ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 24/2021
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
ήρθε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.:10969/19-2-2021 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/20-2-2021),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
με αρ. πρωτ. 9181/22-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Γληγόρης Παναγιώτης
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
αν και κλήθηκαν νόμιμα)
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Αργυρός Νικόλαος
7
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σκληρός Φίλιππος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Γιαννιώτης Παναγιώτης
15
16
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
16
17
Σέρβος Κωνσταντίνος
17
18
Περδικάρης Αθανάσιος
18
19
Χαλικιάς Ευάγγελος
19
20
Γληγόρης Χρήστος
20
21
Γληγόρης Κωνσταντίνος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιμος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Λάζαρης Απόστολος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
29
30
Βλάχου Ειρήνη
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, συμμετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, 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:
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Οι Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Σαρανταένας Ιωάννης, Σκληρός Φίλιππος, Βλάχου Ειρήνη, Χαλικιάς Ευάγγελος,
ου
Μελάς Γεράσιμος, Γαζής Νικόλαος και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2
θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, επέστρεψε στην τηλεδιάσκεψη, πριν από την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Γαζής Αναστάσιος, Γληγόρης Κων/νος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν από την
ου
τηλεδιάσκεψη κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4 θέματος της Η.Δ.
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.Δ. της αρ. 3 Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου:
Ενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση COVID-19, στη Λευκάδα.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
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Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώμα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.7
του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του
άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του
προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία
των πραγματικά παρόντων μελών του, κατά την ψηφοφορία, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Στη συνέχεια είπε: «Το ανωτέρω θέμα θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα και αφορά στην επιδημιολογική κατάσταση COVID-19, στη Λευκάδα.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

την εισήγηση του προέδρου

την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
και από τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019

το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην επιδημιολογική κατάσταση COVID-19, στη Λευκάδα.

Η συζήτηση του θέματος έχει ως εξής σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:
Δήμαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, κοιτάξτε δεν είναι ότι το έθεσε ο Δήμαρχος, νομίζω ότι
αυτονοήτως θα συζητιούνταν το ζήτημα, εκφράζοντας όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό,
ασχέτως αν υπήρχε έγγραφο αίτημα ή αν θα λεγόταν στις ερωτήσεις τους ή οτιδήποτε άλλο.
Συνάδελφοι, περνώντας ακριβώς ένας χρόνος απ’ την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος κορωνοϊού στην Ελλάδα
συνέπεσε αυτό το χρονικό σημείο με τη σημερινή ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κυρίου Χαρδαλιά για την
αλλαγή του επιπέδου στο χάρτη της υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας απ’ τη λοίμωξη του Covid-19, όπου απ’ το επίπεδο
Α -που ήταν το καλύτερο- της επιτήρησης, μετά απ’ τη νέα κατηγοριοποίηση, γιατί όλοι θυμάστε ότι στο παρελθόν υπήρχαν
τέσσερις ζώνες, άλλαξαν, έγιναν δύο, στην πορεία άλλαξαν και έγιναν τρεις, δεν έχει σημασία, ότι απ’ το καλύτερο επίπεδο που
ήταν της επιτήρησης μεταφερθήκαμε στο επίπεδο Β, του αυξημένου κινδύνου. Για να έχουν μία σωστή ενημέρωση και οι
ακροατές μας καθότι βλέπουν «κόκκινο» και στο παρελθόν το «κόκκινο» ήταν το πιο δυσμενές, υπάρχει και το επίπεδο 3 το
«βαθύ κόκκινο»· του πολύ αυξημένου κινδύνου. Εμείς λοιπόν απ’ το επίπεδο της επιτήρησης είμαστε στο επίπεδο Β, του
αυξημένου κινδύνου. Επειδή όλους μας, μας απασχολεί το ζήτημα, διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο
Ελλάδας έχουμε εισέλθει τις τελευταίες εβδομάδες στον τρίτο κύκλο αυτής της πανδημίας με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ημερησίων
κρουσμάτων παρά τα περιοριστικά μέτρα τα οποία είναι σε πάρα πολλές περιοχές, βλέπουμε καθημερινά το σχετικό χάρτη,
έχουμε λοιπόν ένα αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, βλέπουμε μία ολοένα και αυξανόμενη τάση εισαγωγών στις ΜΕΘ και έναν
υψηλά -κατά την άποψή μου- σταθερό αριθμό θανάτων. Ως Λευκάδα δεν είχαμε κληθεί στο χρόνο που πέρασε να
αντιμετωπίσουμε κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις λαμβάνοντας κάποια έξτρα περιοριστικά μέτρα, καθότι ήμασταν μπορεί και οι
μόνοι σε κάθε περίπτωση απ’ τις λίγες Περιφερειακές Ενότητες, απ’ τις λίγες περιοχές που σταθερά ήμασταν στο καλύτερο
υγειονομικό επίπεδο. Αυτό προφανώς και σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς, γιατί σίγουρα δεν είναι ευχάριστη αυτή η
εξέλιξη, όπως προείπα αλλάξαμε επίπεδο επί τω χείρω. Αυτό έγινε καθότι την τελευταία εβδομάδα, απ’ την Κυριακή και μετά,
όπως επίσημα ανακοινώθηκε σήμερα έχουμε φτάσει τα 43 ενεργά κρούσματα απ’ τα επτά τα οποία είχαμε. Εγώ σήμερα είχα μία
επικοινωνία και με τον Υφυπουργό κύριο Χαρδαλιά αλλά και με το Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, προφανώς είχα
και την ενημέρωση ότι επίκειται αυτή η αλλαγή, είναι πλήρη γνώστες της κατάστασης της Λευκάδας, γνωρίζουν ότι ουσιαστικά
από ένα συμβάν, από μία συνάθροιση έχουμε αυτή την εξέλιξη και μου ξεκαθάρισαν ότι επιβάλλεται να γίνει αυτή η αλλαγή
προκειμένου με τα περιοριστικά μέτρα να μπορέσει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση και τα
επιπλέον μέτρα τα οποία θα ληφθούν από αύριο το πρωί, θα πω ότι σε γενικές γραμμές καθότι έχει ήδη βγει Δελτίο Τύπου που
αναφέρεται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τι προβλέπεται στο επίπεδο Β, σε πολύ -έτσι- αδρές γραμμές είναι ότι για το πολύ
μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλη τη Λευκαδίτικη κοινωνία, εννοώ για τη λειτουργία των σχολείων, των σχολικών μονάδων, στο
επίπεδο Β προβλέπεται η αναστολή δια ζώσης μόνο των Λυκείων, το τονίζω, μόνο των Λυκείων ασχέτως αν μας βρίσκει ή δε
μας βρίσκει σύμφωνους και θα αναφερθώ παρακάτω για το συγκεκριμένο θέμα, όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες γίνονται
δια ζώσης, άρα με την τηλεκπαίδευση μόνο το Λύκειο, μόνο οι τρεις τάξεις του Λυκείου.
Όσον αφορά τις λαϊκές αγορές αναστέλλεται η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα, άρα μας επηρεάζει. Τα Σαββατοκύριακα
οι μετακινήσεις επιτρέπονται χωρίς συγκεκριμένο λόγο ενώ μπαίνει ο περιοριστικός παράγοντας του χρόνου, δεν είναι πλέον
21:00 το βράδυ άλλα 18:00 το απόγευμα μέχρι τις 05:00 το πρωί για τα Σαββατοκύριακα και υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στη
λειτουργία των κομμωτηρίων, των μαγαζιών της λιανικής και όχι μόνο. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που επέρχονται από αύριο
το πρωί.
Όπως προείπα, ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία, τη μικρή κοινωνία της Λευκάδας, είναι η
λειτουργία των σχολείων και μάλιστα κι εγώ προσωπικά αλλά και γενικότερα ο Δήμος γίνομαι δέκτης πολλών παραπόνων
σχετικά με την ενημέρωση και με τη μη λήψη πρωτοβουλιών ή ενεργειών προκειμένου να κλείσουν τα σχολεία.
Ως προς την ενημέρωση, το έχουμε θέσει όλοι οι Δήμαρχοι -και είμαι κατηγορηματικά σ’ αυτό και σας καλώ όπου έχετε
γνωστούς φίλους Δημάρχους να τους ρωτήσετε- εδώ και πολλούς μήνες για την έλλειψη ενημέρωσης που έχουν οι Δήμαρχοι.
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Δηλώνω κατηγορηματικά ότι η μοναδική επίσημη ενημέρωση την οποία λαμβάνω απ’ τον ΕΟΔΥ είναι ένα εβδομαδιαίο δελτίο
κάθε Δευτέρα πρωί που γίνεται αναφορά για τα ενεργά κρούσματα και για τις νοσηλείες, τα οποία εντάσσονται στα όρια -είχαν
γίνει την προηγούμενη εβδομάδα- του Δήμου Λευκάδας, αυτό και μόνο, τίποτ’ άλλο, και αυτή την ενημέρωση έχουν όλοι οι
Δήμαρχοι. Θα μπορέσει να μου πει κάποιος: «Κι εσύ μένεις μόνος σ’ αυτά;» Προφανώς και όχι, αλλά θα πρέπει ο κάθε
Δήμαρχος να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με γιατρούς του Νοσοκομείου, να μιλήσει με την Πολιτική Προστασία, να μιλήσει
με τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου, να μιλήσει με τον ΕΟΔΥ για να έχει την πληροφόρηση και ποια πληροφόρηση; Μόνο, μόνο
για τον αριθμό των κρουσμάτων, τίποτ’ άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και που προφανώς δε μας αφήνει ικανοποιημένους,
γιατί πολύ απλά δεν έχουμε την πλήρη επίγνωση για τα τεκταινόμενα στο Δήμο μας. Λέω για μία ακόμα φορά ότι το έχουμε θέσει
μετ’ επιτάσεως, δεν έχουμε τύχει ευνοϊκής ή σωστή κατ’ εμάς ως Δήμαρχος, ως Δήμοι, ως Δήμαρχοι αντιμετώπισης.
Ως προς τα σχολεία, είπα προηγουμένως ότι παρότι αλλάζουμε επίπεδο, ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας μόνο στα
Λύκεια δε θα γίνεται δια ζώσης μάθημα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να το διαβάσω γιατί κρίνω ότι πρέπει να διαβαστεί
για το ποια είναι η διαδικασία λήψης απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων λόγω κρουσμάτων
Covid-19.
Η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας τμημάτων σχολικής μονάδας ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας
λαμβάνεται απ’ το Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από γνώμη του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του αντικαταστάτη και για τη
σχετική γνώμη και απόφαση λαμβάνονται υπόψιν τα επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα. Εφόσον καταγράφεται τουλάχιστον
ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό Covid-19 είτε σε μαθητή, είτε σε μέλος του εκπαιδευτικού ή άλλου προσωπικού, ο Διευθυντής της
Σχολικής Μονάδας ενημερώνει:
Α) Το Διευθυντή της οικείας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή τον
αντικαταστάτη του.
Γ) Τον ΕΟΔΥ.
Βλέπετε λοιπόν ότι και στα προβλεπόμενα ούτε ενημέρωση για ποια σχολική μονάδα έχουμε, για ποια σχολική μονάδα
κλείνει δεν έχουμε, ασχέτως αν είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία -βάσει των προβλεπόμενων σας λέω πάλι- και με το
Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και με το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας, γιατί ακούστε το ευτράπελο -το πολύ σοβαρό όμως
ευτράπελο- ότι: Η λειτουργία της σχολικής μονάδας όσον αφορά τις απολυμάνσεις, όσον αφορά την καθαριότητα, την
καθαρίστρια και όχι μόνο να είναι των Σχολικών Επιτροπών και να μην έχουμε εμείς την πρωτογενή ενημέρωση, αυτή είναι η
πραγματικότητα.
Προφανώς και κάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να ενημερωθούμε και εμείς σωστά στο χρόνο και να
προβούμε στα κατάλληλα μέτρα της αρμοδιότητάς μας. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα σχολεία της Λευκάδας. Επιβεβαιωμένα
ο
κρούσματα σε μαθητές -το τονίζω, σε μαθητές- είχαμε σήμερα -από χθες προς σήμερα- για δύο αδέλφια στο 1 Δημοτικό και γι’
αυτό σε σύσκεψη που έγινε μ’ αυτούς τους αρμόδιους φορείς που σας ανέφερα προηγουμένως, αποφασίστηκε να κλείσουν δύο
ο
ο
τμήματα στο 1 Δημοτικό. Επίσης, σε ένα νηπιαγωγείο, στο 8 Νηπιαγωγείο είχαμε ένα κρούσμα στο Νηπιαγωγό, με αποτέλεσμα
ου
να κλείσει το ένα απ’ τα δύο τμήματα του 8 Νηπιαγωγείου. Βλέπετε ότι πάλι καλώς ή κακώς, αν στην ίδια σχολική ενότητα
ο
υπάρχει ένα κρούσμα κλείνει μόνο το συγκεκριμένο τμήμα, στον ίδιο χώρο σας λέω, στο 8 Νηπιαγωγείο. Και είχαμε κι άλλες
δύο περιπτώσεις όπου χωρίς να έχουμε κρούσμα είτε σε μαθητή, είτε σε εκπαιδευτή, είτε σε προσωπικό, αλλά είχε να κάνει με
μία άμεση επαφή των καθαριστριών, προβήκαμε προφανώς σε αντικατάσταση, σε υποκατάσταση -καλύτερα- της καθαρίστριας
χωρίς όμως να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, παρά τη φημολογία την οποία έχει αναπτυχθεί, ούτε στη Λυγιά, ούτε στην
Καρυά. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία έχουμε όσον αφορά τα σχολεία, οτιδήποτε άλλο ακούγεται δεν είναι αληθές και είμαι
κατηγορηματικός σ’ αυτό.
Επίσης, καθότι ένα μέλος του προσωπικού του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ήταν, είναι θετικό, για αυτό και βάσει των προβλεπόμενων θα πει ενδεχομένως και κάποια περαιτέρω στοιχεία ο κύριος Ρόκκος- έχει κλείσει η δομή για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι είναι και στη συζήτηση με την παρουσία του ο κύριος Σαρανταένας, δεν είμαι
σίγουρος, σίγουρα θα πει περισσότερα στοιχεία -είναι και πιο ειδικός- για την επιδημιολογία της νόσου. Εκείνο το οποίο μπορώ
να πω από την έγκυρη ενημέρωση που έχω είναι ότι ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως Λευκάδα,
ουσιαστικά ήταν από μία εστία υπερμετάδοσης, είχαμε ενδοοικογενειακές μεταδόσεις και φτάσαμε στο σημείο αυτό το οποίο
είμαστε τώρα. Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος Λευκάδας. Πρώτα απ’ όλα να δώσω μία πολύ ευχάριστη
είδηση καθότι αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Λύγδας και για την Τεχνική Υπηρεσία ότι υπήρχε έτσι μία ανησυχία, ότι
σήμερα ολοκληρώθηκαν τα rapid test τα οποία έγιναν στο Δήμο χθες και σήμερα και τα 185 τεστ τα οποία έγιναν ήταν όλα
αρνητικά. Επίσης, ο Δήμος Λευκάδας προχώρησε χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα, αλλά καθότι σίγουρα οι
άνθρωποί μας, το προσωπικό μας το οποίο είναι εκτεθειμένο έξω οφείλουμε πρωτίστως αυτό να το προστατεύουμε,
απολυμάνθηκαν όλα τα απορριμματοφόρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου, το αμαξοστάσιο, τα Σ.Μ.Α. μας (Σταθμοί
Μεταφόρτωσης), καθώς επίσης και είναι σε εξέλιξη -σχεδόν έχει ολοκληρωθεί- η απολύμανση των κάδων των απορριμμάτων
στην πόλη της Λευκάδας και θα επεκταθεί και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες.
Είναι αυτονόητο ότι έγιναν απολυμάνσεις στα Νηπιαγωγεία και στα Σχολεία στα οποία υπήρξε οποιοδήποτε θέμα και όπως πάλι ειπώθηκε- έγινε αναπλήρωση των καθαριστριών. Αύριο έχει προγραμματιστεί να γίνει απολύμανση τόσο του
Διοικητηρίου όσο και των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Λευκάδας στο σύνολό τους.
Φαίνεται ξεκάθαρα και μπορεί να επιβεβαιωθεί απ’ τους αρμόδιους φορείς ότι η επιλογή που είχαμε κάνει πριν από
περίπου είκοσι μέρες για τη μεταφορά του χώρου διενέργειας του rapid test απ’ το Νοσοκομείο στο χώρου του Κ.Α.Π.Η.
αποδίδει εξαιρετικά και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθότι είναι πολύ πιο κοντά στους δημότες, στο κέντρο της πόλης και
συνεχώς ολοένα και πιο πολλοί συνδημότες μας προχωρούν στη διενέργεια του τεστ με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης,
σε συνεργασία με την Προϊσταμένη του τμήματος, την κυρία Καββαδά και (.) την άψογη συνεργασία που έχουμε, που υπάρχει
και με τους Προέδρους μία με δύο φορές την βδομάδα, ενδεχομένως αυτή την εβδομάδα να γίνουν μόνο οι προγραμματισμένες
επισκέψεις, καθότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στην πόλη της Λευκάδας θα υπάρχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις διενέργειας τεστ,
γίνονται τα τεστ αυτά και σε Δημοτικές Ενότητες και μπορώ να πω ότι σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες -πιο σωστά- όσα τεστ και
να έχουν γίνει είναι αρνητικά.
Επίσης και η Δημοτική Αστυνομία με τις ισχνές δυνάμεις τις οποίες συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση και
προσπαθεί να ενημερώσει με κάθε τρόπο για τις ορθές πρακτικές που πρέπει να τηρούμε ως άτομα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να σταθούμε με ψυχραιμία, με νηφαλιότητα αλλά και με
αισιοδοξία δίπλα στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται μέσω και του Δημοτικού Συμβουλίου θα κάνω άλλη μία
φορά έκκληση για σωστή τήρηση των μέτρων, και τι εννοώ; Ότι ακόμη και σήμερα παρότι έχουμε αυτό το πρόβλημα σε εξέλιξη,
πάρα πολλοί, γιατί έκανα μία βόλτα -ας μου επιτραπεί η έκφραση- στην πόλη της Λευκάδας, σε ένα ποσοστό 50% δε γίνεται
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ορθή χρήση της μάσκας. Όλοι οι συνδημότες μας είχαν μάσκα, δεν το συζητώ αυτό, αλλά καλύπτουμε σε ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό μόνο την περιοχή του στόματος, δεν καλύπτουμε τη μύτη. Οι αρμόδιοι φορείς μιλάνε ότι για να γίνει σωστή εφαρμογή
πρέπει να καλύπτονται και τα δύο αυτά όργανα (και το στόμα και η μύτη) και κάνω έκκληση για τα μέτρα ατομικής προστασίας με
θρησκευτική ευλάβεια να τα τηρήσουμε όλοι, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι στο χέρι μας η πολύ καλή, η άριστη κατάσταση
στην οποία είμαστε μέχρι και πριν από μία εβδομάδα, από δέκα ημέρες, να την επαναφέρουμε τη Λευκάδα μας σ’ αυτό το
επίπεδο και δε χωράει καμία αμφιβολία ότι όλοι μας θα είμαστε κερδισμένοι. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε.
Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, να μην το ξεχάσω, θα ήταν μεγάλη μου παράλειψη, να ευχηθούμε σε όλους τους
συνδημότες μας οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα απ’ τη συγκεκριμένη νόσο, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η προσβολή
τους, ταχεία ανάρρωση και θα κάνω και μία έκκληση, ότι όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές -προφανώς η έκκληση δεν
απευθύνεται στους Δημοτικούς Συμβούλους, απευθύνομαι στους δημότες της Λευκάδας- να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ
προσεκτικοί και νομίζω ότι γίνομαι αντιληπτός. Ταχεία ανάρρωση λοιπόν σε όλους τους συνδημότες μας οι οποίοι
αντιμετωπίζουν την προσβολή απ’ τον κορωνοϊό. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στο Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής και Πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμώξεων
του Νοσοκομείου κύριο Σαρανταένα για μία σύντομη ενημέρωση.
Σαρανταένας: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, απ’ την προηγούμενη Κυριακή είμαστε
σε μία φάση έξαρσης της πανδημίας. Είχαμε και νωρίτερα, τον Ιανουάριο, δύο μικρές εστίες με εισαγόμενα περιστατικά (…) απ’
το Εξωτερικό, τα οποία όμως περιχαρακώθηκαν γρήγορα (…) σημαντικό αποτέλεσμα. Μετά από ένα κοινωνικό γεγονός που
έγινε έχουμε μία έξαρση, μία μεγάλη επέκταση της επιδημίας, (…) εστία υπερμετάδοσης και στα ΚΤΕΛ και στο Νηπιαγωγείο και
μετά από ‘κει και πέρα σιγά-σιγά διασπορά μέσω φιλικών ή ενδοοικογενειακών επαφών σε μεγάλο αριθμό. Ο Δήμαρχος είπε
αρκετά πράγματα με τα οποία συμφωνώ, αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει απ’ την Κυριακή είναι μία πολύ εντατική προσπάθεια
πολύ έγκυρης εύρεσης και καταγραφής (…………………), σ’ αυτό συνεργαζόμαστε πάρα πολλοί φορείς, (.), το Ιατρικός
Σύλλογος, ιδιώτες γιατροί (…), η Περιφέρεια, η Αστυνομία… Οφείλω να συμφωνήσω με το Δήμαρχο ότι στο θεσμικό πλαίσιο
(……..), μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα (…), η επιδημία είναι σε εξέλιξη, δεν μπορώ να προδικάσω από τώρα (….) γιατί τα
πράγματα εξελίσσονται. Με τα σχολεία (…….). Τα επιστημονικά δεδομένα λένε (…………….) και στη Λευκάδα ότι (……) η
αλήθεια είναι ότι η μεταδοτικότητα είναι (…) βαθμό και μέχρι στιγμής, απ’ το Σεπτέμβριο και μετά που δουλεύουν τα σχολεία της
ο
Λευκάδας (…….). Σ’ αυτή τη φάση δημιουργήθηκε μία εστία υπερμετάδοσης στο 8 Νηπιαγωγείο (……) μέσω της γνωστής
αλυσίδας (….) τα οποία επίσης έκλεισαν πάλι συνδεδεμένα μ’ αυτή (.) αλυσίδα. Ο Κανονισμός είναι σαφής, το πρωτόκολλο είναι
σαφές, τα κρούσματα αυτά (………), για να κλείσει ένα σχολείο θα πρέπει (……) δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή σε κανένα
σχολείο (…..) ο οποίος όμως είχε μπει ήδη σε καραντίνα, (…….) και είχαμε κάποιους μαθητές που (…) λόγω στενής επαφής
(…..). (……..) πάλι ήμασταν τυχεροί, δηλαδή στη φάση της μεταδοτικότητάς τους πάλι απουσίαζαν απ’ το σχολείο. Έχουν γίνει
τα πάντα τα οποία προβλέπει το πρωτόκολλο (…..). Το βασικό σ’ αυτή τη φάση είναι (..) ο πολύ έγκυρος εντοπισμός (………..)
