ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 182/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Νοεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 20866/19-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Λάζαρης Απόστολος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
6
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
6
7
Αργυρός Νικόλαος
7
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
9
Γληγόρης Παναγιώτης
9
10
Μαργέλη Μαρία
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σκληρός Φίλιππος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Βλάχου Ειρήνη
15
16
Γιαννιώτης Παναγιώτης
16
17
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
17
18
Σέρβος Κωνσταντίνος
18
19
Περδικάρης Αθανάσιος
19
20
Γληγόρης Χρήστος
20
21
Γληγόρης Κωνσταντίνος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιµος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Ζαβιτσάνος Πέτρος
26
27
Βερροιώτης Ευάγγελος
27
28
Τσιρογιάννης Γεώργιος
28
29
Λιβιτσάνος Ιωάννης
29
30
Χαλικιάς Ευάγγελος
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη, από την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. µέχρι τη λήξη της.
ου
ο
ο
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία του 2 θέµατος, καθώς και στο 4 και 5 θέµα της Η.∆.
ο
Οι ∆.Σ. Αργυρός Νικόλαος, Βλάχου Ειρήνη και Χαλικιάς Ευάγγελος, δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία από το 3 θέµα της
Η.∆. µέχρι τη λήξη της.
Οι ∆.Σ. Κονιδάρης Κων/νος, Σολδάτος Θεόδωρος και Περδικάρης Αθανάσιος, δεν συµµετέχουν στην τηλεδιάσκεψη από
ο
το 4 θέµα της Η.∆. µέχρι τη λήξη της.
ο
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη από το 6 θέµα της Η.∆. µέχρι τη λήξη της.
ο

ης

ΘΕΜΑ 2 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 22 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης σχεδίου ψηφίσµατος για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα ( Ν. 4738/20).
Εισηγητής: ∆ρακονταειδής Κων/νος, Επικεφαλής ∆ηµοτ. Παράταξης
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Η συζήτηση του θέµατος έχει ως εξής σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Πρόεδρος: Εισηγητής -όπως και κατέθεσε από τότε την ερώτηση- ο κύριος ∆ρακονταειδής ΚωνσταντίνοςΕπικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης ‘Όλοι για τη Λευκάδα’. Κύριε ∆ρακονταειδή, έχετε το λόγο.
∆ρακονταειδής: Κύριε Πρόεδρε, την εισήγηση θα την κάνει ο κύριος Σέρβος Κώστας απ’ τη µεριά της παράταξής
µας, µόνο µία φράση θέλω να πω εγώ…
Πρόεδρος: Πιο κοντά στο µικρόφωνο, δεν ακούγεστε.
∆ρακονταειδής: Ξαναλέω, την εισήγηση θα την κάνει ο κύριος Σέρβος Κώστας απ’ τη µεριά της παράταξής µας,
µόνο µία παρατήρηση θέλω να κάνω. Το πόσο σωστό ήταν να κουβεντιαστεί και έγκαιρα αλλά και τώρα θα έλεγα,
έστω και καθυστερηµένα, αποδεικνύεται από ένα και µόνο γεγονός, απ’ το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον
ανέστειλε -προσωρινά έστω- µέχρι 31/12 του έτους. Θα παρακαλούσα ο κύριος Σέρβος να πάρει το λόγο και να
κάνει την εισήγηση απ’ τη µεριά της παράταξής µας.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τον Πτωχευτικό Νόµο που ψηφίστηκε 26 Οκτώβρη στη Βουλή, για πρώτη φορά
καθιερώνεται στη χώρα µας πτώχευση φυσικού προσώπου, δηλαδή ενός µισθωτού αγρότη, ελεύθερου
επαγγελµατία, όταν δεν µπορεί να πληρώσει το 40% των ληξιπρόθεσµων οφειλών του για έξι µήνες και η συνολική
του οφειλή ξεπερνά τα 30.000,00 ευρώ. Με την πτώχευση, το σύνολο της περιουσίας του, δηλαδή οι κόποι µιας
ζωής, η πρώτη κατοικία αλλά και όποιο άλλο τυχόν εισόδηµα έχει µετά την πτώχευση, δηλαδή και µισθοί και
συντάξεις για τρία χρόνια θα περνούν στα χέρια των πιστωτών, στις τράπεζες, στα funds, στον εισπρακτικό
µηχανισµό για την αποπληρωµή των χρεών του.
Σχετικά τώρα µε το νόµο που ψηφίστηκε υπήρχε κάποια υπόσχεση του Πρωθυπουργού απ’ την Έκθεση
της Θεσσαλονίκης στις 13 Σεπτέµβρη, ότι δε θα προχωρήσει στη διαδικασία πλειστηριασµού πρώτης κατοικίας.
Λίγο πιο πριν στη διαδικασία της διαβούλευσης στις 21 Ιουλίου του 2020, οι συλλογικοί φορείς -που θα τους πω
παρακάτω- έστειλαν κοινή επιστολή στους Υπουργούς Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης µε αίτηµα να µην
προχωρήσει η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα όπως ετοιµάζονταν. Οι εκπρόσωποι των συλλογικών οργάνων
ήταν οι εξής: Εκπρόσωπος της Ολοµέλειας Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας. Εκπρόσωπος της
Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογράφων Ελλάδας, Εκπρόσωπος των ∆ικαστικών Επιµελητών Ελλάδας και η
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνιών και Εµπόρων. Παράλληλα, υπήρξαν κι άλλες αντιδράσεις. Τώρα,
θέλετε να σας διαβάσω το ψήφισµα; Το έχετε πάρει όλοι στην εισήγηση. Πρόεδρε, τι να κάνω, να το διαβάσω να
ακουστεί; Με ακούτε κύριε Πρόεδρε;
(…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)
∆ήµαρχος: ∆ιαβάστε όµως γιατί υπάρχει κι άλλο ψήφισµα απ’ ό,τι βλέπουµε στην πορεία…
Πρόεδρος: Υπάρχουν κι άλλα ψηφίσµατα, γι’ αυτό διαβάστε το.
Σέρβος: Εντάξει.
ης
‘‘Από το βράδυ της ∆ευτέρας της 26 Οκτωβρίου, ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας µε τη ψήφο µόνο των
κυβερνητικών Βουλευτών είναι πραγµατικότητα. Μία πραγµατικότητα η οποία αφορά άµεσα εκατοντάδες χιλιάδες
οικογένειες, επιχειρήσεις, επιχειρηµατίες και εργαζόµενους στη χώρα. Άρα και πολλούς πολίτες του ∆ήµου
Λευκάδας. Μία πραγµατικότητα η οποία επιδεινώνει σοβαρά τις συνθήκες για τα χρεωµένα νοικοκυριά και
επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από τα δάνεια και τα χρέη. Εν µέσω πανδηµίας και της νέας οικονοµικής κρίσης
που διαφαίνεται ότι έρχεται για την Ελληνική κοινωνία, θα περιµέναµε ότι µέληµα των κυβερνώντων θα ήταν να
εκπονήσουν προγράµµατα ανακούφισης που θα παρείχαν προστασία σε όλους τους εργαζόµενους και
µικροµεσαίους της χώρας χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισµούς. Αντί όµως γι’ αυτό, µε το νέο Πτωχευτικό Κώδικα,
µεταφέρεται µε συνοπτικές διαδικασίες πλούτος, περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα, επιχειρήσεις,
κατοικίες (ακόµη και η πρώτη κατοικία για πρώτη φορά), καθώς και µελλοντικό εισόδηµα στα χέρια των
λίγων και ισχυρών πιστωτών. Έτσι, ποινικοποιείται η φτώχεια και οι συµπολίτες µας έρχονται αντιµέτωποι
µε το δίληµµα «υγεία ή ψωµί». Ο νέος νόµος τα θέλει όλα µε εύκολη και γρήγορη πτώχευση που συνεπάγεται
µαζικούς σύντοµους πλειστηριασµούς αντί εξυγιάνσεων, δίνει σε ιδιώτες το πεπρωµένο των ευάλωτων που στην
καλύτερη περίπτωση δυνητικά θα γίνουν ενοικιαστές στο σπίτι τους µε την ελπίδα ότι θα βρουν το σύνολο της
αγοραίας αξίας του για να το επαναγοράσουν. Υπόσχεται εύκολη, γρήγορη κήρυξη πτώχευσης από τους πιστωτές
για όλους και στο βάθος ταχύτατους πλειστηριασµούς και µεταφορά στα funds πρώτων κατοικιών και επιχειρήσεων.
Στο σκοπό του νοµικού πλαισίου δεν υπάρχει η διατήρηση της επιχείρησης και η εξυγίανσή της. Ανοίγει το δρόµο για
τη µαζική εκποίηση και ρευστοποίηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και συλλήβδην απολύσεων. Επειδή µετά
τις διαπιστώσεις που προεκτέθηκαν είναι αποκαρδιωτικό για την Κυβέρνηση να καµώνεται ψευδεπίγραφα
ότι παρέχει δεύτερη ευκαιρία. Επειδή η υγειονοµική κρίση θα επιδεινώσει την οικονοµική κατάσταση στο
σύνολο του πληθυσµού και θα φέρει σε κατάσταση πτώχευσης πολλές ακόµη κατηγορίες µικροµεσαίων και
εργαζοµένων και επειδή η φτώχεια είναι η χειρότερη µορφή βίας, ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας
καλούµε την Κυβέρνηση να αποσύρει τον περί Πτωχευτικού Κώδικα νόµο.’’
Ήδη είπε ο κύριος ∆ρακονταειδής πριν λίγο ότι ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την αναστολή του
Πτωχευτικού Κώδικα, των πλειστηριασµών µάλλον, µέχρι 31 ∆εκέµβρη. Εµείς ζητάµε σαν ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να ψηφίσουµε το ψήφισµα αυτό έτσι ώστε να στείλουµε ένα µήνυµα πολιτικού χαρακτήρα για
να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο, συγγνώµη, να αποσυρθεί ο νόµος και αφορά και την περίπτωση της
Λευκάδας γιατί και εδώ θα έχουµε προβλήµατα και πολλά µάλιστα. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Σέρβο. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
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∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, δε ξέρω, εσείς θα το δείτε, συζητήστε και µε τους επικεφαλής, υπάρχει και
δεύτερο ψήφισµα.
Πρόεδρος: Το ξέρω ότι υπάρχει, αλλά θα πάρουν όλοι το λόγο και θα το πούνε, θα διαβάσουν τα
ψηφίσµατά τους όταν θα ‘ρθει η ώρα.
∆ήµαρχος: ∆ε ξέρω, δείτε το ποια είναι η σωστή διαδικασία τώρα…
Πρόεδρος: Να τοποθετηθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων, να διαβάσουν τα ψηφίσµατά τους γιατί τώρα
κατατεθήκανε, δηλαδή το µόνο ψήφισµα που έστειλα µέσω mail είναι του κυρίου Ζαβιτσάνου που ήρθε
14:40, το ψήφισµα του κυρίου Βερροιώτη ήρθε στις 17:00 (η ώρα), οπότε δεν µπορούσα να το στείλω µε
mail.
Γληγόρης Χρ.: Να διαβαστεί από εσάς κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: ∆εν έχω το mail µπροστά µου, θα το διαβάσει ο ίδιος ο κύριος Βερροιώτης, δεν µπορώ να
ανοίξω τον υπολογιστή να διαβάσω τα mail.
Βερροιώτης: Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο;
Πρόεδρος: Περιµένετε, θέλετε να τα διαβάσετε όλα, και τα άλλα δύο ψηφίσµατα και µετά να τοποθετηθείτε; Κύριε
Βερροιώτη, διαβάστε το ψήφισµα που έχετε καταθέσει δυνατά και κοντά στο µικρόφωνο.
Βερροιώτης: Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Ακούγεσαι, ναι.
Βερροιώτης: Το ψήφισµα έχει ως εξής:
‘‘Η Κυβέρνηση µε το νέο Πτωχευτικό κώδικα βάζει τέλος και στην τυπική προστασία της πρώτης κατοικίας
που υπήρχε µέσω της δικαστικής οδού. Το νέο αντιλαϊκό έκτρωµα καθιερώνει για πρώτη φορά την πτώχευση
φυσικού προσώπου, δηλαδή ενός µισθωτού, αγρότη, ελεύθερου επαγγελµατία όταν δεν πληρώνει το 40% των
ληξιπρόθεσµων οφειλών για έξι µήνες και η συνολική του οφειλή ξεπερνά τα 30.000,00 ευρώ. Με την πτώχευση το
σύνολο της περιουσίας του, δηλαδή οι κόποι µιας ζωής, η πρώτη κατοικία, αλλά και όποιο άλλο τυχόν εισόδηµα µετά
την πτώχευση (µισθοί και συντάξεις για τρία χρόνια), θα περνούν στα χέρια των πιστωτών, στις τράπεζες, στα
αρπακτικά funds, το φοροεισπρακτικό µηχανισµό για την αποπληρωµή των χρεών του. Σταθµός στο διαχρονικό εντός εισαγωγικών- «έγκληµα» της αρπαγής της πρώτης κατοικίας µε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και τη
µετατροπή σε ιδιώνυµο ποινικό αδίκηµα όσων αγωνίζονταν ενάντια σ’ αυτούς τους νόµους και τους πλειστηριασµούς
ήταν η στάση της Κυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τότε ουσιαστικά άρχισε το ξήλωµα της προστασίας της πρώτης
κατοικίας είχε αποµείνει, τότε ξεκίνησε η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που άνοιξαν την όρεξη σε
τράπεζες και διάφορα funds. Καλούµε την Κυβέρνηση:
Πρώτον. Να πάρει πίσω, να καταργήσει αυτό τον αντιλαϊκό νόµο.
∆εύτερον. Να πραγµατοποιήσουµε εµείς αίτηµα ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς την Κυβέρνηση ώστε να
µπορούµε µε δική µας αιτιολογηµένη απόφαση να απαλλάσσουµε από χρέη προς το ∆ήµο, συµπολίτες µας που το
έχουν ανάγκη.
Τέλος, για να σταµατήσει η οµηρία των λαϊκών νοικοκυριών απαιτείται οργάνωση και συµµετοχή κι αγώνας
ενάντια στο νέο νόµο-έκτρωµα και εκεί θα κριθεί η υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας.’’ Αυτό είναι το ψήφισµα.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Βερροιώτη. Να διαβάσω το ψήφισµα του ‘Αγωνιστικού Μετώπου Λευκάδας’ που
ήρθε στα χέρια µου στις 14:40.
«Σχέδιο ψηφίσµατος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα»
ης
‘‘Η Κυβέρνηση µε το νέο Πτωχευτικό κώδικα που ψήφισε κατ’ εφαρµογή της 8 έκτασης ενισχυµένης
εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβαλε ταφόπλακα και στην τυπική προστασία της πρώτης κατοικίας που
υπήρχε µέσω δικαστικής οδού.
Απορρίπτει µε συνοπτικές διαδικασίες τουλάχιστον 37.000 εκκρεµών υποθέσεων του νόµου Κατσέλη,
δηλαδή της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Το νέο αντιλαϊκό έκτρωµα καθιερώνει για πρώτη φορά την πτώχευση φυσικού προσώπου, δηλαδή ενός
µισθωτού, αγρότη, ελεύθερου επαγγελµατία, όταν δεν πληρώνει το 40% των ληξιπρόθεσµων οφειλών για έξι µήνες
και η οφειλή ξεπερνά τα 30.000,00 ευρώ. Με την πτώχευση, το σύνολο της περιουσίας του, δηλαδή οι κόποι µιας
ζωής, η πρώτη κατοικία, αλλά και όποιο άλλο τυχόν εισόδηµα έχει µετά την πτώχευση, δηλαδή µισθοί και
συντάξεις για τρία χρόνια θα περνούν στα χέρια των πιστωτών, στις τράπεζες, τα αρπακτικά funds, το
φοροεισπρακτικό µηχανισµό για την αποπληρωµή των χρεών του.
Για το έγκληµα στην πρώτη κατοικία, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και το ιδιώνυµο για όσους
αγωνίζονταν ενάντια σ’ αυτούς τους νόµους ήταν επί Κυβερνήσεως του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., οι οποίοι ουσιαστικά άρχισε το
ξήλωµα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που άνοιξαν την
όρεξη τραπεζών και funds.
Στη συζήτηση στη Βουλή για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα και στην πρόταση µοµφής υπήρξαν πολιτικοί
θεατρινισµοί και ανταγωνισµού ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Νέας ∆ηµοκρατίας για το ποιος έκανε περισσότερους πλειστηριασµούς. Ο
εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας το δήλωσε ξεκάθαρα: «Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα άλλο απ’ το να
είναι συνεπής απέναντι στις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει η Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στους ευρωπαϊκούς
θεσµούς.» Η Κυβέρνηση διευκολύνει τις τράπεζες να αρπάξουν τα πάντα και τα σπίτια απ’ τους υπερχρεωµένους
δανειολήπτες, η αξιωµατική αντιπολίτευση κοροϊδεύει για ακόµα µία φορά το λαό, κάποιοι όµως εξακολουθούν να
αγωνίζονται.
Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας είναι ένα έκτρωµα, οι περισσότεροι υπερχρεωµένοι δανειολήπτες θα βρεθούν
όχι µόνο χωρίς σπίτι, αλλά και χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο. Το Μητσοτάκη τον ενδιαφέρουν µόνο οι
τράπεζες, αλλά και η πρόταση µοµφής του Τσίπρα αποτελεί προσβολή στη νοηµοσύνη µας, µπορεί να νοµίζουν ότι
έχουµε µνήµη χρυσόψαρου αλλά κάποια πράγµατα τα έχουµε ζήσει στο πετσί µας (όπως λέει ο λαός). Θυµόµαστε
τους αγώνες στο Ειρηνοδικείο, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, τις καταγγελίες στελεχών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που
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τώρα κόπτονται για την πρώτη κατοικία ότι «τάχα σώζουµε (.)» και κυρίως θυµόµαστε τις διώξεις εις βάρος δεκάδων
αγωνιστών που συνεχίζονται και σήµερα µε βάση το νόµο Τσίπρα-Κοντονή. Πάρα πολλοί πλειστηριασµοί πρώτης
κατοικίας έγιναν επί ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που αποδεικνύονται και από επίσηµα έγγραφα. Σίγουρα η Κυβέρνηση αρπάζει και την
πρώτη κατοικία, αλλά δε δικαιούνται να οµιλούν αυτοί που έκαναν τα ίδια, έπνιξαν τους ανθρώπους που
διαµαρτυρήθηκαν στα χηµικά και τους έστειλαν στα δικαστήρια. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν
και υπέστησαν τις διώξεις εξακολουθούν να αγωνίζονται ανεξαρτήτως της Κυβέρνησης. Οι µνηµονιακοί νόµοι δεν
ανατρέπονται από µνηµονιακά κόµµατα, ανατρέπονται απ’ τους αγώνες του λαού.
