
θρυμματισμένοι σε κάποια σημεία. Και αν δεν εκδηλώθηκαν ακόμα διαρροές νερού, θα εκδηλωθούν σε λίγο καιρό.
Είναι αναμενόμενο δηλαδή ότι θα συμβεί αυτό.
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Αυτά για την ύδρευση. Ελπίζουμε ότι στο Δράγανο σε 1-2 μέρες θα έχει αποκατασταθεί. Δεν είναι σοβαρά τα
προβλήματα. Ένα πρόβλημα έχουμε στο Κομιλιό, σε έναν στάβλο πηγαίνει, εντάξει εκεί θα γίνει τελευταίο, δεν
επείγει. Και στα Χορτάτα υπάρχει πρόβλημα επίσης.
Τώρα, δεν είναι μόνο τα χωριά αυτά που είχαν πρόβλημα στην ύδρευση. Ήταν και ο Άγιος Νικήτας. Και η
Ξάνθια. Αυτό οφειλόταν βέβαια σε διακοπές της ΔΕΗ, που δημιούργησε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ όσοι είναι έξω να μη μιλάνε, γιατί γίνεται φασαρία εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να
συζητήσουμε.
ΣΕΡΒΟΣ: Αυτό οφειλότανε σε διακοπές και της ΔΕΗ, λόγω κατολισθήσεων που κοπήκανε από τα δέντρα καλώδια
της ΔΕΗ σε κάποιες περιοχές, αλλά και στο οδικό δίκτυο, που καταρρέοντας παρέσυρε και τα δίκτυα της ύδρευσης.
Εκτός όμως από την ύδρευση είχαμε πρόβλημα και σε δίκτυα αποχέτευσης. Κάποια φρεάτια συλλεκτήρια
στην πόλη, παραλιακά φρεάτια στην Βασιλική που έπαθαν καθίζηση, αλλά και στον Άγιο Νικήτα ένα κεντρικό
αντλιοστάσιο, εκεί στη στροφή στην είσοδο του χωριού που κόπηκε ο δρόμος, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στον
καταθλιπτικό του αγωγό. Και διεκδικούμε φυσικά, στείλαμε αιτήματα, διεκδικούμε την αποκατάσταση τους.
Τώρα για να πω και κάτι, να τελειώσω με αυτήν την ενημέρωση, για τους κλειστούς δρόμους που λέγαμε.
Σκόπιμο είναι να μην κυκλοφορούν πολλοί στους δρόμους τους αγροτικούς κάτω από το Καλαμίτσι προς τις
παραλίες. Εκεί έχουμε συνεχείς καταπτώσεις. Όπως επίσης και στον δρόμο μεταξύ Καλαμιτσίου και Χορτάτων. Είναι
ένας από τους δρόμους που μας υπέδειξαν και από το ΙΓΜΕ που ήταν εδώ, να μην τον λειτουργήσουμε.
Και τώρα, πριν ξεκινήσουμε την Συνεδρίαση του Συμβουλίου, με ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Ξάνθιας ότι ο
δρόμος αυτός έχει κλείσει σε κάποια σημεία σήμερα. Όχι ο δρόμος Χορτάτων-Ξάνθιας, ο από κάτω. ΚαλαμίτσιΧορτάτα. Να το έχουμε υπόψη μας.
Ξεκινήσαμε για τους καθορισμούς των δρόμων στα χωριά από τις καταπτώσεις. Τα μηχανήματα και σε
συνεργασία με την Περιφέρεια, ανοίγαμε τους δρόμους μέσα στα χωριά, τους δημοτικούς δρόμους σε πρώτη φάση.
Όπως επίσης, απ’ ό,τι είπε και ο Δήμαρχος, παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο εκεί που υπήρχαν βράχοι έτοιμοι να
πέσουν. Έγιναν κάποιοι εκβραχισμοί. Σε δεύτερη φάση και σύντομα κιόλας, από την Δευτέρα, θα αρχίσουμε τον
καθαρισμό των αγροτικών δρόμων. Να το έχουν υπόψη τους και οι Πρόεδροι για να είμαστε σε συνεννόηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κύριος Περδικάρης να ολοκληρώσει τις απαντήσεις.
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ: Για το θέμα του κοινωνικού επιδόματος. Υπάρχουν ήδη αιτήματα, έχουν ενημερωθεί οι πολίτες και
βεβαίως, αν υπάρξει πρόβλημα σε κάποιο χωριό, με το που ανεβαίνει η Κοινωνική Υπηρεσία και ακόμα και το
«Βοήθεια στο Σπίτι» μπορούμε να ενημερώσουμε. Πάντως έχουμε αιτήματα.
Εκείνο που θέλω να σας ενημερώσω, είναι ότι το ποσό που προβλέπανε σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει να
δοθεί στον Δήμο, παρ’ όλο που γινόντουσαν αιτήματα εδώ και 2 χρόνια, είχαμε κάνει αίτημα και τον προηγούμενο
Σεπτέμβρη του 14, δεν μας έστειλαν τίποτα. Την επόμενη μέρα, την ίδια μέρα του σεισμού, το μεσημέρι, κάναμε
αίτημα, το προσαυξήσαμε στις 100.000€. Περιμένουμε, είμαστε στην διαδικασία, το αίτημα έχει ουσιαστικά γίνει δεκτό
και είναι θέμα διαδικασίας να εκταμιευτεί το ποσό. Βέβαια όλα αυτά είναι μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο,
προβλέπεται και περισσότερες πληροφορίες μπορεί να έχουμε και στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας.
Τώρα για τις οικοσκευές απλά να ενημερώσω, ότι έχει ξεκινήσει ο έλεγχος, έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι
μετά και από τα τηλεφωνικά αιτήματα των πολιτών, όπως είναι στο Αθάνι, στο Δράγανο, στο Κομιλιό, στον Άγιο
Πέτρο, στα Χορτάτα και βεβαίως συνεχίζουμε σε Νικολή, Μανάσι και όπου αλλού προκύψει.
Απλά να αναφέρω επίσης και κάτι άλλο, για να δώσω και το μέγεθος ,ότι έχουμε αιτήματα και σε αυτοψία και
σε άλλα μέρη εκτός από τις περιοχές που έχουν πληγεί, όπως είναι στον Άγιο Νικήτα, στο Καλαμίτσι, στην Εξάνθια,
στην Κοντάραινα, στο Μαραντοχώρι, στην Βασιλική, στην Εύγυρο, στο Πινακοχώρι, αλλού λίγα. Είναι στην πόλη 45,
Όλα τα υπόλοιπα με εξαίρεση τον Άγιο Ηλία που είναι 13 και τα Λαζαράτα που είναι 18, είναι σε μονοψήφιο αριθμό.
Στην Βασιλική 24. Θέλω να πω ότι δείχνει ότι έχει επηρεάσει το σύνολο του Νομού και όχι μόνο την πληγείσα
περιοχή. Όσον αφορά τις οικοσκευές, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θανάση τελείωσες;
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ: Ναι, δεν θέλω κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εδώ τελειώσανε οι απαντήσεις στις ερωτήσεις. Όχι σε παρακαλώ. Μετά ,όταν έρθει η σειρά
των πολιτών θα πάρεις τον λόγο. Τώρα θα μιλήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η ώρα ,κύριε Πρόεδρε, έχει περάσει. Οι άνθρωποι εδώ έχουν προβλήματα και έχουν έρθει από το
Αθάνι, από το Δράγανο, που είναι μία ώρα και μακριά. Οι πιο πολλοί φύγανε. Πότε θα τα πούνε; Βάλε τους σε
προτεραιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους βάλαμε σε προτεραιότητα. Μετά την εισήγηση, σε παρακαλώ. Μετά την εισήγηση του Δημάρχου
ζήτησα να μιλήσουν οι Πρόεδροι. Δεν ζήτησε κανένας τον λόγο. Να μιλήσουν τώρα λοιπόν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση
να μιλήσουν τώρα. Ζήτησα να πάρουν τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του Δημάρχου. Έπρεπε να γίνει μία
στοιχειώδης ενημέρωση από τον Δήμαρχο. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή, όχι από το Εργατικό Κέντρο. Πρώτα θα
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μιλήσουν οι Πρόεδροι των χωριών, θα μιλήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μετά θα πάρει το Εργατικό Κέντρο. Σας
παρακαλώ, θα υπάρχει μία σειρά. Δεν γίνεται έτσι όπως τα θέλετε εσείς. Μπορεί να βιαζόσαστε, και εμείς βιαζόμαστε
να τελειώσουμε, αλλά θα υπάρξει, καλά κάνατε. Να έχετε την υπομονή, όπως θα ξενυχτίσουμε κι εμείς, θα
ξενυχτίσουν όλοι. Σέβομαι τους πάντες, αλλά όμως το θέμα είναι σοβαρό και εμείς εδώ πέρα δεν ήρθαμε για να
περάσουμε την ώρα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλώ, τι όχι; Δόθηκε η δυνατότητα στους Προέδρους να μιλήσουν. Την δίνεις πάλι τώρα.
Σταματήστε, να μιλήσουν οι Πρόεδροι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό προσπαθώ να κάνω. Να μιλήσουν οι Πρόεδροι. Σε παρακαλώ, μην εκνευρίζεσαι. Λοιπόν, ομιλίες.
Σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Βεργιώτη, καθίστε κάτω. Κύριε Βεργιώτη, καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ επιμένω διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Καθίστε και ηρεμήστε να προχωρήσουμε την διαδικασία. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Ο
κύριος Μαργέλης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην διαδικασία να ζητήσω. Κύριε Μαργέλη, με συγχωρείτε ένα λεπτάκι. Κοιτάξτε, εάν ορισμένοι
θέλουν να δυναμιτίσουν την διαδικασία, δεν θα τα καταφέρουν. Ξεκαθαρίζουμε το εξής. Πιο ανοικτός και πιο
δημοκρατικός τρόπος συζήτησης από αυτόν που γίνεται, εδώ, τον ζούμε και τον βιώνουμε όλοι, δεν υπάρχει. Θα
μιλήσουν άπαντες. Δεν μπορεί όμως να μιλάει κάποιος και μετά να λέει, τώρα φεύγω και δεν με νοιάζει τι θα πει ο
επόμενος. Η διαδικασία είναι για όλους δύσκολη. Και δεύτερον, σας παρακαλώ κύριε, σας άκουσα. Σας άκουσα, θα
με ακούσετε κι εσείς τώρα. Σε παρακαλώ κύριε Πολίτη.
Εγώ λέω λοιπόν και προτείνω το εξής. Προτείνω το εξής. Εάν θέλετε να συνεννοηθούμε. Εγώ προτείνω, αν
το αποδέχεται το Σώμα, γιατί το Σώμα θα το αποφασίσει, να πάρουν τον λόγο όσοι θέλουν να μιλήσουν απέξω,
φορείς, Πρόεδροι, όσοι θέλουν. Εάν το Σώμα συναινεί, μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση
να το κάνουμε. Θα παρακαλέσω όμως να τηρηθεί η διαδικασία σε ό,τι αφορά τον χρόνο. Να είναι σαφές. Ζητάω
λοιπόν και από τον Πρόεδρο και από το Σώμα αυτήν την πρόταση να την κάνουν δεκτή και να προχωρήσουμε με
τον πιο ομαλό τρόπο και να μη βγει κανένας να πει, ότι του αφαιρέσαμε και τον λόγο. Γιατί μπορεί να ακούσουμε και
κανένα τέτοιο. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά αυτές τις μέρες, να ακούσουμε και κανένα τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγώ προτείνω να μιλήσουν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εάν θέλουν, εκπρόσωπος του
Εργατικού Κέντρου και στη συνέχεια, και αν κάποιος Δημότης επίσης θέλει να μιλήσει, να το δώσουμε τον λόγο
τώρα. Αλλά να το δηλώσουν τώρα, όχι ό,τι ώρα θέλει ο κάθε ένας. Τώρα θα σηκώσουν το χέρι και θα δηλώσουν
ποιοι θέλουν να μιλήσουν. Πρώτα τον λόγο να πάρουν οι Πρόεδροι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Σώμα, συναινεί το Σώμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνεί το Σώμα να γίνει έτσι η διαδικασία; Ο κύριος Μαργέλης.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Με συγχωρείς .Μου δίνετε εμένα τον λόγο, μπαίνει η πρόταση από τους ανθρώπους, την αρνείστε. Ο
Φίλιππος επιτίθεται, ο Πολίτης επιτίθεται. Την αρνείστε την πρόταση που κάνουν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αρνήθηκα τίποτα. Είπα να μιλήσουν και τώρα. Πριν από σας. Τους είπα να μιλήσουν. Είπα, ποιος
θέλει να μιλήσει τώρα. Κύριε Μαργέλη, πριν δώσω τον λόγο σε σας, είπα να μιλήσουν έστω και τώρα. Εγώ δεν
προσπαθώ να δημιουργήσω τίποτα.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Βάλανε θέμα λοιπόν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Τους δώσατε τον λόγο; Δεν τους τον δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους έδωσα τον λόγο και δεν σήκωσε κανένας το χέρι. Και τώρα τον ξανάδωσα τον λόγο.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ρε Κώστα, με συγχωρείς τώρα, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και γλάστρες εδώ πέρα. Είπατε λοιπόν, θα
προηγηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αυτό δεν είπατε εσείς; Ο Φίλιππος είπε, ο κανονισμός ... μου δίνετε τον λόγο
εμένα, παρεμβαίνει ο Δήμαρχος και λέει άλλα πράγματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είπα με την άδεια του Σώματος. Ήμουνα σαφής.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ συμφωνώ να μιλήσουν οι πάντες. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Μην αλλάζετε
συνέχεια την διαδικασία.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ έκανα μία πρόταση διαδικαστική, να την αποφασίσει το Σώμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση λοιπόν, την πρόταση του Δημάρχου εγώ την κάνω συγκεκριμένα. Να μιλήσουν οι
Πρόεδροι των Κοινοτήτων, να μιλήσει ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, να μιλήσουν κάποιοι Δημότες, όσοι
θέλουν και στη συνέχεια να μιλήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Συμφωνεί το Σώμα να γίνει έτσι η διαδικασία; Ο
χρόνος θα είναι 3 λεπτά για τον κάθε έναν. Συμφωνεί το Σώμα; Δεν διαφωνεί κανείς.
Ξεκινάμε στην διαδικασία. Ποιοι από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, να δηλώσουν τώρα, ότι θέλουν να
μιλήσουν. Τα ονόματα τους. Ο Πρόεδρος του Αγίου Πέτρου. Άλλος Πρόεδρος που θέλει να μιλήσει; Πρόεδροι των
Κοινοτήτων. Άλλος από τους Προέδρους των Κοινοτήτων;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: είναι έξω οι περισσότεροι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να τους κάνουμε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν μπούνε μέσα και ζητήσουν τον λόγο, θα τους τον δώσουμε. Και ο εκπρόσωπος του Εργατικού
Κέντρου. Αυτοί θα μιλήσουν και στη συνέχεια θα μιλήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Λέω, το είπα, να μιλήσουν. Ποιος
άλλος θέλει να μιλήσει; Πως λέγεσαι; Ροντογιάννης, ναι. Ωραία. Άλλος; Πως λέγεσαι; Ζαμπάτης. Άλλος. Καγκελάρης.
Άλλος; Βεργίνης. Υπάρχει κανείς άλλος;
Ο Πρόεδρος του Αγίου Πέτρου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ: Γεια σας. Είμαι ο Πρόεδρος του Αγίου Πέτρου και ο Άγιος Πέτρος έχει κάποια
προβλήματα. Έχουν πέσει όλες οι λιθιές σε όλο το χωριό, που αυτές είναι οπωσδήποτε να σηκωθούν. Όπως στον
Πάτο στο χωριό, όπως ξέρει ο κύριος Σέρβος, έχει ένα μεγάλο λιθάρι και αυτό δεν έχει σπάσει ακόμα. Και είναι και οι
δύο οι δρόμοι, ένας στα Πατρικάτα και ένας στον Πάτο στο χωριό, που είναι η άσφαλτος που πάει στον κάμπο, που
έχει ανοίξει και ο κόσμος θα σκοτωθεί. Κι έχει και στο αντλιοστάσιο στη Νίκαινα έχει πέσει ο τοίχος μέσα και έχει
πέσει πάνω στην αντλία και δεν ξέρουμε να δουλεύει. Έχει πέσει μέσα ο τοίχος και έχει πέσει πάνω στην αντλία αλλά
δεν ξέρουμε αν δουλεύει η αντλία. Αυτό πρέπει, δεν ξέρουμε τώρα, αυτό δεν το γνωρίζω.
Ό,τι είπε ο Δήμαρχος για τα containers στην Βασιλική, για το Γυμνάσιο, υπάρχουν κάποιες αίθουσες στον
Άγιο Πέτρο που μπορούμε να φιλοξενήσουμε το Γυμνάσιο της Βασιλικής προσωρινώς. Το Δημοτικό Σχολείο έχει 3
αίθουσες. Είναι καινούργιες, από κάτω τουαλέτες, τα πάντα. Γιατί να αγοράσεις containers και αυτά και κάποια
έξοδα; Μπορούν να έρθουν στον Άγιο Πέτρο μέχρι να φτιαχτεί το Γυμνάσιο και να ξεκινήσουν από αύριο το σχολείο.
Όχι σε ένα μήνα και μέχρι τα Χριστούγεννα.
Αυτά είχα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Αγίου Πέτρου. Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, για 3 λεπτά.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: Εμείς δεν θέλαμε τώρα να κάνουμε φασαρία εδώ πέρα. Άλλωστε κάποιοι
από παλαιότερα ενοχλούνται, είτε με την παρουσία μας, είτε με το να παίρνουμε τον λόγο, όπως φάνηκε κιόλας με
την ενόχληση του Δασκάλου, δεν ξέρω, των δύο Δασκάλων, δεν ξέρω ποιων άλλων.
