ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/20 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 1/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 219/9-1-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Βερύκιος Σπυρίδων
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Μαργέλη Μαρία
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Σκληρός Φίλιππος
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
7
Κατωπόδη Νίκη
7
Περδικάρης Αθανάσιος
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
Βεροιώτης Αλέξανδρος
9
Γληγόρης Παναγιώτης
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Βλάχου Ειρήνη
14
15
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Σέρβος Κωνσταντίνος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Μελάς Γεράσιµος
21
22
Γαζής Νικόλαος
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
Βερροιώτης Ευάγγελος
24
25
Ζαβιτσάνος Πέτρος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
ου
Οι ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος και Λιβιτσάνος Ιωάννης, ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 1 θέµατος
ου
της Η.∆. και επέστρεψαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Συζήτηση ενηµέρωση σχετικά µε το κτηµατολόγιο Τσουκαλάδων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Κλήθηκε και είναι παρών στη Συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τσουκαλάδων κ. Σπυρίδων
Ροντογιάννης.
Η συζήτηση του θέµατος έχει ως εξής σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
«Πρόεδρος: Ο κύριος Τυπάλδος. (….ασαφείς παρεµβάσεις….…)….Ένα λεπτό, ο κύριος ∆ήµαρχος.
∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) Επί του θέµατος, πριν πάρει το λόγο ο εισηγητής.
Πρόεδρος: Ναι.
∆ήµαρχος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω εγώ, ότι τόσο το Προεδρείο, όσο κι εγώ προσωπικά
ήµασταν συνεπείς σ’ αυτό το οποίο υποσχεθήκαµε την προηγούµενη φορά· το θέµα να ‘ρθει συντεταγµένα και οργανωµένα
γιατί εµάς δε µας εκφράζουν πρακτικές και τακτικές «επαναστατικής γυµναστικής» και συζητήσεων µόνο για δηµιουργία
εντυπώσεων, αλλά µας ενδιαφέρει η ουσία. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Βουλευτή που βγήκε
εκτός προγράµµατός τους και παρίσταται εδώ σήµερα για το συγκεκριµένο θέµα, όπως επίσης και το µελετητή απ’ την
‘Κτηµατολόγιο Α.Ε.’, γιατί πολύ απλά µας ενδιαφέρει να αναπτυχθεί το ζήτηµα στο σύνολό του και να δούµε, παρότι ο ∆ήµος
έχει µία µικρή συµµετοχή γενικότερα στο Κτηµατολόγιο, να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. Όλα τα υπόλοιπα, ‘περί υπέρµετρης
αλαζονείας και όχι µόνο’· που -έτσι- διαβάσαµε όλοι µία ανακοίνωση την επιστρέφω στους συντάκτες τους. Εµείς εδώ είµαστε
για να δίνουµε λύσεις και όχι για να δηµιουργούµε εντυπώσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Τυπάλδος.
Το θέµα εισηγήθηκε ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Τυπάλδος, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:
Τυπάλδος (ανάγνωση εισήγησης): Καλησπέρα.
Σε συνέχεια αυτών των οποίων είπε ο κύριος ∆ήµαρχος, να πω κι εγώ ότι µία απ’ τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής
Αρχής είναι τα θέµατα Κτηµατολογίου. Τα θέµατα Κτηµατολογίου είτε αφορούν τη δηµοτική περιουσία, είτε τους δηµότες και πολύ
περισσότερο και τα θέµατα υπό ένταξη του Κτηµατολογίου που είναι µέρος της κεντρικής και νότιας Λευκάδας. Ακόµα
περισσότερο µας έχει απασχολήσει και το θέµα των Τσουκαλάδων, για την επίτευξη όµως του καλύτερου δυνατού
αποτελέσµατος και τη σωστή ενηµέρωση των ∆ηµοτικών Συµβούλων της Εκτελεστικής Επιτροπής και για τη δροµολόγηση των
καλύτερων πρακτικών και τεκµηριωµένων κινήσεων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία, η ενηµέρωση τόσο σε εµένα
που είµαι καθ’ ύλην Εντεταλµένος Σύµβουλος, στον κύριο ∆ήµαρχο, υπάρχουν δύο Αντιδήµαρχοι Πολιτικοί Μηχανικοί και κατ’
επέκταση µετά απ’ αυτούς υπάρχουν οι Νοµικοί και οι Τεχνικοί Σύµβουλοι του ∆ηµάρχου. Τι θέλω να πω µ’ αυτό; Ότι πρέπει να
υπάρχει µία ενηµέρωση είτε προφορική, είτε γραπτή που να είναι ενηµερωµένος ο ∆ήµαρχος κάποιες µέρες νωρίτερα, έχει
ραντεβού… Τέτοια ενηµέρωση δεν υπήρχε… Εγώ, επειδή αφορά την περιοχή τη δική µου, αφορά φίλους µου, θέλω να
θεωρήσω βιαστική και επιπόλαιη την ανακοίνωση αυτή και άδικη.
Στο τεχνικό θέµα. Το καλοκαίρι ξεκίνησε µία διαδικασία στα πλαίσια του επαναπροσδιορισµού επανακαταµέτρησης των
γεωτεµαχίων, των αγροτεµαχίων µη άρτιων, άρτιων όλης της περιοχής, το 90%. Ο κόσµος αυτό το δέχτηκε µε πολύ µεγάλη
ανακούφιση, το δέχτηκε µε ελπίδα και προσδοκία µεγάλη. Από κει και πέρα λοιπόν ξεκινήσανε κάποια προβλήµατα τα οποία
είµαι γνώστης, ήµουν ο ίδιος αποδέκτης πολλών τέτοιων προβληµάτων και τ’ αναφέρω. Το πιο σηµαντικό λοιπόν απ’ αυτά τα
προβλήµατα τα οποία ανακύψανε είναι ότι ήταν απαραίτητη η υπογραφή των οµόρων. Αυτό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
ήταν γνωστό στους µηχανικούς που κάνανε τις µετρήσεις, οι οποίοι τι ζητούσανε; Και οι ίδιοι όµως οι µηχανικοί συνεχίζανε να
µετράνε χωρίς να ζητάνε ύστερα τις υπογραφές. Το ίδιο το Κτηµατολόγιο δε ύστερα, σε δεύτερο χρόνο, δικαιολογούσε την
απουσία αυτών και τις υπογραφές των οµόρων, καθώς την τελευταία στιγµή άλλαζε τις ηµεροµηνίες της επανακαταµέτρησης. Το
τρίτο -και αυτό σηµαντικό- είναι ότι πολλοί απ’ αυτούς τους οµόρους είτε ήταν στο Εξωτερικό, είτε ήταν άγνωστοι.
Το δεύτερο θέµα το οποίο ανέκυψε στην πορεία και έγινε γνωστό αρχές ∆εκεµβρίου σε µία σύσκεψη που έγινε και µε
τον Πρόεδρο και µε την Επιτροπή και µε τον κύριο ∆ήµαρχο, είτε ότι για κάποια επιπλέον Κ.Α.Ε.Κ., απ’ ό,τι έχω µάθει και απ’ τον
κύριο Βουλευτή θα µετρηθούν κι αυτά και εκείνο το οποίο εγώ και σε συνεργασία µε τον κύριο ∆ήµαρχο και µε την τεχνική οµάδα
εισηγούµαστε και ζητάµε απ’ το Κτηµατολόγιο, είναι να κάνει δεκτές τις µετρήσεις χωρίς την υπογραφή των οµόρων και οι
οποιεσδήποτε αντιρρήσεις να προβληθούν στην Α’ ή στη Β’ ανάρτηση και επίσης βέβαια στο καθεστώς αυτού του
επαναπροσδιορισµού -κάτι το οποίο δεν έχει γίνει κύριε Βουλευτά- είναι να συµπεριληφθούν τα «αγνώστου» που είναι µέσα στον
οικισµό. Αυτό το οποίο είχε υποτιµηθεί στις προηγούµενες συζητήσεις µε το Κτηµατολόγιο και δεδοµένου ότι ο άγνωστος πλέον
πάει στο δηµόσιο, όλοι πολύ καλά ξέρουµε ότι άγνωστος, δηµόσιο µέσα στους οικισµούς, δηµόσιο γενικότερα στη Λευκάδα δεν
υπάρχει, αλλά πολύ περισσότερο µέσα στον οικισµό των Τσουκαλάδων, σε σπίτια, σε οικόπεδα εντός οικισµού. Αυτά είχα να πω
εγώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Τυπάλδο.
(……ασαφείς παρεµβάσεις…..)
Τυπάλδος: Τα εντός οικισµού που είναι σε άγνωστο, έ βέβαια. (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Τα αγνώστου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ροντογιάννης έχει το λόγο.
(……ασαφείς παρεµβάσεις…..)
Τυπάλδος: Πολύ περισσότερο τα σπίτια, κυρία Σεβαστή.
(……ασαφής διάλογος…..)
Πρόεδρος: Να τοποθετηθούν όλοι. Ο κύριος Ροντογιάννης έχει το λόγο.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Γεια σας. Εύχοµαι καλή χρονιά σε όλους µε υγεία, δύναµη,
προκοπή και αισιοδοξία για έναν καλύτερο κόσµο.
Να µην πιαστώ τώρα γιατί ακουστήκανε και απ’ τον κύριο ∆ήµαρχο και απ’ τον κύριο Τυπάλδο κάτι για επαναστατική
γυµναστική κ.λπ., αυτό για εµένα θίγει όλο το χωριό, όλους τους Τσουκαλαδιώτες. Ο αγώνας των Τσουκαλαδιωτών εδώ και
είκοσι χρόνια που είναι όµηροι αυτής της κατάστασης δεν είναι «επαναστατική γυµναστική». Αυτό να το πάρετε πολύ σοβαρά
υπόψη σας…
∆ήµαρχος: Μιλάµε για το τελευταίο Συµβούλιο κύριε Ροντογιάννη, και µην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Έκανα πολύ καλά και πάνω σ’ αυτό σας απαντάω και πρέπει να
δείχνουµε µία αξιοπρέπεια και κάτι παραπάνω εδώ πέρα, δεν πρέπει να θιγόµαστε απ’ το παραµικρό. Οι ανακοινώσεις, είναι
ελεύθερη βούληση των καθενός να βγάλει ανακοίνωση. Απαντήστε µε ανακοίνωση, όχι τώρα, σήµερα χρησιµοποιούµε ένα
Συµβούλιο για να απαντήσουµε σε τι;
Πρόεδρος: Κύριε Ροντογιάννη, επί του θέµατος, σας παρακαλώ πολύ.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Επί του θέµατος, στο θέµα είµαι.
Εµείς, τα αιτήµατά µας και όταν πήγαµε στην ‘Κτηµατολόγιο’, δε ξέραµε αυτά που προκύψανε µετά, είχαµε
συγκεκριµένα στο χαρτί, λέµε: «Να γίνουν δεκτές οι µετρήσεις (το ‘χαµε από τότε) και να µετρηθούν και τα υπόλοιπα που δεν
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είχαν µετρηθεί γιατί δεν επαρκούσε ο χρόνος. Ήταν πάρα πολλοί, ήταν πάνω από 3.000 αγροτεµάχια για να
επαναπροσδιοριστούν· το οποίο ήταν ακατόρθωτο χρονικά, η σύµβαση του εργολάβου ξεκινούσε απ’ τον Αύγουστο του 2018
και οι µετρήσεις ξεκίνησαν Απρίλιο του ’19, δεν ευθύνεται κανείς γι’ αυτό από εµάς, απ’ τους συγχωριανούς µας, είτε από
οποιονδήποτε. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι υπήρξε µία µεγάλη καθυστέρηση και ο χρόνος ήταν ελάχιστον και δεν… Εγώ
ειλικρινά σας λέω· που το ζούσα καθηµερινά όλο το καλοκαίρι, επειδή και το επάγγελµά µου, δε δούλευα, ήµουν κάθε πρωί εκεί,
ήταν όλοι οι κάτοικοι εκεί και περιµένανε υποµονετικά και µε µεγάλη υποµονή. Οπότε πρώτο και κύριο είναι να µετρηθούν τα
υπόλοιπα που δεν έχουν µετρηθεί.
∆εύτερον. Έχουν βάλει κι αυτά που είναι εντός οικισµού, είπε και ο κύριος Τυπάλδος, συµφωνούµε, τα οποία είναι και
χαρακτηρισµένα «αγνώστου» όλα και τα λάθος που δε ξεπερνούν τις δεκαπέντε-είκοσι περιπτώσεις να µπουν κι αυτά στις
µετρήσεις… Το κυριότερο όµως που προέκυψε µετά τη συνάντηση που είχαµε στην ‘Κτηµατολόγιο’ είναι αυτό µε τους όµορους,
το οποίο δεν ήταν προαπαιτούµενο όλο αυτό το διάστηµα που γινόντουσαν οι µετρήσεις. Ερχόντουσαν τα συνεργεία, ήταν εκεί
πέρα οι άνθρωποι που ήταν κάθε µέρα, π.χ. 22 Ιουλίου δέκα άνθρωποι ήταν εκεί, υποµονετικά περιµένανε, δεν είχαν κληθεί οι
γείτονες αυτών για να υπογράψουν, ήταν συγκεκριµένα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια… Αυτό έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία,
δηλαδή δεν µπορεί τώρα να φτάνουµε στο σηµείο… Κι αυτό, ο κύριος Μεσσήνης είναι εδώ, αυτό µου το είπε τέλος Νοεµβρίου,
αρχές ∆εκεµβρίου, ότι: «Ξέρεις, στην ‘Κτηµατολόγιο’ δε δέχονται τις µετρήσεις αυτές που δεν έχουν υπογραφές οµόρων» και
µας το επιβεβαίωσε και ο Πρόεδρος της ‘Κτηµατολόγιο Α.Ε.’ που πήγαµε στην επίσκεψη. Για εµάς αυτό είναι το πρωτεύον,
δηλαδή πρέπει αυτό να το διεκδικήσουµε, να θεωρηθούν δεδοµένες οι µετρήσεις και να τελειώσει αυτό το βάσανο των είκοσι
χρόνων. Είναι πολύ απλά τα πράγµατα, έγιναν οι µετρήσεις, να θεωρηθούν δεδοµένες και να προχωρήσουµε στην ανάρτηση,
να γίνουν οι ενστάσεις και αν κάποιος έχει δηλώσει κάτι που δεν έχει υπογραφές οµόρων, θα κριθεί και θα πάει και στα
δικαστήρια σε περίπτωση που έχει υποδείξει λάθος όρια, δηλαδή αυτό θα γίνει µέσω των ενστάσεων και εµάς πιστεύω ότι δεν
υπάρχει θέµα, αν υπάρχει οποιοδήποτε νοµοθετικό τέτοιο θα πρέπει να αρθεί και να… Αυτά είναι τα βασικά, δεν έχω να πω
κάτι άλλο. Επίσης, εδώ επειδή είναι και απ’ την Επιτροπή Αγώνα των Τσουκαλάδων, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να δώσετε το
λόγο και σε όποιον απ’ την Επιτροπή θέλει να µιλήσει. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βουλευτής έχει το λόγο.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Ένα σηµαντικό θέµα που συζητάµε σήµερα, αυτό µε το Κτηµατολόγιο, το οποίο -και
καλό είναι να ακουστεί αυτό- δεν είναι µόνο για τους Τσουκαλάδες, τα προβλήµατα απ’ τη στιγµή που υπάρχουν στους
Τσουκαλάδες υπάρχουν και σ’ άλλες περιοχές, σ’ άλλες Ενότητες, όπως είναι η Καρυά, όπως είναι κάποια αγροτεµάχια της
Λευκάδας, Αλέξανδρος, Απόλπαινα, Καρυώτες, Κατούνα, Τσουκαλάδες (το είπαµε) και Σφακιώτες. Είναι οκτώ Ενότητες. Το ίδιο
πρόβληµα που υπάρχει στους Τσουκαλάδες υπάρχει παντού και όσοι είστε απ’ τις Ενότητες αυτές καλό είναι να µεταφέρετε
στον κόσµο σας ότι υπάρχουν προβλήµατα και ότι πρέπει να γίνει κάτι για να λυθούν τα προβλήµατα αυτά. Λίγο, ένα λεπτό για
την ιστορία.
Το θέµα του Κτηµατολογίου στη Λευκάδα µε είχε απασχολήσει απ’ την πρώτη στιγµή της προηγούµενης Βουλευτικής
µου θητείας. Οι ερωτήσεις που έκανα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν πάρα πολλές, οι συναντήσεις µε το Κτηµατολόγιο (οι
περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε) πάρα πολλές, οι ενηµερώσεις στα καφενεία των χωριών σας πάρα πολλές. Καταφέραµε
πολλά πράγµατα, πήραµε δύο χρόνια παράταση την πρώτη φορά, πήραµε ένα χρόνο παράταση τη δεύτερη φορά µετά από
πολλές πιέσεις για τις αρχικές εγγραφές και τι εννοώ «αρχικές εγγραφές» (για να καταλαβαίνει και ο κόσµος); Είναι ότι αν
κάποιος έχει ξεχάσει να δηλώσει το γεωτεµάχιο του δίνει µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία που µπορεί να το δηλώσει. Τρία χρόνια
παράταση έχουν πάρει οι περιοχές της Λευκάδας και βέβαια και ο αγώνας που δόθηκε, να προχωρήσουµε και να λύσουµε τα
προβλήµατα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγουµένως· που το µεγαλύτερο πρόβληµα -αυτό είναι αλήθεια- το έχουν οι
Τσουκαλάδες, γιατί απ’ τις 51 ενότητες στους Τσουκαλάδες οι 49 έχουν πρόβληµα, οι 48, οι 48 έχουν πρόβληµα. Προχωρήσαµε
λοιπόν στο διαγωνισµό. Έγινε ο διαγωνισµός, υπεγράφη σύµβαση µε τον εργολάβο, υπεγράφη τον Ιούνιο του 2018 και
ξεκινώντας τη διαδικασία αυτή απ’ τον Ιούλιο (αρχές Ιουλίου) του ’18. Ναι, υπήρχε καθυστέρηση, υπήρχε µεγάλη καθυστέρηση,
γιατί αυτές οι µετρήσεις ξεκίνησαν κοντά στο Πάσχα εκεί, τον Απρίλη του 2019. Από κει και πέρα µε πήρε τηλέφωνο ο
Πρόεδρος των Τσουκαλάδων και µου ζήτησε ένα ραντεβού µε τον Πρόεδρο του Κτηµατολογίου Α.Ε., τον κύριο Σταθάκη.
Πραγµατικά, µετά από µία εβδοµάδα έκλεισα ένα ραντεβού, πήγαµε στο ραντεβού µαζί µε την Τοπική Επιτροπή Αγώνα και
θέσαµε τα ζητήµατα. Ποια ήταν τα ζητήµατα; Ότι δεν έχουν µετρηθεί όλα τα αγροτεµάχια και ότι ο ανάδοχος επιµένει ότι πρέπει
να αναρτήσει τους πίνακες. Ήθελαν λοιπόν µία παράταση για να µετρηθούν όλα τα γεωτεµάχια. Σωστή η παρατήρηση, και το
δεύτερο το οποίο ακούστηκε σ’ αυτή τη συνάντηση ήταν ότι -και ακούστηκε για πρώτη φορά απ’ ό,τι µου είπαν οι ίδιοι- πρέπει
να υπογράψουν όλοι οι όµοροι. Με έχει προβληµατίσει πάρα πολύ αυτό, µε έχει προβληµατίσει -κρατήστε το αυτό το πράγµαπάρα πολύ όσον αφορά µε τους όµορους, παρόλο που έκανα ενέργειες µε έχει προβληµατίσει πολύ και πιστεύω, στη συνέχεια
της τοποθέτησής µου θα σας προβληµατίσει και εσάς. Φεύγοντας από εκεί έκανε µία συγκέντρωση στο καφενείο του χωριού,
πήγα στο καφενείο του χωριού, τους ενηµέρωσα το τι είπαµε, τι είπα εγώ, τι είπε ο Πρόεδρος, τι είπαν οι ίδιοι, ενηµερώθηκαν
λοιπόν οι κάτοικοι του χωριού και τους υποσχέθηκα ότι θα δοθεί παράταση -αφού συζήτησα µε το Κτηµατολόγιο- και στον
εργολάβο, γιατί εδώ έχουµε δύο παρατάσεις, δεν έχουµε µόνο παράταση για να µετρηθούν τα αγροτεµάχιο, αλλά έχουµε
παράταση και του εργολάβου, γιατί ο εργολάβος πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες. Ναι, γίνεται η καταµέτρηση, προχωράµε
στις αναρτήσεις, υπάρχουν ενστάσεις και µία άλλη διαδικασία η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί, γι’ αυτό λοιπόν δόθηκε δύο
µήνες παράταση για την καταµέτρηση των αγροτεµαχίων και δόθηκε και παράταση στον εργολάβο µέχρι το Σεπτέµβρη του
2020 για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Κάποια στιγµή, όπως καταλαβαίνετε, αυτό πρέπει να πάρει τέλος. Πρέπει να
τελειώσει. Μιλάµε για µία εικοσαετία, και µπορεί να πει οποιοσδήποτε πολίτης: «Καλά, κύριε Καββαδά, εµείς φταίµε γι’ αυτό;»
Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρει τέλος, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό, είναι είκοσι χρόνια. ∆οθήκανε λοιπόν οι παρατάσεις, δύο
παρατάσεις και υποσχέθηκα στους Τσουκαλαδιώτες ότι θα επισκεφθώ πάλι τον Πρόεδρο του ‘Κτηµατολογίου’ και αν χρειαστεί
θα το φέρω και στη Βουλή, µε ερώτηση στη Βουλή.
Ό,τι σας είπα αυτό και έκανα. Η ερώτηση κατατέθηκε (τις έχει ο κύριος Ζαβιτσάνος, αν θέλει ας τις µοιράσει), έχω
καταθέσει την ερώτηση στη Βουλή, αναφέροµαι -να µη διαβάσω τώρα ακριβώς τι λέει η ερώτηση και φάω το χρόνο σας- πολύ
αναλυτικά και ζητάω να επανεξετάσουν το θέµα των οµόρων. ∆ηλαδή, για να υπάρχει µία οριστική καταγραφή ενός
αγροτεµαχίου, αν γίνεται για διάφορους λόγους, όπως: Υπάρχουν κάτοικοι που δε µένουν εδώ, υπάρχουν κάτοικοι που είναι
στο εξωτερικό, υπάρχουν κάτοικοι που δε γνωρίζουν τη διαδικασία, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πεθάνει οι γονείς και δεν
υπάρχουν κληρονόµοι ή είναι άγνωστοι οι κληρονόµοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για λόγους υγείας ή για λόγους εργασίας
δεν παρευρέθηκαν, γιατί πρέπει σύµφωνα µε τη σύµβαση η οποία έχει υπογραφεί και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ίσως να
µην το γνωρίζετε, αναφέρει ρητά ότι: Πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε το ΦΕΚ 135Β του 2013 αναφέρει ότι:
«Πρέπει οι όµοροι να παρευρίσκονται εκεί αλλά να υπογράψουν, να υπογράψουν… Υπογραφές των δικαιούχων των όµορων
ιδιοκτητών του τεχνικού υπεύθυνου και του οριοδείκτη. ∆ηλαδή, πρέπει αυτοί που είναι γύρω απ’ το τµήµα το οποίο
αµφισβητείται να παρευρίσκονται εκεί, να πουν τις αντιρρήσεις τους και στο τέλος να υπογράψουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι (εννοώ ως αιρετοί) και αγαπητοί φίλοι, δεν είχε σηµασία απ’ τη στιγµή που έχουν αναρτηθεί οι
πίνακες (δε ξέρω πόσο καιρό έχουν αναρτηθεί οι πρώτοι πίνακες), δεν έχει σηµασία να γίνει ο διαγωνισµός, γιατί γίνεται ο
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διαγωνισµός; Ο διαγωνισµός µέσα στη διαδικασία του επαναπροσδιορισµού για ποιο λόγο; Πληρώνει το κράτος για κάποια
λάθη τα οποία έχουν γίνει. Ναι, έχουν γίνει λάθη, ποιος φταίει; ∆ε θα το εξετάσουµε ποιος φταίει, καλύτερα να µην ανοίξουµε την
κουβέντα αυτή, ποιος φταίει, ίσως να φταίνε όλοι. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Σας παρακαλώ να µη µε διακόπτετε. Λοιπόν,
ποιος φταίει. Όποιος και να φταίει, το θέµα είναι ότι έρχεται το κράτος και τι λέει το κράτος; «Εγώ ανοίγω αυτή τη διαδικασία στη
Λευκάδα και θέλω, έχω τη διάθεση να διορθώσω αυτές τις αδικίες, να διορθώσω, αλλά όµως για να διορθώσω πρέπει να
παρευρίσκονται εκεί οι όµοροι», δεν µπορεί δηλαδή αυτή τη στιγµή εγώ να λέω ότι: «Αυτό το αγροτεµάχιο είναι δικό µου» και να
έρχεται ο κύριος Καλός και να λέει: «Το τεµάχιο αυτό είναι δικό µου, δεν είναι δικό σου κύριε Καββαδά, είναι δικό µου το
αγροτεµάχιο αυτό.» Και εδώ, υπάρχει πίνακας εδώ και υπάρχει και χάρτης εδώ ο οποίος λέει το εξής: Ότι ένας υποδεικνύει ένα
αγροτεµάχιο ότι έχει 3.300 τετραγωνικά µέτρα και αυτό που του αποδίδετε είναι 217 τετραγωνικά µέτρα. Αυτό δεν είναι δικό
µου, αυτό είναι του Ελληνικού Κτηµατολογίου Α.Ε., υπάρχουν στοιχεία εδώ.
∆εύτερον. Είπαµε, οι Τσουκαλάδες έχουν 49 Ενότητες για επαναπροσδιορισµό, 48 Ενότητες για επαναπροσδιορισµό,
σχεδόν όλοι οι Τσουκαλάδες. Θέλω να ξέρετε ότι από δύο Ενότητες, µόνο από δύο Ενότητες, τα οποία σ’ αυτές τις δύο
Ενότητες υπάρχουν 222 γεωτεµάχια, έγιναν µόνο 87 αυτοψίες, µόνο 87 αυτοψίες.
Πρέπει λοιπόν, να βάλουµε όλοι νερό στο κρασί µας. Πρέπει όλοι να βοηθήσουµε προς αυτή την κατεύθυνση και να
ξέρετε κάτι. Το δηµόσιο δε διεκδικεί κάτι, δεν πρόκειται να πάρει κανενός το αγροτεµάχιο, οι ιδιώτες θα έχουν πρόβληµα µεταξύ
τους, οι ιδιώτες θα έχουν πρόβληµα µεταξύ τους. Τη διαδικασία τη ξέρει να µας την πει ο κύριος Μεσσήνης, αλλά να ξέρετε ότι
δεν παίρνει τίποτα το δηµόσιο, για τα «αγνώστου» που ακούγονται, θα σας πω για να καταλάβετε τι γίνεται µε τα «αγνώστου»,
αλλά στη διαδικασία αυτή του επαναπροσδιορισµού, το δηµόσιο δεν παίρνει απολύτως τίποτα, ούτε ένα 1 µέτρο, ούτε 1 µέτρο.
Αυτές οι διαδικασίες αφορούν τους ιδιοκτήτες, απλώς το Κτηµατολόγιο έρχεται και λέει: «Εγώ θα διορθώσω τα όρια και τα
σηµεία των Κ.Α.Ε.Κ..» Αυτό κάνει το Κτηµατολόγιο, δεν κάνει τίποτ’ άλλο. Προσέξτε όµως κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό
και πρέπει να το προσέξουµε όλοι µας, είναι το εξής: Ότι το Κτηµατολόγιο, οι οριστικές εγγραφές λήγουν 31/12 του 2020.
Επαναλαµβάνω, τέλος του χρόνου κλείνει το Κτηµατολόγιο. Το Κτηµατολόγιο το οποίο αυτό ήταν πιλοτικό, έχει γίνει σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας, πολλές περιοχές της Ελλάδας, ήταν το 33% τότε το οποίο ξεκίνησε, δυστυχώς η Λευκάδα είχε
πρόβληµα, έχει -αν θυµάµαι καλά- η Λήµνος νοµίζω, η Λήµνος έχει πρόβληµα (δύο) και έχει άλλη µία περιοχή, και η Χίος. Αυτές
οι τρεις περιοχές έχουν πρόβληµα… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Η Λέσβος ναι, όχι η Λήµνος, συγγνώµη, η Λέσβος.