αρκετά έγκαιρα, γι’ αυτό εργαζόμαστε (…), η συνεργασία όλων των φορέων και φυσικά η πειθαρχία των πολιτών όσο γίνεται
(…..). Αντιλαμβάνομαι την κόπωση (……….) σε φάση έξαρσης (…..). Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Σαρανταένα. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Δεν έχω ερώτηση κύριε Πρόεδρε, θα πάω κατευθείαν σε τοποθέτηση.
Πρόεδρος: Ο κύριος Δρακονταειδής. Με ακούει ο κύριος Δρακονταειδής; Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος έχει το λόγο για
ερώτηση…
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, μία απάντηση θα ‘θελα, όσον αφορά τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, ποιος είναι
υπεύθυνος για το αν θα παραμείνουν ανοιχτοί ή κλειστοί; Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Όχι Πρόεδρε δε θέλω.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Όχι κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλος Δημοτικός Σύμβουλος για ερώτηση; Η κυρία Ρεκατσίνα έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα: Ήθελα, αν είμαστε σε θέση σαν Δήμος, ο κύριος Δήμαρχος να απαντήσει φυσικά, αν
πραγματοποιούνται rapid test στους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών βέβαια, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Ένα αυτό.
Και ένα έτσι γενικότερο ίσως είναι και ενδιαφέρον για τον κάθε συνδημότη, αν γνωρίζουμε τον αριθμό των ήδη εμβολιασθέντων
στο Δήμο.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να απαντήσετε;
Δήμαρχος: Σε κάποια θα απαντήσω εγώ, στο τελευταίο θα απαντήσετε εσείς κύριε Ρόκκο και ο Σαρανταένας. Σε ό,τι αφορά
τους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς δεν αναστέλλεται. Διαβάζω συγκεκριμένα: «Υποχρεωτική τήρηση
κανόνων λειτουργίας και απαιτήσεων και διαδικασιών του παραρτήματος το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας»,
δεν αναστέλλεται κάτι σε σχέση με τη λειτουργία όπως και στα Νηπιαγωγεία, δηλαδή στις κοντινές, πολύ μικρές ηλικίες.
Όσον αφορά τα rapid test των δασκάλων που ρώτησε η κυρία Ρεκατσίνα. Κυρία Ρεκατσίνα, η εικόνα που έχω είναι η
εξής: Όταν στις πρώτες μέρες λειτουργίας του κέντρου Κ.Ο.Μ.Υ. στο Κ.Α.Π.Η. που είχα και έχω συχνή επικοινωνία με την
Προϊσταμένη, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα σε σχέση με τους δασκάλους, ότι υπήρχε μία δυσκολία στο να φύγουν οι
δάσκαλοι, δε θα πω απροθυμία, θα πω δυσκολία, να φύγουν απ’ τα σχολεία και τις εργάσιμες ώρες· που ήταν εργάσιμες και για
τους δασκάλους, ήταν εργάσιμες ώρες και για τους εργαζόμενους στα κέντρα αυτά, στην Κινητή Μονάδα (στο Κ.Ο.Μ.Υ.) και δεν
υπήρχε μεγάλη συμμετοχή απ’ την πλευρά των δασκάλων. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω τωρινά στοιχεία, μπορώ όμως στη
ο
διάρκεια της συζήτησης να ενημερωθώ σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, το πολύ ενθαρρυντικό όμως είναι ότι στο 4
Δημοτικό που εξετάσθηκαν προχθές 27 εκπαιδευτικοί ήταν όλα τα τεστ αρνητικά.
Όσον αφορά με τον αριθμό των εμβολίων ή ο κύριος Ρόκκος ή ο κύριος Σαρανταένας νομίζω ότι είναι οι
καταλληλότεροι, προφανώς και γνωρίζουν το νούμερα αλλά… Κύριε Ρόκκο;
Πρόεδρος: Σήμερα το πρωί στην ενημέρωση που είχα, στο Νοσοκομείο Λευκάδας, στο Εμβολιαστικό Κέντρο του Νοσοκομείου
Λευκάδας είχαν εμβολιαστεί 2.010 άτομα περίπου, εκτός απ’ αυτούς που εμβολιάζονται στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής που είναι
περίπου στα 200 άτομα. Αυτή είναι η ενημέρωση σήμερα το πρωί, χωρίς τη σημερινή ημέρα μιλάω, ο αύξων αριθμός του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας περίπου, αυτός είναι στον πληθυσμό. Όσον αφορά για την ερώτηση του κυρίου Γληγόρη, ποιος
είναι υπεύθυνος για να κλείσει τις δομές, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος σύμφωνα
με την εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης, δηλαδή για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μετά από εισήγηση της
δασκάλας, της νηπιαγωγού, εισηγείται η κυρία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόνοιας στον κύριο Αντιδήμαρχο και κλείνει η
δομή, όπως αντίστοιχα γίνεται και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., όπως κι έγινε. Να σας ενημερώσω ότι
το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. έκλεισε από την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί δηλαδή λόγω ότι υπήρχε θετικός εργαζόμενος,
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για 14 μέρες, γίνεται με εισήγηση του Προϊσταμένου και απόφαση του Προέδρου ή του εκάστοτε Αντιδημάρχου, αυτή είναι η
διαδικασία που κλείνουν οι Παιδικοί Σταθμοί και οι Βρεφονηπιακοί. Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, δύο συμπληρωματικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που ήδη έχουν κατατεθεί και μετά, αν υπάρχει
άλλη… Παράληψή μου να πω ότι για τους εκπαιδευτικούς υπήρχε απ’ την αρχή η πλατφόρμα που θα μπορούσε ο κάθε
εκπαιδευτικός να δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu.testing@gov.gr. Θέλω να ξανακουστεί αυτό, όπως με το
testing.gov.gr ήταν για όλους τους δημότες, είχε και το «edu.» μπροστά απ’ τα υπόλοιπα και σε σχέση με τον εμβολιασμό να
πούμε ότι παρόλο που συμπεριλαμβάνεται μέσα στον αριθμό ο οποίος αναφέρθηκε έχουν πραγματοποιηθεί ήδη και είναι
σημαντικό γιατί όλοι πρέπει να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας και στα μικρά νησάκια που και κατά κύριο λόγο είναι ηλικιωμένοι
άνθρωποι -μιλάω για τον Κάλαμο και τον Καστό- ότι ήδη έχουν γίνει 130 εμβολιασμοί στον Κάλαμο και περίπου 50 στον Καστό,
4 Μαρτίου θα γίνει και η δεύτερη δόση και με αφορμή την αναφορά που κάνω για τον Κάλαμο και τον Καστό, σε επικοινωνία
που είχα το μεσημέρι όταν βγήκε και το αποτέλεσμα της αλλαγής του επιπέδου που με ενημέρωσαν ότι ο Δήμος Λευκάδας,
έθεσα το ερώτημα «τι γίνεται με τον Κάλαμο και τον Καστό» καθότι δεν έχει -και είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός, δεν το
συζητάμε- εμφανιστεί κανένα κρούσμα και ότι έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη δόση του εμβολίου στα νησιά αυτά, δεν το είχαν
υπόψη τους, όχι για τον εμβολιασμό, εννοώ συνολικά για το Δήμο Λευκάδας τη διοικητική αυτή Ενότητα, τη διοικητική αυτή του
Δήμου Λευκάδας και αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο για τον Κάλαμο και τον Καστό, γιατί για το Δήμο
Μεγανησίου καθότι μπορεί να μας ακούνε και άνθρωποι απ’ το Μεγανήσι, δεν εντάσσεται ο Δήμος Μεγανησίου στο επίπεδο Β,
είναι ο Δήμος Λευκάδας. Όσον αφορά τον Κάλαμο και τον Καστό αν αλλάξει κάτι θα ενημερωθούμε αύριο απ’ την Πολιτική
Προστασία. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Ο κύριος Λάζαρης έχει το λόγο.
Λάζαρης: Θα ήθελα να ζητήσω απ’ τον κύριο Δήμαρχο αν γίνεται να επαναληφθεί το τεστ στη Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών
λόγω του ότι έχουμε λίγα κρούσματα απ’ ό,τι λέγεται και μάλιστα κάποια ήταν επιβεβαιωμένα και μάλιστα να κινητοποιηθούμε
όλοι οι αιρετοί με μπροστάρη -ξέρω ‘γω- τον Αντιδήμαρχο έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση, να δούμε τι θα
κάνουμε, γιατί εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ πάνω. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Αποστόλη Λάζαρη, οι εντολές που έχουν πάρει απ’ το πρώτο τεστ ξέρουν πότε θα ξανακάνουν τεστ. Με ακούς
Αποστόλη;
Λάζαρης: Σας ακούω κύριε Πρόεδρε, απλά να σας ενημερώσω ότι ήταν 40 που προσήλθαν, θεωρώ δηλαδή τον κόσμο λίγο, γι’
αυτό ζήτησα να κινητοποιηθούμε μήπως μπορέσουμε και πάμε περισσότερο κόσμο, γι’ αυτό το ζητάω. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο για ερώτηση.
Περδικάρης: Μιας και δώσατε ορισμένα στοιχεία για τον αριθμό των εμβολιασμών σε Λευκάδα και Βασιλική, αν μπορούσατε
εσείς ή ο κύριος Σαρανταένας ίσως, να μας πείτε περίπου πόσοι εμβολιασμοί γίνονται καθημερινά στο Νοσοκομείο Λευκάδας
και πόσοι στη Βασιλική.
Πρόεδρος: Μπορώ να απαντήσω για το Νοσοκομείο Λευκάδας που την προηγούμενη Τρίτη ήμουν εγώ υπεύθυνος στα
εμβόλια. Έγιναν 61 εμβολιασμοί περίπου, το νούμερο είναι σαφέστατο 61, περίπου τους 60 εμβολιασμούς ημερησίως γίνονται
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, για το Κέντρο Υγείας Βασιλικής δεν έχω ακριβή εικόνα για πόσα γίνονται, περίπου στο
Νοσοκομείο Λευκάδας όμως γίνονται 50 με 60 εμβολιασμοί ημερησίως.
Περδικάρης: Μήπως μπορεί ο κύριος Σαρανταένας να μας πει για τη Βασιλική;
Πρόεδρος: Κύριε Σαρανταένα, έχετε εικόνα για τη Βασιλική; Ο κύριος Σαρανταένας έχει πάει στην αίθουσα Covid και δε μας
ακούει αυτή τη στιγμή, σας πληροφορώ, δεν έχει εικόνα, αυτό θα το ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε και την υπεύθυνη, την κυρία
Ελένη, και θα σας απαντήσω, δεν το ξέρω πόσα γίνονται ημερησίως, ξέρω όμως για το Νοσοκομείο Λευκάδας επακριβώς.
Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, να δώσω και μία επίσημη ενημέρωση γιατί μίλησα με την κυρία Κατωπόδη που είναι υπεύθυνη στο
Κέντρο Υγείας Βασιλικής, για τα εμβόλια που γίνονται. Από 40-60 εμβόλια ημερησίως και τα Σάββατα, τις καθημερινές και τα
Σάββατα εννοώ, από 40-60, ανάλογα προφανώς με τα πόσα εμβόλια στέλνονται, δηλαδή συνδημότες μας οι οποίοι είναι στη
λίστα να εμβολιαστούν προφανώς και υπάρχουν περισσότεροι, ο περιοριστικός παράγοντας είναι προφανώς ο αριθμός των
εμβολίων, αλλά τα απόλυτο νούμερο ή τέλος πάντων το εύρος είναι από 40-60 ημερησίως για έξι μέρες, μία εβδομάδα.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: Έχω μία ερώτηση για το τεστ των εκπαιδευτικών. Ως γνωστών οι ώρες εργασίας εκπαιδευτικών και νοσηλευτικού
προσωπικού στο Νοσοκομείο που διενεργεί τα τεστ συμπίπτουν, οι ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι οι ώρες μαθήματος
στα σχολεία. Πως θα μπορούσε να γίνει το τεστ στους Εκπαιδευτικούς; Δεν υπάρχει πρόβλεψη να βρεθεί κάποιο κλιμάκιο και
να πάει να κάνει τα τεστ στα σχολεία με πρόγραμμα, με προγραμματισμό; Αυτό που δεν έγινε δηλαδή. Ευχαριστώ.
Δήμαρχος: Να απαντήσω, κύριε Ρόκκο, στο εύλογο ερώτημα του κυρίου Σέρβου, έκανα μία σχετική αναφορά. Τουλάχιστον
πριν από μία εβδομάδα, κύριε Σέρβο, όχι για τη Λευκάδα, γενικά για όλη την Ελλάδα δεν επιτρέπονταν το συνεργείο αυτό του
Κ.Ο.Μ.Υ. να εγκατασταθεί έξω από σχολεία ή στο προαύλιο τέλος πάντων του σχολείου και να γίνουν εκεί οι εξετάσεις απ’ τους
Εκπαιδευτικούς. Ήταν κάτι το οποίο προφανώς τους απασχολούσε και δεν είμαι σε θέση να σας πω αν έχει επιλυθεί σε
κεντρικό επίπεδο. Πάντως ήταν σίγουρα ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν είχαν γίνει σε ένα αντίστοιχο βαθμό και τα τεστ απ’
τους εκπαιδευτικούς, αλλά βάσει του πρωτοκόλλου λειτουργίας του Κ.Ο.Μ.Υ., της Κινητής Μονάδας της Κ.Ο.Μ.Υ. δεν
επιτρέπονταν. Ελπίζουμε (….)…
Πρόεδρος: Θα απαντήσω κι εγώ γι’ αυτό το θέμα κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κύριος Χαλικιάς έχει το λόγο.
Χαλικιάς: Να κάνω μία ερώτηση-απορία. Ήθελα να ρωτήσω μιας και ήσαστε εκπρόσωποι κιόλας γιατροί, έχουμε δύο άτομα
στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θεωρείτε και τι ακριβώς νομίζετε σχετικά με την απροθυμία του κόσμου να κάνει rapid test και
σας το λέω αυτό γιατί σήμερα πήγε ο γιος μου και έκανε τεστ σε προκαθορισμένο ραντεβού και η κυρία του έλεγε ότι όλο τον
καιρό αυτό κάθεται. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Αγαπητέ Λάκη, δε ξέρω αν το είπε η κυρία αυτό, αν κάθεται, πάντως τουλάχιστον εδώ απ’ την ώρα που πήγε στο
Κ.Α.Π.Η. η Κινητή Μονάδα δεν προλαβαίνουν να πάρουν ούτε ανάσα. Σας πληροφορώ ότι κάνανε 35 άτομα, απ’ τις 8:10 τη
‘Βοήθεια στο Σπίτι’ μέχρι τις 8:50, 35 άτομα την προηγούμενη Τρίτη.
Χαλικιάς: Κύριε Ρόκκο, μου επιτρέπετε;
Πρόεδρος: Σας επιτρέπω, ναι.
Χαλικιάς: (….) γιατί η ίδια ανέφερε στο γιο μου ότι όλο αυτό τον καιρό υπάρχει μία μεγάλη απροθυμία απ’ τον κόσμο και δεν
παρίσταται, δεν πηγαίνει ο κόσμος, μόνο τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, έτσι του είπε επί λέξει, καταλαβαίνετε ότι ούτε ψέματα
θέλω να πω, ούτε να εντυπωσιάσω, ούτε τίποτα, έτσι; Ερώτηση έκανα, απορία κιόλας.
Πρόεδρος: Δεν μπορώ να απαντήσω (…). Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
Δήμαρχος: Σχετικά με την ερώτηση, τη διαπίστωση, την επισήμανση του αγαπητού κυρίου Χαλικιά θα πω το εξής: Ότι όσο η
Κινητή Μονάδα (η Κ.Ο.Μ.Υ.) ήταν στο Νοσοκομείο, όντως τα αποτελέσματα, «τα αποτελέσματα», η συμμετοχή και τα τεστ δεν
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ήταν σε ικανοποιητικό βαθμό, με το που έγινε η αλλαγή και ήρθε πιο κεντρικά και το είχαμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι
έγινε… Προφανώς ανταποκριθήκαμε ως Δήμος Λευκάδας με την απόφασή μας άμεσα, αλλά έγινε με προτροπή απ’ την
Υπηρεσία αυτή, απ’ το Κ.Ο.Μ.Υ., έτσι; Δε ξέραμε εμείς τα στοιχεία για να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία. Απ’ την ώρα λοιπόν
που ήρθε στου Μαρκά υπήρχε μία συνεχόμενη σταδιακή αύξηση της παρουσίας των πολιτών. Είναι δεδομένο ότι δεν είχε
φτάσει στο απολύτως επιθυμητό επίπεδο και εξ αυτού του λόγου και θέλοντας να δώσω κι εγώ το παράδειγμα είδατε ότι
προσήλθα και μετά της συζύγου, έγινε και ένα μήνυμα προκειμένου να παρακινήσουμε τον κόσμο και σας το λέω ότι αυτά
έγιναν σε περίοδο όπου δεν υπήρχε κανένα κρούσμα, ακριβώς γιατί ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα προκύψει κάποια εστία και
στη Λευκάδα προκειμένου να ελεγχθεί και να περιχαρακωθεί όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σαρανταένας το συντομότερο
δυνατό. Προοδευτικά, κύριε Χαλικιά λοιπόν, ήταν η αύξηση σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, όχι σίγουρα σ’ αυτόν τον οποίο θα
ήθελε και η Κινητή Μονάδα Υγείας. Εγώ θα προσθέσω σ’ αυτό ότι συνετέλεσε -και ας μου επιτραπεί ο όρος- ο εφησυχασμός
λόγω του ότι για πολλές εβδομάδες -θυμάστε, πάνω των πέντε εβδομάδων- δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα. Αυτή είναι η
πραγματικότητα, σε κάθε περίπτωση, επειδή σήμερα ολοκληρώθηκε το τεστ και σε όλους τους εργαζόμενους ή τουλάχιστον σε
όσους ήθελαν να κάνουν το τεστ και σας είπα ότι ήταν 185 άτομα, εγώ έτσι έκλεισα, ήμουν ο τελευταίος ο οποίος έγινε
δειγματοληψία. Επί λέξει μου είπαν οι υπεύθυνες εκεί στο εργαστήριο ότι «πλέον δεν προλαβαίνουμε» και γι’ αυτό σας είπα κι
εγώ στην αρχική μου τοποθέτηση ότι μπορεί να υπάρχει -και να απαντήσω και στον κύριο Λάζαρη- ένας επαναπροσδιορισμός
λίγο των εξόδων που θα κάνει η Κινητή Μονάδα αυτή προς τις Κοινότητες, γιατί πρέπει πρώτα να προληφθούν εστίες μεγάλες,
να ελεγχθεί κόσμος ο οποίος είναι σαν έμμεσος όχι άμεσος, συσχετιζόμενος τέλος πάντων με κάποιο κρούσμα. Οπότε, η
απάντηση, κύριε Λάζαρη, είναι ότι αύριο θα έχω συνάντηση με την Προϊσταμένη, την κυρία Καββαδά, προκειμένου ακριβώς να
το επανεξετάσουμε το θέμα λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο σύνολο του νησιού. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κυρίου Γαζής Νικόλαος έχει το λόγο για ερώτηση.
Γαζής Νικ.: Εγώ θα ήθελα μία διευκρίνιση περισσότερο γιατί σύμφωνα με τις δικιές μου πληροφορίες ένας σημαντικός αριθμός
απ’ τους εμβολιασθέντες στο Νοσοκομείο Λευκάδας δεν είναι Λευκαδίτες, μη ξεχνάμε ότι καλύπτουμε και τους απέναντι εμείς,
ένα μεγάλο μέρος της Ακαρνανίας κ.λπ.. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό αληθεύει πρώτον και δεύτερον, για να μη
δημιουργούνται ίσως λαθεμένες εκτιμήσεις, μη νομίζουμε ότι 2.000 τόσοι ας πούμε συμπατριώτες μας εμβολιάστηκαν, είναι
αρκετά λιγότεροι τέλος πάντων, είναι κατά τι λιγότεροι αν αληθεύει αυτό, αλλά θα μου πείτε εσείς αν αληθεύει ή όχι, δηλαδή
γίνονται εμβολιασμοί και από άλλους Νομούς εδώ;
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Ναι, πες μου.
Γληγόρης Κων.: Συμπληρωματικά στην ερώτηση του Νίκου Γαζή, στα νούμερα που δώσατε πριν λίγο (τα 60), θα ήθελα να
μάθω αν αφορούν και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, έτσι; Δηλαδή, αν στα 2010 είναι τα εμβόλια ή κάποια απ’ αυτά είναι και η
δεύτερη δόση του εμβολίου.
Πρόεδρος: Θα απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος των εμβολιασμών, απλώς οι γιατροί κάθονται για
να ελέγχουν τους εμβολιασμούς, δεν είμαι υπεύθυνος των εμβολιασμών αλλά ναι, ο κύριος Γαζής έχει δίκιο, ότι γίνονται και απ’
άλλες περιοχές που είναι συμπατριώτες μας που έχουν άμεση πρόσβαση με τη Λευκάδα, π.χ. η Πλαγιά θα ‘ρθει στη Λευκάδα,
όπως τόσα χρόνια ερχόταν στο Νοσοκομείο Λευκάδας για όλες τις ιατρικές πράξεις της θα έρθει και για τον εμβολιασμό.
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν έρχονται ή δεν παρουσιάζονται αυτοί που έχουν δηλώσει. Αυτό, τότε ειδοποιούνται οι
Υπηρεσίες όπως είναι η Αστυνομία, Λιμενικό και απ’ τους όμορους Νομούς, όποιος δεν έχει κάνει, ειδοποιούνται οι Υπηρεσίες
αυτές, μόνο αυτές οι Υπηρεσίες, όχι οι πολίτες, ένστολοι δηλαδή. Αυτά, εγώ φυσικά δεν είμαι και υπεύθυνος των εμβολιασμών,
αλλά αυτά μπορώ να δω, αυτά μπορώ να σας πω. Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Κωνσταντινίδη: Πρόεδρε, μία διευκρίνιση αν επιτρέπεται.
Πρόεδρος: Για πείτε μου, τι διευκρίνιση θέλετε;
Κωνσταντινίδη: Χωρίς τώρα να παίζουμε με τα νούμερα, αλλά καθαρά για λόγους ενημέρωσης, επειδή ειπώθηκε ότι οι
εμβολιασθέντες στη Βασιλική είναι 200…
Πρόεδρος: Περίπου…
Κωνσταντινίδη: Ενώ εμβολιάζονται 40 με 60 άτομα ημερησίως, κάπως έτσι… Δε ξέρω ας πούμε κατά πόσο αυτό είναι…
Πρόεδρος: Πριν δέκα μέρες άρχισε ο εμβολιασμός στη Βασιλική κυρία Κωνσταντινίδη.
Κωνσταντινίδη: Α, πριν δέκα.