Εμείς καλέσαμε κόσμο εδώ από τα χωριά, ήταν και η ανακοίνωση και στο Internet και πήγαμε και οι ίδιοι στα
χωριά που δεχθήκανε τις καταστροφές τις περισσότερες, και βάζουμε το εξής. Όσο μου δίνεται χρόνο κύριε
Πρόεδρε. Εμείς λέμε, είναι ανάγκη να οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στην αντεργατική πολιτική του κεφαλαίου,
που διαμορφώνει στην εργατική τάξη τα λαϊκά στρώματα μία χαμοζωή. Μία ζωή που βάζει σε δεύτερη μοίρα τις
πραγματικές ανάγκες μας. Όπως φάνηκε και με τις τραγικές συνέπειες που είχε για τους κατοίκους της Λευκάδας με
τον μεγάλο σεισμό. Οι ευθύνες των μέχρι τώρα Κυβερνήσεων, των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, είναι
εγκληματικές. Η άρνηση τους να προχωρήσουν σε επισκευές δημόσιων κτιρίων και υποδομών, έργα αντισεισμικής
θωράκισης και προστασία μετά και από τον μεγάλο σεισμό του 2003, οδήγησαν με το νέο σεισμό στον θάνατο δύο
γυναικών και με μεγάλες καταστροφές στο νησί.
Τις καταστροφές τις γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Είναι όμως το ότι ζούμε σε ένα σύστημα που μία μερίδα
κεφαλαιοκράτες τρίβουν τα χέρια τους, γιατί τα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, τα μέτρα για την προστασία από
πλημμύρες, φωτιές, άλλες καταστροφές, ή για τα μέτρα της ασφάλειας των λαϊκών κατοικιών στους χώρους
δουλειάς, συμμόρφωση ,όπως έχουμε και πρόβλημα εδώ με το ΤΕΙ, δεν επιφέρουν κέρδη για το κεφάλαιο και για
αυτό δεν γίνονται. Εμείς λέμε ότι φθάνει πια. Τώρα πρέπει να δούμε τα μέτρα της αντισεισμικής θωράκισης.
Αποδεικνύουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας για τους κατοίκους που πλήγησαν από τον σεισμό, διεκδικούμε τώρα
να παρθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και για αυτό βάζουμε τα αιτήματα εδώ, για να παρθεί η απόφαση και όχι
απλά ενημέρωση και να ξεχαστεί έτσι το ζήτημα. Τα αιτήματα μας είναι ότι απαιτούμε την διασφάλιση στέγασης,
σίτισης, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης των πληγέντων κατοίκων, στήριξη των πληγέντων με έκτακτο επίδομα,
επιδότηση ενοικίου, διαμονή σε τουριστικά καταλύματα με ευθύνη του κράτους, στέγαση των σχολείων που
υπέστησαν ζημιές και λήψη μέτρων για την ασφαλή και δωρεάν μεταφορά των μαθητών, παροχή ... και φαρμάκων,
πλήρης έλεγχος του Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό, του Κέντρου Υγείας Βασιλικής και χρηματοδότηση που να
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας τους, όπως να βρεθεί και λύση στο ζήτημα, θα πει και ο Συνάδελφος από
το Σώμα της Πυροσβεστικής, για το κλιμάκιο πίσω, που τα λόγια είναι, ότι θέλουν να το εξοντώσουν τελείως από
πίσω. Καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων στο σύνολο τους, 100%. Και στην πραγματική τους
αξία για τις καταστροφές που υπάρχουν σε κατοικίες, οικοσκευές, μικρές επιχειρήσεις, γεωργικές εγκαταστάσεις και
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προϊόντα. Αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, οδικό δίκτυο, λιμάνια από δημόσιο
φορέα με 100% κρατική αρωγή και ευθύνη. Μέτρα πρόληψης για ασφάλεια από βροχοπτώσεις, καθιζήσεις, όπως θα
έχουμε και πολλές σήμερα και στο μέλλον. Ουσιαστικοί έλεγχοι σε όλα τα δημόσια κτίρια, σχολεία, Νοσοκομεία και
δημιουργία μελετών και υλοποίηση για την διασφάλιση της αντισεισμικής τους θωράκισης που δεν βάζετε ζήτημα
κανένα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τους σεισμόπληκτους του Νομού. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και πάγωμα
των χρεών σε Εφορία, ΟΑΕΕ, Τράπεζες χωρίς προσαυξήσεις, τόκους, για τους πληγέντες. Διαγραφή των
στεγαστικών δανείων για όσες κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες ή χρήζουν μεγάλων επισκευών. Απαγόρευση των
πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών και ουσιαστική ανακούφιση από τα δυσβάσταχτα δάνεια. Εμείς τα βάζουμε αυτά
και λέμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν. Γνωρίζετε πολύ καλά και από τον σεισμό του 99 στην Αθήνα, οι άνθρωποι
είναι ακόμα στα container. Από τον σεισμό στην Κεφαλονιά. Να κάνουμε γνωστό, μπορεί να μη το ξέρει η Δημοτική
Αρχή, ότι την Παρασκευή στην Αθήνα κάνουν κινητοποίηση οι Κεφαλονίτες από την ΕΛΜΕ, από διάφορους
Συλλόγους, γιατί δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα από τις υποσχέσεις που έδωσαν τότε. Έτσι και σήμερα, ως
Δημοτική Αρχή, κάπως έτσι κινείστε. Στην ίδια ρότα .Παλαιότερα, ή ακόμα και τώρα, με fast track η Κυβέρνηση και
διάφοροι Οργανισμοί έδωσαν αποθεματικά, όπως κι εσείς, μη το ξεχνάτε εδώ, με fast track πήρατε απόφαση για να
δώσετε αποθεματικά των Δήμων. Για να μπορέσετε να ξελασπώσετε, όπως είχατε πει, το σύστημα. Τώρα με fast
track γιατί δεν εγκρίνετε χρήματα, χρηματικό ποσό που λίγο θα ανακουφίσουν τη ζωή τους, ή και όλα τα αιτήματα
αυτά να υλοποιηθούν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: Μήπως ζείτε εσείς σε άλλο κόσμο; Δεν ξέρω. Αλλά μη το περάσουμε έτσι,
γιατί θέλουμε να βγάλουμε την ευθύνη από πάνω μας, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα δεν θέλατε να μπει
ζήτημα. Και να μη το ξεπερνάμε με το ζήτημα, ή ξέρετε τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι και να απαντάμε ότι
στις επόμενες εκλογές μη μας ψηφίσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε παρακαλώ. Ωραία. Ο κύριος Ροντογιάννης Σπύρος. Στο μικρόφωνο. Για 3 λεπτά.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, θα είμαι σύντομος. Εγώ είμαι από το Σωματείο των Δασκάλων, είμαι εκλεγμένος στο Δ.Σ.
ου
Λίγο θα αναφερθώ στο ζήτημα, μας αφορά βέβαια του 5 Νηπιαγωγείου, το οποίο Νηπιαγωγείο δεν ήταν μόνο
σημερινό. Το πρόβλημα προϋπήρχε και το είχαμε εντοπίσει και σαν Σωματείο και διαβήματα έχουμε κάνει και προς
τον Δήμο. Και κακώς φθάσαμε στον σεισμό για να το κρίνουμε ακατάλληλο. Και απ’ ό,τι έμαθα κάποιο κλιμάκιο του
Δήμου είπε με την πρώτη επίσκεψη ότι είναι κατάλληλο για να φοιτούν μέσα τα παιδάκια, το οποίο είχε εισροή
υδάτων από χρόνια, έχουν διαβρωθεί τα πάντα εκεί μέσα και πεταχτήκανε οι σοβάδες. Και θα δείτε και τις κολώνες,
ότι τα σίδερα είναι διαλυμένα. Και μάλιστα άκουσα ότι το κλιμάκιο του ΟΣΚ το έκρινε ακατάλληλο, που έπρεπε ήδη να
έχει μεριμνήσει εδώ πέρα ο Δήμος και η Περιφέρεια.
Και είπε ο κύριος Κούρτης ότι θα μεταστεγαστούν δίπλα στο Δημοτικό και ότι ήταν και παλιά Νηπιαγωγείο
κλπ. Δεν μας είπε όμως ότι το Δημοτικό εκεί πέρα, οι χώροι αυτοί ήταν ζωτικοί του Δημοτικού, δεν είναι χώροι που
περισσεύουν. Και θα πρέπει λοιπόν προσωρινά να λειτουργήσει εκεί, αλλά άμεσα και
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ πιο πίσω από το μικρόφωνο γιατί κάνει θόρυβο.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποκατασταθούν οι ζημιές και δεν μας είπε
ο
τίποτα για αυτό, πότε θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών στο 5 Νηπιαγωγείο.
Ένα άλλο ζήτημα να πω, ότι γενικά τα πάντα θα πρέπει να γίνονται στο θέμα της πρόληψης. Πριν από τον
σεισμό, όχι κατά τον σεισμό και μετά τον σεισμό, το οποίο δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα από την Πολιτεία. Είμαστε
εδώ μάρτυρες από το 03, αλλά και πολύ πριν πάλι και προ κρίσης και με την κρίση, και στην Κεφαλονιά τα ίδια, δεν
έχει γίνει ούτε ένα έργο. Εκτός από το έργο στον δρόμο του Αγίου Νικήτα, το οποίο και αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν
πολύ λίγο για την περίσταση. Είδαμε σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ τα εδάφη
στην Λευκάδα και στην Κεφαλονιά είναι πρανή εδάφη, τα οποία χρειάζονται τοιχία σε όλους τους δρόμους τους
επικίνδυνους από τις κατολισθήσεις και είδαμε ότι πέρασε ο βράχος και σκότωσε μία γυναίκα από τον δρόμο.
Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να γίνουν πολύ σύντομα και να πιέσουμε προς τα εκεί οι πάντες, οι φορείς, αλλά και ο
Δήμος έπρεπε να το βάλει σαν πρώτο ζήτημα και να πιέσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση της
πρόληψης των σεισμών. Να μην περιμένουμε να μας πλακώσουν οι πέτρες και τα δημόσια έργα.
Και τελευταίο ζήτημα και κλείνω, με το θέμα του δρόμου του Αγίου Νικήτα. Εκεί πέρα ,εντάξει, είναι το
έδαφος σαθρό, υπήρξαν πολλές κατολισθήσεις, θα πρέπει όμως να δοθεί μεγαλύτερη σοβαρότητα στο έργο και της
γρήγορης αποκατάστασης, αλλά κι ένα άλλο ζήτημα που γίνεται με το υλικό που πέφτει εκεί πέρα. Βλέπουμε εδώ
πέρα να μεταφέρεται καθημερινά και από τους Τσουκαλάδες μεταφέρονται φορτηγά τα οποία είναι ακάλυπτα, δεν
είναι σκεπασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Χθες μάλιστα από ένα φορτηγό χύθηκε το μισό υλικό μέσα στον
δρόμο. Ευτυχώς και δεν ερχότανε αυτοκίνητο πίσω. Και παραμένει το υλικό μέσα στον δρόμο ακόμα. Δεν πήγε
κανένας να το σαρώσει, ή με μία τσάπα να το κάνει στην άκρη. Και γίνεται, πηγαίνουν συνεργεία, είτε ιδιώτες, είτε
πολλές φορές και του Δήμου και το έχουν κάνει νταμάρι. Το έχουμε ξαναπεί στην Συνέλευση των Τσουκαλάδων, στο
σημείο εκεί πέρα που είναι το Αγνάντιο, που φαίνεται ο Άγιος Νικήτας, εκεί πίσω, μην πω τι γίνεται. Όργιο. Εκεί πέρα
πηγαίνουν, γκρεμίζουν τον βράχο, είδα εγώ και φέτος, τώρα τελευταία και είχα πάει στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη
και μάλιστα τηλεφώνησε επιτόπου κα τα σταμάτησε επιτόπου τα μηχανήματα. Γκρεμίζανε τον βράχο και σκάβουν και
βάθος. Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, πηγαίνουν εκεί πέρα από τις Υπηρεσίες σας;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ροντογιάννη, ολοκλήρωσε σε παρακαλώ.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι λοιπόν έκλεισα. Αυτά. Ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν,
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι να αιωρούνται διάφορα. Αυτά τα έτσι τα γενικώς, ξέχασε τα. Να τα κάνεις συγκεκριμένα. Όχι
γενικώς ο Δήμος. Όχι γενικώς ο Δήμος. Αυτά αλλού, όχι εδώ μέσα.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και ο Δήμος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλού λέω αυτά. Γιατί το συγκεκριμένο στο οποίο αναφέρεσαι, δεν αφορά τον Δήμο. Ούτε ο Δήμος
πήγε να σκάψει και ο Δήμος όποτε ζητάει υλικό, το ζητάει νόμιμα από την Περιφέρεια. Τελεία και παύλα.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με συγχωρείτε. Πίσω από τα τοιχία έχει γίνει μία απόσταση από το τοιχίο μέχρι τον βράχο 60
μέτρα. Αυτό ήταν κοντά στο τοιχίο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι ευθύνη του Δήμου αυτό.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει γίνει νταμάρι. Τίνος είναι ευθύνη; Πηγαίνουν οι ιδιώτες μόνοι τους;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μάθεις ποιος έχει ευθύνη και μετά
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα το λύσουμε τώρα. Κύριε Ροντογιάννη, τελείωσε η συζήτηση. Σε παρακαλώ τώρα. Κλείσε το
μικρόφωνο. Ο κύριος Ζαμπάτης. Σε ένα μικρόφωνο για 3 λεπτά.
ΖΑΜΠΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πάρεδροι Τοπικών Κοινοτήτων,
Εκπρόσωποι φορέων και συντοπίτες, θέλουμε από δω, από αυτό το βήμα που μας δίνεται, να εκφράσουμε κι εμείς
τη συμπαράσταση μας στον δοκιμαζόμενο λαό της Λευκάδας. Όντας Πυροσβεστικός υπάλληλος, θα ήθελα να
διευκρινίσω ότι δεν εκπροσωπώ το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά τους υπαλλήλους αυτού, ως μέλος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πυροσβεστών και της Ενώσεως Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Όσον αφορά το κλιμάκιο Βασιλικής έχει ιδρυθεί το 1998 και στεγάζεται σε ένα παλαιότατο κτίριο, πρώην
Δημοτικό Σχολείο. Από κάποια στιγμή, επειδή τυγχάνει να υπηρετώ σε αυτό το κλιμάκιο, και μετά, αφέθηκε στην τύχη
του. Είχαμε αλλεπάλληλες φορές ενοχλήσει και είχαν γίνει αυτόπτεις μάρτυρες εκπρόσωποι της Τοπικής και
Περιφερειακής Διοίκησης για τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά ποτέ δεν λύθηκαν. Ήτοι τρωκτικά, να χύνονται τα
νερά γιατί οι βρύσες είχαν χαλάσει, να βρίσκουμε τουαλέτες και είδη υγιεινής, συγχωρέστε μου κάποιες εκφράσεις,
αλλά έτσι είναι η αλήθεια, σε ξενοδοχεία. Και να είναι μία κατάσταση, να αγγίζει τριτοκοσμικές συνθήκες.
Επειδή ενημερώθηκα και είχα κάποια πληροφορία, ότι είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα αυτό και
η απάντηση ήταν, με επιφύλαξη το μεταφέρω, αυτή ήταν η ενημέρωση μου ,ότι δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος, και
χωρίς να έρθουμε εδώ και να το παίξουμε έξυπνοι, απλώς να ενημερώσουμε και να βρεθούν λύσεις, εμείς
επικαλούμαστε και απάντηση του Υπουργού τον Απρίλιο για ένα σχετικό ζήτημα που αφορούσε την Κεφαλονιά, ότι
με βάση τον Νόμο 2612, τον Νόμο 3852 του 10 και ο πρώτος Νόμος που ανέφερα του 98, αρμόδια για την στέγαση
των ακινήτων, παραχώρηση ακινήτων ή την στέγαση πυροσβεστικών κλιμακίων, ή μίσθωση τους, αποτελεί
αρμοδιότητα οργάνων Τοπικής Διοίκησης.
Τώρα, αν έχει ευθύνες το Πυροσβεστικό Σώμα ή όχι, ας τα βρει. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, να
εξασφαλιστούν ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους Συναδέλφους μας, να εξασφαλιστεί
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών για τους πολίτες, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πυρασφάλεια περιοχής
,αντισεισμική θωράκιση και τα λοιπά και να μας τίθεται ευθέως ζήτημα τώρα που προέκυψε το πρόβλημα στο
κλιμάκιο Βασιλικής, από υπηρεσιακούς παράγοντες, το γνωρίζει και επικαλούμαι και τον Αντιδήμαρχο Βασιλικής που
μας το είπε κιόλας γιατί του το μετέφεραν, για προσωρινή αναστολή λειτουργίας εργασιών και με πιθανότητα
οριστικής, αν δεν λυθεί το κτιριακό ζήτημα του κλιμακίου.