Ακούστε µε...
Πρόεδρος: Συνεχίστε κύριε Βουλευτά.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Ακούστε µε. ….Ποιος το είπε αυτό προηγουµένως; (……..ασαφείς παρεµβάσεις……)
….«Για Μυτιλήνη». Λοιπόν, ακούστε µε. Αυτό που πρέπει να προσέξουµε όλοι µας είναι το εξής: Μέχρι 31/12 του 2020, όποιος
έχει πρόβληµα πρέπει να πάει δικαστικά, δηλαδή όταν γίνουν οι αναρτήσεις, τι θα γίνουν, ενστάσεις, και, και, και, και το
καταλάβει µετά, προς το τέλος του χρόνου, για να πάρει πίσω το αγροτεµάχιο του πρέπει να πάει δικαστικά, πρέπει να κάνει
την αγωγή µέχρι 31-12-2020. Όταν παρέλθει ο χρόνος αυτός, εκτός και αν δοθεί παράταση, έτσι; ∆εν το ξέρουµε αυτό. Τι
συµβαίνει τώρα µας ενδιαφέρει. Όταν παρέλθει ο χρόνος αυτός δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να πάρει αγροτεµάχιο πίσω. Η
αποζηµίωση θα είναι χρηµατική. ∆ηλαδή, αν διεκδικήσετε απ’ τον όµορο σας, απ’ τον διπλανό σας διεκδικήσετε το αγροτεµάχιο,
τότε µόνο χρηµατικά θα αποζηµιωθείτε, µόνο (.). (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Για τ’ «άγνωστο» θα πω, γιατί είναι
συγκεχυµένες εδώ όσον αφορά το «άγνωστο».
Λέτε για τ’ «αγνώστου» και ακούγεται συνέχεια τ’ «αγνώστου». Πως θα µπούνε τ’ αγνώστου µέσα; Για πείτε µου, πως
θα µπούνε; Όταν αυτή τη στιγµή σε κάποιες περιοχές, σ’ αυτές τις περιοχές, σε συγκεκριµένες ενότητες, σε συγκεκριµένες
ενότητες, υπάρχει «αγνώστου», δώσαµε την ευκαιρία, δόθηκε η ευκαιρία -µάλλον- όποιος δεν το έχει δηλώσει τ’ «αγνώστου»
ως αρχική εγγραφή να το δηλώσει. Όταν λοιπόν, µιλάµε προηγουµένως ότι τ’ «αγνώστου» που είναι µέσα στο χωριό, όταν δεν
είναι σ’ αυτές τις Ενότητες που γίνεται ο επαναπροσδιορισµός, πως θα γίνει αυτό; Οι Ενότητες είναι συγκεκριµένες, κάθε
Ενότητα µέσα, µπορεί να υπάρχουν 50-100, 200 αγροτεµάχια, πως βλέπετε δηλαδή, θα µπει, να γίνει επαναπροσδιορισµός…
Μα δεν παίζει τη διαδικασία αυτή το Κτηµατολόγιο, όταν είναι εκτός επαναπροσδιορισµού, δε γίνεται, ας είναι τρεις, ας είναι
δεκατρείς, η σύµβαση είναι συγκεκριµένη, η σύµβαση λέει: «48 Ενότητες», να τ’ ακούσουν κιόλας, είναι µία στην Καρυά, έντεκα
στη Λευκάδα, εννιά στον Αλέξανδρο, δεκαεπτά στην Απόλπαινα, τρεις στους Καρυώτες, τρεις στην Κατούνα, σαράντα οκτώ
στους Τσουκαλάδες και τρεις στους Σφακιώτες. Η σύµβαση είναι συγκεκριµένη. Πως θα µπορέσει δηλαδή να πάει ο εργολάβος
αύριο το πρωί να µετρήσει ένα άγνωστο όταν δεν είναι µέσα σ’ αυτές τις Ενότητες; ∆ε γίνεται αυτό το πράγµα. ∆ίνεται όµως…
(…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Σας παρακαλώ, έχω έναν ειρµό, µη µε διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ.
Κύριε… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ναι, ναι. Εγώ γι’ αυτά που λέω κρίνοµαι, και τα λέω δηµόσια και… Εγώ κρίνοµαι γι’
αυτά που λέω. Αυτή τη στιγµή υπάρχει ο εργολάβος εδώ, θα µας απαντήσει µετά. Εγώ γι’ αυτά που λέω ξέρω τι λέω, κρίνοµαι
απ’ το Λευκαδίτικο λαό, υπάρχουν καταγεγραµµένα αυτά τα οποία λέω και οποιαδήποτε στιγµή µπορείτε να το φέρετε στην
επικαιρότητα να µε διαψεύσει οποιοσδήποτε.
Λοιπόν, επαναλαµβάνω για τ’ «αγνώστου». Όταν δεν είναι σ’ αυτές τις Ενότητες, δεν καταλαβαίνω µε ποιο δικαίωµα
θα πάει ο εργολάβος (σήµερα είναι ο κύριος Μεσσήνης, αύριο είµαι εγώ, µεθαύριο κάποιος άλλος) πως θα πάει να µετρήσει ή
πως θα πάει να εντάξει και ερωτώ: Αφού λοιπόν υπάρχουν «αγνώστου», υπάρχουν «αγνώστου» ναι, ωραία, γιατί δεν πάει να
κάνει εγγραφή, πρώτη εγγραφή ότι: «Ξέρετε, αυτό είναι δικό µου, είναι του Θανάση Καββαδά», γιατί δεν πάει να κάνει την
εγγραφή στο Κτηµατολόγιο; Γιατί δεν κάνει; Αυτή είναι η προθεσµία που µας δίνει το Κτηµατολόγιο, ότι µπορούµε µέχρι τις
31/12 του 2020 να καταγράψουµε ως αρχική εγγραφή αυτό το τµήµα, αυτό τ’ «άγνωστο», γιατί; Γιατί; Γιατί µετά, όταν παρέλθει
η ηµεροµηνία, αυτά -δυστυχώς- πάνε στο δηµόσιο. Αυτά… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Τι εννοείς «δικαστικά»; Στο
δικαστήριο. Όχι, δε γίνεται αυτό, αν δεν είναι µέσα στην Ενότητα δεν µπορεί να κάνει, θα µας απαντήσει ο κύριος Μεσσήνης,
αλλά δε γίνεται. Ο κύριος Μεσσήνης… Θα σας απαντήσω µετά γι’ αυτά που θέλετε, αλλά να τελειώσω όµως, έτσι; Ο κύριος
Μεσσήνης, η σύµβασή του λέει ότι πρέπει να µετρήσει αυτό το κοµµάτι εδώ, αυτό το χώρο εδώ, όταν του αγνώστου είναι εκεί
πέρα, πως θα το µετρήσει; Αφού δεν έχει τη δικαιοδοσία αυτή, δεν έχει υπογράψει τη σύµβαση αυτή, είναι εκτός, για µέσα; Όχι,
ούτε αυτό. Ο κύριος Μεσσήνης µπορεί όταν υπάρχει ένα αγνώστου, αν υπάρχει αρχική εγγραφή ή είναι ξεχασµένο µπορεί να το
µετρήσει, µπορεί να το µετρήσει… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Μέσα στις Ενότητες, µέσα στις Ενότητες, ό,τι γίνεται µέσα
στις Ενότητες. Έχει συγκεκριµένες Ενότητες ο Μεσσήνης, δεν µπορεί να βγει εκτός.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κύριος Βουλευτής (….)…
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Όχι, δεν µπορώ να µιλήσω έτσι, εγώ θα απαντήσω, αν θέλετε να ρωτήσετε και να
απαντήσω…
Γληγόρης Κων.: Ναι, απλώς κύριε Βουλευτή…
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Όχι, πρέπει να τελειώσω.
Γληγόρης Κων.: Επί της διαδικασίας…
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Όχι, δε θέλω διαδικασία, τώρα µιλάω εγώ.
Γληγόρης Κων.: Να πω κάτι.
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Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Όχι, µε συγχωρείς πάρα πολύ Κώστα, όχι.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Βουλευτή, να το σπάσετε σε δύο κοµµάτια…
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Όχι, δε θέλω να σπάσει, όχι, θέλω να τελειώσω και αν έχετε µετά αντιρρήσεις θα
απαντήσω, δε φεύγω εγώ, δε φεύγω, εδώ θα καθίσω. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….∆ε θέλω να προχωράει η κουβέντα, να
τελειώσω εγώ και µετά θα απαντήσω ό,τι άλλο θέλεις. Υπάρχει εδώ ο εργολάβος ο οποίος ξέρει πολύ καλύτερα από εµένα τα
τεχνικά, εγώ δεν είµαι θεός, βουλευτής είµαι και τα ‘χω µάθει µέσα απ’ τη διαδικασία την οποία κάνω τόσα χρόνια. (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….∆ε ξέρω τι θα γίνω…
Λοιπόν…
Γληγόρης Παν.: ….Και µερικοί πρότειναν να γίνει Κτηµατολόγιο χωρίς δικηγόρους κύριε Βουλευτά.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Λοιπόν, σας δίνεται η δυνατότητα, είναι µία εξωδικαστική διαδικασία αυτή, σας δίνει τη
δυνατότητα σ’ όλους αυτούς, σ’ όλες αυτές τις Ενότητες να µην πληρώσετε ούτε δικηγόρο, ούτε µηχανικό και αυτό είναι πάρα
πολύ σηµαντικό, γι’ αυτό πρέπει να βάλετε πλάτη, πρέπει να βάλετε πλάτη.
Τώρα, η πρόταση που έκανα, γιατί πραγµατικά υπάρχει µία αναστάτωση µε τους όµορους. Υπάρχει αναστάτωση, δε
βρίσκουµε τον έναν, δε βρίσκουµε τον άλλον. Εγώ, η πρόταση που έκανα στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο είναι η εξής: Με
συστηµένες επιστολές σε όλους τους όµορους (δε ξέρω πόσοι είναι αυτοί), να ενηµερωθούν να παρευρεθούν, αν δε θέλουν να
πάνε, ∆ιονύση, στο χώρο για την αυτοψία, να πάνε… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Αν θέλετε να πείτε τα δικά σας εγώ
σταµατάω και πέστε ό,τι θέλετε, θα σταµατήσω όµως, αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες πάρτε τες, είναι µία ευκαιρία, γι’ αυτό
κάθισα σήµερα εδώ, για να σας πω κάποια πράγµατα, δε σας ενδιαφέρουν; Να σταµατήσω. (….ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Όχι, δε λέω κανένα πρόβληµα, το πρόβληµα σας το λέω αλλά δεν το καταλαβαίνετε προφανώς, σας λέω το
πρόβληµα αλλά δεν το καταλαβαίνετε, γιατί τα ίδια κάνατε και στους Τσουκαλάδες πάνω. Έχω έρθει πέντε φορές στους
Τσουκαλάδες και δε µε αφήνατε να µιλήσω. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δε θα αποχωρήσω, θα σταµατήσω άµα είναι έτσι…
Πρόεδρος: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε, είναι εντελώς ντροπή, είναι ντροπή! Να ντρέπεστε! Μιλάει κάποιος…
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…)…
Πρόεδρος: Σε εσένα απευθύνοµαι…
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Σοβαρά;
Πρόεδρος: Σοβαρά, ναι.
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Για κοίταξε τα µούτρα σου καλύτερα.
Πρόεδρος: Εγώ να κοιτάξω τα µούτρα µου; Έπρεπε να ντρέπεσαι! Τι να σου πω τώρα; Έπρεπε να ντρέπεσαι! Όταν µιλάει
άνθρωπος και µιλάει Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να κάνετε αυτά που κάνετε από κάτω… Ο καθένας, σ’ αυτό εδώ,
εδώ έχει το λόγο να λέει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει. Άµα έχετε τα κότσια απαντήστε του µετά, µε όποιον θέλετε, αλλά έτσι, µ’
αυτό τον τρόπο· είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε, να διακόπτετε. Ξέρεις τι σηµαίνει αυτό; Ότι δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Εγώ λοιπόν λέω το εξής: Η πρόταση που έκανα είναι να ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες
µέσω συστηµένων επιστολών και να παρευρεθούν αν όχι στο χώρο της αυτοψίας, τουλάχιστον να πάνε στο Κτηµατολογικό
Γραφείο στους Σφακιώτες και εκεί να υπογράψουν. ∆εν καταλαβαίνω και δεν µπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγµα, γιατί οι
όµοροι δεν υπογράφουν… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Αυτή τη στιγµή λοιπόν θα ξεκινήσει η διαδικασία, θα ξεκινήσει η
διαδικασία µε τους όµορους, εγώ έκανα ερώτηση να τ’ αποφύγουµε αυτό, να τ’ αποφύγουµε, αλλά όµως θα ‘ρθουµε στην
πρώτη κατάσταση που ήµασταν πριν δεκαπέντε-δεκαεπτά χρόνια. Εµείς δε θέλουµε λοιπόν να φτάσουµε εκεί, θέλουµε να
λύσουµε το πρόβληµα και το πρόβληµα θα το λύσετε µεταξύ σας. ∆ηλαδή, να παρευρεθούν οι όµοροι, να υπογράψουν, να
συµφωνήσετε και αν υπάρχει κάποια διαφωνία να τη βρείτε µεταξύ σας, αυτό είναι το θέµα, γιατί αν µείνει έτσι δε ξέρω τι θα
γίνει, µπορεί να γίνει -θα µας πει ο κύριος Μεσσήνης- ανάρτηση σε κάποια κοµµάτια, σε άλλα κοµµάτια να αναρτηθούν αυτά τα
οποία ήταν πριν κάποια χρόνια, γιατί υπάρχουν Ενότητες που δεν έχουν µετρηθεί και δεν έχουν υπάρξει ενδιαφερόµενοι, δεν
υπάρχουν όµοροι να παρευρίσκονται στην αυτοψία.
Κλείνω λοιπόν και θέλω να περάσω το µήνυµα και θέλω να γίνει κατανοητό, ότι: Οι διαφορές είναι µεταξύ των
κατοίκων, αυτό είναι το µήνυµα που θέλω να περάσω… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….∆εν καταλάβατε τι είπα, οι διαφορές
είναι… Τα κτήµατα έχουν, µεταξύ σας έχετε προβλήµατα, δε θα ‘ρθει…
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Το Κτηµατολόγιο τα µπέρδεψε, το Κτηµατολόγιο τα έκανε.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Ωραία, λοιπόν…
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα σε πληροφορώ…
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Επαναλαµβάνω, το Κτηµατολόγιο δεν ήρθε εδώ να λύσει… ∆εν υποστηρίζω το
Κτηµατολόγιο, Λευκαδίτης είµαι παιδιά, θέλετε αλήθειες; (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Τα έκανα όλα κύριε Ροντογιάννη, ό,τι
υποσχέθηκα σας τα έκανα όλα, τι θέλετε; Και µιλάτε κιόλας. Μιλάτε κιόλας… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Σήκω πάνω και
πες αυτά που σου υποσχέθηκε ο Βουλευτής, τα έκανε ναι ή όχι; Γιατί δε σηκώνεσαι πάνω;
Πρόεδρος: Κύριε Βουλευτά, σας παρακαλώ πολύ µην απαντάτε.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): ∆εκαπέντε µέρες ζήτησες παράταση και σου έδωσα δύο µήνες και θα σου δώσω κι
άλλη παράταση, κι άλλη παράταση θα πάρετε… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Κώστα, τι θες τώρα; Θα µε αφήσεις να
µιλήσω; Εγώ θα σταµατήσω… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….∆ε γίνεται όµως, δε γίνεται…
(……ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Νοµίζετε ότι µπορείτε να κάνετε εσείς τη συζήτηση;
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): (…..Εκτός µικροφώνου……) Λοιπόν, θέλω να (..) ότι το Κτηµατολόγιο δεν είναι εδώ µε
τον επαναπροσδιορισµό να λύσει ιδιοκτησιακές διαφορές, αυτό θέλω να καταλάβετε, τη δυνατότητα δίνει το Κτηµατολόγιο αυτή,
όχι να λύσει τις διαφορές που έχετε µεταξύ σας, µεταξύ µας. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ,
κάνω έκκληση να βάλετε πλάτη και να µπορέσετε, όσο µπορείτε να βοηθήσετε ή να φέρετε κόσµο να ξεκινήσει να υπογράφει το
Κτηµατολόγιο και αν υπάρχουν κάποιες διαφορές να τις βρείτε. ∆ε θέλω να πω άλλα. Ίσως µου δοθεί η ευκαιρία να πω και
κάποια άλλα που θέλω, δε θέλω να µακρηγορήσω άλλο.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε τον κύριο Βουλευτή. Ο κύριος Μεσσήνης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε, µέχρι να ξεκινήσει ο κύριος Μεσσήνης, επί της διαδικασίας. Εµείς, πότε θα µπούµε στη διαδικασία
των ερωτήσεων; Αµέσως µε τον… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Απαντάνε όλοι, έτσι;
(…..ασαφής διάλογος……)
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Θα ήθελα να πω δυο πράγµατα σαν Μεσσήνης. Νοµίζω ότι δεν έχετε
καταλάβει καλά ειδικά οι Τσουκαλαδιώτες αυτό που ανέφερε ο Θανάσης Καββαδάς. 31/12 του ’20 λήγει κάθε προθεσµία που
έχετε και φοβάµαι ότι θα τη χάσετε. Αυτό το λέω σαν άνθρωπος που ασχολούµαι µε το Κτηµατολόγιο και σαν άνθρωπος που
θέλω να λυθούν προβλήµατα είτε αφορούν το Κτηµατολόγιο, είτε οτιδήποτε άλλο. Κρατήστε αυτή την ηµεροµηνία, νοµίζαµε ότι
είναι παραπάνω, όσο θα διαρκούσε η µελέτη και για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να γίνει θεσµικά, µέσω Βουλής, µέσω Νόµου,
δεν αλλάζει αλλιώτικα.
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Τώρα, απ’ αυτά που άκουσα έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η παρουσία των οµόρων τονίστηκε απ’ την πρώτη
στιγµή µε τις ανακοινώσεις που βγάλαµε. Σε όλα τα site που δώσαµε, και στου ∆ήµου και στα υπόλοιπα site το είπαµε, στα
τζάµια του γραφείου το κολλήσαµε, σε όλες τις συζητήσεις που κάναµε το είπα, το λέγανε και τα παιδιά, το έλεγε και η
Ακριβούλα Ζαβιτσάνου που ήταν στο χωριό, στα Λαζαράτα και άµα θέλετε να σας το ξαναδιαβάσω για άλλη µία φορά.
«Τονίζουµε ότι η παρουσία των ιδιοκτητών, τυχόν συνιδιοκτητών και των οµόρων ιδιοκτητών είναι απαραίτητη (τονισµένη) κατά
τη διάρκεια των µετρήσεων αυτοψιών, προκειµένου να υποδείξουν τα όρια του γεωτεµαχίου τους. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες και οι
όµοροι θα πρέπει να υπογράψουν επί του εντύπου αυτοψίας που θα συντάσσουν οι µηχανικοί ότι αποδέχονται τα κοινά όρια
των γεωτεµαχίων, τα οποία θα οριστικοποιηθούν µετά το πέρας της µελέτης. Για κάθε πληροφορία κ.λπ….»
Γληγόρης Παν.: Ο νόµος που το λέει αυτό κύριε Μεσσήνη; Με συγχωρείτε, του επανακαθορισµού…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Που το λέει ο νόµος το «επανακαθορισµού»; Κύριε Γληγόρη, εµείς
υπογράψαµε µία σύµβαση η οποία έχει τα τεύχη δηµοπράτησης. Τα λέει η σύµβαση και επιπλέον είναι γενικά ό,τι πει η
‘Κτηµατολόγιο’ «πετάει ο γάϊδαρος; Πετάει ο γάϊδαρος.» Όταν δεχόµαστε εντολές και µας λένε αυτό το πράγµα και το αναρτούµε
απ’ την αρχή, είναι πολύ σηµαντικό να το καταλαβαίνει και ο άλλος. Εγώ δε θέλω να κάνω το συνήγορο κανενός, ούτε να πω ότι
κανείς είναι περίεργος ή οτιδήποτε άλλο θέλετε βάλτε σ’ αυτό το επίθετο, αλλά θα πω ένα πράγµα: Ο Γληγόρης Παναγιώτης
είναι στην Τανζανία, ο Στέλιος Ρόκκος είναι στο Σικάγο και ο Παναγιώτης Καββαδάς είναι στην Οντέσα. (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Συγγνώµη, Θανάσης, σε υποβίβασα Βουλευτή πολλά χρόνια πριν Θανάση µου και να µε συµπαθάς.
Από κει και πέρα, έρχοµαι εγώ, ο Νιόνιος Μεσσήνης που είµαι κακώς προθέσεων και καταφέρνω χωρίς την παρουσία
τους, ούτε αντιπροσώπου, ούτε οτιδήποτε άλλο να τους κλέψω κοµµάτι απ’ το κοµµάτι τους, διότι δεν είναι παρόντες. Σκεφτείτε
τι έχει να γίνει όταν γυρίσουν αυτοί. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο υποτίθεται ότι διαφεντεύει τους αγνώστους έναντι του κακόπιστου,
αυτό το καταλαβαίνετε καλύτερα εσείς κύριε Γληγόρη και είναι γεγονός ότι εγώ σαν τεχνικός δεν έχω την ίδια αντίληψη µε τους
νοµικούς, αλλά οι νοµικοί της ‘Κτηµατολόγιο’ και ειδικά του λειτουργούντος δε δέχονται να ακούσουν κάτι τέτοιο γι’ αυτό. Αν
περάσει κάποιο ΦΕΚ που θα λέει «no problem»· τότε και εµείς θα µπορούµε να φτιάξουµε τη µελέτη χωρίς να λαµβάνουµε
υπόψιν… ∆ε σας κρύβω ότι απ’ την πρώτη στιγµή που γίνονταν οι µετρήσεις και που βάλαµε τα σηµάδια πάνω και είδαµε και
τα (.), εγώ τουλάχιστον είπα: «Αυτό το πράγµα είναι καταστροφή, δε θα κάνουµε τίποτα, στα εκατό κοµµάτια διορθώνουµε τα
τέσσερα.» Και αυτό δεν ισχύει για τους Τσουκαλάδες· που εσείς τουλάχιστον οι Τσουκαλαδιώτες το ξέρετε ότι δε λέω και τα
καλύτερα πράγµατα για εσάς, αλλά σας εκτιµώ και το λέω ευθέως αυτό, και στην Απόλπαινα… Καλά, στη Λευκάδα δεν το
συζητάω, στην πόλη εδώ, στη Λευκάδα, δε ξέρω για ποιο λόγο γίνανε όλες αυτές οι αιτήσεις αναφοράς στοιχείων, τις έχασε και
το Κτηµατολόγιο τις περισσότερες και δε µας τις έδωσε και υπάρχει ένα πρόβληµα που ίσως αφορούν τη µορφή των
γεωτεµαχίων των δρόµων, δηλαδή, µάλλον ο ∆ήµος -καταλαβαίνω εγώ- στη Λευκάδα έκανε ενστάσεις τότε γιατί οι δρόµοι
έχουν δοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ενώ ουσιαστικά εκτός απ’ τους επαρχιακούς δρόµους όλοι οι άλλοι ανήκουν στο ∆ήµου.
Άρα, πρέπει να γίνει µία συνολική διόρθωση γι’ αυτό το πράγµα, όµως δυστυχώς παρόλο που κάποιοι άνθρωποι
ανταποκρίθηκαν πολύ καλύτερα, π.χ. στους Ο.Τ.Α. Καρυωτών και Κατούνας και Αλεξάνδρου ανταποκρίθηκαν καλύτερα· πάλι
το ίδιο πρόβληµα παρουσιάζεται. Επίσης, το ίδιο πρόβληµα, ότι δηλαδή δεν εµφανίζονται οι όµοροι. Ένα τελευταίο που είχαµε·
που βριστήκαµε κιόλας στην Απόλπαινα, τον ειδοποιήσαµε την τελευταία µέρα που τελειώνανε οι µετρήσεις και του το ‘χα πει
απ’ την αρχή «βρες τον όµορο», στο τέλος «µε έχεσε» διότι -µε το συµπάθιο για την έκφραση, αλλά έτσι έγινε- ο όµορος του
είπε: «Πάω για δουλειά και δεν έρχοµαι.» Είδα και όµορους και έχω και τις εικόνες των παιδιών που µετρήσανε που έρχονταν,
µετρούσαν το δικό τους και σηκώνονταν και φεύγανε. Αυτό δεν µπορεί να λυθεί από εµάς, δεν µπορεί να λυθεί απ’ την
‘Κτηµατολόγιο’, µπορεί να λυθεί µόνο θεσµικά, δηλαδή εδώ εναπόκειται, στο Θανάση Καββαδά, το τι θα καταφέρει µέσω της
Βουλής να αλλάξει, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, ανέφερε πάρα πολλές φορές πόσες είναι οι Ενότητες και τον
καταλαβαίνω, διότι υπάρχει ένα ΦΕΚ και µε το ΦΕΚ του Υπουργού επανακαθορίζονται τα γεωτεµάχια, δεν είναι ότι αρέσει σε
εµένα, είτε ότι αρέσει στον Καββαδά, είτε ότι αρέσει στον Ροντογιάννη. Είναι αυτά που αναφέρει το ΦΕΚ· που νοµίζω έχει
υπογράψει ο Σταθάκης αν δεν κάνω λάθος. Λέει: «48 Ενότητες των Τσουκαλάδων»; Αυτές είναι. Είδα ότι στα 200 γεωτεµάχια
που µας έστειλες στο excel Σπύρο, υπάρχουν αρκετά µέσα στον οικισµό, σας λέω ότι δε θα τα µετρήσουµε. Εµένα τα χέρια µου
είναι δεµένα «έτσι» ό,τι και να θέλω να κάνω. Πάνω από εµένα είναι η ‘Κτηµατολόγιο’ ή θα πάω να τα µετρήσω και µετά θα µου
πούνε «πέταξέ τα.» Αυτό λοιπόν, χωρίς γκρίνιες θα πρέπει να καταλάβετε ότι δυστυχώς σ’ αυτή τη διαδικασία πρέπει να
αλλάξουν νοµικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επανακαταµέτρηση των γεωτεµαχίων σας το λέω ρητά: «Αν δεν υπάρχουν οι όµοροι
είναι τσάµπα η µέτρηση.» Η µόνη περίπτωση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι η εξής: Έχουµε εδώ ένα γεωτεµάχιο (αυτό)
και έχω και ένα τοπογραφικό (αυτό), δεν ήρθε κανένας στο πεδίο να υπογράψει, αλλά το τοπογραφικό αυτό ξέρω ότι είναι του
Καββαδά Θανάση και αυτό είναι του Νιόνιου Μεσσήνη. Αν συµφωνούµε στις γραµµές, έστω µε µικρά περιθώρια λάθους 1, 2, το
πολύ 3 µέτρα· θα τα χρησιµοποιήσουµε. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα εάν φτιάξετε ένα τοπογραφικό, το οποίο σήµερα, ένα
τέτοιο τοπογραφικό έχει 50,00 ευρώ, να πάει να µετρήσει την περίµετρο, δε θέλουµε τίποτ’ άλλο, και πάνω σ’ αυτό το πράγµα
που θα βγει να υπογράψει ο όµορος. Μπορείτε να βρείτε κάποιους όµορους, αφού ξέρετε ότι είναι στον Καναδά, στο Ισραήλ,
στο Βόρειο Πόλο, οι οικογένειες υπάρχουν, ας στείλει κάποιος εξουσιοδότηση και κυρίως εγώ το λέω έχοντας υπόψη µου ότι
έρχεται 31/12 του ’20. Η κυρία Ιωαννίδη που είναι η ∆ιευθύντρια του Κτηµατολογίου µου είπε: «Όταν θα πας στη Λευκάδα
τόνισε τους ότι 31/12 του ’20 λήγει η δυνατότητα αυτή.» Είναι πολύ σηµαντικό και δε θέλω ούτε να τροµάξω κανέναν, ούτε να
πω τίποτα και ξέρω τι κόστος έχουν αυτές οι αγωγές, αλλά χάνεις τελείως το γεωτεµάχιο σου.