Ζητάµε απ’ την Κυβέρνηση να κάνει δεκτό το αίτηµα για να το οποίο έχουν πάρει αποφάσεις κι άλλα
∆ηµοτικά Συµβούλια της χώρας, να µπορούµε µε δική µας αιτιολογηµένη απόφαση να απαλλάσσουµε από χρέη
προς το ∆ήµο συµπολίτες µας που το έχουν ανάγκη. Για να σταµατήσει η οµηρία των εργαζοµένων απαιτείται
οργάνωση, συµµετοχή και αγώνας ενάντια στο νόµο-έκτρωµα για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα.’’ Αυτό είναι το ψήφισµα
του ‘Αγωνιστικού Μετώπου Λευκάδας’.
Ζαβιτσάνος: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέπεται;
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Εγώ προτίθεµαι να αποσύρω το δικό µου ψήφισµα γιατί είναι στο ίδιο µήκος κύµατος, δηλαδή
συµφωνώ µ’ αυτό της Λαϊκής Συσπείρωσης και αποσύρω το δικό µου.
Πρόεδρος: ∆εν κατάλαβα, µε ποιο ψήφισµα συµφωνείτε είπατε;
Ζαβιτσάνος: Συµφωνώ µε το ψήφισµα της Λαϊκής Συσπείρωσης και αποσύρω το δικό µου, (….). Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαβιτσάνε. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Πρώτα απ’ όλα θέλω να κάνω σαφές ότι ο χρονισµός στον οποίο η Κυβέρνηση επέλεξε µε τον όποιον
τρόπο -θα τον κουβεντιάσουµε στη συνέχεια- να ρυθµίσει το θέµα των υποχρεώσεων του ιδιωτικού χρέους, κατά
την ταπεινή µου άποψη είναι επιεικώς απαράδεκτος. Όταν ζητείται (µε -αι) µία στάση απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις
και απ’ το λαό της Ελλάδας να υπάρχει µία σύµπνοια για να αντιµετωπιστεί αυτή η µεγάλη υγειονοµική κρίση που
έχει περιέλθει και η χώρα µας -και µιλάω για την πανδηµία του κορωνοϊού- θεωρώ ανεπίτρεπτο να γίνονται
συζητήσεις και να παίρνονται αποφάσεις στη Βουλή για τέτοιου είδους θέµατα. Βέβαια, κι εγώ θετικά το άκουσα, η
µερική αναστολή της εφαρµογής των ψηφισµένων διατάξεων του νόµου µέχρι τις 31/12.
Τώρα, ως προς τον Πτωχευτικό Κώδικα αυτό. Γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά, εγώ σταχυολόγησα
κάποιες διατάξεις µε τις οποίες δε συµφωνώ και επιτρέψτε µου να τις απαριθµήσω. Ο συγκεκριµένος νόµος έχει ως
αποτέλεσµα την ουσιαστική εξασθένηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας σε σχέση µε το καθεστώς του νόµου
3869/2010 -έχει επικρατήσει να λέγεται «νόµος Κατσέλη», είναι νόµος κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ.- και σε συνέχεια της
κάµψης της προστασίας που επήλθε µε το νόµο 4605/19 επί Κυβερνήσεως ΣΥ.ΡΙΖ.Α..
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περιουσιακά και τα εισοδηµατικά κριτήρια τα οποία τίθενται για το χαρακτηρισµό
οφειλετών ως ευάλωτοι, αφήνουν εκτός προστασίας µία αρκετά µεγάλη µερίδα αυτών. Επίσης, σε περίπτωση που ο
πλειστηριασµός κηρυχθεί άγονος η περιουσία του πτωχευθέντος, του πτωχού περιέρχεται στο δηµόσιο. Επίσης, το
γεγονός ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει τόσο τα µισθώµατα για δώδεκα χρόνια, όσο και το τίµηµα
επαναγοράς της περιουσίας του για να ανακτήσει την κυριότητά της καθιστά πολύ δυσχερή κατάσταση για τον
ευάλωτο οφειλέτη. Επίσης, δε λαµβάνεται πρόνοια ώστε να ισορροπήσουν, να εξισορροπηθούν τα συµφέρονται
µεταξύ πιστωτών και πτωχών στη διαδικασία της πτώχευσης. Θα µπορούσα να αναφέρω κι άλλες παραµέτρους µε
τους οποίους δε µε βρίσκει σύµφωνο ο νόµος πλέον, απ’ την άλλη πλευρά όµως δεν µπορώ να υιοθετήσω την
πρόταση που υπάρχει στο τέλος του ψηφίσµατος της παράταξης ‘Όλοι για τη Λευκάδα’, να αποσύρει τον περί
Πτωχευτικό Κώδικα νόµο, έχουµε και νοµικό στην οµήγυρη µας, δεν µπορεί να γίνει αυτό και ούτε να υιοθετήσω ότι
µε αιτιολογηµένη απόφασή µας να απαλλάξουµε απ’ τα χρέη προς το ∆ήµο συµπολίτες µας που το έχουν ανάγκη,
αναφέρεται στο ψήφισµα της Λαϊκής Συσπείρωσης. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο µπορούν να γίνουν, και επειδή
σκοπός εδώ -τουλάχιστον ο δικός µας- είναι να γίνουµε χρηστικοί στους δηµότες· κύριε Πρόεδρε, κάνοντας χρήση
του άρθρου 75 του νόµου 4555/2018 του Κλεισθένη, προτείνω -καθότι ο Πτωχευτικός Κώδικας είναι σε ισχύ- να
τύχει εφαρµογής το άρθρο το συγκεκριµένο το οποίο -επειδή δεν είναι όλο το σώµα υποχρεωµένο να γνωρίζεικάνει αναφορά στη σύσταση Επιτροπής για ανάληψη πρωτοβουλιών νοµικής υπεράσπισης δηµοτών µας, όταν
υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας πρώτης κατοικίας µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων. Πολύ απλά προτείνω να
συσταθεί µία διαπαραταξιακή Επιτροπή (ούτως ή άλλως προβλέπεται), να οριστούν εκπρόσωποι απ’ όλες τις
παρατάξεις και η οποία Επιτροπή θα εξετάζει πιθανές αιτήσεις που θα υπάρξουν για δηµότες της Λευκάδας και σε
συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου να παράσχει υπεράσπιση και γιατί όχι -θα έλεγα εγώ- αυτή η
υπεράσπιση να υπάρξει µία προσέγγιση έτσι ώστε να διευρυνθεί και µε µία συζήτηση, µε µία πρόταση που µπορεί
να γίνει και στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε. Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα πει στην παρέµβασή µου επί της διαδικασίας κατά την αρχή της
συνεδριάσεως ότι δε θα ξόδευα χρόνο και δε θα πήγαινα πίσω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναφορικά µε τον τρόπο
κατά τον οποίο έγινε η υποδοχή των όσων ζήτησα να λεχθούν εκ µέρους των επικεφαλής και θα το έκανα όταν θα
ερχόταν η ώρα συζητήσεως του δεύτερου ζητήµατος. Για να είµαστε ξεκάθαροι και πολύ σύντοµα και χωρίς
πρόθεση να καταχραστώ χρόνο. Το ερώτηµά µου ήταν κυρίως στο µέλλον και εξαιρώ τη συγκεκριµένη περίπτωση
που επαναλαµβάνω την είχαµε ψηφίσει απ’ το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να συζητηθεί, δεν αποτελεί
δηλαδή ζήτηµα το αν θα συζητηθεί ή όχι, συζητιέται αλλά το ερώτηµα ήταν: «Τι πράττουµε στο µέλλον.» Θέµατα,
αντικείµενα, ζητήµατα τα οποία έχουν ψηφιστεί απ’ το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που έχει εξαντληθεί η
επιχειρηµατολογία εκ µέρους των πολιτικών κοµµάτων, των εκλεκτών του ελληνικού λαού, που έχουµε διαβάσει
στις εφηµερίδες και έχουµε εµπεδώσει και έχουµε ακούσει απ’ τα Μ.Μ.Ε. τις θετικές και τις αρνητικές απόψεις· αν
κατόπιν εορτής θα τα συζητάµε και εµείς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτό ήταν το βασικό ερώτηµα και επιπρόσθετα
είχα πει στην περίπτωση των πολιτικών ζητηµάτων γιατί για τα µείζονα εθνικά ή πολιτειακά δεν υπάρχει καµία
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αντίρρηση. Για τα πολιτικά λοιπόν ζητήµατα αν έχουµε σκοπό να επιλέγουµε τα βασικά, τα κύρια και να µην το
παρακάνουµε.
Λοιπόν, ηµεροµηνίες. Το νοµοσχέδιο για τον Πτωχευτικό Νόµο είχε κατατεθεί στις 13 Οκτωβρίου ηµέρα
∆ευτέρα λίγο µετά τα µεσάνυχτα, δηλαδή ξηµερώµατα Τρίτης. Ψηφίστηκε στις 26 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της
παρατάξεως ‘Όλοι για τη Λευκάδα’ το έφερε στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε ηµεροµηνία 30/10. Αγαπητέ Κώστα,
ήρθε κατόπιν εορτής, δεν ήρθε προ εορτής και σηµειωτέον ότι απ’ τις 13 µέχρι τις 30 υπήρξαν ∆ηµοτικά Συµβούλια,
ης
µέχρι τις 26 µάλλον υπήρχαν ∆ηµοτικά Συµβούλια όπως αυτό της 19 . Τι να υποθέσω; Ότι τα αντανακλαστικά σου
τα πολιτικά στο συγκεκριµένο θέµα ίσως δεν ήταν ισχυρά ώστε να παρέµβεις νωρίτερα; Να πω κάτι πιο
προχωρηµένο, ότι ο πολιτικός φορέας άργησε να το πάρει χαµπάρι και να δώσει κοµµατική γραµµή στις παρατάξεις
µε τις οποίες ενδεχοµένως συνεργάζεται ανά το πανελλήνιο; Είναι κι αυτό µία εξήγηση, πάντως ήρθε κατόπιν
εορτής και αυτό είναι ένας προβληµατισµός.
Πηγαίνω τώρα στην ουσία, να είµαι ξεκάθαρος. Αν ερχόταν εγκαίρως ίσως να βρίσκαµε και κοινούς
στόχους, χρυσή τοµή, δε νοµίζω πως θα καταφέρναµε να καταλήγαµε σε κοινά ψηφίσµατα (θεωρώ το ζήτηµα
µείζον πολιτικό ζήτηµα, έτσι; Και όχι (.)), αλλά πιστεύω ότι θα δινόταν η δυνατότητα να υπάρξει κοινή συνισταµένη
σε κάποια θέµατα όπως για παράδειγµα στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Την προστασία της πρώτης
κατοικίας για την οποία επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω και να ισχυρίζοµαι ότι κάποιοι κατά το παρελθόν έχουν δώσει
αγώνες και µάλιστα παίξανε και το κεφάλι τους κορώνα-γράµµατα, πολιτικά.
Ο συγκεκριµένος νόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι που µας ακούτε, για την
πλειοψηφία των δανειοληπτών αποτελεί κατάρριψη -θα έλεγα- των έως τώρα προσδοκιών, οδηγεί σε αναγκαστική
απώλεια περιουσιακών στοιχείων. ∆εν προστατεύεται η κύρια κατοικία παρά µόνο για µία πολύ µικρή µερίδα
δανειοληπτών που ονοµάζονται «ευάλωτοι» στο νόµο και οι οποίοι δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης
και για µία µερίδα πολύ υψηλών εισοδηµάτων. ∆εν προχωράω σε λεπτοµέρειες αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η
µεγάλη µερίδα, η συντριπτικά µεγάλη µερίδα των δανειοληπτών φυσικών προσώπων που έχει σχετικώς χαµηλά
χρέη και που έχουν το οικονοµικό προφίλ του µέσου συνταξιούχου, του µέσου µισθωτού, του µέσου δηµοσίου
υπαλλήλου διακινδυνεύει τη µέγιστη απώλεια ή και την ολική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων, η πτώχευση
και η απώλεια της περιουσίας είναι εφιαλτικό σενάριο, γι’ αυτό -όπως είπα- θεωρώ ότι ο νόµος έχει τεράστια
ελλείµµατα. ∆εν κάνω τον µετά Χριστόν προφήτη, αν προσκληθώ ή προκληθώ µπορώ να τεκµηριώσω σε
δευτερόλεπτα την επιµονή µου στις προηγούµενες αναφορές που κατατέθηκαν από µέρος µου.
Ωστόσο το να ερχόµαστε σήµερα, παραπάνω από µήνα ή και στις 30 Οκτωβρίου που ήρθε το σχέδιο
ψηφίσµατος απ’ την παράταξη του κυρίου ∆ρακονταειδή και να λέµε αυτά που προτείνονται ή κάποια άλλα· τα
θεωρώ δώρον άδωρον, κυρίως εξαιτίας αυτής της λογικής και εξαιτίας αυτής της φιλοσοφίας προσωπικά και η
παράταξή µου θα καταψηφίσουµε τα ψηφίσµατα και θα απευθύνουµε την παραίνεση να έρχονται στην ώρα τους και
όχι κατόπιν εορτής για τη δηµιουργία µόνο και µόνο εντυπώσεων. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Σολδάτο. Ο κύριος Σέρβος ή ο κύριος ∆ρακονταειδής; Κύριε ∆ρακονταειδή, θα
µιλήσετε εσείς ή ο κύριος Σέρβος;
∆ρακονταειδής: Εγώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Να τα πάρουµε µε τη σειρά. Εδώ ακούγονται και υπερβολές, ακούγονται και ψέµατα και έχει πολύ
µεγάλη σηµασία ο µέσος πολίτης που µας ακούει να µπορέσει να βγάλει άκρη ανεξάρτητα από πού εκπορεύεται η
κάθε αντίληψη του καθενός ∆ηµοτικού Συµβούλου που µιλάει, τι παράγει ως αποτέλεσµα ο συγκεκριµένος
Πτωχευτικός Κώδικας, όλα τ’ άλλα είναι για τις εντυπώσεις. ∆ε θα πέσω εποµένως στο επίπεδο του να δηµιουργώ
εντυπώσεις αλλά θα πω δύο-τρία πράγµατα για την ουσία, κάποια απ’ αυτά ήδη ελέχθησαν, έχει σηµασία όµως και
είναι εξαιρετικά σηµαντικό κύριε Σολδάτο -απευθύνοµαι σε εσάς- να παραδέχεστε ότι ο σηµερινός Πτωχευτικός
Κώδικας ουσιαστικά οδηγεί απ’ τη µεσαία τάξη και κάτω, τη µεγάλη πλειοψηφία να χάνει περιουσιακά της στοιχεία
θα πω µε την ευρύτερη έννοια του όρου, εγώ το θεωρώ πολύ σηµαντικό. Θα σηκώσω το γάντι σε σχέση µ’ αυτό
που είπατε για την καθυστέρηση. Καταρχήν, γραµµές πολιτικές η συγκεκριµένη παράταξη µε βάση τα ψηφοδέλτια
που συστήνει όλα τα χρόνια µε την ιστορία που έχει εδώ και δεκατρία χρόνια, τη ξέρετε πολύ καλά και εσείς γιατί
παρακολουθείτε τα τεκταινόµενα της Λευκάδας, δε δέχεται γιατί µέσα της υπάρχουν διάφορες πολιτικές απόψεις,
άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους εποµένως και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και
µάλιστα αυτή είναι και η µεγάλη πλειοψηφία και το πλεονέκτηµα αυτής της παράταξης τουλάχιστον µέχρι τώρα.
Σας ρωτάω λοιπόν σε σχέση µε το σήκωµα του γαντιού που σας είπα προηγουµένως, για πείτε µου εσείς,
δεκαέξι µήνες, δεκαπέντε (όσοι είναι) που αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπάρχει, ποιο κεντρικό πολιτικό ζήτηµα
φέρατε ως παράταξη; Θα σας απαντήσω εγώ για να µην κουραστείτε. Κανένα. Γιατί δεν το κάνατε; Για τον ίδιο λόγο,
κύριε Σολδάτε, που προσπαθήσατε να εγκαλέσετε εµένα. Εποµένως, στο σπίτι του κρεµασµένου δε µιλάνε για
σχοινί. Εµείς έχουµε θέσει επανειληµµένως, φυσικά κι άλλες παρατάξεις, δε διεκδικούµε το µονοπώλιο, ούτε
κατέχουµε τη µοναδική αλήθεια, έχουµε φέρει ζητήµατα ευρύτερου ενδιαφέροντος για τους πολίτες που πραγµατικά
κάποιους απ’ αυτούς µπορεί και να τους καταστρέψει. ∆ε θέλω να αναφερθώ σε προηγούµενα, ξέρετε πάρα πολλές
φορές, ήσαστε παρών και εσείς και όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που εµείς φέρνουµε γενικότερα ζητήµατα. Τώρα, η
κριτική του τύπου «13 κατατέθηκε στη Βουλή, 26 ψηφίστηκε και το φέρατε 30»· ε, όχι κύριε Σολδάτε, θα περίµενα το
επίπεδό σας, η κρίση σας, το επίπεδό σας δε θα έφτανε εκεί να κάνετε τέτοια κρίση δηλαδή, να κάνετε τέτοια κρίση,
διότι…
Σολδάτος Θ.: Στις 13 κατατέθηκε κύριε ∆ρακονταειδή…
Πρόεδρος: Κύριε Σολδάτε, περιµένετε.
Σολδάτος Θ.: Στις 13 κατατέθηκε…
∆ρακονταειδής: Στις 13 είπα κατατέθηκε, δεν είπα κάτι διαφορετικό…
Σολδάτος Θ.: Μου φάνηκε ότι είπατε 26, ωραία.
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∆ρακονταειδής: 26 λέω ψηφίστηκε, 13 κατατέθηκε και είχαµε 15 ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μήπως θέλετε. κύριε
Σολδάτο ή εσείς το κάνετε. να είµαστε…
Σολδάτος Θ.: 19 είχαµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Πρόεδρος: Κύριε Σολδάτε…
∆ρακονταειδής: Κύριε Σολδάτε, ακούστε. Είναι δικαίωµά σας να µη ψηφίσετε, να µην αποδεχτείτε τίποτα, θα σας
παρακαλούσα όµως πάρα πολύ να µην ασκείτε κριτική σ’ αυτούς που φέρνουν ζητήµατα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
διότι φέραµε κι άλλες φορές πριν ψηφιστούν και το χεράκι σας το σηκώσατε να µη συζητηθούν.
Παρατήρηση νούµερο 2. Ένα βασικό στοιχείο αυτού του νόµου είναι ότι ουσιαστικά δεν προστατεύεται η
πρώτη κατοικία. Εγώ καταλαβαίνω και τη Λαϊκή Συσπείρωση, και την παράταξη του κυρίου Ζαβιτσάνου…
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, δεν ακούγεστε καλά.