Ναι, να αποδεχθώ ότι προϋπήρχε πρόβλημα με τον χώρο που στεγάζονται οι τουαλέτες, αν καταχραστώ τον
χρόνο σας, ενημερώστε με νωρίτερα να σταματήσω. Και ο χώρος υγιεινής. Επιδεινώθηκε μετά τις σεισμικές δονήσεις
και είχαμε και προβλήματα στην στέγη κλπ. Χρήζει μίας γενικότερης συντήρησης το κτίριο. Μεταφέρθηκαν οι
Συνάδελφοι μου σε ένα απέναντι κτίριο, σε ένα μικρό δωμάτιο για να μη νομίζουμε ότι μεταφέρθηκαν κάπου που
πληροί όλες τις προϋποθέσεις και χρήζει κάποιων λειτουργικών παρεμβάσεων μέχρι να γίνουν, όπως δεσμεύτηκε ο
κύριος Δήμαρχος, οι απαιτούμενες επισκευές στο υπάρχον κτίριο και οι ανησυχίες μας ότι μέσα από μία
αναδιοργάνωση και ας δούμε την ΕΛΑΣ, πολύ σωστά κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος είπε για δύο Αστυνομικούς
Σταθμούς στην Λευκάδα και άλλους ανά την Επικράτεια, επιβεβαιώνονται και από πρόταση που προϋπήρχε της
αρμόδιας Επιτροπής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και το 2010 από τον Δήμο Απολλωνίων που εξέδωσε
σχετικό ψήφισμα γιατί είχε πληροφορία ότι το κλιμάκιο Βασιλικής προορίζεται να κλείσει. ]
Άρα λοιπόν δεν μπορούμε, όταν μας τίθεται ευθέως ζήτημα, και ούτε γράφουμε κάποια ανακρίβεια, ευθέως
ζήτημα από εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, παράγοντες, ότι εμείς λειτουργούσαμε μέχρι τώρα γιατί
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εκπέμπονταν περιπολικά λόγω του σεισμού στην περιοχή Αθανίου και στην ευρύτερη περιοχή Βασιλικής, γιατί
τονίζω, ότι το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βασιλικής καλύπτει επιχειρησιακά από τον Πόρο μέχρι και Χορτάτα. Η ...
Λευκάδας έχει έναν μεγάλο τομέα ευθύνης και σας ρωτώ, αν αυτό ανασταλεί η λειτουργία του προσωρινά ή έστω και
μόνιμα, ένα όχημα που θέλει περίπου μια ώρα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ολοκλήρωσε
ΖΑΜΠΑΤΗΣ: .. θα έχουν καταστραφεί περιοχές. Εμείς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πρέπει να μιλάμε για τον σεισμό. Δεν θα μιλήσουμε 10 ώρες για την Πυροσβεστική. Τα είπες, σε
παρακαλώ ολοκλήρωσε
ΖΑΜΠΑΤΗΣ: Ναι, αλλά σας σέβομαι και απαιτώ έναν σεβασμό όπως μου απευθύνεστε. Τελειώνω αμέσως, σέβομαι
την παρατήρηση σας.
Εμείς παίρνουμε την δέσμευση του Δημάρχου, αναμένουμε, ζητάμε να γίνουν κάποιες λειτουργικές
παρεμβάσεις στο υπάρχον κτίριο που έχουν μεταφερθεί Συνάδελφοι μου, για να πληροί τις προϋποθέσεις που
πρέπει και είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων και παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Καγκελάρης.
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ: Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα του σεισμού. Αν έχουμε εικόνα το τι ζημιές
έχουν γίνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε εικόνα. Γενικότερα δεν έχουμε εικόνα, γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και
κάτι καινούργιο. Δρόμοι κατεστραμμένοι, υποδομές διαλυμένες, δίκτυα το ίδιο. Θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει τα
κλιμάκια, όλα τα κλιμάκια, και του Δήμου οι Μηχανικοί και τα κλιμάκια του ΥΠΕΧΩΔΕ και όσα άλλα κλιμάκια έρχονται
εδώ πέρα, να γίνει σωστή η καταγραφή το τι έχει γίνει. Δεν έχουμε εικόνα. Έχουν περάσει, πάει τώρα μία εβδομάδα
και δεν έχουμε εικόνα τι ακριβώς έχει γίνει. Και θα πρέπει να δοθεί και μεγάλη σημασία στους βράχους που
κρέμονται πάνω από τα κεφάλια μας στο οδικό δίκτυο.
Τώρα Αθάνι, Δράγανο, Κομιλιό και Άγιο Πέτρο είναι αποκάλυψη. Περίπου έχετε μία εικόνα. Αλλά δεν έχουμε
ούτε εμείς εκεί πέρα οι τοπικοί, δεν έχουμε εικόνα τι ακριβώς έχει γίνει. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Να το προσέξουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καγκελάρη. Ο κύριος Βεργίνης ο Χρήστος για τρία λεπτά.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ξεκινώντας θα ήθελα να βάλω πρώτο θέμα ασφάλειας του Νοσοκομείου. Το λέω αυτό, διότι μετά τον
τελευταίο σεισμό που έγινε τα 4,1 ρίχτερ, έχουμε κάποιες ρηγματώσεις μέσα στο Νοσοκομείο, στα σημεία που είχαν
συμβεί το 2003, στον σεισμό του 2003. Επίσης είχαμε θέσει στην Διοίκηση του Νοσοκομείου και ήμουνα παρών στο
Συντονιστικό που γινότανε εδώ στο κτίριο, δυστυχώς όμως ο Διοικητής δεν το ανέφερε και θέλω να αναφέρω ένα
μικρό παρελθόν από το 2003.
Το 2003 το Νοσοκομείο είχε επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τον σεισμό. Μάλιστα τότε και προφανώς πολλοί
που είστε στα κοινά πρέπει να το γνωρίζετε, είχε έρθει ο κύριος Καρύδης και ήταν να γίνει κάποια μελέτη για να γίνει
κάποια επισκευή του Νοσοκομείου. Τότε είχε τεθεί ζήτημα από το τότε Σωματείο, διεκδικούσαμε ταυτόχρονα ένα
καινούργιο Νοσοκομείο και ταυτόχρονα να επιδιορθωθεί το παλιό Νοσοκομείο. Αυτό φυσικά δεν επιδιορθώθηκε ποτέ
.Και μιλάω για συγκεκριμένα σημεία και εμείς έχουμε κάνει μία μικρή αυτοψία. Δεν είμαστε Μηχανικοί, όμως δεν ξέρω
αν έχει και αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω όμως να το παραθέσω, μήπως ξαναπεράσει ένα κλιμάκιο, διότι
προς τα σημεία κάτω της κουζίνας υπάρχουν εμφανή και φαίνονται, εκείνο το βράδυ που ήρθαν οι αγαπητοί
επιστήμονες, ήταν και νύχτα για να δούνε εκείνο το σημείο και εμείς δεν το είχαμε προσέξει, στο οποίο φαίνονται τα
τσέρκια και τα σίδερα είναι πάρα πολύ φθαρμένα και τρώγονται. Αυτό συνέβαινε από το 2003. Θεωρούμε ότι είναι
πολύ επικίνδυνο εκείνο το σημείο και θέλουμε να ξαναγίνει, λόγω και της επιβάρυνσης που έγινε το τελευταίο
διάστημα με τον σεισμό τον 4,1 Ρίχτερ, να ξαναδοθεί μία προσοχή ακόμα.
Επίσης, θα ήθελα να πω, ότι τότε είχε βγει ένα κονδύλι, το μόνο που έγινε, επειδή πήγαμε να φτιάξουμε,
επειδή είχε ξεκινήσει να γίνει το καινούργιο Νοσοκομείο και χρειαζόντουσαν και πολλά χρήματα για τη μελέτη, αλλά
ταυτόχρονα και κόστος για όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να βγούνε και ασθενείς από μέσα για να επισκευαστεί το
Νοσοκομείο, αυτό το οποίο έγινε τότε ήταν, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο πρώην, ο κύριος Βερύκκιος, είχε βγάλει
ένα κονδύλι και απλά γίνανε κάποια πασαλείμματα, δηλαδή κάποιοι στόκοι και καλυφθήκανε μέσα και τα σάπια τα
σίδερα που σας λέω. Αυτά είναι εμφανή και μπορεί ένα κλιμάκιο να έρθει και να τα δει.
Άρα λοιπόν κλείνω με αυτό το ζήτημα της ασφάλειας. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το ζήτημα της
διαχείρισης του σεισμού. Προφανώς υπάρχουν και ευθύνες από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, τις οποίες εμείς τις
θέσαμε. Προφανώς όμως υπάρχει κι ένα Συντονιστικό και έχω την αίσθηση ότι γίνανε και κάποια, επιτρέψτε μου να
χρησιμοποιήσω την ορολογία, παρατράγουδα. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Ίσως πρέπει να είμαστε καλύτερα
προετοιμασμένοι αν συμβεί ένας μετασεισμός ή κάποιος άλλος σεισμός, γιατί νοσηλεύουμε κόσμο εκεί μέσα
.Παραδείγματος χάρη, όταν ρωτήσαμε την Διοίκηση του Νοσοκομείου και εμείς τους είπαμε, ότι πρέπει να το
αναφέρουν εδώ πέρα και εμένα δεν μου δόθηκε ο λόγος στο Συντονιστικό να τα αναφέρω αυτά τα ζητήματα, τι
ακριβώς θα γίνει αν κάνει έναν σεισμό μεγάλο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε δίπλα στο σχολείο; Αυτό
προφανώς χρειάζεται κάποιον συντονισμό. Από αυτό δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, το τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό
δηλαδή που συνέβη, το να βγει
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: εκτός μικροφώνου ... δίπλα από το σχολείο, με βάση αυτό που προβλέπεται από το Νόμο, να
υπάρχει ένα ...
ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ήμουνα Δήμαρχε εδώ και αναφέρθηκε αυτό το πράγμα από τον Διοικητή. Απλά έχω την αίσθηση ότι
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος στο Διοικητικό
Συμβούλιο, να θέσουμε αυτό το ζήτημα, ότι να υ υπάρχει, πέρα από ένα σχέδιο προφανώς υπάρχει ένα
συγκεκριμένο σχέδιο που συμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις. Να ξέρουμε άμα έχουμε τραυματίες, τι θα κάνουμε; Θα
μεταφερθούμε άμεσα στο Νοσοκομείο; Η απάντηση που πήραμε εμείς από την Διοίκηση είναι, θα δούμε εκείνη την
ώρα. Δεν πάει, θα δούμε εκείνη την ώρα, γιατί εκείνη την ώρα υπάρχει πανικός. Πρέπει να υπάρχει ένας
συντονισμός, προφανώς έχει να κάνει και μέσα στο Νοσοκομείο, το οποίο εμείς θα το διαχειριστούμε από αυτήν την
πλευρά και κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, αλλά θέλω να το θέσω υπόψη, ότι πρέπει να είμαστε, γιατί εκεί πέρα
έχουμε τραυματίες. Έχουμε νεκρούς. Τι θα κάνουμε; Πρέπει να ξέρουμε που θα πάμε. Να υπάρχει από πριν ένας
χώρος, ώστε να μεταφερθούμε. Γιατί αυτό που έγινε με το Εκκλησάκι, θεωρώ ότι και η εικόνα που βγήκε, δεν ήταν
καλή εικόνα αυτό. Το να μεταφέρουμε με φορεία και να τρέχουμε εκείνη την ώρα μέσα στο Εκκλησάκι.
Ένα τρίτο ζήτημα που θέλω να θέσω και να τεθεί υπόψη και των αγαπητών Δημοτικών Συμβούλων, αλλά
κυρίως των συμπολιτών μας, αν μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, η αναγκαιότητα το να υπάρχουν και
περιφερειακά ιατρεία, να υπάρχει Κέντρο Υγείας Βασιλικής και να είναι και στελεχωμένα. Θυμίζω ότι εκείνη την
ημέρα ψάχναμε να βρούμε κλειδιά από τα περιφερειακά ιατρεία, να δούμε αν έχουν μέσα υλικά, ποιος τα έχει τα
κλειδιά. Προφανώς γνωρίζουμε όλοι σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας στο Νομό μας.
Την προηγούμενη εβδομάδα του σεισμού, στο Κέντρο Υγείας για 3 συγκεκριμένες μέρες, δηλαδή Κυριακή, Σάββατο,
Κυριακή και Δευτέρα δεν υπήρχε κανείς γιατρός. Κανείς. Μόνο μία νοσηλεύτρια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι επιτακτικό
να διεκδικήσουμε, ώστε να στελεχωθεί και το Κέντρο Υγείας, εξυπηρετεί 3.000 κόσμο, έχουμε έκτακτα φαινόμενα
όπως είναι ο σεισμός και δεν μπορούμε να μην υπάρχουν γιατροί και προσωπικό να αντιμετωπίσουν αυτές τις
συνθήκες. Είναι απαραίτητο. Όπως επίσης και τα περιφερειακά ιατρεία, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μία
κατάσταση τραγική.
Και ένα τελευταίο σαν πολίτης θα μιλήσω αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το ζήτημα του δρόμου. Ορισμένα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με αυτό ολοκλήρωσε σε παρακαλώ.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Κλείνω. Από τον Άγιο Νικήτα. Κύριε Δήμαρχε, δεν μας καλύπτει η απάντηση σας. Και το λέω αυτό το
πράγμα, η απάντηση που δώσατε, ότι χωρίς χρονοδιάγραμμα ότι θα περιμένουμε. Θέλω να θυμίσω, ότι το 2003 όταν
είχε γίνει ο σεισμός, τότε η απόφαση, όλων των αρμόδιων φορέων τότε ,ήταν να αφήσουμε να πέσουν τα μπάζα όλο
τον χειμώνα και θα δούμε την άνοιξη τι θα κάνουμε. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν κινητοποιηθεί ο κόσμος, δεν νομίζω,
πρέπει να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, τι ακριβώς θα γίνει, ώστε να ξεκινήσει η
αποκατάσταση του δρόμου. Το λέω αυτό το πράγμα, διότι το 2003 είχαν ξεσηκωθεί οι Καλαμισιώτες και οι Αγιώτες
και επιτέλους έγινε αυτό το έργο, όπως έγινε και σε αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και τώρα νομίζω ότι
πρέπει να δούμε με σαφές χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνει αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Βεργίνη. Λοιπόν, τελείωσαν οι εξωτερικές ομιλίες και αρχίζουν οι ομιλίες από
τους Δημοτικούς Συμβούλους. Ο κύριος Μαργέλης έχει τον λόγο για 5 λεπτά. Α, ο κύριος Μπρατζουκάκης είχε
ζητήσει τον λόγο. Συγγνώμη κύριε Μαργέλη άλλη μία φορά. Κύριε Μπρατζουκάκη στο μικρόφωνο.
ΜΠΡΑΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Δήμαρχε, θα τελειώνουμε. Εγώ πρώτα απ’ όλα θέλω να πω, ότι αυτά που έζησα, ότι η
αντίδραση από τον Δήμο και από την Περιφέρεια ήταν άμεση και γρήγορη. Από κει και πέρα βέβαια υπήρχαν κάποια
μικροπροβλήματα, για να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Το βασικό μας για μας είναι, ότι πρέπει να αποκατασταθούν
τουλάχιστον οι υποδομές. Και τα κτίρια βέβαια, όσο μπορούμε, αλλά πρέπει να πιέσουμε. Και δεν πρέπει να το
ξεχάσουμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και ούτε το κράτος, δεν πρέπει να αφήσουμε εμείς το κράτος να το
ξεχάσει. Γιατί έτσι συμβαίνει πάντα.
Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα, τα οποία πρέπει να προλάβουμε. Προηγουμένως είπε, και θέλω να
συμπληρώσω, δεν πρόκειται να κάτσω πολύ να σας ενοχλήσω, για τους βράχους, ο Πρόεδρος. Δεν είναι μόνο οι
βράχοι στο οδικό δίκτυο, κύριοι. Είναι οι βράχοι πάνω από τα χωριά, τα οποία με παραμικρή βροχή θα θρηνήσουμε
θύματα. Αυτά έπρεπε να τα βάλουμε σε προτεραιότητα. Να φωνάξουμε, ή δεν ξέρω αν λέγεται ΜΟΜΑ, πρώην
ΜΟΜΑ τέλος πάντων, ή όπως λέγεται τώρα, ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τώρα που αρχίζει και βρέχει, ας πούμε
πάνω από την Βασιλική, πάνω από τον Άγιο Πέτρο. Υπάρχουν πέτρες που μπορεί να κυλήσουν ανά πάσα στιγμή,
που είναι σπίτια από κάτω. Θα σκοτώσουν κόσμο. Αυτά πρέπει να τα προλάβουμε. Και πρέπει να τα προλάβουμε
σύντομα.
Εγώ, παραδείγματος χάρη, Βασιλική και στην Πόντη έχω δει πολλούς βράχους, οι οποίοι έχουν
αποκολληθεί και είναι έτοιμοι με οποιαδήποτε, έστω σεισμό, έστω βροχή, να γίνει κατολίσθηση. Αυτά είναι τα βασικά.
Και είναι και τα βασικά, εκτός από αυτά που πρέπει να τα προλάβουμε τώρα, είναι και οι υποδομές. Οι υποδομές
πρέπει να λειτουργήσουν. Και πρέπει να έχουμε γρήγορη χρηματοδότηση. Και όταν λέω υποδομές, καταλαβαίνετε τι
λέω. Τα χωριά, όπως είναι το Αθάνι, το Δράγανο, το Κομιλιό, και δεν λέω για την Βασιλική, πρέπει να λειτουργήσουν
και πρέπει ο κόσμος να επανέλθει γρήγορα στους ρυθμούς αυτούς. Και οι γρήγοροι ρυθμοί θέλουν υποδομές. Αν
μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτές τουλάχιστον τις υποτυπώδεις υποδομές που είχαν πριν, ώστε ο κόσμος να
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αισθάνεται ασφάλεια. Έστω να γίνουν κάποιες μελέτες, να δούμε την επικινδυνότητα του εδάφους. Αυτά τα πράγματα
όμως πρέπει να βγούνε γρήγορα και πρέπει να βγούνε γρήγορα, γιατί ο χρόνος στενεύει και ο κόσμος εκεί και εμείς
δηλαδή όλοι, από τον τουρισμό ζούνε. Ο τουρισμός παίζει ρόλο και οι υποδομές. Για πείτε μου εσείς, ποιος θα
κατεβεί στις παραλίες κάτω; Τι θα πούνε μεθαύριο ο κόσμος αυτός; Θα πει, κοίταξε να δεις, η Λευκάδα δεν
ενδιαφέρεται. Και ξέρετε γιατί δεν ενδιαφέρεται; Γιατί θέλουν να σπρώξουν τον κόσμο στην Λευκάδα και στον Άγιο
Νικήτα και σε αυτά. Θα τα πούνε, θα τα ακούσετε αυτά.
Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε κι εμείς να είμαστε σωστοί στις, βέβαια στις διεκδικήσεις μας. Και οι
διεκδικήσεις μας, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να δημοσιοποιούνται και να ξέρει ο κόσμος τι κάνουμε. Όχι μέσα στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ αυτό θεωρώ. Και ότι πρέπει να τρέξουμε και να τρέξουμε γρήγορα. Με γρήγορους
ρυθμούς, να πιέσουμε την Πολιτεία. Να μας βαρεθεί δηλαδή με λίγα λόγια. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Μπρατζουκάκη. Ο κύριος Μαργέλης έχει τον λόγο για 5 λεπτά.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που έβαλες χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο,
το οποίο προκαλεί τρόμο, δέος, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε και οφείλουμε με
την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, καταρχήν να είμαστε ψύχραιμοι, και στην Λευκάδα είμαστε
αρκετά ψύχραιμοι, πρέπει να πω, και από κει και πέρα όμως να είμαστε και προνοητικοί. Να παίρνουμε μέτρα, όχι
για να διαχειριστούμε τον σεισμό τώρα, αλλά να παίρνουμε μέτρα που θα βοηθήσουν σε έναν επόμενο σεισμό. Που
κάθε φορά ξέρετε, γίνεται μία κουβέντα, λέγονται διάφορα πράγματα και μετά τα ξεχνάμε. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Κάποια στιγμή μπορούμε να την αλλάξουμε αυτήν την πραγματικότητα, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα λέω
εγώ.
Ο σεισμός λοιπόν με τις συνέπειες που έχει, θεωρώ ότι δεν προσφέρεται ούτε για καταγγελίες ισοπέδωση,
ούτε για θριαμβολογίες. Ούτε τίποτα δεν γίνεται, ούτε όλα άριστα γίνονται. Γίνονται προσπάθειες ειλικρινείς, κάθε
φορά, γιατί ανάλγητοι άνθρωποι δεν υπάρχουν, πιστεύω εγώ τουλάχιστον και κάθε φορά όταν γίνεται ένας σεισμός,
οι Αρχές προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Η διαφορά είναι, ότι πολλές φορές ανάλογα με την θέση που
καθόμαστε, λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα και καταγγέλλουμε ή λέμε ότι τα πάντα γίνονται άψογα. Αλήθεια δεν είναι ούτε
το ένα ,ούτε το άλλο. Κατά την δική μου ταπεινή γνώμη, νομίζω ότι όλοι που βρίσκονται σε θέση ευθύνης, σε τοπικό
επίπεδο, επαναλαμβάνω, η Πολιτεία είναι άλλο πράγμα, είναι μακριά η Πολιτεία, κάνουν το καλύτερο και δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους. Με ελλείψεις, παραλείψεις, λάθη. Αυτονόητο είναι ότι θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
Έτσι όσοι αναφερθήκανε εδώ ότι γίνανε όλες αυτές τις μέρες, εγώ θεωρώ ότι είναι τα αυτονόητα, θεωρώ ότι
το καθήκον μας πράξαμε, αλίμονο αν δεν το πράτταμε ως Δημοτική Αρχή και ως τοπικοί φορείς και ως πολίτες. Εγώ
λοιπόν θέλω να πω, δεν θέλω να σταθώ σε όλα αυτά τώρα και να πω λεπτομέρειες, αλλά θέλω να πω 3-4 πράγματα
που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν από δω και πέρα.
Θα ξεκινήσω με αυτό που είπε και κάποιος εδώ, άκουσα, διαχείριση κρίσης. Και πρέπει πραγματικά να το
δούμε. Υπάρχουν κάποια σχέδια στα συρτάρια ημιτελή, ατελή, ξεχασμένα, υπάρχει μία συσσωρευμένη εμπειρία που
πρέπει πραγματικά να ξεκινήσουμε και να πούμε να κάνουμε τουλάχιστον αυτό με αφορμή αυτόν τον σεισμό. Τίποτα
άλλο. Ένα σχέδιο ολοκληρωμένο διαχείρισης της κρίσης, ξέρουμε τι σημαίνει όλο αυτό, το οποίο δεν θα το ξέρουμε
μόνο εμείς, θα το ξέρουν οι πολίτες πρωτίστως. Θα το ξέρουν τα σχολεία, θα το ξέρουν τα Νοσοκομεία, θα το ξέρουν
οι πάντες σε αυτόν τον τόπο, όταν γίνει ένας μεγάλος σεισμός, τι κάνουμε. Τι χώρους έχουμε έτοιμους να
συγκεντρωθούμε, που θα βρεθούμε, που θα στήσουμε τα container, ό,τι χρειαστεί ή οτιδήποτε άλλο.
Από κει και πέρα θέλω να πω τα εξής. Το πρώτο, όταν γίνεται ένας σεισμός, πρέπει να μας απασχολεί ο
άνθρωπος. Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκες και αυτά που μπορεί να θεωρούμε ασήμαντα είναι πάρα πολύ
σημαντικά για τον άνθρωπο τον πονεμένο από τον σεισμό. Τον άνθρωπο που έχει πληγεί από τον σεισμό. Άρα
αυτές οι πρώτες βοήθειες που προσφέρουμε, μπορεί μερικοί να το θεωρούν ότι εντάξει, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο
και νερό να τους δώσουμε και φαγητό να τους δώσουμε και στέγη να τους δώσουμε. Όλα αυτά που γίνονται, να
γίνονται και πιο οργανωμένα και πιο συστηματικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα στον άνθρωπο να τον αποζημιώσουμε για τις οικοσκευές τους, για τις
ζημιές που έπαθε, για τα είδη που χρησιμοποιεί για να ζει κάθε μέρα. Και εδώ χρειάζονται μεγαλύτερες ταχύτητες,
επιτάχυνση των ρυθμών, να γίνονται γρήγορα όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ένας άνθρωπος που του καταστράφηκε η
οικοσκευή και δεν μπορεί να ζήσει, τι να το κάνει αν πάρει αποζημίωση σε 5 μήνες, σε 6 μήνες. Την χρειάζεται την
επόμενη μέρα. Πρέπει να επιταχυνθούν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα.
Από κει και πέρα, το δεύτερο είναι, ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν τα σπίτια που πάθανε ζημιές. Τα λέω
με τη σειρά. Και βέβαια για να αποκατασταθούν τα σπίτια που πάθανε ζημιές, χρειάζεται γρήγορα, πιο γρήγορα απ’
ό,τι γίνεται και απ’ ό,τι το κάνει η Πολτεία, πρέπει να το κάνει πιο γρήγορα. Και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να
κηρύξει το Νομό και σεισμόπληκτη να κηρύξει την περιοχή. Αλίμονο τώρα, για να κηρύξεις σεισμόπληκτη την
περιοχή με τέτοιες καταστροφές που έχουν γίνει, με τους σεισμούς τέτοιων μεγεθών, τι χρειάζεται; Να φύγουμε
δηλαδή έστω και από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να τρέξουμε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα πρέπει να γίνουν
λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα.
Τώρα θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Γνωρίζουμε, όσοι ασχολούμαστε λίγο παραπάνω, ότι το ... η
αποκατάσταση σεισμοπλήκτων, η ΕΑΣ, η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που έχει,
αποζημιώνει μέχρι σήμερα, πληρώνει δηλαδή, παρεμβάσεις που γίνονται στις οικοδομές, στις κατοικίες, στα σπίτια.
Δεν πληρώνει παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες να γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο. Και όλοι, νομίζω, είδαμε, ότι, ας
πούμε στο Αθάνι που είναι χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, γίνανε τεράστιες πραγματικά καταστροφές στον
περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έπαθε και στο σπίτι του. Κάποιος μπορεί το σπίτι του να μην έπαθε
σοβαρή ζημιά, ή να μην έπαθε και τίποτα, αλλά έπαθε τεράστια ζημιά η αυλή του, οι μάντρες του, οι κήποι του, ο
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δρόμος, τα πλακόστρωτα του, όλα. Δεν μπορεί να σταθεί δηλαδή, να κυκλοφορήσει γύρω από το σπίτι και να
λειτουργήσει. Το σπίτι δεν λειτουργεί μοναχό του όταν είναι κενό. Χρειάζεται όλον τον περιβάλλοντα χώρο. Νομίζω
ότι πρέπει να είναι μία παρέμβαση και του Δήμου αυτή. Πρέπει να είναι μία παρέμβαση και να ζητήσουμε να γίνει
κατανοητό από αυτούς τους ανθρώπους, ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τέτοιες παρεμβάσεις στα δάνεια, τα
συμβόλαια που πρέπει να δοθούνε.
Από κει και πέρα βεβαίως υπάρχει το ζήτημα των υποδομών. Αναφέρθηκε πάρα πολύ. Εδώ νομίζω ότι
χρειάζονται 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι, πραγματικά πρέπει να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι έλεγχοι. Το δεύτερο είναι, ότι πρέπει να γίνει άρση της επικινδυνότητας. Έκανε ο Νίκος ο
Μπρατζουκάκης ορισμένες αναφορές και άλλοι, δεν θέλω να κάνω εγώ τώρα παραπανίσια, να πω. Αλλά είναι πάρα
πολύ σημαντικό, να μην αφήσουμε κάποιον κίνδυνο να αιωρείται, να επικρέμεται. Πρέπει όσο γίνεται, και εδώ
χρειάζονται παρεμβάσεις και χρειάζεται και ειδικοί να έρθουν και χρειάζεται και δαπάνες ενδεχομένως, αλλά
χρειάζεται να γίνει αυτή η δουλειά οπωσδήποτε. Διότι μετά τον σεισμό έρχεται χειμώνας και δυνατές βροχοπτώσεις,
θα επιδεινωθεί η κατάσταση και πραγματικά να μη θρηνήσουμε έτσι θύματα και να μην έχουμε δυσάρεστες
καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να γίνει άρση της επικινδυνότητας.
Το επόμενο που πρέπει βήμα να γίνει, σε σχέση με τις υποδομές πάντα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης όλων αυτών των ζημιών. Εγώ σας μεταφέρω προσωπική εμπειρία. Σε όσους
Νομούς μετά τους σεισμούς γίνανε τέτοια ολοκληρωμένα σχέδια, η Πολιτεία τα αντιμετώπισε θετικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα υπάρχουν που τα χρηματοδοτούν. Αλλά αιτήματα, δώστε μου λεφτά, δεν πρόκειται να μας δώσουν
λεφτά και αυτό πρέπει να το ξέρετε και να το καταλάβετε όλοι. Αντίθετα, θα έχουμε χρηματοδότηση αν καταρτίσουμε
εμείς και αυτό θέλει μία ειδική κουβέντα να κάνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι Υπηρεσίες μας και συνεργάτες
εξωτερικοί και μελετητές, να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης όλων αυτών των ζημιών και των
υποδομών μας.
Είναι θετικό αυτό που είπε ο Δήμαρχος, το ΥΠΕΧΩΔΕ είπε ότι θα αναλάβει να κατασκευάσει κάποιους
δρόμους. Αυτό δεν λέει τίποτα. Διότι εδώ χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη δέσμευση, ποιοι θα είναι αυτοί οι δρόμοι,
ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα κάνει, με τι χρονοδιάγραμμα θα κάνει αυτές τις παρεμβάσεις και αυτό
πρέπει να είναι ένα στοιχείο από το πακέτο που κουβεντιάζω εγώ, το ... σχέδιο για την αποκατάσταση των
υποδομών, που δεν είναι μόνο οι δρόμοι. Είναι οι αποχετεύσεις που έχουν πάθει ζημιά, είναι οι υδρεύσεις που έχουν
πάθει ζημιά, είναι το περιβάλλον που έχει πάθει ζημιά και πρέπει να το δούμε συνολικά όλο αυτό το ζήτημα.
Το επόμενο θέμα, επειδή αναφέρθηκε και ο Νίκος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαργέλη, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Τελειώνω. Συγγνώμη, άμα θες σταματάω κιόλας. Το επόμενο θέμα είναι ότι εμείς πραγματικά, εντάξει,
δεν ζούμε μόνο από τον τουρισμό, ζούμε και από τον τουρισμό όμως. Και ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευπαθές
προϊόν, το οποίο πλήττεται πάρα πολύ εύκολα. Ας πούμε τώρα, διαβάζουμε στο διαδίκτυο όλες αυτές τις μέρες,
καταστράφηκαν οι Γκρεμνοί, καταστράφηκαν οι Γκρεμνοί. Όλος ο κόσμος δεν κάθεται να κάνει ανάλυση, ούτε ξέρει
το φυσικό φαινόμενο πως δημιουργούνται οι αμμουδιές στην δυτική Λευκάδα. Ότι οι Εγκρεμνοίδεν καταστρέφονται
με φυσικά φαινόμενα, φτιάχνονται οι Εγκρεμνοίμε φυσικά φαινόμενα. Λέω τους Γκρεμνούς, όλες οι αμμουδιές στην
δυτική Λευκάδα, τα φυσικά φαινόμενα, τα βίαια που είναι ο σεισμός και τα άλλα, τα πιο ήπια, που είναι οι δυνατές
βροχοπτώσεις, που είναι οι κυματισμοί, που είναι ο αέρας, όλα αυτά είναι που φτιάχνουν τις αμμουδιές μας.
Θερμοκρασία, πολύ σωστά.
Λοιπόν, πρέπει να βγούμε επιθετικά, να μου επιτρέψετε την έκφραση, σε αυτό όλο που γίνεται εδώ πέρα,
δεν καταστράφηκε απολύτως τίποτα. Πιο όμορφες θα γίνουν οι παραλίες μας. Εδώ όμως πρέπει να πούμε και κάτι
για να τελειώσω. Ότι, και έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν, και το 2003 έγινε. Πρέπει να ζητήσουμε μία ειδική
μεταχείριση από τον ΕΟΤ, εάν όχι έκτακτη χρηματοδότηση, να το κάνουμε μόνοι μας, να αναλάβει την τουριστική
προβολή και διαφήμιση της Λευκάδας. Με σποτ, με διάφορες ενέργειες, υπάρχουν χίλιοι τρόποι, δεν χρειάζεται να
κάνουμε, να πούμε αναλυτικά. Αλλά πρέπει να το αναλάβει αυτό. Να προβάλλει την Λευκάδα παραπάνω από
οτιδήποτε άλλο σε όλη τη χώρα. Όπως γίνεται με τις σεισμόπληκτες περιοχές. Διότι ο σεισμός δημιουργεί και
παραφιλολογία, δημιουργεί και στη συνείδηση των ανθρώπων έναν φόβο και μπορεί να φοβηθούν. Ενώ ξέρουμε
όμως ότι όταν γίνει και εκτονωθεί το σεισμικό φαινόμενο, ότι οι επόμενες χρονιές είναι πιο ασφαλείς απ’ ό,τι ήταν οι
προηγούμενες. Όλα αυτά όμως δεν τα ξέρει ο κόσμος. Για αυτό χρειάζεται λέω μία καμπάνια, δυνατή καμπάνια
πραγματικά, να πούμε δηλαδή ότι η Λευκάδα είναι πανέτοιμη, φιλόξενη και ασφαλής, κυρίως ασφαλής να υποδεχθεί
τον κόσμο της.
Τελειώνω με δύο κουβέντες. Για όλα αυτά χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο οφείλουμε
να καταρτίσουμε. Όχι απόψε. Αλλά πρέπει να καταρτίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, πολύ συγκεκριμένο, δράσεων,
ενεργειών και παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, και υποδομών που πρέπει να βελτιωθούν, για να μπορέσουμε
να είμαστε πιο διεκδικητικοί και στο τέλος χρειάζεται αποτέλεσμα για όλες αυτές τις προσπάθειες, διότι διαφορετικά
θα είναι μία ωραία κουβέντα, συμπαθητική, συναισθηματική, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Και στο τέλος όλοι μας από το
αποτέλεσμα είναι που θα κριθούμε σε αυτή τη φάση. Αν δεν έχουμε στόχους συγκεκριμένους, σχέδιο και
χρονοδιάγραμμα, δεν θα μπορεί να είναι μετρήσιμο και το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Μαργέλη. Ο κύριος Αραβανής για 5 λεπτά.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πρακτικός, γιατί τα λογίδρια ... που
δεχθήκανε, είναι χρήσιμα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι πρακτικός και στον κόσμο και στην Δημοτική Αρχή.
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Ξεκινάω από τα λεχθέντα από τους κυρίους που μιλήσανε εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμένα
συμπερασματικά θέλω να πω, που ξενίσανε ενδεχομένως κάποιους. Πραγματικά σε αυτές τις καταστάσεις και σε
αυτά τα φαινόμενα τα φυσικά, όντως κάποιος πολίτης μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ζητήματα και να πει κάποιος
άλλος, γιατί τώρα μιλάμε για τον σεισμό και εσύ μου λες γιατί η Πυροσβεστική δεν έχει κλιμάκιο, ή το κτίριο είναι κλπ.
Δυστυχώς σε αυτά τα φαινόμενα αναδεικνύονται οι αδυναμίες που έχουμε ως νησί. Αυτό συμβαίνει. Και επιπλέον τα
πλήγματα δίνονται στους δυνατούς σεισμούς, λέω για την καταγραφή που είπε κάποιος κύριος, ότι φαίνονται τα
αποτελέσματα εκ των υστέρων και ακόμα δεν τα έχουμε καταγράψει κλπ. Το πλήγμα μεν δίνεται στον γερό σεισμό,
αλλά οι συνέπειες φαίνονται ακόμα και στο πιο μικρό μετασεισμό.
Επίσης από τα λεχθέντα. Κάπου άκουσα αντισεισμική θωράκιση. Επίσης άκουσα διασφάλιση υποδομών.