Επίσης, θέλω να πω και το εξής: ∆εν µπορεί να έρχεται ένας άνθρωπος και να λέει, όπως και να τον λένε, Νιόνιο
Μεσσήνη να τον λένε, ξέρω ‘γω, Φραγκίσκο της Ασίζης να τον λένε, δεν µπορείς να έχεις 217 µέτρα, να ζητάς 3.107 και να µη
µας φέρνεις ένα χαρτί. Χρησικόχαρτα δεν έχετε; ∆εν πήρε ποτέ κανένας επιδότηση απ’ το ΕΛ.Γ.Α., απ’ τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., απ’
το Τ.Α.Ο.Λ.;
∆εν µπορεί… Ένα συµφωνητικό να είχε φτιάξει κάποτε που να έλεγε ότι ο πατέρας του, η µάνα του, θείος του,
κάποιος τέλος πάντων πήγε και το καλλιεργούσε αυτό; Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα χαρτιά είναι απαραίτητα διότι
κάµπτουν και τους νοµικούς. Εµείς οι τεχνικοί είµαστε πιο free και πιο large και εµένα δε µε νοιάζει στο κάτω-κάτω της γραφής
αν τεκµηριώνεται και νοµικά το δικαίωµα του αλλουνού. Όταν όµως δε σας το κάνει δεκτό η ‘Κτηµατολόγιο’ δε βλέπω σε καµία
των περιπτώσεων· που υπάρχουν άγνωστοι… ∆εν µπορεί να έρχεται ξαφνικά ο Μεσσήνης και να λέει: «Αυτό το άγνωστο είναι
δικό µου.» Αυτή η µπίζνα ξεκίνησε στο Χαλάνδρι ξέρετε. Κάποιος είχε βάλει στο µάτι ένα κοµµάτι ενός αγνώστου. Είπε πρώτα
στην κοπέλα και έκανε χαρτιά, «µετά πήγε ο Λύγδας και το αγόρασε και το πούλησε µετά στο Λιβιτσάνο, που το πούλησε µετά
στον Καλό, µετά στον Καββαδά, µετά στο Ρόκκο, µετά στο Γληγόρη και στο τέλος το αγόρασα εγώ που ήθελα να το πάρω.»
Καταλαβαίνετε ότι το Κτηµατολόγιο λοιπόν είναι πολύ επιφυλακτικό µε τους αγνώστους, το βλέπουµε σ’ όλες τις
µελέτες Κτηµατολογίου που κάνουµε, γι’ αυτό πρέπει οι ανάδοχοι πάντα να εξαντλούν κάθε περιθώριο να µην υπάρχουν
άγνωστοι, αλλά σ’ αυτό πρέπει να βοηθήσει και ο πολίτης που λέει ότι είναι δικό του. ∆εν µπορείς να έρχεσαι ξαφνικά και να
λες: «Εµένα τα 2 στρέµµατα είναι δικά µου» χωρίς να φέρνεις κανένα χαρτί, διότι δυστυχώς σήµερα η ‘Κτηµατολόγιο’ ξέρει ανά
πάσα στιγµή που µετρήσαµε, πως µετρήσαµε, τι ώρα µετρήσαµε και αν διορθώσαµε ή δε διορθώσαµε κάτι και αν µπορούµε να
διορθώσουµε κάτι.
Άρα, λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό τον πίνακα εδώ που µου δόθηκε, εφόσον η Κτηµατολόγιο µου είπε να τα µετρήσω όλα
θα τα µετρήσω όλα, εάν η ‘Κτηµατολόγιο’ µου πει: «∆εν τα µετράς όλα»· δε θα τα µετρήσω όλα, χωρίς κανέναν ενδοιασµό, σας
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το λέω απροκάλυπτα, και ξέρω ότι είναι και τα χέρια τους δεµένα αυτών των ανθρώπων έναντι οποιουδήποτε τρίτου που θα
‘ρθει να τους πει: «Έλα εδώ, γιατί επέτρεψες στο Μεσσήνη να µετρήσει περισσότερα; Για να πληρωθεί παραπάνω;» Μόνο
θεσµικά µπορεί να αλλαχθούν αυτά. Τώρα… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Βεβαίως. Υπάρχει θέµα µε ενότητες που δεν είναι
στον επαναπροσδιορισµό, αλλά είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο αυτό και τι τυχόν οι πολίτες, οι συµπατριώτες θα αποφασίσουν
γι’ αυτά.
Η ειδοποίηση των ιδιοκτητών µε συστηµένα δε ξέρω αν είναι µία λύση και δε ξέρω αν θα δώσουν και το οκέι, αλλά εν
πάση περιπτώσει, ίσως εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει και µία κινητοποίηση εκ µέρους των Τσουκαλαδιωτών να βρουν
αυτούς τους συνορίτες· τους όµορους που είναι όχι άγνωστοι, αλλά ξέρουν ποιοι είναι οι συνορίτες τους, οι περισσότερες των
περιπτώσεων ξέρουν, και εν πάση περιπτώσει µπορούν αν θέλουν κάποιοι που δε µετρήσανε, δηλαδή µετρήσαµε και δεν
υπογράψανε, να βρούµε τα (.) και γι’ αυτά εφόσον µου το επιτρέψει η ‘Κτηµατολόγιο’ και να έρθουν να υπογράψουν, γιατί έχω
πάρα πολλές περιπτώσεις που ερχόταν άλλος, µέτραγε και µετά «Ά, δεν υπογράφω» και σηκωνόταν και έφευγε. Αυτό έχει κάνει
πάρα πολύ µεγάλη ζηµιά.
Επίσης, έχω και την εντύπωση ότι ορισµένοι νοµίζουν ότι είναι η ευκαιρία µέσα απ’ αυτή τη µελέτη να κάνουν κι άλλες
παρεµβάσεις: Να µεγαλώσουµε οικόπεδα, να µικρύνουµε οικόπεδα, να τα κατατµήσουµε τα οικόπεδα… Κάνουν κάποιους
υπολογισµούς, αυτό είναι σαφές σε εµένα τουλάχιστον και νοµίζω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, διότι για να το κάνεις, να
κόψεις δύο οικόπεδα σε ένα πρέπει να έχεις στοιχεία, συµβόλαια. Για να κάνεις δύο οικόπεδα ένα πάλι πρέπει να έχεις στοιχεία.
Για να πάρεις, θυµάµαι του προηγούµενου του Πάρεδρου, του Βεργίνη (πως λεγόταν ο προηγούµενος στους Τσουκαλάδες;)
Αποστόλη. Ο άνθρωπος έχει ένα οικόπεδο που πίσω είναι αλλού καταγεγραµµένο στο Κτηµατολόγιο και συµφωνεί αυτός ότι
δεν είναι δικό του και παρ’ όλα αυτά έχουµε πρόβληµα, το θυµάµαι -έτσι- πολύ χαρακτηριστικά αυτό, διότι είναι αλλουνού. Με
ποια διαδικασία αλλάζει; Με τη διαδικασία αυτή που ορίζει η ‘Κτηµατολόγιο’ µόνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτά ήθελα να πω.
Αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο, στη διάθεσή σας.
Οµιλητής: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, από Τσουκαλάδες, ο Πρόεδρος από… Πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις καλό θα είναι…
Εγώ έχω δύο-τρία… Μισό λεπτό χρειάζοµαι να πω κάτι και να δοθεί και ο λόγος σε έναν απ’ την Επιτροπή για κάποιες
περισσότερες…
Πρόεδρος: Τι πληροφορίες περισσότερες να πάρουµε;
Οµιλητής: Μα είπατε πριν ότι µιλάνε απέξω χωρίς να… Να πάρουν το λόγο όπως πρέπει να τον πάρουν, για να µη φωνάζουν
απέξω…
Πρόεδρος: Πέστε µου τι θέλετε γιατί πρέπει να τελειώνουµε, (….)…
Οµιλητής: Εγώ δύο-τρία σηµεία… Σε µισό λεπτό θα έχω τελειώσει. Κύριε Καββαδά, εκεί που είπατε για τους όµορους, δεν είναι
θέµα διαφωνίας µεταξύ των οµόρων και δεν υπογράφων, απλά ήταν έτσι η διαδικασία που δε βρίσκονταν εκείνη τη στιγµή όλοι
εκεί πέρα, ούτε απαιτήθηκε, το λέω και πάλι… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Αυτά που δείξανε εκεί πέρα οι Τσουκαλαδιώτες
είναι αυτά, δεν είναι κάτι διαφορετικό, ούτε διαφωνούσε κανένας και έφυγε µακριά, αυτό δεν υπάρχει ούτε µία τέτοια περίπτωση
και τα λάθη όλα αυτά ήταν υπαιτιότητα του Κτηµατολογίου το οποίο το αναγνώρισε η ‘Κτηµατολόγιο’ γι’ αυτό και προχώρησε
στον επαναπροσδιορισµό. Ας δώσετε λοιπόν το λόγο και σε έναν απ’ την Επιτροπή, να µην πω άλλα εγώ.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις; Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Να µη µιλήσουµε κύριε Πρόεδρε; Είµαστε σε καραντίνα; Απ’ την Επιτροπή Αγώνα…
Πρόεδρος: Μπορεί να κάνει ερώτηση ο κύριος Σολδάτος, να ρωτήσουν, κάποιος θέλει να φύγει από εδώ, απ’ την αίθουσα…
(……ασαφής διάλογος……)
Σολδάτος Θ.: Αν µου επιτρέπετε επί του διαδικαστικού κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θέλω να πω το
εξής: Επειδή έχουµε προχωρήσει στα τεχνικά ζητήµατα µε την παρέµβαση του κυρίου Μεσσήνη και προφανώς έχουν
προκληθεί κάποιες απορίες οι οποίες πρέπει να απαντηθούν, λέω να προηγηθούν ερωτήσεις επί του τεχνικού και του
διαδικαστικού ζητήµατος και ασφαλώς στη διαδικασία επάνω ο κύριος Σταµατέλος ή κάποιος άλλος απ’ την Επιτροπή Αγώνα
ασφαλώς και πρέπει και δικαιούται να κάνει τοποθέτηση, έτσι; Γιατί δεν µπορεί να είµαστε όλοι εισηγητές για το ίδιο πράγµα,
µίλησε ο κύριος Ροντογιάννης από εκεί…
Πρόεδρος: Ακριβώς, γι’ αυτό σας έδωσα…
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) (….) να συµπληρώσω σαν Επιτροπή, γιατί ακούστηκαν πράγµατα που δεν ισχύουν.
Που θα τοποθετηθείτε, σε πράγµατα που δεν ισχύουν; Αφήστε 5 λεπτά να πω δυο πράγµατα και µετά κουβεντιάστε όσο θέλετε.
Που είναι το πρόβληµα για 5 λεπτά;
Πρόεδρος: Εσείς αν µιλήσετε σε 5 λεπτά µετά θα πάθετε τίποτα; Όχι. Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Μπράβο κύριε (…….)…
Σολδάτος Θ.: Εµένα µου δηµιουργήθηκαν κάποιες απορίες, µετά τις εισηγήσεις του Προέδρου των Τσουκαλάδων, του
Βουλευτή, του κυρίου Τυπάλδου και του κυρίου Μεσσήνη. Νοµίζω ότι ο αρµοδιότερος για να απαντήσει σ’ αυτές τις απορίες
ενδεχοµένως είναι ο κύριος Μεσσήνης. Κύριε Μεσσήνη, επισηµάνατε την αναγκαιότητα του να παρευρεθούν οι όµοροι
προκειµένου να συνυπογράψουν µαζί µε τους ιδιοκτήτες ώστε να κατοχυρωθούν περιουσίες. Οι όµοροι δεν είναι κι αυτοί
ιδιοκτήτες; ∆ε θα έπρεπε κι αυτί να προχωρήσουν σε δήλωση ιδιοκτησίας ή όπως αλλιώς λέγεται τέλος πάντων και εποµένως
µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία να ζητήσουν τον όµορο ο οποίος επίσης τον ψάχνει ως όµορο; Έχω δύο όµορους, ο ένας λοιπόν
λέει: «Έχω αυτή την περιουσία», για να το κατοχυρώσει, για να το µετρήσετε χρειάζεται τη δήλωση, την παραδοχή του όµορου.
Ο όµορος, δε θέλει κι αυτός να κατοχυρώσει τη δική του; Άρα, δε χρειάζεται ταυτόχρονα να δηλωθεί εκ µέρους του πρώτου; ∆εν
πάνε µαζί αυτά; Αυτή είναι η πρώτη απορία που έχω.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): (…..Εκτός µικροφώνου……) Να τις απαντάω µία-µία;
Σολδάτος Θ.: Ναι, µάλλον έτσι, µία-µία.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Αν δείτε κι αυτό το διάγραµµα, κάποιοι είναι κολλητοί, κάποιοι δεν είναι. Γενικά,
για να διορθωθεί ένα τετράπλευρο πρέπει και στις τέσσερις πλευρές να συµφωνήσουν οι όµοροι και να προσυπογράψουν
πάνω στο κροκί (έτσι το λέµε στη γλώσσα µας αυτό το κείµενο που συντάσσεται έξω).
Τώρα, δεν παραγνωρίζω ότι υπήρχε πάρα πολύ µεγάλη πίεση προς τα συνεργεία που ορισµένες φορές µπορεί να
ξέφυγε ή κάποιος άνθρωπος αποφάσιζε: «Έλα τώρα, τι θα υπογράψουµε τώρα; Τελειώσαµε τη µέτρηση…»
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) ∆εν έγινε καλά η δουλειά Νιόνιο, δεν έγινε καλά η δουλειά απ’ την αρχή.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Η δουλειά έγινε πάρα πολύ καλά, η δουλειά έγινε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε
σωστά και χάλασε όταν άρχισαν να παρεµβαίνουν στις Ενότητες που εµείς είχαµε καθορίσει -αφού µε ρωτάς να σου απαντήσω
δηλαδή- των άλλων Ενοτήτων, µε αποτέλεσµα να µην τηρείται το πρόγραµµα, να µην µπορούν να το βγάλουν τα συνεργεία
(γιατί έχουν κι αυτά µια αντοχή) και από κει και πέρα το πράγµα πήγε… Μετρούσαµε ό,τι µπορούσαµε. Εµείς είχαµε βγάλει
συγκεκριµένες Ενότητες και ερχόταν ο διπλανός και έλεγε: «Θα το µετρήσεις κι αυτό.» Μέχρι και ξύλο ορισµένες φορές πήγε να
παιχτεί. Εγώ δεν είχα καµία όρεξη να µη µετρηθούν σωστά, ούτε είχα κανέναν που να θέλω να τον µετρήσω ντε και καλά. Από
κει και πέρα λοιπόν, από κει και πέρα λοιπόν…
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(…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)
Σολδάτος Θ.: Μπορώ να προχωρήσω στη δεύτερη ερώτηση;
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Συγγνώµη λίγο. Η πληροφόρηση ήταν σαφής. Θα πρέπει να υπογράφουν οι
όµοροι σαφέστατα.
Σολδάτος Θ.: Το κατάλαβα. Εποµένως, κάποιοι όµοροι φαίνεται πως χάνουν το δικαίωµα να κατοχυρώσουν περιουσίες,
κάποιοι απ’ αυτούς που ονοµάζουµε όµορους. ∆ε λέω γι’ αυτόν που ενδιαφέρεται να κατοχυρώσει (…..)…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Αυτός που ενδιαφέρεται, αν ο όµορος δεν έχει υπογράψει το κροκί δεν µπορεί
να διορθώσει στο κοινό όριο µε το Μεσσήνη που είναι όµορος και δεν υπόγραψε.
Σολδάτος Θ.: Ναι. Εποµένως, ο µη προσελθών…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): ∆ε βοήθησε αυτόν που (…)…
Σολδάτος Θ.: ∆ε βοήθησε αλλά βοηθάει και τον εαυτό του όµως, δε διεκδικεί για τον εαυτό του…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Και τον εαυτό του, σαφώς.
Σολδάτος Θ.: Προφανώς, δεν µπορεί να κατοχυρώσει (…)…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Είναι βλακεία να µην έρχεται, για εµένα είναι βλακεία.
Σολδάτος Θ.: Η δεύτερη ερώτηση και νοµίζω πως µε µία µονολεκτική απάντηση µπορείτε να µου δώσετε την πληροφορία.
Εντός των Ενοτήτων τα «αγνώστου ιδιοκτήτη», δεν εµφανίζεται κανένας, αυτός που διεκδικεί το περιουσιακό του δικαίωµα
φαντάζοµαι ότι έχει… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Να υποθέσω λοιπόν ότι αυτός που θέλει να κατοχυρώσει την περιουσία
του και συνορεύει µε έναν άγνωστο, µε ένα γεωτεµάχιο αγνώστου ιδιοκτήτη, η µόνη δυνατότητα που έχει όπως έχουν τα
πράγµατα σήµερα είναι να πάει δικαστικά µέχρι 31/12, έτσι δεν είναι; ∆εν υπάρχει άλλη διαδικασία.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Όχι, εάν αυτός που συνορεύει µε άγνωστο έχει τίτλο πρέπει να τον
προσκοµίσει, είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο ο τίτλος. Αν δεν έχει τίτλο και θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να φτιάξει, να κάνει µία
αποδοχή κληρονοµιάς, να κάνει µία µεταβίβαση ο πατέρας στο παιδί διότι είναι πολύ σηµαντικός για την ‘Κτηµατολόγιο’ -γενικά
το λέω αυτό, όχι στη συγκεκριµένη περίπτωση- ο τίτλος, και τοπογραφικά που συνοδεύουν αυτό το πράγµα· πρέπει να το κάνει
για να στηρίξει τη θέση του που λέει ότι «αυτό είναι δικό µου, δεν είναι του αγνώστου.» Επίσης, εάν είχε υποβάλλει στοιχεία
στην πρώτη ανάρτηση και στη δεύτερη ανάρτηση, τυχόν ενστάσεις να τις προσκοµίσει. Υπήρξαν άνθρωποι επιµελείς οι οποίοι
φέρανε αυτά τα στοιχεία. Πήγαν στην Προδροµίτη Ζωή ή στη Σουζάνα ξέρω ‘γω αλλά ειδικά απ’ τους Τσουκαλάδες που είναι η
Λευκάδα, βρήκανε αυτά τα στοιχεία και τα φέρανε και αυτά είναι αδιάσειστα. ∆εν µπορεί δηλαδή αν µία Επιτροπή έχει πάρει µία
απόφαση ότι αυτό είναι του Μεσσήνη ή του Θοδωρή του Σολδάτου και δεν το διόρθωσε ο ανάδοχος, δε ξέρω γιατί, πες ότι ήταν
βλάκας, να µην το λάβει υπόψιν σήµερα η Κτηµατολόγιο και οποιοσδήποτε…
Σολδάτος Θ.: Νοµίζω ότι µου απαντήσατε και στην τρίτη ερώτηση που είχα να κάνω. Με άλλα λόγια η προσκόµιση των
εγγράφων καλύπτει των διεκδικούντα την περιουσία. Βέβαια δε ξέρω πόσο σας λύνει τα χέρια και ποια δικαιώµατα έχετε εσείς
κάποια να τα µετρήσετε και κάποια να µην τα µετρήσετε. ∆ηλαδή, εξαρτάται απ’ τη σοβαρότητα που εκτιµάται ότι έχει το
έγγραφο που προσκοµίζει κανείς, έτσι δεν είναι;
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Καταρχήν, να πω το εξής: Εµείς δεν κοιτάµε τα έγγραφα για να µετρήσουµε, το
µετράµε, πες ότι τα µετρήσαµε όλα, εγώ κοιτάω το αποτέλεσµα και µέσα στον οικισµό να πάµε να τα µετρήσουµε, θα τα
µετρήσουµε και θα τα δώσουµε. Αυτός πήρε τον επιβλέπων, έτσι; Θα τα δώσω εγώ στον επιβλέποντα και θα µου πει: «Πολύ
ωραία, πάρ’ τα και κάν’ τα σούπα. Τι να τα κάνω εγώ; Αφού είναι εκτός του ΦΕΚ.» Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι
όλοι έχουν κάνει κάποια δήλωση και η δήλωση αυτή· να δεχτώ ότι ο Ζαρκαδούλας δεν την αξιολόγησε σωστά, για να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους. Ωραία. Ξέρετε εσείς ότι κάνατε αυτή τη δήλωση, κάνατε αυτή την ένσταση, πήρατε µία απάντηση,
φέρτε τα αυτά τα στοιχεία τα έρµα που θα τα βρείτε, δεν τα έχετε κρατήσει στο αρχείο σας. Υπάρχουν όλα καταχωρηµένα στο
Υποθηκοφυλακείο.
Σολδάτος Θ.: Αυτά θα τα αξιολογήσετε εσείς ή το Κτηµατολόγιο και θα (.);
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Σε πρώτη φάση εµείς σαν µελετητές και προφανές είναι ότι όταν εισηγούµαστε
και η ‘Κτηµατολόγιο’ βλέπει ότι έχει όλα τα στοιχεία τα οποία απαίτησε· θα τα κάνει κι αυτή δεκτά. Άρα, αν κάποιος έχει ένα
χωράφι και λέει: «Ρε συ, δεν είµαι άγνωστος, είµαι ανεντόπιστος», υπάρχει τεράστια διαφορά ανάµεσα στο Σολδάτο που έρχεται
σήµερα και ανακάλυψε έναν άγνωστο και θέλει να το φάει και στο Σολδάτο που έκανε δήλωση και δεν εντοπίστηκε ο άνθρωπος
γιατί δεν µπορούσε, δεν το βρήκε, δεν ήξερε, το βρήκε µετά. Αυτά όλα πρέπει να αξιολογηθούν -το λέω ξανά- και µε κραυγές δε
θα λυθούν. Θα φτάσουµε στις 31/12 και θα µείνουν ως έχουν.
Σολδάτος Θ.: Κύριε Μεσσήνη, µε καλύψατε απολύτως και στις τρεις ερωτήσεις.
Μία ερώτηση θέλω να κάνω προς τον Πρόεδρο των Τσουκαλάδων κύριο Ροντογιάννη. Σπύρο, εδώ στην ανακοίνωσή
σας, για την οποία βλέπω πάρα πολλά εύλογα αιτήµατα και σε πάρα πολλά εξ αυτών είµαι θετικός και παρενθετικά να πω ότι
έχοντας διατελέσει Βουλευτής έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα µε το θέµα Κτηµατολόγιο αλλά µιλώ για µία δεκαετία νωρίτερα.
Αγαπητέ κύριε Ροντογιάννη, πέστε µου λίγο το εξής σας παρακαλώ, µέσα στην ανακοίνωσή σας (της Επιτροπής
Αγώνας) βλέπω τρία νούµερα: Τα 200 Κ.Α.Ε.Κ. που έµειναν αµέτρητα, τα 1.100 τα οποία ανήκουν στους Τσουκαλαδιώτες ή δεν
ανήκουν στους Τσουκαλαδιώτες, δε ξέρω πως ακριβώς, η διατύπωση που οδηγεί και τέλος, τα 3.000 Κ.Α.Ε.Κ. του χωριού.
Πόσα έχουν µείνει τελικά αµέτρητα; Τι είναι αυτά τα 200; Τι είναι αυτά τα 1.100;
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Να σας πω. Αυτά που έπρεπε να επανακαταµετρούνταν είναι
γύρω στα 3.200. Αυτά µε το 1.100, µ’ αυτή τη… Αυτό έγινε όταν πήγαµε στην ‘Κτηµατολόγιο’, ο Πρόεδρος δεν είχε και σαφή
στοιχεία, ακόµη και ο εργολάβος δεν είχε καταθέσει όλες τις µετρήσεις και µας είπε ότι συνολικά απ’ τη Λευκάδα έχει 1.100 µόνο
και ότι δεν έχετε πιάσει το 30% και είναι αδύνατον να θεωρηθούν αυτά µετρήσεις. Αυτό όµως δεν είναι έτσι, ο κύριος Μεσσήνης
µπορεί να σας πει πόσα είναι µετρηµένα στους Τσουκαλάδες µόνο, όχι σ’ όλη τη Λευκάδα, αυτό το 1.100 ήταν όσο µας
πληροφορήσανε εκεί πέρα, αυτά που είχαν µέχρι τότε. Καταλαβαίνετε; Θα σας πει και ο κύριος Μεσσήνης γι’ αυτό. Εµείς πρέπει
να έχουµε γύρω στα 1.700 πιστεύω, σίγουρα… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….1.700. Και τ’ άλλο που είπατε, για τα 200,
περίπου 200 αγροτεµάχια είναι που δεν έχουν µετρηθεί σύµφωνα µε τις αιτήσεις των κατοίκων, αυτά που έχουν µαζέψει, είναι κι
άλλα αµέτρητα αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι ή είναι αδιάφοροι ή είναι στο Εξωτερικό ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει… Αλλά αυτά
που έχουµε µε στοιχεία…
Σολδάτος Θ.: Τα 200 είναι αυτά που δε µετρήθηκαν…
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Ναι, που έχουν δηλώσει οι κάτοικοι και δεν έχουν µετρηθεί
σίγουρα.
Σολδάτος Θ.: ….Που έχουν δηλώσει και δεν έχουν µετρηθεί.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Ναι.
Σολδάτος Θ.: Και µε δήλωση των όµορων;
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Αυτά, δεν έχει ξεκινήσει ακόµα η διαδικασία…
Σολδάτος Θ.: ∆εν έχει ξεκινήσει καν.
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Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Περιµένουµε να µετρηθούν τώρα…
Σολδάτος Θ.: Μάλιστα, δεν προλάβαµε δηλαδή, δεν προλάβαµε…
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): ….Και έχει δοθεί δύο µηνών…
Σολδάτος Θ.: Τα 1.100 τι σας είπαν πως είναι;
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Τα 1.100 µας είπε ο Πρόεδρος στο Κτηµατολόγιο ότι είναι
συνολικά απ’ όλη τη Λευκάδα που ήταν 5.000…
Σολδάτος Θ.: Τα µη µετρηµένα και µετά (…) 1.100 των Τσουκαλάδων…
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): (…) έχουµε εικόνα για 1.100 λέει στην ‘Κτηµατολόγιο’, δεν έχουµε
τίποτα. Οπότε το 1.100 δεν πιάνει ούτε το 30% που είναι προϋπόθεση και… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Που δεν το
γνωρίζαµε κι αυτό.
Σολδάτος Θ.: Και τέλος, κατά την εκτίµησή σας, πόσα έχουν µείνει αµέτρητα απ’ τα 3.200 περίπου των Τσουκαλάδων;
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Εµείς έχουµε να µετρηθούν αυτά τα 200 κάτι, 220…
Σολδάτος Θ.: Μόνο αυτά.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Αλλά είναι κι άλλα όµως αµέτρητα τα οποία δεν έχουν εµφανιστεί
οι κάτοικοι.
Σολδάτος Θ.: Των 3.200 πάντα.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Ναι, ναι.
Σολδάτος Θ.: Ευχαριστώ.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Επιτρέπεται λίγο;
Γληγόρης Κων.: Συγγνώµη κύριε Μεσσήνη…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Ό,τι πείτε. Πάνω σ’ αυτό το θέµα θέλω λίγο αν επιτρέπεται…
Γληγόρης Παν.: Ναι, κι εγώ µία ερώτηση σ’ αυτό κύριε Μεσσήνη. Θα διευκολύνει πιστεύω.
Πρόεδρος: Αρχίζω από εδώ. Ο κύριος Λύγδας έχει το λόγο για ερώτηση.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µία διαδικασία και µία σειρά, αν θέλετε να την τηρήσετε, µετά τον κύριο Σολδάτο, ο
κύριος ∆ρακονταειδής και στους υπόλοιπους… Για να τελειώσουµε λίγο τη διαδικασία…
Πρόεδρος: (…) ο Αντιδήµαρχος.
Γληγόρης Κων.: Ναι, σας λέω ότι υπάρχει µία διαδικασία.
Πρόεδρος: Ποια είναι η διαδικασία; ∆ηλαδή, µε συγχωρείτε, έχετε πρόβληµα µε τη σειρά;
Γληγόρης Κων.: Υπάρχει ένας Κανονισµός κύριε Πρόεδρε. Το γνωρίζετε;
Πρόεδρος: Να σας πω ένα πράγµα; Θέλετε πάλι τα ίδια;
Γληγόρης Κων.: Θα ξεκινήσουµε πάλι τα ίδια; Έχετε όρεξη να ξεκινήσουµε τα ίδια; Υπάρχει µία διαδικασία. Πήρατε τον κύριο
Σολδάτο και ξεκινήσατε. Πείτε µας το λόγο που ξεκίνησε ο κύριος Σολδάτος.
Πρόεδρος: Πρέπει να σας πω το λόγο;
Γληγόρης Κων.: Ναι.