Πρόεδρος: Ως εμβολιαστικό κέντρο.
Κωνσταντινίδη: Μάλιστα, καλώς.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Τοποθετήσεις; Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θέλω να καταρχήν να εκφράσω τη μεγάλη μου
ευγνωμοσύνη ως πολίτης της Λευκάδας για το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελούν οι υγειονομικοί μας, οι γιατροί μας, οι
νοσηλευτές μας και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό και επίσης να πω ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην ιδιαίτερή μας
πατρίδα μας εμπεριέχουν το στοιχείο του ξαφνιάσματος υπό την έννοια ότι σε ελάχιστο χρόνο περάσαμε απ’ την πιο χαμηλή -αν
θέλετε- κατηγορία, στη υψηλότερη.
Θα μου επιτρέψετε να πω συμπληρωματικά ότι η διαφορά του Β επιπέδου απ’ το Γ επίπεδο είναι ότι στο μεν πρώτο όπως είπε και ο Δήμαρχος- τα σχολεία είναι όλα ανοιχτά εκτός του Λυκείου ενώ στο τρίτο επίπεδο είναι όλα κλειστά, ενώ
επιτρέπεται με περιορισμένο αριθμό παρόντων οι λειτουργίες σε εκκλησίες, η λειτουργία καταστημάτων με το click away, τα
καταστήματα ένδυσης-υπόδησης, βιβλιοπωλεία με διαδικασία προκαθορισμένο ραντεβού, ενώ στο τρίτο επίπεδο δεν
επιτρέπεται τίποτα απ’ όλα αυτά, είναι τα πάντα κλειστά.
Θα ‘θελα επίσης να πληροφορήσω κυρίως τους ακροατές μας ή εάν πάση περιπτώσει αυτούς που δεν είναι ιδιαίτερα
υποψιασμένοι ότι στο χάρτη του ΕΟΔΥ οι τέσσερις αρχικές κατηγορίες «πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο» δεν έχουν (.).
Αν μπει κανείς σήμερα στο χάρτη του ΕΟΔΥ λοιπόν θα δει τη Λευκάδα στο «κόκκινο» και αυτοί οι χάρτες αφού δημοσιεύονται
περνάνε και στην αντίληψη των ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι έχουν πρόσβαση ιντερνετική και επομένως δημιουργείται ένα
δεδομένο το οποίο πιστεύω πως όλους μας ενδιαφέρει να το αναιρέσουμε. Αφού λοιπόν ευχηθώ καλή ανάρρωση σε όσους
συμπολίτες μας και όχι μόνο βέβαια συμπολίτες μας, αλλά και σε όσους νοσηλεύονται στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας και
στις οικογένειές τους να βγουν όσο το δυνατόν συντομότερα και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα απ’ το δράμα που περνάνε,
έρχομαι στα δικά μας. Όσο εύκολα περάσαμε απ’ το «πράσινο» που τώρα δεν υπάρχει καμία περιοχή στην Ελλάδα με
«πράσινο», ξεκινάνε όλες από «πορτοκαλί», από «κίτρινο» με συγχωρείτε (κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο είναι), όσο εύκολα
λοιπόν περάσαμε απ’ το «πράσινο» στο «κόκκινο» (απ’ την κατηγορία την πρώτη στην τέταρτη με βάση τους χάρτες του
ΕΟΔΥ), νομίζω ότι εφόσον είμαστε προσεκτικοί είναι δυνατόν να επανέλθουμε σε κατηγορίες που έχει περιορισμένο αριθμό
κρουσμάτων. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια αριθμητικά δεδομένα που καθορίζουν στο πού μας εντάσσουν. Όταν είμαστε σε πάνω
από 150 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού και κάνοντας μία αναγωγή στη Λευκάδα που είναι κάτω από 25.000, πάνω από
35 δηλαδή -εκεί πάει ο δικός μας Δήμος- τότε πάμε στο «κόκκινο». Όταν είμαστε κάτω από 50 ανά 100.000 πληθυσμού που
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σημαίνει 12,5, τότε πηγαίνουμε στο «κίτρινο». Όλ’ αυτά με βάση τα στοιχεία του τελευταίου επταημέρου, έτσι; Άρα, λοιπόν
μπροστά μας το έχουμε να αξιοποιήσουμε την ιδιαίτερη υπευθυνότητα και ευαισθησία που έχουμε ως πολίτες της Λευκάδας σε
ζητήματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας, να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, το περιβάλλον μας
τηρώντας τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν τηρηθεί και ενδεχομένως δεν τηρήθηκαν όσο θα έπρεπε και ακολουθώντας
μία τέτοια διαδικασία, ειλικρινά μιλώ, δηλώνω (.) γιατί έχω παρακολουθήσει τα τεκταινόμενα και τα συντελούμενα σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας, σύντομα μπορούμε να επιστρέψουμε σε μία ζηλευτή κατηγορία, σε μία κατηγορία η οποία θα δώσει και
το μήνυμα επίσης στους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, ότι είμαστε μία ασφαλής περιοχή, διότι
διακατέχομαι απ’ τη βεβαιότητα πως εξαιτίας του διαρκούς αυξανόμενου αριθμού των εμβολιασμένων, σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι ο χειμώνας περνάει, οι χώροι ανοίγουν, οι εκδηλώσεις και οι συμπεριφορές μας θα γίνονται σε υπαίθριο χώρο τα
πράγματα μπορούν να είναι καλά όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών που αποτελεί -αν θέλετε- ένα σημαντικό κομμάτι των
εσόδων της πατρίδας μας, αλλά και του νησιού μας, του Δήμου μας, του καθενός μας από εμάς χωριστά. Ιδού λοιπόν η Ρόδος,
ιδού και το πήδημα. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας, το
ανθρώπινο περιβάλλον μας και να ‘μαστε βέβαιοι πως σύντομα αυτή η δυσάρεστη τροπή που είχαμε στη Λευκάδα θα γίνει
παρελθόν. Μακριά από συγκεντρώσεις, μακριά από επιπολαιότητες διότι κυριάρχησε και αυτό το στοιχείο όπως γνωρίζουμε, με
τη σοβαρότητα που μας διακρίνει ως Λευκαδίτες σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Δρακονταειδής έχει το λόγο.
Δρακονταειδής: Καταρχάς θέλω να εκφράσω κι εγώ απ’ τη μεριά και προσωπικά τη δική μου και της παράταξής μας την ευχή
για γρήγορη ανάρρωση όσων νοσούν, να είναι καλά και να είναι ξανά κοντά μας και να ξαναβγούν -όπως κι όλοι μας πρέπειστην κοινωνία, να ξανασυναντηθούμε δηλαδή εκεί που πρέπει οι άνθρωποι να συναντιούνται. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω
για ακόμα μία φορά και προσωπικά αλλά και συλλογικά όλη την προσπάθεια που κάνουν όσοι εμπλέκονται σ’ αυτή τη
διαδικασία του Covid και αναφέρομαι και στους υγειονομικούς αλλά και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως για
παράδειγμα στη δική μας περίπτωση στο Δήμο της Λευκάδας, το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ και άλλοι εργαζόμενοι (δεν έχω το χρόνο
να το κάνω). Αν μέχρι τώρα -μέχρι τώρα λέω, δε ξέρω στην πορεία τι μπορεί να γίνει με την κουβέντα- ακούσει κάποιος αυτή τη
συζήτηση χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει, θα έχει την αίσθηση ότι όλα έγιναν καλά, όλα έγιναν άριστα αλλά ήρθε βρε αδερφέ ένα
συμβάν που τα χάλασε όλα. Ποιο είναι αυτό το συμβάν; Ας πούμε μία συγκέντρωση κάπου κάποιων συμπολιτών μας, άρα τι
συμπέρασμα θα βγάλει απ’ αυτή την κουβέντα (τη μέχρι τώρα επαναλαμβάνω κουβέντα); Ότι εντάξει μωρέ, όλα καλά
πηγαίνανε, όλα καλά ήταν σχεδιασμένα, άρα φταίνε οι πολίτες, οι κακοί πολίτες.
Αυτό που λέω, μην αποτολμήσει κανείς να πει ότι υπερασπίζομαι αυτούς που έκαναν αυτό το ατόπημα που έκαναν,
εννοώ το συμβάν, δεν αναφέρομαι φυσικά σ’ αυτό, ούτε είναι η δική μου άποψη αυτή, αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ξαναλέω- που δεν ακούστηκε ή μάλλον για να είμαι ακριβής, ψιθυρίστηκε απ’ τη μεριά του κυρίου Δημάρχου κριτική σε
ορισμένα πράγματα που αφορούν τους Δήμους και που φυσικά συνδέονται με την πανδημία και γίνομαι πιο συγκεκριμένος.
Ακούστε συνάδελφοι, αυτή την ιστορία της κρίσης της τωρινής στη Λευκάδα, της υγειονομικής κρίσης εννοώ, τη ξέρουν
όλοι οι πολίτες εδώ και μία εβδομάδα και περισσότερο, δε νομίζω κανείς απ’ τους 33 μας να έμαθε σήμερα ότι έχουμε
πρόβλημα, το ξέρουμε εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Το πρώτο ερώτημα που μπαίνει και το πρώτο ζήτημα που θέλω να
θέσω είναι ότι: Σοβαρή ενημέρωση απ’ αυτούς που έχουν την ευθύνη να την κάνουν δεν αρθρώθηκε. Σήμερα άρχισαν να
γίνονται συσκέψεις υπό την επίβλεψη ή μάλλον με το συντονισμό -για να είμαι πιο ακριβής- του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη,
σήμερα το συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και καλά κάνουμε φυσικά και το συζητούμε και στην κοινωνία έξω ακούγονται
διάφορα. Έτσι είναι οι κοινωνίες όμως, στις κοινωνίες πάντα ακούγονται διάφορα. Αυτοί που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης
όμως, των πραγμάτων και μάλιστα τέτοιων καταστάσεων οφείλουν να βγαίνουν υπεύθυνα και να ενημερώνουν και εδώ ένα
μέρος της ευθύνης -τονίζω «το μέρος»- έχει και ο Δήμος της Λευκάδας, όχι το κύριο -τονίζω και το «όχι το κύριο»- και θα
εξηγήσω παρακάτω τι έπρεπε κατά τη γνώμη μας να κάνει. Μας είπε ο κύριος Σαρανταένας ότι τις τελευταίες έξι μέρες έχουμε
γύρω στα 45 κρούσματα, δηλαδή έχουμε ένα μέσο αριθμό γύρω στο 7 με 7,5 την ημέρα στους 22 με 23.000 που σημαίνει ότι με
αναγωγή στις 100.000 έχουμε ένα νούμερο γύρω στο 30, πέριξ του 30. Μα η Αττική, αγαπητοί μου συνάδελφοι, μπήκε στο
«βαθύτατο κόκκινο» (έχει 4.000.000 η Αθήνα), μπήκε στο σύνολό της στο «βαθύτατο κόκκινο» με 500 κρούσματα, που σημαίνει
ότι με περίπου 12 έως 14 στους 100.000, απλή αριθμητική είναι αυτά πάντα με τα δεδομένα που δίνει το επίσημο κράτος, η
επίσημη Κυβέρνηση, όχι με δεδομένα δικά μου. Γιατί λοιπόν ανακοινώθηκε σήμερα το lockdown; Γιατί δεν ανακοινώθηκε εδώ
και μία εβδομάδα τουλάχιστον που όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν δεκάδες κρούσματα στη Λευκάδα; Εάν μου πει κάποιος ότι
κάθε Παρασκευή το συζητούν, απαντώ ότι έχω πολλά παραδείγματα να του πω, το τελευταίο είναι του Ευόσμου, είναι και της
Αρκαδίας που μεσοβδόμαδα, σε καθημερινές μέρες πλην της Παρασκευής έβγαιναν οι υπεύθυνοι της πολιτείας και
ανακοίνωναν μέτρα ή εν πάση περιπτώσει lockdown ή οτιδήποτε άλλο.
Άρα, η πρώτη παρατήρηση που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι ερχόμαστε καθυστερημένα να πάρουμε μέτρα απ’ την
μεριά της πολιτείας εννοώ, είμαι σαφής, δεν εννοώ ούτε το Δήμο, ούτε την Περιφέρεια, αναφέρομαι απ’ τη μεριά της Πολιτείας
να ανακοινωθεί αυτό το lockdown, γιατί κι αυτή (η πολιτεία δηλαδή) έχει και την ευθύνη. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που έχει να
κάνει με την ενημέρωση και κυρίως με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να παίρνει είτε η Περιφέρεια που έχει το μεγαλύτερο
ορίζοντα, είτε ο Δήμος στο δικό του επίπεδο. Σας είπα ότι σήμερα έγιναν οι συσκέψεις απ’ τη μεριά της Περιφέρειας, βγήκαν και
σχετικά Δελτία Τύπου, θα τα είδατε. Τώρα πήραν απόφαση -το Δελτίο Τύπου το λέει, από εκεί το διαβάζω- να κάνουν ελέγχους
σε δασκάλους και καθηγητές. Είμαστε σοβαροί; Και δεν εννοώ εμάς, αν είμαστε εμείς οι 33 σοβαροί, αυτοί που φέρνουν τις
αποφάσεις λέω, είναι σοβαροί; Είχαμε τα σχολεία κλειστά στη Λευκάδα επί δύο μήνες στο «πράσινο» και τα έχουμε ορθάνοιχτα
στο «κόκκινο». Αυτή την ευθύνη αυτού του επιστήμονα, αυτού του εγκεφάλου που πήρε αυτή την απόφαση, αυτό θα το
ερμηνεύσει κανένας; Θα πάρει κανένας την ευθύνη -επαναλαμβάνω ότι δεν αναφέρομαι σε εμάς, το ξαναλέω για δεύτερη φορά
για να μην παρεξηγηθώ- να πει στην κοινωνία γιατί το έκανε; Και αναφέρομαι στη Λευκάδα γιατί γι’ αυτή μιλάμε, αντίστοιχα
παραδείγματα υπάρχουν φυσικά και σε άλλες Ενότητες της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν πήραν απόφαση να κάνουν ελέγχους
στους δασκάλους και στους καθηγητές. Έ, θα σας πω λοιπόν αγαπητοί μου συνάδελφοι αν δεν το ξέρετε να το μάθετε, ότι οι
δάσκαλοι και οι καθηγητές είχαν ενημερωθεί ότι θα πήγαιναν κινητά συνεργεία να κάνουν τους ελέγχους και μάλιστα απ’ τις
αρχές που άνοιξαν τα σχολεία και αυτό πάρθηκε πίσω. Γιατί πάρθηκε πίσω; Τι μέτρα πήραν για να συνεχίζεται η κατάσταση με
τις αίθουσες και τους μαθητές, να είναι 25 στοιβαγμένοι; Τι μέτρα πήραν και εδώ αρχίζει να εμπλέκεται και ο Δήμος και η
Περιφέρεια πιο πολύ, τι έλεγχοι γινόντουσαν στη γέφυρα; Και δεν εννοώ ότι θα κάνει ελέγχους φυσικά ο Δήμος, είναι σαφές
αυτό, εννοώ τι πρωτοβουλίες πήρε ο Δήμος στην κατεύθυνση να πιέσει ούτως ώστε και στη γέφυρα να γίνονται πραγματικοί
έλεγχοι και όχι να κόβουμε πρόστιμα -θα το πω αγαπητοί μου συνάδελφοι όχι για να γελάσουμε όμως, για να κλάψουμε- εάν η
λογική ορισμένων και της Αστυνομίας είναι να κόβει πρόστιμα σε ανθρώπους σαν τον «Κολέα» -και το λέω με το παρατσούκλι
για να τον καταλάβουμε όλοι- ε τότε δε ξέρει τι κάνει μου φαίνεται. Θέλω επίσης να επισημάνω τα εξής: Αναφέρθηκε ο
Δήμαρχος και σωστά ότι είναι απαράδεκτο οι Δήμαρχοι, 330 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα να μην είναι ενημερωμένοι
καθημερινά απ’ τη μεριά της επίσημης Πολιτείας για το τι συμβαίνει στον τόπο τους, είναι απαράδεκτο και καλά έκανε και το είπε
ο Δήμαρχος. Προσέξτε όμως και μ’ αυτό που θα πω μην πει κανένας ότι θέλω να προσβάλλω την ΚΕΔΕ, γιατί εγώ θα το πω.
Ωραία, οι Δήμαρχοι δεν έχουν την ενημέρωση, η ΚΕΔΕ, το κεντρικό όργανο τι έκανε; Τι έκανε; Μήπως της έφυγε κανένας
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πόντος απ’ το καλσόν της στη μάχη που δίνει καθημερινά για να υπερασπιστεί τα των Δήμων; Ποιες είναι οι ενέργειες που
έκανε η ΚΕΔΕ· που δε χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και να πει: «Αγαπητέ Υπουργέ Εσωτερικών -όποιος και αν είσαι- εμείς
θέλουμε ενημέρωση γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες μας.» Πώς το διεκδικήσετε αυτό λοιπόν; Απλά κάνοντας
σχόλιο; Γιατί δε βγήκατε -και σας το λέω προσωπικά κύριε Δήμαρχε- δημόσια και να πείτε: «Ακούστε να δείτε συμπολίτες μου
της Λευκάδας, αυτοί οι λεβέντες εκεί πάνω δε μας δίνουν καμία ενημέρωση.» Το είπατε σήμερα, καλά κάνατε και το είπατε
σήμερα, κατά τη γνώμη μου όμως καθυστερημένα. Θέλω επίσης να πω το εξής για να πάω πάλι σε ευθύνες που έχει και η
Περιφέρεια και ο Δήμος. Ερώτημα ευθύ και θέλω απάντηση: Γιατί δεν είναι στις ομάδες εμβολιασμού οι εργαζόμενοι στο
‘Βοήθεια στο Σπίτι’ κατά προτεραιότητα και στο ΚΔΑΠ; Γιατί; Είναι ή δεν είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης; Φυσικά τα rapid
που μπορούν να κάνουν είναι καλό πράγμα, δεν είναι κακό, πολύ καλό είναι και να συνεχίσουν να τα κάνουν, αλλά με το
εμβόλιο τι γίνεται; Το νούμερο που είπαν οι αγαπητοί συνάδελφοι κ.κ. Ρόκκος και Σαρανταένας για το 2.000 συν τη Βασιλική
μπορεί να είναι 2.300· δεν αναφερόμαστε σε διπλές δόσεις, αναφερόμαστε σε μονές δόσεις, έτσι; Και αν αφαιρέσουμε και τους
συμπολίτες μας -που καλά κάνουμε και τους εμβολιάζουμε- που είναι απέναντι -αναφέρομαι στην Πλάγια, Περατιά κ.λπ., αυτούς
δηλαδή που ανήκουν στο υγειονομικό σύστημα εδώ της Λευκάδας- θα δείτε ότι δεν είναι τόσοι πολλοί οι εμβολιασμένοι, φυσικά
δεν έχει κανείς ευθύνη εδώ γι’ αυτό, γιατί τα εμβόλια έρχονται απ’ αλλού, δε φταίει φυσικά κανείς τοπικά, αλλά λέω να μην
ωραιοποιούμε τα πράγματα, γιατί τα πράγματα τα είχαμε ωραιοποιήσει όταν λέγαμε ότι η Λευκάδα ήταν «πράσινη» και
μάλιστα…
Πρόεδρος: Κύριε Δρακονταειδή, ολοκληρώστε όμως.
Δρακονταειδής: Τελειώνω, τελειώνω. ….και μάλιστα ορισμένοι ήθελαν και να ηρωοποιηθούν εξ’ αυτού, ηρωοποιηθούν.
Τα πράγματα λοιπόν, συνάδελφοί μου, δεν είναι καλά, απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή, κάνω κι εγώ έκκληση απ’ τη
μεριά μας όλοι μας να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, να μην έχουμε τέτοια συμβάντα, αλλά δεν είναι δυνατόν το Δημοτικό
Συμβούλιο Λευκάδας να μην έχει πάρει -το είπα και την προηγούμενη φορά όταν είχε πει κάτι ο κύριος Σαρανταένας, έκανε μία
ενημέρωση μάλλον και του το είχα πει- απόφαση ότι προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να ζητήσουμε να ενισχυθεί το Ε.Σ.Υ.. Το
ξέρετε ότι ως Δήμος δεν έχουμε πάρει μέσα σε συνθήκες ενός (.) πανδημίας ούτε μία τέτοια απόφαση· που είναι το κορυφαίο
ζήτημα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας;
Μ’ αυτά λοιπόν τελειώνω, συνάδελφοι, θα πω στη δευτερολογία μου κάποια επιπλέον λέγοντας το εξής: Τα πράγματα
δεν είναι καλά. Χρειάζεται -ξαναλέω- πρωτοβουλία να κλείσουν και τα σχολεία, φυσικά ο νόμος είναι αυτός που διάβασε ο
Δήμαρχος (νομίζω ο Δήμαρχος τον διάβασε), αυτό είναι ο νόμος, την ευθύνη την έχουν οι Πρωτοβάθμιες κ.λπ.. Ποιος από εσάς
όμως είπε ότι πάνω απ’ το 30% των μαθητών δεν πάνε στο σχολείο, το τελευταίο διάστημα δεν προχωράει η ύλη εξαιτίας των
απουσιών, γιατί οι γονείς δε θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο ενόψει ενός κινδύνου, αυτό δεν το
συνεκτιμούν; Δεν πρέπει αυτό να είναι μία αιτία που ο Δήμος θα πάρει πρωτοβουλία και να βάλει μαζί του και τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων και να πάρει μαζί του και τους Διευθυντές των σχολείων και φυσικά τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας και να κάτσουν και να πουν ότι: «Κύριοι, εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και να απαιτήσουν και απ’
την πολιτεία κεντρικά ότι πρέπει τα σχολεία να κλείσουν;» 100 άτομα είναι σε καραντίνα αγαπητοί μου συνάδελφοι, εκτός απ’ τα
κρούσματα, το ξέρετε;
Τελειώνω εδώ, θεωρώ ότι ορισμένα απ’ αυτά που είπα πρέπει να τα πάρει η Δημοτική Αρχή υπόψη της, να πάρει
αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να νιώσουν και κυρίως να νιώσουν οι πολίτες ότι με πιο υπεύθυνο
τρόπο ενημερώνονται για να σταματήσουν και όλ’ αυτά που κυκλοφορούν· που πολλά απ’ αυτά δεν είναι και αλήθεια και
δημιουργούν και συνθήκες πανικού πολλές φορές στους ίδιους τους πολίτες.
Πρόεδρος: Εγώ δε θα μιλήσω κύριε Δρακονταειδή, δε συνηθίζω να μιλάω εκ μέρους άλλων Δημοτικών Συμβούλων και δη του
Δημάρχου, αλλά νομίζω ότι είναι η τέταρτη φορά -η τέταρτη ή η πέμπτη- που ο Δήμαρχος έκανε παράπονα γι’ αυτό το θέμα, ότι
δεν ενημερώνονται οι Δήμαρχοι, δεν είναι η πρώτη φορά.
Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Πρόεδρε συγγνώμη, δεν έχει ίντερνετ ο κύριος Κώστας Γληγόρης, έχει πρόβλημα στη σύνδεση.
Πρόεδρος: Οκέι. Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Η συγκεκριμένη εξέλιξη με την αύξηση των κρουσμάτων προκαλεί δικαιολογημένα μία αυξανόμενη -όλο και
περισσότερο- ανησυχία συμπολιτών μας.
Εμείς θα συμφωνήσουμε με την εκτίμηση που ακούγεται ότι θα φτάναμε κάποια στιγμή σ’ αυτό το σημείο, μακριά από
εμάς βέβαια η λογική της ατομικής ευθύνης, δε ρίχνουμε την ευθύνη στον κόσμο ούτε σε μεμονωμένα γεγονότα που σχετίζονται
με την τήρηση ή όχι των περιοριστικών μέτρων. Αυτό, κατά τη γνώμη μας είναι δευτερεύον, υπάρχει διαμορφωμένο και το
θεσμικό πλαίσιο για να αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Αυτό που βαραίνει όμως και είναι μονίμως εκτός κάδρου ευθύνης είναι η
κρίσιμη και καθοριστική συλλογική κρατική ευθύνη σε όλα τα επίπεδα που απουσιάζει παντελώς, πέρα απ’ το μπες-βγες μέσα
στο σπίτι δεν υπάρχει τίποτ’ άλλο και αυτό ξεκινάει απ’ την κεντρική Κυβέρνηση, φτάνει στην Περιφέρεια, φτάνει σε εσάς στη
Δημοτική Αρχή. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής: Η ατομική ευθύνη θα είναι το καρκίνωμα της κοινωνίας από ‘δω και πέρα, ο ένας θα
τρώει τον άλλον πάνω σε αυτή τη βάση της ατομικής ευθύνης. Γίνεται μία προσπάθεια, η κυβερνητική γραμμή φτάνει μέχρι
κάτω, να φορτωθεί η ευθύνη πάλι σε μεμονωμένα άτομα, αν είναι έτσι εμείς να το πούμε, για όλα φταίει το πρώτο κρούσμα στην
Ελλάδα πέρυσι (που έχουμε και επέτειο σήμερα), αλλά τα πράγματα δεν πάνε έτσι, το οργανωμένο κράτος είναι για να
αντιμετωπίζει τις συνέπειες απ’ τις ανεπάρκειες των μεμονωμένων ατόμων, αλλιώς τι να το κάνουμε; Να μας αρμέγει δηλαδή
μόνο με τη φορολογία, για να ταΐζει τους μεγάλους; Αυτή είναι η δουλειά του κράτους; Αυτή φαίνεται ότι είναι. Το μπάτε σκύλοι
αλέστε του καλοκαιριού δηλαδή δε φταίει; Που το στηρίξαμε, του χαϊδέψαμε τ’ αφτιά σ’ αυτή τη λογική και εδώ ορισμένοι, στη
Λευκάδα. Είναι πολιτική επιλογή το να ρίξεις την ευθύνη στα άτομα και όχι στη συνειδητή και σχεδιασμένη ανεπάρκεια του
κράτους, αρνείται η Κυβέρνηση να ρίξει λεφτά στο σύστημα υγείας και όλα φαίνονται ότι λειτουργούν καλά, άκουσε μήπως και
κανέναν αντίλογο από κανέναν από εσάς; Και δε μιλάω μόνο για τη Δημοτική Αρχή εδώ, και αυτή είναι μέσα στο κάδρο αυτής
της ευθύνης που καταλογίζουμε. Άκουσε τίποτα απ’ την περίφημη ΚΕΔΕ; Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι τραγική,
τα όποια υγειονομικά μέτρα είτε ακολουθούνται ελάχιστα, είτε περισσότερο καθόλου, κανένας έλεγχος και από κανέναν, ο κάθε
εργοδότης κάνει ό,τι τον βολεύει η τσέπη του, πόσο μάλλον τώρα που λείπει και η ρευστότητα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς
είναι εστίες υπερμετάδοσης και βέβαια δε φταίει η στραβοφορεμένη μάσκα του Χ ή του Ψ εντός του λεωφορείου. Απόδειξη είναι
ότι μέρος των κρουσμάτων είναι στο ΚΤΕΛ και ξαναλέμε ότι δε φταίει ατομικά ο καθένας και να φανταστεί κανείς ότι δεν είμαστε
σε μεγάλη πόλη με αστική συγκοινωνία. Το αμέσως προηγούμενο διάστημα ήταν εμφανής η κωλυσιεργία της Δημοτικής Αρχής
που έφτασε στα όρια της αδιαφορίας και εξόργισε πολύ κόσμο. Πάλι καλά που πήρατε ορισμένα βασικά μέτρα έστω και μετά
από μία εβδομάδα έξαρσης. Η κατακραυγή του κόσμου έφερε αποτελέσματα αν και πολύ φοβόμαστε ότι το σημερινό Δελτίο
Τύπου μάλλον σφύριξε λήξη των ενεργειών από μεριάς της Δημοτικής Αρχής, αλλά μη νομίζετε, ένας κόσμος είναι τόσο
εξοργισμένος που απ’ την απουσία το προηγούμενο διάστημα δε θα σταματήσει να διαμαρτύρεται.
Σχολικές μονάδες απευθύνθηκαν για τεστ μόλις εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα και δεν είχαν την ανταπόκριση απ’
τη μεριά σας. Εδώ να το πούμε για μία ακόμη φορά ότι δεν είμαστε αίθουσα δικαστηρίου για να μας φέρνετε αποδεικτικά
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στοιχεία για την όποια αναρμοδιότητα, εδώ είμαστε για να κρίνουμε πεπραγμένα και πολιτικές διαθέσεις και νομίζω ότι αυτό
περιμένει και ο κόσμος απ’ τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι καλώς καμωμένα ούτε στο σύστημα υγείας, αφού φυσικά κανένας δεν έχει πει μισή
κουβέντα για την άθλια κατάσταση του Νοσοκομείου, του Κέντρου Υγείας Βασιλικής που έχουν βαρέσει διάλυση κυριολεκτικά,
το προσωπικό τρέχει απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ για να αντιμετωπίσει και περιστατικά που δε σχετίζονται με τον Covid και
Covid όπου χρειαστεί αλλά και να κάνουν τους εμβολιασμούς, καταλαβαίνετε την κατάσταση που υπάρχει. Ένας εμβολιασμός
δε που πάει με ρυθμούς χελώνας σε σύγκριση με τις ανάγκες και όσες συγκρίσεις και να γίνουν με άλλους Νομούς και περιοχές,
γιατί γίνονται κάτι τέτοια ανά περιοχή, κάτι τέτοια κόλπα, για να αποδειχθεί ας πούμε ότι η μία περιοχή πάει καλύτερα από
άλλες.
Τέλος να πούμε το εξής: Μεγάλη ευθύνη έχουν και όλοι όσοι προσπαθούν να κρύψουν τη σοβαρότητα της κατάστασης
η οποία πλέον δεν κρύβεται. Στο ζύγι τους ανάμεσα στην υγεία του κόσμου και στο να ανοίξει με καλούς όρους για τους
μεγαλοεπιχειρηματίες του νησιού η τουριστική σεζόν· δυστυχώς το βάρος πέφτει στο άνοιγμα της σεζόν και όχι στην προστασία
της υγείας του κόσμου και της ανάδειξης των προβλημάτων που την εμποδίζουν να προστατεύεται προκειμένου να μην
αλλάξουμε χρώμα.
Εμείς καλούμε πρώτα και κύρια αυτούς που παίζουν αυτό το επικίνδυνο -κατά τη γνώμη μας- παιχνίδι στις πλάτες των
Λευκαδιτών να σταματήσουν τώρα, όποιος και να είναι, όποια θεσμική θέση έχει ή δεν έχει. Επίσης, να σταματήσει η
ενοχοποίηση ευθέως ή πλαγίως των συμπολιτών μας. Στη δευτερολογία μπορούμε να πούμε και ορισμένα πιο συγκεκριμένα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ δε θέλω να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ’ όλα να ευχηθούμε καλή και
γρήγορη ανάρρωση…
Πρόεδρος: Μιλήστε πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ακούγεστε.
Γληγόρης Κων.: Ναι, με ακούτε καλύτερα τώρα. Καλή και γρήγορη ανάρρωση σε όσους νοσούν.
Δύο-τρία πράγματα απλά, γιατί αναφερθήκαν πολύ και ο κύριος Δρακονταειδής και ο κύριος Βερροιώτης. Πρώτο και
βασικό. Δεν υπάρχει ενημέρωση απ’ το Δήμο Λευκάδας, έτσι; Όσο και αν ο κύριος Δήμαρχος σωστά λέει ότι οι Δήμαρχοι δεν
ενημερώνονται, αυτό δε σημαίνει πως η ενημέρωση που όπως είπε ο ίδιος την έχει δεν μπορεί να τη μεταδώσει, έτσι; Και δε
μιλάω φυσικά μονάχα για τον αριθμό κρουσμάτων που και εμείς τα βλέπουμε κάθε απόγευμα, περιμένουμε να ακούσουμε τα
κρούσματα, μιλάω για το γενικότερο, για την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, έτσι; Άρα, πρέπει να σταθούμε στο ότι ο Δήμος
Λευκάδας πρέπει να δίνει καλύτερη ενημέρωση στους δημότες του. Αν θυμάμαι καλά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
είχαμε ψηφίσει την παραχώρηση της αίθουσας στο Κ.Ο.Μ.Υ.. Τότε, για ένα απλό θέμα που μετά εξελίχθηκε διαφορετικά η
συζήτηση, αυτό που είχα πει και αυτό που επαναλαμβάνω και τώρα -ήταν το βασικότερο- είναι ότι θα πρέπει ως Δήμος απ’ τη
στιγμή που τα σχολεία είναι ανοιχτά να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στους εκπαιδευτικούς. Αυτό σας είχα πει και τότε, όντως όπως
είπε και ο κύριος Βερροιώτης είχα πει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αστική συγκοινωνία, ούτε δημοτική συγκοινωνία, δεν
έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε βιοτεχνία, δεν έχουμε τίποτα, αυτό όμως που έπρεπε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι να
κάνουμε τακτικούς και συνεχόμενους ελέγχους στους εκπαιδευτικούς. Σίγουρα, η ροή όσον αφορά τα rapid test είναι
διαφορετική όταν ανακοινώνουμε ότι 35 μέρες δεν έχουμε κρούσματα, άρα υπάρχει ένας εφησυχασμός σε όλους μας και
διαφορετική θα είναι όταν έχουν αρχίσει τα κρούσματα και ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα. Τότε σίγουρα υπάρχει διαφορετική ροή,
το θέμα είναι όμως ότι αυτό εμείς ως Δήμος θα έπρεπε να το διαφυλάξουμε και να έχουμε προλάβει να το κάνουμε και όχι
μονάχα στο κομμάτι της εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας, αλλά και στους δικούς μας Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
και τις υπόλοιπες δομές με τακτικά εβδομαδιαία τεστ πιθανόν, έτσι; Θα πρέπει πραγματικά να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να
παραμείνουμε και να είμαστε προσεκτικοί και επειδή δε θέλω να πω αυτή τη στιγμή κάτι παραπάνω είτε για το σύστημα υγείας,
είτε γι’ αυτό που έρχεται, γιατί πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε τι έρχεται, ελπίζουμε αυτό που έρχεται να είναι μείωση, θα
το ξέρουμε πιθανόν σε μία με δύο εβδομάδες, αλλά αυτό που θέλω να πω πραγματικά και μου κάνει τρομερή εντύπωση όσον
αφορά το σύστημα υγείας είναι ότι πρόσφατα το Επιμελητήριο Λευκάδας έκανε δωρεά στο Νοσοκομείο κάποια αντιδραστήρια
για το PCR, για το μηχάνημα το οποίο είχε γίνει δωρεά προς το Νοσοκομείο. Όταν φτάνουμε σε σημείο ένα Νομικό Πρόσωπο,
το Επιμελητήριο Λευκάδας -που καλά έκανε- να κάνει δωρεές αντιδραστήρια για να μπορούν να γίνονται έλεγχοι μετά από
δωρεά μηχανήματος στο Νοσοκομείο· σημαίνει ότι το σύστημα υγείας νοσεί και αν νοσεί τόσο πολύ ας δούμε και εμείς ως
Δήμος τη δωρεά μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αντιδραστήρια στο Νοσοκομείο και να περιμένουμε
τον κάθε φορέα είτε τη μία να δώσει τα αντιδραστήρια ή την άλλη να δώσει…. Για την ανακοπή, δε θυμάμαι τέλος πάντων, είχε
δώσει το Επιμελητήριο, αυτό σημαίνει πως το σύστημα υγείας νοσεί. Και πάλι περαστικά σε όσους νοσούν, γρήγορη και καλή
ανάρρωση.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχηθώ κι εγώ ό,τι καλύτερο στους συνδημότες μας.
Ακούσαμε σήμερα, παρότι κατεβήκαμε μία κλίμακα, ουσιαστικά και επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα, «κοκκινίσαμε»
και δεν αλλάζει τίποτα, τα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν εκτός απ’ τα Λύκεια, αναστολή των λαϊκών αγορών και
κυκλοφορία μέχρι τις 18:00 το απόγευμα τα Σαββατοκύριακα. Επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Ακούσαμε απ’ τον κύριο
Δήμαρχο που κατήγγειλε σήμερα ορισμένα πράγματα, όπως η ελλιπής και προβληματική ενημέρωση που έχει σαν Δήμαρχος
και άλλα «παράλογα» -όπως νομίζω τα χαρακτήρισε- που λέει το πρωτόκολλο ή ο Κανονισμός.
Κύριε Δήμαρχε, εμείς τώρα τα ακούμε αυτά. Δε θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε νωρίτερα; Σαν Δημοτικό Συμβούλιο να
γνωρίζουμε και να επιδιώξουμε κάτι παραπάνω ή όσον αφορά την ενημέρωση, όσον αφορά οτιδήποτε άλλο; Κάνατε έκκληση
για σωστή τήρηση των μέτρων απ’ τους πολίτες, πολύ σωστή αυτή η προτροπή προς τους δημότες αλλά «έκκληση» -εντός
εισαγωγικών, απαίτηση είναι κανονικά- απ’ την πολιτεία θα κάνετε; Δεν ακούσαμε τίποτα για τις ελλείψεις που έχει το σύστημα
υγείας.
Ένα δεύτερο σχετικό ζήτημα είναι η ενημέρωση του Δήμου προς τους δημότες. Όλο αυτό τον καιρό ο κόσμος άκουγε
και δεν ήξερε τι και πως, ποιο σχολείο είναι, αν είναι, αν θα πρέπει το παιδί του να πάει σχολείο, πολλοί δεν τα έστειλαν στο
σχολείο από φόβο επειδή δεν ήξεραν τι ακριβώς συμβαίνει και γενικότερα υπήρξε ένας φόβος στην κοινωνία, γιατί πολλά
ακούγαμε και ενημέρωση δεν είχαμε. Κλείσανε για δύο εβδομάδες τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, απ’ ό,τι ξέρω όμως το ΕΕΕΕΚ και το Ειδικό
Δημοτικό και Νηπιαγωγείο που συστεγάζονται παραμένουν ανοιχτά. Γιατί συμβαίνει αυτό, που συστεγάζονται;
Πρόεδρος: Κύριε Ζαβιτσάνε, μη λέτε τέτοια πράγματα στον αέρα, δε συστεγάζεται κανένα, το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι ξεχωριστή δομή,
το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., στεγάζεται απέναντι απ’ το My Market, μη λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, δεν
έχει καμία σχέση με το ΕΕΕΕΚ που λέτε εσείς.
Ζαβιτσάνος: Στο ίδιο κτίριο δεν είναι το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο;
Πρόεδρος: Μιλάμε για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (…), τα ΕΕΕΕΚ στεγάζονται απέναντι απ’ το παλιό Νοσοκομείο.
Ζαβιτσάνος: Μάλιστα, ευχαριστώ για τη διόρθωση, ανακαλώ. Εδώ φάνηκε η ανάγκη όσον αφορά (.). Καταρχήν να πούμε ότι
προληπτικός έλεγχος και πρόληψη γενικότερα όσον αφορά την πανδημία δεν έχει γίνει σε κανένα σημείο όλο αυτό το διάστημα,
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όλα γίνονται αφού εμφανιστούν τα κρούσματα. Έλεγχος στα σχολεία που θα έπρεπε να είναι το πρώτο και κύριο, κινητές
μονάδες να πηγαίνουν να κάνουν έλεγχο, rapid test στους δασκάλους και καθηγητές, εκεί που υπάρχει συνωστισμός, δεν έγινε
και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οι ευθύνες όσον αφορά της πολιτείας είναι τεράστιες, ο κύριος Γεωργιάδης είχε δηλώσει πριν
από μερικούς μήνες, παραδέχτηκε μάλλον ότι εκτίμησαν λάθος όσον αφορά το πόσο σφοδρό θα είναι το δεύτερο κύμα της
πανδημίας. Ναι, αλλά όμως αυτή η λάθος εκτίμηση στοιχίζει ζωές και επειδή ακούγεται γενικότερα και η κουβέντα πηγαίνει πολύ
στην ατομική ευθύνη που υπάρχει βέβαια, εγώ και πιστεύουμε όλοι ότι -τουλάχιστον εγώ- ο κόσμος ανταποκρίνεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό, έχει κουραστεί μεν αλλά ανταποκρίνεται, το κύριο πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πειθαρχίας, αλλά είναι η
απουσία όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων και η άμεση ενίσχυση του συστήματος υγείας. Αυτό λοιπόν, εκεί θα πρέπει
σαν Δήμος να στοχεύσουμε και να επιδιώξουμε. Δε ξέρω τι χρόνο έχω κύριο Πρόεδρε, στη δευτερολογία μου θα πω (…) να
κάνουμε σαν Δήμος. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Ζαβιτσάνο. Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, κι εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο γρήγορη,
ταχεία ανάρρωση και μακάρι αυτό το φαινόμενο να τελειώσει κάποια στιγμή και να βρούμε πάλι τις ζωές μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε δυστυχώς μπροστά σε μία δυσμένεια, είτε το θέλουμε, είτε όχι βρισκόμαστε
σε ένα Γολγοθά το οποίο τον περνάμε θέλω να πιστεύω όλοι μαζί αλλά και ο καθένας μόνος του. Είναι μία δύσκολη κατάσταση
και σήμερα γίνεται μία συζήτηση μεταξύ μας, εδώ στο Δημοτικό μας Συμβούλιο στην ταπεινή μας Λευκάδα, αλλά η συζήτηση
δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ρητορική. Ωραία, λέμε ουσιαστικά ο καθένας τον πόνο του και τις γνώσεις του, αποτέλεσμα απ’
αυτή τη συζήτηση δε θα βγει, άντε να βγούμε λίγο πιο σοφοί, να βγούμε λίγο πιο ενημερωμένοι που δε νομίζω ότι αυτό είναι το
πρωταρχικό. Καλά κάνουμε φυσικά και κάνουμε τη συζήτηση, αλλά η ουσία δε βρίσκεται εδώ μέσα, η αναποτελεσματικότητα
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι βρίσκεται εκτός και η ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση πρωτίστως είναι κεντρικά, είναι στην
Κυβέρνηση, δευτερευόντως φυσικά είναι και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, δεν το συζητώ.
Επιπολαιότητες, ακούσαμε για αφέλεια, ακούσαμε πολλά πράγματα ρίχνοντας πάλι ουσιαστικά την ευθύνη στους πολίτες, δεν
είναι τίποτ’ άλλο πέρα από συγκυβερνητικές προπαγανδιστικές διαφυγές και υπεκφυγές, τίποτ’ άλλο δεν είναι, (…) εγώ δε θα
πω «εγκληματικές», είναι βαριά κουβέντα, αλλά σίγουρα (.) και φαίνεται παντού αυτό, φαίνεται απ’ τα μέτρα που έχει πάρει
απέναντι στο Ε.Σ.Υ., φαίνεται απ’ τις εξαγγελίες οι οποίες είναι ημέρας; Είναι ώρας; Είναι εβδομάδας; Τις δίνουν και τις
παίρνουν πίσω, από μία κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στα σχολεία με μέτρα, ημίμετρα «ανοίγουμε τα παράθυρα, κλείνουμε
τα παράθυρα, πετρέλαιο δεν έχουμε να ζεστάνουμε τα παιδιά αλλά μέσα στο καταχείμωνο (Δεκέμβρη μήνα) ανοίγουμε τα
παράθυρα για να φύγει η πανδημία», αλλά τα παιδιά που κυκλοφορούν έξω απ’ το σχολείο ήταν σε μία φάση να τους βάλουμε
πρόστιμο γιατί θα συγκεντρώνονται λέει έξω, ενώ μέσα στην τάξη θα έχουμε 25 παιδιά…
Θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε σοβαρά; Τι φταίει; Φταίνε οι συγκεντρώσεις; Φταίνε τα παιδιά που βρεθήκανε τέσσερα
άτομα σε ένα σπίτι και έκαναν το αυτονόητο; Ο έφηβος δηλαδή έκανε το αυτονόητο, βρέθηκε με τέσσερις φίλους του; Να
μιλήσουμε λίγο για super market να δούμε τι γίνεται; Εκεί τι θα πούμε; Εκεί φεύγουμε απ’ την ατομική ευθύνη; Ξεχνάμε την
ευθύνη της πολιτείας; Με ευθύνη της πολιτείας δεν είναι ανοιχτά τα super market; Όλα ατομική ευθύνη είναι; Λυπάμαι, δεν
μπορεί να με βρει σύμφωνο εμένα αυτό το πράγμα. Στο βαθμό που μας αναλογεί εμάς (της ευθύνης), εγώ θέλω να δούμε και
λίγο την προϊστορία, πέρυσι το Μάρτη, που είναι όλο αυτό το επικοινωνιακό σόου -όχι από εσάς κύριε Δήμαρχε, προς Θεού!απ’ το Βουλευτή με τη μάσκα που ήταν στη γέφυρα; Τώρα που είναι; Το κλιμάκιο στη γέφυρα γιατί έφυγε; (…) είναι της
Περιφέρειας υπόθεση, γιατί δεν έχουμε ένα κλιμάκιο λοιπόν να κάνουμε μία απλή θερμομέτρηση ή να ελέγχει η Αστυνομία
αυτός που μπαίνει και βγαίνει έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπει στο νησί μας. Πέρυσι το Μάρτη που δεν είχαμε
τέτοια κατάσταση είχαμε στείλει κλιμάκιο, φέτος και τώρα τις τελευταίες που ξέφυγε η κατάσταση δεν υπάρχει κλιμάκιο. Τι έγινε;
Δεν είναι της μόδας τώρα; Δεν είναι της μόδας να βγάζουμε φωτογραφίες με τις ενέργειες;
Κύριε Δήμαρχε, αν έχετε εβδομαδιαία ενημέρωση απ’ τον ΕΟΔΥ, απ’ την Πολιτική Προστασία, σαφώς δε ξέρω, άκουσα
τον κύριο Ρόκκο που είπε ότι έχετε ενοχλήσει τέσσερις φορές, πέντε φορές, δε ξέρω αν μέσω της ΚΕΔΕ θα μπορούσατε να
κάνετε μία ομοβροντία απέναντι στην Πολιτική Προστασία και να απαιτήσετε πραγματικά την καθημερινή σας ενημέρωση, διότι
στα social βλέπετε τι γίνεται, παρακολουθείτε, έχετε καταλάβει ότι ο λαός της Λευκάδας -και όχι μόνο στη Λευκάδα, σε όλη την
Ελλάδα- είναι στα κάγκελα γιατί αυτή τη στιγμή στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο και δε ξέρει τι γίνεται, και δε μιλάμε για
αριθμολογία, αυτό είναι το λιγότερο, το πόσα κρούσματα έχουμε, δε ξέρουμε καν το γεωγραφικό προσδιορισμό, να ξέρουμε
δηλαδή που θα πάμε, που δε θα πάμε, που θα προστατευτούμε. Απαιτείστε, απαιτείστε μέσω ΚΕΔΕ…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη ολοκληρώστε.