Άκουσα δημόσια κτίρια. Άκουσα κάτι για το νταμάρι του Αγίου Νικήτα που δημιουργείται νταμάρι και εξανίστασαι
κύριε Δήμαρχε, γιατί το ... είχε πέσει στον αέρα κλπ. Δυστυχώς είναι η λαϊκή παροιμία. Όταν συμβαίνει κάτι σε ένα
νησί, σε ένα Δήμο, και ο κόσμος το ξέρει, από μικρά παιδιά το ξέρουμε, λέμε, τα παράπονα σας στον Δήμαρχο.
Λοιπόν, ο πολίτης τον Δήμαρχο έχει δίπλα του και τον αισθάνεται κοντά του και ό,τι του συμβαίνει θα τα πει στον
Δήμαρχο.
Να προχωρήσω και λίγο σε κάποιες διαπιστώσεις δικές μου. Επίσης για τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ή για
τον Δήμαρχο. Εξ όσων γνωρίζω, μία σημερινή τυχαία επαφή που είχα με το Υπουργείο Υποδομών για το
σεισμογενές του νησιού, ακόμα ψάχνονται για την οριοθέτηση κλπ. Είδα ότι ψάχνονται. Συνεπώς φροντίστε να μην
αργήσουν πάρα πολύ.
Άμεση ενίσχυση οικονομική. Γιατί έγινε το 2007, ανεξαρτήτως Κόμματος, δεν μιλώ κομματικά σε καμία
περίπτωση. Το 2007 γιατί δόθηκαν άμεσες ενισχύσεις στις πυρκαγιές και μετά εκ των υστέρων βλέπανε τα
δικαιολογητικά. Αν υπάρχουν και μαύρα πρόβατα, εντάξει, χαλάλι τους, θα τα βρούνε μετά. Κάτι τέτοιο πρέπει να
επιδιώξετε, ώστε ο κόσμος να πάρει άμεσα ενισχύσεις οικονομικές.
Για το σχολείο της Βασιλικής. Κάποιος κύριος μίλησε, εγώ θα συζητούσα αυτή τη λύση για την άμεση
στέγαση των μαθητών. Σας έδωσε μία λύση για τον Άγιο Πέτρο. Ολοκληρώνω με αυτά τα αρκετά που ήθελα να πω,
θα πω πολύ λιγότερα, γιατί εγώ ερεθίστηκα από τα λεγόμενα του κόσμου. Όταν φθάσουμε σε ένα σημείο, κύριε
Δήμαρχε και κύριοι Σύμβουλοι, που η λεγόμενη πολιτική προστασία, δηλαδή η προστασία του πολίτη θα είναι
αντιστρόφως ανάλογη με την ανάγκη που θα έχει να επεμβαίνει, τότε θα πούμε ότι πετύχαμε αντισεισμική προστασία.
Δηλαδή, μέσα από τις διαπιστώσεις του σημερινού σεισμού, του τωρινού σεισμού, επιτέλους να αποφασίσουμε ότι
κάποια έργα, αφενός ο κόσμος να αποφασίσει ότι ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο της Λευκάδας, είναι σεισμογενής
περιοχή, τελείωσε. Και να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ανάλογα, να προσέχουμε το μέλλον, να θωρακίσουμε
αντισεισμικά το νησί μας, τόσο σε σπίτια ,τόσο σε οικοδομικό περιβάλλον όσο και σε υποδομές, αλλά και σε φυσικό
περιβάλλον. Είδατε ότι είχαμε στους δρόμους, τα πρανή κλπ., θέλουν μία προσοχή όλα αυτά. Φυσικά να έχουμε
πάντα σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία με εξειδικευμένα στελέχη, κρατικές Υπηρεσίες, Αρχές, ΔΕΗ,
Πυροσβεστική κλπ.
Επίσης τώρα θα στενοχωρήσω λίγο τον κόσμο, αλλά επειδή δεν θέλω στον κόσμο να αποδίδω ευθύνες,
είναι όχι από χάιδεμα αφτιών, όπως είπε κάποια κυρία κάποια στιγμή, είναι επειδή πραγματικά το πιστεύω μέσα μου,
ότι ο κόσμος δεν φταίει. Εγώ παρατήρησα προσωπικά, ότι ένα μεγάλο ποσοστό ζημιών σε σπίτια είναι από
αυτοσχεδιασμούς των κατοίκων, δυστυχώς. Αυτό το είδα σε όσα σπίτια επισκέφθηκα. Δηλαδή, εντάξει υπάρχουν και
στον φέροντα οργανισμό με ευθύνη της Πολεοδομίας κλπ., αλλά κάποιοι κάτοικοι, μερικοί κάτοικοι και το λέω με την
καλή έννοια, να τα αποφεύγουν αυτά τα πράγματα, ή να συμβουλεύονται τον Μηχανικό, ή την Πολεοδομία, κάνουν
μερικούς αυτοσχεδιασμούς, θόλους, ιστορίες, που αυτά βρήκα, εγώ τουλάχιστον, στο 60% ότι είναι ζημιές που λέμε
ότι γίνανε.
Σε ό,τι αφορά τα άμεσα μέτρα. Χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση της προσωρινής στέγασης. Έγιναν, εγώ
θεωρώ ικανοποιητικά αυτά που είπατε, αυτά μπορούσατε, αυτά κάνατε, αν μπορούσατε περισσότερα, θα τα κάνατε,
πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Επίσης ο κόσμος να ξέρει, ότι ένα σπίτι, μια και μιλάμε κυρίως για το
σπίτι, δεν είναι μόνο ο σκελετός, δεν είναι μόνο το μπετόν, όλα τα οικοδομικά στοιχεία του σπιτιού, κουφώματα,
τούβλα, σοβάδες, στέγη, πρέπει να είναι αντισεισμικά. Δεν θεωρείται ότι κάνουμε έναν καλό σκελετό, άρα το σπίτι
μου είναι αντισεισμικό. Μπορεί να πει κανείς καλά τούβλα, καλό κούφωμα. Επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που
ξεχνάει ο κόσμος, για τον κόσμο το λέω με την καλή έννοια,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε το κύριε Αραβανή και ολοκληρώστε.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω. Είναι οι οικοσκευές και τα αντικείμενα που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Αυτό πρέπει να το
προσέχουμε, δεδομένου ότι στο μυαλό μας πρέπει πάντα να έχουμε και να συνειδητοποιήσουμε, ότι ζούμε σε ένα
σεισμογενές μέρος. Από κει και πέρα, τελειώνω, έχοντας να πω ,ότι εκτός των σπιτιών θέλουν ιδιαίτερη προσοχή οι
υποδομές, το είπε και ο κύριος Μπρατζουκάκης. Και να δείτε ότι πρέπει να αναμορφώσετε κάπως τις Υπηρεσίες και
την Πολεοδομία. Η Πολεοδομία να έχει μία κατεύθυνση σε μεγαλύτερη... στην αντισεισμική θωράκιση των σπιτιών.
Αυτά προς το παρόν. Δεν συνεχίζω για να μην φάω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αραβανή. Ο κύριος Θωμάς Καββαδάς για 5 λεπτά.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι κύριε Πρόεδρε, ναι. Δύο κουβέντες θα πω κι εγώ. Βάλε το ρολόι να δουλεύει. Κοιτάξτε, καταρχάς
λυπούμαστε, και εμείς από τη μεριά μας εκφράζουμε τη λύπη μας για τον άδικο χαμό των συμπατριωτών μας και για
αυτούς που τραυματιστήκανε, που ήταν 5-6 τραυματίες, εκφράζουμε την συμπαράσταση μας.
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Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να αναφερθώ ,είναι, εγώ βρέθηκα στον σεισμό, μία ώρα μετά τον σεισμό στο
Δράγανο-Αθάνι. Θέλω να αναφερθώ στο πως λειτουργήσαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει σημασία στις πρώτες
στιγμές το Δημοτικό Συμβούλιο και οι άνθρωποι της Πολιτείας να είναι κοντά στον πολίτη. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Όχι γιατί θα κάνει κάτι, γιατί αισθάνεται ότι είναι δίπλα του. Εγώ βρέθηκα εκεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν
λειτούργησε έτσι, σαν Σώμα. Σαν μία οντότητα. Θέλω να πω, εκεί εγώ ήμουνα σαν Δημοτικός Σύμβουλος, δεν
ήμουνα σαν παράταξη, σε ένα φυσικό φαινόμενο, σε μία τέτοια καταστροφή, είμαστε όλοι ένα, μία γροθιά. Δεν είδα
καμία, μα καμία προσπάθεια να αξιοποιηθεί το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνη τη στιγμή. Καμία
προσπάθεια. Και εδώ, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Που θα έπρεπε ο Δήμαρχος να μας έχει δίπλα του.
Επανειλημμένα τηλέφωνα που έκανα και στους Αντιδημάρχους και στον Δήμαρχο, δεν βρήκα απάντηση. Όχι για να
πω κάτι ή να κάνω, να μπω στην Υπηρεσία του Δήμου εκείνη τη στιγμή. Αυτό το θεωρώ ότι είναι ένα μειονέκτημα,
έπρεπε έτσι να λειτουργήσουμε σαν Δήμος και νομίζω ότι ευθύνη υπάρχει σε αυτό.
Πέρα από αυτό, μετά από αυτό, ούτε μία συζήτηση, ούτε ένα κάλεσμα για να συντονίσουμε τις δυνάμεις όλου
του Δημοτικού Συμβουλίου. Τίποτα μέχρι σήμερα. Αυτό νομίζω είναι ένα μειονέκτημα.
Κοιτάξτε να δείτε τι λέω εγώ. Καταρχήν ο Εγκέλαδος είναι γιος της γης, Τιτάνας, τι ήταν αυτός, κοιμάται μέσα
στην γη και ξαφνικά βγαίνει στην επιφάνεια, όποτε θέλει. Αλλά όταν βγαίνει έχει ταξικά κριτήρια, όταν κάνει ζημιές.
Δεν κτυπάει μεγάλα κτίρια, κτυπάει αδύναμα κτίρια, με λίγα υλικά, πρόχειρες κατασκευές κλπ. Θα πρέπει λοιπόν,
κτυπάει τον κοσμάκη δηλαδή. Εντάξει, όχι ότι έχει επιλογή τέτοια, αλλά εξ αντικειμένου. Αυτούς κτυπάει. Το ότι
λοιπόν αναλαμβάνει το Εργατικό Κέντρο ή οι φορείς να κάνουν μία κινητοποίηση, μη σας ξενίζει. Δεν είναι κακό αυτό.
Γιατί βλέπω μερικούς Συμβούλους που ... μόλις ακούνε Εργατικό Κέντρο, μόλις ακούνε κάτι φορείς κλπ., κάτι
συμβαίνει. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι γιατί άνθρωποι του μόχθου, της εργασίας κλπ., παθαίνουν μεγαλύτερες ζημιές,
παθαίνουν ζημιές. Και κινητοποιούνται οι άνθρωποι.
Θα ήθελα λοιπόν, και καταρχήν συμφωνώ και με όλα τα αιτήματα τα οποία βάλανε. Θα ήθελα λοιπόν να πω
,ότι θα πρέπει ο Δήμος, καταρχήν να γίνει υπόθεση του κινήματος, του μαζικού κινήματος, των μαζικών φορέων και
με μπροστάρη τον Δήμο να γίνει η υπόθεση, οι αποζημιώσεις, όλα αυτά που είπαν οι μαζικοί φορείς, δεν θέλω να τα
απαριθμήσω και τρώω τον χρόνο σας, αλλά το βασικότερο απ’ όλα, να χαρακτηριστεί η Λευκάδα σεισμόπληκτη
περιοχή. Και είναι υπόθεση αυτή του μαζικού κινήματος. Είναι υπόθεση των μαζικών φορέων, του Δήμου μπροστά,
των Σωματείων, των Δασκάλων, των Καθηγητών, των, των, κλπ. Έχει μεγάλη σημασία να χαρακτηριστεί
σεισμόπληκτη περιοχή. Εγώ θυμάμαι το 2003, την πρώτη μέρα, την δεύτερη μέρα μάλλον, στον Δήμο Λευκάδας
δίνανε 600.000€. Τώρα, τι ήρθαν τώρα; Το 2003 την πρώτη μέρα στον Δήμο Λευκάδας μπήκανε 600.000€ για
αποκατάσταση υλικών ζημιών. Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Στον Δήμο Λευκάδας.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σε όλους τους Δήμους.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, Δήμος Λευκάδας ήταν τότε. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μπήκανε τα λεφτά
όμως, την δεύτερη ημέρα. Θα μου πεις, ήταν εκλογές κλπ. Τώρα δεν μπήκε τίποτα. Πάμε στο χειρότερο δηλαδή.
Παρ’ όλο που το 2003 δεν γίνανε και πολλά πράγματα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση μερικά πράγματα που είδα εκεί
πέρα που πήγα. Δηλαδή σε αυτήν την περιοχή, είναι σεισμογενής περιοχή, είπε και ο Σπύρος, αυτή λειτουργεί έτσι,
η Λευκάδα έτσι λειτουργεί. Λειτουργεί με τους σεισμούς της, κατεβάζει χώματα, φτιάχνει παραλίες, αλλά είδα μερικά
σπίτια που ήταν κρεμασμένα ρε παιδιά. Κρεμασμένα σε βράχους. Δηλαδή δεν πρέπει σαν Πολιτεία εμείς να έχουμε
μία ευθύνη, που δίνουμε άδειες, που οικοδομούνται. Δεν καταλαβαίνω. Η Πολεοδομία είδε ένα σπίτι, το είδατε κι
εσείς όλοι σας, έκανε τον γύρο του κόσμου, κρεμασμένο στον βράχο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς
σαν Δήμος; Εκείνη η περιοχή είναι σεισμόπληκτη περιοχή, πιο πολύ από την υπόλοιπη Λευκάδα. Δεν πρέπει να
παρθούν μερικά μέτρα; Ας παρθούν μερικά μέτρα ,να πούμε την αλήθεια δηλαδή, και ας είναι εις βάρος των, να μην
φτιάχνουν μεγάλα σπίτια, να μην κάνουν ψηλά σπίτια κλπ. Πρέπει να πάρουμε μερικά μέτρα σαν Πολιτεία. Σαν
Δήμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θωμά, ολοκλήρωσε σε παρακαλώ.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι, τελειώνω. Λέω λοιπόν, πως εμείς θα δείξουμε ότι παίρνουμε μέτρα αντισεισμικής και
αντιπλημμυρικής θωράκισης της Λευκάδας; Και αντιπλημμυρικής, το τονίζω αυτό. Εμάς, αγαπητοί φίλοι, έχει
μαλλιάσει η γλώσσα μας σαν παράταξη και σαν ΚΚΕ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τονίζουμε σε όλους τους
Δήμους, σε όλους τους μαζικούς φορείς, παντού όπου βρισκόμαστε, να παρθούν μέτρα αντισεισμικής και
αντιπλημμυρικής θωράκισης της χώρας και του κόσμου και του λαού.
Γιατί το λέμε αυτό. Δεν το λέμε γιατί θέλουμε να κάνουμε τους έξυπνους. Καταρχάς να πω κάτι. Αυτή τη
στιγμή, εάν είχαμε πάρει τέτοια μέτρα, θα χάναμε λιγότερα λεπτά για αποκατάσταση, παρά αν είχαμε πάρει τα μέτρα
για την πρόληψη. Και όταν λέω τώρα τι μέτρα να πάρουμε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να μπει
θέμα, αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκιση της Λευκάδας. Με μία εισήγηση που θα κάνουν οι αρμόδιοι φορείς,
Τεχνικές Υπηρεσίες κλπ., να γίνει μία συζήτηση πάνω σε αυτό. Μπορεί να μην πάρουμε απόφαση. Παραδείγματος
χάρη, είπε ο Σπύρος, ότι στις παραλίες κλπ., κακώς ερμηνεύουν ότι οι παραλίες χαθήκανε κλπ. Σωστό είναι αυτό.
Όμως κίνδυνος υπάρχει, για να εξηγούμαστε. Το Πόρτο Κατσίκι δεν είναι ακίνδυνο. Οι Εγκρεμνοίδεν είναι ακίνδυνοι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε Θωμά σε παρακαλώ.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι, τελειώνω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τελειώνεις όμως.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Τελειώνω. Άρα πρέπει, τέτοια μέτρα θα πάρουμε; Δεν ξέρω τι θα πούνε οι Τεχνικές Υπηρεσίες, αλλά
θα πρέπει το Πόρτο Κατσίκι, οι Εγκρεμνοίνα γίνουν ακίνδυνοι, όσον αφορά, η παραλία να φτιαχτεί, δεν το συζητάμε,
αλλά ο κόσμος που θα πηγαίνει, θα είναι ασφαλής; Οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα μπορούν, δεν ξέρω, με συγκεκριμένες
πράξεις που θα κάνουν, τα πρανή να τα κόψουν, με εκρήξεις, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν γνωρίζω. Να καταστούν
αυτά ακίνδυνα. Οι οδικοί άξονες, που είναι οι πέτρες από πάνω, κρέμονται, με τι τρόπο οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα
κάνουν μία μελέτη που να γίνουν αυτά ακίνδυνα; Αυτά που κρέμονται δηλαδή από πάνω, να γίνουν με κάποιο
τρόπο, να μην θρηνήσουμε, γιατί θα θρηνούσαμε κόσμο αν γινόντουσαν οι σεισμοί το καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω, σε
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχουμε θέμα αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκιση της Λευκάδας,
όσο μπορούμε βέβαια. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Δημοτικοί Σύμβουλοι, ποιοι θέλουν να μιλήσουν. Κυρία Καρφάκη. Και ο κύριος
Κοντογιώργης μετά. Συγγνώμη, εντάξει. Άμα βάλεις τις φωνές, μπερδεύομαι κιόλας. Συγγνώμη Κώστα, συγγνώμη. Ο
κύριος Γληγόρης έχει τον λόγο.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Λίγα πράγματα θα πω. Πολλοί με καλύψανε. Αυτό που θέλω να τονίσω, είναι αυτό που είπε και ο
Θωμάς ο Καββαδάς λίγο πριν. Το να κηρυχθεί το σύνολο του Δήμου ως σεισμόπληκτο, το θεωρώ δεδομένο και ότι
εκεί πρέπει να είναι η κατεύθυνση μας. Ειπωθήκανε πολλά, αλλά σε πολλά πράγματα που ακούστηκαν, θα
μπορούσα να δώσω απαντήσεις ή κάποιες λύσεις πιθανόν τεχνικά, όσον αφορά το σχολείο της Βασιλικής ή το
Νηπιαγωγείο ή οτιδήποτε. Νομίζω δεν είναι η ώρα να τα πούμε αυτά.