∆ρακονταειδής: Λέω, ένα σηµαντικό στοιχείο αυτού του νόµου -πολύ σηµαντικό, υπάρχουν πολλά φυσικά- είναι
ότι «τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας.» Όσο και αν αυτό θέλουν κάποιοι να το περάσουν στο ντούκου
µιλώντας γενικώς για πλειστηριασµούς· ε, δε γίνεται να το αλλάξουν, η πρώτη κατοικία είναι πρώτη κατοικία και δεν
η
µπορούν ορισµένοι, εµείς δεν υπερασπιζόµαστε την 85 κατοικία κάποιου ο οποίος χρωστάει και της Μιχαλούς, και
η
η
αυτή η κατοικία, η 85 ή η 5 µπορεί να βγει στον πλειστηριασµό, βεβαίως και να βγει στον πλειστηριασµό εφόσον
µιλάµε για χρέη ιδιωτικά άλλου τύπου και µε άλλες διαδικασίες. Εµείς µιλούµε για την προστασία της χαµηλής και
της µεσαίας τάξης γιατί αυτή πλήττεται απ’ τον Πτωχευτικό Νόµο.
Παρατήρηση νούµερο 3. Κύριε ∆ήµαρχε, κάνατε µία πρόταση, να στηρίξει νοµικά ο ∆ήµος ενδεχοµένως
κάποιους απ’ τους θιγέντες που εµπίπτουν στις διατάξεις του συγκεκριµένου νόµου, συµφωνούµε…
∆ήµαρχος: Για την πρώτη κατοικία, για την πρώτη κατοικία…
∆ρακονταειδής: Ναι, ναι, εννοείται για την πρώτη κατοικία, εννοείται για την πρώτη κατοικία. Εµείς συµφωνούµε µ’
αυτό. Ναι, αλλά κύριε ∆ήµαρχε ξέρετε τι κάνετε; Ενώ είναι σωστή η πρόταση, είναι πολύ πιο σωστό να ζητήσουµε
και τη στήριξη και του ∆ικηγορικού Συλλόγου που νοµίζω θα την έχουµε, δηλαδή τη στήριξη τη νοµική σε
συνεργασία µε το ∆ήµο εννοώ, το καταλαβαίνετε. ∆εν µπορείτε όµως να κάνετε αυτή την πρόταση αλλά να µην
παίρνετε θέση εννοώ δια της ψήφου -όχι γιατί έχετε το δικαίωµα να ψηφίσετε, δε ψηφίζετε, δεν το λέω απ’ αυτή τη
σκοπιά- στο να ανασταλεί θα πω εγώ, να ανασταλεί η υλοποίηση του νόµου, να µην πούµε «αποσυρθεί», «να
ανασταλεί η υλοποίηση του νόµου.» Αυτό είναι γενικό, είναι αόριστο και συµβαίνει σε δεκάδες νόµους να σας
ενηµερώσω αν και είµαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς το ξέρετε. Τέτοιοι νόµοι πάρα πολλές φορές και
τροποποιούνται άρδην και ουσιαστικά αναστέλλονται και πολλές φορές σε άλλες περιπτώσεις παγώνουν.
Εποµένως, ιδού πεδίο δόξης λαµπρόν, εγώ αφήνω τα κείµενα στην µπάντα και λέω: Μπορεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
να συµφωνήσει σε τρεις γραµµές; Ποιες είναι οι τρεις γραµµές; «Να ανασταλεί η υλοποίηση του νόµου για τον
Πτωχευτικό Κώδικα.» Εδώ θα δοκιµαστεί η διάθεση για συναίνεση και η διάθεση ποιων θέλουν να εξυπηρετήσουν
τις κοµµατικές τους γραµµές. Εµείς λοιπόν καταθέτουµε πρόταση, κείµενο που το δια ταύτα του θα είναι τρεις
γραµµές και θα λέει:
«Πρώτον. Αναστολή της υλοποίησης του νόµου.
∆εύτερον. Να στηρίξει -αποδεχόµενος τη συµπληρωµατική πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου- νοµικά ο ∆ήµος
τους θιγέντες σε συνεργασία και µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο.» Συναινούµε σ’ αυτά κύριοι; Και η πρόκληση είναι
προς όλους. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο καθένας ακολουθήσει αυτό που είπατε, την κοµµατική του γραµµή,
θα το αποδείξει τώρα…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Τελείωσα. Θα το αποδείξει τώρα. Εµείς λοιπόν λέµε: «Αναστολή της υλοποίησης του νόµου.
Στήριξη νοµική απ’ το ∆ήµο των θιγέντων» και σ’ αυτά τα δύο να συµφωνήσουµε και να πάµε οµόφωνα, να τη
στείλουµε παντού αυτή µας την απόφαση.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε, η ουσία είναι αυτό που µόλις είπε στο τέλος ο κύριος ∆ρακονταειδής. Εµείς απ’ την
προηγούµενη φορά είπαµε να συζητηθεί το θέµα και καλά κάνουµε και συζητούνται τέτοια θέµατα στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. ∆εν έχει σηµασία αν θα ψηφίζαµε το ψήφισµα του κυρίου ∆ρακονταειδή που είχε φέρει τότε και πιθανόν
να µην το είχαµε, αλλά έπρεπε να γίνει µία συζήτηση η οποία µπορεί να είναι είτε προκαταρκτική και να ερχόταν σε
µία δεύτερη συζήτηση τώρα ή και εκείνη την ώρα µπορούσε ξέρω ‘γω να παρθεί µία απόφαση.
Στο ίδιο πνεύµα ακριβώς του κυρίου ∆ρακονταειδή και σ’ αυτά που είπε ο κύριος Σολδάτος κι εγώ το ίδιο
θέλω να πω, δηλαδή αν ερχόταν στις 19 του µήνα που είχαµε Συµβούλιο -ή στις 15, δεν µπαίνω στη διαδικασία να
θυµηθώ ποια είναι η ηµεροµηνία- δε διαφοροποιεί σε τίποτα, κύριε Σολδάτο, την τελική µας πολιτική θέση, έτσι; Η
άποψή µου είναι αυτή, µπορεί να είναι λαθεµένη, µπορεί να διαφωνείτε, δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει αν
µπορούµε ως ∆ηµοτικού Συµβούλιο να πάρουµε µία απόφαση, η οποία απόφαση καλό είναι να είναι όσο το
δυνατόν πιο συλλογική να το πω έτσι και φυσικά και πάλι, δίκιο έχετε κύριε Σολδάτο που είπατε για τις κοµµατικές
ταυτότητες, γιατί και στο ψήφισµα του κυρίου ∆ρακονταειδή εγώ βλέπω από πίσω, σέβοµαι απόλυτα θα πω ο
κύριος ∆ρακονταειδής και το πιστεύω ότι δεν παίρνει οδηγίες (…), αλλά και στο ψήφισµα του κυρίου ∆ρακονταειδή
που αναφέρει ότι µονάχα από «Κυβερνητικούς Βουλευτές κ.λπ., κ.λπ.» δείχνει -στο κείµενο µιλάω πάντα- µία
αντιπολιτευτική προς την Κυβέρνηση διάθεση -σε εισαγωγικά- αλλά φυσικά και στο κείµενο του Πέτρου Ζαβιτσάνου,
στο ψήφισµα, όπου αναφέρει την αλήθεια, ότι «ήρθε απ’ το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και το προχωράει η Νέα ∆ηµοκρατία.» Εδώ
λοιπόν έχουµε µία ευκαιρία και αυτή είναι και η τοποθέτησή µου, γιατί νοµίζω όλοι λίγο-πολύ καταλαβαίνουµε ποια
είναι η ανάγκη αυτής της τοποθέτησης, κάτι το οποίο είπε στο τέλος ακριβώς ο κύριος ∆ρακονταειδής, ποια είναι
ανάγκη αυτού του ψηφίσµατος, ότι αν µπορούµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο -να επαναλάβω- να πούµε ότι: «Κοιτάξτε
να δείτε, πρέπει να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και να µην ποινικοποιηθεί η φτώχια ή οτιδήποτε άλλο (.), γιατί
αφορά και θα αφορά πολλούς συνδηµότες µας και κύριε Σολδάτο, κύριε ∆ήµαρχε και οι λοιποί µετά θα είµαστε
εµείς… Όχι, δεν το λέω πως το λένε… Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγµή στο ∆ήµο δουλεύει και συσσίτιο και φαρµακείο
και κοινωνικό και πως το λένε και θέλουµε να φύγουµε απ’ αυτό, δεν είναι να τις µεγαλώνουµε αυτές τις δοµές,
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αυτές οι δοµές πρέπει σιγά-σιγά να εξαλείφονται όσο περνάνε τα χρόνια, όχι να µεγαλώνουν. ∆υστυχώς απ’ τη µία
κρίση πέσαµε στην άλλη. Έτσι λοιπόν, εγώ αυτή η πρόταση που θέλω να κάνω πριν κάνει ο κύριος ∆ρακονταειδής
είναι ότι απ’ τα δύο ψηφίσµατα και απ’ αυτά που είπε ο κύριος ∆ήµαρχος, αν µπορεί να βγει ένα πολύ µικρό
κείµενο, µιας παραγράφου ουσιαστικά, κάτι σ’ αυτό που κατέληξε ο κύριος ∆ρακονταειδής, το οποίο να λέει ότι
διαφωνούµε µε το νόµο, είτε σε αναστολή, είτε σε απόσυρση, είτε οτιδήποτε, είτε το άρθρο της πρώτης κατοικίας,
είτε οτιδήποτε και να βγει µία κοινή απόφαση, να αφήσουµε τα κόµµατα απέξω γιατί ξέρουµε όλοι πως
δηµιουργηθήκανε και από ποιες κυβερνήσεις ξεκίνησαν και πότε δοθήκανε τα δάνεια -αν θέλετε να πάµε πιο πίσωκαι αν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε το όνειρό του να κάνει πραγµατικότητα, τι; Να αγοράσει µία
πρώτη κατοικία, αυτό ήταν το όνειρο του κάθε δανειολήπτη, να έχει πρώτη κατοικία, να έχει ένα σπίτι να αφήσει στο
παιδί του, αυτό ξεκίνησε να κάνει, όχι να µπει ενοικιαστής στο ίδιο του το σπίτι. ∆εν κατάφερε όχι γιατί ο ίδιος δε
δούλεψε, γιατί οι πολιτικές που εφαρµόσανε οι τότε κυβερνήσεις και σε συνέχεια των επόµενων, των επόµενων και
των σηµερινών έφεραν αυτό τον άνθρωπο να µην µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, δεν πήγε να κλέψει
την τράπεζα, σε καµία περίπτωση, έτσι; Αυτό λοιπόν που νοµίζω είναι ότι εάν µπορεί σε µία παράγραφο να µπει
ένα µικρό κείµενο είτε όπως το είπε ο κύριος ∆ρακονταειδής πριν λίγο, είτε αν συµφωνήσει και ο Πέτρος και η Λαϊκή
Συσπείρωση µετά και οι υπόλοιποι· να γραφτεί και να ψηφιστεί και να φύγει αυτό το κείµενο οµόφωνα, έτσι; Σε
αντίθετη περίπτωση εµείς δε θα κατεβάσουµε ξεχωριστή πρόταση, αλλά ούτε θα ψηφίσουµε το ένα, ούτε θα
ψηφίσουµε… Ούτε θα καταψηφίσουµε όµως τα δύο κείµενα, αλλά θεωρώ ότι είναι µία ευκαιρία να ενεργοποιηθούν
κάποια αντανακλαστικά και να βγει ένα κοινό κείµενο.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Εµείς, κύριε Πρόεδρε, απ’ την πλευρά µας πρέπει να τονίσουµε τα εξής: Καταρχάς, το γεγονός ότι οι
όποιες διατυπώσεις στα ψηφίσµατα δεν µπαίνουν τυχαία, ούτε µπαίνουν για να αποκλείσουν ή να θέλξουν
ορισµένους για να ψηφίσουν ή να µη ψηφίσουν µία συγκεκριµένη πρόταση ή ένα συγκεκριµένο ψήφισµα όπως στην
περίπτωσή µας. Για εµάς το ζητούµενο είναι και µε συντοµία συνοψίσαµε ότι αυτή τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία
συντελείται ένα -εντός εισαγωγικών- «έγκληµα», για κάποιους εκτός εισαγωγικών γιατί πολύς κόσµος θα βρεθεί σε
πολύ δεινή οικονοµική κατάσταση χάνοντας το σπίτι του και ουσιαστικά είναι σαν να σκοτώνεις έναν άνθρωπο, και
αυτό το έγκληµα εντός ή εκτός εισαγωγικών για κάποιους έχει αιτίες και το ελάχιστο που θέλουµε εµείς να βγει ως
αποτέλεσµα απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι να ενηµερωθεί η κοινωνία της Λευκάδας, οι πολίτες, ότι το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο λαµβάνει τη συγκεκριµένη θέση.
∆εύτερον. Για εµάς είναι πάρα πολύ σηµαντικό το ζήτηµα το οποίο βάζουµε για τη δυνατότητα που πρέπει
να δώσει η Κυβέρνηση στους ∆ήµους και στο ∆ήµο Λευκάδας να απαλλάσσουν από χρέη συµπολίτες µας που το
έχουν ανάγκη και να µην ακολουθείται αυτή η υποχρεωτική διαδικασία για τους ∆ήµους να λειτουργούν ως παλιοί
τελώνηδες, να κυνηγάνε κόσµο, γιατί αυτό προβλέπει το νοµοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγµή έτσι όπως έχει ψηφιστεί
τα τελευταία χρόνια και έχει διαµορφωθεί και βέβαια πρέπει να πούµε στους πολίτες της Λευκάδας ότι το ξήλωµα
του πουλόβερ, της διαδικασίας του να χάσει η πρώτη κατοικία την όποια προστασία, ήταν και είναι ανάγκη για το
σύστηµα να ξεµπλοκάρει το τραπεζικό σύστηµα από δισεκατοµµύρια κόκκινων δανείων και πολύ µεγάλο κοµµάτι σ’
αυτά τα δισεκατοµµύρια εµπλέκεται η λαϊκή κατοικία. Προφανώς και το ζήτηµα δεν είναι η δέκατη ή ενδέκατη
κατοικία ενός πλούσιου ο οποίος αποφάσισε να µην πληρώνει γιατί τα λεφτά τα έβγαλε στην Ελβετία ή ξέρω ‘γω
που αλλού, προφανώς το ζήτηµα είναι η λαϊκή κατοικία η πρώτη, αλλά νοµίζουµε ότι αυτό διασφαλίζει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε το να πει την αλήθεια χωρίς ήξεις αφίξεις στην κοινωνία της Λευκάδας. Εµάς αυτό µας απασχολεί, να
αποτυπωθεί δηλαδή η πραγµατικότητα και να µπουν αυτά τα δύο ζητήµατα που βάζει η πρόταση ψηφίσµατός µας.
∆ηλαδή, να αποσυρθεί ο νόµος, γιατί ένας νόµος παγωµένος µπορεί πολύ εύκολα να ενεργοποιηθεί, να καλέσουµε
δηλαδή την πολιτεία να νοµοθετήσει την κατάργηση του νόµου και απ’ την άλλη να απαιτήσουµε να µας δοθεί η
δυνατότητα εκεί που µας αφορά, εκεί που µας παίρνει, να µπορούµε να ανακουφίζουµε συµπολίτες µας που το
έχουν ανάγκη. Αυτά νοµίζω διασφαλίζονται µε το ψήφισµά µας, την πρότασή µας. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Βερροιώτη. Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την πρόταση που έκανε ο κύριος ∆ήµαρχος. Εγώ
προσωπικά δεν πιστεύω ότι µία Επιτροπή µπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήµατα του κόσµου, µε νοµική
υποστήριξη δηλαδή, δηλαδή στα δικαστήρια δεν µπορεί να ελπίζει ο κόσµος. Άντ’ αυτού πιστεύω ότι µε αγώνες
κινηµατικούς και µε τη συµπαράσταση των ∆ήµων και όχι µόνο αλλά και Συλλόγων, Εργατικών Κέντρων και άλλων
Συνδικαλιστικών οργάνων και ό,τι άλλο µπορεί να φανταστεί κανείς, µπορεί να σηκωθεί ένα κίνηµα, να αντιδράσει
και να φέρει αποτέλεσµα.
Θα διαφωνήσω µ’ αυτό που είπε ο κύριος Σολδάτος, ότι αν ερχόταν έγκαιρα το θέµα στο ∆.Σ. ή όχι, αν
αλλάζει κάτι. Είναι ένας νόµος κόλαφος για τον κόσµο, τελεία και παύλα, οπότε είτε πριν, είτε µετά, ο κόσµος, εµείς
όλοι πρέπει να αντιδράσουµε ώστε να παρθεί πίσω αυτός ο νόµος. Το πρώτο ψήφισµα του κυρίου ∆ρακονταειδή
λέει αλήθειες µέσα, δε λέει τίποτα ψέµα, όλα όσα γράφει είναι σωστά, τουλάχιστον για εµένα, αλλά δεν τα λέει όλα,
δε λέει το πως φτάσαµε µέχρι εδώ, γιατί κι αυτό είναι σηµαντικό, όλοι θυµόµαστε τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς, τη δήλωση που έκανε ο εισηγητής του νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι: «Εµείς υλοποιούµε τις
δεσµεύσεις της προηγούµενης Κυβέρνησης», όχι ότι αυτό βέβαια αθωώνει την τωρινή, έτσι; Σε καµία περίπτωση.
Ακούω να µιλάτε όλοι ότι ψηφίζουµε µε κοµµατικές ταυτότητες. Τι έγινε ρε παιδιά; Όλοι ανεξάρτητοι είµαστε
εδώ µέσα; Μόνο η αριστερά δηλαδή έχει κοµµατική ταυτότητα; Όλοι οι υπόλοιποι τι είστε; Αφού µε βάση αυτό θα
ψηφίσετε, µε βάση την πολιτική σας ταυτότητα, αν στηρίζετε την Κυβέρνηση θα ψηφίσετε µε τον άλφα τρόπο να µην
καταδικάσετε το νόµο. Αν στηρίζετε τον κόσµο θα ψηφίσετε µε το βήτα τρόπο, να καταδικαστεί ο νόµος. ∆ηλαδή,
εσείς πως θα ψηφίσετε; Με τι; ∆εν ανήκετε εσείς σε κόµµατα; Πως ήρθατε εδώ, φυτρώσατε; Όλοι ανεξάρτητοι είστε;
Έλα τώρα, µη λέµε τέτοια.