Γληγόρης Χρ.: Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, τελειώνω και ζητώ συγγνώμη. Λέτε και πολύ σωστά λέτε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος
και ότι είναι θέμα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της Διεύθυνσης και γιατί αυτοί δεν κλείνουν τα σχολεία γιατί ακολουθούν
τα πρωτόκολλα, και τι είναι τα πρωτόκολλα κύριοι συνάδελφοι; Είναι τα πρωτόκολλα (.); Δεν αλλάζουν; Επικαιροποιούνται,
ανάλογα την κατάσταση και ανάλογα τη δυσμένεια κεντρικά και με πολιτική βούληση φυσικά, αλλά σοβαρή πολιτική βούληση τα
πρωτόκολλα αυτά αλλάζουν, δεν είναι θέσφατα, δεν είναι του Μωυσή που κατέβηκαν και δεν αλλάζουν, ανάλογα την κατάσταση
και ανάλογα την περίσταση τοπικά η κάθε κοινωνία έπρεπε να έχει τα δικά της πρωτόκολλα τα οποία τα επικαιροποιεί ανάλογα
με την κατάσταση (επαναλαμβάνω). Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε -όπως ακούστηκε προηγουμένως- σε πενταπλάσιο αριθμό
κρουσμάτων απ’ ό,τι η Αθήνα και εμείς εδώ πέρα δε ξέρουμε αν θα πρέπει να κλείσουμε τα σχολεία μας. Λυπάμαι πάρα πολύ
πραγματικά, αυτά είχα να πω και συγγνώμη για το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Νικόλαος έχει το λόγο.
Γαζής Νικ.: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εκπλήσσομαι σχετικά γιατί διαπιστώνω μετά μεγάλης μου λύπης ότι δε διαβάζει κανένας
σχεδόν απ’ τους συναδέλφους το ‘FortsaLefkada’. Αν το είχε διαβάσει, ο τίτλος ο χθεσινός ήταν: «Ξανά στην κορυφή νέων
κρουσμάτων πανελλαδικά η Λευκάδα.» Πριν από μία εβδομάδα περίπου ήταν παρόμοιος τίτλος, ότι είμαστε πρωταθλητές τέλος
πάντων και είναι στην πρώτη θέση η Λευκάδα. Προχθές πάλι (πριν από δύο μέρες) είχαμε ότι… Στις 24/02 γράφανε πως «η
Θεσπρωτία με τα δικά της κρούσματα εκθρόνισε τη Λευκάδα απ’ την κορυφή.» Δηλαδή, αυτή η κατάσταση, του να είναι
αναλογικά με τον πληθυσμό της πρώτη και με διαφορά η Λευκάδα, είναι μία εβδομάδα τώρα, δεν είναι σημερινό θέμα, ούτε
χθεσινό μόνο. Τέλος πάντων, δεν άκουσα κανέναν να το έχει εντοπίσει αυτό, που σημαίνει πως έχουν ελλιπή ενημέρωση, ας
είναι. Απορώ όμως με τη σπουδή κάποιων συναδέλφων ή ορθότερα να πω κάποιων παρατάξεων να βγάλουν λάδι εμάς τους
κατοίκους και βάζω και τους εαυτούς μας μέσα στους κατοίκους γιατί κάτοικοι είμαστε και εμείς αυτού του τόπου, για τον τρόπο
που τηρούμε τα μέτρα. Προφανώς αυτοί ζουν σε άλλη πόλη, σε άλλο τόπο οι συνάδελφοι· που μέλημά τους είναι μη τυχόν και
δεν αντιπολιτευτούν την Κυβέρνηση και τις Αρχές και γιατί όχι, μη τυχόν χάσουν και μερικούς πιθανούς ψηφοφόρους αν τους
στεναχωρήσουν. Ας καταλάβουμε, κύριοι συνάδελφοι, ότι επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο, για να μην το χαρακτηρίσω
φοβερό και ιδιαίτερα ανησυχητικό, δε μας παίρνει ούτε για παιχνιδάκια κομματικά, ούτε είναι ώρα να χαϊδεύουμε αφτιά. Ναι, οι
συμπολίτες μας δυστυχώς δεν τηρούν τα μέτρα, καθόλου δεν τα τηρούν και δεν πειθαρχούν και στις εντολές, όπως πολύ καλά
ξέρουμε, δεν είναι ωραίο βέβαια να στοχοποιούμε λέει ανθρώπους, ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε πως
από μία γιορτή ξεκίνησε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στον τόπο, υγειονομικό, πως θα γίνει; Θα το πνίξουμε αυτό για να
πούμε ότι φταίει η Κυβέρνηση; Η οποία Κυβέρνηση φταίει, δεν τη βγάζω λάδι εγώ, ασφαλώς και φταίει η Κυβέρνηση, ασφαλώς
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και φταίει η Περιφέρεια, ασφαλώς και φταίνε οι Αρχές που έχουν (….), αλλά τι να κάνουν και αυτοί απ’ τη στιγμή που… Να μην
τα πω, μέχρι εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Γαζή. Η κυρία Ρεκατσίνα έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα: Δεν είναι ώρα για αντιπολίτευση, ούτε για εφησυχασμό, είναι ώρα για να επισημάνουμε ίσως
κάποια πράγματα γιατί μέρα με τη μέρα παρακολουθούμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και ελπίζω ότι δε θα κληθεί η Δημοτική
Αρχή να αποφασίσει για περαιτέρω μέτρα μετά από μία εβδομάδα ίσως, δεν αποκλείεται αύριο-μεθαύριο να κληθεί να αλλάξει
αυτό το οποίο σήμερα είπε και να πάρει κάποια επιπλέον μέτρα. Σε ό,τι αφορά το Δήμο βέβαια νομίζω ότι ό,τι περνάει απ’ το
χέρι μας θα πρέπει να το κάνουμε αυτή τη στιγμή και εκτός αυτών που εγώ με χαρά άκουσα που είπε ο Δήμαρχος σχετικά με
τους ψεκασμούς κ.λπ., που έχουν γίνει στο αμαξοστάσιο, στους κάδους και πρόκειται να επεκταθούν σε όλο το Δήμο, εγώ θα
επισημάνω για μία ακόμη φορά ίσως την ανάγκη όσο υπάρχει δυνατότητα με τους όποιους κάδους, να αντικατασταθούν οι
όποιοι φθαρμένοι και χωρίς καπάκια για να μην υπάρχει διασπορά μέσω των κάδων των απορριμμάτων και ίσως, Δήμαρχε, να
δοθεί και μία εντολή και να το επιβλέψει ας πούμε ο υπεύθυνος της καθαριότητας, οι όποιοι κάδοι διαθέτουν καπάκια τα οποία
όμως περιέργως σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτά, αυτό πλέον θα πρέπει να εκλείψει και θα πρέπει να τηρηθεί έτσι- απόλυτα να παραμένουν κλειστά για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε διασπορά εξαιτίας του ότι μπαίνουν μέσα στους
ανοιχτούς κάδους τα όποια κατοικίδια, τα όποια αδέσποτα, τα όποια τέλος πάντων ζώα. Ένα είναι αυτό και ένα άλλο είναι εκείνο
το οποίο επισήμανε ο κύριος Γληγόρης και πιστεύω ότι είναι μέσα στα μέτρα πρόληψης, ο έλεγχος τουλάχιστον… Ο έλεγχος, να
βάλουμε σε μία σειρά την προσπάθεια του να ελέγχονται με rapid test όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι… Δήμαρχε, αν δεν το
φροντίσουμε εμείς δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού από μόνοι τους, έτυχε να κάνω κι εγώ μία βόλτα τέλος πάντων, αυτό
περιμένουν, να μπορούν να ελέγχονται σε εβδομαδιαία, σε δεκαήμερη βάση ώστε να μην υπάρξει κάτι εκ των υστέρων, να το
προλάβουμε όσο γίνεται εν πάση περιπτώσει, να φροντίσουμε δηλαδή εμείς, να κανονίσουμε τα ραντεβού για να
πραγματοποιηθούν αυτά τα τεστ πρώτα στους εκπαιδευτικούς σε προτεραιότητα τέλος πάντων και μετά στους οποιουσδήποτε
άλλους και αν είναι δυνατόν -δε ξέρω κατά πόσο περνάει απ’ το χέρι μας- να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα ίσως αυτοί οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι εντάξει, είναι σε κάποιους χώρους με πάρα πολλά παιδιά και σε σχέση με κάποιους άλλους που
δουλεύουν μεμονωμένα στα γραφεία είναι πιο εκτεθειμένοι και για τους εαυτούς τους και για τα παιδιά και για όλη την κοινωνία
κατ’ επέκταση.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Μία προσπάθεια να καταθέσω κάποια πράγματα σαν συμβολή σ’ αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα, που
εντάξει, είναι και λίγο δύσκολη και δεν είναι και ευχάριστη βέβαια. Θέλω να πω ότι η μη ενημέρωση και ουσιαστικά ο
παραγκωνισμός των ΟΤΑ όπως ειπώθηκε απ’ το κεντρικό κράτος, δεν είναι κατά την άποψή μου τίποτ’ άλλο, παρά μία πολιτική
και μία διάθεση και βούληση να μην εμπλακεί η αυτοδιοίκηση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιμετώπισης της πανδημίας,
όχι μόνο υγειονομικά θα έλεγα αλλά και κοινωνικά -ας μην το ξεχνάμε αυτό- σύμφωνα με το σχέδιο που επιλέχθηκε απ’ την
αρχή ή για να το πω καλύτερα, μάλλον σύμφωνα με τις παλινωδίες που υπήρξαν και που δυστυχώς συνεχίζεται και είναι
φανερό μέχρι σήμερα. Αυτά για το κεντρικό επίπεδο, για την Κυβέρνηση. Όμως οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης υπάρχουν και σε
πρώτο και σε δεύτερο βαθμό και αναρωτιέμαι, τι κάνουν; Πως αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μη ενημέρωσης, του
παραγκωνισμού τους; Και απαντάω και λέω με έναν τρόπο μόνο: Σιγή ασυρμάτου, και μόνο κάποιοι, κάπου, κάποτε ψελλίζουν
όταν βρεθούν σε όχι ευνοϊκή θέση. Μην κλαψουρίζουμε λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι και το ξέρουμε που μπορούμε να
αντιδράσουμε.
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η πορεία των εμβολιασμών, είναι πολύ ανησυχητική συνάδελφοι και συναδέλφισσες η ροή και μιλάω πάντα για τη Λευκάδα, έτσι; Αυτό συζητάμε σήμερα- των εμβολιασμών που αν καθίσουμε και την υπολογίσουμε θα
εκπλαγούμε δυσάρεστα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει μία βελτίωση, γιατί αν δεν υπάρξει βελτίωση… Δε θέλω να κάνω λογοπαίγνιο.
Το θέμα της ατομικής ευθύνης που μπαίνει και (…) και αναφέρεται συνέχεια. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι να
παίξουμε ή να μην παίξουμε και εμείς μ’ αυτό, ας το αφήσουμε στο κεντρικό κράτος, μεμονωμένες όμως προκλητικές ενέργειες
που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και όχι μόνο σ’ αυτό το ζήτημα της πανδημίας αλλά και γενικά και όχι μόνο στη
Λευκάδα αλλά σε όλη την επικράτεια, μεμονωμένες λοιπόν προκλητικές ενέργειες δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν το σύνολο
της κοινωνίας μας, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν το σύνολο των συμπολιτών μας που κάνουν αυτό που έκαναν ακόμη και το
καλοκαίρι, όταν τους δίναμε συγχαρητήρια, όταν είχαμε αυτούς τους επισκέπτες που είχαμε και που ήταν πολλοί ευτυχώς
(ευτυχώς εννοώ για το οικονομικό μέρος). Και βέβαια ναι, να μη χαϊδεύουμε τ’ αφτιά των πολιτών, αλλά κοιτάξτε, απ’ την άλλη
μεριά λέω να μη χαϊδεύουμε και τ’ αφτιά των εχόντων την ευθύνη και δη σε κεντρικό επίπεδο, για προσέξτε το. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
Βεροιώτης: Με ακούτε κύριε Ρόκκο;
Πρόεδρος: Σε ακούμε Αλέξανδρε.
Βεροιώτης: Γιατί δεν είχα καλό ήχο. Κοιτάξτε τώρα, εμένα μου κάνει την εξής εντύπωση: Απ’ τη μία ακούγαμε όλο αυτό το
διάστημα χαρές και απ’ τη Δημοτική Αρχή και από κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους ότι είμαστε μία «πράσινη» περιοχή
σύμφωνα με το χάρτη του ΕΟΔΥ, τα μέτρα εφαρμόζονται και εφαρμόζονται και είναι και πολύ αποτελεσματικά, τα είδαμε και σε
ανακοινώσεις, τα ακούσαμε και σε συνεντεύξεις και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Απ’ την άλλη, τώρα «κοκκίνισε» η Λευκάδα
στο χάρτη του ΕΟΔΥ, τα μέτρα δεν τα τηρεί ο κόσμος, φοράνε στραβά τις μάσκες, είναι πιο κάτω απ’ τη μύτη και περνάμε,
μάλλον περνάτε εσείς σαν Δημοτική Αρχή -όπως ακούστηκε και απ’ το Δήμαρχο αλλά και από πάνω, απ’ την Περιφέρεια, τον
Αντιπεριφερειάρχη- την ατομική ευθύνη.
Αναφέρατε ότι δεν υπάρχει συντονισμός με αρμόδιους και αρμόδιες υπηρεσίες, δεν υπάρχει ενημέρωση ή είναι ελλιπής
και αναρωτιόμαστε, τι έγινε δηλαδή, απ’ τη μεριά που ήταν «πράσινη» η Λευκάδα με το χάρτη του ΕΟΔΥ, δεν πήρατε μέτρα;
Δεν είδατε αδυναμίες ώστε εάν γίνει κάτι όπως τώρα, τι μέτρα θα πάρουμε, τι ενημέρωση θα κάνουμε και κυρίως στον κόσμο
από κάτω για να μη γίνει και τίποτα, μην πανικοβληθεί ο κόσμος; Τι κάνατε για να λυθούν αυτά την ώρα που ήμασταν
«πράσινοι»; Δηλαδή, δεν ετοιμαστήκατε με τα απαραίτητα μέτρα;
Συνάδελφοι, χαίρομαι που σήμερα ακούσαμε ότι είναι ιδεολογικό το θέμα, γιατί μέχρι χθες ακούγαμε ότι δε μας
νοιάζουν τα ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα που ανοίγαμε και εμείς ως παράταξη, ως Κ.Κ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο και
λέγανε: «Αφήστε τα αυτά, εδώ όλοι για τη Λευκάδα μας», λες και η Λευκάδα απέχει.
Συνάδελφοι, θα σταθώ στο ότι οι υγειονομικοί και συγκεκριμένα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λευκάδας
που είναι άμεσα εμπλεκόμενος στον τομέα της υγείας, ενημέρωνε απ’ την πρώτη στιγμή (.) για την πανδημία τον κόσμο όλης
της Λευκάδας, την τοπική κοινωνία και με κινητοποιήσεις πάρα πολλές όπως και τώρα, προχθές τις τελευταίες έξω απ’ το
Νοσοκομείο για όλες τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας, στο Νοσοκομείο της Λευκάδας, κανένας όμως απ’ τη Δημοτική Αρχή σε
ό,τι πόστα είναι Δήμαρχος, Δημαρχαίοι, οι πάντες, δεν τους στηρίξανε, δεν τους ακούσανε, δεν τους δώσανε σημασία και δεν
τους στήριξε κανένας στον αγώνα τους, πέρα απ’ την τοπική κοινωνία της Λευκάδας, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με το Σωματεία
τους, διάφοροι Σύλλογοι, υπήρχαν μόνο τα φερέφωνα για να καθησυχάσουν τον κόσμο και να καλύψουν…
Πρόεδρος: Ολοκλήρωσε Αλέξανδρε.
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Βεροιώτης: Έχω χρόνο κύριε Πρόεδρε, έχω χρόνο.
Πρόεδρος: Όχι, δεν έχεις χρόνο, έχεις 4 λεπτά Αλέξανδρε, σε παρακαλώ πολύ.
Βεροιώτης: Έχω χρόνο κύριε Πρόεδρε… …..Να καθησυχάσουν τον κόσμο ότι είναι όλα μέλι-γάλα από ανακοινώσεις και
συνεντεύξεις στα ράδια και να βγάζουν εκτός και ψευδείς και το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου που δίνει μάχες· όλο
αυτό το διάστημα ο Σύλλογος μαζί με τους εργαζομένους. Οι υγειονομικοί τονίσουν την ανάγκη σχεδιασμένης επιτήρησης στην
Τοπική Κοινότητα με στήριξη των Κέντρων Υγείας, την ίδια ώρα που τρία χρόνια μετά τα εγκαίνια του νέου Νοσοκομείου δε
διαθέτει ΜΕΘ, έξι κρεβάτια δεν ανοίξανε ποτέ, λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο και το Κέντρο Υγείας της Λευκάδας το
προσωπικό δεν επαρκεί ούτε για συνταγογράφηση, ενώ με την έναρξη των εμβολιασμών στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής πίσω
στη Νότια Λευκάδα έχει τεράστιες ελλείψεις απ’ το προσωπικό και ανέστειλε τις λειτουργίες τους. Θα ‘θελα να πω κι άλλα, κύριε
Πρόεδρε, αλλά με σταματάτε και θέλετε να ολοκληρώσω. (….) και ο Δήμος και η Περιφέρεια την ατομική ευθύνη αλλά και ότι δεν
υπάρχει συντονισμός, αλλά ο κρατικός μηχανισμός, Κυβέρνηση, η Περιφέρεια, ο Δήμος λειτουργούν και συντονίζονται μια χαρά
όταν υπερασπίζονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου και προωθούν τους σχεδιασμούς του με fast track διαδικασίες.
Πρόεδρος: Ολοκλήρωσε Αλέξανδρε, σε παρακαλώ πολύ.
Βεροιώτης:
Τελειώνω. Όταν βλέπουμε και εδώ τις ιδιωτικοποιήσεις: Περίπτερο Κάστρο, λιμάνι Περιγιαλιού…
Πρόεδρος: Αλέξανδρε, σε παρακαλώ πολύ.
Βεροιώτης: (……..) κι άλλα. Η προστασία (…) δεν είναι κόστος, πρέπει να το πάρετε χαμπάρι και το βάζει ο κόσμος της
Λευκάδας, όλοι οι εργαζόμενοι τα τραβάνε και τα βλέπουν καθημερινά μέσα στους χώρους εργασίας.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λιβιτσάνος έχει το λόγο.
Λιβιτσάνος: (…..Εκτός μικροφώνου…..) Καλησπέρα. Να ευχηθώ κι εγώ ταχεία ανάρρωση στους ανθρώπους που έχουν
προσληφθεί απ’ τον ιό. Δε θα έπαιρνα το λόγο απλά βλέπω ότι πάει να ξεφύγει πάλι η κατάσταση σ’ αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο και να ακούγονται συνέχεια κατηγορίες ενώ δεν άκουσα κάποιον (……..). Να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Λευκάδας
και σαν Δημοτική Αρχή έχουμε απ’ την ημέρα που αναλάβαμε και κάνουμε και πλυσίματα στους κάδους και στα σχολεία
βοηθήσαμε να κάνουμε απολυμάνσεις. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, πρέπει για μία φορά να σταθούμε στο ύψος μας και στο
ήθος μας που μας επιτρέπει σαν υπεύθυνοι άνθρωποι και δημότες της Λευκάδας και να βρούμε όλοι μαζί μία λύση ώστε να
μπορέσουμε και εμείς με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε και τους δημότες μας και την κοινωνία και γενικά αυτό το φαινόμενο το
οποίο δεν είναι μόνο στη Λευκάδα, είναι στον πλανήτη όλο. Δηλαδή, αν ακούγαμε ας πούμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο στη Γαλλία
ή στην Αγγλία που ήταν κλεισμένη, είχε εκατομμύρια κρούσματα (…) ή στην Ιταλία, πιστεύω ότι θα ντρεπόμασταν να λέμε αυτή
τη στιγμή ότι… Τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο, φταίει ο Δήμος, φταίει η Περιφέρεια, (…), είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που
κάποια στιγμή θα ερχόταν και στη Λευκάδα και πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος μας και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, και
εμείς σαν Δημοτική Αρχή αλλά και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα δείξουμε μία ομόνοια να βοηθήσουμε τους συμπολίτες
μας να πάνε παρακάτω. Λογικό είναι, κύριοι συνάδελφοι, να έρθει και σε εμάς αυτό το πράγμα. Το παράλογο είναι να ακούω
αυτή τη στιγμή ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος που κάναμε τις ανακοινώσεις στη Λευκάδα
(…..), μα ήταν «πράσινη», να πούμε ότι ήταν «κόκκινη» η Λευκάδα λοιπόν επειδή το θέλουν κάποιοι. Το αν ο κάθε δημότης που
έχει το αίσθημα ευθύνης πως θα φοράει τη μάσκα ή αν θα φοράει μάσκα, δεν είμαστε αστυνομικοί εμείς (…) και ο Δήμαρχος και
εμείς σαν Αντιδήμαρχοι και η Δημοτική Αρχή όλη τρέχαμε και τον πρώτο καιρό της πανδημίας και τώρα και βοηθάμε και τον
κόσμο και τους κάνουμε και παρακινήσεις, εγώ προσωπικά έχω τσακωθεί με πέντε ανθρώπους, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, το
θέμα είναι ότι (……) να βοηθήσουμε τον κόσμο, όλοι έχουμε πανικοβληθεί, υπάρχει κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας πως
αντιδράει, γιατί ήδη έχουμε τρεις μεταλλάξεις ας πούμε (δύο ή τρεις μεταλλάξεις του ιού), υπάρχουν παιδιά τα οποία στο πρώτο
κύμα δεν κολλούσανε, στο δεύτερο κολλάνε (…) και οι γονείς δε ξέρουν αν τα παιδιά έχουν κορωνοϊό ή όχι. Έγινε ένα πάρτι
όπως λέτε, εντάξει, παντού γίνονται αυτά, δε νομίζω να φταίει ένα πάρτι που έγινε και κολλήσαμε κορωνοϊό, ο κορωνοϊός (….)