Πρόεδρος: ∆ηλαδή, έχετε πρόβληµα που θα µιλήσει ο κύριος Λύγδας;
Γληγόρης Κων.: Σας ρωτάω κάτι, µπορείτε να µου απαντήσετε;
Πρόεδρος: Όχι, δε θέλω να σας απαντήσω τίποτα. Ο κύριος Λύγδας έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ποιος τον είπε πριν ρε παιδιά; Πως τον είπατε πριν τον Πρόεδρο; Τι τον είπατε;
Λύγδας: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα ζητήσει το λόγο…
Γληγόρης Κων.: Έχω ζητήσει το λόγο πριν το Σολδάτο. Υπάρχει µία διαδικασία. Θέλετε; Ακολουθείστε τη, δε θέλετε; Πείτε τα
δικά σας. Κάντε, προεδρεύστε εκεί πέρα, δεν έχουµε… ∆ε χρειάζεται.
Πρόεδρος: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…).
Λύγδας: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω κυρίως το µελετητή κύριο Μεσσήνη, αλλά πριν µία παρατήρησηερώτηση προς τον Πρόεδρο των Τσουκαλάδων. Γράφετε στην επιστολή σας: «Η ευθύνη της εικοσαετούς οµηρίας των κατοίκων
(δεν υπάρχουν ακόµα τίτλοι ιδιοκτησίας) είναι του Κτηµατολογίου, Πολιτικών Προϊσταµένων κ.λπ..» ∆ε θεωρώ πως η ευθύνη ότι
δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας είναι πολιτικοί. Είτε ανήκει σε Κυβερνήσεις, είτε δε ξέρω εγώ, σε κανέναν. Το ότι δεν υπάρχουν
τίτλοι· προφανώς πρέπει να γίνουν τίτλοι, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να φτιάξουν τίτλους. Όσον αφορά για τους όµορους
και το ΦΕΚ που ανέφερε και ο κύριος Βουλευτής. Προφανώς το γράφει, δεν ήξερα, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο µελετητή αλλά
απάντησε, αλλά και σε µία τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου που βλέπαµε ηµεροµηνία το 2010 και κάνει αναφορά
ακόµα και στη Λευκάδα απ’ το 2010, αυτό -θα σας το διαβάσω ακριβώς- που λέει για τις διορθώσεις κ.λπ., κ.λπ. -τα έχει µε
bold-: «Για κάθε ιδιοκτησία που συντάχθηκε σκαρίφηµα κροκί µε περιγραφή των ορίων, καταγραφή του υποδείξαντα τα όρια και
µε ενυπόγραφη αποδοχή του πολίτη.» Εγώ καταλαβαίνω ότι δυστυχώς το λέει ο νόµος ότι πρέπει και οι όµοροι να
υπογράψουν, η γνώµη µου είναι ότι δεν είναι ορθό, µπορεί κάποιος όµορος να µη θέλει να πάει, τι να κάνουµε; Μπορεί να είναι
τσακωµένοι, µπορεί να λείπει, δεν µπορώ όµως να δεχτώ δικαιολογία ότι υπάρχουν άνθρωποι -στους Τσουκαλάδες τώρα
αναφέροµαι- αδιάφοροι ή άνθρωποι που είναι στο Εξωτερικό, 20 χρόνια είναι στο Εξωτερικό ή 20 χρόνια είναι αδιάφοροι; Άρα,
λοιπόν δε δέχοµαι τη δικαιολογία ότι κάποιοι δεν ενδιαφέρονται.
Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο µελετητή τώρα να µας πει αν η σύµβαση προέβλεπε την υπογραφή στο κροκί, εάν την
υπογραφή στο κροκί οι ιδιοκτήτες οι όµοροι την καταλαβαίνουν, δηλαδή το κροκί εγώ ξέρω πολύ καλά τι είναι, οι ιδιοκτήτες·
που µπορεί να είναι η γιαγιά µου, το καταλαβαίνει τι υπογράφει; Και το τρίτο είναι: Τι γίνεται σχετικά µε διαγράµµατα
γεωµετρικών µεταβολών που έχουν υποβληθεί ήδη πριν και τη διαδικασία επαναπροσδιορισµού από ιδιοκτήτες, ελήφθησαν
υπόψιν; Θα ληφθούν; Ευχαριστώ.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Η σύµβαση είναι σαφές ότι δεν περιλαµβάνει τέτοια πράγµατα διότι είναι
γενικόλογη, αν καθόµασταν να γράψουµε σύµβαση θα έφτανε τις 200 σελίδες. Περιλαµβάνεται στα τεύχη του διαγωνισµού είπα
ξανά και στις οδηγίες τις οποίες δίνει η ‘Κτηµατολόγιο’. Υπάρχουν και πράγµατα τα οποία τα βλέπουν στην πορεία και τα
διορθώνουν και τα αναρτούν στο site των αναδόχων και οτιδήποτε βάζουν εκεί για εµάς είναι πλέον θέσφατο. Τι θα πω δηλαδή
εγώ: «Ά, δεν το κάνω και ας το γράψατε;» ∆εν είναι εύκολο σε κανένα µελετητή, είτε Μεσσήνη τον λένε, είτε Πρέσβελο, είτε
οτιδήποτε.
Από κει και πέρα, σε ό,τι αφορά τα διαγράµµατα των µητρικών µεταβολών και όλες τις καταστάσεις στις οποίες
υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις Κτηµατολογίου και δικαστηρίου, η ‘Κτηµατολόγιο’ µας τις έχει δώσει και αυτά γεωτεµάχια
λέγονται ιστορικά. Τα ιστορικά γεωτεµάχια δεν τα πειράζουµε που να γυρίσει ο κόσµος ανάποδα. (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Τα µη τελεσίδικα σαφώς και τα λαµβάνουµε υπόψιν και έχουµε αρκετά απ’ αυτά και πάντα λέω, το τονίζουµε
και το ‘χουµε πει και στο γραφείο όποιοι πηγαίνουν το λέει η κοπέλα που είναι εκεί πέρα κι εγώ, ότι: «Τα θέλουµε διότι αυτά
έχουν πληροφορία σηµαντική.» Από κει και πέρα όσα µας έρχονται καταχωρούνται, θα κριθούν και θα αναρτηθούν και µε την
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ευκαιρία αυτή της ανάρτησης θέλω να πω το εξής: Ότι κάνουµε εµείς θα αναρτηθεί, θα πάρουν αποσπάσµατα οι πολίτες είτε
διόρθωσης, είτε µη διόρθωσης. Ίσως και εκεί, θέλω να το πω περισσότερο στο Θανάση ο οποίος τα πραγµατεύεται αυτά τα
πράγµατα υποχρεωτικά απ’ τη θέση του, θα ήταν ένας λόγος πιθανόν να δεχτεί η ‘Κτηµατολόγιο’ νοµικά να κάνει κάποια
υποχώρηση σε σχέση µε κάποια πράγµατα ή να το δει λίγο διαφορετικά. ∆ηλαδή, σε άλλη περίπτωση -και θα την αναφέρωστη Χίο ετέθη το εξής θέµα απ’ τους νοµικούς στη ‘Κτηµατολόγιο’: «Θα βγάλετε τους ζωντανούς και θα βάλετε τους
δικαιοπάροχους τους που έχουν τίτλο.» Εγώ αντέδρασα και έλεγα: «∆εν είναι δυνατόν, θα φάµε ξύλο. ∆εν είναι δυνατόν να
βάλω τον πατέρα µου που έχει πεθάνει και να µη βάλω τον εαυτό µου ή τον αδερφό µου.» Αφού λοιπόν όµως από αντίδραση
τους έβαλα, όχι αντίδραση, δηλαδή καταλάβαινα τη δυσκολία και έγραψα ότι: «Ο Μεσσήνης π.χ. έχει µηδέν διότι δεν έχει κάνει
αποδοχή και είναι ο δικαιοπάροχος του πατέρα του.» Έτσι ήταν περίπου 2.000 τέτοιες καταστάσεις. Το δέχτηκε λοιπόν η
‘Κτηµατολόγιο’ και είπε: Επειδή πήρε δηµοσιότητα· που είναι µία απ’ τις αναγκαιότητες και τους όρους που θέλει το
Κτηµατολόγιο, το είδαν, δεν υποβλήθηκε ένσταση, κάνουµε δεκτό να µη βάλουµε τους δικαιοπάροχους των ζωντανών και τους
κατεβάσαµε απ’ τους Κτηµατολογικούς Πίνακες και βάλαµε τους ζωντανούς. Αυτό είναι µία περίπτωση που µπορεί να λεχθεί
προς την ‘Κτηµατολόγιο’ διότι ξέρετε, ό,τι λέει ο νόµος αυτή ή ό,τι έχει ψηφιστεί και άµα έχει ψηφιστεί ένας νόµος που λέει τα
αντίθετα καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούν να κάνουν διαφορετικά κι αυτοί. Είναι ένα θέµα που το θέτω µήπως καταφέρουµε κάτι
στην περίπτωση αυτή των οµόρων, δεν το βλέπω πάντως προσωπικά αλλά µπορεί κάτι να βγει.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση µόνο προς τον κύριο Μεσσήνη και µε µια παρατήρηση διαδικαστική, ότι δεν είναι
δυνατόν σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µάθουν όλοι και να λύσουν όλα τα διαδικαστικά ζητήµατα του Κτηµατολογίου, µπορεί να
ασχολείσαι πέντε χρόνια και να µην τα ξέρεις, δε γίνεται ας πούµε αυτό το πράγµα, δηλαδή είναι µία απεραντολογία και που
λίγα συµπεράσµατα νοµίζω ως δια ταύτα… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
Μία ερώτηση θέλω να κάνω, πόσο είναι -µονολεκτική απάντηση κύριε Μεσσήνη- περίπου σε ποσοστό οι περιπτώσεις
που έχουµε προβλήµατα µε τους οµόρους, δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουµε επαναπροσδιορισµό; Περίπου, πόσο (στην
περίπτωση των Τσουκαλάδων συζητάµε τώρα, δε µιλάω γενικώς και αορίστως);
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Για όλες τις περιπτώσεις είναι 90 έως 95% εκεί που έχουµε πρόβληµα.
∆ρακονταειδής: Άρα, είναι λυµένο περίπου το 5 µε 10.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Ακριβώς.
∆ρακονταειδής: Εντάξει, για να καταλάβουµε…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Το πολύ να πάει 15 αν απ’ τα τοπογραφικά, τα διαγράµµατα γεωµετρικών
µεταβολών κ.λπ. (…) περισσότερα στοιχεία.
∆ρακονταειδής: Εντάξει, µη µου το αναλύεται άλλο, ήθελα τάξη µεγέθους…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Πάνω από 15 µε τίποτα.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Μεσσήνη, η σύµβαση, µας είπε ο κύριος Βουλευτής -εµείς δεν την έχουµε- ότι έλεγε: «Έπρεπε να
κάνετε µετρήσεις µε τους όµορους εκεί», έτσι έλεγε η σύµβαση. Η σύµβαση που υπογράψατε 26 του ’18, δηλαδή έχει περάσει
ενάµιση χρόνος από τότε. Η πρώτη ερώτηση είναι: Γιατί οι µετρήσεις, -όπως είπε ο κύριος Βουλευτής- ξεκίνησαν τον Απρίλη,
δέκα µήνες αργότερα; ∆εύτερη ερώτηση: Γιατί κάνατε µετρήσεις χωρίς να είναι εκεί οι όµοροι; Τρίτη ερώτηση: Ποιος είναι ο
επιβλέπων της µελέτης σας, να µας πει ο κύριος Βουλευτής τα στοιχεία που στέλνατε επάνω γιατί τα δεχόταν (του
Κτηµατολογίου); Τέταρτη ερώτηση: Ο ∆ήµος, κύριε Λύγδα, έστειλε τα µονοπάτια, τους Τσουκαλάδες και στα υπόλοιπα; Αυτό
µας ενδιαφέρει, δεν έχουµε πρόβληµα µε τους Τσουκαλαδιώτες εδώ πέρα, οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται 20 χρόνια τώρα,
αυτοί έχουν το πρόβληµα 20 χρόνια, εµείς είµαστε στο γραφείο µας και παίρνουµε λεφτά ως µηχανικοί (ως µηχανικός σας
µιλάω τώρα) και οι δικηγόροι απέναντι, τα µονοπάτια, µηχανικοί του ∆ήµου, τα αποτυπώσατε στο Κτηµατολόγιο στις
διορθώσεις τόσο στην Απόλπαινα, στους Τσουκαλάδες, στην Καρυά και στους Σφακιώτες; Πέµπτη ερώτηση: Εσείς, κύριε
Μεσσήνη, στη σύµβασή σας, όταν µία Κτηµατολογική Ενότητα έπιανε το 30%, είχατε να µετρήσετε το 100% της Κτηµατολογικής
Ενότητας ή το µονάχα το 30% της Κτηµατολογικής Ενότητας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει και τις αιτήσεις τους;
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Γιατί ξεκίνησε η σύµβαση το ’18 και ξεκινήσαµε τον Απρίλη είναι απλό.
Καταρχήν, έπρεπε να µας διατεθεί ένας χώρος για να έχουµε γραφείο, γραφείο αποκτήσαµε τα τέλη ∆εκέµβρη του ’18. Οι
βροχές και όλα τα υπόλοιπα δε µας επιτρέψανε να ξεκινήσουµε νωρίτερα απ’ τον Απρίλιο, όπου Απρίλη, Μάιο και Ιούνιο είχε
πάρα πολλές βροχές, δηλαδή δε µετρήσαµε ουσιαστικά Απρίλη, Μάη και Ιούνιο. Ήταν ένα πράγµα που δεν το περιµέναµε τόσο
πολύ, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ έντονο.
Γιατί κάναµε µετρήσεις χωρίς οµόρους; Το ένα συνεργείο το έχασα γιατί το τραβολογούσαν. Το βουτάγανε, το
τραβάγανε, το σπρώχνανε… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Όπως σας το λέω…
Γληγόρης Κων.: Κύριε Μεσσήνη, να σας πω κάτι;
Οµιλήτρια: (…..Εκτός µικροφώνου……) Ψεύδος! Ψεύδος!
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Όπως σας το λέω, όπως σας το λέω. ∆εν είναι καθόλου ψεύδος. Ο Χατζίνας
έφυγε την πρώτη εβδοµάδα και µε τα χίλια…
Οµιλήτρια: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…) να φύγουµε;
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Μπορείτε να φύγετε αν θέλετε, δε µε ενδιαφέρει.
Οµιλήτρια: (…..Εκτός µικροφώνου……) (………..)…
Πρόεδρος: ∆ήµητρα, σε παρακαλώ.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Στη διαδικασία αυτή εγώ δε συµµετέχω άλλο, µε συγχωρείτε.
Οµιλήτρια: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…..) ζητώ συγγνώµη, αλλά (…)…
Πρόεδρος: Σε παρακαλώ λίγο. Ο καθένας έχει δικαίωµα να απαντήσει.
Οµιλήτρια: (…..Εκτός µικροφώνου……) Ζητώ συγγνώµη, µας (…..)…
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μεσσήνη… ∆ήµητρα…
(………ασαφής διάλογος…….)
Γληγόρης Κων.: (…..) δηλαδή δεν µπορούµε να πούµε ότι είµαστε εµείς µία παράταξη δύο µήνες όταν δέκα µήνες δε
µετρήσαµε βρε ∆ιονύση. Μας λένε ότι, δηλαδή ζητάµε µία παράταση…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, σε παρακαλώ πολύ.
Γληγόρης Κων.: Να βοηθήσω…
(…….ασαφής διάλογος……)
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): (…..Εκτός µικροφώνου……) (…..) τσακωµό αν θέλετε έξω. Όποιος θέλει
τσακωµό µε εµένα έξω. Σαν ψάρι στο νερό αισθάνοµαι.
Πρόεδρος: Κύριε Μεσσήνη, σας παρακαλώ πολύ…
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Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): (…..Εκτός µικροφώνου……) Για όνοµα του Θεού! Ή θα µε αφήσετε να µιλήσω
ή θα σηκωθώ να φύγω.
Πρόεδρος: Κύριε Μεσσήνη, έχετε το λόγο.
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Γιατί κάναµε µετρήσεις χωρίς οµόρους; ∆εν τολµούσε κανένας να µη µετρήσει,
είναι δυνατόν να µετράς, να απαιτείς να είναι όµορος εκεί; Εµείς ζητήσαµε να είναι όµοροι οι παρόντες και να υπογράφουν, δεν
έχουµε καµία υποχρέωση να τους φέρνουµε και απ’ τα σπίτια τους. Σηµειωτέον ότι, µιας και ρώτησες: Αν έπρεπε να
µετρήσουµε το 100, το 30 ή το 10% της Ενότητας. Εµάς η υποχρέωσή µας ήταν απ’ τα 4.500 γεωτεµάχια τα οποία ήταν σε
περιοχές επαναπροσδιορισµού να ειδοποιήσουµε όλους τους ιδιοκτήτες ότι γίνεται αυτή η διαδικασία, έχουµε καταλόγους
γραµµένους σε excel και την ώρα και την ώρα και πόσες φορές τηλεφωνήσαµε και έχουµε καλύψει γύρω στο 60 µε 70%. Οι
υπόλοιπο 30 που δεν καλύφθηκαν είναι ένα ποσοστό το οποίο είτε χάλασαν τα τηλέφωνά τους ή είναι διαφορετικά, είτε
απεβίωσαν και µάλιστα το είδαν στην ‘Κτηµατολόγιο’ και µας είπαν: «Που τους βρήκατε τόσους πολλούς και διορθώσατε; Αυτοί
λοιπόν που ειδοποιήθηκαν, ένα µεγάλο ποσοστό δήλωση ότι δε µας ενδιαφέρει, είµαστε εντάξει», και δεν προσήλθαν.
Από κει και πέρα, αν αποτυπώσαµε τα µονοπάτια. Η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να αποτυπωθούν τα µονοπάτια
είναι κάποιος να έρθει και να πει ότι γι’ αυτά τα γεωτεµάχια που δεν υπάρχουν σήµερα, δεν υπάρχουν γεωτεµάχια γι’ αυτά, είναι
ξεχωριστά γεωτεµάχια κ.λπ.. Είπα, δε ξέρω αν έγινε αντιληπτό, ότι ατυχώς η ‘Κτηµατολόγιο’ έχασε δύο µεγάλες αναφορές
στοιχείων του ∆ήµου και της Κτηµατικής Υπηρεσίας και όσο και να έγινε κάθε προσπάθεια για να τα βρούµε και βοήθησε και ο
κύριος Προκοπίου όσο µπορούσε και ο Θωµάς Κατωπόδης και στην κυρία Τζωρτζοπούλου απευθύνθηκα, δεν µπορέσαµε να
βρούµε τι ζητούσε ο ∆ήµος. Υπέθεσα από µία δήλωση της Κατερίνας Χαλκιοπούλου, της Κατερίνας Κηρολιβάνη σε κάποια
σύσκεψη, ότι αφορούσαν τα δικαιώµατα του ∆ήµου επί των γεωτεµαχίων των δρόµων που τα είχε περάσει κατά λάθος ο
Ζαρκαδούλας στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν ανήκουν αυτά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Γιατί δεχόταν τα στοιχεία ο επιβλέπων; Ο επιβλέπων δεν µπορεί να δεχτεί ή να µη δεχτεί, ό,τι µετρήσεις του στέλναµε
τις έβλεπε, τίποτ’ άλλο. Τα κροκί είναι µία ιστορία η οποία πρέπει να σαρωθούν, να του αποσταλούν κ.λπ., δεν µπορούσε να τα
βλέπει εκείνη την ώρα, όπως κι εγώ δεν µπορούσα να τα βλέπω, τα κροκί τα δεχόµαστε µε µία καθυστέρηση δέκα-είκοσι
ηµερών. Αλλά και τι να κάνω; ∆ηλαδή, πες ότι εσείς οι τέσσερις ειδικοί πάµε να µετρήσουµε και δεν υπογράφουν οι όµοροι, τι
θα κάνουµε; Θα δείρουµε τον όµορο ή θα πω «σηκώνοµαι και φεύγω»; Η εκτίµηση η δική µου είναι ότι καλύψαµε τουλάχιστον
την παρουσία µας να τα µετρήσουµε και βλέπουµε τι µπορεί να γίνει. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς το δικαίωµα σε κάποιον, θυµάµαι
δύο χαρακτηριστικά, ήταν ο Σπύρος Βρεττός (ο καθηγητής µου) µε άλλον έναν κύριο που δε θυµάµαι το όνοµά του και µου
είπαν ενώ διαφωνήσαµε: «Φέρε µας το κροκί απ’ την Αθήνα να το υπογράψουµε» και το φέραµε και το υπογράψανε. Άρα,
λοιπόν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Όσοι ξέρουν που µετρήθηκαν και όσοι διαφωνήσανε µπορούν να έρθουν να συνεννοηθούµε
είτε στη διάρκεια της ανάρτησης, είτε δε ξέρω πότε και αυτά ή πριν οπωσδήποτε, µάλλον στην ανάρτηση δε γίνεται, να
µπορέσουµε να έχουµε αυτές τις υπογραφές οι οποίες θα επιτρέψουν περισσότερες διορθώσεις. Αυτά.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Συγγνώµη, η παράταση είπαµε (…) δεκαπέντε-είκοσι µέρες (..) µία παράταση…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, δεν έχετε το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ναι. ∆ικαιολογείται στους δέκα µήνες µη απραξίας; Έχω τέσσερα ακίνητα που δεν έχουν µετρηθεί, ούτε
υπογράφηκαν (…), έτσι;
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): (…..Εκτός µικροφώνου……) Να απαντήσω;
Γληγόρης Κων.: Ναι.
Πρόεδρος: Όχι κύριε Μεσσήνη, δε θα απαντήσετε. Εγώ έδωσα το λόγο στο ∆ήµαρχο.
∆ήµαρχος: Επειδή γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι το µεγάλο πρόβληµα είναι µε τους όµορους. Έκανε επίκληση ο κύριος
Καββαδάς σχετικά µε το ΦΕΚ που έχει ηµεροµηνία 29 Ιανουαρίου 2013 που περιγράφει µέσα για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών, µελετών, προσαρµογής κτηµατολογικών διαγραµµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού θέσης και ορίων
γεωτεµαχίων. Κάνατε και εσείς κύριε Μεσσήνη µία αναφορά µε ποιο τρόπο ενηµερώθηκαν οι κάτοικοι. Εγώ όµως και µετά από
το τελευταίο ερώτηµα και του κυρίου ∆ρακονταειδή συνειδητοποιούµε όλοι· που ξέραµε τα νούµερα βέβαια, ότι υπάρχει µία
πολύ µεγάλη απόκλιση απ’ το επιθυµητό και δε µιλάµε για το 100%. Εγώ θα ήθελα να προσδιορίσετε λίγο σ’ αυτά τα οποία
αναφερθήκατε: «Πότε ενηµερώθηκαν οι κάτοικοι ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ότι θα
πρέπει να υπογράψουν και οι όµοροι έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και οι ίδιοι να βρούνε το διπλανό και τον παρα-διπλανό;»
Γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει µία διάσταση απόψεων απ’ την πλευρά των κατοίκων σε σχέση µε το πότε τους ζητήθηκε
αυτή η προϋπόθεση των οµόρων. Θα ‘θελα λίγο δηλαδή εσείς, πότε ενηµερώσατε τον κόσµο ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία,
φτιάχτηκε το γραφείο στους Σφακιώτες, ξεκινάει η διαδικασία. Πότε ενηµερώσατε -έτσι- επισήµως τους κατοίκους ότι χρειάζεται
κι αυτό;
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Αµέσως θα ‘λεγα, και σε δύο συσκέψεις που παρευρέθη στους Τσουκαλάδες
τους ενηµέρωσα γι’ αυτό. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Μάλλον τα χαρτιά που διαβάζω τα διάβαζα και τα άκουγα εγώ. Η
ηµεροµηνία είναι όταν, πριν ξεκινήσουµε τις µετρήσεις πήγα δύο φορές στους Τσουκαλάδες, µε καλέσανε και πήγα και
παρουσιάσαµε τι πρέπει να γίνει και πως θα γίνει. Πέραν των άλλων, όλα αυτά τα δηµοσιοποιήσαµε σ’ όλα τα site και στου
∆ήµου το site και στο δικό µας το site (που έχουµε το (.), στο kolivas.de και σε οποιοδήποτε άλλο, Άρωµα Λευκάδας κ.λπ.). Ό,τι
πίνακες είχαµε και ό,τι αναρτήσεις µπορούµε να τα δούµε, δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβληµα να ψάξω να τα βρω και να σας
πω πότε αναρτήθηκαν και στου ∆ήµου το site -επαναλαµβάνω- και στα υπόλοιπα Λευκαδίτικα site, αφήστε το δικό µου. ∆εν
είναι δυνατόν να µου λέτε τέτοια πράγµατα τώρα, ότι δεν τ’ ακούσατε, δεν το καταλάβατε, και τ’ ακούσατε και το καταλάβατε και
το ξέρετε, απλώς δε βολεύει, αυτό είναι άλλη ιστορία όµως. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Γιώργο, αυτοί που πηγαίνανε και
µετράγανε δεν µπορούσαν να κάνουν τους (.) και να υποχρεώνουν κανέναν να υπογράφει, πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Εγώ
προσωπικά δε θα απαιτήσω ποτέ από κανέναν ντε και καλά να στήσω καυγά όταν µετράω.
Πρόεδρος: Κύριε Μεσσήνη, κύριε Μεσσήνη…
(…..ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: ….Τι να τους κάνω, να τους δείρω; Τι να τους κάνω; Τι να τους κάνω δηλαδή; Να φέρω την Αστυνοµία να τους
µαζέψει; Αφού ρωτάνε συνέχεια. Ερωτήσεις κάνουµε, στις ερωτήσεις είµαστε… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Μπορώ να
επιβάλλω τι ερώτηση θα κάνει ο καθένας; ∆εν µπορώ να το επιβάλλω, αφού δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Πρέπει να µάθουµε
όλοι δηλαδή τι γίνεται µε το Κτηµατολόγιο Α.Ε..
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…..)…
Πρόεδρος: Έτσι, αύριο το πρωί και δεν καταλαβαίνουµε τίποτα, τι γίνεται…
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Εγώ δεν έχω πρόβληµα, είµαι µαθηµένος να τελειώνω (…)…
Πρόεδρος: Κι εγώ.
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Ναι, αλλά υπάρχουν όρια όµως.
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Πρόεδρος: Υπάρχουν.
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Οι µισοί θα φύγουν στο τέλος.
Πρόεδρος: Εγώ το ξέρω ότι θα φύγουν. Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο. Εγώ (…) τις ερωτήσεις, να δω πόσες ερωτήσεις θα
κάνετε.
Γληγόρης Παν.: Εγώ καταρχήν διαφωνώ µε την άποψη που έχει ο κύριος Μεσσήνης και η Κτηµατολόγιο Α.Ε. όσον αφορά τις
υπογραφές των οµόρων. Θα ρωτήσω µόνο το εξής απ’ την εµπειρία που έχετε διότι είστε έµπειρος µελετητής. Ποιος ήταν ο
σκοπός του νοµοθέτη στον 2664 του ’98 να προβλέψει Επιτροπή µετά την υποβολή όλων αυτών των αιτήσεων διόρθωσης που
θα συσταθεί η Επιτροπή για να εξετάσει τις ενστάσεις αυτές εάν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η υπογραφή των οµόρων.
Εγώ είµαι κάθετος, δεν προβλέπεται απ’ τον 2664 του ’98 υπογραφή των οµόρων. Ο νόµος είναι ο 2664 του ’98 που έχει δεχτεί
κάποιες τροποποιήσεις και για τον επαναπροσδιορισµό που αναφέρει τι επακριβώς γίνεται σε όλα τα στάδια της
Κτηµατογράφησης. Που προβλέπει… Ο 2664 του ’98 δεν προβλέπει σε κανένα σηµείο υπογραφή των οµόρων, σε κανένα. Λέει
τι διαδικασία και ερωτώ το εξής (έτσι, απ’ την πείρα σας): Ποιος ο λόγος να υπάρξει σύσταση της Επιτροπής, αυτής της
Επιτροπής που θα δεχτεί τις αντιρρήσεις όταν θα γίνει η ανάρτηση γιατί τώρα στο στάδιο των Τσουκαλάδων πάµε για την
ανάρτηση, ποιος ο λόγος λοιπόν να γίνει αυτή η διαδικασία των αντιρρήσεων, εάν θα ήταν υποχρεωτική η υπογραφή των
οµόρων; Ένα είναι αυτό.