Βλέπετε λοιπόν εσείς όλοι που µιλάτε για κοµµατικές ταυτότητες ότι ο νόµος δεν είναι σωστός, το είπατε
πολύ από εσάς. Ωραία, καταδικάστε τον λοιπόν στην πράξη, γιατί δεν το κάνετε; Αυτό και αν είναι κοµµατική
ταυτότητα, να βλέπεις το άδικο και να µην το καταδικάζεις, αυτό είναι χειρότερη κοµµατική ταυτότητα.
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Όσον αφορά το ψήφισµα που κατέθεσα εγώ, το είχα στείλει σε εσάς κύριε Πρόεδρε και επειδή ήξερα ότι
είναι αργά η ώρα, ήταν 15:30 (τι ώρα το έστειλα), το έστειλα και στους επικεφαλής και φαντάζοµαι ότι το είδαν όλοι.
Επειδή όµως γενικότερα στα ψηφίσµατα θεωρώ ότι πρέπει όσο µπορούµε και λιγότερα και µία οµοφωνία αν µπορεί
να υπάρξει· που δε νοµίζω να µπορεί να υπάρξει στην προκειµένη περίπτωση, καλό θα είναι, γι’ αυτό το λόγο,
επειδή το δικό µου ψήφισµα ήταν στο ίδιο ύφος και µήκος κύµατος µε της Λαϊκής Συσπείρωσης απέσυρα το δικό
µου και θα στηρίξω αυτό της Λαϊκής Συσπείρωσης. Αυτά για την ώρα, αν έχω να προσθέσω κάτι… Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Ζαβιτσάνο. Να ξέρεις όµως ότι το ψήφισµά σου το έστειλα σε όλους τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους µε mail.
Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος έχει ζητήσει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Περνάµε στις δευτερολογίες, έτσι κύριε Πρόεδρε;
(……ασαφής διάλογος…..)
Πρόεδρος: Ναι.
Γληγόρης Παν.: Σε κάποια φάση πρέπει να τοποθετηθούν και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Εννοείται. Ζήτησε το λόγο κατ’ εξαίρεση ο κύριος Σολδάτος για ένα άλλο θέµα ή θέλετε να κάνετε
δευτερολογία;
Σολδάτος Θ.: Όχι, όχι κύριε Πρόεδρε, όταν είπα ότι θα ξαναµιλήσω εννοούσα τη δευτερολογία µου.
Πρόεδρος: Οκέι, εντάξει. Κάποιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος υπάρχει;
Γληγόρης Χρ.: Κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης θέλει;
Γληγόρης Παν.: Ναι, µετά τον κύριο Γληγόρη Χρήστο γιατί προηγήθηκε απ’ ό,τι είδα.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να το πάρουµε λίγο από πιο νωρίς το ζήτηµα και
να δοθεί µία απάντηση σε ∆ηµοτικούς Συµβούλους που ακόµα εµµένουν και πιστεύουν και επιµένουν ότι το
∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις ή δεν είναι ο ρόλος του και δεν είναι ο θεσµός
κατάλληλος για να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Με λυπεί το γεγονός ότι είναι και παλιοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και
παλιοί στην Αυτοδιοίκηση και ακόµα δεν έχουν καταλάβει το ρόλο τους. Θα φύγω όµως απ’ αυτό το θέµα γιατί είναι
απλά µία άποψη, δεν είναι κάτι άλλο, δε στέκει καν θεσµικά αυτό. Θα συµφωνήσω απόλυτα µε τον κύριο
∆ρακονταειδή, χωρίς κοµµατική γραµµή όπως άφησε να υπαινιχθεί ο κύριος Σολδάτος, διότι δεν υπάρχουν
κοµµατικές γραµµές κύριε Σολδάτο, υπάρχουν συναισθήµατα και προσωπικές εκτιµήσεις. Εάν είµαστε
ετεροχρονισµένοι εµείς όσον αφορά το ψήφισµα που καταθέταµε, γιατί δεν το φέρατε εσείς λίγο νωρίτερα που
γνωρίζατε και έχετε και την κοµµατική γραµµή του κόµµατος σας; Αφού το γνωρίζατε ότι θα κατατεθεί και θα έρθει
προς ψήφιση, γιατί δεν το φέρατε να µας προλάβετε εµάς αφού λοιπόν πηγαίνουµε βάσει κοµµατικής ταυτότητας;
Θα πρέπει να καταλάβουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει να κάνει να δεξιούς και αριστερούς, µε κεντρώους και
ακραίους, έχει να κάνει για όλη την κοινωνία. Η κοινωνία βάλλεται. Θα ήταν προτιµότερο όλοι µας και (.) σήµερα
εδώ µέσα, πριν έρθουµε να τοποθετηθούµε να µιλήσουµε λίγο µε τον κόσµο που πριν ενάµιση χρόνο του ζητάγαµε
να µας ψηφίσει, όλους αυτούς που τους χτυπάγαµε στην πλάτη φιλικά και τους λέγαµε «ψηφίστε µας και εµείς
είµαστε εδώ να σας υποστηρίξουµε.» Η υποστήριξη δε σηµαίνει µόνο αν θα του φτιάξουµε τη λακκούβα ή αν θα
κάνουµε µία παρέµβαση στο ∆ήµαρχο να του κάνουµε ένα έργο, ένα δρόµο στο χωράφι του. Υποστήριξη σηµαίνει
σε όλες τις πλευρές, και το κοµµάτι αυτό που ήρθε η Κυβέρνηση και ψήφισε, το Πτωχευτικό Νόµο, είναι ίσως το πιο
σηµαντικό αρνητικό µέτρο που θα µπορούσε να πάρει µία Κυβέρνηση -οποιαδήποτε Κυβέρνηση- για τον πολίτη.
Το θέµα δεν είναι µόνο του Πτωχευτικού Νόµου, αµέσως µετά ακολούθησε -και ίσως ο κύριος Παναγιώτης
Γληγόρης να βοηθήσει λίγο σ’ αυτό- µία τροπολογία, µία τροπολογία η οποία πιστεύω είναι χειρότερη του ίδιου του
Πτωχευτικού Νόµου µιας και αποκλείει τους ενδιαφερόµενους και αυτούς τους… Όχι τους ενδιαφερόµενους, αυτούς
που είχαν τη δυνατότητα να µπουν στο νόµο Κατσέλη, πλέον τους αποκλείει όσοι δεν πρόλαβαν να πάρουν
δικάσιµο. Αν κάνω λάθος, κύριε Γληγόρη, διορθώστε µε, δηλαδή αποκλείει πλέον όχι µόνο τους µελλοντικούς που
ήθελαν να µπουν, µελλοντικά κάποιον που ήθελε να µπει στο νόµο Κατσέλη, ακόµα κι αυτούς που δεν έχουν πάρει
τη δικάσιµο, που δεν έχει έρθει η ώρα τους να εκδικαστεί η υπόθεση, αποκλείει και αυτούς, τους στέλνει αυτόµατα
στον Πτωχευτικό Νόµο. Σαφώς η δυναµική ενός ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν είναι αυτή που θα ακυρώσει ένα νόµο,
σε καµία περίπτωση, όµως είναι ικανή απ’ αυτό το µικρό µετερίζι εδώ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Λευκάδας, και αν
ενωθούν κι άλλα ∆ηµοτικά Συµβούλια απ’ όλη την Ελλάδα να δώσει µία απάντηση ικανή σε οποιαδήποτε
Κυβέρνηση, όχι µόνο της Νέας ∆ηµοκρατίας, όχι µόνο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., σε οποιαδήποτε Κυβέρνηση, ότι δεν είναι
µόνοι τους οι εκπρόσωποι των πολιτών να αποφασίζουν από µόνοι τους αρνητικά πράγµατα για το λαό, διότι εάν
στείλουµε εµείς µία δυναµική απάντηση σήµερα, αν κάνει το ίδιο η Κεφαλονιά, το ίδιο τα Γιάννενα, η Πρέβεζα… Όλα
τα ∆ηµοτικά Συµβούλια προς την Κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε Κυβέρνηση· το επόµενο νοµοσχέδιο που θα φέρει
θα το σκεφτεί ότι είναι αντιλαϊκό πολύ περισσότερο να το φέρει όπως το φέρνει. Θα καταλάβει ότι δεν είµαστε
άµοιροι, δεν είµαστε άβουλοι, δεν είµαστε απονευρωµένοι, είµαστε ζωντανοί οργανισµοί, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια
είναι ζωντανοί οργανισµοί και γνωρίζει πάρα πολύ καλά η οποιαδήποτε Κυβέρνηση ότι όταν τα βάζει µε το λαό κάτι
δεν πάει καλά, στο τέλος δε θα της βγει.
Όσον αφορά για τη Λαϊκή Συσπείρωση, θέλω να θυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους και φίλους ότι
έχουν µπερδέψει τα πράγµατα. Τους προκαλώ και άµα µου το βρούνε θα ζητήσω δηµόσια συγγνώµη, να µου
βρουν έναν πλειστηριασµό πρώτης κατοικίας διότι στείλανε ένα αφήγηµα, ένα αφήγηµα το οποίο είναι αστήρικτο
που έχει να κάνει καθαρά… Αυτό είναι κοµµατική γραµµή, αυτό είναι κοµµατική γραµµή διότι έρχεται από δηλώσεις
των εκπροσώπων στο Κοινοβούλιο του Κ.Κ.. Κύριε Βερροιώτη, έχετε εσείς καταγεγραµµένη καµία κατάσχεση της
πρώτης κατοικίας; Αγαπητέ φίλε Ζαβιτσάνο, εσύ που ρίχνεις τα βέλη σου στην προηγούµενη Κυβέρνηση, µπορείς
να µου φέρεις σε παρακαλώ µία κατάσχεση πρώτης κατοικίας; Ερώτηση κάνω.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη ολοκληρώστε.
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Γληγόρης Χρ.: Τελειώνω Πρόεδρε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούµε ένα κοινό κείµενο, εγώ σ’ αυτό που δήλωσε ο
∆ήµαρχος για τη ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή, καθώς επίσης και τη στήριξη απ’ το ∆ικηγορικό Σύλλογο συν την
πρόταση που καταθέτουµε σαν παράταξη να φτιάξουµε ένα κοινό κείµενο, µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο και δεν
έχει να κάνει τόσο µε την κατάργηση του νόµου, γιατί ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αδύναµο πραγµατικά να
καταργήσει ένα νόµο, έχει να κάνει όµως µε το παρών που δίνει η τοπική κοινωνία και η αυτοδιοίκηση στην κεντρική
πολιτική σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάµε καταρχήν ένα θέµα εξόχως κοινωνικό και νοµικό και κατ’
επέκταση, εφόσον είναι κοινωνικό και νοµικό είναι και πολιτικό το θέµα.
Έχω την άποψη ότι διαχρονικά αρχής γενοµένης απ’ το έτος 2010 µε το νόµο 3869/2010 (το γνωστό ως
‘νόµο Κατσέλη’) µέχρι το νόµο που ψηφίστηκε πριν λίγες µέρες· που δεν είναι κώδικας, είναι νόµος, έχει σηµασία
αυτό κατά την άποψή µου, υπήρξαν περιπτώσεις που προστατεύτηκε όντως η πρώτη κατοικία, αρχής γενοµένης
απ’ το νόµο Κατσέλη. Μετά, µε το νόµο 4605/19 που αποτέλεσε και το προστάδιο του νόµου που συζητάµε σήµερα,
µε τον 4605/19 δόθηκε η δυνατότητα να υπάρξει µία ρύθµιση µέσω µίας σελίδας του υπουργείου Οικονοµικών που
και σ’ αυτή την περίπτωση -όπως και τώρα- έχουν µία αποκλειστικότητα. Ποιοι; Οι τράπεζες, δηλαδή να επιλέγουν
εάν θα κρίνουν το δανειολήπτη συνεργάσιµο ή όχι ή αν θα κρίνει η ίδια η τράπεζα το επιλέξιµο χρέος το οποίο
υπάρχει, έχει δηλαδή και ο ένας νόµος και ο άλλος το χαρακτηριστικό ότι το πάνω χέρι το έχει η τράπεζα και γι’ αυτό
λοιπόν ευθέως λέω κατά την ταπεινή µου άποψη ότι µε το νόµο αυτό εδώ που δεν είναι κώδικας -λέω και πάλι- είναι
νόµος πωχευτικός, πτώχευση νοικοκυριών και εταιρειών, δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία, δεν προστατεύεται
κατά την άποψή µου.
Τώρα, εάν υπήρξαν κατασχέσεις πρώτης κατοικίας και βεβαίως υπήρξαν και πάρα πολλές. Με βάση την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε σχέση µε τα στοιχεία που έχει το έτος 2017 και το 2018, οι κατασχετήριες εκθέσεις δε γίνεται διάκριση
πρώτης και δεύτερης κατοικίας, κατασχετήριες εκθέσεις και φυσικά σας λέω µετά βεβαιότητας ότι υπάρχουν και
πρώτης κατοικίας κατασχετήριες εκθέσεις, υπήρξε µία αύξηση της τάξεως το 55%. 7.000 πράξεις το ’18 από 4.500
πράξεις το ’17.
Πλειστηριασµοί το ’17 σε σχέση µε το ’18. Αύξηση στους πλειστηριασµούς του ’18 έναντι του ’17 185%,
στους πλειστηριασµούς τους έτους 2018. Και έρχεται λοιπόν και µία ρύθµιση του 4509/17 που λέει το εξής: Ότι
συνιστά στο άρθρο 334 του Ποινικού Κώδικα ‘περί διατάραξης οικιακής ειρήνης’, προσθέτει λοιπόν και µία τρίτη
παράγραφο και λέει το εξής: «Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε κατάστηµα κ.λπ. ή χώρο δηµόσιας, δηµοτικής ή
κοινοτικής υπηρεσίας ή σε κατάστηµα πλειστηριασµού ή παραµένει σ’ αυτό ή προκαλεί διακοπή ή διατάραξη
τιµωρείται τουλάχιστον µε φυλάκιση έξι (6) µηνών.» Πότε έγινε αυτό; Το 2017 µε τον 4509/17.
Εάν λοιπόν κάποιοι συγκεντρώνονταν το ’15, το ’16 και φώναζαν: «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και
ήταν όλα καλά δηλαδή πριν το ’17, µετά λοιπόν αυτό έγινε ποινικά κολάσιµη πράξη. Αυτό λοιπόν για να βγάλουµε
τα συµπεράσµατά µας, στο από ποια οπτική γωνία βλέπουµε κάθε φορά τα γεγονότα. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτός
ο νόµος ο οποίος κατά την άποψή µου, όλοι οι νόµοι στην πράξη εµφανίζονται και τα θετικά τους και τα αρνητικά,
εµφανίζονται στην πράξη.
Τώρα, εγώ θα είµαι ο πρώτος ο οποίος θα φωνάξει και το έχω και σαν θέση αρχής βέβαια για την
προστασία της πρώτης κατοικίας και είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες και πάρα πολλές οι δυνατότητες που
µπορείς να φωνάξεις. Θα φέρω έναν προβληµατισµό και θα κλείσω µ’ αυτό και θα κλείσω για να µην καταχραστώ
το χρόνο, διότι όπως είπα και την προηγούµενη φορά, αυτό είναι ένα θέµα το οποίο να γίνει µία ηµερίδα ή µία
διηµερίδα στην οποία θα ακουστούν όλες οι απόψεις, µπορείς να µιλάς για τους νόµους αυτούς δύο µέρες και να
τοποθετηθείς. Θα κλείσω όµως λέγοντας αυτό: Ότι κάποια funds αγόρασαν δάνεια των τραπεζών µε ένα µικρό
ποσοστό 30%, 40%, 20%... Έρχονται λοιπόν σήµερα συγκεκριµένα funds και ζητάνε το 100% του δανείου. ∆εν έχει
δυνατότητα ο δανειολήπτης να αµυνθεί; Βεβαίως έχει, θέλει όµως µία στήριξη και την πρόταση που έκανε ο
∆ήµαρχος τη βλέπω θετική, θέλει µία στήριξη ο δανειολήπτης, όπως και πριν που την παρείχε ο νόµος, ο νόµος
Κατσέλη, τώρα λοιπόν θέλει µία στήριξη από πολλές πλευρές και από πολλές παραµέτρους, δεν τίθεται θέµα
εφαρµογής νόµου Κατσέλη και του νέου νόµου, δηλαδή δε φεύγουν αυτοί που ήταν στο νόµο Κατσέλη, που είχαν
ενταχθεί και εντάσσονται απευθείας σ’ αυτό το νόµο, τον καινούργιο νόµο, απλώς βάζει κάποιες προϋποθέσεις
επικαιροποίησης και έχει λοιπόν ο νόµος αυτός κάποιες προθεσµίες που λέει ότι εάν κάποιοι που έχουν κάνει τις
αιτήσεις τους -παράδειγµα να πω τώρα- από 31/12 του ’14 πρέπει να κάνουν αυτή την επικαιροποίηση από 1/12
του ’20 έως 15/01 του ’21, είναι µικρό το διάστηµα όντως αλλά δε σηµαίνει αυτό ότι θα φύγουν κάποιοι απ’ το νόµο
Κατσέλη και θα ενταχθούν στον καινούργιο νόµο.
Γι’ αυτό λοιπόν λέω και κλείνω, ότι είναι κάτι το οποίο θέλει ψάξιµο, θέλει πολύ µελέτη και θέλει και βοήθεια
για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και πιστεύω ότι η κατεύθυνση όλων µας πρέπει να είναι σ’ αυτό το σηµείο
αλλά όµως να µη ξεχνάµε και κάποιες παραµέτρους που κατά το παρελθόν, το άµεσο προηγούµενο παρελθόν
έγιναν και σήµερα λοιπόν αυτά πρέπει να τα ξεχάσουµε; Έγιναν, τελείωσε, και οι κατασχέσεις έγιναν, και οι
πλειστηριασµοί έγιναν, και οι τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα έγιναν. Με βάση αυτές τις σκέψεις εγώ πιστεύω
ότι η βοήθεια που πρέπει να παρέχει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στους συµπολίτες µας πρέπει να είναι δεδοµένη και
κινείται στη σωστή κατεύθυνση και η πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου και θα εµπλουτιστεί διότι πιστεύω ότι κι αυτός
ο φορέας, ο ιδιωτικός φορέας που προβλέπει ο νόµος να συσταθεί για την αγορά των πρώτων κατοικιών δεν είναι
εύκολο πράγµα να γίνει, αυτό θα γίνει εν καιρώ, δηλαδή µπορεί να δεις και άµεση, µία άµεση εν τοις πράγµασι
αναστολή του νόµου εξάµηνο. Σε όλο αυτό το διάστηµα πιστεύω όλοι µας πρέπει να οπλιστούµε και µε τη γνώση
και µε τη δύναµη για να µπορέσουµε µέσα στις συνθήκες που επικρατούν να βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας
και να βοηθηθούµε και όλοι φυσικά. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Χαλικιάς έχει το λόγο.