θα ερχόταν, το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε σε σύμπνοια, σε μία ομόνοια, όλοι μαζί να βοηθήσουμε
τους πολίτες, γιατί αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε αναλάβει σαν αιρετοί και σαν πολιτικοί σ’ αυτό τον τόπο, δεν κατηγορούμε
τον κόσμο, φταίει η Περιφέρεια, φταίει το Νοσοκομείο, φταίει ο Δήμαρχος, φταίει ο Λιβιτσάνος, φταίει ο Χ, Ψ, Ω. Το θέμα είναι
(…) να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι είμαστε και εμείς (.) και είμαστε δίπλα του, για εμένα εκεί είναι το όλο θέμα, είναι
το ψυχολογικό στον κόσμο, (……) δεν είναι θέμα του Δήμου, ούτε της Περιφέρειας, είναι θέμα του Υπουργείου το αν θα τα
κλείσει ή δεν θα τα κλείσει. Εδώ μακάρι να τα κλείνανε όλα, γίνεται αυτό το πράγμα; Δε γίνεται. Υπάρχουν επίπεδα, υπάρχουν
κατηγορίες, υπάρχουν πράγματα τα οποία… Υπάρχει ένας κόσμος που ζει απ’ το εμπόριο και απ’ τις δουλειές του (……………)
όσα και να έχουμε δεν είναι μεγάλος αριθμός, αν από εδώ και πέρα μπορέσουμε όλοι με αίσθημα ευθύνης να ελαττώσουμε τις
άσκοπες μετακινήσεις, να ελαττώσουμε την κουβέντα απ’ τα καφενεία απέξω δέκα ατόμων, να ελαττώσουμε και να προσέχουμε
με τις πλύσεις, πως να κάνουμε τα χέρια μας, να μην πιάνουμε το πρόσωπό μας, όλα αυτά είναι με βάση του υγειονομικού
πρωτόκολλου…. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε και θα το ξεπεράσουμε και νικητές και το κακό ξέρετε ποιο είναι; Δεν είναι
αυτό (…..) στο facebook για να μας ακούει ο κόσμος (……..) και γράφουμε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή
παλεύουν στις εντατικές, είναι αυτοί οι άνθρωποι που δε ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αύριο και είναι και άνθρωποι που έχουν
και προβλήματα και είναι ευπαθείς ομάδες. Αυτή είναι η πιο σοβαρή κατάσταση που μπορεί να επικρατήσει μ’ τον κορωνοϊό και
επειδή στη Λευκάδα είμαστε μικρός τόπος και ξέρουμε ο ένας τον άλλον, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δε θέλουμε (…), θέλουμε
στήριξη, δε θέλουμε να κατηγορούμε οποιονδήποτε (…………) η Περιφέρεια ή ο Δήμος ή ο Χ, Ψ, Ω (……….).
Για εμένα, η πρότασή μου σ’ αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και να βγάλουμε και ένα αποτέλεσμα κάποια στιγμή από
μία συζήτηση χωρίς να έχουμε γκρίνια και αυτά, να δείξουμε μία ομόνοια και μία δύναμη και να τη μεταδώσουμε στον κόσμο
έξω που μας ακούει και περιμένει να τον στηρίξουμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας πάνω απ’ όλα, να εξυπηρετούμε τον πολίτη,
να είμαστε δίπλα του, να βοηθήσουμε τους υγειονομικούς (….) μια καθημερινή μάχη (….) αυτό το πράγμα και στη Λευκάδα και
στην Ελλάδα, (….) και να είμαστε κοντά στον πολίτη όλοι μαζί (.............) δεν κατηγορούμε, δε ξέρει κανένας τι γίνεται, είναι
πολύ δύσκολο φαινόμενο, (……) ποτέ, απ’ την Ισπανική γρίπη έχει να εμφανιστεί τέτοιο φαινόμενο πανδημίας μεγάλο που
διαλύει τις κοινωνίες. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βοηθήσουμε, το μόνο που μας (….) είναι η ενημέρωση και η βοήθεια και
πρέπει να είμαστε μαζί όλοι, εγώ αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λάζαρης έχει το λόγο.
Λάζαρης: Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, θα πω ότι μου κάνει εντύπωση γιατί αναρωτιόμαστε ότι πανηγυρίζαμε με το «πράσινο»,
αυτό το πράγμα δηλαδή… Βέβαια και έπρεπε να πανηγυρίζουμε γιατί ήμασταν «πράσινοι». Εδώ πέρα τώρα ήρθαμε για να
δώσουμε κάποιες λύσεις, μπορούμε να κλείσουμε τα σχολεία χωρίς να βάλουμε (…) την κυρία Υπουργό; Έχουμε αυτή τη
δυνατότητα; Μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας εμείς που δε θέλουμε να πάει σχολείο, να μην πάρουν απουσίες;
Μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα rapid test έστω και αν βγάλουμε ένα κονδύλι απ’ τον
προϋπολογισμό μας για τα ιδιωτικά εργαστήρια; Να καλύψουμε δηλαδή περισσότερο κόσμο μέσω των ιδιωτικών εργαστηρίων;
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος άλλος;
Βεροιώτης: Να τα επιτάξεις χρειάζεται κύριε Λάζαρη…
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Πρόεδρος: Κύριε Βεροιώτη, κύριε Βεροιώτη…
Βεροιώτης: Όχι να πληρώσουμε και από πάνω.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί; Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι;
Δήμαρχος: Ναι κύριε Πρόεδρε, προφανώς και θα τοποθετηθώ, θα υπάρχουν και δευτερολογίες. Νομίζω ότι σήμερα με τη
συζήτηση έτσι όπως εξελίσσεται αποκαλύπτονται πολλά πράγματα και ας μου επιτραπεί να πω, προφανώς δεν ισχύει για
όλους τους συναδέλφους που πήρανε το λόγο, αποδεικνύεται και μία αμηχανία, κάτι προσπαθούμε να πούμε, θέλουμε να
βάλουμε στο κάδρο των ευθυνών και το Δήμο, δεν έχουμε όμως έτσι στοιχεία για να το τεκμηριώσουμε που θα θέλαμε,
αφήνουμε κάποιες σκιές, απολύτως θεμιτές οι όποιες κρίσεις για το σύστημα υγείας και για τις πολιτικές της κατευθύνσεις που
δίνονται… Γίνεται μία προσπάθεια να ειπωθεί ότι πανηγυρίζαμε και ο Δήμος και κατά κύριο λόγο ο Δήμος για το «πράσινο», ότι
τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα…;
Για να τα δούμε λίγο τα πράγματα λοιπόν. 9 Αυγούστου κάνω έκκληση ιδιαίτερα στους νέους να αποφεύγουν το
συνωστισμό, να κρατάμε αποστάσεις, να φοράμε μάσκες στους κλειστούς χώρους, να ακολουθούμε τις συστάσεις του ΕΟΔΥ,
χρέος όλων μας να διατηρήσουμε τη Λευκάδα μας ασφαλή.
Συνεχίζουμε. 18 Οκτώβρη. «Μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά καθότι βλέπω στους περισσότερους από εμάς μία
χαλάρωση τη στιγμή που οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, παρακαλώ όπως ακολουθούμε πιστά τις
επικαιροποιημένες οδηγίες των ειδικών. Επιπλέον, πρέπον είναι να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας εκτός Λευκάδας στις
απολύτως απαραίτητες προκειμένου να προστατεύσουμε τα νησιά μας.»
η
1 Νοεμβρίου. «Δυστυχώς η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας επιβεβαιώνει το χειρότερο σενάριο. Επιβάλλεται
ωστόσο να διατηρήσουμε τη Λευκάδα μας στο νέο επίπεδο επιτήρησης Α. Δεν επιτρέπεται από εμάς χαλαρότητα καθώς είδαμε
πρόσφατα περιοχές με σποραδικά κρούσματα εντός δύο εβδομάδων να μετατρέπονται σε άκρως προβληματικές. Κάνω
επίκληση στη νεολαία μας να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να μην αντιμετωπίζει την κατάσταση επιπόλαια και να αποφεύγει τις
συναθροίσεις. Ξεκαθαρίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες.»
η
Τονίζω, 1 Νοέμβρη, όταν ήμασταν «πράσινοι» και πανηγυρίζαμε σύμφωνα με τα λεγόμενα αρκετών… Και μία σειρά άλλων, να
μην κουράσω.
Πολύ πριν απ’ την εμφάνιση της τελευταίες εβδομάδας αυτών των κρουσμάτων· που ο καθένας μπορεί να έχει την
άποψή του για την ευθύνη ή μη σε συγκεκριμένα άτομα ή σε καταστάσεις, είπα και στην πρωτολογία μου ότι έκανα ό,τι πέρναγε
απ’ το χέρι μου, να μην πω ότι έκανα και τον καραγκιόζη με το βιντεάκι που ανέβασα προκειμένου να παροτρύνω όταν η
Λευκάδα ήταν «καταπράσινη» χωρίς κανένα κρούσμα, να παρακινήσω τον κόσμο να πάει να κάνει τεστ γιατί ήταν ηλίου
φαεινότερο, με μαθηματική ακρίβεια ότι κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα έρχονταν, θα εμφανίζονταν και θα υπήρχε και ιικό
φορτίο στη Λευκάδα όπως και έγινε. Επειδή έγινε μία αναφορά για τη γέφυρα, θα θυμίσω σε συναδέλφους ότι κάποια στιγμή
πέρυσι που κόντευα να γίνω γραφικός έμεινα μόνος, μόνος συνάδελφοι, ας θυμηθούμε πως ξεκινήσαμε και που καταλήξαμε
στο θέμα της γέφυρας.
Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα ούτε για παρελθοντολογία, ούτε για -κατά την άποψη τη δική μου- επίδοση ευθυνών,
αλλά θα παρακαλούσα στις δευτερολογίες, εκτός απ’ τη διαπίστωση που είναι πραγματική και νομίζω ότι κατέλαβε το
μεγαλύτερο μέρος της πρωτολογίας της δικής μου για την έλλειψη της ενημέρωσης και της δικής μου ενημέρωσης λόγω
θεσμικών ανωμαλιών; Λόγω θεσμικών ελλείψεων; Που κατ’ επανάληψιν τα έχουμε θέσει τα θέματα αυτά, αλλά δε βγάζουμε και
ανακοινώσεις να πούμε ότι: «Κάναμε αυτή την παράσταση, κάναμε την άλλη την παράσταση, κάναμε την τρίτη την
παράσταση.» Εσείς, κύριε Δρακονταειδή, κάνανε αναφορά για ένα συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου που πήραν μέρος οι υπεύθυνοι
της ιχνηλάτησης και της διαδικασίας για τα κρούσματα. Είδατε να είναι μέσα ο Δήμαρχος Λευκάδας; Σήμερα έγινε σύσκεψη για
ο
τα σχολεία, για τα κρούσματα αυτά που παρουσιάστηκαν στο 1 Δημοτικό, τα δύο που αναφέρθηκα, μάθατε να είναι μέσα ο
Δήμαρχος Λευκάδας; Προφανώς και επιβάλλεται να θεραπευτεί και θα θεραπευτεί, γιατί αφού δεν παίρνει κανένας άλλος την
πρωτοβουλία αυτοί που έχουν την ενημέρωση να ενημερώνουν, θα βρει τρόπο έστω και δια της τεθλασμένης να το κάνει ο
Δήμος, έστω και δια της τεθλασμένης, γιατί και εμείς κι εγώ -όπως και όλοι μας- για τα επίσημα κρούσματα σε ημερήσια βάση
τα μαθαίνουμε απ’ τον ΕΟΔΥ την επόμενη μέρα, γιατρούς έχουμε στο πάνελ, γιατρούς έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και
μπορούν να μιλήσουν και για διπλοεγγραφές, μπορούν να μιλήσουν και για ταυτόσημες καταχωρήσεις απ’ τα rapid test και απ’
τα μοριακά που γίνονται την επόμενη μέρα, μπορούν να μιλήσουν και για καθυστερήσεις ενημέρωσης από διάφορους άλλους
φορείς που πραγματοποιούν τεστ… Αυτή είναι η πραγματικότητα συνάδελφοι.
Εγώ θα παρακαλούσα λοιπόν απ’ όλους τους συναδέλφους και το ζητάω, όπου κρίνουν ότι υπήρξε η οποιαδήποτε
παράληψη όσον αφορά τη λήψη μέτρων, ας αφήσουμε στην άκρη την ενημέρωση και θα δούμε πως θα το θεραπεύσουμε, στο
βαθμό που θα μπορέσουμε να το θεραπεύσουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους συναδέλφους όλους ανεξάρτητα απ’ την
πρωτολογία τους και τις τοποθετήσεις τις οποίες έκαναν να υποδείξουν στη Δημοτική Αρχή με ποιο τρόπο μπορεί και πρέπει να
πάρει κι άλλα μέτρα έτσι ώστε στο βαθμό που την αφορά να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο, τονίζοντας ότι -κάτι το οποίο
βέβαια μπορεί να αλλάξει- δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα στο Δήμο Λευκάδας που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός σε επίπεδο
Δήμου, ούτε ένα κρούσμα και ότι κατά διαστήματα παίρνονται όλα εκείνα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί αυτό
και θα παρακαλούσα ειδικά και τον κύριο Βερροιώτη με τον οποίο μπορεί να έχουμε μία ιδεολογική διαφορά μεγάλη, αλλά κύριε
Βερροιώτη, ειλικρινά σας μιλάω, είναι η πρώτη φορά που δε σας αντιλήφθηκα, δεν καταλαβαίνω τι λέτε καθόλου, καθόλου
όμως, κάτι μομφές, κάτι κατηγορίες, κάτι συγκεχυμένα πράγματα… Θα παρακαλούσα να τοποθετηθείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια
για να μπορέσω να σας απαντήσω, γιατί και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου όταν ενημερώθηκε και για τις πρωτοβουλίες
τις οποίες είχαν παρθεί αλλά δεν είμαστε όταν βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι στην πόρτα μας, να βγάλω εγώ την Τρίτη
ανακοίνωση ότι απολυμάναμε τους κάδους, την Τετάρτη απολυμάναμε τα απορριμματοφόρα, την Πέμπτη κάναμε εκείνο… Δεν
είμαστε τέτοιοι άνθρωποι αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν πρέπει ενημερώνουμε, όπως κάναμε σήμερα για τις ενέργειες του Δήμου,
έτσι; Το ξεκαθαρίζω, με ένα συνολικό πακέτο μέτρων τα οποία έχουν γίνει, όχι θα γίνουν, έχουν γίνει. Ευχαριστώ κύριε Ρόκκο
και προφανώς θα ξανατοποθετηθώ στο τέλος γιατί άλλο είναι το νόημα νομίζω της σημερινής μας συζήτησης. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος έχει το λόγο για δευτερολογία.
Σολδάτος Θ.: Φίλες και φίλοι, σε μερικά πράγματα πρέπει να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια και δεν πρέπει να χανόμαστε σε
ένα διαρκές ανάθεμα επί παντός επιστητού, επειδή έτυχε η συγκεκριμένη περίοδος να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στη Λευκάδα.
Θέλω να πω έτσι πολύ συνοπτικά, θέλω να αναφερθώ δηλαδή στο τι έχω παρατηρήσει προσωπικά να έχει συμβεί απ’
την αρχή της έναρξης της πανδημίας εδώ στη Λευκάδα και να κάνω και κάποιες συγκρίσεις με γειτονικές περιοχές στις οποίες
έχω την τύχη να δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά και να ζω και επομένως να μπορώ να κρίνω και με βάση τα τεκταινόμενα
όχι μόνο στο χώρο της ιδιαίτερής μας πατρίδας, αλλά και παραπέρα.
Λοιπόν, πραγματικά ήμασταν «πράσινη» περιοχή, ήμασταν στην τύχη; Η απάντησή μου είναι όχι. Συντέλεσαν δύο
πράγματα: Συντέλεσαν οι συμπτωματικές υποστάσεις κάποιων πραγμάτων, αλλά και τα μέτρα, οι δράσεις οι οποίες ελήφθησαν
κατά την άποψή μου απ’ τις Υπηρεσίες και απ’ τους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται εδώ στο Νομό μας, στο νησί μας, και
όταν λέω για συμπτωματικές υποστάσεις αναφέρομαι στο γεγονός ότι η Λευκάδα δεν είχε φοιτητές. Άρα, το συγκεκριμένο
συνωστισμό που προκύπτει μέσα απ’ τη συνύπαρξη τη διαρκή νέων ανθρώπων που είναι μακριά απ’ το σπίτι τους. Δεν έχει

13

στρατόπεδα, στρατιώτες. Δεν έχει δομές μεταναστών. Είναι πράγματα τα οποία σε άλλες περιοχές υπάρχουν είτε το ένα, είτε το
άλλο, είτε όλα μαζί και είναι πολύ ευκολότερο να υπάρξει το πρόβλημα και να υπάρξει και διασπορά. Απ’ την άλλη μεριά δεν
πρέπει να αδικούμε αυτές τις προσπάθειες που γίνανε από πλευράς του Δήμου. Τώρα θα μου πείτε ότι ανήκω στην κατηγορία
εκείνων των Δημοτικών Συμβούλων που συνεργάζομαι με τη Δημοτική Αρχή, ωστόσο νομίζω πως ακόμα και αν ορισμένοι δεν
το ομολογούν μου αναγνωρίζουν το πως όταν χρειάζεται διαφοροποιούμαστε και λέμε τα πράγματα όπως εμείς τα
αντιλαμβανόμαστε, με άλλα λόγια λέμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη, και εξηγούμαι. Δεν είναι ο Δήμος που προχώρησε
εγκαίρως σε απολύμανση απορριμματοφόρων; Που προχώρησε σε απολύμανση κάδων απορριμμάτων; Δεν απολύμανε
δημόσιους χώρους, έξω από τράπεζες, από φαρμακεία, στην αγορά επί της Γολέμη; Δεν προχώρησε σε απολύμανση σχολικών
ο
ο
ο
ο
μονάδων; Εγώ θυμάμαι Νηπιαγωγεία 1 , 2 , 5 αν θυμάμαι καλά, 8 , Περιγιάλι, Βλυχό, Δημοτικά, Λυγιά, ΕΠΑ.Λ.. Δεν
αναπλήρωσε καθαρίστριες οι οποίες χρειάστηκαν να παραμείνουν ως στενές επαφές εκτός εργασίας; Αν δεν κάνω λάθος και
σήμερα ακόμα και δε ξέρω την εξέλιξή του, είχε γίνει προγραμματισμός για απολύμανση του Διοικητηρίου, στα Δημοτικά
Καταστήματα του Νυδριού, των Σφακιωτών, στην Καρυά, στη Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ…. Γιατί όλα αυτά πρέπει να τα ξεχνάμε; Γιατί
σώνει και καλά να ρίξουμε το ανάθεμα, να ρίξουμε τους κεραυνούς μας και να επιρρίψουμε ευθύνες; Κοιτάξτε, χρειάζεται να
αντιμετωπίζουμε με ευθύνη τα πράγματα και βεβαίως εκεί που υπάρχουν σφάλματα να τα επισημαίνουμε, αλλά όχι να
γενικεύουμε και να μιλάμε επί παντός επιστητού με απορριπτικό τρόπο.
Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ναι, ήρθε και στη Λευκάδα, πως ήρθε; Όπως εμφανίστηκε και σε άλλες περιοχές
νωρίτερα μέσα από εκδηλώσεις, εκεί που στα Γιάννενα ή στην Πρέβεζα ή στην Άρτα ή στην Αιτωλοακαρνανία είχαμε
συνωστισμό σε εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαφτίσια, μνημόσυνα, κηδείες και έβλεπες να αρπάζει φωτιά λες και ήταν όλη αυτή η
ιστορία αποτελούμενη από ξερά κούτσουρα και το ένα με το άλλο σε χρόνο ντε τε προκαλούσε την πυρκαγιά και άντε να τη
μαζέψεις. Ναι, πραγματικά αυτά τα φαινόμενα συμβήκανε σε άλλες περιοχές, εδώ δεν είχαν συμβεί ακόμα, συνέβη αυτή την
εβδομάδα, είναι συγκεκριμένο. Απ’ την άλλη μεριά πρέπει εμείς να πούμε ότι δεν περιχαρακώθηκαν; Οι Υπηρεσίες έμειναν
αδρανείς; Τι ακριβώς διαφορετικό έγινε στη Λευκάδα απ’ άλλες περιοχές; Και όταν λέω «σε άλλες περιοχές», να σας πω κάτι; Ε
ναι, πάνω από 45 Περιφερειακές Ενότητες έχουν αντίστοιχο θέμα ή είχαν κατά το παρελθόν, περιχαρακώθηκαν περιπτώσεις με
απομόνωση, με καραντίνα και δεν προχώρησαν. Είπατε και εσείς νωρίτερα ότι είναι δεκάδες οι καραντίνες αυτή τη στιγμή στη
Λευκάδα. Εγώ ήξερα ότι προχθές ήταν 65, σήμερα είναι περισσότερες. Ναι, είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να
αντιμετωπιστεί, μέχρι να κλείσει ο κύκλος και αυτός ο κύκλος να γίνει παράδειγμα να μην επαναληφθεί διότι δια της βιωματικής
διαδικασίας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι γινόμαστε ακόμα περισσότερο υπεύθυνοι και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε
περισσότερο υπεύθυνοι στο μέλλον. Δηλαδή, την επόμενη φορά και εφόσον το πρόβλημα ευδοκιμεί δε θα υπάρξει
συνωστισμός, δε θα υπάρξει «κορωνοπάρτι», δε θα υπάρξει γιορτή στην οποία θα τρέχουμε να συμμετέχουμε χωρίς να έχουμε
συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή ότι κάνουμε ό,τι χειρότερο είναι δυνατόν να γίνει.
Τελειώνοντας, πω και κάτι ακόμα στον κύριο Βερροιώτη που μου είναι εξαιρετικά συμπαθής και νομίζω ότι πολιτικά
παραδειγματίζει και όχι μόνο αυτούς που κινούνται στη σφαίρα της δικής του ιδεολογίας. Αγαπητέ Βαγγέλη, μίλησες για το
καλοκαίρι που έρχεται και που προσδοκούν οι μεγάλοι επιχειρηματίες να οικονομήσουν, να βγάλουν χρήματα. Επίτρεψέ μου να
σου θυμίσω ότι στη Λευκάδα είμαστε με την ήπια ανάπτυξη, με ελάχιστους μεγάλους επιχειρηματίες έως… Μονοψήφιος είναι ο
αριθμός και με τη συντριπτική πλειοψηφία με αγωνιζόμενους βιοπαλαιστές στα πλαίσια της παροχής Υπηρεσιών στον τομέα
του τουρισμού και μάλιστα λόγω των ημερών και λόγω των συνθηκών, πίστεψέ με, πολλοί εξ αυτών καταχρεωμένοι, γιατί
μπήκαν στο παιχνίδι της επιδότησης για νέες επενδύσεις, ξοδέψανε ό,τι είχαν και δεν είχαν και είναι χρεωμένοι στις τράπεζες και
δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ο καθένας από εμάς, ο καθένας απ’ τους συμπολίτες μας κάνει
τον αγώνα του. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Δρακονταειδής έχει το λόγο.