∆εύτερον. Φαντάζοµαι, και µε την κυρία Ιωαννίδη, δεν ξέρω, δεν έχω µιλήσει µαζί της (µε την κυρία Ιωαννίδη), σε ποια
διάταξη νόµου, που το προβλέπει ο νόµος ότι µέχρι 31/12 του ’20 θα υπάρξει κλείσιµο και θα γίνουν οι οριστικές εγγραφές;
Γιατί; ∆ιότι µε πρόταση συναδέλφου εδώ, του ∆ικηγόρου Συλλόγου Λευκάδας (είναι παρών και θα µιλήσει), ο κύριος Γράψας,
έγινε λοιπόν τροποποίηση του 2664 του ’98 µε τον 4602 του ’19 και είπε το εξής: «Όσο λοιπόν λειτουργεί αυτός ο
επαναπροσδιορισµός αναστέλλονται οι προθεσµίες του άρθρου 6»· που σηµαίνει το εξής: Ότι µέχρι εκεί που θα πάει ο
επαναπροσδιορισµός δεν έχουµε θέµα προθεσµιών και λέω το εξής τώρα… Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουµε και είναι πολύ
σοβαρό αυτό που λέτε…
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): (…..Εκτός µικροφώνου……) Έχει αλλάξει αυτό.
Γληγόρης Παν.: ∆ε ξέρω αν έχει αλλάξει, εγώ το νόµο τον έβγαλα τώρα, το µεσηµέρι. Εάν αυτό υπονοεί κάποια σκέψη του
Κτηµατολογίου, αυτό πρέπει όντως να κρούσουµε τον κώδωνα του κινδύνου και ειδικά στους κατοίκους των Τσουκαλάδων γιατί
αυτό σηµαίνει τι; Ότι κάνουµε την ανάρτηση και µέχρι 31/12 του ’20 κλείνει και το δεύτερο στάδιο που είναι το στάδιο των
ενστάσεων. Αυτά τα δύο εγώ θα ήθελα να πω και πιστεύω και επιµένω σ’ αυτό… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ορίστε; ∆εν
υπάρχει β’ ανάρτηση. Τώρα, σ’ αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή, Νίκο, ο νόµος λέει το εξής: Ότι ο Προϊστάµενος του
Κτηµατολογικού Γραφείου απ’ τη στιγµή που θα πάρει στα χέρια του τις αποφάσεις επί των ενστάσεων, λέει: «Χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση προβαίνει αµέσως µετά τη διαβίβαση της απόφασης αυτών, στη διόρθωση των σχετικών εγγραφών.» Αυτό λέει,
εκεί βρισκόµαστε δηλαδή. Θα γίνει η ανάρτηση, µετά την ανάρτηση θα γίνουν οι αντιρρήσεις, θα αποφανθεί η Επιτροπή επί των
αντιρρήσεων και θα κλείσει το θέµα του Κτηµατολογίου. Εάν λοιπόν τώρα, τ’ ακούω για πρώτη φορά αυτό που λέει ο κύριος
Μεσσήνης και το ισχυρίζεται η κυρία Ιωαννίδου, µε βάση αυτή την τροποποίηση που υπάρχει έχουµε άλλο δεδοµένο και αυτό
είναι πολύ σοβαρό.
Κλείνοντας, µία τελευταία ερώτηση. Πιστεύω το εξής: Ο κύριος ∆ρακονταειδής είπε: «Θα µιλάµε πολλές µέρες» και
πραγµατικά αυτό είναι. Μήπως λοιπόν εκεί που έρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έπρεπε να
γίνει κάτι το οποίο λοιπόν θα είναι και συγκεκριµένο και εν πάση περιπτώσει θα είναι και πιο ειδικό για το θέµα του
Κτηµατολογίου.
Κλείνοντας, πιστεύω δηλαδή ότι οι Τσουκαλάδες, το θέµα τείνει προς τη λύση του και έχουν συµβάλλει πάρα πολύ
αυτοί και ο Βουλευτής και ο κύριος Βεργίνης και κυρίως οι κάτοικοι µε τον αγώνα τους. Αυτή είναι η άποψή µου και πιστεύω
δηλαδή ότι το θέµα βαίνει προς τη λήξη και να µην υπάρχουν τώρα θέµατα τα οποία τίθενται, δε ξέρω αν το λέει η σύµβαση ή
όχι αλλά πιστεύω ότι οι υπογραφές των οµόρων δεν είναι υποχρεωτικές, διότι δε θα προέβλεπε ο νοµοθέτης το στάδιο των
αντιρρήσεων. Αυτή είναι η άποψή µου και ας τη µεταφέρει, ας µεταφερθεί… Και κλείνω, µε συγχωρείτε που ξοδεύω και το
χρόνο των συναδέλφων, λέω το εξής: Ότι θα έπρεπε κάποιοι ειδικοί να τοποθετηθούν επ’ αυτού, εάν δηλαδή ο
επανακαθορισµός αυτός έχει αυτά τα στοιχεία της συναίνεσης των οµόρων, αυτό είναι ένα ειδικό ζήτηµα.
Γληγόρης Κων.: ….Και ο κύριος Σολδάτος έχει βοηθήσει και πρέπει να τον πείτε, δεν ήταν µονάχα ο κύριος Καββαδάς και ο
κύριος Βεργίνης, είναι και ο κύριος Σολδάτος και είναι και επικεφαλής σας.
Γληγόρης Παν.: Λόγω συναδελφικότητας, κύριε Γληγόρη, αφήστε τα αυτά, τα λέµε προσωπικά, όχι δηµόσια.
Γληγόρης Κων.: Όχι, έχει βοηθήσει ο άνθρωπος. Είναι επικεφαλής σας, δεν είναι µονάχα ο κύριος Καββαδάς και ο κύριος
Βεργίνης, είναι και ο κύριος Σολδάτος που έχει βοηθήσει.
Γληγόρης Παν.: Αφήστε τα αυτά κύριε Γληγόρη.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει να θέσει κάποια ερώτηση; Ο κύριος Ζαβιτσάνος; Λείπει. Ο κύριος Γράψας έχει το λόγο.
Γράψας Ξενοφών (∆ικηγόρος): Σας ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε τη δυνατότητα να συµβάλλω κι εγώ στο βαθµό που
µπορώ, στο να ξεκαθαριστούν κάποια πράγµατα τα οποία θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι κυρίως τεχνικού, αλλά κυρίως
νοµικού χαρακτήρα. Φοβάµαι όµως ότι µ’ αυτά που θα πω θα δυσαρεστήσω τους πάντες.
Να ξεκινήσω καταρχάς απ’ το µελετητή, τον καλό µου φίλο κύριο Μεσσήνη. Με βάση την τοποθέτηση του κυρίου
Μεσσήνη και προφανώς ο κύριος Μεσσήνης µας µεταφέρει την άποψη της ‘Κτηµατολόγιο Α.Ε.’, η µόνη περίπτωση που µπορεί
να διορθωθεί το σχήµα και εµβαδόν ενός γεωτεµαχίου στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό επαναπροσδιορισµό, είναι η
περίπτωση που θα εµφανιστούν επιτόπου ο ιδιοκτήτης και το σύνολο των όµορων προκειµένου να υπογράψουν ότι
αποδέχονται τη διόρθωση. Έχω καταλάβει σωστά; Τη µέτρηση. Θα µου επιτρέψετε σ’ αυτό το σηµείο να σας πω ότι έχω
εντελώς διαφορετική γνώµη όχι µε βάση εικασίες, αλλά µε βάση αυτά που προβλέπει η απόφαση 561/2013 η οποία έχει
δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 561… Συγγνώµη, 135Β’ του 2013, είναι αυτή που ανέφερε πριν και ο κύριος ∆ήµαρχος και η απόφαση
αυτή καθορίζει µε κάθε ακρίβεια τις προδιαγραφές της διαδικασίας επαναπροσδιορισµού. Εκεί, κύριε Μεσσήνη, αναφέρονται τα
εξής (σας διαβάζω χωρία της συγκεκριµένης απόφασης): «Απ’ την παραπάνω διαδικασία και εφόσον έχει εξασφαλιστεί η
συµφωνία των δικαιούχων µε τους όµορους ιδιοκτήτες για το κοινό όριο τους, το όριο αυτό απεικονίζεται στα κτηµατολογικά
διαγράµµατα της ανάρτησης.» Αυτό που διάβασα είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, δεν κάνω λάθος. (….ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Ακούστε όµως και τη συνέχεια. «….Στην περίπτωση που δεν έχει εξασφαλιστεί η συµφωνία δικαιούχου και
όµορων ιδιοκτητών, δηλαδή η περίπτωση που είτε δεν εµφανίστηκαν να υπογράψουν οι όµοροι, είτε δεν υπέγραψαν -δε
σταµατάει -αγαπητέ µου φίλε ∆ιονύση- η διαδικασία, αλλά σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη υπουργική απόφαση η οποία παραµένει
σε ισχύ και θα πρέπει να εφαρµοστεί ανεξαρτήτως του τι έχει συµπεριληφθεί στη σύµβασή σου γιατί έχει ισχύ νόµου, συνεχίζω
την ανάγνωση- αξιολογείται το πλέον αξιόπιστο στοιχείο (αναφορά στοιχείων, τίτλος, τοπογραφικό κ.λπ.), προκειµένου να
απεικονιστεί στη σύνταξη των κτηµατολογικών διαγραµµάτων της περιοχής, επαναπροσδιορισµού θέσης και ορίων των
γεωτεµαχίων της ανάρτησης.»
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Με λίγα λόγια, το συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο όχι µόνο δεν αποκλείει την περίπτωση επαναπροσδιορισµού αν δεν
υπάρχει η σύµφωνη γνώµη όλων των όµορων ιδιοκτητών, αλλά έρχεται να πει στην ‘Κτηµατολόγιο’ και στον ανάδοχο ποια είναι
τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει θα πρέπει να εκτιµήσει για να προχωρήσει στον επαναπροσδιορισµό. Και συνεχίζει η διάταξη:
«….Επισηµαίνεται ότι ακόµα και στην περίπτωση αυτή όπου δεν υπάρχει αποδοχή των κοινών ορίων του γεωτεµαχίου απ’ τους
όµορους ιδιοκτήτες, αλλά η γεωµετρία του ακινήτου προκύπτει έµµεσα απ’ τους τίτλους του αυτού γεωτεµαχίου ή των οµόρων,
µέσω του αρχείου κτηµατογράφησης ο ανάδοχος οφείλει να πιθανολογήσει στην οριοθέτησή τους.» Το αν είναι αυτό εύκολο ή
δύσκολο να το κάνετε, θα ‘θελα να το κουβεντιάσουµε εκτός αίθουσας. Πάντως, ο νόµος προβλέπει ότι και στην περίπτωση
αυτή είστε υποχρεωµένοι να αξιολογήσετε τα στοιχεία και βάσει των στοιχείων αυτών να προβείτε σε επαναπροσδιορισµό. ∆ε
θα σας κουράσω περισσότερο, θα διαβάσω µόνο την επόµενη περίοδο, γιατί εκεί αναφέρεται και σε ειδικότερες υποχρεώσεις
που έχετε. «….Στην περίπτωση αυτή, µε ευθύνη του µηχανικού καταχωρίζεται σχετική παρατήρηση σε ειδικό πεδίο
παρατηρήσεων της ψηφιακής βάσης και παραδίδεται στον πίνακα επεξεργασίας των στοιχείων της ανάρτησης σύµφωνα µε το
προσάρτηµα ‘Κωδικοποίηση και Οργάνωση των Στοιχείων Παραδοτέα-Έλεγχοι της Συγγραφής Υποχρεώσεων’ όπου
τεκµηριώνεται ο λόγος πρόκρισης ενός εκ των αντικρουόµενων απόψεων ή κάποιας τρίτης που προκύπτει απ’ την επεξεργασία
του και επιπλέον τα λοιπά και τα λοιπά… (δε σας κουράζω).» ∆ηλαδή, µε λίγα λόγια προβλέπει το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο
την υποχρέωσή σας να προβείτε σε επεξεργασία των στοιχείων και βάσει της επεξεργασίας αυτής να πιθανολογήσετε την
οριοθέτηση εξειδικεύοντας και ένα σχετικό αιτιολογικό, για ποιο λόγο προκρίνετε την άλφα οριοθέτηση και όχι τη βήτα.
Αυτός δε -για να συνεχίσω τον πολύ σωστό συλλογισµό του συναδέλφου µου κυρίου Γληγόρη- που όταν θα
αναρτηθούν τα στοιχεία του επαναπροσδιορισµού και θα κρίνει ότι απ’ την εκτίµηση τη δική σας αδικείται· έχει τη δυνατότητα
προσφυγής. Αυτό που πρέπει να αποκλειστεί στην προκειµένη περίπτωση είναι να αναιρεθεί η ωφέλεια και η σκοπιµότητα του
επαναπροσδιορισµού, πράγµα το οποίο θεωρώ αναπόφευκτο αν όλη αυτή η διαδικασία καταλήξει στο να διορθωθούν µε τη
διαδικασία αυτή µόνο το 5% των γεωτεµαχίων. ∆ε σας απαλλάσσει απ’ την υποχρέωση να επεξεργαστείτε τα στοιχεία το
γεγονός ότι δεν εµφανίστηκαν να υπογράψουν οι όµοροι. Αυτή είναι η άποψή µου και νοµίζω ότι έχει καλή νοµική θεµελίωση
στην υπουργική απόφαση η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές.
Τώρα ήρθε η ώρα να στεναχωρήσω τους φίλους µου απ’ τους Τσουκαλάδες. Σας το είχα πει πριν από δεκατέσσερις
µήνες, θα σας το πω και σήµερα, ότι µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο, εγώ τουλάχιστον κρίνω ότι µέσω της διαδικασίας
επαναπροσδιορισµού δεν µπορούν να λυθούν τα προβλήµατα τα οποία έχουν ανακύψει σχετικά µε τις ιδιοκτησίες που
εµφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», καθώς επίσης και µε τα γεωτεµάχια τα οποία είναι ανεντόπιστα. Και στο τέλος
βρίσκοµαι στη δυσάρεστη θέση να δυσαρεστήσω τον πολύ καλό µου φίλο, το Βουλευτή Λευκάδας, για να µην είναι
παραπονούµενος. Νοµίζω ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης τον Αύγουστο, µε την οποία όντως θεσπίστηκε ως
καταληκτική ηµεροµηνία του συνόλου των κτηµατολογικών ενοτήτων που αφορούν την παλιά κτηµατογράφηση, η 31/12 του
2020 είναι εντελώς άστοχη. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κτηµατολογικού ∆ικαίου που αντί να παραταθεί η προθεσµία
όπως έγινε επανειληµµένα στο παρελθόν, έχουµε σύντµηση της προθεσµίας, και για να καταλάβετε πόσο σηµαντική και πόσο
προβληµατική θα είναι αυτή η σύντµηση της προθεσµίας θα σας πω το εξής: Καταρχάς βλέπω έναν πίνακα ο οποίος
δηµοσιοποιήθηκε µε βάση κάποια στοιχεία προφανώς που σας έδωσε το ‘Κτηµατολόγιο’ ή τα έχετε επεξεργαστεί εσείς. Είναι
ένας πίνακας ο οποίος αναφέρει τις περιοχές, ποια ήταν η αρχική ηµεροµηνία λήξης της δυνατότητας αµφισβήτησης των
αρχικών εγγραφών… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ναι, έχει γίνει ένα λάθος της προθεσµίας που ίσχυε πριν την αλλαγή που
έγινε τον Αύγουστο ήταν 16 έτη συν τρεις µήνες και η αλλαγή αυτή είχε γίνει µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της
προηγούµενης Κυβέρνησης µετά τις εκλογές. (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Θα τα πω, αλλά εγώ θα αναφερθώ στα στοιχεία
του πίνακα, απλά θα πρέπει να προστεθεί ένα έτος. Εν πάση περιπτώσει, ακόµα και µε τα στοιχεία του συγκεκριµένου πίνακα,
στην Καρυά για παράδειγµα, κανονικά η προθεσµία έπρεπε να λήξει το 2026 και πλέον λήγει στο τέλος του 2020. Στους
Πηγαδησάνους έληγε… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Αυτό λέω, αλλά το λέω να καταστεί απολύτως σαφές το πόσο λάθος
ήταν αυτή η νοµοθετική παρέµβαση. Για ποιο λόγο να έχουµε διαφορετική προθεσµία για παράδειγµα στην Απόλπαινα και
διαφορετική προθεσµία µειωµένη κατά έξι έτη στην Καρυά, στους Πηγαδησάνους, στους Καρυώτες έχουµε µείον τέσσερα έτη,
στην Κατούνα το ίδιο, στο Νυδρί µείον δύο έτη. Οι διαδικασίες οι δικαστικές των διορθώσεων… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Για τις άλλες περιοχές έχουµε µία οριακά αύξηση της προθεσµίας, οριακή. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)
….Αυτή η γραµµή όµως στην προκειµένη περίπτωση έρχεται και θίγει καταφανέστατα τα συµφέροντα όλων των ιδιοκτητών στις
περιοχές αυτές οι οποίοι έχουν κάνει έναν προγραµµατισµό λαµβάνοντας υπόψιν την προηγούµενη νοµοθετική ρύθµιση που
αναφερόταν σε δεκαεξατία απ’ την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου και ξαφνικά µετά τον
Αύγουστο έχουν µειωθεί κατά πολύ αυτές οι προθεσµίες. Καταλαβαίνω ότι µπορεί όντως αυτό να εξυπηρετεί την ανάγκη να
κλείσει το Κτηµατολόγιο, το αντιλαµβάνοµαι, αλλά αυτό δεν µπορεί να κλείσει σε βάρος των συµφερόντων των ιδιοκτητών
αυτών των περιοχών οι οποίοι στερούνται πολλά έτη προκειµένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία δικαστικής αµφισβήτησης των
αρχικών εγγραφών. Νοµίζω ότι αυτό, επειδή όντως έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ µε το θέµα πρέπει να το θέσετε και να δείτε τι
δυνατότητα έχουµε επαναφοράς της προηγούµενης διάταξης για τα συγκεκριµένα Κτηµατολογικά Γραφεία (αυτά που έληγαν
δηλαδή ούτως ή άλλως µετά το 2020) ώστε να επαναφερθεί η δεκαεξαετία. Φοβάµαι ότι η ρύθµιση αυτή έχει και πολύ σοβαρά
νοµικά προβλήµατα.
Κλείνοντας και ευχαριστώ για το χρόνο που µου διαθέσατε, κύριε Πρόεδρε, θα ‘θελα να κάνω µία παρατήρηση και δε
θέλω να εκληφθεί η παρατήρηση αυτή ως σύσταση, αλλά ειλικρινά αισθάνοµαι την ανάγκη να το πω. Βλέπω ότι υπάρχει µία
κινητοποίηση αναφορικά µε τα ζητήµατα του Κτηµατολογίου. Η Επιτροπή των Τσουκαλάδων, ο Βουλευτής, πάρα πολλοί
κινούνται στην κατεύθυνση να αναζητήσουν κάποιες λύσεις. Νοµίζω ότι οι κινήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται µε τη συνδροµή
του νοµικού κόσµου της Λευκάδας. Το θέµα είναι νοµικό, οι δικηγόροι της Λευκάδας έχουν εµπειρία σ’ αυτά τα ζητήµατα,
µπορώ να σας πω επειδή είχαµε την τύχη-ατυχία να έχουµε τα πιλοτικά προγράµµατα, είµαστε απ’ τους πλέον έµπειρους
πανελλαδικά, τα δικαστήρια της Λευκάδας έχουν διαµορφώσει την οµολογία την οποία ακολουθούν τ’ άλλα δικαστήρια τα οποία
ακολούθησαν χρονικά στις διαδικασίες κτηµατογράφησης και πιστεύω ότι θα είχατε µεγάλη βοήθεια και θα µπορούσατε να
θέτετε κάθε φορά τα ζητήµατα µε έναν πιο συγκροτηµένο νοµικά τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε τον κύριο Γράψα. (…..ασαφείς παρεµβάσεις……)….Εγώ θέλω να µιλήσει ο κύριος Σταµατέλος.
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) (….) το λόγο στη διαδικασία. Λοιπόν, θα καταθέσω µία διαδικαστική πρόταση για
να πάµε και να παράγουµε και αποτελέσµατα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του κυρίου Γράψα, µόνο που είµαστε
στη διαδικασία των ερωτήσεων…
Πρόεδρος: (…) απ’ την αρχή.
(………ασαφής διάλογος……)
Γληγόρης Κων.: (…….)…
∆ρακονταειδής: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
Γληγόρης Κων.: Εµάς ξέρει να διακόπτει, εµάς ξέρει να διακόπτει ο Πρόεδρος, εµάς ξέρει.
∆ρακονταειδής: Αυτό ακριβώς. Έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, όχι να τον διακόψετε, ίσα-ίσα…
Γληγόρης Κων.: 14 λεπτά µίλησε ο κύριος Γράψας και µπράβο του, να µιλήσει και µισή ώρα…
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∆ρακονταειδής: Κύριε Γληγόρη, έχω το λόγο, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Πρόεδρος: (…)…
∆ρακονταειδής: ∆εν το λέω για να µη µιλήσει ο κύριος Γράψας, ο κύριος Γράψας έπρεπε να µιλήσει και είναι και ενδιαφέρουσα
η άποψή του και µάλιστα εγώ έχω και συγκεκριµένη πρόταση να καταθέσω επ’ αυτού. Όµως, δεν παράγουµε αποτέλεσµα. Θα
παρακαλούσα λοιπόν, η πρότασή µου η διαδικαστική είναι η εξής: Να πάρει το λόγο ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής όπως
σωστά ειπώθηκε προηγουµένως, να λήξει αυτό το ζήτηµα σας παρακαλώ µε τις ερωτήσεις, ουσιαστικά οι πιο πολλοί κάνουν και
τοποθετήσεις µέσα απ’ τις ερωτήσεις, δεν είµαστε τώρα πρωτάρηδες, οι πιο πολλοί κάνουν τοποθετήσεις. Να πουν την άποψή
τους στις τοποθετήσεις και να πάµε στις τοποθετήσεις -και εδώ είναι η διαδικαστική πρόταση- άνευ όµως δευτερολογιών.
Πρόεδρος: Εννοείται.
∆ρακονταειδής: Όχι «εννοείται», δεν «εννοείται» τίποτα και αυστηρά µε χρόνο, και αυστηρά µε χρόνο, σας παρακαλώ…
(……ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Ακόµα ερωτήσεις θα κάνετε; Πόσες ερωτήσεις θα κάνετε ρε παιδιά;
Γληγόρης Κων.: Αν ακολουθούσατε τη διαδικασία θα είχαµε τελειώσει εδώ και ώρα τις ερωτήσεις, αλλά δεν την ακολουθείτε…
Πρόεδρος: Εγώ τη διαδικασία την ακολουθώ, αλλά οι ερωτήσεις σας είναι οι ίδιες ερωτήσεις. Ο κύριος Σταµατέλος έχει το λόγο.
Σταµατέλος Νικόλαος: Αγαπητοί φίλοι (και οι αιρετοί και όλοι οι άλλοι παρόντες), καταρχήν ζητάω συγγνώµη γιατί
παραφέρθηκα, όµως αν σκεφτείτε ότι απ’ το 2003 και µετά έχει γίνει όχι εφιάλτης αλλά κάτι παραπάνω η υπόθεση του
Κτηµατολογίου για εµένα, µπορείτε -έτσι- να µε δικαιολογήσετε, γιατί; Σήµερα, µάλλον χθες το βράδυ, στο καφενείο
αναρωτηθήκαµε όλοι οι παρόντες (και άλλοι που ήταν εδώ πριν): «Τι νόηµα έχει η σηµερινή κουβέντα µε τον τρόπο που ήρθε;»
Εµείς ήρθαµε και αιτηθήκαµε ένα ψήφισµα µε πέντε αιτήµατα και ζητήσαµε εάν θέλει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τα στηρίξει.
Πραγµατικά εγώ βλέπω ότι η διαδικασία ολόκληρη ήταν να πετάξουµε τη µπάλα στην εξέδρα, να µπούµε σε τεχνικά, νοµικά
κ.α., όχι ότι δεν είναι καλά κι αυτά να ακούγονται, αλλά αυτή τη στιγµή είµαστε «επί ξύλου κρεµάµενοι» µετά από τόσα χρόνια,
δε χρειάζεται να το επαναλάβω και βέβαια ο ∆ήµαρχος µας καλωσόρισε µε ένα «επαναστατική γυµναστική.» Αυτό είπε και ο
Σπύρος προηγούµενα, νοµίζω ότι πρέπει να το πάρει πίσω, γιατί γι’ αυτό τον κόσµο, για τους πατεράδες µας που πέθαναν
χωρίς να µπορέσουν να κάνουν µία παροχή, µία δωρεά, µία κληρονοµιά είναι µέγιστη προσβολή και βεβαίως συνονόµατε
Νικόλαε και συγχωριανέ, σου αναθέσανε ένα θέµα. Ήρθες µε κανέναν σε συνεννόηση; Τι θα εισηγηθείς; Τι θέλουµε εµείς; Είναι
ένα ζήτηµα, έτσι, να γίνει κουβέντα και να λέει ο καθένας ό,τι θυµάται χαίρεται; Εγώ λοιπόν το επισηµαίνω αυτό.