Χαλικιάς: Κύριε Πρόεδρε, Πτωχευτικός Νόµος ή αλλιώς όπως τον έχουν ονοµάσει «ρύθµιση οφειλών και παροχή
δεύτερης ευκαιρίας.» Το ερώτηµα είναι: Θα επηρεαστεί η οικονοµική ζωή της χώρας, όταν υπάρχει ένα µεγάλο
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ιδιωτικό χρέος το οποίο περίπου αγγίζει τα 80 δις και αν σ’ αυτό υπολογίσουµε τα χρέη της Εφορίας και των
ασφαλιστικών ταµείων µιλάµε για 200 δις. Ασφαλώς και θα επηρεαστεί. Η λύση που επιλέχθηκε είναι η λύση της
πτώχευσης. Μέχρι τώρα µιλάγαµε για πτώχευση των επιχειρήσεων, τώρα µιλάµε και για πτώχευση των φυσικών
προσώπων. Τι σηµαίνει όµως «πτώχευση»; Πτώχευση σηµαίνει απώλεια και της κινητής και της ακίνητης
περιουσίας καθώς και ένα µέρος, το µέρος του ετήσιου εισοδήµατος το οποίο ξεπερνά για ένα µονοπρόσωπο
νοικοκυριό τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες ενώ είχε ψηφιστεί και είχε ακουστεί για 611, τελικά κάτω από
αφόρητες πιέσεις το διόρθωσαν και το πήγαν στα 1.250,00 ευρώ· που ουσιαστικά ο Πτωχευτικός Νόµος δε
λαµβάνει υπόψη του τρία βασικά χαρακτηριστικά: Το µεγάλο ιδιωτικό χρέος που υπάρχει, το µεγάλο ποσοστό
ιδιοκατοίκησης που υπάρχει στην Ελλάδα… Χαρακτηριστικά πρέπει να πούµε ότι ενώ το ποσοστό ιδιοκατοίκησης
στην Κεντρική Ευρώπη ανέρχεται στο 40%, στην Ελλάδα είναι το 80% µε ό,τι σηµαίνει αυτό. Ουσιαστικά τελειώνει η
µεσαία τάξη, φτάνει στην κυριότητα του σπιτιού και κατόπιν σαν ένοικος για δώδεκα χρόνια και µετά έχεις το
δικαίωµα να επαναγοράσεις το ακίνητο στην τρέχουσα όµως εµπορική αξία. Ενώ µε το νόµο Κατσέλη ο οφειλέτης
διατηρούσε το σπίτι του και ο πιστωτής εισέπραττε ό,τι θα εισέπραττε ακόµη και αν έκανε πλειστηριασµό και επίσης
µε το νόµο Κατσέλη πρέπει να πω και να θυµίσω ότι εκκρεµούν ακόµα 80.000 αιτήσεις και µε τον Πτωχευτικό Νόµο
κι αυτό ακόµα ανατρέπεται και η πολιτεία αρχίζει πλέον και τους αντιµετωπίζει σαν εν δυνάµει στρατηγικούς
κακοπληρωτές. Άρα, µιλάµε για τη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους. Η πρώτη, αν θυµάστε όλοι, έγινε επί εποχής
Σηµίτη και η δεύτερη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους γίνεται τώρα µ’ αυτό τον Πτωχευτικό Νόµο. Ουσιαστικά ο
νόµος επιβάλλεται απ’ τα funds που ουσιαστικά απέκτησαν τα κόκκινα δάνεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Χαλικιά. Ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
Βεροιώτης: Έτσι που αναλύθηκε απ’ τους προηγούµενους οµιλητές, αυτό το έσοδο φέρνει την υπογραφή τόσο της
σηµερινής Κυβέρνησης αλλά και της προηγούµενης Κυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. όσο και των υπολοίπων αστικών
κοµµάτων που παρά τις διαφορές στα σηµεία συµµερίζονται τη στρατηγική στόχευση πίσω απ’ το νοµοσχέδιο που
δεν είναι άλλη απ’ τη στήριξη των τραπεζών, τη ρευστότητα επιχειρηµατικών οµίλων και των επενδυτών, γι’ αυτό και
γίνεται κι όλο αυτό όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το παζάρι και περνάνε τώρα τον Πτωχευτικό Νόµο. Βεβαίως και
στον Πτωχευτικό Νόµο ένα κολπάκι -να το πω έτσι- για τις µεγάλες-µεγάλες επιχειρήσεις είναι ότι θα
χρησιµοποιήσουν κάπως τον Πτωχευτικό Νόµο για να µπορέσουν να αποφύγουν τους εργαζόµενους, τα
δικαιώµατα που είχαν οι εργαζόµενοι, δηλαδή να τους πληρώσουν ή να τους αποζηµιώσουν και βγαίνουν σ’ αυτό το
νόµο φτιάχνοντας ένα κοκτέιλ απ’ άλλους νόµους που καλύπτουν τις επιχειρήσεις τις µεγάλες και οι εργαζόµενοι
µένουν εκτεθειµένοι χωρίς αποζηµιώσεις, χωρίς δεδουλευµένα, χωρίς τίποτα.
Όλο αυτό τώρα και που γίνονταν οι πλειστηριασµοί επί Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α., µπροστά είδαµε ότι βγήκανε
τα Εργατικά Σωµατεία αλληλέγγυα και το λαϊκό κίνηµα βγήκε στο δρόµο για να ακυρώσει στην πράξη ό,τι έφερνε
στο δικαστήριο η τράπεζα για να γίνουν κατασχέσεις φτωχών αγροτών, φτωχών εργαζοµένων,
αυτοαπασχολουµένων και εκεί φάνηκε ότι όταν οι εργαζόµενοι όλοι µαζί αλληλέγγυοι και µαζί µε τα σωµατεία τους
βγούνε µπροστά έχουν αποτελέσµατα, οι νόµοι µένουν στα χαρτιά. Βεβαίως, εδώ έβαλε το χεράκι πάλι η
Κυβέρνηση τότε του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και έκανε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς για να αποφεύγεται η κινητικότητα των
Σωµατείων και των εργαζοµένων και τη µετατροπή σε ιδιώνυµο Ποινικό Κώδικα, αδίκηµα, για να µπορέσει να
συνεχίσει στους πλειστηριασµούς. Έτσι συνεχίζει και τώρα η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε πάρα πολύ
αυταρχικούς τρόπους, όπως είδαµε και τώρα στις τελευταίες κινητοποιήσεις στις 17 Νοέµβρη. Τέτοια θα δούµε και
µπροστά µας. Το κίνηµα πάντως είτε πέρασε, ψηφίστηκε ο Πτωχευτικός Κώδικας, θα πει την τελευταία του λέξη το
κίνηµα, ότι ο νόµος θα µείνει στα χαρτιά, θα βγούνε µπροστά στο δρόµο για να προστατεύσουν κάθε περιουσία
εργαζόµενου -ό,τι άνθρωπος είναι κι αυτός- για να µπορέσει να ζήσει, γιατί εδώ ξέρετε, καθώς µίλαγε ο κύριος
Σολδάτος -µε όλο το σεβασµό- µου θύµιζε το ανέκδοτο που µας είχε πει τότε ότι όλοι πηγαίνουν από µία πορεία και
ο ένας πήγαινε απ’ την άλλη. Κύριε Σολδάτο, τώρα δεν κατάλαβα ποιος πάει µόνος του απ’ τη µία πορεία…
Πρόεδρος: Κύριε Βεροιώτη…
Βεροιώτης: (…….) τη συζήτηση, είτε προκαλώντας τον κύριο ∆ρακονταειδή, είτε προκαλώντας εµάς που
συµφωνούµε να καταργηθεί ο Πτωχευτικός Κώδικας, ότι το φέρνουµε αργά, το φέρνουµε έτσι… Εάν είναι αφήστε τα
λόγια, είτε ψηφίστηκε, είτε δε ψηφίστηκε, πείτε εδώ τη γνώση σας άµα συµφωνείτε ή δε συµφωνείτε, αν είσαι µε τον
κοσµάκη να χάσει την πρώτη κατοικία του ή να µη τη χάσει, (….)…
Πρόεδρος: Κύριε Βεροιώτη, ολοκληρώστε.
Βεροιώτης: (..…) να χαθεί το πολιτικό νόηµα και οι συνάδελφοι δε ξέρουν, µάλλον από πολιτικές ταυτότητες θα
πάρουν θέση στο ζήτηµα και όχι για το µόνο καλό της Λευκάδας όπως λένε απ’ όταν µπήκανε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, µας έχουν καταφάει «µόνο για το καλό της Λευκάδας», έ, πάρτε θέση τώρα, τι θα πείτε στους
συναδέλφους σας έξω; Στους συνανθρώπους σας που θα είναι αύριο ο τραπεζίτης και θα τους παίρνει το σπίτι;
(……)…
Πρόεδρος: Κύριε Βεροιώτη, ολοκληρώστε.
Βεροιώτης: Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Είχα αποφασίσει να µη µιλήσω κύριε Πρόεδρε, να µην πω κάτι, βέβαια είναι εντυπωσιακό το
γεγονός ότι όλοι είπαµε ότι ο νόµος 3869 ή ο νόµος Κατσέλη ήταν αυτός που ουσιαστικά παρείχε πραγµατική
προστασία στην πρώτη κατοικία όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των µνηµονίων, αποφύγαµε όµως όλοι έντεχνα
να πούµε ίσως ότι αυτό… Όχι ίσως, να πούµε ότι αυτός ο νόµος είναι νόµος ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένας νόµος τον οποίο
ουσιαστικά βέβαια δε ψήφισε καν ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ένα λόγος επίσης που ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. µαζί µε τη Νέα ∆ηµοκρατία
κατάργησαν και ανοίξανε το δρόµο είτε για τους ηλεκτρονικούς, είτε για τους απλούς πλειστηριασµούς. Να
αναφέρουµε για την ιστορία λοιπόν ότι ο νόµος αυτός, ο νόµος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (ο 3869) έδινε τη δυνατότητα το
δικαστήριο µε απόφασή του και όποιος προσέφευγε εκεί και είχε πραγµατικά αδυναµία εξόφλησης των
υποχρεώσεών του να µπορεί ας πούµε να τυγχάνει προστασίας, αυτή τη δυνατότητα των φτωχών ή ανθρώπων
βιοπαλαιστών κ.λπ. την κατάργησε µε τροποποίηση ο νόµος του κυρίου Χατζηδάκη (όπως ονοµάστηκε) και βέβαια
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να αναφέρουµε, κύριε Πρόεδρε επίσης, ότι ήδη το ‘Κίνηµα Αλλαγής’ έχει καταθέσει στη Βουλή τροπολογία η οποία
κατατέθηκε στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων όπου ζητάει αναστολή των πλειστηριασµών έτσι όπως προβλέπεται απ’ τον
Πτωχευτικό αυτό νόµο έως 30 Απριλίου του ’21 και αυτό βέβαια γίνεται ουσιαστικά µε σκοπό να
επαναπροσδιοριστούν οι εκκρεµείς υποθέσεις του νόµου Κατσέλη για να µπορέσουν δηλαδή όλοι αυτοί οι 80.000 που κάποιος συνάδελφος προανέφερε- να ενταχθούν σ’ αυτό το νόµο (στο νόµο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο νόµο Κατσέλη
όπως λένε οι συνάδελφοι). ∆ε θα πω κάτι παραπάνω κύριε Πρόεδρε, απλώς για την ιστορία και για την τάξη -δεν
είχα καµία διάθεση να µιλήσω για κοµµατικά- παρότι µε βρίσκει σύµφωνη και η πρόταση του ∆ηµάρχου, παρ’ όλα
αυτά εγώ δε θα ψηφίσω µε κοµµατικά κριτήρια και στην προκειµένη περίπτωση θα ψηφίσω το ψήφισµα της Λαϊκής
Συσπείρωσης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κυρία Κωνσταντινίδη. Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος έχει το λόγο.
Γαζής Αναστ.: Θέλω να θυµίσω στους συναδέλφους ότι ήµουν απ’ αυτούς που ψήφισα στο προηγούµενο
Συµβούλιο να µη συζητηθεί αυτό το θέµα, όχι µόνο διότι ήταν εκπρόθεσµο αλλά διότι ήταν ένα θέµα που η σηµερινή
συζήτηση κατέδειξε πλέον ότι πάρα πολλοί απ’ τους οµιλητές έχουν το κοµµατικό κριτήριο -έτσι- για την τοποθέτησή
τους. Θέλω κι εγώ λοιπόν µε τη σειρά µου να πω δύο σκέψεις επάνω σ’ αυτό το θέµα µιας και το συζητάµε απόψε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αισθάνοµαι κύριε Πρόεδρε… ∆ε θα αισθανθώ εγώ βέβαια ότι είµαι µέσα σε µία µικρή
Βουλή, αλλά θα αισθανθώ ότι είµαι, ξέρω ότι είµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας. Εποµένως θα αποφύγω τις
κοµµατικές αναφορές.
Το θέµα της πρώτης κατοικίας δεν είναι κάτι καινούργιο που δηµιουργήθηκε ξαφνικά, της προστασίας ή µη
προστασίας της πρώτης κατοικίας που δηµιουργήθηκε ξαφνικά απ’ το νόµο, τον Πτωχευτικό Κώδικα -όπως λέγεταιπου ψηφίστηκε πρόσφατα. Το 2010, µετά την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης και αφού περάσανε οι παχιές
αγελάδες του ’04, του ’05, των Ολυµπιακών Αγώνων, του ’06, του ’08, φάνηκε το πρόβληµα των κόκκινων δανείων.
Ήρθε λοιπόν η τότε Κυβέρνηση και ψήφισε το νόµο που έµεινε στην ιστορία σαν «νόµος Κατσέλη», η κυρία Κατσέλη
ήταν Υπουργός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βέβαια, όταν βέβαια άλλαξε και πήγε στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο νόµος δεν έγινε «Κατσέλη»,
έγινε «νόµος ΠΑ.ΣΟ.Κ.», µέχρι τώρα καλά πάµε. Η πρώτη κατοικία λοιπόν θα έπαυε να προστατεύεται στις 31/12
του 2019 µε απόφαση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., µην το ξεχνάµε αυτό. Με τη σηµερινή Κυβέρνηση λοιπόν δόθηκε παράταση
µέχρι τις 30 Απριλίου του ’20 και επειδή έτυχε και ο κορωνοϊός στη µέση δόθηκε παράταση πάλι µέχρι 31 Ιουλίου,
η
µέχρι 1 Αυγούστου και έπρεπε λοιπόν η Κυβέρνηση να απαντήσει και προς τους Ευρωπαίους που υπάρχουν
αυτές όλες οι δεσµεύσεις «τι θα γίνει µε την περίφηµη προστασία της πρώτης κατοικίας.» Όσοι όµως είχαν όλα αυτά
τα χρόνια δάνεια µικρά ή µεγάλα γνωρίζουν ότι το κόκκινο δάνειο είχε την ίδια τύχη και το ’10 και το ’11 και το ’14 και
το ’19, οι ρυθµίσεις των δανείων βοηθούσαν την κατάσταση. Εποµένως, η σηµερινή κατάσταση δεν έρχεται εξ
ουρανού, δηλαδή αυτή η επιβάρυνση που προβλέπεται να γίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία των κόκκινων µη
εξυπηρετούµενων δανείων ή και εξυπηρετούµενων δανείων ίσως, δεν έρχεται απ’ το πουθενά, έχει µία συνέχεια και
πιστεύω ότι η παρούσα Κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει µία πιο καλύτερη λύση.
Όπως ειπώθηκε λοιπόν και απ’ το συνάδελφο ιδιαίτερα κύριο Γληγόρη, η πορεία και η πράξη θα δείξει αν
αυτός ο νόµος τελικά θα πετύχει το σκοπό του, όπως αποτύχανε και όλες οι προηγούµενες προσπάθειες που
γίνανε για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη ρύθµιση εν πάση περιπτώσει όλου αυτού του πλέγµατος των
κόκκινων δανείων.
Εποµένως, µην πέφτουµε απ’ τα σύννεφα ότι ξαφνικά ήρθε µία Κυβέρνηση και θα µας πάρει τα σπίτια
κ.λπ., αυτός ο κίνδυνος υπήρχε και υπάρχει ακόµα και δε λύνεται µε µία απόφαση ή µε δύο-τρία ψηφίσµατα που θα
εγκρίνουµε ή δε θα εγκρίνουµε απόψε. Πρέπει να προχωρήσουµε, να συζητήσουµε και τα ψηφίσµατα βέβαια, θα τα
δούµε (..), αυτή η πρόταση που κατατέθηκε εκ µέρους του κυρίου ∆ηµάρχου εκ πρώτης όψεως είναι καλή αλλά
ενέχει τον κίνδυνο -κι εγώ οφείλω να το πω διότι δεν κρύβω τα λόγια µου- να µπλέξουµε πάρα πολύ στο µέλλον,
δηλαδή δε θα γίνουν οι περιπτώσεις δέκα ή δεκαπέντε πρώτων κατοικιών, µπορεί να είναι και διακόσιες, µπορεί να
είναι και τριακόσιες, τι θα κάνει ο ∆ήµος; Θα ανοίξει ∆ικηγορικό Γραφείο; Είναι ένα θέµα που πρέπει να το δούµε,
εγώ δε διαφωνώ, αλλά πρέπει να το δούµε, είναι δύσκολο το θέµα, και να τελειώσω Πρόεδρε µιας και αναφέρθηκε,
σε όλη αυτή την πορεία που περιέγραψα ποιος έβαλε τους πλειστηριασµούς στη ζωή µας; Τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς; Ξεχάσαµε τις κλούβες των ΜΑΤ που εµπόδιζαν το σύντροφο Λαφαζάνη να µπει στα
συµβολαιογραφεία πρώτα και καθιερώσαµε µε το νόµο του ’17 τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς; ∆ε γίνανε
κατασχέσεις ειπώθηκε από κάποιον. Ποιος σας το είπα ότι δε γίνανε; Ξεχάσαµε τι έκανε η Εφορία, η ΑΑ∆Ε που
έκανε δεµάτι χιλιάδες λογαριασµούς των πολιτών µε κατασχέσεις λογαριασµών, µε κατασχέσεις της πρώτης
κατοικίας, µε κατασχέσεις ακόµα και πρώτης κατοικίας και τώρα ξαφνικά έπεσε το σύµπαν να µας πλακώσει µ’ αυτό
το νόµο; Όλα αυτά έχουν µία συνέχεια και χρειάζεται προσοχή από εδώ και πέρα να δούµε πως θα αντιµετωπιστεί,
είναι ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, αλλά δεν ήρθε σήµερα, δε δηµιουργήθηκε σήµερα το πρόβληµα, έχει µία
ιστορία, µία συνέχεια… Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βεροιώτης: (…..Εκτός µικροφώνου….) (…).