Δρακονταειδής: Καταρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σήμερα εδώ συζητούμε -τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα και μ’ αυτή την
πρόθεση ήρθα- μία πολύ συγκεκριμένη κρίση που αντιμετωπίζει η Λευκάδα αυτές τις τελευταίες δέκα μέρες. Δεν ήρθαμε εδώ να
μιλήσουμε για όλο το προηγούμενο διάστημα που η Λευκάδα ήταν «πράσινη», που χαιρόμαστε όλοι που ήταν «πράσινη», γιατί
δεν είναι η δουλειά μας αυτή, να μιλήσουμε για την περίοδο που ήμασταν καλά, αναφορά μπορεί να κάνουμε, δεν είναι όμως το
ζήτημα αυτό, το ζήτημα είναι ότι έχουμε εδώ και δέκα μέρες plus μία κρίση και το ερώτημα είναι: Πως την αντιμετωπίζεις; Αν
πάμε με τους τυπικούς, θεσμικούς όρους ο Δήμος στο κομμάτι -κι εγώ δεν έκανα καμία αναφορά σ’ αυτό στην πρωτολογία μου,
θα την κάνω τώρα όμως- που αφορά μία σειρά ζητήματα όπως: Απολυμάνσεις σχολείων, κάδων, απορριμματοφόρων… Έκανε
αυτό που έπρεπε, καλώς τα έκανε, ήταν σωστά και μπράβο του. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι στη συντριπτική -θα έλεγαπλειοψηφία των Δήμων αυτά τα μέτρα τηρούνται, γίνονται, υλοποιούνται, υλοποιούνται. Άρα ο Δήμος στο κομμάτι αυτό έκανε το
πρέπον, καμία κριτική δεν του ασκούμε, πριν από λίγο του είπα μπράβο. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε, ρητορικό το ερώτημα,
νομίζω συμφωνούμε σ’ αυτό και κανείς δεν είπε κάτι διαφορετικό.
Η δική μας τοποθέτηση και η δική μου συγκεκριμένα αφορούσε άλλες πλευρές που εκεί ασκούμε κριτική και στο Δήμο,
πριν φτάσω όμως στο Δήμο θέλω να ξεκινήσω απ’ το γάιδαρο και όχι απ’ το σαμάρι, και ο γάιδαρος είναι η πολιτεία. Έθεσα ένα
πολύ απλό «μαθηματικό» -σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη- ζήτημα. Ποιο; Ότι η Αθήνα με λιγότερο ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων
ανά 100.000, αναλογικά σε σχέση με τη Λευκάδα είναι στο «βαθύτερο κόκκινο» και εμείς, ανακοινώθηκαν πριν λίγο αυτά που
ανακοινώθηκαν, αναλύθηκαν και τα μέτρα που εξαντλείται όλη η δυναμική των νέων μέτρων στο αντί να μπαίνουμε στις 21:00
μέσα, μπαίνουμε στις 18:00. Και έθεσα ένα ζήτημα το οποίο με βάση και αυτά που οι επιστήμονες λένε και όχι εγώ, ότι πια και
τα σχολεία -αν και κάποιοι απ’ τους επιστήμονες το έλεγαν εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα όλοι το
αποδέχονται- αποτελούν εστίες που μπορεί να έχουμε υπερμετάδοση.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μία αφενός μεν καθυστερημένη, αφετέρου δε απολύτως λειψή δέσμη μέτρων απ’ τη
μεριά της πολιτείας ξαναλέω, δεν έχει σχέση με το Δήμο αυτό. Το ερώτημα όμως είναι: Αφού έχεις μία πολιτεία η οποία δεν τη
νοιάζει αν είναι 25 παιδιά σε μία αίθουσα και κάνουν μάθημα. Τη νοιάζει όμως ότι το απόγευμα 5 απ’ τα παιδιά μπορεί να είναι
στην πλατεία και να παίζουν και εκεί έχουν ευθύνη οι πολίτες, έτσι λέει, η πολιτεία τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Για τα 25 το πρωί, σε
25-30 τετραγωνικά δε λέει τίποτα, για τα 4 ή 5 που μπορεί το απόγευμα να παίζουν στην πλατεία ασκεί κριτική. Αυτή η πολιτεία
δεν είναι μόνο ανεύθυνη, είναι επικίνδυνη, είναι εμμέσως τρομοκράτης της κοινωνίας και όχι μόνο είναι τρομοκράτης της
κοινωνίας, αλλά πάει να απεκδυθεί πλήρως των ευθυνών της και να τη μεταφέρει στους πολίτες, αυτό εμείς αρνούμαστε.
Φυσικά και έχει ευθύνη ως προς τα μέτρα ο πολίτης. Η ατομική ευθύνη υπήρξε από ύπαρξης του ανθρώπινου γένους, ο
καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του, είναι προφανές, μας λέει καμία φιλοσοφία δηλαδή ο κάθε Υπουργός ή ο
Πρωθυπουργός που βγαίνει και μας το λέει αυτό; Είναι προφανές αυτό. Αυτό όμως, το δρόμο της ευθύνης το δείχνει πρώτα η
πολιτεία αγαπητοί μου συνάδελφοι και αυτό ορισμένοι εδώ μέσα πάτε να το κάνετε γαργάρα. Γι’ αυτό σας κατηγορούμε και
ανάμεσα σ’ αυτούς που κατηγορούμε είναι και το Δήμαρχο. Γι’ αυτό είναι σαφές, συγκεκριμένο, και αν θέλετε μπορώ να το
αναλύσω περισσότερο αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Είπε ο Δήμαρχος, ουσιαστικά τι είπε; «Μας αγνοούν τους Δημάρχους» και
του έθεσα το εξής ερώτημα (στην πρωτολογία του το είπα και είναι σωστό αυτό που λέει): «Όντως τους Δημάρχους τους
αγνοούν στο ζήτημα της υγειονομικής κρίσης και όχι μόνο, θα τα πούμε άλλη στιγμή τα υπόλοιπα. Τι έκαναν όμως οι Δήμαρχοι
γι’ αυτό;» Κι εγώ μάλιστα έβαλα και το ζήτημα όχι της μεμονωμένης στάσης του καθένα, αλλά της συλλογικής δράσης και
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ανέφερα την ΚΕΔΕ, και επειδή η ΚΕΔΕ ξέρω τι κάνει, δεν κάνει τίποτα ή σχεδόν τίποτα για το συγκεκριμένο τουλάχιστον -γιατί
για το συγκεκριμένο αναφέρομαι- είπα του Δημάρχου: «Δήμαρχε, βγες δημόσια με ανακοίνωσή σου, μας διάβαζες έξι
καλέσματα, καλώς τα έκανες, μπράβο, συμφωνούμε, για τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα όλο αυτό το διάστημα του ενός
χρόνου.» Ανακοίνωση που να λες ότι εδώ η πολιτεία μας γράφει και στα ζητήματα της ενημέρωσης γιατί δεν έβγαλες Δήμαρχέ
μου; Ερώτημα. Θέλει μία απάντηση όμως, πολιτική απάντηση.
Επίσης, επειδή μιλήσατε για προτάσεις, προτάσεις για πρωτοβουλίες. Εγώ καταρχήν θέλω να θέσω ένα ερώτημα και
ταυτόχρονα είναι και πρόταση. Όταν πριν από πάνω από δέκα μέρες παρουσιάστηκε -επαναλαμβάνω- το πρόβλημα και το
γνωρίζαμε όλοι γιατί σερνόταν και ακουγόταν μέσα σ’ αυτό το διάστημα των δέκα τελευταίων ημερών, γιατί δεν κάλεσες τους
επικεφαλής αγαπητέ μου Δήμαρχε να κουβεντιάσουμε το μείζον ίσως ζήτημα της θητείας σου; Το μείζον, γιατί η υγεία των
ανθρώπων είναι πάνω απ’ το καλύτερο έργο που μπορείς να κάνεις. Και το λέω γιατί εγώ δεν έζησα αυτή την υγειονομική κρίση
ως Δήμαρχος…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Δρακονταειδή.
Δρακονταειδής: Τελειώνω σε δύο λεπτά. ….Όμως καλούσα τους επικεφαλής για ένα τόσο μείζον ζήτημα, όχι γιατί είμαστε
σοφοί και θα του πούμε σοφίες, αλλά βρε αδερφέ μπορεί ένας από εμάς να έχει μία ιδέα η οποία να παράξει ένα αποτέλεσμα.
Δεύτερο ζήτημα. Γιατί δεν πήρατε πρωτοβουλία και να καλέσετε, εγώ το πρώτο που είδα διαβάζοντας τη σημερινή
ανακοίνωση είναι ποιοι είχαν κληθεί και δεν ήσασταν σ’ αυτούς που είχαν κληθεί κύριε Δήμαρχε, εννοώ απ’ την Περιφέρεια.
Βεβαίως, αυτό έχει να κάνει με τη σχέση σας με την Περιφέρεια, είναι δικά σας ζητήματα να τα λύσετε, προφανώς αυτή η σχέση
δε φαίνεται να είναι και πολύ καλή, αλλά αυτό είναι δικό σας ζήτημα, δε με αφορά, εσείς θα το λύσετε, εμένα όμως με ενδιαφέρει
ότι θα ήθελα απ’ τη δική σας τη μεριά να πάρετε πρωτοβουλία να καλέσετε Διευθυντή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, τους
Διευθυντές των σχολείων σε μία σύσκεψη, γιατί ο Δήμος έχει και την ευθύνη στο κομμάτι που την έχει -των σχολείων- να τους
βάλετε κάτω και να τους πείτε: «Λεβέντες μου, παλικάρια μου, αυτή είναι η κατάσταση, αυτά γνωρίζουμε, εσάς ποια είναι η
γνώμη σας; Πρέπει να τα κλείσουμε τα σχολεία;» Και εφόσον συμφωνήσετε ή τουλάχιστον με τους περισσότερους απ’ αυτούς,
κάντε εκείνες τις ενέργειες πίεσης προς την πολιτεία και δημόσιας μάλιστα πίεσης, ούτως ώστε τα σχολεία να κλείσουν, γιατί
αυτή τη στιγμή ήδη το 30%... Σε δύο μέρες θα είναι το 50 που δε θα πηγαίνει σχολείο.
Πρόεδρος: Κύριε Δρακονταειδή ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
Δρακονταειδής: Τελειώνω. Επίσης, σας είπα το εξής πολύ απλό: Πρέπει ή δεν πρέπει να βγείτε με επιστολή σας μπροστά και
να τους πείτε: «Εσείς, κύριοι, που κόπτεστε γι’ αυτά που λέτε δημοσίως, γιατί δεν εμβολιάζετε ως πραγματικούς έχοντες ανάγκη
το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, το ΚΔΑΠ, τα Ειδικά Σχολεία κ.λπ.;»
Αυτές οι πρωτοβουλίες επομένως -και τέλειωσα- είναι που πρέπει να βγάλουν το Δήμο μπροστά, γιατί θα μπορεί με
καθαρό το κούτελο να πει στην κοινωνία: «Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό έκανα, αυτά πάλεψα πέρα -επαναλαμβάνω- απ’ αυτά
που πρέπει ως Δήμος να κάνει -που σας είπα ότι τα κάνατε και μπράβο- αυτά πάλεψα και ζητάω από εσένα κοινωνία να με
στηρίξεις γι’ αυτό.» Εγώ μ’ αυτές τις σκέψεις κλείνω εδώ, επομένως η κριτική μας είναι πολύ συγκεκριμένη και το τελευταίο που
θέλω να πω είναι το εξής: Έχουμε μία πολιτεία η οποία δε θέλει να ενισχύσει το σύστημα υγείας, κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι
προσωπικά σε εσάς και σας λέω ότι δε θέλει να το ενισχύσει, το βλέπετε. Εμείς δεν πρέπει να βγούμε με πρώτο αίτημά μας, με
κορωνίδα μας στο ζήτημα αυτό την ενίσχυση του συστήματος υγείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται; Πότε το κάναμε ως Δήμος;
Συλλογικά λέω πότε το κάναμε. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τη δευτερολογία του κυρίου Δημάρχου θέλω να πω κάποια πράγματα και για
τις εκκλήσεις που έκανε τον Οκτώβρη, το Νοέμβρη. Τώρα, αυτές οι εκκλήσεις, κύριε Δήμαρχε, είτε γίνεται μέσα από μία
προσωπική σελίδα, είτε μέσα απ’ το διαδίκτυο ξέρετε δεν απευθύνεται και σε πολύ μεγάλο κόσμο και κυρίως στους νέους
πιθανόν που κάνατε εκκλήσεις να μην τις βλέπανε καν, δηλαδή δεν είπα πως δεν τις κάνατε και καλά κάνατε, αλλά συμβαίνει και
αυτό όπως το καταλαβαίνετε. Αυτό όμως ας πούμε που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και θα το κάνουμε τώρα πιθανόν είναι
με τη Δημοτική Αστυνομία που διαθέτουμε, αυτή τη δύναμη που έχουμε τέλος πάντων, μπορούσαμε και μπορούμε να
αστυνομεύσουμε το χώρο. Είμαστε όλοι μάρτυρες και είμαστε όλοι πιθανόν συμμέτοχοι πολλές φορές σε πηγαδάκια ή
οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε. Πρώτη φορά χθες-προχθές άκουσα τη Δημοτική Αστυνομία, είχε και ένα
μεγάφωνο και έλεγε: «Μη μαζεύεστε κ.λπ., κ.λπ..» Οπότε εκκλήσεις καλό είναι να γίνονται, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και τι
συμβαίνει έξω, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στην αγορά.
Όσον αφορά το κομμάτι των κρουσμάτων. Κοιτάξτε να δείτε, στατιστικά κάποια στιγμή θα συνέβαινε, είναι η στατιστική
αυτή, έτσι; (…) ό,τι καλό και να κάναμε, ό,τι μέτρα και να πήραμε, όσο και να προσπαθήσαμε στατιστικά κάποια στιγμή θα
συνέβαινε αυτό, και αυτό που είπε ο κύριος Δρακονταειδής δεύτερη φορά τώρα, ότι «υπήρχε μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον
πληθυσμό»· ναι, υπήρχε αυτή η αύξηση αλλά υπήρξε γιατί βρέθηκε η εστία και γίνανε πολλά τεστ. Άμα δε γινότανε δε θα είχαμε
αυτή την εικόνα, έτσι; Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι στατιστικά κάποια στιγμή και εμείς θα βρεθούμε στο μέσο όρο. Τώρα, αν
γινότανε νωρίτερα ή αργότερα, πιθανόν αν γινόταν πιο νωρίς θα ήμασταν όλοι πολύ πιο συγκρατημένοι αλλά αυτή είναι η
στατιστική και φυσικά όλοι κουραστήκαμε και δεν υπάρχει ευθύνη στους δημότες και σε όλους μας, έτσι; Ο καθένας έχει την
ατομική του ευθύνη αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε κουρασμένοι ένα χρόνο τώρα.
Εγώ τελειώνοντας, αυτό που θέλω να μείνει μέσα απ’ αυτή την κουβέντα, κύριε Δήμαρχε, είναι το κομμάτι της
ενημέρωσης πραγματικά, σε καθημερινή βάση; Σε καθημερινή βάση, δεν είναι κακό, μία ενημέρωση. Να ευχηθώ και πάλι ταχεία
και καλή ανάρρωση σε όσους νοσούν και ελπίζουμε όλοι ότι το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα είναι καλύτερα, ας
ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες, μετά απ’ τα μέτρα που ελήφθησαν κ.λπ., κ.λπ. να δούμε μία μείωση των νοσούντων.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Λοιπόν, να πω εν συντομία ποια είναι η λογική που γίνεται η διαχείριση της πανδημίας απ’ την Κυβέρνηση.
Υπάρχει μία στατιστική αποτύπωση στην κινητικότητα των δραστηριοτήτων. Η σούμα που γίνεται απ’ το άνοιγμα ή το κλείσιμο
των δραστηριοτήτων να είναι κάτω από ένα νούμερο στατιστικό. Πέρα απ’ αυτό η Κυβέρνηση όλα τα υπόλοιπα τα έχει
γραμμένα στα παλιά της τα παπούτσια. Ή θα μας βάλει κάτω απ’ το συγκεκριμένο νούμερο στατιστικό το οποίο είναι
προσδιορισμένο, «ανοίγουμε αυτό κλείνουμε τ’ άλλο.» Αν φωνάζει και κανένας λίγο παραπάνω τον ανοίγουμε για να του
βουλώσουμε το στόμα. Αυτή είναι η λογική και τίποτα παραπάνω. Είναι διεθνώς αποδεδειγμένο ότι με αστυνομικά μέτρα τέτοιου
είδους δε λύνεται κανένα υγειονομικό πρόβλημα και είμαστε και στην παρανοϊκή κατάσταση πρότυπο ίσως παγκοσμίως που σε
συνθήκες πανδημίας έχουμε λιγοστέψει τους γιατρούς και έχουμε αυξήσει τους αστυνομικούς. Αυτά για το κομμάτι της
διαχείρισης.
Τώρα, εμείς να αναγνωρίσουμε -δεν έχουμε κανένα πρόβλημα- ότι ο κύριος Δήμαρχος κινείται στις κατευθύνσεις όσο
τον αφήνει η Κυβέρνηση, ό,τι συμφωνείται σε γενικές γραμμές απ’ την ΚΕΔΕ κάνει αυτά που κάνει ο μέσος όρος των Δήμων, τα
τυπικά τα αυτονόητα. Σύμφωνοι σ’ αυτό. Μπαίνει όμως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, τι γίνεται παραπέρα. Εδώ βλέπουμε ότι η
Κυβέρνηση πλήρως αδιαφορεί για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για τη διενέργεια των τεστ, γιατί δεν είναι
ενδιαφέρον να κλείνει όποιος θέλει, άμα θέλει, δειγματοληπτικά και στατιστικά να πάει να κάνει το τεστ, γι’ αυτό και δεν πάταγε
κανένας το προηγούμενο διάστημα, δε λειτουργεί έτσι το πράγμα, είναι αναποτελεσματικό. Αν θέλετε το παίρνετε υπόψη σας.
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Μαζικά λοιπόν τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΥ σε συνδυασμό με εσάς, τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια ανά χώρο ευθύνης,
σχολεία… Γιατί μόνο οι καθηγητές και όχι οι μαθητές; Αυτό δεν το έχω καταλάβει, ειπώθηκε αρκετές φορές. Ποιος είναι ο
τρόπος; Να κάτσουμε να το συζητήσουμε, ποια είναι τα εμπόδια δηλαδή τα νομικά και πως θα τα ξεπεράσουμε. Σχολεία,
απολυμάνσεις γίνονται καθημερινά; Αντικαθίστανται και όχι υποκαθίστανται οι καθαρίστριες που βγαίνουν εκτός μάχης; Αυτό
είναι το ζήτημα το επιπλέον.
Θα συμφωνήσω με τον κύριο Δρακονταειδή ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο να βγάζουμε Δελτία Τύπου για τους πολίτες
και να κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες, δεν έχει γίνει καμία έκκληση ότι το Νοσοκομείο χρειάζεται στελέχωση, ότι
υπονομεύεται ο εμβολιασμός πέρα απ’ τις ποσότητες που έρχονται των εμβολίων απ’ το ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο
προσωπικό για παράδειγμα. Δεν είναι επιβαρυντικά ζητήματα αυτά που σχετίζονται με το τι πρωτοβουλίες παίρνουμε; Εμείς
εκεί κάνουμε την κριτική. Η αντιπολίτευση λοιπόν που θεωρούμε είναι τώρα, γιατί ακούστηκε απ’ άλλους συναδέλφους ότι δεν
είναι ώρα για αντιπολίτευση, είναι αντιπολίτευση σ’ αυτή την πολιτική που μας έχει αφήσει στο έλεος της πανδημίας όποιος και
αν την εκφράζει, από πάνω μέχρι κάτω στον πάτο. Τι κάνουμε; Διεκδικούμε με βάση τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Σας άκουσα,
κύριε Δήμαρχε και καλά κάνετε, ενοχλείτε σε εβδομαδιαία βάση για το ζήτημα του δρόμου της Λαγκάδας και πολύ σωστά, γιατί
είναι μία ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί. Για το ζήτημα της στελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας πόσο ενοχλείτε
την Κυβέρνηση; Αυτό είναι ευθύνη δική σας, βγάλαμε καμία απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι κινούμαστε σ’ αυτή την
κατεύθυνση και απαιτούμε αυτή τη στιγμή ενίσχυση; Για να δει και ο κόσμος πραγματικά ότι είστε στο πλευρό του, αν το θέλετε
κιόλας. Υπάρχει μία σειρά τέτοια ζητήματα που μπορούμε να αναδείξουμε, ορισμένα τα είπαμε και πολύ πρακτικά. ΚΤΕΛ,
αραίωση των δρομολογίων. Εδώ το ΚΤΕΛ επειδή ως εμπορική επιχείρηση το κέρδος και εδώ -να η μήτρα του κακού- τα έχει
συμπτύξει, έχει κόψει δρομολόγια με συνέπεια να υπάρχει συνωστισμός περαιτέρω μέσα στα λεωφορεία και ξαναλέμε ότι
εφόσον υπάρχουν αυτές οι συνθήκες δεν είναι το πρόβλημα ποιος φοράει στραβά τη μάσκα. Εντάξει, θα του τραβήξουμε και τ’
αφτί αν είναι κανένας που είναι ακραία περίπτωση, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα ξαναλέω. Επίσης και για να τελειώνω, το
τελευταίο χρόνο απ’ την αρχή της πανδημίας οι υγειονομικοί πέραν το αρχικό χειροκρότημα που εισέπραξαν, από εκείνη τη
στιγμή και μετά έχουν να λάβουν πειθαρχικές διώξεις, απαγορεύσεις να μιλάνε σε αρκετά νοσοκομεία, έχουν φάει ξύλο σε
κινητοποιήσεις που διεκδικούν ακριβώς αυτά τα αυτονόητα που αρνείται -θα το πω κιόλας- από (….) Κυβέρνηση να
ικανοποιήσει κλήσεις απ’ τον Εισαγγελέα γιατί κατέβασαν το πόδι τους απ’ το πεζοδρόμιο στο δρόμο και μία σειρά τέτοια
ζητήματα…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Βερροιώτη.