Αυτό που πιστεύω είναι, ότι σύντομα, δηλαδή όταν λέω σύντομα εννοώ πιθανόν σε 1-1,5, 2 μήνες το
ης
αργότερο και αφού θα έχει γίνει θεωρώ η πλήρης καταγραφή των ζημιών από τον σεισμό της 17 Νοεμβρίου, θα
πρέπει να μπούμε σε μία διαδικασία να ξαναδούμε ακόμα και αποφάσεις που έχει πάρει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
και να δούμε λίγο πάλι το χωροταξικό, δηλαδή αυτές τις περιοχές εκεί πίσω και γενικότερα, τους δρόμους
πρόσβασης στις παραλίες, ποιες παραλίες πρέπει να είναι προσβάσιμες πλέον και από πού θα είναι προσβάσιμες.
Αν θα πρέπει να είναι από δρόμο ή από την θάλασσα. Να δούμε τους δρόμους τους καινούργιους, πως θα περνάνε,
πως θα διανοιχθούν, αν γίνεται.
Όσον αφορά τα Πευκούλια, παραδείγματος χάρη, το υλικό που θα πάει; Μπορεί να πέσει κατευθείαν από
κάτω; Δηλαδή ,πρέπει να μεταφερθεί, να πάει κάπου αλλού; Και όλα αυτά γενικότερα. Τα σχολεία, η συντήρηση που
ο
είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Δηλαδή το 5 Νηπιαγωγείο είναι θέμα συντήρησης. Δεν είναι θέμα σεισμού το
πρόβλημα. Είναι συντήρηση καθαρά.
Άρα αυτό θεωρώ εγώ, ότι άμεσα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία καινούργια κουβέντα σε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω, με καλύψανε οι υπόλοιποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Γληγόρη και συγγνώμη που σε ξέχασα. Λοιπόν, η κυρία Καρφάκη έχει τον λόγο.
ΚΑΡΦΑΚΗ: Και εγώ δύο κουβέντες να πω, έχω καλυφθεί από όλες τις τοποθετήσεις, αυτές που αναπτύχθηκαν για
την αντιμετώπιση μετά τον σεισμό. Η αντισεισμική προστασία είναι μία επιχείρηση. Μία επιχείρηση του Δημοσίου με
φοβερά πολλές συνιστώσες. Συνιστώσες επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, οικονομικές ,νομικές και τεχνικές
που μας αφορά εμάς τους Τεχνικούς και ηθικοψυχολογικές ιδιαιτέρως.
Εγώ θέλω να πάρω την πλευρά αυτή, την τεχνική πλευρά και από τη θέση εδώ του Δημοτικού Συμβούλου
και του ιδιώτη Μηχανικού που δούλευα τόσα χρόνια σε αυτήν την δουλειά, να εκφράσω την περηφάνια μου για το
σύνολο του τεχνικού κόσμου της Λευκάδας. Των Μηχανικών και των Τεχνικών. Τηρήσανε στο 100% την απαίτηση
του κανονισμού, που δεν είναι να μην έχουμε βλάβες στα κτίρια. Η απαίτηση του κανονισμού είναι να μην έχουμε
καταρρεύσεις κτιρίων. Αυτή, είτε τα σπίτια γίνανε χωρίς Μηχανικούς, στο Αθάνι παλιά, από μαστόρους ή ακόμα και
από τους ίδιους, και εκεί δε που μπήκανε Μηχανικοί και Τεχνίτες, τηρήθηκε στα 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα
τέτοιο κρούσμα που να έχουμε κατάρρευση κτιρίου. Αυτό λοιπόν με κάνει περήφανη σαν Μηχανικό και για όλους
τους Συναδέλφους και θέλω δημόσια να εκφράσω στο 100% των Μηχανικών ότι καταφέρανε αυτόν τον στόχο που
είναι δύσκολος. Αν συνέβαινε, το λέγανε όλοι οι Σεισμολόγοι, στην Κεντρική Ελλάδα, αν συνέβαινε κάπου αλλού, θα
είχαμε καταρρεύσεις, θα είχαμε θύματα. Έγινε στην Πάρνηθα το 99 με πάρα πολλές φορές λιγότερο έντονος σεισμός
από αυτόν που έγινε εδώ και είχαμε τόσα πολλά θύματα.
Και οι Μηχανικοί δεν είναι προστατευμένοι από την Πολιτεία σε αυτό. Δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο να
τον προστατεύει η Πολιτεία τον Μηχανικό για να πετύχει αυτόν τον στόχο. Δηλαδή τον αφήνει, άλλος ο Επιβλέπων
Μηχανικός, άλλος ο κατασκευαστής. Να μην μπορεί να επιλέξει τους μαστόρους, να μην μπορεί να έχει ένα πλαίσιο,
όπως είναι των δημοσίων έργων οι Μηχανικοί, να υπάρχουν ιδιώτες κατασκευαστές και να είναι μόνο αυτοί
υπεύθυνοι διαλέγοντας υλικά κλπ. Έχει πολλές παρεμβολές, δεν έχει δυνατότητα να το κάνει. Αλλά δεν είναι η
Πολιτεία ότι μόνο αυτό δεν κάνει. Είναι το φαινόμενο του σεισμού, είναι δυναμικό. Δηλαδή έρχονται οι Σεισμολόγοι,
δεν μπορούν να μας καθορίσουν από το ίδιο επίκεντρο, την ίδια ένταση του σεισμού, τα δυναμικά χαρακτηριστικά
του σεισμού. Και βλέπουμε άλλοτε από την ίδια εστία με το ίδιο επίκεντρο, να κινδυνεύει ένα ψηλό κτίριο και άλλοτε
να κινδυνεύει ένα χαμηλό κτίριο. Με τον ίδιο σεισμό πάλι, επαναλαμβάνω. Άλλοτε να κινδυνεύει κτίριο θεμελιωμένο
σε σκληρό έδαφος και άλλοτε κτίριο θεμελιωμένο σε χαμηλό έδαφος.
Επομένως από τους Σεισμολόγους έχουμε μόνο πιθανολογούμενες εκτιμήσεις, που βασίζονται σε χρονικά
δεδομένα πάρα πολύ περιορισμένα.
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Το δεύτερο. Η ίδια η Πολιτεία δεν μας έχει δώσει, δεν μας δίνει μάλλον, παρά κάθε που της προκύπτει κάτι
μας το αλλάζει, μία συγκεκριμένη σεισμική δράση. Μία δύναμη σεισμική για την οποία θα σχεδιάζουμε. Δηλαδή
αποδέχεται και με αυτήν την σεισμική δύναμη μας δίνει, γιατί σήμερα παρατήρησα αυτή, στην Πάρνηθα παρατήρησε
μία άλλη, στην Λευκάρα παρατήρησε μία άλλη, αλλάζει όχι μόνο τη δύναμη και την ένταση της, αλλάζει και τα
χαρακτηριστικά της κάθε φορά και αποδέχεται, ότι ανάλογα με αυτά τα χαρακτηριστικά και αν αλλάξουν, θα έχουμε
και ρωγμές. Θα έχουμε και βλάβες στα κτίρια. Και αποδέχεται και βλάβες στα κτίρια και στον φέροντα οργανισμό. Όχι
μόνο αυτό που λέμε βλάβη τοιχοποιίας. Αποδέχεται λοιπόν η Πολιτεία και λέει, ανάλογα με αυτά, θα έχουμε και
βλάβη στον φέροντα οργανισμό. Άρα αυτή σχεδιάζει με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, κύριε Καββαδά και όχι ο
Εγκέλαδος με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή η Πολιτεία επιλέγει, αν θέλεις να φτιάξεις πυρηνικό
αντιδραστήρα θα σου δώσει άλλους συντελεστές, θα τον φτιάξεις. Αν θέλει να έχει δύο όμορα κράτη, το ένα φτωχό
και το άλλο πλούσιο, π.χ. Τουρκία-Ελλάδα αλλάζει συντελεστές. Ή στα βάθη της Ασίας μέσα.
Επομένως λοιπόν παρότι, αυτό ήθελα να πω τελικά, να καταλήξω, ο τεχνικός κόσμος, παρότι δεν είχε
μονόδρομο το να διαφυλάξει τα κτίρια, το κατάφερε, δίνοντας όλο τον εαυτό του και τις γνώσεις του, το έκανε για την
Λευκάδα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τη κυρία Καρφάκη. Ο κύριος Κοντογιώργης.
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πω πράγματα, τα οποία ειπώθηκαν και ειπώθηκαν πάρα
πολλά, νομίζω το έχουμε εξαντλήσει αρκετά το θέμα. Επιγραμματικά θα σταθώ σε 2-3 ζητήματα, τα οποία θα ήθελα κι
εγώ να τονίσω με τη σειρά μου.
Για μένα είναι λοιπόν αδιανόητο το να μην χαρακτηριστεί το νησί ως σεισμόπληκτο. Πραγματικά με ένα τέτοιο
σεισμό, με ένα τέτοιο μέγεθος και με τις ζημιές που υπάρχουν, δεν μπορώ να διανοηθώ, ότι μπορεί να μη συμβεί
αυτό. Και είναι κομβικής σημασίας ο χαρακτηρισμός της Λευκάδας ως σεισμόπληκτη για να μπορέσουμε να κάνουμε
ένα σωρό παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες στα δίκτυα μας. Νομίζω δεν χρειάζεται να σταθούμε περισσότερο και
να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό. Επίσης να πούμε, ότι ζούμε στην πιο σεισμογενή περιοχή στην Ευρώπη,
είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και είναι δεδομένο ότι κάθε 10-15 χρόνια θα έχουμε ένα ανάλογο σεισμό, όπως
αυτόν που συνέβηκε τώρα. Είναι δεδομένο επίσης ότι η οικονομία μας στηρίζεται στον τουρισμό. Και στηριζόμαστε
στις όμορφες παραλίες μας που οι σεισμοί έχουν φτιάξει.
Το θέμα είναι βέβαια κατά πόσο θα είμαστε τυχεροί και δεν θα γίνονται παρόμοιοι σεισμοί σε θερινή περίοδο
και σε ώρα αιχμής στις παραλίες.
Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα οφείλουμε να σχεδιάσουμε σε βάθος χρόνου και να θωρακίσουμε κατάλληλα τις
παραλίες μας, οι ειδικοί θα μας πουν το πώς και το γιατί, που μας διαφημίζουν και μας φέρνουν έσοδα και ζούμε.
Τώρα λοιπόν πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό και να μη το παραμερίσουμε και μείνουμε μόνο σε θέματα διαχείρισης της
καθημερινότητας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Παπαδόπουλος Ανδρέας έχει τον λόγο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα αναφερθώ στην λειτουργία του Συντονιστικού. Η άποψη μου είναι ότι το Συντονιστικό
Όργανο πρέπει να είναι κλειστό και να συμμετέχουν μόνο οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Και αυτό γιατί. Παίρνοντας
μέρος και άλλος κόσμος, ακούγεται μία κουβέντα και μεταφέρεται έξω και διασπείρονται φήμες και διαδόσεις, κάνουν
την τρίχα τριχιά. Ένα βράδυ μετά από κάποιο Συντονιστικό με παίρνανε μέχρι τη 1 τη νύχτα ότι το σχολείο έχει κοπεί
κολώνα, ότι έχει έτσι, ότι δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτήν την διαχείριση.
Επίσης, πρέπει το Συντονιστικό να βγάλει μία ανακοίνωση που να αναφέρεται στην ασφάλεια των σχολείων.
Για να μπορέσουμε να σταματήσουμε και αυτήν την υστερία, γιατί περί υστερίας πρόκειται των γονιών. Με το χθεσινό
4,1 ζήσαμε στα σχολεία πρωτοφανείς καταστάσεις από τους γονείς. Πρέπει λοιπόν το Συντονιστικό να παρέμβει και
με μία ανακοίνωση του να καθησυχάσει τον κόσμο. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος άλλος έχει ζητήσει τον λόγο; Γιώργος Φίλιππας.
ΦΙΛΙΠΠΑΣ: Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την έκρηξη εκείνη, η οποία βέβαια και παρεξηγήθηκε. Αν δεν
φώναζαν οι Συνάδελφοι, η πρόταση μου ήταν να μιλήσουν πρώτα οι Πρόεδροι και το Εργατικό Κέντρο. Τώρα πως ο
μαθητής μου εξέλαβε αντίθετα αυτά τα πράγματα, είναι και θέμα λογικής.
Θα πω δύο πραγματάκια. Και ως Τεχνική Υπηρεσία τι αντιμετωπίσαμε κλπ. Όλα αυτά τα οποία ειπωθήκανε
εδώ πέρα είναι ότι προφανώς πρέπει να γίνουν και το βασικότερο απ’ όλα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
αντιμετώπισης και μάλιστα μία διαφοροποίηση, επιτέλους να οδηγηθούμε στο να βάλουμε εκείνους τους κανόνες που
θα μας επιτρέπουν να γίνεται η δόμηση ασφαλής σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια. Εάν εισάγουμε
τέτοιους κανόνες ,μήπως βρεθούν οι μαζικοί φορείς, οι οποίοι θα αντιδράσουν εδώ πέρα και θα μας πούνε ότι
καταδικάζουμε τον κόσμο σε μειωμένη δόμηση, ή σε κοστοβόρα. Γιατί προφανώς εκεί πέρα θα πρέπει να είναι πολύ
πιο προσεγμένα τα κτίρια.
Θέλω να πω, ο σεισμός είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Όπως είπε και η Συναδέλφισσα, η Μαριάννα, δεν
μπορείς να προβλέψεις. Συμπεριφέρεται έτσι όπως θέλει αυτός, ο Εγκέλαδος, κι όχι όπως θέλουμε εμείς. Εμείς, το
μόνο σαν Δήμος, πέρα από αυτές τις προϋποθέσεις που πρέπει να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, να βάλουμε και αν
βέβαια θέλει η Πολιτεία, ή να πιέσουμε προς την Πολιτεία να θεσμοθετηθούν, από κει και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι
βέβαια να αντιδρούμε και να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε να βοηθάμε τους συμπολίτες μας.
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Θέλω να πω για τα δημόσια κτίρια, επειδή βγήκανε και οι Μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας έξω και κάνανε
τους πρώτους ελέγχους και μετά ήρθαν και από το Υποδομών κλπ., αυτό που διαπιστώθηκε απ’ όλους, ότι η
αντίδραση ήταν αρκετά ικανοποιητική. Κανένα από τα κτίρια δεν αντέδρασε αρνητικά στον σεισμό. Και αυτά τα
σχολεία τα οποία κλείσανε κι έχει ανακοινωθεί εδώ πέρα και το ΣΑΠ ήταν ανοικτό και στις ανακοινώσεις που
βγάλαμε εμείς και νομίζω και στο δελτίο τύπου αναφέρεται, και αυτά τα σχολεία τα οποία κλείσανε, ήταν καθαρά για
ο
λόγους μη συντήρησης. Ειδικά για το 5 , μιας και μπήκε ένα ζήτημα από την μεριά των Δασκάλων, επειδή εγώ σαν
υπεύθυνος των Τεχνικών Υπηρεσιών το αντιμετώπισα πριν από 2-3 μήνες, αποφασίσαμε να κόψουμε μπροστά τις
ζαρντινιέρες τις πέτρινες, γιατί αυτήν την εντύπωση, αυτό μας είχαν πει οι Νηπιαγωγοί. Δυστυχώς όμως η ζημιά δεν
έγινε ούτε από τις ζαρντινιέρες ούτε από τον σεισμό. Η ζημιά έγινε από τον Ηλεκτρολόγο, ο οποίος κατέστρεψε τις
κολώνες για να περάσει μέσα τα ηλεκτρικά. Δεν φταίει ο Εγκέλαδος εδώ.
Θα περιμένω πάντως εγώ, έχουμε εδώ πέρα, και μέσα στο Συμβούλιο έχουμε 5-6, πόσοι είναι οι Μηχανικοί,
αλλά και το ΤΕΕ σαν Σύμβουλος της Πολιτείας, περιμένουμε να μας κάνουν κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες όταν
θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Όσον αφορά τώρα την αποκατάσταση των προσβάσεων προς τις παραλίες, προφανώς, και θα ήθελα εδώ
πέρα να είμαστε λίγο προσεκτικοί, για να μην αρχίσουμε πιέσεις. Τουλάχιστον η δική μου η άποψη, και προς την
Τεχνική Υπηρεσία αυτό θα πω, θα πρέπει να έρθουν κάποιοι, οι οποίοι θα μας τα μελετήσουν και μας δώσουν
οδεύσεις ασφαλείς, αν υπάρχουν και καθαρά με επιστημονικά κριτήρια και να σταματήσει αυτή η ιστορία που
γινότανε μία φορά κι έναν καιρό, ο κάθε Πρόεδρος έπαιρνε μία μπουλντόζα, τράβαγε έναν δρόμο όπου πήγαινε και
τώρα αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Γιατί αν από τότε φτιαχνότανε όλο αυτό το τεράστιο οδικό δίκτυο
που έχει η Λευκάδα, είτε για τους αγροτικούς δρόμους, είτε για τις κοινοτικές προσβάσεις στις παραλίες με την
βοήθεια κάποιων Μηχανικών, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχαμε αυτά τα
αποτελέσματα. Δόξα τον Θεό κάποιες γνώσεις παραπάνω από εμάς έχουν. Όχι παίρνουμε μία σφραγίδα εμείς και
κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Φίλιππα. Ο κύριος Πολίτης.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Χαίρομαι γιατί πέρα από την μικροένταση, ή μεγαλοένταση που δημιουργήθηκε προηγουμένως, και
μάλιστα με μαθητές μας κατά κάποιον τρόπο, σήμερα διεξάγεται μία πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη και μεστή
συζήτηση. Όπως επίσης ίδια συζήτηση διεξήχθηκε επί μέρες στο ΣΟΠ. Εκεί μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις αν
πρέπει να είναι ανοικτό ή να μην είναι ανοικτό, μπορεί να δεις το ποτήρι και μισοάδειο και μισογεμάτο και να πεις ότι
πρέπει να είναι ανοικτό ακριβώς για να μην διασπείρονται φήμες. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Να πάμε
λίγο στο ζήτημα της ουσίας.