Πρόεδρος: Σε παρακαλώ Αλέξανδρε. Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, µετά την άκρως αυτοδιοικητική οµιλία και
µη κοµµατική του συναδέλφου Τάσου Γαζή πρέπει να πω κι εγώ δύο λόγια (…)…
Γαζής Αναστ.: Ευχαριστώ διότι ξέρω ότι πάντοτε µε προσέχεις και µου αποδίδεις συγχαρητήρια. (…..).
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κύριε Γαζή, για να τελειώνουµε.
Περδικάρης: (.…) Τάσο. Θέλω να πω ότι ήταν µία άκρως αποκαλυπτική συζήτηση, µε πάρα πολλούς
παραµέτρους. Εκείνο που µου κάνει εντύπωση είναι ότι έµµεσα και άµεσα πάρα πολλοί τοποθετήθηκαν για το πόσο
άσχηµος, το πόσο αιχµηρός είναι αυτός ο νόµος και απ’ την άλλη µεριά προσπαθώντας να ισορροπήσουν πέταξαν
το µπαλάκι και όλα αυτά γίνανε στην προηγούµενη Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Το θέµα, συνάδελφοί µου, είναι ότι η
αλήθεια είναι πάντα µία και ποια είναι αυτή; Είναι ότι σήµερα και σε µία χώρα που βυθίζεται σε περίοδο νέας
οικονοµικής κρίσης, τα λέγαµε προηγουµένως, είπε ο ∆ήµαρχος, δεν τις θεωρώ δικαιολογίες, κάποια στιγµή βέβαια
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προς το… Συγγνώµη, να βρω τη λέξη. Είπε ο ∆ήµαρχος προηγουµένως λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήµατα σε
σχέση και µε τα οικονοµικά, και µε τα έργα, είµαστε µέσα σε µία περίοδο νέας οικονοµικής κρίσης, είµαστε µέσα σε
µία πανδηµία. ∆υστυχώς λοιπόν, σ’ αυτή την κατάσταση η πολιτεία έρχεται και νοµοθετεί τι; Την αρπαγή των
περιουσιών των Ελλήνων πολιτών και απ’ την άλλη µεριά δρα µε ασφάλεια ευνοώντας µόνο τους πιστωτές και για
να γίνω πιο συγκεκριµένος, τις τράπεζες και τα funds κυρίως. Έτσι, ο νέος αυτός Πτωχευτικός Κώδικας ή Νόµος όπως θέλετε πείτε το, δε θα τα χαλάσουµε εδώ- ο οποίος προκαλεί ουσιαστικά τη βίαιη φτωχοποίηση ενός µεγάλου
µέρους της Ελληνικής κοινωνίας και αυτό γίνεται για πρώτη φορά, µε απρόβλεπτες συνέπειες γιατί δεν µπορούµε
να ξέρουµε τι θα προκύψει όταν σταµατήσει η αναστολή του που είναι µέχρι 31/12, γίνεται λοιπόν µία οικονοµική
φυλακή για τους πολίτες, και εδώ το τραγικό συνάδελφοι και συναδέλφισσες είναι -και πρέπει να το πούµε και
πρέπει να το δούµε κατάµατα- ότι τέτοιο νόµο ούτε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν τόλµησε να φέρει σε εκείνες
τις σκοτεινές και µαύρες µέρες της κρίσης και θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ακόµα χειρότερο και ακόµα πιο λυπηρό,
µετά απ’ αυτές τις καταστάσεις που νοµίζω ότι δεν είπα τίποτα καινούργιο, όλοι αυτό είπατε, είναι πάρα πολύ
λυπηρό -επαναλαµβάνω- να ακούγονται δικαιολογίες και ακόµη περισσότερο και χειρότερο ακόµη να ακούγονται
κραυγές απ’ όπου και αν προέρχονται -απ’ όπου και αν προέρχονται και εννοώ κραυγές σε εισαγωγικά αλλά
κατανοείτε τι θέλω να πω- που ουσιαστικά οδηγούν σε ένα πολιτικό ταµπούρωµα που όµως έχουν µέσα και το
στοιχείο του πολιτικού ξεκαθαρίσµατος -όπως νοµίζουν ότι κάνουν κάποιοι- κοµµατικών λογαριασµών.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όµως η αλήθεια είναι µία -το είπα και στην αρχή- ότι η κοινωνία
είναι εδώ και καταγράφει τι κάνουµε αλλά και τι λέµε. Θέλω να πω λοιπόν και να τελειώσω, ότι η πρόταση του
∆ηµάρχου δεν είναι µία πρόταση που για τους ∆ήµους είναι κάτι καινοφανές, σε όλη την περίοδο της προηγούµενης
οικονοµικής κρίσης που συνεχίζεται, ∆ήµοι στάθηκαν δίπλα στους πολίτες προφανώς και µε συµβουλές νοµικές και
σε άλλα ζητήµατα, αυτό όµως δεν µπορεί να «ανταλλαγεί» -σε εισαγωγικά, επιτρέψτε µου να πω- µε την απαίτησή
µας αυτός ο νόµος να µη λειτουργήσει, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν µπορεί να µπει ως
αντιστάθµισµα, είναι συµπληρωµατικό, εγώ έτσι το βλέπω και έτσι θα ψηφίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Περδικάρη. Υπάρχει άλλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που θα ήθελε να τοποθετηθεί; Κύριε
∆ήµαρχε, θέλετε να πείτε κάτι;
∆ήµαρχος: Ναι κύριε Πρόεδρε. Πριν τοποθετηθώ θέλω να θέσω ένα ερώτηµα ρητορικό για όλο το σώµα. Η
συζήτηση αυτή η οποία έχει λάβει χώρα µέχρι τώρα θα µπορούσε να γίνει πριν είκοσι µέρες; Όταν δύο ώρες πριν
απ’ τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου ήρθε το ψήφισµα του κυρίου ∆ρακονταειδή; Ας αναρωτηθούµε
όλοι, άσχετα που θα καταλήξει το σώµα, θα µπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση; Η απάντηση, η ταπεινή µου γνώµη
είναι όχι. Τώρα, προκειµένου να δούµε αν υπάρχει πεδίο σύγκλισης για να βγει ένα ψήφισµα που να έχει µία ισχύ,
εννοώ από πλευράς υποστήριξής του από ∆ηµοτικούς Συµβούλους. Η άποψή µου είναι ότι θα πρέπει να
επικεντρωθούµε σε δύο σηµεία τα οποία και καταθέτω:
ης
ου
Πρώτο σηµείο. Ζητάµε πέραν της 31 /12 του ’20 -και το αναφέρω αυτό γιατί µέχρι τότε είναι σε ισχύ η
αναστολή- αναστολή των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας που προβλέπεται απ’ το νόµο 4738/2020 ‘ρύθµιση
οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις’.
∆εύτερον. Στην περίπτωση που ο εν λόγω νόµος τεθεί σε ισχύ να εφαρµοστεί απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το
άρθρο 75 του νόµου 4555/2018 (Κλεισθένης), περί σύστασης Επιτροπής -δε χρειάζεται να αναφέρουµε το
«διαπαραταξιακής» γιατί προβλέπεται µέσα στο άρθρο- για ανάληψη πρωτοβουλιών νοµικής υπεράσπισης
δηµοτών µας µε κίνδυνο απώλειας της πρώτης κατοικίας απ’ τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου σε συνεργασία και µε
το ∆ικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων. Εγώ θεωρώ ότι είναι µία πρόταση που
ισορροπεί και που µπορεί να υποστηριχθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ενδιαφέρον θα ακούσω και τους άλλους
επικεφαλής, έτσι; Προφανώς, δεν το συζητάµε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Κύριε Πρόεδρε, ο ∆ήµαρχος προχώρησε σε κατάθεση προτάσεως που δε µας βρίσκει διαφωνούντες
αλλά το ζήτηµα είναι ότι έπρεπε να ακουστούν πρώτα οι δευτερολογίες και µετά να καταλήξουµε. Εν πάση
περιπτώσει, νοµίζω πως είναι τυπικό το ζήτηµα, δεν είναι ουσιαστικό, αλλά µου δηµιουργήθηκε η αίσθηση ότι
κάπου πάει να κλείσει το θέµα.
Επί όλων όσων ελέχθησαν θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. ∆εν έχω καµία ανάγκη να ρίξω γάντι ώστε κάποιος να
το σηκώσει, αλήθειες είπα, και λαµβάνοντας αφορµή απ’ τις τοποθετήσεις τις αξιόλογες πολλών συναδέλφων για
των οποίων λίγο-πολύ µού απευθύνθηκε και πρόσκληση µιας και πολιτικά ιδεολογικά στέκοµαι κοντά στην
Κυβέρνηση, θα µου δώσετε λίγο χρόνο να υπενθυµίσω κάποια πράγµατα, γιατί αγαπητέ φίλε Θανάση Περδικάρη
δεν έχει σηµασία µόνο τι λέµε και τι κάνουµε σήµερα, αλλά και τι λέγαµε και τι κάναµε χθες και αγαπητέ Αλέξανδρε,
να είσαι βέβαιος ότι πολλοί από εµάς ανεξαρτήτως παραταξιακής συµπεριφοράς και ένταξης, είµαστε πρώτα δίπλα
στο λαό και µετά όλα τ’ άλλα και αυτό το στοιχείο δεν το µονοπωλεί η αριστερά. Πριν λίγα χρόνια λοιπόν µε αφορµή
την πρώτη κατοικία, κάποιος Βουλευτής αγορεύοντας είπε κατά λέξη τα εξής επικαλούµενος µάλιστα την τραγωδία
του Σαίξπηρ «Τον έµπορο της Βενετίας», σύµφωνα µε την οποία ο Αντώνιος συνάπτει δάνειο απ’ τον τοκογλύφο
Σάιλοκ, ο όρος είναι ότι αν δεν εξοφληθεί το χρέος στο επιβεβληµένο χρονικό όριο ο Σάιλοκ θα πάρει µία λίβρα
σάρκας απ’ το οποιοδήποτε µέρος του σώµατος του Αντώνιο ως αντάλλαγµα πληρωµής. Με την εξάντληση του
χρονικού ορίου ο Σάιλοκ αξιώνει να πάρει το συµφωνηθέν τίµηµα της σάρκας του δανειολήπτη αδιαφορώντας για το
ότι ο Αντώνιο θα πεθάνει. Αυτά είπε λοιπόν τότε ο Βουλευτής και επιχειρηµατολογώντας απέναντι στο γεγονός ότι
θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πλέον και να µην παίρνει διαρκώς αναβολή το ζήτηµα του πλειστηριασµού της πρώτης
κατοικίας, είπε ότι διαφωνεί µε την κατανοµή των βαρών και ειδικότερα σε εκείνα που αναφέρονται µεταξύ των
άλλων στα υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Αυτά γίνανε µε αφορµή τη ψήφιση του προϋπολογισµένου το
2013 κατά την οποία ο περί ου ο λόγος Βουλευτής και µε αφορµή ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπήρξε ξεκαθάρισµα
στο ζήτηµα της πρώτης κατοικίας και του πλειστηριασµού καταψήφισε τον προϋπολογισµό όπου αναφερόταν στο
υπουργείο που εποπτεύει τις τράπεζες, δηλαδή το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς επίσης και το υπουργείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εξαιτίας αυτής τους της συµπεριφοράς στη συνέχεια διαγράφηκε.
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Άρα, λοιπόν δεν έχω ανάγκη να αποδείξω τίποτα, καταλαβαίνετε ότι ο Βουλευτής στον οποίο αναφέροµαι
είναι ο Θεόδωρος Σολδάτος, ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Λευκάδας εκείνη την περίοδο.
Έρχοµαι τώρα σ’ αυτά που προτάθηκαν και που λέχθηκαν, δηλώνοντας επίσης ότι πραγµατικά αυτή η
συζήτηση νιώθω ότι οδηγεί σε µία θετική έκβαση και συµµερίζοµαι την άποψη του Μπάµπη Καλού, ότι αν γινότανε
πριν είκοσι ηµέρες στο πόδι θα γινόταν, δε ξέρω αν θα είχε το ίδιο αποτέλεσµα.
Όσον αφορά δε στο ερώτηµα που µου απηύθυνε ο Κώστας ∆ρακονταειδής «ποια θέµατα έφερα» ή «ποια
θέµατα θέλω να φέρω», θέλω να του πω το εξής: Γραµµένα έχω τρία για σήµερα, αλλά είπα να µην καταντήσω τη
σηµερινή συνεδρίαση πολιτική αρένα και καλά έκανα, γιατί διεφάνη ότι υπάρχει πολιτικός πολιτισµός και είναι ένα
στοιχείο που το έχει ανάγκη ο πολίτης της Λευκάδας και όχι µόνο. Έτοιµος ήµουν να ζητήσω ψήφισµα τόσο για τον
προπηλακισµό του Πρύτανη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τον τραµπουκισµό που όλοι
παρακολουθήσαµε πριν από πολύ καιρό, όπως επίσης και µε τα δηµοσιεύµατα κάποιων εφηµερίδων όπως της
Αυγής που µιλούσε για τριάντα πέντε τάφους στις Σέρρες και που αν χρειαζόταν θα άνοιγαν κι άλλοι, βέβαια το
συγκεκριµένο τίτλο έσπευσε να τον πάρει πίσω, πριν δύο µέρες έγινε αυτό κατανοώντας το ατόπηµα ή το χθεσινό·
τον εθελοντισµό να εκλαµβάνεται ως φερετζές του νεοφιλελευθερισµού. Αυτά τα σταχυολογώ επιγραµµατικά και δεν
µπαίνω σε λεπτοµέρειες.
Πραγµατικά λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν µόνο µείζονα πολιτικά ζητήµατα τα οποία πρέπει να
συζητούνται και αν καµία φορά βοηθάµε την κατάσταση· ας αντιπαρέλθουµε κι αυτά διότι κακά τα ψέµατα άλλοι
ειδικότεροι ηµών έχουν τη δυνατότητα και είχαν και το χρόνο και έχουν και το χρέος αν θέλετε της ιδιότητάς τους να
το πράξουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση όπως καταρχήν διατυπώθηκε απ’ τον Πάνο Γληγόρη αλλά και απ’
το Μπάµπη Καλό νωρίτερα περί αποσύρσεως όλων των άρθρων που αφορούν στην πρώτη κατοικία των
δανειοληπτών µε βρίσκει σύµφωνο και την υπερψηφίζουµε. Το ίδιο και την πρόταση περί ιδρύσεως Επιτροπής
(διαπαραταξιακής) η οποία θα αναλάβει τη νοµική προστασία πολιτών όταν έχουν ζήτηµα µε την πρώτη τους
κατοικία. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα µέγιστα που µπορούµε να πράξουµε, συγγνώµη, τα ελάχιστα που µπορούµε να
πράξουµε για τον δοκιµαζόµενο Έλληνα πολίτη, εκείνο όµως τον πολίτη βεβαίως που κατοικεί στις παρυφές της
δικής µας Περιφερειακής Ενότητας, του δικού µας ∆ήµου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Νοµίζω ότι η κουβέντα ήταν καλή. ∆ιαφορετικές απόψεις προφανώς και προσεγγίσεις υπάρχουν,
η κουβέντα ήταν καλή, ακούστηκαν αλήθειες, ακούστηκαν και ψέµατα αλλά αυτό είναι στο παιχνίδι της ζωής θα
έλεγα µε την έννοια ότι συµβαίνει σε πολλά όργανα, άρα δε θα µπορούσε να µη συµβαίνει και στο δικό µας
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μερικοί µπορεί να έκαναν και λάθη εκ παραδροµής, να θεωρούν… …..Κάποιος έχει ανοιχτό
µικρόφωνο και τουλάχιστον εγώ ακούω κουβέντες µέσα. Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, αν µπορούσαν να
κλείσουν τα µικρόφωνα. Έγινε λοιπόν καλή κουβέντα. Εγώ ξαναλέω το εξής (το είπε ο κύριος Γληγόρης, θα το
επαναλάβω, κάποιοι έκαναν πως δεν το άκουσαν): Αφήστε τα νούµερα και τους αριθµούς για τους
πλειστηριασµούς, πλειστηριασµοί γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται στον αιώνα τον άπαντα, όσο υπάρχουν
τράπεζες, όσο υπάρχει αυτό το σύστηµα, όσο υπάρχουν κάποιοι που δεν πληρώνουν… Εποµένως, µε τον όρο
«πλειστηριασµό» µη θέλουµε σώνει και καλά να τον ποινικοποιήσουµε, αυτό έχει µία σηµασία, πλειστηριασµός
πρώτης κατοικίας δεν έγινε, τελεία, παύλα, τελειώσαµε, τέλος. Για έναν πολύ απλό λόγο αποδεικνύεται αυτό, όχι
γιατί το λέω εγώ, µπορώ να λέω ό,τι θέλω εγώ και θα µπορούσα κι εγώ να λέω ψέµατα. Αν ένας τέτοιος είχε γίνει µε
ονοµατεπώνυµο πρώτης κατοικίας, τα κανάλια τα συστηµικά που ανήκουν σε συγκεκριµένο πολιτικό ιδεολογικό
χώρο στο σύνολό τους, θα είχαν κρεµάσει την τότε Κυβέρνηση στα µανταλάκια, δε χρειάζονται άλλα επιχειρήµατα
γι’ αυτό που λέω. Εποµένως, ας είναι µερικοί προσεκτικοί που το παίζουν και ειδήµονες στο συγκεκριµένο κοµµάτι,
εννοώ του Πτωχευτικού Κώδικα.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι: Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ δεν είναι µόνο το ζήτηµα της πρώτης
κατοικίας, είναι ένα απ’ τα κορυφαία ζητήµατα το ζήτηµα της πρώτης κατοικίας. Μπορείτε να αντιληφθείτε το εξής,
ότι για πρώτη φορά προβλέπεται πτώχευση όχι µόνο επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων, τι δεν
καταλαβαίνετε σ’ αυτό; Πόσο πιο λιανά θέλετε να σας το κάνω;
Γληγόρης Παν.: Κώστα, πως θα λειτουργήσει αυτό; Με συγχωρείς, συγγνώµη που σε διακόπτω, χίλια συγγνώµη.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη…
∆ρακονταειδής: Πάνο, σου επιτρέπω να µε διακόψεις αλλά (….)…
Γληγόρης Παν.: Το λέω καλοπροαίρετα, κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείς, δεν το λέω για σχολιασµό Κώστα, µε
συγχωρείς, γι’ αυτό και διέκοψα. Λέω πως θα λειτουργήσει, ειλικρινά, γι’ αυτό. Συγγνώµη…
∆ρακονταειδής: Πως θα λειτουργήσει, το γεγονός ότι ο νόµος (….)…
Γληγόρης Παν.: Πρακτικά λέω.