Εγώ νοµίζω ότι ήταν µία παραπλανητική συζήτηση, ήταν και ωφέλιµη αλλά ήταν και παραπλανητική. Το πρόβληµα,
αγαπητοί φίλοι, δεν είναι τεχνικό, δεν είναι νοµικό, το πρόβληµα είναι πρωτίστως πολιτικό. Αναρωτήθηκε κάποιος κύριος εκεί
πέρα, εάν λέµε στην ανακοίνωση -λέει- ότι: «Η οµηρία των κατοίκων οφείλετε στο Κτηµατολόγιο τις µέχρι τώρα Κυβερνήσεις…»
«Αποκλειστικά» λέµε εµείς και λέει κι όλο το χωριό. «Αποκλειστικά» είναι πολιτικό. Γιατί; Γιατί ούτε την πρώτη καταµέτρηση εκεί
µε τον Ζαρκαδούλα παρακολούθησε κανένας, δεν υπήρχε εργοδότης το Κτηµατολόγιο τότε να παρακολουθεί, να ελέγχει και
προέκυψε ένα τέρας. Αυτό το τέρας… ∆εν είναι εδώ ο φίλος µου ο Γληγόρης που είπε ότι: «Ο κύριος Βεργίνης από τότε, όλοι οι
Βουλευτές παλεύουν κ.λπ….» Εδώ υπάρχει µία ερώτηση µε απάντηση του κυρίου Σουφλιά 20/05 του 2005. Από τότε αρχίσαµε,
τον άλλο χρόνο, πήγαµε: «Χρήστος Λάζαρης-Νοµάρχης, Γεώργιος Φλούδας-∆ήµαρχος, Γεώργιος Κούρτης-∆ήµαρχος,
Κουραντζάνης, εγώ» και πήγαµε στο Κτηµατολόγιο και «βγάλαµε τα µάτια µας» µε τον κύριο Βεργίνη ο οποίος έλεγε: «∆εν
υπάρχει πρόβληµα, δεν υπάρχει πρόβληµα.» Ποιος το πιστεύει αυτό σήµερα, ότι δεν υπάρχει πρόβληµα απ’ το 2006 µέχρι
σήµερα; Εµείς λοιπόν λέµε κι εδώ -πως το λένε- βγήκαµε και εκτός ορίων γιατί ακούσαµε διάφορα και απ’ το µελετητή, κανένας
δεν προχωρούσε απαιτώντας την υπογραφή των όµορων και επειδή εδώ είµαστε πολύ των θετικών επιστηµών. Κύριε Σολδάτε
(εσάς που έχω απέναντι και όλοι οι άλλοι), αν δύο Ενότητες, είναι αυτό το τραπέζι η µία και το δικό µου η άλλη, και καλούνται
δεκαεφτά εδώ πέρα ιδιοκτήτες και δέκα εδώ, να ‘ναι τη ∆ευτέρα οι µεν, την Τρίτη εκείνοι και είναι όλοι αυτοί παρόντες, αυτοί που
γειτνιάζουν έξω απ’ τα τραπέζια πως θα είναι εκεί; Ποιος τους ειδοποίησε; Είναι δυνατόν αυτό να γίνει; Για πείτε µου δηλαδή;
Πως θα γίνει να ‘ναι; Γιατί οι περισσότεροι, αν είναι δεκαεφτά οι περισσότεροι είναι στην περίµετρο, το ίδιο και εδώ, και αυτές οι
περίµετροι έχουν δεκάδες ιδιοκτήτες γύρω, πως θα µπορέσει τη ∆ευτέρα λοιπόν π.χ. 12 του µήνα, 13 (πόσο έχει σήµερα) να
είναι και οι εντός περιοχής και οι εκτός; Πείτε µου. ∆εν υπάρχει περίπτωση. Εδώ µου είπε ο Πρόεδρε, δε ξέρω ποιος απ’ τους
δυο, ο τωρινός ή ο παλιός, ότι είχε έρθει και έλεγχος (δε ξέρω πώς να το ονοµάσω) δύο µηχανικοί απ’ το Κτηµατολόγιο,
παρευρέθηκαν στην περιοχή ‘Αντάνι’ που ένα συνεργείο µετρούσε, και γινόταν αυτή η διαδικασία που έγινε και στις άλλες
περιοχές και δεν είπαν τίποτα. ∆εν είπαν στους µηχανικούς που µετρούσαν: «Ελάτε εδώ, πως το προχωράτε; Αφού δεν είναι οι
όµοροι εδώ πέρα. ∆εν είναι, δεν υπήρχε µία παρατήρηση» και αν αυτό συνέβαινε όταν το κάθε συνεργείο παράδιδε τα κροκί
(που λέτε εσείς οι µηχανικοί) να τα επιστρέψει την άλλη µέρα και να πει: «Αυτό δε γίνεται», αλλά στην πράξη όµως -εγώ λέω τη
λογική που ακολούθησαν- δε γινόταν, το παράδειγµα που σας ανέφερα, δεν µπορεί να… Έπρεπε το µισό χωριό να είναι σε
επιφυλακή, επί ποδός για να υπογράφει ο ένας στον άλλον. ∆ε γίνεται αυτό το πράγµα, όπως και να… (….ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Ήταν αυτοί των περιοχών, είναι µία περιοχή, ήταν δεκαεφτά, οι απέξω που ήταν άλλοι είκοσι πως µπορεί να
ήταν; Αφού ούτε κανένας τους ειδοποιούσε, η δικιά τους η περιοχή µετριόταν ξέρω ‘γω την παραπάνω εβδοµάδα ή ερχόταν ο
άλλος απ’ την Αθήνα, έχανε δύο µέρες άδεια, έβρεχε, ο άλλος πάθαινε ηλίαση, γύρναγε στη δουλειά του. Μπορείς να τον
ξαναφέρνεις µπρος-πίσω αυτό τον άνθρωπο;
Εποµένως, το όλο ζήτηµα λοιπόν είναι ότι πρακτικά αυτό δε γινόταν και µε βάση και τα νοµικά που ακούσαµε δεν είναι
και υποχρεωτικό και αυτό έρχεται και συναντιέται µε τη λογική. Τ’ άλλα, το ότι οπωσδήποτε σε ένα τεµάχιο πρέπει να ‘ναι…
Εγώ έχω ένα τεµάχιο π.χ. που έχει 25 όµορους, πως θα τους κουβαλήσω εγώ αυτούς εκεί πέρα;
Πρόεδρος: Κύριε Σταµατέλο, προτάσεις να µας κάνετε, τα ξέρουµε όλα αυτά…
Σταµατέλος Νικόλαος: Κάτσε, τόση ώρα αυτά που λέγανε τα ξέρατε; Μα εδώ ακούστηκαν και άλλα πράγµατα τα οποία είναι
έξω απ’ τους όµορους. Έ, λοιπόν οι προτάσεις… Προσέξτε να δείτε. Εµείς λοιπόν καταλήγουµε και µετά απ’ όλα αυτά ότι
(ξαναλέω): Το πρόβληµα είναι πολιτικό, θέλει νοµοθετικές παρεµβάσεις και εµείς δε θα σταµατήσουµε να υποστηρίζουµε µία
διαδικασία που έγινε µετά από αγώνες χρόνων και να γίνουν αποδεκτά όλα τα κροκί και εκεί που υπάρχει… Γιατί ακούστηκαν
και διάφορα τώρα «αν κάποιος καταπατήσει κ.λπ.», κάποιος µας είπε ότι τα «αγνώστου» ήταν όλα στις τρεις απ’ τις 51
περιοχές. Έλεος! Έλεος! Όλα τα «αγνώστου» ήταν σε τρεις και αυτές είναι οι πιο µικρές περιοχές του χωριού· στα σύνορα µε
τον Κάβαλο; Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Λοιπόν, υπάρχει το πρόβληµα και δεν είναι… Είναι τα «αγνώστου», τα χαρακτηρισµένα
«αγνώστου», «τα ανεντόπιστα» και είναι και όσα δηλώσανε «αυτό είναι δικό µου» και αντί για το όνοµά σου ερχόταν
«αγνώστου». Είναι πολλές κατηγορίες. Ολ’ αυτά…
Πρόεδρος: Κάντε µας προτάσεις.
Σταµατέλος Νικόλαος: Θα τις ακούσεις τις προτάσεις…
Πρόεδρος: Ναι, αλλά δεν µπορούµε να το κάνουµε άλλο έτσι όµως.
Σταµατέλος Νικόλαος: Τι να κάνουµε άλλο έτσι;
Πρόεδρος: ∆εν µπορούµε να το κάνουµε άλλο έτσι.
Σταµατέλος Νικόλαος: Τόση ώρα…
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Πρόεδρος: Έχω τόσα άτοµα που περιµένουν εκεί.
Σταµατέλος Νικόλαος: Ναι, εντάξει, «έχεις τόσα άτοµα»…
Πρόεδρος: Έ βέβαια, νάτα περιµένουν…
Σταµατέλος Νικόλαος: Εµείς λοιπόν ξαναλέµε ότι είναι τέτοιο το πρόβληµα και απαιτούµε αυτά που λέει η ανακοίνωση µέσα,
να γίνουν δεκτά όλα αυτά, να προχωρήσουν οι διαδικασίες µε βάση τις προθεσµίες, γιατί όπως απέδειξε και ο προηγούµενος
οµιλητής· αυτά είναι και παράνοµα. ∆ηλαδή, βγαίνει ένα φιρµάνι και λέει: «20, τότε τελειώνουµε.» Τι πάει να πει «20 τότε
τελειώνουµε»; Τι είναι αυτό, δηλαδή επειδή µας δώσανε εντολές απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράµε και λέµε
«τελειώνουµε»; ∆εν κατάλαβα, τι θέλουµε να ικανοποιήσουµε; Τα «αγνώστου» να µετρηθούν όλα. Να υπάρξει µία σαφής,
αρκετή -έτσι- προσδιορισµένη περίοδος όπου θα γίνουν πρώτα η καταµέτρηση όλων όσων έχουµε στα χέρια µας και όσων
βγουν παράλληλα, τώρα ο άλλος άµα δεν έρχεται κ.λπ. αυτό τ’ αφήνουµε. Και για να γίνει η ανάρτηση όπου εκεί τυχόν
προβλήµατα µε το καταπάτηση ή ξέρω ‘γω το λάθος ή τούτο θα διαλευκανθούν. Γιατί να κολλάµε δηλαδή σε ένα τόσο πράγµα
που µπορεί να γίνει µία σκόπιµη ή µη σκόπιµη ενέργεια και να ακυρώνουµε όλη τη διαδικασία και να λέµε ότι «οι
Τσουκαλαδιώτες φταίνε.» Πως φταίµε; Κατηγορούµενοι είµαστε; Σας το ‘πα και την άλλη φορά, αυτή η κατά αντιπαράσταση εδώ
συζήτηση και εξέταση µας βάζει στη θέση του κατηγορούµενου, µόνο τέτοιοι δεν είµαστε, µόνο τέτοιοι δεν είµαστε και
κατηγορούµενοι και ξαναλέω και θα κλείσω µ’ αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι όλοι αυτοί που απ’ το 2005 και µετά· που κάνανε
µπάνιο στα Καµίνια και απαντούσαν ότι: «∆εν έχουν οι Τσουκαλάδες πρόβληµα» και όλα όσα ακολούθησαν µε την επίσκεψή
µας στο Κτηµατολόγιο· φταίνε µόνο αυτοί και οι ευθύνες είναι πολιτικές. Αν φάγανε στο πρώτο Κτηµατολόγιο οι τότε
Κυβερνήσεις ή οι παράγοντες ή οι όποιοι τα λεφτά και είχε επιβληθεί και πρόστιµο απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θυµάστε όλοι
καλά, τουλάχιστον εµείς οι µεγάλοι το θυµόµαστε, όλοι οι επόµενοι έχουν κι αυτοί τις ίδιες ευθύνες. ∆εν µπορείς να έχεις ένα
χωριό απ’ το ’97, απ’ το 2003 που πήγαν στο Υποθηκοφυλακείο µέχρι και σήµερα και να µην µπορεί κανένας να κάνει αυτή τη
δουλειά και είναι κι αλλού τα προβλήµατα.
Ένα τελευταίο, το ξέχασα, αυτό που λέµε, ότι µετά τις 31/12 δεν µπορούµε ούτε προσφυγή να κάνουµε, ούτε
δικαστικά. «Το ‘χες, το ‘χασες, έκλεισες τα µάτια σου, πάει.» Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Εµείς θα επιµείνουµε λοιπόν στο να
καταµετρηθεί και είναι ευθύνη της ‘Κτηµατολογίου’, είναι ευθύνη που τόσα χρόνια µατώσανε όλος ο κόσµος, τουλάχιστον αυτοί
που δεν έχουν, γιατί εκείνοι που έχουν δε µατώνουν οικονοµικά, δικηγόροι, µηχανικοί, δικαστήρια, τούτο, τ’ άλλο… Ποιος θα
τους πληρώσει αυτούς; Πως αποζηµιώνεται αυτή η ιστορία; Και δεν είναι µόνο το έξοδο µιας δίκης, είναι και η βλάβη που έχει
προκληθεί σε αρκετούς χωριανούς µας αλλά και σ’ άλλα χωριά, δεν είµαστε µόνο εµείς, όπου θέλοντας ο άλλος να κάνει κάτι, ο
τουρισµός, η µεγάλη αυτή -έτσι- άµαξα της ανάπτυξης…
Πρόεδρος: Κύριε Σταµατέλο, εγώ σας είπα να κάνετε τις προτάσεις σας, πρέπει να µιλήσουν όλοι, κάποτε πρέπει να
τελειώσουµε…
Σταµατέλος Νικόλαος: Ναι, θα µιλήσετε, µη φοβάσαι, είχαµε καλή κουβέντα σήµερα, αποπροσανατολιστική 100%. Λέω λοιπόν
ότι όλοι αυτοί έχουν πάθει και ζηµιές πολύ µεγάλες οικονοµικές, ο άλλος ήθελε να πουλήσει ένα χωράφι να χτίσει πέντε
δωµάτια, το λέω έτσι απλοϊκά και τόσα χρόνια δεν µπορεί. Από ποιον; Απ’ όλους τους Υπουργούς Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος, απ’ όλες τις διοίκησης, απ’ όλους τους Βουλευτές.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε κύριε Σταµατέλο, τελειώσαµε. Πάντως να ξέρετε ένα πράγµα, το «παραπλανεί το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο» εγώ δεν το δέχοµαι και να το πάρετε πίσω…
Σταµατέλος Νικόλαος: Η συζήτηση…
Πρόεδρος: (…) ούτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ούτε ο ∆ήµαρχος, ούτε ο κύριος Βουλευτής που παρίσταται, ούτε κανένας
∆ηµοτικός Σύµβουλος πιστεύω. Εγώ δεν παραπλάνησα κανέναν.
Σταµατέλος Νικόλαος: (…..Εκτός µικροφώνου……) Η διαδικασία ήταν παραπλανητική.
Πρόεδρος: Νοµίζετε ότι ήταν παραπλανητική. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε ερωτήσεις και να φτάσουµε στις 22:00 το
βράδυ να τελειώσουµε· κάντε όπως θέλετε... (.....ασαφείς παρεµβάσεις….)….∆ε µιλάω για εσάς, δε µιλάω για εσάς κύριε
Σταµατέλο.
Σταµατέλος Νικόλαος: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…….)…
Πρόεδρος: Ο κύριος Γράψας τα είπε όλα· που έπρεπε να µιλήσει πρώτος. Θα συνεχίσετε στις ερωτήσεις… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Και; Και;
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Ά, «και»;
Πρόεδρος: Κυρία Ρεκατσίνα, πείτε µου τις ερωτήσεις για να τελειώνουµε.
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω σε µία ερώτηση τρία πράγµατα: Έχοντας απ’ τις 1.700
δηλώσεις τις 1.700 λανθασµένες, γιατί δεν υπάρχουν όµοροι. Έχοντας χαθεί όλα τα αρχεία που αφορούσαν τους ∆ηµοτικούς
Περιφερειακούς δρόµους, αυτό είναι πρωτάκουστο βέβαια, στην εποχή του σήµερα να χαθεί αυτό το αρχείο και να µην υπάρχει
αντίγραφο. Πως είναι δυνατόν να κλείσει αυτό το Κτηµατολόγιο και να αναρτηθεί µ’ αυτές τις ελλείψεις. Τι κάνει ο ∆ήµος στην
περίπτωση αυτή και η Περιφέρεια και η Κτηµατική, για την περίπτωση των ∆ηµοτικών-Αγροτικών και λοιπών δρόµων; Και
βέβαια, αυτό που ζήτησε ο κύριος Βουλευτής, να ενηµερώσουµε εµείς τα χωριά τα οποία ουσιαστικά τίθενται εκτός προθεσµιών
κατά πέντε-έξι χρόνια το καθένα, δεν είναι δυνατόν να βγω εγώ ή η Ειρήνη ας πούµε και να πάµε στην Καρυά πόρτα-πόρτα:
«Ξέρετε, τρέξτε, πάτε δηλώστε γιατί δεν είναι µέχρι το 2026, είναι µέχρι το 2020.» Εποµένως, εδώ πρέπει να ληφθεί µία
απόφαση, να βγει µία ανακοίνωση, να δοθεί στους Προέδρους, να αναρτηθεί, να είναι ο κόσµος ενήµερος γι’ αυτές τις
τροποποιήσεις. Τίποτ’ άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Κύριε Μελά, έχετε ερώτηση; Ερώτηση.
Μελάς: Όταν ο όµορος είναι ο ∆ήµος, ποιος θα υπογράψει; Και αφού έχουν χαθεί τα στοιχεία -που είναι πρωτοφανές αυτό που
ακούστηκε- ποιος θα υπογράψει; Και αν θα υποβληθούν βέβαια και ποτέ τα στοιχεία για τους ∆ηµοτικούς δρόµους και τους
πρώην Κοινοτικούς. Το ένα είναι αυτό.
Η δεύτερη ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Βουλευτή. Οι κάτοικοι του νησιού χρησιδεσπόζουν στα κτήµατά τους.
Κανένας δεν πήγε να τινάξει τις ελιές κανενός αλλουνού, κανένας δεν πήγε σε άλλο χωράφι, µπορεί να υπάρχουν διαφορές στα
όρια, καταπατήσεις και το ένα και τ’ άλλο.
Πάνω σ’ αυτό που είπε ο κύριος Γράψας και στην ερµηνεία της εγκυκλίου, µπορεί να περάσει µε µία τροπολογία µία
πρόταση νόµου τέλος πάντων -όπως θέλετε πείτε τη εσείς- να συσταθεί µία Επιτροπή, διότι µερικούς µπορεί να µην µπορούµε
να τους βρούµε ή να είναι στο Εξωτερικό, µερικοί µπορεί να είναι κακοήθεις και να µη θέλουν να υπογράψουν. Μία Επιτροπή
που να παρίσταται οι παλιοί Πρόεδροι, οι αγροφύλακες… Τέλος πάντων, βάλτε µέσα όποιους θέλετε εσείς, αφού κάνουν έλεγχο
τίτλων (Ε9 και τα υπόλοιπα) και να υπογράφουν αντί αυτών; Για να λυθεί τέλος πάντων αυτό το πρόβληµα. Εάν υπάρξει µία
νοµοθετική πρωτοβουλία και µία νοµοθετική ρύθµιση, µία πρόταση νόµου -όπως θέλετε πείτε το εσείς- να συσταθεί µία
Επιτροπή, βάλτε όποιους θέλετε εσείς, να είναι όµως µέσα οι προηγούµενοι αγροφύλακες, οι προηγούµενοι Πρόεδροι των
Τοπικών Συµβουλίων των Κοινοτήτων, ώστε δε νοµίζω να πάει κανένας να βάλει µία ψεύτη υπογραφή όταν βλέπει τους
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χωριανούς τους απέναντί του στα µάτια και τους συναντάει στο δρόµο και στο καφενείο. Αυτό. Για την ερώτηση όµως, αν
µπορείτε να τη σηµειώσετε και ας απαντήσει όποιος θέλει.
(……ασαφής διάλογος…..)
Οµιλητής: Που να ξέρει όλη την περιοχή ο αγροφύλακας;
Μελάς: (……..)…
(……ασαφής διάλογος…..)
Πρόεδρος: Τελειώσαµε µε τις ερωτήσεις; Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Τι θα απαντήσετε, γι’
αυτό το θέµα; Απαντήστε.
(……ασαφής διάλογος……)
Μελάς: Είπα ότι σ’ αυτά τα αρχεία που χαθήκανε, όµορος είναι ο δρόµος, αν θα υπογράφει ο ∆ήµος, ποιος θα υπογράφει;
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Καταρχήν, αυτά τα αρχεία που χαθήκανε χωρίς να ξέρω για ποιο λόγο. Η
‘Κτηµατολόγιο’ δε µας τα έδωσε. Απευθυνθήκαµε στο ∆ήµο, το πρόβληµα µπορεί να λυθεί, το έχουµε κουβεντιάσει µε την
‘Κτηµατολόγιο’, στο βαθµό που είναι λέω, να περαστεί η ιδιοκτησία του δρόµου στον Ο.Τ.Α. είναι απλό, είτε είναι στον Ο.Τ.Α. β’
βαθµού που είναι οι δρόµοι οι επαρχιακοί ή είναι στον Ο.Τ.Α. τον πρωτοβάθµιο που είναι όλοι οι υπόλοιποι δρόµοι. Άρα, αυτό
µπορεί να λυθεί. Στις περιπτώσεις που είχαµε σε κάποια γεωτεµάχια παρουσία του ∆ήµου, λόγω του ότι έπρεπε να αλλαχτεί ο
δρόµος, έλεγε ο άλλος ότι ο δρόµος είναι λίγο πιο εδώ, λίγο πιο κει, παρίσταται ο αντίστοιχος πάρεδρος.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρησικτησία, θα συµφωνήσω µαζί σου, αλλά εγώ το είπα, είπα ότι η χρησικτησία
αποδεικνύεται µε κάποια πράγµατα: Ε9 υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απ’ το 1992, εµείς θέλουµε είκοσι χρόνια πριν. Μα δεν
τα φέρνουν. Εγώ το λέω ξανά, εφόσον έχετε έγγραφα χρησικτησίας φέρτε τα, καταθέστε τα, δεν είπε κανείς ποτέ ότι δε θα τα
λάβουµε υπόψιν, αλλά µπορώ να εµφανιστώ εγώ στους Τσουκαλάδες και να πω ότι έχω χρησικτησία; Μπορώ µ’ αυτή τη
λογική. Άλλο είναι λοιπόν να ξέρεις ότι υπάρχουν έγγραφα χρησικτησίας διότι πρέπει να τα αποδείξεις προς την ‘Κτηµατολόγιο’,
προς τους νοµικούς της ‘Κτηµατολόγιο’. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν είτε έγγραφα χρησικτησίας, Ε9, επιδοτήσεις… ∆εν
µπορεί να σου δίνει επιδότηση ο ΕΛ.Γ.Α., .Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το Τ.Α.Ο.Λ., ό,τι διάολο έχεις πάρει, δάνειο απ’ την τράπεζα·
οτιδήποτε υπάρχει που αποδεικνύει ότι κάποτε εσύ έκανες διακατοχικές πράξεις σ’ αυτό το πράγµα. Κατοχυρώστε λοιπόν την
ιδιοκτησία και να µη µιλάµε για άγνωστο, άγνωστο, άγνωστο, κάντε τη γνωστή. Ανεντόπιστο σήµερα δεν µπορεί να υπάρξει,
µόνο αν εσύ θέλεις να ‘ναι ανεντόπιστο. Πας και κάνεις ένα τοπογραφικό και µας δείχνεις που στο δαίµονα είναι αυτό το
πράγµα. ∆εν µπορεί να µιλάµε σήµερα για ανεντόπιστους.
Πρόεδρος: Τελειώσαµε; Τοποθετήσεις; Ο κύριος Τυπάλδος έχει το λόγο.
Τυπάλδος: Να µιλήσω καταρχήν σαν… Πρώτα µίλησα σαν ∆ηµοτικός Σύµβουλος, τώρα θα µιλήσω σαν Τσουκαλαδιώτης και
ξέροντας και όλο τον κόσµο απέναντι.
Κύριε Βουλευτά, αυτό που είπατε, ότι το Κτηµατολόγιο πάει να λύσει τις ιδιοκτησιακές διαφορές, αυτό µπορώ να σας
το διαβεβαιώσω κάθετα, ότι ιδιοκτησιακές διαφορές στους Τσουκαλάδες δεν υπάρχουν. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Είπατε
ότι πάµε να λύσουµε τις ιδιοκτησιακές διαφορές, στην τοποθέτηση την πρώτη. Ιδιοκτησιακές διαφορές στους Τσουκαλάδες δεν
υπάρχουν και ίσως, επειδή δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν οριοθετηµένα τα κτήµατα, τα γεωτεµάχια, και γι’ αυτό
δηµιουργήθηκε όλο αυτό το µπάχαλο.
Τώρα, σε εσάς έπεσε ο κλήρος µετά από πολλές προσπάθειες απ’ το 2003 (όπως είπε και ο Νίκος Σταµατέλος), τώρα
που ωρίµασαν και οι συνθήκες να λύσετε το πρόβληµα. Ωρίµασαν οι συνθήκες σε επίπεδο πολιτείας, δυστυχώς όµως το
Κτηµατολόγιο Α.Ε. δεν έχει ωριµάσει καθόλου. Όλες αυτές οι διαδικασίες -το είπε και ο κύριος Γληγόρης- παραπέµπουν σε
συνέδριο και τα αποτελέσµατα είναι χαοτικά. Στο στρατό, να µην το πω… Στο στρατό -να το πω κοµψά- µας λέγανε ότι «η
βλακεία είναι γένους θηλυκού (γεννάει).» Αυτό το πράγµα κάνει και το Κτηµατολόγιο. Το τεκµηρίωσε ο κύριος Γράψας, εγώ για
τη συµπύκνωση του χρόνου νωρίτερα είπα ότι πρέπει να συµπεριληφθούν όλα αυτά χωρίς τις υπογραφές των οµόρων, δεν
έκατσα να τ’ αναλύσω, το είπε ο κύριος Γράψας, πρέπει να συµπεριληφθούν. ∆ηλαδή, η οποιαδήποτε πηγή, αν αυτό είναι το
γεωτεµάχιο το υπό αµφισβήτηση και δίπλα είναι το δικό µου… Εγώ δεν υπογράφω, έλα όµως που έχω τίτλο, έχω τοπογραφικό
µε συντεταγµένες… Είναι µία πηγή που µπορεί να την πάρει ο µελετητής και να πάει να το τεκµηριώσει.
Θέλω να σας παρακαλέσω και σαν ∆ηµοτικός Σύµβουλος και εξ ονόµατος της ∆ηµοτικής Αρχής και εξ ονόµατος του
χωριού, η 31/12 του 2020 είναι πάρα-πάρα πολύ κοντά. Τα προβλήµατα έχουν πάρα-πάρα πολλές συνιστώσες τις οποίες ούτε
η ‘Κτηµατολόγιο’ παρόλη την εµπειρία της δεν τα έχει εντοπίσει, να δοθεί παράταση. Ο κόσµος -όπως σας είπα- το δέχτηκε
αυτό το πράγµα µε πολύ-πολύ µεγάλη ελπίδα και βρισκόµαστε σήµερα ο κόσµος να είναι εδώ και να εκφράζει την αγωνία ότι σε
δέκα µήνες µπορεί να χάσει περιουσίες. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Να διορθώσουµε ό,τι πρέπει να διορθωθούν.
Το τεκµηρίωσε ο κύριος Γράψας ότι πρέπει να γίνει αξιοποίηση όλων των πηγών και να πω όµως κι αυτό το οποίο
λένε οι συγχωριανοί µου εδώ πέρα, ότι δε δόθηκε η δέουσα -δεν το λέω για εσάς, εγώ έχω ενστάσεις για την ‘Κτηµατολόγιο
Α.Ε.’- σηµασία ότι πρέπει να είναι οι όµοροι. Εγώ λοιπόν όλο το καλοκαίρι στο χωριό συναντούσα: «-Που πας; -Πάω να
µετρήσω. -Και µε ποιον πας να µετρήσεις;» Τους αλβανούς ψάχνανε για να ξελογγώσουν τα όρια. ∆εν είπε κανείς είναι όµορος.
Αυτό θέλω να σας παρακαλέσω, να δοθεί παράταση, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ένα τελευταίο µόνο απέναντι στον κύριο
Σταµατέλο, ότι ο κύριος ∆ήµαρχος εδώ προκάλεσε τη συζήτηση αυτή και έφερε τον ίδιο το Βουλευτή, εµείς τι άλλο µπορούµε να
κάνουµε; Τον ίδιο το Βουλευτή να µας ενηµερώσει, αντί να είναι πάνω στο χωριό, στους Τσουκαλάδες ήρθε εδώ να µας
ενηµερώσει και να ενηµερωθούν και όλοι οι υπόλοιποι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Ευχαριστώ.
Αντιπρόεδρος: Θα ακολουθήσει το στάδιο των τοποθετήσεων απ’ τους επικεφαλής των παρατάξεων και θα προχωρήσουµε
και στα επόµενα θέµατα. Έχουµε την εντύπωση και την εκτίµηση ότι το θέµα… ∆εν εξαντλείται βέβαια το θέµα του
Κτηµατολογίου, αλλά το θέµα ελήφθη από πολλές οπτικές πλευρές και γωνίες και πιστεύουµε ότι όλοι γίνανε πιο σοφοί απ’
αυτό. Θα ακολουθήσει λοιπόν το στάδιο των τοποθετήσεων και θα κλείσει ο κύριος Βουλευτής και ο κύριος ∆ήµαρχος.
Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Επί της διαδικασίας, µέχρι να ξεκινήσει ο κύριος Σολδάτος…
Αντιπρόεδρος: Ναι, κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Καλά φέρατε το θέµα -όπως λέτε- στην ηµερήσια διάταξη ή οτιδήποτε άλλο και µε το Βουλευτή και γίναµε και
εµείς πιο σοφοί, απόφαση θα πάρουµε; Εδώ λέτε: «Συζήτηση-ενηµέρωση.» Θα πάρουµε κάποια απόφαση;
Αντιπρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, είστε έµπειρος αυτοδιοικητικός µε εµπειρία πιο πολύ από εµένα βέβαια. Το πρώτο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης λέει το εξής…
Γληγόρης Κων.: Εγώ ξέρω τι λέει, αλλά εισήγηση δεν είχα Πρόεδρε, ξέρω πολύ καλά τι λέει…
Αντιπρόεδρος: «Συζήτηση-ενηµέρωση σχετικά µε το Κτηµατολόγιο Τσουκαλάδων.» ∆ε λέει για απόφαση πουθενά, κάπου.
Γληγόρης Κων.: Το ξέρω. Εγώ «συζήτηση» ξέρω τι είναι, αλλά η εισήγηση που είχα είναι η εισήγηση της Επιτροπής…
Αντιπρόεδρος: Συζήτηση είναι…
Γληγόρης Κων.: Αυτή θα τη στηρίξουµε; Θα βγάλουµε κάποιο αποτέλεσµα σήµερα;
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Αντιπρόεδρος: Αν υποβληθεί αίτηµα θα εξεταστεί. Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Κύριε
Ροντογιάννη, είµαστε στο στάδιο των τοποθετήσεων, παρακαλώ. (…….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Κύριε Ροντογιάννη, δεν
είπα τέτοια πράγµατα. Μη βάζετε θέµατα τα οποία δεν ανέφερα…
(……ασαφής διάλογος…..)