Βερροιώτης: Τελειώνω, και μία σειρά τέτοια ζητήματα. Το ζήτημα του τουρισμού θα το βρούμε μπροστά μας γιατί πάλι θα
ανοίξει χωρίς κανένα μέτρο για να ικανοποιήσουμε τους μεγάλους tour operator. Κι εδώ και ένα μικρό σχόλιο, οι
μικροεπαγγελματίες είναι χρεωμένοι όχι λόγω κορωνοϊού, αλλά λόγω της πολιτικής των δανείων, της πολιτικής που υπάρχει
φοροαφαίμαξης όλο το προηγούμενο διάστημα, (….).
Πρόεδρος: Κύριε Βερροιώτη…
Βερροιώτης: (….), μισή κουβέντα που είπαμε για το οικονομικό σκέλος, έχουμε αναφερθεί ξανά, θα μείνουμε μόνο στο
υγειονομικό και είπαμε και τις προτάσεις μας.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Καταρχάς πριν είχατε δίκιο, δεν έγινα κι εγώ απολύτως σαφής όσον αφορά τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Δε συστεγάζονται με
τα Ειδικά Σχολεία, αλλά τη στιγμή που έκλεισαν τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για δύο εβδομάδες και μπράβο, τα Ειδικά Σχολεία παραμένουν
ανοιχτά τη στιγμή που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών είναι (.) και αυτό είναι ευθύνη της Κυβέρνησης. Είπε ο κύριος
Δήμαρχος ότι -και όντως έτσι είναι- έκανε έκκληση με δελτία τύπου κ.λπ. στους νέους να τηρούν τα μέτρα, όχι συναθροίσεις
κ.λπ.. Πολύ σωστά, κανείς δεν είπε κακώς γίνανε αυτά, αλλά την άλλη μέρα αυτοί οι νέοι θα στοιβαχτούν σε αίθουσες 30
τετραγωνικών 25 άτομα και αν δεν ήταν ένα πάρτι, μία συνάθροιση, κάτι άλλο θα ήταν σίγουρα, (…) στο σχολείο, στο
φροντιστήριο, στο οικογενειακό περιβάλλον και ούτω καθεξής, κάτι θα ήταν. Ούτε αναθέματα ρίχνουμε, ούτε τίποτα, ο καθένας
θα αναλάβει το βάρος που του αναλογεί, μικρό; Μικρό, μεγάλο; Μεγάλο, χωρίς να μηδενίζουμε τίποτα, αλλά οι απαιτήσεις του
Δήμου απέναντι στην Κυβέρνηση θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερες, με διεκδικήσεις, με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, με
καταγγελία της Κυβέρνησης και όχι να ερχόμαστε και να λέμε τώρα: «Αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε.» Τι νομίζω ότι μπορούμε να
κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της σημερινής κουβέντας, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα.
Την κατάσταση ναι, την επισημάναμε, την είδαμε, το ζητούμενο είναι πως μπορούμε να τη βελτιώσουμε ή να μη γίνει χειρότερη.
Καταρχήν, θα πρέπει να επιδιώξουμε όλα όσα επισήμανε και ο Δήμαρχος, την ελλιπή ενημέρωση που έχει και ο ίδιος και όλα
όσα ανέφερε. Θα πρέπει να γίνονται μαζικά τεστ σε όλα τα σχολεία με όποιο κόστος, να γίνονται… Δε ξέρω κύριε Δήμαρχε αν
έχουν γίνει, αλλά θα έπρεπε να γίνονται τακτικές μετρήσεις στα λύματα, στους βιολογικούς ώστε να γνωρίζουμε το ιικό φορτίο.
Επίσης, να επιδιώξουμε -αν μπορούμε και στο μέτρο που μπορούμε και δε ξέρω με ποιον τρόπο- το κλείσιμο των σχολείων. Να
εμβολιαστεί άμεσα το προσωπικό και οι ωφελούμενοι των ΚΔΑΠ. Να επιδιώξουμε καταρχήν τα κρεβάτια ΜΕΘ να
λειτουργήσουν με εξειδικευμένο προσωπικό στο Νοσοκομείο Λευκάδας. Να ενισχυθεί άμεσα το Νοσοκομείο με ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό. Να παρασχεθεί κάθε διευκόλυνση για άμεσο εμβολιασμό στους εκπαιδευτικούς, να υπάρχουν επαρκή
τεστ και εμβόλια -δε ξέρω αν υπάρχει έλλειψη τέλος πάντων, δεν έχει σημασία- για όλο τον πληθυσμό και άλλα πολλά
μπορούμε να πούμε, φτάνει να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Ζαβιτσάνο. Πριν κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε αλλά πρέπει να πω πέντε πράγματα,
πέντε πράγματα πρέπει να τα πω.
Αναφερόμαστε πάντα και λέμε για τις θέσεις που είναι ο κάθε Νομός, η κάθε Περιφέρεια. Οι Περιφέρειες και οι Νομοί
δεν μπαίνουν μόνο απ’ τον αριθμό κρουσμάτων στις τρεις κατηγορίες που υπάρχουν (επιτήρηση, αυξημένος κίνδυνος, πολύ
υψηλός κίνδυνος). Υπάρχουν κριτήρια, τα κριτήρια αυτά είναι περίπου επτά, τα οποία πιθανόν δεν τα γνωρίζετε και δεν έχετε
λόγο να τα γνωρίζετε: Τεστ. Αναφέρατε ότι δεν κάνουμε τεστ. Σας πληροφορούμε ότι πιθανόν να είμαστε και ο μοναδικός
Δήμος που έχει κάνει τρεις φορές τεστ σε όλο το προσωπικό του. Ακούστηκε για τα super market. Φυσικά ξέρετε όλοι ότι στα
super market μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα κρούσμα και δεν είναι τυχαίο που δεν είχαμε κανένα κρούσμα στα super market,
γιατί όλοι εκεί τηρούμε αυτά που μας λένε οι επιδημιολόγοι. Τέταρτον. Επιδημιολόγοι επισημάνανε μέχρι τώρα ότι θα έχουμε
τρίτο κύμα πανδημίας, το είπανε, το είπανε αλλά σε μερικούς δε μας άρεσε αυτό που λέγανε γιατί είχαμε τις αντιπαραθέσεις
μας. Χάρτης ΕΟΔΥ. Ο ΕΟΔΥ, σας πληροφορώ ότι εκτός απ’ το Νοσοκομείο Λευκάδας, εκτός απ’ το Νοσοκομείο Λευκάδας και
τα κινητά κλιμάκια Κ.Ο.Μ.Υ. δεν παίρνει άμεση ενημέρωση, δεν παίρνει άμεση ενημέρωση, δηλαδή τα κρούσματα που
εμφανιστήκανε δεκατρία δεν ήταν της προηγούμενης μέρας, δυστυχώς.
Όσον αφορά για το κλείσιμο του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ που ανέφερε ο κύριος Ζαβιτσάνος. Τα παιδιά, κύριε Πέτρο Ζαβιτσάνο,
είναι σε καραντίνα. Άρα δεν πάνε ούτε στο άλλο τμήμα. Όπως δεν είχαμε κρούσματα και σε άλλες δομές, και σε άλλες
Υπηρεσίες, π.χ. τράπεζες, π.χ. ταχυδρομεία, π.χ. Δ.Ε.Η., γιατί δεν είχαμε εκεί κρούσματα; Γιατί ευτυχώς τηρούν τα μέτρα,
τηρούν τα μέτρα και αυτό πρέπει να βγει σήμερα από εδώ, εκτός απ’ το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, η Περιφέρεια, το κράτος.
Και μία τελευταία κουβέντα για το φίλο μου Βαγγέλη Βερροιώτη. Δε ξέρω αν με εκείνη τη λέξη «άθλια» αναφερόσουν στο
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Νοσοκομείο γενικώς ή κάτι άλλο, εγώ δεν το βλέπω άθλιο, αυτοί που δουλεύουν εκεί μέσα δίνουν τη ζωή τους κύριε Βερροιώτη.
Το «άθλια» δε ξέρω που πάει, είναι η κουβέντα που είπατε.
Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
Σαρανταένας: Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία παρέμβαση πριν μιλήσει ο Δήμαρχος;
Πρόεδρος: Ο κύριος Σαρανταένας έχει το λόγο.
Σαρανταένας: Παρακολούθησα την κουβέντα στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Εγώ θα ήθελα σαν Δημοτικό Συμβούλιο απ’ αυτή
την κουβέντα να βγει ένα κλίμα ψυχραιμίας και όχι πανικού. Απ’ την προηγούμενη Κυριακή που έχει αρχίσει η κορύφωση του
φαινομένου έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, είμαστε σε πλήρη συνεργασία
(….). Θα δεχθώ την ένσταση του Δημάρχου ότι όντως στο θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει (…) για το Δήμο, αυτό έχω ακούσει
(………) γιατί ο Δήμος μπορούσε να βοηθήσει σε κάποια σημεία. Από κει και πέρα όσον αφορά τα Κ.Ο.Μ.Υ. και τις
δειγματοληψίες. Τα Κ.Ο.Μ.Υ. έχουν δραστηριοποιηθεί πολύ ενεργά στη Λευκάδα το Δεκέμβριο και έχουν προχωρήσει σε τεστ
στις δημόσιες υπηρεσίες όχι μόνο μία φορά, αρκετές φορές. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε τα Κ.Ο.Μ.Υ. κάνανε 984
δειγματοληψίες σε όλη τη Λευκάδα και σε πολίτες που κλείνανε ραντεβού, και είχαμε δύο επείγουσες καταστάσεις με τους
ου
ου
δασκάλους του 4 και τους δασκάλους του 1 Δημοτικού που ευτυχώς (….) και στην Περιφέρεια, έχουν (.) όλα. Είναι ένα
φαινόμενο το οποίο εγώ δεν μπαίνω στη λογική ποιος φταίει, δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάτι, δε φταίει κάτι, δε φταίει η κακιά
μας η μοίρα ούτε έγινε κάποια σκοτεινή συνωμοσία για να βρεθεί η Λευκάδα στο επίκεντρο. Έγινε μία κοινωνική εκδήλωση απ’
τις πολλές που γίνονται και έτυχε από εκεί να έχουμε μία εστία υπερμετάδοσης. Αυτό το οποίο έχει σημασία, δεν έχει ποιος
φταίει ή γιατί ξεκίνησε ή γιατί ήμασταν «πράσινοι» πριν λίγο καιρό και τώρα είμαστε στη δεύτερη ζώνη, είναι τι κάνουμε, (….) και
ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο, φυσικά (…………..). Πρέπει να συνυπολογίσουμε τον παράγοντα της κόπωσης, της
κοινωνικής κόπωσης και αυτό το μήνυμα το οποίο πρέπει να βγει εν τέλει είναι ότι εδώ δεν έχουμε μία κόντρα των μηχανισμών
της πολιτείας, του Δήμου, της Περιφέρειας της ατομικής ευθύνης, μία οργανωμένη κοινωνία (...) σύνολο και ο καθένας έχει το
ρόλο του. Σαφώς και η πολιτεία (…) σχέδιο το οποίο πρέπει να εφαρμόσει με όποιες ατέλειες και λάθη (…….) και την ατομική
ευθύνη, ο καθένας στη θέση του να τηρήσει τα μέτρα προκειμένου να (…). Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, (……) σε
εξέλιξη, θα δούμε πως θα πάει, αυτό θα κριθεί τις επόμενες δέκα-δεκατέσσερις μέρες που θα καταλήξει η Λευκάδα, ο καθένας
κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο (…….) και αυτό το οποίο πρέπει να βγει απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο (....) είναι ένα μήνυμα
αισιοδοξίας, η κοινωνία να συνενωθεί και όχι να διασπαστεί, η τοπική κοινωνία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το
φαινόμενα, μας αφορά όλους, (……).
Πρόεδρος: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρατε τη λέξη που είπα «αθλιότητα», μισό δευτερόλεπτο. Πόσα τεστ γίνανε στη
νούμερο 1 (…..) που είναι το Νοσοκομείο; Όλα τ’ άλλα είναι (……) που μπορούν να προκύψουν στο Νοσοκομείο.
Δεύτερον. Κομμάτι της αθλιότητας είναι οι εργαζόμενοι (…...), λόγω της εντατικοποίησης. Αυτά και δε λέω άλλα για να
μην ανοίξω περαιτέρω το θέμα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
Δήμαρχος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου δώσατε μία αφορμή για να μεταφέρω την πρωινή μου στιχομυθία που είχα με τον
Υφυπουργό κύριο Χαρδαλιά σχετικά με τη διαφαινόμενη αλλαγή και καθότι ειπώθηκε από συναδέλφους ότι το ξέραμε δέκα
μέρες… Εγώ, κύριε Δρακονταειδή, δέκα μέρες δεν το ήξερα πάντως, έτσι; Τώρα αν εσείς το ξέρατε δέκα μέρες· έχουμε και το
γιατρό εδώ, κύριο Σαρανταένα, να μας πει αν το ήξερε αυτός δέκα μέρες για το θέμα του lockdown ότι θα ‘πρεπε να γίνει. Λέτε
λοιπόν «γιατί δεν ανακοινώθηκε νωρίτερα για το είδος του lockdown;»
Στη σημερινή επικοινωνία την οποία είχα λοιπόν μου λέει: «Δήμαρχε, στα K.P.I. και πολύ απλά στους καίριους δείκτες
απόδοσης -γιατί έτσι μετριούνται- είσαι 5 στα 7 «κόκκινος». Να εύχεσαι οι επιδημιολόγοι να σε κατακοκκινίσουν.» Λέω: «Αυτό
θέλω.» Η απάντηση, η απόφαση μάλλον ήταν για τη μετάβασή μας σε ένα επίπεδο. Γιατί έγινε αυτό (για να δώσω και κάποιες
απαντήσεις); Γιατί πολύ απλά οι επιδημιολόγοι, οι ειδικοί, αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη αξιολόγησαν συνυπολογίζοντας όλα
τα δεδομένα ότι η Λευκάδα πρέπει να αλλάξει ένα επίπεδο.
Για να σκεφτούμε όλοι συνάδελφοι, αυτό πως μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε δηλαδή; Για να καταλάβω. Να γίνουμε
εμείς πιο ειδικοί των ειδικών; Επειδή εμείς θα θέλαμε… Σας είπα και τη θέλησή μου και τη βούλησή μου, να πάρουμε άλλη
απόφαση που δεν μπορούμε; Κλείνει το θέμα των δεικτών και το θέμα του lockdown.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατηρούμε εντός του Φεβρουαρίου μία σειρά Νομών, μία σειρά περιοχών, οι οποίες
είχαν παράλληλη, ταυτόσημη, πολύ καλή πορεία σαν εμάς, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα παρόλο που κι αυτή είχε στο ξεκίνημα κάποια ζητήματά της, οι οποίες περιοχές μέσα στο Φεβρουάριο
και αυτές πήγαν στην κατάσταση του αυξημένου κινδύνου, όπως επίσης σήμερα ανακοινώθηκαν πάνω από δέκα -δεν πρόλαβα
να τις μετρήσω- Δήμοι, πάνω από δέκα περιοχές οι οποίες άλλαξαν επίπεδο. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι φταίνε; Φταίει ο κακός ο
Δήμαρχος; Φταίει ο κακός ο Αντιπεριφερειάρχης; Προφανώς κάτι φταίει. Όπως επίσης, κύριε Βεροιώτη, και η Πάτρα η οποία
είναι σε ένα «βαθύ κόκκινο» εδώ και πολλές μέρες, να κατηγορήσουμε τον αυτοδιοικητικό παράγοντα εκεί, το Δήμαρχο, κύριε
Βερροιώτη; Ε;
Λοιπόν, νομίζω, γιατί όπως πολύ σωστά είπε…
Βεροιώτης: Πολύ μπερδεύετε (….).
Πρόεδρος: Αλέξανδρε, σε παρακαλώ.
Δήμαρχος: ….ο ένας εκ των δύο γιατρών, ότι θα πρέπει να βγει στο Συμβούλιο το σημερινό ένα μήνυμα προς τον κόσμο ότι οι
φορείς ανεξαρτήτως κάποιων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία που βεβαιότατα θα πρέπει να διορθωθεί,
τώρα το αν η επικοινωνία θα γίνεται απ’ το Δήμο δια της τεθλασμένης, αν θα γίνεται απ’ την Περιφέρεια, αν θα γίνεται εν μέσω
της Πολιτικής Προστασίας ή αν θα γίνεται απ’ το Νοσοκομείο ή αν θα γίνεται απ’ την Πρωτοβάθμια και απ’ τη Δευτεροβάθμια
έχει μία σημασία, αλλά δεν είναι απ’ το κύριο, είναι γεγονός όμως ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης προς την κοινωνία και
αυτό θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να το λύσουμε. Εγώ δεσμεύομαι λοιπόν απέναντι και του Συμβουλίου και απέναντι και
στον κόσμο που μας ακούσει, απέναντι στους δημότες ότι θα εξαντλήσω κάθε δυνατό περιθώριο προκειμένου να φτάνει όχι κατ’
ανάγκη απ’ το Δήμο, αλλά να φτάνει αυτή η ενημέρωση που χρειάζεται στους πολίτες. Δε θα πρέπει με τίποτα να ακυρώσουμε και όσο περνάει απ’ το χέρι μου δεν πρόκειται να το κάνω- τη συλλογική προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο χρονικό
διάστημα, γιατί προφανώς μπαίνει και ο παράγοντας (.), αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ τουλάχιστον με τα δικά μου τα κριτήρια
ότι για ένα χρόνο η Λευκάδα αντιμετώπιζε με έναν υποδειγματικό, με έναν πολύ σωστό τρόπο εκ του αποτελέσματος πάντα
διαφαινόμενο και να ακυρώσουμε αυτή τη δουλειά η οποία είχε γίνει απ’ όλους -το τονίζω- τους εμπλεκόμενους φορείς και απ’
τους επίσημους φορείς της πολιτείας αλλά και απ’ τον κάθε δημότη ξεχωριστά.
Κατά τη δική μου την προσέγγιση συνάδελφοι δεν μπορώ παρά να πω ότι σίγουρα η κόπωση η οποία έχει επέλθει σε
όλους μας -και βάζω και τον εαυτό μου μέσα- έχει παίξει το ρόλο της, μία κόπωση και σωματική αλλά κυρίως ψυχολογική.
Σίγουρα οι καταστάσεις οι οποίες βιώνουμε αφενός είναι πρωτόγνωρες αλλά αφετέρου είναι και πολύ απάνθρωπες και όσο
διαιωνίζεται αυτό το πρόβλημα τόσο πιο επιβαρυντικά είναι τα συμπτώματα, είναι οι καταστάσεις για όλους μας. Στην παρούσα
φάση θα πρέπει να ενσκήψουμε όλοι πάνω στο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει με ψυχραιμία, με νηφαλιότητα και με
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υπευθυνότητα να συμβάλλουμε όλοι στο να μην επικρατήσουν όπως φάνηκε κάποια στιγμή στις αρχές της εβδομάδας και
ακόμη και τώρα να πω συνθήκες και καταστάσεις πανικού, καθότι αυτό σίγουρα όχι δε βοηθάει την κατάσταση αλλά την
επιδεινώνει. Αντιλαμβάνομαι επίσης τη μεγάλη ανησυχία που έχουμε όλοι μας για τα παιδιά μας, και εμένα συνάδελφοι τα δυο
η
η
μου παιδιά πηγαίνουν στην 3 Γυμνασίου και στην 3 Λυκείου και προφανώς πηγαίνουν στο σχολείο με την προτροπή να
κρατάνε τις όποιες αποστάσεις μπορούν· που είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα τα 25 άτομα (για όσους συναδέλφους το ανέδειξαν),
το οποίο δε με βρίσκει και εμένα σύμφωνο, να κρατάνε λοιπόν τα μέτρα υγιεινής τα οποία οι ειδικοί προκρίνουν και πιστεύω ότι
σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση αυτή στη Λευκάδα θα ελεγχθεί και θα μπορέσουμε όλοι να ηρεμήσουμε και να
μπορέσουμε να ατενίσουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία τις επόμενες ημέρες.
Ειπώθηκε στο ότι να πάρει πρωτοβουλίες ο Δήμος για να κλείσουν τα σχολεία. Δε γίνεται συνάδελφοι αυτό. Εγώ αύριο
μπορεί να βγάλω μία βαρύγδουπη ανακοίνωση, να απευθυνθώ και σε όλους τους φορείς και να είμαι και αρεστός στον κόσμο,
στον κόσμο της Λευκάδας. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν πάρει οι γειτονικοί Νομοί. Δε γίνεται συνάδελφοι να κλείσουν τα
σχολεία και δε γίνεται όχι γιατί δεν το θέλουμε, γιατί δεν έχουν κλείσει πουθενά και η Κεφαλονιά έκανε αντίστοιχο αίτημα, και η
Ζάκυνθος, το Επιμελητήριο να φανταστείτε έκανε αντίστοιχο αίτημα, οι νόμοι είναι για όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να πούμε ότι
παίρνουμε κάποια πραγματικά μέτρα και με χαρά είδα κάποιες προτάσεις τις οποίες προφανώς και θα τις λάβουμε υπόψη μας
για να προστατεύουμε τον κόσμο μας; Θα τα πάρουμε, το να παίρνουμε όμως αποφάσεις μόνο για τις αποφάσεις λυπάμαι αλλά
εμένα δε με εκφράζουν τέτοιες καταστάσεις.
Κλείνοντας, θέλω για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω κι εγώ απ’ τη μεριά μου όλο το ιατρικό προσωπικό είτε του
δημόσιου τομέα, είτε και του ιδιωτικού τομέα, να μην τους ξεχνάμε κι αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη
γραμμή της προσπάθειας, της εθνικής προσπάθειας, να ευχηθώ και νομίζω ότι ήταν κοινή θέση όλων όσων μίλησαν να
ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στους πάσχοντες απ’ αυτή την ασθένεια έτσι ώστε στο μέτρημα το οποίο θα κάνουμε όταν θα
λήξει αυτή η άρρωστη κατάσταση -στην κυριολεξία άρρωστη κατάσταση- να μη λείψει κανείς. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο.
Βεροιώτης: Κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Κύριε Αλέξανδρε όχι, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Σε παρακαλώ πολύ έχουμε υπηρεσιακούς παράγοντες, σε παρακαλώ
ο
πολύ Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, δεν έχεις το λόγο. Μπαίνουμε στο 1 θέμα. (….ασαφείς παρεμβάσεις….)….Αλέξανδρε, μη με
αναγκάσεις να σου κλείσω το μικρόφωνο, σε παρακαλώ πολύ, όχι δεν έχεις το λόγο.
Βεροιώτης: (…………) δεν τον μαλώσαμε το Δήμαρχο…
Πρόεδρος: Αλέξανδρε, σε παρακαλώ πολύ. Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, μη με αναγκάζεις να σου κλείσω το μικρόφωνο.
Βεροιώτης: Κλείστε το, αλλά όχι και να (…..)…
Πρόεδρος: Αλέξανδρε σε παρακαλώ πολύ.
Βεροιώτης: (…..)…

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 24/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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