Πιστεύω ότι η Λευκάδα ήταν και τυχερή και ικανή, ήταν τυχερή και στους δύο σεισμούς, και το 2003 και
ικανή, επαναλαμβάνω, και το 2015 με τέτοιες εντάσεις και τέτοιες καταστροφές φυσικές, ήμασταν τυχεροί που οι
απώλειες ήταν ελάχιστες. Και είναι κρίμα να μιλάς ακόμα για αυτές τις ελάχιστες απώλειες, αλλά έτσι είναι μία
αλήθεια. Βλέπουμε άλλες περιοχές όπου πραγματικά είναι περισσότερες οι απώλειες με τέτοιες σεισμικές δονήσεις.
Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας όλοι, ότι η Λευκάδα είναι τόσο όμορφη, εξαιτίας ακριβώς των σεισμών.
Τουλάχιστον η δυτική της πλευρά. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα εδώ πέρα από τους Επιστήμονες, οι οποίοι
αναλύσανε τα θέματα. Και επειδή δεν είμαι ειδικός, συγγνώμη, μπορεί να έχω καταλάβει και λάθος.
Ό,τι έχει δημιουργηθεί στην δυτική πλευρά είναι κυρίως από τις σεισμικές δονήσεις, από την διάβρωση και
από τα κύματα, από τους κυματισμούς και τις κατολισθήσεις. Επομένως δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση,
αυτή είναι η φύση. Από κει και πέρα πρέπει να προλαμβάνουμε, όχι τον σεισμό, δεν μπορούμε να τον προλάβουμε
τον σεισμό, τουλάχιστον οι Επιστήμονες λένε, ότι ακόμα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει όμως να
προλαμβάνουμε τις συνέπειες των σεισμών. Δηλαδή να θωρακιστούμε αμυντικά απέναντι στους σεισμούς όσο είναι
απαιτούμενο, για να μην έχουμε στο μέλλον άλλα θύματα, να μην έχουμε επίσης, γιατί δεν θα είμαστε πάντα τυχεροί
ενδεχόμενα. Ειπώθηκε ότι δεν ήμασταν και σε περίοδο αιχμής.
Θέλω να επισημάνω 2-3 πραγματάκια. Νομίζω ότι υπήρξε άμεση ανταπόκριση και της Πολιτείας και της
Περιφέρειας και του Δήμου στο συμβάν. Αυτό δεν το λέμε για να ευλογηθούν τα γένια, αλλά είναι μία πραγματικότητα.
Θα ήθελα επίσης να εξάρω τη συμμετοχή των Σωμάτων Ασφαλείας, των εθελοντών και των διασωστών, όπως
επίσης και του στρατού. Δηλαδή την Αεροπορία και τα Σώματα Ασφαλείας, όπως το Λιμενικό κλπ. Με τις μικρές
δυνάμεις, μάλλον με την συμβολή τους διευκόλυναν αρκετά τις πρώτες μέρες και από κει και πέρα προχωρήσαμε
κανονικά.
Επίσης θέλω να πω, να το ξέρει ο κόσμος και να το ξέρετε κι εσείς αγαπητοί Συνάδελφοι, ότι οι αθλητικές
εγκαταστάσεις του Νομού μας ήταν στην διάθεση των κατοίκων και των πληγέντων, ή των κατοίκων που φοβήθηκαν
μετά για τους σεισμούς. Τα κλειστά γυμναστήρια ήταν ανοικτά μέχρι τη 1 το βράδυ και από κει και πέρα υπήρχε
stand by Υπηρεσία, αν χρειαστεί να κατευθυνθεί κανείς στα κλειστά γυμναστήρια.
Ελπίζω και εύχομαι να καταφέρουμε να έρθει η ΜΟΜΑ, ούτως ώστε ό,τι αυτό σημαίνει, να γλιτώσουμε από
χρήματα και δεν ξέρω τι άλλο κι επίσης την δυνατότητα που έχει η ΜΟΜΑ να κάνει πιο γρήγορα κάποιες δουλειές.
Θέλω να ρωτήσω κάτι ενδεχόμενα και ίσως κάποιοι άλλοι Μηχανικοί να μας το πούνε καλύτερα, απορία, πρόβλημα,
τοποθέτηση μαζί, πέστε το όπως θέλετε. Τι αρκεί τέλος πάντων, τι είναι προϋπόθεση για να κηρυχθεί μία περιοχή
σεισμόπληκτη; Λέμε όλοι να κηρυχθεί η Λευκάδα σεισμόπληκτη πέρα του ότι είναι έκτακτης ανάγκης και σωστά το
ζητάμε. Αλλά δεν ξέρω αν η παράμετρος είναι το μέγεθος του σεισμού. Νομίζω, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Ότι
μπορεί να κάνει σεισμό 5 Ρίχτερ και να έχουμε καταστροφές σε ένα μέρος και να κάνει 6 και να μην έχουμε. Νομίζω
ότι είναι οι ζημιές εκείνες που θα κάνουν σεισμόπληκτη την περιοχή. ή όχι; Το μέγεθος της καταστροφής, έτσι;
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Θέλω να το πω Κώστα μου αυτό, γιατί ακούς έξω, δεν θέλουν να λένε τα πραγματικά νούμερα των σεισμών
για να μην κηρυχθεί σεισμόπληκτη η περιοχή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν λέω Βασίλη αυτό. Ίσως δεν με άκουσες
από την αρχή. Είπα ότι μπορεί και με 5 να κηρυχθεί, άμα έχει κάνει ζημιές. Συμφωνούμε.
Λοιπόν, για το Πόρτο, τελειώνω Πρόεδρε, για το Πόρτο Κατσίκι ήθελα να πω, επειδή ακούστηκε και επειδή
θα έχουμε επικινδυνότητες στις αμμουδιές, θέλω να θυμίσω ότι έχει γίνει μία μελέτη, ειπώθηκε εδώ από συγκεκριμένο
υπεύθυνο άτομο, στη Συνεδρίαση του ΣΟΠ, ότι η μελέτη αυτή πέτυχε, δεν το ξέρω, απλά θέλω να το μεταφέρω, και
ότι εκεί που είχε προβλεφθεί να πέσουν τα βράχια, ήταν εκεί που είχε απαγορευθεί να κάνουν μπάνιο. Υπάρχει
όμως ένα ζήτημα, αν το καλοκαίρι τηρούνταν όλες αυτές οι προδιαγραφές και οι δεσμεύσεις που πήραμε.
Θέλω να πω επίσης, ότι και από το Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξαν άνθρωποι, οι οποίοι μετείχαν εδώ και
θέλω να συγχαρώ δημοσίως τον Κώστα τον Γληγόρη, παρόλο που έχουμε στο παρελθόν διαφωνήσει σε πολλά
θέματα, διότι από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ, εκπροσωπώντας και τον εαυτό του, αλλά και το ΤΕΕ, και συνέβαλε
στην διαδικασία της καταπολέμησης των συνεπειών από τους σεισμούς.
Το τελευταίο θέμα και θα τελειώσω Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τρεις
παράγοντες εδώ που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το μιλάω και από εκπαιδευτικής πλευράς. Υπάρχει ένα ζήτημα
με την παιδική ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά είναι ο πιο ευάλωτος τομέας σε αυτήν την διαδικασία, γιατί δεν
ξέρουν, δεν γνωρίζουν, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι μεγαλύτεροι. Εμείς
δημιουργήσαμε πανικό στα παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν, στα πλαίσια που ανέφερε και ο Σπύρος ο Μαργέλης και ο
Βασίλης ο Αραβανής και ο Κώστας και ο Ηλίας, το τι κάνουμε μετά, να δούμε μία παράμετρο το πώς θα
εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά, αλλά και τους γονείς και τους Εκπαιδευτικούς, διότι τα παιδιά μας είναι μεγάλες
πιθανότητες να είναι στα σχολεία όταν θα έχουμε σεισμική δόνηση, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουμε, όχι με πανικό,
αλλά με ψυχραιμία και τον σωστό φόβο, γιατί φόβος δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει στον σεισμό, την
κατάσταση.
Επομένως σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα λίγο-πολύ να ενεργοποιηθούμε λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ
πάρα πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ζουριδάκης.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να περάσω ένα μήνυμα προς τα έξω. Ή μάλλον κάπως αλλιώς. Επισκέπτοντας την
περιοχή πίσω, θα περίμενα πολύ πιο τραγικά τα πράγματα. Βλέποντας το μέγεθος του σεισμού, και έχω ζήσει και
στην Αθήνα, στον Πειραιά, που ζούσα πολλά χρόνια, ανάλογους σεισμούς. Άμα δείτε τι έγινε στους
Θρακομακεδόνες, όταν έγινε το 99 με επίκεντρο εκεί πέρα, να δείτε βίλες αξίας πολλών εκατομμυρίων, τα κούρεψε
όλα. Το επίκεντρο του σεισμού στην Λευκάδα ήταν κοντά στα 5 χιλιόμετρα και στην ακτογραμμή των γκρεμνών. Ούτε
σε 30 χιλιόμετρα κάτω από την θάλασσα. Ξέρετε τι δύναμη ήταν αυτή; Αν αναλογιστείτε από το 03 έως τώρα έχουμε
φάει 3 σεισμούς πάρα πολύ δυνατούς, πάνω από 6 Ρίχτερ, το 2003 της Κεφαλονιάς στο Ληξούρι, τι καταστροφές
έκαναν στο Ληξούρι, και το 6,5, γιατί 6,5 ήταν στην Λευκάδα, άρα πρέπει να κοιμόμαστε σίγουρα, και να περνάμε το
μήνυμα στον κόσμο, πως η Λευκάδα είναι καλά φτιαγμένη και να μην ανησυχεί ο κόσμος.
Όσο για τις παραλίες, εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν καλύτερες. Και οι Γκρεμνοί, θα είναι πιο μεγάλη η παραλία
τον Μάιο. Θα αποκαταστήσει η ίδια η φύση. Μην ανησυχεί ο κόσμος, πως θα χαθούν οι παραλίες. Καμία φορά ο
σεισμός είναι και σωσμός, που λένε στο χωριό μου. Αν το εκμεταλλευθούμε με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύω πως
μπορούμε, και ας μη γίνουν και φέτος, θέλει υπομονή, οι προσβάσεις ειδικά στους Εγκρεμνούςκαι στο Πόρτο
Κατσίκι, να γίνουν και με καινούργιες χαράξεις, ό,τι χρειάζεται, αρκεί, με όποιον κουβέντιαζες που ερχότανε στην
Λευκάδα, σου λέγανε, εδώ και 10 χρόνια και να πάω στους Εγκρεμνούςκαι στο Πόρτο Κατσίκι, ίδια κατάσταση,
τραγικά τα πράγματα του δρόμου και όλα αυτά. Ενδεχομένως είναι η ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευθούμε
σωστά αυτό το γεγονός και να το αξιοποιήσουμε, ώστε να κάνουμε και καλύτερες προσβάσεις στις παραλίες, με
ασφάλεια, με σιγουριά, με τα πάντα. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω στον κόσμο.
Και άλλο ένα πρόβλημα, κύριε Κούρτη, να δείτε ειδικά το θέμα της Βασιλικής, να μπει και ο κόσμος στην
κανονική ζωή του. Τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν στα σχολεία, γιατί μόνο έτσι σιγά-σιγά
μπαίνουμε στον ρυθμό μας και να μην χάνουν πλέον άλλα μαθήματα και να ξεφύγουν από το σπίτι και από τον φόβο
και απ’ όλα αυτά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζουριδάκη. Κάποιος άλλος Συνάδελφος που θέλει να μιλήσει; Κώστα μία
στιγμή, μήπως υπάρχει κάποιος από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Υπάρχει κάποιος από τους Δημοτικούς
Συμβούλους που θέλει να μιλήσει; Όχι. Ωραία. Ο κύριος Γληγόρης.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Εγώ απλά και πριν ήθελα να τα πω, αλλά δεν είναι για. Ήθελα να πω, δεν ήμουνα εγώ, εγώ βρέθηκα
εδώ ως Πρόεδρος του ΤΕΕ, δεν ήμουνα με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και θέλω να ευχαριστήσω και
όλους τους Συναδέλφους του ΤΕΕ, που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα, είτε στον Δήμο, στο ΤΑΣ, παντού
και να τους ευχαριστήσω και δημόσια, παρότι πάντα το κάνουν. Και στην Κεφαλονιά είχαμε πάει και πάντα βοηθάμε
οπουδήποτε μπορούμε.
Και επίσης θέλω να πω και ότι επί της δικής μας Δημοτικής μας Αρχής είχε γίνει ένα Συντονιστικό εδώ με
θέμα, με το σεισμό είχε γίνει ένα Συντονιστικό που είχαν καλεστεί όλοι οι φορείς και υπήρχε μία πρώτη εμπειρία, με
πρωτοβουλία τότε του Πάνου του Γαζή. Αυτό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, ούτε 10 δευτερόλεπτα, χωρίς να δημιουργήσω θέμα. Κάτι που το ξέχασα
και ήθελα να το πω, σημαντικό. Αν το επιτρέπετε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πες το.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, θέλω να σας πω το εξής. Έζησα εδώ μέσα αυτές τις μέρες όλες. Αρκετές, τις
περισσότερες. Θέλω να τονίσω την αυταπάρνηση, κυριολεκτικά των εργαζομένων του Δήμου. Αυτό και μόνο. Μέχρι
εκεί. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, από τους επικεφαλείς αν θέλει κάποιος να δευτερολογήσει και να κάνει κάποιες προτάσεις; Ο
Δήμαρχος καταγράφει για να κλείσει το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Μαργέλης; Ωραία, εντάξει. Ο κύριος Αραβανής;
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Θέλω να πω το εξής. Μπορούμε πραγματικά, όπως υπαινίχθηκε και ο κύριος Ζουριδάκης, να
εκμεταλλευθούμε, εντός εισαγωγικών, την καταγραφή των ζημιών που γίνανε με αυτόν τον σεισμό και στην
προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών να σχεδιάσουμε την μελλοντική αντισεισμική μας προστασία. Είναι μία
ευκαιρία, τόσο για τα σπίτια, όσο για το φυσικό περιβάλλον και για τα έργα υποδομής.
Δέστε το και από αυτήν την σκοπιά, ώστε λειτουργώντας για να επαναφέρετε τις σημερινές ζημιές, μέσα από
εκεί να βγει κι ένα σχέδιο αντιμετώπισης της μελλοντικής και μόνιμης αντισεισμικής προστασίας του νησιού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αραβανή. Ο κύριος Θωμάς Καββαδάς, μήπως θέλει να πει κάτι; Όχι. Ωραία.
Ο κύριος Δήμαρχος να κλείσει το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι, μερικές παρατηρήσεις να το μαζέψουμε. Νομίζω ότι έγινε καλή κουβέντα, δηλαδή έγιναν
και σημαντικές προτάσεις και σοβαρές προτάσεις, οι οποίες βεβαίως έχουν καταγραφεί. Πρώτα-πρώτα θέλω να
ξεκαθαρίσω κάτι, για να μην δημιουργηθεί και καμία εντύπωση.
Όλα δεν ήταν καλά, από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Το λέω γιατί δεν
χρειάζεται, δεν πρέπει να γίνει καμία παρεξήγηση επ’ αυτού. Εμείς τι λέμε; Λέμε ότι κάναμε αυτά τα πράγματα που
περιέγραψα στην αρχή, δεν θα τα επαναλάβω. Προφανώς υπήρχαν αδυναμίες, προφανές, είναι αυτονόητο. Πρέπει
να σας πω, ότι σχέδιο με την έννοια της οργάνωσης, δεν υπήρχε. Θυμίζω ότι αυτήν την περίοδο είναι υπό σύνταξη,
όχι τώρα μετά τον σεισμό, πριν τον σεισμό λέω, είναι υπό σύνταξη ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο
επεξεργαζόμασταν και μαζί με τις Υπηρεσίες και με την βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που
αναφέρεται στους χώρους καταφυγής. Μία σειρά δηλαδή πράγματα, τα οποία είχαμε ξεκινήσει να τα βάζουμε σε μία
τάξη. Θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Ξέρετε γιατί δεν είναι εύκολο; Αποδείχθηκε στην πράξη, γιατί κι εγώ
στην αρχή το θεωρούσα πιο εύκολο. Γιατί έχουν αδυναμία οι Υπηρεσίες εξαιτίας έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης στα
ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Έχουμε την υπόσχεση λοιπόν και της Πολιτικής Προστασίας, πριν,
επαναλαμβάνω, από τους σεισμούς είναι όλα αυτά που λέω, δεν ισχύουν για μετά τους σεισμούς. Είχαμε και την
υπόσχεση επομένως της Πολιτικής Προστασίας ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα μας βοηθήσει, ούτως ώστε να
μπορούμε να λέμε σε λίγους μήνες, ότι έχουμε ένα σχέδιο αξιοπρεπές, εγώ δεν θα πω τίποτα περισσότερο,
αντιμετώπισης ζητημάτων που, επαναλαμβάνω, τώρα ξεκίνησαν ως πράξη να υλοποιούνται, με την βοήθεια του
υπεύθυνου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, που είναι ο Πάνος.