Γληγόρης Κων.: Μη φύγετε Κώστα, µη φύγετε, θα πάρουµε απόφαση, άµα θέλουν ας µην πάρουν, µη φύγετε…
(…..ασαφής διάλογος…..)
Αντιπρόεδρος: Είµαστε στο στάδιο των τοποθετήσεων και παρακαλούµε, εάν θέλετε να ληφθεί απόφαση θα το φέρετε στο
Σώµα το έγγραφο της αποφάσεως σας, το σχέδιο της αποφάσεως σας. Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχηθώ κι εγώ σε όλους τους παρισταµένους, κύριε Βουλευτή, κύριε
∆ήµαρχε, κύριοι συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, φίλες, φίλοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να ‘ναι το 2020 µία χρονιά δηµιουργίας
και προκοπής για όλους και κυρίως να µας χαρίζει ο Θεός υγεία.
Πριν προχωρήσω σε µία πρόταση που έχω διαµορφώσει µε τους συνεργάτες µου, θα µου επιτρέψετε µόνο για 20-30
δευτερόλεπτα να πω το εξής: Επειδή οι φίλοι απ’ τους Τσουκαλάδες δικαιολογηµένα σε πολλές περιπτώσεις λένε ότι απ’ το
2000 κανένας δεν ασχολήθηκε, ήρθαν Βουλευτές, υπηρέτησαν τόσοι, άλλαξαν Υπουργοί κ.λπ., κ.λπ.. Θέλω να φρεσκάρω λίγο
τη µνήµη και να υπενθυµίσω ότι το 2009 ο οµιλών ως Βουλευτής ανταποκρινόµενος στα δεδοµένα που είχε δηµιουργήσει η
‘Κτηµατολόγιο Α.Ε.’ (τα αρνητικά δεδοµένα) στη Λευκάδα, ζήτησε να συµπεριληφθεί η Λευκάδα µεταξύ των τριών περιοχών
που είχαν ειδική µεταχείριση και µέσω αυτού του αιτήµατος στο οποίο υπήρξε ανταπόκριση απ’ την τότε Κυβέρνηση ιδρύθηκε
Κτηµατολογικό Γραφείο στη Λευκάδα (εδώ απέναντι ενοικιάστηκε το κτήριο), εξοπλίστηκε, προσλήφθηκαν πέντε άτοµα
προσωπικό εκ των οποίων τρεις ήταν Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, ένας Νοµικός και µία ∆ιοικητική Υπάλληλος, υπενθυµίζω
-για την οικονοµία της συζητήσεως- ότι επικεφαλής των µηχανικών ήταν ο κύριος Παύλος Καρύδης και η νοµικός ήταν η κυρία
Χόρτη. Αυτό το team ξεκίνησε να κάνει δουλειά, αλλά γίνανε εκλογές στη συνέχεια, χάθηκαν οι εκλογές απ’ την Κυβέρνηση
Καραµανλή, αδράνησε η διαδικασία και ένα χρόνο µετά αφού πληρώθηκαν πέντε -νοµίζω- ετήσιοι µισθοί, άρα πάνω από
100.000 συνολικά χρήµατα, αφού πληρώθηκαν 12 -ίσως και παραπάνω- µήνες ενοίκια και αφού πληρώθηκε και ο εξοπλισµός·
ολ’ αυτά πήγαν χαµένα και το θέµα ξεκίνησε ξανά απ’ την αρχή. Αυτά έκανε ο οµιλών ως Βουλευτής και νοµίζω ότι ο καθένας
από εµάς υποχρεούται έναντι των σχέσεων που έχει χτίσει µε τη Λευκαδίτικη κοινωνία αν µη τι άλλο να προασπίζει την
υστεροφηµία του.
Έρχοµαι τώρα στο δια ταύτα. Θέλω να πω κάτι, είµαι αλήθεια ότι µη έχοντας παρακολουθήσει την τελευταία τριετίατετραετία τα τεκταινόµενα σε επίπεδο κτηµατολόγησης, είχα αρκετές απορίες ακόµα και σήµερα που µπήκα µέσα, οι οποίες
νοµίζω λύθηκαν αρκετά. Ωστόσο, µετά την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κυρίου Γληγόρη, αλλά
και του Νοµικού Συµβούλου του ∆ηµάρχου κυρίου Γράψα, δηµιουργήθηκε µία σύγχυση και επειδή νοµίζω πως αναφέροµαι σε
έγκριτους νοµικούς των οποίων οι τοποθέτηση έρχεται σε περίπου ευθεία σύγκρουση απ’ τα όσα ακούσαµε απ’ το µελετητή,
τον αξιόλογο καθ’ όλα Πολιτικό Μηχανικό κύριο Μεσσήνη, εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα: Τελικώς, το 2020, 31/12 αποτελεί
καταληκτική ηµεροµηνία ή το λέει έτσι το Κτηµατολόγιο, µόνο για να το λέει; Οι νοµικοί µας είπαν ότι δεν υπάρχει αυτή η
ηµεροµηνία.
Το γεγονός ότι -όπως πληροφορήθηκε και µάλιστα διασταυρώθηκε αυτή η πληροφορία- το Κτηµατολόγιο δεν
προτίθεται να προχωρήσει στην ανάρτηση εκείνων των δηλώσεων, των περιουσιακών διεκδικήσεων στις οποίες δεν έχουν
υπογράψει οι όµοροι, είναι σύννοµο; ∆ηλαδή, δε θα πάει καν στην Επιτροπή Αµφισβήτησης κύριε Γληγόρη, είναι σύννοµο ή
είναι κάτι που το κάνει πάλι από µόνο του και δε δίνει λογαριασµό, µόνο του χτίζει νόµους χωρίς να στηρίζεται σε συγκεκριµένη
νοµοθεσία; Αυτά τα δύο πράγµατα λοιπόν πρέπει να αποσαφηνιστούν. Τι είναι αυτό που ισχύει; Ισχύει η άποψη του
Κτηµατολογίου ή ισχύει η άποψη των έγκριτων νοµικών στους οποίους αναφέρθηκα νωρίτερα και ειρήσθω εν παρόδω να πω
και να υπενθυµίσω αυτό -να τονίσω ξανά- που είπε ο κύριος Γράψας, ότι: Η Λευκάδα σε νοµικό επίπεδο έχει εξαιρετικά µεγάλη
εµπειρία και µάλιστα οι αποφάσεις των δικαστηρίων της Λευκάδας επειδή ήταν πολύ οξυµένα τα προβλήµατα τα συγκεκριµένα,
τα κτηµατολογικά στη Λευκάδα, αποτελούν και προποµπό νοµοθεσίας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι αποφάσεις -όπως ξέρετεαποτελούν νοµολογία, άρα οι άνθρωποι αυτοί είναι γνώστες.
Τι προτείνω λοιπόν µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, κύριε Βουλευτά, έχετε να επιλέξετε, και το λέω ως διατελέσας
Βουλευτής κατά το παρελθόν, όλες οι ενέργειες που έχετε κάνει -για να µη σας αδικώ καθόλου- είναι εξαιρετικά χρήσιµες και
πραγµατικά θέλω να διατυπώσω την ευαρέσκεια µου για το γεγονός ότι ασχοληθήκατε εξαιρετικώς ενεργά για τα θέµατα στα
οποία σήµερα συνεδριάζουµε. Ωστόσο, θεωρώ ότι είτε όχι µια απλή ερώτηση, µία επίκαιρη ερώτηση και για να εξηγούµαι προς
τους παρόντες αλλά και τους ακροατές µας και τους θεατές (µιας και έχουµε τηλεόραση εδώ) «τι σηµαίνει επίκαιρη ερώτηση;»
Σηµαίνει ότι προσκοµίζεται η ερώτηση στο Κοινοβούλιο, απευθύνεται σε Υπουργό και είναι υποχρεωµένος ο Υπουργός να
απαντήσει εντός αιθούσης. Τη διατυπώνει προφορικά ο ερωτών Βουλευτής την επίκαιρη ερώτηση και απαντά ο Υπουργός ή ο
Υφυπουργός επί της ερωτήσεως ζωντανά. ∆ηλαδή, δε δίνει ένα χαρτί ασαφές και ένα χαρτί το οποίο παραπέµπει και το οποίο
δεν καταλήγει πουθενά, είναι υποχρεωµένος να δώσει απάντηση. Η µια οδός που έχετε λοιπόν είναι να κάνετε µία επίκαιρη και
να πάρουµε µία απάντηση στο τι ισχύει. Ισχύει η άποψή του Κτηµατολογίου; Ισχύει όλος αυτός ο κυκεώνας που καλούνται οι
κάτοικοι και οι δηµότες της Λευκάδας κατά προέκταση, κατ’ επέκταση να ανταποκριθούν ή ισχύει αυτά που είπανε οι νοµικοί
µας νωρίτερα; Αν δε θέλετε να ακούσετε αυτή τη διαδικασία, να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει και ένας δεύτερος
δρόµος. Να συσταθεί µία µικρή τριµελής Επιτροπή την οποία θα αποτελούν: Ο κύριος Γράψας ο οποίος κατέχει το θέµα αρκετά
και ο οποίος είναι νοµικός Σύµβουλος αυτή τη στιγµή του ∆ηµάρχου (έχει ιδιότητα), ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης ο οποίος
είναι Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο οποίος επίσης έχει γνώση εξ ιδιότητος λόγω του αξιώµατός του µέσα στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο και ένας εκπρόσωπος που θα ορίσει ο ∆ικηγορικός Σύµβουλος και να ζητήσετε µία συνάντηση µε τους
Νοµικούς Συµβούλους του κυρίου Χατζηδάκη να αποσαφηνιστεί επιτέλους το θέµα. Να κατατεθεί ο ισχυρισµός των
συγκεκριµένων νοµικών, δε χρειαζόµαστε να πάµε µε λεωφορεία στην Αθήνα, να δούµε τι ισχύει τελικά; Θα πειστούν να
επικαλεστούν συγκεκριµένη νοµολογία ότι: «Το Κτηµατολόγιο καλώς πράττει» και άρα εδώ τίθεται θέµα κακής νοµολογίας,
κακής νοµοθεσίας ή δεν πράττει καλώς. Αυτά που λέω τώρα µπορεί να τελειώσουν στο προσεχές δεκαήµερο και µετά απ’ το
δεκαήµερο να επαναξιολογήσουµε τις απαντήσεις και το δρόµο που έχει να ακολουθηθεί και να ακολουθήσουµε αυτό που
πρέπει να κάνουµε. Αυτό είναι που προτείνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούµε τον κύριο Σολδάτο. Να πούµε το εξής: Ο Πρόεδρος των Τσουκαλάδων είναι εδώ; (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Θα µιλήσει και ο κύριος Βεργίνης. Θα παρακαλούσαµε το εξής: Θα τοποθετηθεί ο κύριος ∆ρακονταειδής, και
το έγγραφο, κύριε Πρόεδρε, να συµπυκνώσετε τα αιτήµατα ούτως ώστε να αποτελέσει και µία βάση συζητήσεως… (….ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Τα αιτήµατα στο… Μάλιστα, ναι. Λέω, µήπως θέλει και ο Πρόεδρος, εντάξει.
Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Καταρχήν, κι εγώ επειδή παίρνω τώρα ουσιαστικά το λόγο γιατί τ’ άλλα ήταν διαδικαστικά ζητήµατα, θέλω να
ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, και σε εµάς και στους συµπολίτες µας µε υγεία, δηµιουργικότητα, χαµόγελο και κυρίως διάθεση
να λύνουµε ζητήµατα -η ευχή είναι προς τα εµάς κυρίως- και όχι να κάνουµε κουβέντα για την κουβέντα, δηλαδή εύχοµαι να
γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί.
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Μπαίνοντας στην ουσία θέλω να ξεκαθαρίσω δύο-τρία θέµατα που κατά τη γνώµη µου είναι σοβαρά, γιατί εδώ η
διαδικασία που παρακολουθήσαµε ήταν µία διαδικασία που προφανώς µπορεί να βοήθησε ορισµένους συναδέλφους να
µάθουν µερικά πραγµατάκια παραπάνω για όλη αυτή την ιστορία, προφανώς όµως δεν είναι µία διαδικασία που την κάναµε για
να την κάνουµε, αλλά είναι µία διαδικασία που πρέπει να παραχθούν αποτελέσµατα. Θέλω ένα λεπτό για να κάνω µία
αναδροµή, να µου επιτρέψετε να πω όχι µε ιστορικούς όρους, αλλά επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάθαµε τώρα πολιτική
αµνησία σ’ αυτό τον τόπο. Στο ζήτηµα του Κτηµατολογίου όχι στη Λευκάδα φυσικά, αλλά στην Ελλάδα, είχαµε πολλών ειδών
πάρτι. Είχαµε πάρτι πολιτικό, είχαµε πάρτι οικονοµικό και άλλες µορφές (δεν έχω το χρόνο να το αναπτύξω). Υπάρχει κανένας
σ’ αυτή την αίθουσα που νοµίζει ότι δεν είχαµε κάτι τέτοιο; Είναι πολύ προφανές ότι όλα τα τελευταία στοιχεία που είχαν δοθεί
στη δηµοσιότητα, τα πρόστιµα τα διάφορα -ειπώθηκαν και από κάποιους συναδέλφους- όλα αυτά τα χρόνια (τα πρόστιµα που
µας επιβλήθηκαν λέω ως χώρα, δεν εννοώ τα πρόστιµα σε πολίτες) αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ένα απ’ τα πιο
χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι και η Λευκάδα. Εγώ δεν αµφισβητώ την προσπάθεια των συναδέλφων, τοπικών
παραγόντων, Βουλευτών, αιρετών κ.λπ. που διαχρονικά ενδιαφέρθηκαν για το πρόβληµα. Ποτέ δεν το έκανα και φυσικά δεν
πρόκειται να το κάνω και τώρα. Εγώ δεν πρόκειται να πω βέβαια ποιες ενέργειες έκανα ως ∆ήµαρχος για όλη αυτή την ιστορία,
απλά θέλω να θυµίσω το ζήτηµα της επανακαταµέτρησης µε κύρια αιχµή της λύσης του προβλήµατος νοµίζω την κινητοποίηση
των πολιτών και κυρίως των Τσουκαλαδιωτών -για να είµαστε πιο ακριβείς, γιατί απ’ τις άλλες ∆ηµοτικές Ενότητες δεν υπήρξε
έντονη κινητοποίηση, για να είµαστε σαφείς και καθαροί- δόθηκε µία λύση και προκηρύχθηκε ένας διαγωνισµός το ’16, ήταν µία
λύση στη σωστή κατεύθυνση. ∆ε θέλω εγώ τώρα να πω για το Σταθάκη και το Τσιρώνη, γιατί θα µου πούνε ότι είµαι µε το
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ευλογώ τα γένια µου, δε µε απασχολεί… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ναι, εντάξει, δόθηκε αυτή η λύση, ήταν
µία ικανοποιητική λύση. Είχε αδυναµίες; Είχε. Φυσικά και είχε αδυναµίες. Προσπαθήσαµε να τις αµβλύνουµε στις συνεχείς
επαφές που είχαµε µε τους Υπουργούς (ούτε και ξέρω πόσες έχω κάνει); Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτηµα.
Εγώ λοιπόν νοµίζω ότι από εδώ πρέπει να βγούµε και πιο σοφοί φυσικά, αλλά πρέπει να βγούµε µε απόφαση, διότι το
πρόβληµα φυσικά στην ανάλυσή του είναι και νοµικό και τεχνικό, αλλά η απόφαση αυτού του οργάνου δεν µπορεί να είναι ούτε
νοµική, ούτε τεχνική, πρέπει να είναι πολιτική. Εποµένως, και χαίροµαι που µε ακούν και όλοι οι συνάδελφοι απέναντι, µήπως η
κάµερα µπορεί να δείξει παρεµπιπτόντως; Αυτό το λέω για το άδικο της διαδικασίας, για το µη σωστό µάλλον της διαδικασίας,
αυτή είναι η εικόνα συνάδελφοι… (….ασαφείς παρεµβάσεις….) ….Αυτή είναι η εικόνα λέω τώρα, δε θέλω δικαιολογίες, δε θέλω
δικαιολογίες, προφανώς κάποιος θα πάει και τουαλέτα, αλλά δεν αναφέροµαι σ’ αυτό, τώρα αυτή είναι η εικόνα, εντάξει…
Αντιπρόεδρος: Συνεχίστε κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Προσέξτε τώρα. Εγώ λοιπόν επειδή θεωρώ ότι το ζήτηµα είναι πολιτικό, πρέπει να πάµε σε µία πολιτική
απόφαση. Η µία κατεύθυνσή της -την οποία θα περιγράψω µε σαφήνεια αυτή την απόφαση- θα πρέπει -δηλαδή το όργανο- το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να πει ότι: Εγώ ως… Τα λέω τώρα χοντροκοµµένα, εµείς θα τα βάλουµε βεβαίως στο χαρτί, µπορούµε
όλοι να συµφωνήσουµε να τα βάλουµε πολύ-πολύ συγκεκριµένα και σαφή. Τι ζητάµε; Ζητάµε νοµοθετική πρωτοβουλία σε δύο
ζητήµατα. Το πρώτο ζήτηµα είναι: Αν αυτό λυθεί (πως το λένε) µε τις διευκρινίσεις, έβαλε ο κύριος Γράψας, το βάζουν κι άλλοι
κύριε Γράψα, εννοώ εκτός Λευκάδας, το ‘χα ακούσει δηλαδή και από άλλο συνάδελφό σας νοµικό αυτό. Εµείς µην µπούµε στη
λογική της διευκρίνησης, εµείς θέλουµε µε σαφήνεια -άµα θέλουν το περνάνε µε µία τροπολογία στο δευτερόλεπτο- να δοθεί
παράταση ως προς την καταλυτική ηµεροµηνία του Κτηµατολογίου -προσέξτε, δεν είµαι οπαδός της απείρου παρατάσεως- η
οποία να είναι συγκεκριµένη, σαφής, εγώ θα την προσδιόριζα µε βάση την εµπειρία που συσσώρευσα όλα αυτά τα χρόνια που
ασχολούµαι κι εγώ µ’ αυτό το ζήτηµα, το λιγότερο δύο ετών, δηλαδή το «τέλος ’20» να γίνει «τέλος ’22», αυτή και να είναι ενιαία.
Να αφορά δηλαδή η παράταση αυτή όλες τις Ενότητες και στους ίδιους χρόνους. Αυτό είναι το ένα αίτηµα που ως πολιτική
απόφαση πρέπει να πάρουµε. Το δεύτερο και το σοβαρότερο αφορά αυτό το περίφηµο ζήτηµα των οµόρων. Κοιτάξτε, λύση
υπάρχει στο ζήτηµα, αλλά απαιτείται -επαναλαµβάνω- πολιτική βούληση. Π.χ. ο κύρος Μεσσήνης είπε ένα παράδειγµα λύσης
στη Χίο (στη Χίο νοµίζω την είπες ∆ιονύση;).
Εγώ λοιπόν τι λέω; Προτείνω να υιοθετήσουµε ως δεύτερο σηµείο -µετά το πρώτο που είπα- ότι: Το ζήτηµα των
οµόρων µπορεί να λυθεί µε… Κι αυτό µπορεί να ψηφιστεί, είναι στα πλαίσια του Κτηµατολογίου και του υπάρχοντος νόµου,
αλλά δεν έρχεται σε αντίφαση και δεν πρόκειται και κανένας να πει και κουβέντα κατά τη γνώµη µου απ’ άλλες περιοχές. Να
δοθεί η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και µέσω των ενδεχόµενων ενστάσεων που θα µπορούν να υποβάλλουν
αυτοί οι οποίοι δε συµφωνούν µε τη συγκεκριµένη ανάρτηση. Το ένα σηµείο.
Το δεύτερο σηµείο, ως προς τους οµόρους, είναι η αξιοποίηση και αυτό επαναλαµβάνω για να γίνει πιο σαφές, και ο
κάθε µελετητής και ο κύριος Μεσσήνης στη συγκεκριµένη περίπτωση για να του είναι απολύτως καθαρό, να γίνει αξιοποίηση
όλων των πηγών όπως για παράδειγµα αν εγώ έχω έναν τίτλο δεκαπέντε χρόνια· που λέει ότι «αυτό εδώ µέσα είναι δικό µου»
και έχω έναν τίτλο είκοσι χρόνια, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, ποιους όµορους; Αυτό το πράγµα τι είναι; ∆εν αποτελεί τίτλο; Να
µη πηγή, λέω ένα παράδειγµα πηγής, υπάρχουν κι άλλες, δε θα τις αναλύσω, δεν έχω χρόνο, θα µε φάει ο Πρόεδρος. Άρα, ως
προς τα δύο αυτά σηµεία η πολιτική µας απόφαση να είναι (το επαναλαµβάνω µε τίτλο): «Νοµοθετική ρύθµιση εδώ και τώρα
που θα ρυθµίζει πρώτον -επαναλαµβάνω- το ζήτηµα της παράτασης το λιγότερο διετή για το οριστικό κλείσιµο του
Κτηµατολογίου και δεύτερον, το ζήτηµα των οµόρων (όπως το περιέγραψα, θα τα βρούµε στις φράσεις, µην έχετε καµία
ανησυχία, δηλαδή στο κείµενο το τελικό, εµένα η ουσία µε ενδιαφέρει).
Θέλω να βάλω και άλλα δύο ζητηµατάκια. Αυτό είναι η νοµοθετική λύση που πρέπει να δοθεί απ’ τη µεριά της
πολιτείας, υπάρχουν όµως κι άλλα σηµεία τα οποία µας αφορούν και εµάς λίγο πιο συγκεκριµένα και λέω ως -ας το πω- τρίτο
σηµείο ότι: Υπάρχει ένα θέµα µε τα «αγνώστου». Εµείς λοιπόν µπορούµε και πρέπει να απαιτήσουµε τα χαρακτηρισµένα µε
ευθύνη του Κτηµατολογίου, γιατί στη µεγάλη πλειοψηφία, στη συντριπτική των περιπτώσεων είναι µε ευθύνη του
Κτηµατολογίου τα αγνώστου, όχι πως οι πολίτες δεν έχουν κι αυτοί τις δικές τους ευθύνες, εγώ θέλω να τα πω, να είµαι σαφής,
και πολίτες έχουν τις δικές τους ευθύνες, όµως τα περισσότερα απ’ αυτά τα χαρακτηρισµένα ως «αγνώστου» είναι µε ευθύνη
του Κτηµατολογίου. Αυτά τα χαρακτηρισµένα µε ευθύνη του Κτηµατολογίου εµείς ζητάµε να συµπεριληφθούν σε
επανακαταµέτρηση η οποία θα είναι µε καινούργια σύµβαση που θα υπογραφεί µε το µελετητή, µπορεί να γίνει µε
συµπληρωµατική, δε ξέρω, ας τα βρουν, δική τους δουλειά είναι. Άρα, να λύσουµε και το ζήτηµα των «αγνώστου.»
Τέταρτο σηµείο. Να δοθεί, κύριε Βουλευτά, µερικών µηνών παράταση για την ολοκλήρωση της επανακαταµέτρησης
που αφορά αυτές τις περιοχές και τελευταίο σηµείο αφορά το ζήτηµα των άλλων Ενοτήτων που εδώ έχουµε σοβαρό πρόβληµα
γιατί τα λάθη πλην Απόλπαινας, αν δείτε -νοµίζω κάποιος τα διάβασε, νοµίζω ο κύριος Βουλευτής- 49 στις 51 Ενότητες των
Τσουκαλάδων, η δεύτερη περιοχή που έχει πρόβληµα είναι η Απόλπαινα µε 17 ή 18, ή 17 ή 18, η δεύτερη σε σοβαρότητα
εννοώ περιοχή. Προσέξτε… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Η Απόλπαινα έχει, ναι, ναι. Τ’ άλλα µέρη που ειπώθηκαν έχουν
πολύ-πολύ µικρότερα ζητήµατα. Να βρεθεί λοιπόν και αυτό είναι το τελευταίο σηµείο και κλείνω, να δοθεί η δυνατότητα και
νοµοθετικά µπορεί να βρεθεί η φόρµουλα µέσω καινούργιας σύµβασης, συµπληρωµατικής σύµβασης µε τον όποιο µελετητή,
εγώ δε λέω τον κύριο Μεσσήνη, ας κάνει όποια διαδικασία θέλει το Κτηµατολόγιο, να µπορέσουν να εντοπιστούν και στις
υπόλοιπες έξι-εφτά περιοχές που υπάρχουν ακόµη στη Λευκάδα, Σφακιώτες κ.λπ. και να λυθεί το ζήτηµα. Μ’ αυτό το πακέτο
των πέντε σηµείων… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Τα ξέρω, ξέρω τι είναι, ρε Θανάση µου, λες να µη ξέρω; Εγώ λέω κάτι
άλλο όµως το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή υπάρχει ένα ζήτηµα που αφορά το 30% µε τα λάθη κ.λπ. και επειδή στις
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περιοχές αυτές υπάρχουν, τα λάθη είναι σαφέστατα λιγότερα σε σχέση και µε το 30% των Τσουκαλάδων κ.λπ., θέλω να είναι
απολύτως σαφές ούτως ώστε και σ’ αυτές τις περιοχές όσα µπορούν να διορθωθούν, γιατί έχουν ευθύνη και οι πολίτες, άµα ο
πολίτης δε θέλει να πάει ας µην πάει. Να µπορέσουµε δηλαδή µ’ αυτά τα πέντε σηµεία να πιάσουµε, τα οποία είναι ρεαλιστικά,
δεν είναι… Πως το λένε…; ∆εν πατάνε στη σφαίρα του ιδεατού. Μπορούµε ως πολιτική απόφαση µ’ αυτά τα πέντε σηµεία να
την πάρουµε αυτή την απόφαση και να εκφράσουµε και τη βούληση των πολιτών… Και ταυτόχρονα κάνω και µία τελευταία
έκκληση. Ακούστε, ακόµα και αν την πάρουµε αυτή την απόφαση, ακόµα και αν αυτά υλοποιηθούν, θα εξακολουθεί να υπάρχει
ένα ζήτηµα, ποιο; Η βούληση των πολιτών, να θέλουν δηλαδή να λύσουν και οι ίδιοι τα προβλήµατά τους, γιατί κατά τη γνώµη
µου -και να µου επιτραπεί να το πω αυτό- µερικοί πολίτες µπορεί να είναι η µειοψηφία, αν ήταν δυνατόν να τα πάρεις, να πας
µέσα στο σπίτι, να τους τα µετρήσεις κ.λπ. και να µην κάνουν και τίποτα· θα το επιθυµούσαν. Έ, δεν µπορεί να γίνει όµως έτσι.
Θα πρέπει δηλαδή και σ’ αυτό καλώ και την Επιτροπή Αγώνα και νοµίζω ότι έχει συµβάλλει αλλά να συµβάλλει κι άλλο,
περαιτέρω, να ενηµερωθούν όσοι το δυνατόν περισσότεροι και να καταλάβουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθεί και η
περιουσία τους µε απρόβλεπτες συνέπειες φυσικά για όλους.
Εγώ µ’ αυτές τις προτάσεις θεωρώ ότι αυτό µπορεί να αποτελέσει ένα κοινό πλαίσιο όλων των παρατάξεων και να
συγκλίνουµε σε ένα οµόφωνο πράγµα το οποίο πραγµατικά θα είναι και ένα ισχυρό χαρτί και στα χέρια του κυρίου ∆ηµάρχου
και του Βουλευτή και των όποιων άλλων θεσµικών εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρονται γι’ αυτή την ιστορία.
Αντιπρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Μετά και πριν τον κύριο Βερροιώτη θα δοθεί ο λόγος για 5
λεπτά στον κύριο Βεργίνη Απόστολο, ο οποίος θα κάνουµε µία (.) του Κανονισµού, διότι είναι άνθρωπος που γνωρίζει και τα
θέµατα του Κτηµατολογίου και θα ήταν απ’ την πλευρά µας άδικο να µην τον ακούσουµε. Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος έχει
το λόγο. ….Κύριε Βουλευτά, θέλετε να κάνουµε µία διακοπή;
Γληγόρης Κων.: ∆ε µε πειράζει εµένα, ας φύγει ο κύριος Βουλευτής, τι; (…)…
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): ∆ε φεύγω, δε φεύγω.