∆ρακονταειδής: ….έναν άσχετο -που δεν είναι νοµικός εννοώ, δεν είναι νοµικός- ρωτάει πως θα λειτουργήσει η
διάταξη που λέει ότι πτωχεύει και το φυσικό πρόσωπο; Εγώ θα έπρεπε να σας ρωτήσω, όχι να µε ρωτάτε εσείς,
αυτό λέει ο νόµος.
Παρατήρηση νούµερο 2. Αυτά που λέω εγώ δεν τα λένε τα πολιτικά κόµµατα…
∆ήµαρχος: Εγώ δεν ακούω πάντως, δεν ακούω Κώστα, δεν ακούω…
∆ρακονταειδής: Εάν δεν ακούν και οι υπόλοιποι να συµφωνήσω ∆ήµαρχέ µου…
∆ήµαρχος: Τώρα εντάξει, ακούγεσαι.
Πρόεδρος: Τώρα σε ακούµε.
∆ρακονταειδής: Ωραία. Λέω -να επαναλάβω το τελευταίο σηµείο- ότι εγώ θα έπρεπε να ρωτάω τον κύριο Γληγόρη
γι’ αυτό το νοµικό ζήτηµα, όχι να µε ρωτάει ο κύριος Γληγόρης, το φυσικό πρόσωπο πτωχεύει, πρώτη φορά ισχύει
αυτό.
∆εύτερη παρατήρηση. Αυτό που θα πω τώρα δεν το λέω εγώ, το λέει η Γενική Συνοµοσπονδία
Επαγγελµατιών, το λένε οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας -για να απαντήσω και στον κύριο Γληγόρη επ’ αυτού και
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θα όφειλε να το γνωρίζει- και το λένε και δεκάδες άλλοι φορείς, ότι έχουµε τη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους
στην Ελληνική ιστορία. Απ’ αυτό επίσης τι δεν καταλαβαίνετε; Εποµένως, η πρόταση του κυρίου Σολδάτου και αν
την εννοεί έτσι ο κύριος ∆ήµαρχος -δεν το ξέρω, ερωτηµατικό βάζω σ’ αυτό κύριε ∆ήµαρχε, εσείς θα το απαντήσετε
αυτό- να κάνουµε αναφορά µόνο στις διατάξεις ‘περί πρώτης κατοικίας’ είναι εκ του πονηρού και επειδή εδώ δεν
πάµε να παίξουµε συνδικαλιστικά παιχνίδια και τακτικισµούς, αλλά µε πολύ σαφή τρόπο πρέπει να τοποθετηθούµε
απέναντι σε ένα ζήτηµα, ένα ερώτηµα πλανάται πάνω απ’ την αίθουσα της τηλεδιάσκεψης (ας µου επιτραπεί ο
όρος) είτε το θέλουµε, είτε δεν το θέλουµε. Το ερώτηµα είναι ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει
για το αν θα πρέπει να αποσυρθεί ή να ανασταλεί επ’ αόριστον ο συγκεκριµένος νόµος, όλα τ’ άλλα είναι
φιοριτούρες. Η συµπληρωµατική πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου για τη νοµική στήριξη είναι δευτερεύουσας
σηµασίας, δεν την υποτιµώ καθόλου, αλλά σε σχέση µε την πολιτική απόφαση λέω που πρέπει να πάρουµε είναι
δευτερεύουσας σηµασίας, εγώ την υιοθετώ ως συµπληρωµατική πρόταση αλλά το ερώτηµα -ξαναλέω- είναι ένα και
µοναδικό και το ερώτηµα αυτό πάει προς όλους. Ας κρατήσει ο καθένας την εκτίµηση που έχει για το πως φτάσαµε
ως εδώ ως χώρα, αν φταίει τούτη η Κυβέρνηση, η προηγούµενη ή η πιο προηγούµενη, εγώ δεν µπήκα σ’ αυτό το
τρυπάκι καθόλου και καλούµαστε µέσα σε πέντε γραµµές να πούµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο πολιτικά και να
σηκώσουµε το χέρι µας αν θέλουµε αυτός ο νόµος να -δεν είναι τυχαίες οι λέξεις που λέω- αποσυρθεί ή να
ανασταλεί επ’ αόριστον, συγκεκριµένη διατύπωση.
Άρα, η πρότασή µας -και τελείωσα Πρόεδρε- είναι: Σε όποια απ’ τις δύο διατυπώσεις θέλει το σώµα είτε να
αποσυρθεί ο νόµος, είτε να ανασταλεί επ’ αόριστον, να αναβληθεί επ’ αόριστον, χρησιµοποιώ διαφορετικές φράσεις
για να δούµε σε ποια απ’ όλες µπορεί να συναινέσουµε γι’ αυτό τις λέω, εµάς η γνώµη µας είναι καθαρή, να
αποσυρθεί, τέλος. Όποια θέλετε όµως απ’ τις τρεις αυτές φράσεις να µπει συµπληρωµατικά -άλλωστε δε λέω κάτι
καινούργιο, το είπα και στην πρωτολογία µου πριν µιλήσει κανείς γι’ αυτό ως τελική πρόταση- να προστεθεί σ’ αυτό
και η συµπληρωµατική πρόταση του ∆ηµάρχου ως σκέλος δύο που αφορά τη στήριξη κάθε πολίτη της Λευκάδας
που θίγεται για την πρώτη κατοικία πάντα και τη διατύπωση που χρησιµοποίησε ο ∆ήµαρχος, δεν έχω καµία
αντίρρηση, την οποία µετράω και µε βάση αυτές τις πέντε-έξι γραµµές να συµφωνήσουµε όλοι, για τις αιτίες, αν
φταίει ετούτος περισσότερο ή ο άλλος λιγότερο εδώ θα αποδείξουµε εάν θέλουµε να σταθούµε δίπλα στην κοινωνία
και να παράγουµε αποτέλεσµα, διότι εάν πάµε µε τρία κείµενα, δεν παρθεί καµία απόφαση ή παρθεί µία απόφαση
«σούπα»· στο τέλος κάποιοι απ’ τους πολίτες -δε ξέρω για όλους- εµάς θα δείχνουν ότι δεν µπορέσαµε να
συνεννοηθούµε για το αυτονόητο που το αυτονόητο είναι ότι αυτός ο νόµος πτωχεύει κόσµο.
Αυτή είναι η πρότασή µας και µ’ αυτή θα πάµε και στη ψηφοφορία. Φυσικά θα ακούσω κάθε βελτιωτική
πρόταση που µπορεί να υπάρχει επί της συγκεκριµένης.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι σ’ αυτά που είπα στην πρωτολογία µου, ένα
µονάχα, αυτό, στο να γίνει µία προσπάθεια, να κατατεθεί µία κοινή απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως ψήφισµα
και να µη ξεχάσω να αναφέρω ότι αυτή η απόφαση πρέπει να διαβιβαστεί στο Βουλευτή, στα αρµόδια Υπουργεία
και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού ή οτιδήποτε, δηλαδή δεν είναι ένα κείµενο το οποίο θα αναρτηθεί απλώς στο
site του ∆ήµου ή στα Λευκαδίτικα sites.
Από κει και πέρα, αναµένω τα τελικά κείµενα όπως σας είπα, δε ξέρω του κυρίου ∆ρακονταειδή αν
παραµένει το ίδιο ή είπε πως θα φτιάξει ένα πιο µικρό, απ’ ό,τι κατάλαβα απ’ την πλευρά της Λαϊκής Συσπείρωσης
και του κυρίου Ζαβιτσάνου Πέτρου εµµένουν στο αρχικό τους, οπότε περιµένω την τελική διαµόρφωση των
κειµένων…
∆ρακονταειδής: Συγγνώµη Πρόεδρε. Κύριε Γληγόρη, το κείµενο είναι έξι γραµµές που πρότεινα εγώ, δεν είναι το
αρχικό κείµενο και είναι όπως το περιέγραψα στο τέλος της οµιλίας µου, στην κατάληξή µου.
Γληγόρης Κων.: Εάν διαµορφωθεί ναι.
∆ρακονταειδής: Τώρα το φραστικό είναι λεπτοµέρεια, την ουσία…
Γληγόρης Κων.: Ναι, ωραία (…)…
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Εγώ θα επαναλάβω το γεγονός ότι για τους λόγους που εξήγησα και πιο πριν θα παραµείνουµε στο
συγκεκριµένο ψήφισµα και νοµίζω είναι το ελάχιστο που µπορεί να αποτυπώσει την κατάσταση και να µου
επιτραπεί ένα πολύ σύντοµο σχόλιο. Το γεγονός ότι ναι µεν επί Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεν έγινε πλειστηριασµός
πρώτης κατοικίας, όµως επί ΣΥ.ΡΙΖ.Α. νοµοθετήθηκαν όλες οι απαιτήσεις των τραπεζών για να έχουµε σήµερα
πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας και ποινικοποιήθηκε -όπως ειπώθηκε και προηγουµένως απ’ άλλο συνάδελφο
∆ηµοτικό Σύµβουλο- το να απαιτείς να µην πάρουν τα σπίτια απ’ τη λαϊκή οικογένεια, αυτά γίνανε επί ΣΥ.ΡΙΖ.Α..
Τώρα, προφανώς και το ζήτηµα δεν είναι ένα άρθρο του νόµου, δηλαδή αυτό που αφορά τον πλειστηριασµό
πρώτης κατοικίας για τη συγκεκριµένη διαχείριση χρεών και είναι όλη η φιλοσοφία, όλος ο νόµος που πρέπει να
παρθεί πίσω. Αν θέλουµε να έχουµε -όπως ειπώθηκε- και αποτέλεσµα. Επειδή όµως -ξαναλέω- το ζήτηµα είναι τι
θα πούµε στην κοινωνία της Λευκάδας, δεν µπορούµε να κρύψουµε το πως φτάσαµε µέχρι εδώ και δε µιλάω για
την εξέλιξη απ’ τις απαρχές του καπιταλιστικού συστήµατος εδώ και τριακόσια χρόνια, µιλάω γι’ αυτά που
διαµόρφωσαν άµεσα τη σηµερινή κατάσταση, αυτό είναι το ζητούµενο και πρέπει να το πούµε στους πολίτες της
Λευκάδας. Γι’ αυτό και επιµένουµε στο συγκεκριµένο ψήφισµά µας. Τώρα, τα υπόλοιπα µπορούµε να τα
συζητήσουµε και νοµίζω ότι η πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου πρέπει να είναι δεδοµένη και εκτός αυτής της
συζήτησης του ψηφίσµατος, γιατί όπως σωστά ειπώθηκε είναι τι θα πούµε για το συγκεκριµένο νόµο. Η
συγκεκριµένη δηλαδή νοµική οµάδα υποστήριξης, πρέπει ο ∆ήµος να σταθεί στο πλευρά των δηµοτών του ούτως ή
άλλως και αγωνιστικά και νοµικά αν παίρνει κάπου νοµικής υποστήριξης το πράγµα (…). Αυτές οι αιτήσεις
καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Καταρχήν στον καλό φίλο και συνάδελφο κύριο Γληγόρη Χρήστο, να απαντήσω ότι να µη στέκεται
στην πρώτη κατοικία, να του θυµίσω ότι γίνανε πάρα πολλές κατασχέσεις καταθετικών λογαριασµών και µιλάµε για
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πολύ µικρότερης αξίας, από ένα σπίτι πρώτης κατοικίας, πάρα πολλά µπλοκαρίσµατα λογαριασµών και
κατασχέσεις 3, 4, 5 και 8.000,00 ευρώ και έµενε κόσµος µε ό,τι λεφτά είχε στο σπίτι, 100,00 ευρώ; 100, µ’ αυτά
έµενε ο κόσµος.
Λοιπόν, απ’ την πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου -η οποία βέβαια δεν έχουµε καταλήξει ακριβώς στη
διατύπωση- δε φαίνεται ξεκάθαρα αν είµαστε υπέρ ή κατά του νόµου. Ναι εντάξει, λέµε αναστολή έναντι της
προθεσµίας, αυτό µπορεί να ειπωθεί και για λόγο… Ούτως ή άλλως να γίνει γιατί µπορεί η πανδηµία και η κρίση
του κορωνοϊού να συνεχιστεί, οπότε µπορεί απ’ την Κυβέρνηση να το πει αυτό και µία σύσταση Επιτροπής που
εντάξει, θα στηρίζει τον κόσµο, δηλαδή δε φαίνεται εάν ο ∆ήµος παίρνει ξεκάθαρα θέση, αν καταδικάζει ή όχι το
νόµο. Και ξέρετε κάτι; Όταν δεν καταδικάζεις κάτι, τότε µάλλον φαίνεται να γέρνεις προς το υπέρ. Αυτή είναι
προσωπική µου εκτίµηση, κάποιος άλλος µπορεί να έχει κάτι διαφορετικό. Επειδή λοιπόν ειπώθηκε, να ξεφύγουµε
έτσι από κοµµατικές γραµµές και επειδή δε θα πρέπει να κρυβόµαστε και πίσω απ’ το δάχτυλό µας και επειδή έχω
δείξει εδώ µέσα ότι προτιµώ ένα ψήφισµα να έχει όσο το δυνατόν τη µεγαλύτερη συναίνεση, εγώ λοιπόν προτείνω
στην πρόταση του ∆ηµάρχου το εξής, να µπει λοιπόν η εξής πρόταση, να ξεκινάει µάλλον το ψήφισµα έτσι, πολύ
απλά. «Το ∆.Σ. Λευκάδας καταδικάζει το νόµο του Πτωχευτικού Κώδικα που ψήφισε η Κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας και προτείνει άλφα, βήτα, γάµµα, δέλτα… Αυτά που τα είπε ο κύριος ∆ήµαρχος ή ότι άλλο υπάρξει.»
Σε ένα τέτοιο ψήφισµα και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, (….) δηλαδή «το ∆.Σ. Λευκάδας καταδικάζει το νόµο περί
Πτωχευτικού Κώδικα που ψήφισε η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και προτείνει κ.λπ., κ.λπ.» να µπει σε
ψηφοφορία (….). Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Να είστε καλά κύριε Ζαβιτσάνο. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να ξαναπεί ο κύριος ∆ρακονταειδής γιατί είπε δύο, τρία διαφορετικά, εγώ
ειλικρινά δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς προτείνει ο κύριος ∆ρακονταειδής τελικώς. Θα ‘θελα να επαναλάβει την
τελική πρότασή του για να ξέρουµε τι θα κάνουµε, γιατί πρέπει να προχωράµε κιόλας λίγο.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, την τελική πρόταση ακριβώς.
∆ρακονταειδής: Είµαι πολύ σαφής και ήµουν ο πρώτος που έκανα προσπάθεια και δεν κάνουµε εδώ πέρα επαναλαµβάνω- συνδικαλιστικές τρίπλες, ούτως ώστε να βγει ένα κείµενο που να εκφράζει όσο το δυνατόν τη
µεγαλύτερη πλειοψηφία στο Συµβούλιο και είπα να είναι ένα κείµενο δέκα γραµµών, οκτώ, έξι, πέντε. Πρότεινα
λοιπόν τα εξής απ’ την πρωτολογία µου, τα επαναλαµβάνω, απλώς στη δευτερολογία µου έβαλα δύο φράσεις
διαφορετικές, είτε απόσυρση, είτε αναστολή επ’ αόριστον για να βοηθήσω σε συναινετικό κείµενο. Εποµένως, όχι
παιχνιδάκια σ’ αυτά που λέω, είµαι σαφής και είναι καταγεγραµµένα.
Προτείνω λοιπόν, υιοθετώντας και την πρόταση του κυρίου Ζαβιτσάνου να µπει στην κορυφή του κειµένου
και το κείµενο να είναι το εξής: «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας ύστερα από συζήτηση µπλα, µπλα κ.λπ. -αυτά
δε χρειάζεται να τα λέµε εδώ µέσα, θα γραφτούν- καταδικάζει -εγώ δέχοµαι δηλαδή τη συµπληρωµατική πρόταση
του κυρίου Ζαβιτσάνου- τον Πτωχευτικό Νόµο. Ένα.
∆εύτερον. Ζητά την απόσυρση ή την επ’ αόριστον αναστολή του νόµου. Την απόσυρση ή την επ’ αόριστον
αναστολή του νόµου.
Τρίτον. Ο ∆ήµος Λευκάδας σε περίπτωση… Και εδώ θέλει προσοχή στη διατύπωση και ακούστε µε, όταν
λες «θα δώσουν νοµική στήριξη» πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι εννοείς, είναι λάθος ο όρος «νοµική στήριξη», είναι
«νοµικές συµβουλές» ο σωστός όρος. Ο ∆ήµος Λευκάδας δηλαδή εάν έχουµε πενήντα περιπτώσεις, εάν
προχωρήσει αυτό το πράγµα, αυτός ο Πτωχευτικός Νόµος εάν προχωρήσει και βρεθούν είκοσι, τριάντα, πενήντα
περιπτώσεις στη Λευκάδα, δε σηµαίνει ότι ο ∆ήµος της Λευκάδας δίνει το δικηγόρο ή τους δικηγόρους -όποιους έχει
τέλος πάντων- για να στηρίξουν νοµικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας το θιγέντα, τον πληγέντα µάλλον (γιατί
πληγέντες θα είναι), αλλά ότι δίνει νοµικές συµβουλές. Σ’ αυτό όµως είναι ένα ζήτηµα που εφόσον έχετε διαφορετική
αντίληψη εµείς είµαστε ανοιχτοί.