Δεύτερον. Θα παρακαλούσα το εξής. Εντάξει, ακούστηκαν και τοποθετήσεις ακραίες. Να πω τι εννοώ
ακραίες. Όλα τώρα, όλα σήμερα, όλα εδώ και τώρα που λένε. Τώρα νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στις
προσεγγίσεις μας, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας, γιατί μου φαίνεται δεν λαμβάνεται υπόψη, σε ποια κατάσταση
βρισκόμαστε και ως χώρα. Γιατί αν αυτό δεν το παίρνουμε υπόψη μας, και μιλάμε με όρους παρελθόντος, νομίζω δεν
ακουμπάμε την πραγματικότητα. Η διεκδίκηση μας είναι ίδια ανεξαρτήτως της χώρας, δεν μπορούμε όμως,
επαναλαμβάνω, αυτό να μη το παίρνουμε υπόψη στους υπολογισμούς μας.
Τρίτη παρατήρηση. Έγινε ενημέρωση με πρωτοβουλία του ΟΑΣΠ και με σημαντική παρουσία του κόσμου
και νομίζω ότι ήταν πρώτη φορά και δεν νομίζω πως κάνω λάθος, σε σχολεία. Καθηγητές κλπ. Μιλάμε, ναι
ενδεχομένως να έχει δίκιο ο Ανδρέας. Να έγινε πριν 2-3 χρόνια ,πότε είπες. Έγινε όμως με πολύ σοβαρό τρόπο και
με μαζικότητα. Γιατί σημασία και ρόλο παίζει η μαζικότητα. Στο ζήτημα της αντισεισμικής τώρα, προφανώς δεν
υπάρχει κανένας να διαφωνεί εδώ μέσα για την αντισεισμική θωράκιση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί ειπώθηκε με
έναν τρόπο, λες και η αντισεισμική θωράκιση είναι υπόθεση του Δήμου μόνο. Δεν είναι του Δήμου. Ο Δήμος διεκδικεί
την αντισεισμική θωράκιση, πρέπει να την διεκδικήσει, ιδιαίτερα για μας που είμαστε σε μία χώρα, αυτή που είμαστε,
αλλά υπάρχουν και τα ζητήματα των ευθυνών της Πολιτείας σε ό,τι αφορά αυτήν την αντισεισμική θωράκιση. Εμείς
επομένως στο κομμάτι αυτό διεκδικούμε αυτήν την θωράκιση από την Πολιτεία, από τη μεριά μας στα κομμάτια που
μας αφορούν, σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε ως Δήμος.
Μπήκε ένα ζήτημα για το Νοσοκομείο. Με τον τρόπο που μπήκε, με ανησύχησε λίγο. Να σας πω τι εννοώ.
Με το Νοσοκομείο έγινε σαφές από την πρώτη στιγμή, είναι προφανές ότι τα κλιμάκια που πρωτοπάνε; Σχολεία,
Νοσοκομεία, εκεί πήγανε. Με τους 4 Καθηγητές του ΕΜΠ που ήμουνα παρέα όταν πήγαμε σε λιμάνια και γυρίσαμε
και τους τόπους κλπ., οι άνθρωποι πήγανε το βράδυ, 4 Καθηγητές του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου ξαναλέω,
και δεν δέχομαι αυτό, κύριε Βεργίνη, ήταν βράδυ, ήταν νύχτα και δεν έβλεπαν. Δεν τα δέχομαι αυτά. Ήταν
κατηγορηματικοί στην ενημέρωση που μου έκαναν. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω την ενημέρωση, την ενημέρωση την
επίσημη στο ΣΟΠ, όχι που μου κάνανε εμένα μόνο προσωπικά. Προφανώς μιλήσαμε και προσωπικά. Εγώ
αναφέρομαι στην επίσημη ενημέρωση στο ΣΟΠ. Και επειδή έγιναν και δημοσιεύματα του τύπου, εκκενώνεται το
Νοσοκομείο και κάτι τέτοια και φθάσανε και μέχρι την Αθήνα, συνιστώ ψυχραιμία σε άπαντες. Πρώτα απ’ όλα στον
εαυτό μου. Δεν μπορεί επομένως με ευκολία να λέμε, ότι το Νοσοκομείο έχει προβλήματα. Επαναλαμβάνω, 4
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Καθηγητές του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου αν κάνουν λάθος και ενημερώνουν λάθος το Συντονιστικό Όργανο
της Πολιτικής Προστασίας, τότε κάνω λάθος κι εγώ σε αυτά που λέω.
Εγώ θα έλεγα το εξής. Ήταν κατηγορηματικοί, επαναλαμβάνω, στο ζήτημα της ασφάλειας. Και μάλιστα ήταν
και μετά τον 5,1, μετά τον μετασεισμό δηλαδή τον μεγάλο. Αν μπαίνουν τέτοια ζητήματα, να μπαίνουν, πρέπει για όλα
να είμαστε επιφυλακτικοί και συμφωνώ σε αυτό μαζί σου, αλλά και ταυτόχρονα προσεκτικοί. Γιατί αναπαράγουμε μία
εικόνα προς τα έξω. Και δεν είναι σωστό να την αναπαράγουμε όταν δεν πρέπει. Όταν έχουμε υπαρκτό κίνδυνο, δεν
το συζητάω. Δεν το συζητάω. Εγώ, μετά χαράς, να υποβάλλουμε αίτημα ξανά για επανέλεγχο. Κανένα πρόβλημα.
Να τεθεί στην Διοίκηση του Νοσοκομείου, να υποβληθεί το αίτημα και να ζητήσουμε να ξανάρθουν, να ξαναγίνει
έλεγχος. Αλλά όλα αυτά να τα διατυπώνουμε με προσοχή.
Με τις παραλίες. Καλά, είναι σαφές τώρα, γιατί ειπώθηκε και στο ΣΟΠ από τα πιο έγκυρα χείλη. Λέκκας και
λοιποί Σεισμολόγοι που ήταν εδώ. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση τους. Το πρόβλημα με τις παραλίες, να το
ξεκαθαρίσουμε. Πόρτο Κατσίκι, πρόβλημα σοβαρό με την πρόσβαση δεν έχουμε. Πόρτο Κατσίκι, πρόβλημα σοβαρό
με την παραλία, δεν έχουμε. Έχουμε τις καταπτώσεις. Θυμίζω, και είναι προς τιμή μας, όλων μας, ότι εδώ
ασχοληθήκαμε 2 ή 3 φορές με το Πόρτο Κατσίκι. Και ο κύριος Λέκκας είπε στο Όργανο το Συντονιστικό, στην
ενημέρωση που έκανε, ότι η ζωνοποίηση, και φαίνεται και προκύπτει από τις φωτογραφίες, έχω και μαζί μου όποιος
θέλει να την δει την παραλία. Πως είναι σήμερα εννοώ. Η ζωνοποίηση λειτούργησε. Εκεί που είχε απαγορευτεί
όντως και το είχαμε υλοποιήσει ως μέτρο, δεν κάναμε μόνο τη μελέτη, το υλοποιήσαμε. Σχοινικά, παλούκια και τα
λοιπά. Από κει και πέρα, αν μπαίνουν ζητήματα, γιατί κάτι τέτοιο μου φαίνεται ότι μπήκε, αν μπαίνουν ζητήματα
απαγόρευση στο Πόρτο Κατσίκι; Να τεθεί ευθέως και καθαρά. Εμείς πήγαμε σε υπεύθυνο, στον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ,
έκανε τον έλεγχο του, τα θυμάστε, ήρθε εδώ, μας ενημέρωσε, μας πρότεινε λύσεις, τις υλοποιήσαμε και εκ του
αποτελέσματος, όπως ο ίδιος μας είπε και προκύπτει και από τις φωτογραφίες, η κατάσταση είναι στο Πόρτο Κατσίκι
καλή. Εντός εισαγωγικών. Βεβαίως μένουν πολλά πράγματα να ελεγχθούν. Πρέπει να ελεγχθεί από κοντά, αλλά
ποιος πλησιάζει; Πρέπει να ηρεμήσει, να είμαστε σίγουροι.
Σκάλα. Πρέπει να ελεγχθεί, γιατί έχει πρόβλημα η πρόσβαση από την άλλη μεριά, όχι στην παραλία κάτω,
από την άλλη μεριά στο Ακρωτήρι. Άρα αυτά θέλουν προσοχή. Προσέξτε όμως. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου
στους Εγκρεμνούς, όπως και στον Γιαλό, δεν είναι η παραλία. Είναι η πρόσβαση. Φαίνεται με πρώτη ματιά, ότι στον
Γιαλό αποκαθίσταται η πρόσβαση με σχετική ευκολία. Το σχετική σε πολλά-πολλά εισαγωγικά. Θέλει δουλειά όμως,
αλλά αποκαθίσταται. Αλλά με εικόνες που έχουμε από ελικόπτερο, από τα ..., δείχνει ότι ενδεχομένως το σημείο που
έχει κοπεί στους Εγκρεμνούς, να χρειάζεται και καινούργια χάραξη. Αν μπορεί να γίνει τέτοια. Και αυτά πρέπει να τα
δούμε με ηρεμία και εφόσον το φαινόμενο ησυχάσει. Κανένας δεν πρέπει να πάει εκεί πέρα, δεν πρέπει να πλησιάσει
αυτή τη στιγμή. Θα περάσει και άλλος λίγος καιρός και μετά θα πάμε, παρέα φυσικά, με τα αντίστοιχα συνεργεία και
όταν λέω συνεργεία, εννοώ το συνεργείο που σας είπα, που από την Τρίτη θα έρθει για να εξετάσει λιμάνια και
μεγάλες παρεμβάσεις που απαιτούνται. Και αυτή είναι μία μεγάλη παρέμβαση, η πρόσβαση στους Εγκρεμνούς.
Είναι προφανές ότι αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε πάση θυσία να το λύσουμε. Της πρόσβασης εννοώ το
ζήτημα. Αλλά θέλουμε και επιστημονική γνώση για να το λύσουμε. Όχι επειδή το λέμε εμείς. Πρέπει επομένως να
γίνουν έλεγχοι, να ειπωθούν οι λύσεις, να τα βάλουμε κάτω και να γίνουν και όλα τα άλλα που ειπώθηκαν,
χρονοδιαγράμματα, με τα οποία συμφωνώ κλπ.
Τώρα, σε ορισμένα ζητήματα, και τελειώνω, που τέθηκαν. Η ΕΑΣ να αποζημιώσει για περιβάλλοντα χώρο
και είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Ήδη εμείς το θέσαμε και μάλιστα ζητάμε όχι μόνο για τους περιβάλλοντες
χώρους, αλλά γενικότερα για τους κοινόχρηστους, γιατί έχουμε κι ένα γενικότερο θέμα. Έχουμε πολύ μεγάλες
βλάβες γενικότερα στους κοινόχρηστους χώρους. Πέρα από τους ιδιωτικούς, αυτούς που είπα και που είναι σωστό
να υπάρχουν κι εκεί αποζημιώσεις. Από κει και πέρα, θα δούμε πως θα το αντιμετωπίσει και η ΕΑΣ. Επίσης, εμείς
προσπαθούμε και νομίζω ο σεισμός είναι μία καλή ευκαιρία, όχι μόνο να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
αποκαταστάσεων, το οποίο είναι υποχρέωση μας να το έχουμε, διότι αυτά θα καταγραφούν. Δεν φθάνει να έχεις
αυτό. Είναι μία ευκαιρία μέσα από τους σεισμούς, εγώ δηλαδή να το πω με ένα παράδειγμα, ξεκαθάρισα σε όλους
τους Υπουργούς και με έντονο ύφος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθώ, να φτιάξουν έναν καινούργιο δρόμο,
για τον οποίο μπορεί να χαλαστούν κάποια εκατομμύρια και ο οποίος να είναι εξυπηρετικότατος για τον κόσμο κλπ.,
και ταυτόχρονα από κάτω να περνάει ένα δίκτυο ύδρευσης 40 ετών. Αυτό δεν πρέπει να το αποδεχθούμε. Δεν
πρέπει να το αποδεχθούμε.
Αν θέλουμε οι παρεμβάσεις να γίνουν με σοβαρό τρόπο, ούτως ώστε να έχουμε αποκατάσταση πλήρη.
Δηλαδή τον φτιάχνουμε τον δρόμο; Θα φτιάξουμε και το δίκτυο του. Δεν γίνεται αλλιώς.
Τέλος. Είναι προφανές ότι ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Είμαστε στα πρώτα λεπτά. Στο πρώτο, στο δεύτερο
λεπτό, από τα 90 που έχουμε μπροστά μας. Άρα, γιατί το ζήτημα των αποκαταστάσεων είναι ένα πράγμα που θα
τραβήξει. Είναι προφανές και αναφέρομαι στις μεγάλες αποκαταστάσεις. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας,
εμείς με πολύ μεγάλη χαρά και ανεξάρτητα από τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θέλουμε να δεχθούμε
σκέψεις, προτάσεις, ιδέες, όχι μόνο από Δημοτικούς Συμβούλους που είναι αυτονόητο αυτό, αλλά και από φορείς,
πολίτες, οι οποίοι δεν φθάνουν να τα λένε μόνο με το στόμα, αλλά συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες μετά χαράς
να τις καταθέτουν, ούτως ώστε να πάμε σε όσο το δυνατόν πιο πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης
και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με βάση βέβαια και τις δυνατότητες που θα μας δοθούν από τη μεριά της
Πολιτείας.
Τέλος, επιχειρούμε και κάτι άλλο. Επιχειρούμε, το αν θα τα καταφέρουμε, θα το δούμε. Αλλά επιχειρούμε
μιας και βρήκαμε μία άκρη σχετική, να δούμε χρηματοδότηση απευθείας, για φυσικές καταστροφές πάντα συζητάμε,
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλει πολύ δουλειά, εκεί δεν μοιράζουν έτσι επειδή τους ήρθε χρήματα, θέλει
τεκμηρίωση. Δηλαδή, για αυτό λέμε θέλει καταγραφή. Και αυτά τα στείλτε 5 εκατομμύρια και θα δούμε, είναι
ενδεχομένως άλλων εποχών.
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Το τελευταίο και αυτό αποτελεί και μήνυμα. Εδώ σε αυτήν την αίθουσα, ενημερώνοντας το ΣΟΠ, ο κύριος
Λέκκας έκανε μία αναφορά στον δρόμο του Αγίου Νικήτα. Και επειδή μπήκε και με έμφαση, να τον ανοίξουμε, να τον
κάνουμε, κλπ. Τι είπε; Είπε την επιστημονική του άποψη. Εγώ θέλω να την μεταφέρω όμως, γιατί δεν μου την είπε
εμένα. Την είπε επίσημα στο Συντονιστικό Όργανο. Για αυτό θέλω να την μεταφέρω σε όσους δεν την ξέρετε. Ότι το
έργο αυτό, το οποίο έγινε στον Άγιο Νικήτα, ήταν ένα έργο που σε σχέση με τα χρήματα που χαλάστηκαν, το λέω με
απλοϊκό τρόπο, δεν απέφερε τα αποτελέσματα που έπρεπε. Άρα, χρειάζεται και ο σχεδιασμός να γίνει με καλύτερους
όρους, γιατί δεν λέει τίποτα, εντάξει μωρέ, πάρτε 5 εκατομμύρια να φτιάξουμε έναν δρόμο. Με ποιους όρους τον
φτιάχνουμε αυτόν τον δρόμο, εάν είναι αποτελεσματικό αυτό. Θα μου πείτε, θα το κρίνουμε εμείς; Και που ξέρουμε
ως Δημοτικοί Σύμβουλοι; Προφανώς δεν ξέρουμε. Εμείς όμως πρέπει να διεκδικήσουμε λύσεις που να παράγουν και
αποτελέσματα. Διότι είναι φανερό, ότι ο συγκεκριμένος δρόμος έχει πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Και για αυτό και η
σύσταση των Επιστημόνων, και όχι επειδή μου ήρθε εμένα έτσι, ή του Περιφερειάρχη, άλλωστε της Περιφέρειας είναι
το θέμα, δεν είναι δικό μας, του Δήμου, αλλά εμείς συμφωνούμε ως Δήμος, δεν πρέπει να ανοίξει ο δρόμος μέχρι να
έχουμε το φαινόμενο σε ύφεση, να προταθούν πολύ συγκεκριμένες λύσεις, να δούμε δηλαδή πως θα ξεκινήσει και
πως θα γίνει η αποκατάσταση. Δεν μπορεί να παίζουμε με την ασφάλεια των πολιτών, ακόμα και αν μερικές φορές
χρειάζεται οι πολίτες να ταλαιπωρούνται. Είναι πιο χρήσιμο δηλαδή να δούμε το ζήτημα της ασφάλειας.
Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας όλοι πολύ δουλειά. Εμείς, επαναλαμβάνω, ζητάμε βοήθεια απ’ όλους σας σε
σκέψη, ιδέες και σε κάθε άλλη μορφής προσφορά και να ευχαριστήσω τέλος όλους όσους ειπώθηκαν και που τους
είπα και στην αρχή και ειπώθηκαν και από εσάς, και οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν συμβάλλει στην προσπάθεια του να
απαλύνουμε τον πόνο των συμπολιτών μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα των σεισμών. Δεν
έχουμε να κάνουμε ψηφοφορίες πάνω στο θέμα και προχωράμε στο επόμενο ....
Αφού τελείωσε η ενημέρωση επί του θέματος, το παρόν πρακτικό παίρνει αριθμό 286/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

31