Κλείνοντας λοιπόν λέω: Σηµείο πρώτο, καταδικάζουµε το περιεχόµενο του συγκεκριµένου νόµου (του
Πτωχευτικού, είπε την ακριβή διατύπωση ο κύριος Ζαβιτσάνος). ∆εύτερον. Ζητούµε την απόσυρση ή την επ’
αόριστον αναστολή του νόµου για τους λόγους που εξήγησα προηγουµένως και τρίτο σηµείο, αυτό που διατύπωσε
ο ∆ήµαρχος, για τη στήριξη ή τις νοµικές συµβουλές που µπορούµε να δίνουµε στους πληγέντες απ’ τη µεριά του
∆ήµου. Αυτό είναι, αυτό είναι δέκα γραµµές όλο µαζί, δεν είναι παραπάνω. Σ’ αυτό να σταθούµε, το τελικό κείµενο,
εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα εφόσον συµφωνήσουµε να αναλάβει ο ∆ήµαρχος -κι απλά να µας το πει και εµάς
στους επικεφαλής να του ρίξουµε µία µατιά- να το συντάξει, κανένα πρόβληµα. Αυτό στηρίζουµε εµείς, αυτό είναι το
κείµενο που θα ψηφίσουµε.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα και στην πρωτολογία µου θεωρώ ότι θα πρέπει να είµαστε χρηστικοί και
ωφέλιµοι στους δηµότες. Υπάρχει ένας νόµος ο οποίος και κατά την άποψή µου αλλά και κατά την άποψη σχεδόν
της πλειοψηφίας για να µην πω όλων των ∆ηµοτικών Συµβούλων που πήραν το λόγο, είναι σε πολλά απ’ τα σηµεία
του κατακριτέος. Όλοι εντοπίσαµε το πολύ µεγάλο ζήτηµα που αυτό είναι το κυρίαρχο και κατά την άποψή µου της
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Θεωρώ ότι για να µην είναι ένα ψήφισµα το οποίο θα πάει στον κάλαθο των
αχρήστων, αλλά να έχει κάποιος να το διαβάσει και να έχει και µία πρακτική εφαρµογή απ’ την πλευρά τη δική µου
εµµένω στην πρόταση την οποία κατέθεσα θεωρώντας ότι θα βρίσκονταν ένα σηµείο επαφής και µε όλες, αν όχι
όλες τις περισσότερες δηµοτικές παρατάξεις που οµονοήσαµε και συµφωνήσαµε σχετικά µε την πρώτη κατοικία
που οµονοήσαµε και συµφωνήσαµε σχετικά µε την πρώτη κατοικία και µε την αναστολή των πλειστηριασµών για
ης
ης
ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εγώ είχα γράψει «πέραν την 21 /12 », να το κάνουµε «επ’ αόριστον αναστολή»;
∆εν έχω θέµα σ’ αυτό, αλλά µέχρι εκεί όµως, αν θέλετε µπορώ να επαναλάβω την πρόταση την τελική…
Πρόεδρος: Να επαναλάβετε.
ης
ου
∆ήµαρχος: …..ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ζητάµε την πέραν της 21 /12 του ’20 αναστολή των πλειστηριασµών
πρώτης κατοικίας που προβλέπεται απ’ το νόµο 4738/20 «ρύθµισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας και
άλλες διατάξεις.» ∆εύτερον. Στην περίπτωση που ο εν λόγω νόµος τεθεί σε ισχύ να εφαρµοστεί απ’ το ∆.Σ., το
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άρθρο 75 του νόµου 4555/2018 «περί σύστασης επιτροπής» η ανάληψη πρωτοβουλιών νοµικής υπεράσπισης
δηµοτών µας µε κίνδυνο απώλειας της πρώτης κατοικίας τους, απ’ τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου σε συνεργασία
και µε το ∆ικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Θεωρώ ότι αυτή η πρόταση µπορεί
να τύχει ευήκοων ώτων και απ’ τους αποδέκτες και να χτυπήσουν και κάποια καµπανάκια. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι
λέγονται από -χωρίς να είναι κατακριτέο αυτό- µία διάθεση καταδίκης µεν και νοµίζω όλοι είπαµε ότι έχει τρωτά
σηµεία το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά όταν είναι ψηφισµένος ένα νόµος δεν προσθέτουµε κάτι παραπάνω.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε, οπότε καταλάβαµε… Ο κύριος Σολδάτος δε µίλησε, σωστά κύριε Σολδάτε;
Σολδάτος Θ.: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα ζητείται η απόσυρση ολόκληρου του νόµου, δηλαδή κάποιοι εκ των
παρόντων είναι σαν να µου δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τα 270 τόσα άρθρα που έχει αυτός ο νόµος και ζητάνε να
αποσυρθούν τα πάντα. Αυτό λοιπόν το «όχι σε όλα», αυτή η ισοπέδωση ας πούµε των καλών, των κακών και των
µετρίων άρθρων (αν µπορώ να δώσω ένα χαρακτηρισµό βαρύτητας) µε βρίσκει αντίθετο εκ των πραγµάτων και εν
πάση περιπτώσει η επιχειρηµατικότητα είναι ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να το δούµε και να το προασπίσουµε. ∆ε
θέλω να πω κάτι περισσότερο τώρα γιατί ανοίγω καινούργιο κεφάλαιο, κάποια άλλη στιγµή ενδεχοµένως που εσείς
τα θεωρήσετε χρήσιµα είµαι έτοιµος να σας πω τις απόψεις µου, µιας και διατελώ δεκαετίας το ελεύθερο επάγγελµα
και θα ‘θελα παρακαλώ αυτό να το συνειδητοποιήσουν όσοι έχουν να κάνουν µε το ελεύθερο επάγγελµα και να µην
εξισώσουν καταστάσεις προς τα κάτω όταν θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ περιπτώσεων.
Λοιπόν, το θέµα της πρώτης κατοικίας είναι ένα θέµα κοινωνικό, είναι θέµα κοινωνικής ευαισθησίας. Εγώ
ξεκαθαρίζω, ήρθα µε πρόθεση και η παράταξή µου µέσα από κουβέντα που κάναµε να µη ψηφίσουµε τα
ψηφίσµατα τα οποία µας προτάθηκαν. Η παρέµβαση του ∆ηµάρχου αρχικώς αλλά και κυρίως του Πάνου Γληγόρη,
µέλους της παράταξής µας, µε τον οποίο είχαµε τώρα επικοινωνία εµείς µεταξύ µας, γιατί όπως ξέρετε, παράλληλα
µε το Webex µπορούµε να µιλήσουµε µεταξύ µας και µε messenger και µε άλλα µέσα, νιώθουµε ότι είναι η
καλύτερη δυνατή λύση.
Λοιπόν, αναστολή των άρθρων που αφορούν στην πρώτη κατοικία, ένα. ∆εύτερον. Νοµική στήριξη µέσα
από Επιτροπή η οποία θα συστηθεί απ’ το ∆ήµο µας. Οι προτάσεις του ∆ηµάρχου και του κυρίου Γληγόρη µας
βρίσκουν σύµφωνους, είναι και πρόταση της παράταξής µας και µένουµε εκεί.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Σολδάτο. Απ’ ό,τι καταλάβατε έχουµε τρία ψηφίσµατα. Έχουµε πρώτον, αυτό που
κατέθεσε ο κύριος ∆ήµαρχος. Αυτό που κατέθεσε ο Κώστας ∆ρακονταειδής, το δεύτερο, το ανανεωµένο και το
ψήφισµα της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Οπότε θα βάλω σε ψηφοφορία και τα τρία ψηφίσµατα. Για λόγους δεοντολογίας, επειδή η εισήγηση ήταν
του κυρίου ∆ρακονταειδή, θα βάλω πρώτα το ψήφισµα του κυρίου ∆ρακονταειδή. Υπέρ του ψηφίσµατος του κυρίου
∆ρακονταειδή, θα αναφέρω ονοµαστικά. Ο κύριος Τσιρογιάννης.
Τσιρογιάννης: Κατά.
Πρόεδρος: Η κυρία Κατωπόδη.
Κατωπόδη: Κατά κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βικέντιος.
Βικέντιος: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Τυπάλδος.
Τυπάλδος: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λύγδας.
Λύγδας: Κατά.
Πρόεδρος: Ρόκκος Στυλιανός, κατά. Ο κύριος Λιβιτσάνος.
Λιβιτσάνος: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Κονιδάρης.
Κονιδάρης: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Αργυρός.
Αργυρός: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος.
Σολδάτος Θ.: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης.
Γληγόρης Παν.: Κατά.
Πρόεδρος: Η κυρία Μαργέλη.
Μαργέλη: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζουριδάκης.
Ζουριδάκης: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος.
Γαζής Αναστ.: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σκληρός.
Σκληρός: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος.
Σολδάτος Γεωργ.: Κατά.
Πρόεδρος: Η κυρία Βλάχου.
Βλάχου: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γιαννιώτης.
Γιαννιώτης: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γιαννούτσος, απών. Ο κύριος ∆ρακονταειδής.
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∆ρακονταειδής: Υπέρ. ….Με λάθος τρόπο τη διαδικασία Πρόεδρε, αλλά τώρα ας µην το ανοίξουµε αυτό. Είναι
λάθος ο τρόπος που γίνεται η διαδικασία της ψηφοφορίας, δε γίνεται έτσι, αλλά ας συνεχίσετε τώρα αφού το
ξεκινήσατε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος.
Σέρβος: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης.
Περδικάρης: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Χαλικιάς.
Χαλικιάς: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος.
Γληγόρης Χρ.: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, εγώ όπως δήλωσα και στην αρχή, για τη διαδικασία έχει δίκιο ο κύριος
∆ρακονταειδής, δεν πειράζει, δε θα διακόψετε τη διαδικασία, αφού δεν καταφέραµε ως σώµα να συνεννοηθούµε για
να βγάλουµε ένα κοινό, µία οµόφωνη απόφαση που ουσιαστικά -θέλω να γραφτεί στα πρακτικά- αυτό που πρέπει
να καταλάβουµε ως σώµα είναι η απόλυτη προστασία του δικαιώµατος στην πρώτη κατοικία και το ακατάσχετο
αυτής, έτσι; ∆εν κατεβάζω ούτε πρόταση, ούτε µπαίνουµε στη διαδικασία οποιαδήποτε άλλη, απλώς παρακαλώ τον
πρακτικογράφο να σηµειωθεί στα πρακτικά και δε ψηφίζω κανένα απ’ τα τρία ψηφίσµατα.
Πρόεδρος: ∆ηλώνετε παρών δηλαδή;
Γληγόρης Κων.: Ναι, αλλά θα ήθελα να γραφτεί στα πρακτικά ότι ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν καταφέραµε αυτό το
πράγµα, να προστατεύσουµε το δικαίωµα στην πρώτη κατοικία και το ακατάσχετο αυτής.
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη.
Κωνσταντινίδη: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Μελάς. Ο κύριος Γαζής Νικόλαος. Ο κύριος Γαζής;
Ειδικός Γραµµατέας: ∆ε συµµετέχει, το είπε. ∆ε συµµετέχει ο Γαζής αλλά η σωστή διαδικασία είναι: Ρωτάµε κάθε
∆ηµοτικό Σύµβουλο ποιο απ’ τα τρία ψηφίζει, (….)…
Πρόεδρος: Θα τα κάνω και τα τρία Νίκο.
Ειδικός Γραµµατέας: (…..) έξι φορές;
Πρόεδρος: Μπορούν να ψηφίσουν όσες φορές θέλουν, έχουν δικαίωµα, τα ψηφίσµατα ψηφίζονται κατά σειρά.
Ειδικός Γραµµατέας: (…)…
Πρόεδρος: Με ακούει ο Γαζής Νίκος; ∆εν ακούει.
Ειδικός Γραµµατέας: Αφού το είπε ο άνθρωπος πως δε συµµετέχει στα ψηφίσµατα, το έχει πει.
Πρόεδρος: ∆ε συµµετέχει. Ο κύριος Βερροιώτης Ευάγγελος.
Βερροιώτης: Κατά κύριε Πρόεδρε, αν κι εγώ συµφωνώ µ’ αυτό που έχουν πει, για το ο καθένας να ψηφίσει αυτό
που θέλει. Εν πάση περιπτώσει, κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Βεροιώτης: Κατά σ’ αυτή την πρόταση.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος.
Ζαβιτσάνος: Κατά.
Πρόεδρος: Υπέρ του ψηφίσµατος του κυρίου ∆ηµάρχου, όπως το κατέθεσε, µαζί µε τη σύµφωνη γνώµη του κυρίου
Σολδάτου. Ο κύριος Τσιρογιάννης.
Τσιρογιάννης: Υπέρ.
Πρόεδρος: Η κυρία Κατωπόδη.
Κατωπόδη: Υπέρ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βικέντιος.
Βικέντιος: Υπέρ της πρότασης.
Πρόεδρος: Ο κύριος Τυπάλδος.
Τυπάλδος: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ρόκκος Στυλιανός, κατά. Ο κύριος Λύγδας.
Λύγδας: Υπέρ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λιβιτσάνος.
Λιβιτσάνος: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Κονιδάρης.
Κονιδάρης: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Αργυρός.
Αργυρός: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος.
Σολδάτος Θ.: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης.
Γληγόρης Παν.: Υπέρ.
Πρόεδρος: Η κυρία Μαργέλη. Η κυρία Μαργέλη µε ακούει; Ο κύριος Ζουριδάκης. Ο κύριος Ζουριδάκης; ∆εν
ακούνε. Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος.
Μαργέλη: Υπέρ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος.
Γαζής Αναστ.: Υπέρ.
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Πρόεδρος: Ο κύριος Σκληρός.
Σκληρός: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος.
Σολδάτος Γεωργ.: Υπέρ.
Πρόεδρος: Η κυρία Βλάχου.
Βλάχου: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γιαννιώτης.
Γιαννιώτης: Υπέρ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γιαννούτσος, απών. Ο κύριος ∆ρακονταειδής κατά. ….Τα λέω εγώ κύριε ∆ρακονταειδή, έ; Ο
κύριος Σέρβος. Ο κύριος Σέρβος είπα.
Σέρβος: Κατά. Ψήφισα στο προηγούµενο.
∆ήµαρχος: Έ δε γίνεται, κύριε Πρόεδρε, να ψηφίσει και τα δύο.
Πρόεδρος: Εννοείται. Ο κύριος Περδικάρης κατά. Ο κύριος Χαλικιάς.
Περδικάρης: (…) Πρόεδρε, τι κατά; Εγώ ψήφισα ένα υπέρ, τι σηµαίνει «ψηφίζω κατά στ’ άλλα»; Αυτό δεν το
καταλαβαίνω, είναι µία δικιά σας εφεύρεση, µε συγχωρείτε, (…)…
Πρόεδρος: (…..), ψηφίζουµε τα τρία ψηφίσµατα. Η κυρία Κωνσταντινίδη… Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος.
Γληγόρης Χρ.: Εγώ δεν έχω ψήφο κύριε Πρόεδρε;
Πρόεδρος: Είπα «Γληγόρης Χρήστος».
Γληγόρης Χρ.: Με παρακάµψατε.
Πρόεδρος: Είπα «Γληγόρης Χρήστος».
Γληγόρης Χρ.: Συγγνώµη, δεν το άκουσα. Θα ήταν πολύ ωραίο να τοποθετηθούµε όµως γιατί ψηφίζουµε υπέρ και
γιατί ψηφίζουµε κατά. Να ρωτήσουµε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους τι ακριβώς ψηφίζουν αυτή τη στιγµή.
Πρόεδρος: (….) ψηφίσανε το ψήφισµα που ακούστηκε απ’ τον κύριο ∆ήµαρχο, µε αυτούς τους όρους, τα στοιχεία
που έβαλε ο κύριος ∆ήµαρχος.
Γληγόρης Χρ.: Την ουσία λέω κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι λέω.
Πρόεδρος: Η ουσία…
Γληγόρης Παν.: Στην πορεία. Η ουσία στην πορεία.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος παρών. Η κυρία Κωνσταντινίδη.
Κωνσταντινίδη: Κατά κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Μελάς, απών. Ο κύριος Γαζής Νικόλαος (.). Ο κύριος Λάζαρης.
Ο κύριος Βερροιώτης Ευάγγελος; Κατά. Ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Βεροιώτης: Κατά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος.
Ζαβιτσάνος: Κατά.
Πρόεδρος: Είναι και το ψήφισµα της Λαϊκής Συσπείρωσης. Εκτός απ’ τους κ.κ. Βερροιώτη Ευάγγελο, Βεροιώτη
Αλέξανδρο, Ζαβιτσάνο Πέτρο και Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα που δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν, υπάρχει κάποιος άλλος;
Οµιλητής: (…..)…
Πρόεδρος: ∆εν ακούω ποιος µιλάει. Στο τρίτο ψήφισµα είναι: Η κυρία Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα υπέρ, ο κύριος
Βερροιώτης Ευάγγελος υπέρ, ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος υπέρ, ο κύριος Ζαβιτσάνος υπέρ, όλοι οι άλλοι κατά.
Κύριε Νίκο Ζαβιτσάνο, θα µας πείτε τα αποτελέσµατα; (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ο Ζουριδάκης δεν
απάντησε.
Οµιλητής: Προσπαθεί τώρα.
Πρόεδρος: ∆εν τον βλέπω το Ζουριδάκη.
Κωνσταντινίδη: Εν τω µεταξύ, κύριε Πρόεδρε, ο ήχος; ∆ε ξέρω, εγώ δεν ακούω όλους τους συναδέλφους και
υπάρχουν διακοπές. Συµβαίνει σε πολλούς;
Οµιλητής: Ο Ζουριδάκης είναι στην οθόνη.
Πρόεδρος: Εγώ σας ακούω όλους. Ο Ζουριδάκης δεν υπάρχει στο σύστηµα.
Οµιλητής: (…) και προσπαθεί να µιλήσει.
Πρόεδρος: ∆εν µπορώ, δεν τον βλέπω στο σύστηµα, δηλαδή πώς να µιλήσει; Σωστά τα λέει ο Ζουριδάκης, αλλά
εγώ δεν τον βλέπω στο σύστηµα, να πω «ναι», «όχι» ή «κατά», για να (…) η πρότασή του. Σας παρακαλώ να
κλείσετε τα µικρόφωνα. Κύριε Νίκο Ζαβιτσάνο, θα µας πείτε τα αποτελέσµατα;
Ειδικός Γραµµατέας: ∆εκαεπτά (17) υπέρ της πρότασης του ∆ηµάρχου, ο Ζουριδάκης δεν (….), δεκαεπτά (17).
Επί της πρότασης του κυρίου ∆ρακονταειδή είναι πέντε (5) υπέρ…
Πρόεδρος: ∆εκαεπτά (17) υπέρ του ψηφίσµατος του κυρίου ∆ηµάρχου, πέντε (5) υπέρ του κυρίου ∆ρακονταειδή…
Ειδικός Γραµµατέας: Τέσσερα (4) υπέρ της Λαϊκής Συσπείρωσης. Αυτά έχω εγώ, δεν έχω κάτι άλλο.
Πρόεδρος: Προχωράµε.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, ο Ευτύχης Ζουριδάκης πάντως έχει την κάµερα ανοιχτή (…).
Πρόεδρος: (…) στο σύστηµα.
∆ήµαρχος: Τον βλέπεις σίγουρα, αφού τον βλέπουµε και εµείς.
(…..ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζουριδάκης;
(…..ασαφής διάλογος…..)
Πρόεδρος: ∆εν µπορώ να µιλήσω, πες µου τι ψηφίζεις;
Ζουριδάκης: (….Εκτός µικροφώνου…..) (………..).
Πρόεδρος: Οκέι. Κύριε Ζαβιτσάνο, ψήφισε και ο Ζουριδάκης µέσω τηλεφώνου, µέσω ανοιχτής ακρόασης.
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Ειδικός Γραµµατέας: Εντάξει, εντάξει.
Ζαβιτσάνος: Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν είχα ήχο πριν, ψηφίζω της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Πρόεδρος: Ναι, αυτό καταγράψαµε.
Ζαβιτσάνος: Καλώς, ευχαριστώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 182/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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