Γληγόρης Κων.: Τι µας ζητήσανε, αγαπητοί συνάδελφοι, η λαϊκή συνέλευση Τσουκαλάδων; Τι ζήτησε στις 22-23 του µήνα
(πότε είχαν έρθει);
Αντιπρόεδρος: Συγγνώµη, τώρα αισθάνοµαι άσχηµα διότι µπορεί ο άνθρωπος να ήθελε να πάει τουαλέτα, να κάνουµε µία
διακοπή δίλεπτη-τρίλεπτη, µία τρίλεπτη διακοπή. Απ’ την έναρξη της διαδικασίας δεν έχει φύγει…
Γληγόρης Κων.: Εγώ δε θέλω να µε ακούσει ο κύριος Βουλευτής…
Αντιπρόεδρος: Μία τρίλεπτη διακοπή…
Γληγόρης Κων.: Εγώ δε θέλω να µε ακούσει ο κύριος Βουλευτής, δεν έχω πρόβληµα κανένα… Λοιπόν…
(…….ασαφής διάλογος…….)
(∆ιακοπή 5 λεπτών)
Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να προσέλθετε στις θέσεις σας να συνεχίσουµε. Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ξεκίνησα να λέω ότι πριν είκοσι µέρες εδώ στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε µία διαδικασία εκτός
ηµερήσιας διάταξης ήρθε η Επιτροπή Αγώνα Κτηµατολογίου Τσουκαλάδων µε τον Πρόεδρο µε ένα ψήφισµα και τι ζητήσανε
από εµάς; (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Σε εκτός ηµερήσιας διάταξης, το είπα, ναι, είπα σε εκτός ηµερήσιας διάταξης, ήταν
κάτι το οποίο είχε γίνει την Κυριακή, το προηγούµενο βράδυ είχαν κάνει λαϊκή συνέλευση -αν θυµάµαι καλά- την Κυριακή και
ήρθαν την επόµενη µέρα εδώ µε µία καταγγελία να το πούµε, ένα ∆ελτίο Τύπου, µία ανακοίνωση, το αίτηµά τους ήταν ένα: «Να
σταµατήσει εδώ και τώρα ο εµπαιγµός, ο εµπαιγµός πάνω από είκοσι χρόνια, πέραν της εικοσαετίας.» Εµείς λοιπόν δε
δεχτήκαµε να συζητήσουµε πάνω στα αιτήµατα των Τσουκαλαδιωτών και ήρθε το θέµα είκοσι µέρες αργότερα σε τακτική
συνεδρίαση χωρίς να έχουµε εισήγηση, µόνο και µόνο… ∆ηλαδή, χωρίς να ξέρουµε αν θα ψηφίσουµε, αν θα καταλήξουµε σε
ψηφοφορία τουλάχιστον απ’ τη µεριάς της ∆ηµοτικής Αρχής, γιατί εµείς -το ξεκαθαρίζω από τώρα κύριε Πρόεδρε- το ψήφισµα
που έχει καταθέσει η Επιτροπή εµείς το θέτουµε σε ψηφοφορία όπως είναι. (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Εντάξει, µπορεί να
µην την άκουσα γιατί ήταν και πριν τρεις ώρες, τι να πω, ξέρω ‘γω; ….Τέσσερις ώρες. Και ήρθαµε εδώ και για άλλη µια φορά
είναι εκπληκτικό, αλλά αυτή τη φορά σε υπερβολικό -θα έλεγα- βαθµό, ακούσαµε ότι και πάλι φταίνε ποιοι; Οι δηµότες, οι
Τσουκαλαδιώτες φταίνε και πάλι. Τ’ ακούσαµε απ’ τον Αντιδήµαρχο, τ’ ακούσαµε απ’ τον Εντεταλµένο Σύµβουλο εκεί
(Τσουκαλαδιώτη), τ’ ακούσαµε απ’ τον κύριο Βουλευτή που λέει: «Τελειώνετε παιδιά, γιατί όπως προλάβει πρόλαβε.»
«Επαναστατική γυµναστική» ακούσαµε από εσάς κύριε ∆ήµαρχε, γιατί; Για έναν εµπαιγµό είκοσι ετών και είναι λογικό ότι όταν και το λέω ξεκάθαρα- έχουµε τέτοια θέµατα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όταν κάποιον τον κοροϊδεύεις είκοσι χρόνια, είναι λογικό
να αντιδρά κάποιες φορές, να βγει και εκτός των ορίων και να υψώσει τη φωνή. Γιατί; Γιατί ακούσαµε απ’ τον κύριο Βουλευτή να
λέει ότι: «Ζητήσατε δεκαπέντε µέρες παράταση και σας έδωσα δύο µήνες.» Όταν, κύριε Βουλευτά, κύριε Καββαδά, ο ανάδοχος
ξεκίνησε τις µετρήσεις δέκα µήνες αργότερα. Εµείς λέµε στους δηµότες ότι σας κάνω και χάρη που σας δίνω δεκαπέντε µέρες
παράταση που µου ζητήσατε δύο µήνες, ενώ η σύµβαση είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του ’18 και οι µετρήσεις ξεκινήσανε τον
Απρίλη του ’18, γιατί; (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)…..Του ’19, συγγνώµη. Γιατί -λέει- δεν είχαν ακίνητο, «δεν είχαµε ακίνητο
για να ξεκινήσει η διαδικασία.» ∆ε θα µπω στην ιστορία προ δεκαµήνου, πέρασε αυτό, έφυγε, για τα ακίνητα και για τα (.), και
µας είπε και ο κύριος Βουλευτής επίσης ότι λήγει το Κτηµατολόγιο 31/12 του ’20, ότι πρέπει να τελειώσει κάποτε. Κύριε
Καββαδά, αυτά τα λέτε τώρα που είστε κυβερνητικός Βουλευτής, παλιότερα θα ερχόσασταν εδώ και θα… Μας είπατε, το είπατε
τόσο απλά γιατί πρέπει να τελειώσει -λέει- κάποτε αυτή η διαδικασία. Τι να τελειώσει; Το 2026 το κάναµε 2020; Το 2024 το
κάναµε 2020; Αυτό έπρεπε να τελειώσει; Ότι πρέπει να τελειώσει το Κτηµατολόγιο· να συµφωνήσουµε όλοι ότι πρέπει να
τελειώσει, αλλά να τελειώσει σωστά, όχι απλώς να τελειώσει επειδή έχει έρθει µία γραµµή ότι 31/12 του ’20 ό,τι έχει
κτηµατογραφηθεί κτηµατογραφήθηκε απ’ τα παλιά και έκλεισε. Μπαίνει θέµα τώρα, το βασικό, της οµορότητας. Κύριε Γράψα,
έτσι είναι, όπως το διαβάσατε, αλλά ξέρετε τι συµβαίνει σ’ αυτή την περίπτωση; Ο νόµος, η εγκύκλιος ή οτιδήποτε µπορεί να τ’
αναφέρει, αλλά αυτό θα έπρεπε να ήταν στο 5% των περιπτώσεων και το 95 ο κανόνας να υπάρχουν οι υπογραφές, το
ανάποδο δηλαδή, και στο 5% των περιπτώσεων θα έπρεπε να υπάρχει µία διαφωνία και να πει ότι διαφωνώ εδώ πέρα ο
όµορος ή µεταξύ τους, αυτό δεν το λέει, είναι όπως… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….) ….Ούτε ποσόστωση έχει. Απλώς εδώ πέρα
έχουµε, το βάζω εγώ µε νούµερα γιατί αυτό που ακούσαµε είναι ότι το 95% είναι εκτός και το 5% είναι εντός, ενώ θα έπρεπε να
ήταν το ανάποδο, δηλαδή να υπήρχαν οι διαφορές, γιατί οι Τσουκαλαδιώτες και τίτλους είχαν και τα πάντα είχαν, αλλά οι τίτλοι
χαθήκαν µέσα στο Κτηµατολόγιο. Ένα άλλο θέµα πολύ βασικό στη σηµερινή κουβέντα, το οποίο επαναλαµβάνω χρόνια εδώ
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και στις λαϊκές συνελεύσεις στους Τσουκαλάδες και οπουδήποτε βρεθώ, είναι πολύ βασικό το ότι
χάθηκαν -το λέµε τόσο εύκολα- οι αιτήσεις της δηµοτικής περιουσίας. Γιατί, αν έµπαινε ο ανάδοχος κύριος Μεσσήνης στη
διαδικασία να αποτυπώσει µονοπάτια… ∆ηλαδή, κύριε Μεσσήνη, εσείς έχετε το 100% το σύνολο της ∆ηµοτικής Ενότητας, έτσι;
Ωραία. Ποιος πρέπει να σας υποδείξει τα µονοπάτια; Ο ∆ήµος δεν είναι αυτός που θα έπρεπε; Η Τεχνική Υπηρεσία; Ο
Πρόεδρος; Για εµένα είναι ο ∆ήµος, η Τεχνική Υπηρεσία, η Πολεοδοµία, σε συνεργασία βέβαια µε τον Πρόεδρο. ∆ηλαδή, κύριε
Βουλευτή, κύριε Καββαδά, µας λέτε τώρα, ότι σε ένα µήνα λήγει, µας δώσατε δύο µήνες και ο ∆ήµος δεν έχει κάνει ούτε µία
διόρθωση ούτε αγροτικής οδοποιίας, ούτε δηµοτικής οδοποιίας, ούτε µονοπατιού, έτσι ώστε τι θα γίνει µ’ αυτό; (το φωνάζω
τόσο καιρό) Τι θα γίνει µ’ αυτό; Ουσιαστικά θα πιάσουµε το 100% και είναι λάθος η λογική της επανακτηµατογράφησης,
εξαρχής ήταν λάθος και εκεί θα προχωρούσε και µε τη διαδικασία που έγινε· της επαναπροσδιορισµού, έπρεπε να γίνει
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επανακτηµατογράφηση, έπρεπε µε όλα αυτά τα λάθη να πει: «Παιδιά, το σβήνω, δεν υπάρχει, τελείωσε, γεια σας», αυτή είναι η
νοµοθετική ρύθµιση να γίνει και να πει: «Όχι επανακτηµατογράφηση, (…)», όπως γίνεται Κτηµατολόγιο αυτή τη στιγµή στις
περιοχές που δεν είχε γίνει κτηµατογράφηση· αυτό έπρεπε να γίνει και για τους Τσουκαλάδες και για την Απόλπαινα και για τις
Σφακιώτες, και για τις Σφακιώτες, γιατί οι Σφακιώτες υποφέρουν και εκεί ο ∆ήµος µε µια απλή ένσταση επί των µονοπατιών του
θα επανακτηµατογραφούσε σχεδόν όλη την περιοχή των Σφακιωτών, θα έπιανε το 30% σε όλες τις περιοχές, έτσι; Αυτά έχουν
ειπωθεί πάρα-πάρα πολλές φορές µέσα σ’ αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά βλέπουµε ότι και η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή
άφησε την ακίνητη περιουσία, µάλιστα και ο εισηγητής που είναι εντεταλµένος επί της ακίνητης περιουσίας δεν ασχοληθήκαµε
καθόλου µε την ακίνητη περιουσία. Καλά κάνουµε και ασχολούµαστε µε τα αιτήµατα, πάρα πολύ καλά κάνουµε, αλλά εδώ
έχουµε και δικά µας θέµατα, έτσι;
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε.
Γληγόρης Κων.: Ολοκληρώνω Πρόεδρε και σε λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι… Κοιτάξτε να δείτε, ούτε χρειάζεται να κάνουµε
ηµερίδες, ούτε συνέδρια, ούτε να φωνάξουµε πανεπιστηµιακούς, κι εγώ, κύριε Καββαδά, σας το λέω, µακάρι να είστε ο
επόµενος Πρόεδρος της ‘Κτηµατολόγιο Α.Ε.’ άµα τελειώσετε τη θητεία σας, τόσο που έχετε ασχοληθεί δηλαδή, το λέω
καλοπροαίρετα, δεν το λέω κακοπροαίρετα, έτσι; Εδώ υπάρχουν θέµατα και κοροϊδία συνεχόµενη, όλες τις προσπάθειες και αν
κάνετε… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Όχι, γιατί; Όχι, γιατί; Αφού τελειώσετε είπα εγώ, δεν είναι υποβάθµιση.
(…..ασαφής διάλογος…..)
Πρόεδρος: Συνεχίστε.
Γληγόρης Κων.: Να λύσετε τα προβλήµατα, έτσι; Κοιτάξτε να δείτε, εµείς το θέµα θα το βάλουµε, πρέπει να σταµατήσει
πραγµατικά η κοροϊδία και εσείς πρέπει να πείτε στην Κυβέρνηση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι: «Κοιτάξτε να δείτε, ούτε το
31/12 δεχόµαστε» και ο κύριος Μεσσήνης δε θα φύγει απ’ τη Λευκάδα και δε θα ολοκληρωθεί η επανακτηµατογράφηση, ο
επαναπροσδιορισµός τέλος πάντων, αν δεν τελειώσει µε το 100% των ακινήτων κάθε κτηµατολογικής ενότητας που είναι για
επανακτηµατογράφηση και να επαναλάβω και άλλη µια φορά ότι επιτέλους ας ανοίξει αυτό το γραφείο εδώ στο ∆ήµο να
προχωρήσει η διαδικασία και για τις υπόλοιπες περιοχές. Θα λήξει το Κτηµατολόγιο, λήγει, θα τρέχουµε και δε θα φτάνουµε,
δεν είναι οι παρατάσεις, δε θα φτάνουµε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βεργίνης Απόστολος έχει το λόγο.
Βεργίνης Απόστολος: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόκκο. Πιστεύω να µην περιµένουµε να γίνει Υπουργός Κτηµατολογίου ο κύριος
Καββαδάς για να µας λύσει το πρόβληµα οριστικά, µέχρι τότε πιστεύω ότι θα έχουµε χρόνο να το παλέψουµε διαφορετικά.
Θέλω να πω ότι εµείς οι Τσουκαλαδιώτες νιώθουµε κουρασµένοι, αγανακτισµένοι, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν
πρόκειται ποτέ να ηττηθούµε απ’ αυτό τον αγώνα που κάνουµε όλα αυτά τα χρόνια, ηττηµένοι απ’ αυτή τη µάχη που δίνουµε δε
θα βγούµε, τις περιουσίες µας, τις µικρές ιδιοκτησίες που έχουµε θα τις κατοχυρώσουµε. Θα συνεχίσουµε δηλαδή τον αγώνα
που κάνουµε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια που ήµουν Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Τσουκαλάδων
ασχολήθηκα πραγµατικά µε όλες µου τις δυνάµεις, συνεργάστηκα µε πάρα πολύ κόσµο και µε τον κύριο Βουλευτή και µε την
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή και µε τον προηγούµενο Βουλευτή κύριο Σολδάτο, ήταν όλοι µαζί µας, ήταν όλοι σύµµαχοί µας,
όλοι κατανόησαν το πρόβληµά µας, το παλέψαµε µαζί, δεν είχαµε καµιά φορά διαφορές. Όλοι στις λαϊκές συνελεύσεις που
κάναµε στο χωριό και παλεύαµε τα ζητήµατα έρχονταν, είχαµε και επιστηµονική καθοδήγηση θα λέγαµε. Ο κύριος Γράψας ήταν
πάνω εκεί πολλές φορές. Εγώ προσωπικά επισκέφθηκα το γραφείο του κυρίου Γράψα και το κουβεντιάσαµε το ζήτηµα του
Κτηµατολογίου για να έχουµε και µία νοµική άποψη, το θυµάται ο κύριος Γράψας φαντάζοµαι. Θέλω να πω λοιπόν τι; Ότι εµείς
το παλεύουµε το ζήτηµα, το παλέψαµε πάρα πολύ. Φτάσαµε σε ένα σηµείο, συνεργαστήκαµε απ’ την αρχή µε πολύ καλή
θέληση, µε τον εργολάβο κύριο Μεσσήνη γιατί πιστεύαµε και θέλαµε να δώσουµε λύσουµε στο πρόβληµά µας, ξέραµε πως αν
δε συνεργαστούµε, ειλικρινά σε συνεργασία δε θα βρίσκαµε λύση. Εµείς λοιπόν συνεργαστήκαµε µε κάθε καλή πρόθεση. Εγώ
ήµουν απ’ τον Απρίλη µέχρι το τέλος του Σεπτέµβρη (πότε έληξε η θητεία µου) κάθε πρωί, κάθε πρωί περιµέναµε τους
µηχανικούς, ήµουν κάθε πρωί στο καφενείο εκεί πέρα, κάθε πρωί ήµουν µαζί µε τον κόσµο, ένιωθα την αγωνία του κόσµου.
Έρχονταν οι µηχανικοί, τα συνεργεία, έφευγαν να µετρήσουν. Όταν κάναµε τις συναντήσεις που είπε ο κύριος Μεσσήνης, τις
λαϊκές συνελεύσεις για να µας ενηµερώσει, υπάρχει πράγµατι το έγγραφο του Κτηµατολογίου που έλεγε ότι πρέπει να είναι
παρόντες οι όµοροι, όπως έλεγε το έγγραφο ότι πρέπει να ‘ναι παρόντες και οι ιδιοκτήτες του κάθε τεµαχίου. ∆ηλαδή,
απαγόρευε να πάω εγώ να δείξω της αδελφής µου το κτήµα, έπρεπε να είναι η αδελφή µου εκεί πέρα. Όµως, στην πορεία
υπήρχε µία ανεκτικότητα απ’ όλους, απ’ όλους, και προπαντός απ’ τα συνεργεία, υπήρχε λοιπόν όλη αυτή η ιστορία που
περιγράψαµε προηγουµένως και δε θέλω να επεκταθώ πάλι. Φτάσαµε λοιπόν σ’ αυτό το σηµείο σήµερα. Εµείς λοιπόν τι λέµε;
Θέλουµε λύση, λύση και σας θέλουµε µαζί µας όλους βέβαια και είµαστε σίγουροι πως θα είστε µαζί µας, οι πιο πολλοί από
εσάς ολ’ αυτά τα χρόνια που γνωριζόµαστε ήσασταν πάντα µαζί µας. Το ψήφισµα στο οποίο θα καταλήξουµε φαντάζοµαι µετά
απ’ τα αιτήµατα είναι αυτό που όταν ήταν ο Βουλευτής στην τελευταία λαϊκή συνέλευση στο χωριό, είδε την αγωνία των
κατοίκων από πρώτο χέρι, την είδε πραγµατικά εκεί πέρα που ήταν πάνω από πενήντα άτοµα, άκουσε όλες τις απόψεις, τα
κατέγραψε, κάποια πράγµατα είπε πως θα τα παλέψει µε όλες του τις δυνάµεις και φαντάζοµαι ότι εκεί θα καταλήξουµε.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Βεργίνη. Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Απ’ την πλευρά µου νοµίζω αξίζει να γίνουν ορισµένες παρατηρήσεις.
Πρώτη παρατήρηση: Κακώς κατά την άποψή µας -το είχαµε πει και την προηγούµενη φορά, στην προηγούµενη
συνεδρίαση- δε συζητήθηκε το θέµα έστω και εκτός ηµερήσιας διάταξης.
∆εύτερον. Σχετικά µε τη διαδικασία σήµερα. Νοµίζουµε ότι έτσι όπως εξελίχτηκε και µε την ανοχή ενδεχοµένως της
∆ηµοτικής Αρχής, λειτούργησε αποπροσανατολιστικά µε ένα νοµικό και τεχνικό -να το πω έτσι εντός εισαγωγικών- «χάος» που
υπάρχει σε όλη τη λειτουργία του Κτηµατολογίου, µε αποτέλεσµα να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση απ’ το βασικό που εδώ
έχει ευθύνη και η συγκρότηση της ηµερήσιας διάταξης δεν αναφέρεται στο κοµµάτι της λήψης απόφασης και νοµίζω ότι δείχνει
και τη διάθεση και της ∆ηµοτικής Αρχής να µην πάρει θέση. Τώρα, το Κτηµατολόγιο, έχουµε πει, έχουµε ξαναπεί ότι πέρα απ’
τη διαδικασία προσδιορισµού «τι ανήκει σε ποιον», ήταν και παραµένει και ένας τρόπος µε τον τρόπο που έχει οργανωθεί η
λειτουργία του, η λειτουργία των καταµετρήσεων, το γεγονός ότι είναι ανώνυµη εταιρεία που έχει φύγει απ’ τα χέρια του
κράτους, καταλήγει στο να σπρώχνει τον κόσµο σε µία λογική -να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών- «βγάλτε τα µάτια µας», γιατί
αυτό γίνεται αυτή τη στιγµή και ποια είναι κατάληξη ένα µεγάλο µέρος του κόσµου να χάσει την ιδιοκτησία του. Αυτό είναι το
ζουµί, µαζί -λέω- µε τον εκσυγχρονισµό της καταγραφής που έχει ανάγκη κάθε κράτος καπιταλιστικό για να ξέρει τι µπορεί να
ξεπουλήσει και που. Αυτό αφορά λέω, και δίνει και το χαρακτήρα και γιατί ολ’ αυτά τα χρόνια ο κόσµος σε άλλες περιοχές
περισσότερο, σε άλλες λιγότερες βρίσκεται να αντιµετωπίζει τέτοια προβλήµατα και να πληρώνει απ’ τη τσέπη του, γιατί εδώ
είναι και η τεράστια ευθύνη όλων όσων έχουν υπηρετήσει είτε τη βουλευτική ιδιότητα αγκαζέ µε τις κυβερνήσεις τους όλη αυτή
την κατάσταση ή την έχουν αποδεχτεί, την έχουν προχωρήσει, την έχουν υλοποιήσει, δεν έχουν εναντιωθεί.
Παρατήρηση Νο 4: Νοµίζουµε ότι η «επαναστατική γυµναστική» που κάποιοι, και ο κύριος ∆ήµαρχος υποτιµητικά
χρησιµοποιεί τον όρο, αυτή ήταν που έδωσε αυτή τη διάρκεια στο ζήτηµα της ανάδειξης του θέµατος και φυσικά της πολιτικής
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πίεσης και είναι η µόνη διέξοδος των αγανακτισµένων κατοίκων για να πιέσουν την πολιτική ηγεσία, την Κυβέρνηση δηλαδή να
υλοποιήσει και µία νοµοθετική παρέµβαση που πιθανόν να µην είχε στο νου της να φέρει.
Τώρα, δεν µπορώ να µη σχολιάσω το γεγονός ειδικά απ’ την πλευρά του Βουλευτή κυρίου Καββαδά, δε γίνεται να
µιλάει για αγώνες και να ‘χει ψηφίσει η Κυβέρνησή του την άρον-άρον ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών στις 31/12 και
φαντάζοµαι ότι και ο ίδιος τη ψήφισε. Έ, τι αγώνας είναι αυτός; Άκουσα και πριν και τις απαντήσεις του κυρίου Βουλευτή, λες και
δεν έχει ευθύνη κανένας και όσοι ήταν και εδώ παρόντες προηγουµένως Βουλευτές, λες και δεν έχει καµία ευθύνη κανένας και
κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε για να µη χάσετε τις ιδιοκτησίες σας. Έ, δε νοµίζω ότι αυτό απευθύνεται σε κόσµο που έχει
νοηµοσύνη, ποιος τα έφτιαξε ολ’ αυτά, όλο αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο ποιος το έφτιαξε; ∆εν το έφτιαξαν συγκεκριµένες
Κυβερνήσεις· Νέας ∆ηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, το άφησε άθικτο ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.; Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το πάρει υπόψιν ένας
κόσµος. Τώρα, νοµίζω ότι πρέπει να καταλήξουµε στο εξής: Καταρχάς, να πάρουµε απόφαση και το βάζουµε και στο Σώµα
όπως προτάθηκε και νωρίτερα, να ψηφιστεί αυτή η ανακοίνωση της συνέλευσης των Τσουκαλάδων και κυρίως τα αιτήµατα που
καταγράφονται στις τελίτσες στο τέλος, µαζί «µε επιπλέον -θα βάζαµε εµείς το κοµµάτι εκείνο- ότι είµαστε αντίθετοι στην
προθεσµία που έχει ψηφιστεί για τις 31/12 του 2020 γιατί µια σειρά κόσµο τον βγάζει εντελώς εκτός προγραµµατισµού και
νοµίζουµε ότι µπορεί αυτό το ψήφισµα να είναι και όπλο στα χέρια των κατοίκων και εδώ απευθυνόµενος και προς τους
κατοίκους, να µη φοβηθούν καµία µορφή αγώνα προκειµένου να υλοποιηθούν η ανάγκη τους να κατοχυρώσουν και µέσω του
Κτηµατολογίου την ιδιοκτησία τους. Αυτά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχηθώ κι εγώ σ’ όλους καλή χρονιά µε υγεία και επίσης να ευχηθώ όσο ουτοπικό και αν ακούγεται- στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τηρείται ο Κανονισµός.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε ∆ήµαρχε, ευχαριστούµε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα ηµερίδα που είχαµε σήµερα, είµαι
πραγµατικά περίεργος να δω στο τέλος που θα καταλήξουµε, καθώς το ψήφισµα της συνέλευσης -που αυτό ήταν το θέµα µαςέχει χαθεί, δε ξέρω, δεν υπάρχει, άλλη ήταν η εισήγηση. Και η κουβέντα λογικό ήταν να ξεφύγει, να πάει σε τεχνικά θέµατα, σε
νοµικά θέµατα λες και εµείς εδώ είµαστε δικαστήριο ή διαιτητές και φέραµε σε αντιπαράθεση τον κόσµο, τον κύριο Βουλευτή,
τον εργολάβο να λύσουµε τι ακριβώς; Να κάνουµε τι ακριβώς; Προφανώς υπήρχαν και θετικά σηµεία όπως ήταν η ενηµέρωση.
Το πρόβληµα, φίλες και φίλοι, είναι καθαρά πολιτικό. Τώρα, αν η Κυβέρνηση, το Κτηµατολόγιο ή ο εργολάβος έχουν
προβλήµατα που είτε νοµικής φύσης, είτε οτιδήποτε άλλο, σ’ αυτό δε νοµίζω ότι έχουν καµία ευθύνη οι πολίτες και στην τελική
δεν υπέγραψαν οι πολίτες καµία σύµβαση µε κανέναν εργολάβο. Υπάρχει η πολιτική βούληση να λυθεί το θέµα; Αν υπάρχει
από σήµερα και πέρα δεν το γνωρίζω, πάντως µέχρι στιγµής και όλα αυτά τα χρόνια -δεν το λέω εγώ, τα χρόνια το λένε- δεν
υπάρχει, γιατί αν υπήρχε ούτε συνελεύσεις θα κάνανε στο χωριό, ούτε θα κάναµε σήµερα αυτή εδώ την ηµερίδα. Πολύς λόγος
γίνεται για τις παρατάσεις, πήραµε κι άλλη παράταση, πήραµε κι άλλη παράταση και πρέπει να χαίρονται οι κάτοικοι ή την
πήραµε για τους κατοίκους, γιατί ακούγεται κι αυτό, ότι παίρνουµε τις παρατάσεις για τους κατοίκους. Αλήθεια, για ποιον
παίρνεται η παράταση. Η Κυβέρνηση -και δε µε ενδιαφέρει αν είναι η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ή η προηγούµενηαναλαµβάνει ένα έργο, να το τελειώσει σύµφωνα µε τους όρους και τα χρονικά περιθώρια τα οποία η ίδια θέτει και έρχεται
λοιπόν το πέρας του χρόνου και δεν έχει ολοκληρώσει το έργο. Για ποιον λοιπόν παίρνεται η παράταση; Η παράταση παίρνεται
για να συµπληρώσει είτε την ανικανότητα, είτε την αµέλεια, είτε οτιδήποτε άλλο της Κυβέρνησης, γι’ αυτό παίρνεται η παράταση.
Το ζήτηµα µας λοιπόν είναι ένα. Το ψήφισµα που έβγαλε η συνέλευση των Τσουκαλάδων νοµίζω ότι σαν ∆ηµοτικό
Συµβούλιο πρέπει να το στηρίξουµε και να καταδικάσουµε φυσικά και τους χειρισµούς όχι µόνο αυτής της Κυβέρνησης αλλά και
των προηγούµενων, και φυσικά εγώ στηρίζω το ψήφισµα όπως το φέρανε την προηγούµενη φορά οι Τσουκαλαδιώτες.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν από µερίδα των παρευρισκοµένων οµιλητών να υποβιβάσουν και να
υποβαθµίσουν τη σηµασία της σηµερινής συνεδρίασης, νοµίζω ότι η κοινή λογική λέει ότι επιβαλλόταν να γίνει αυτή η συζήτηση
ασχέτως αν σε κάποια σηµεία δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράµµατα και όχι µόνο, αλλά και µόνο το γεγονός ότι από τους
περισσότερους µπήκε ότι το ζήτηµα είναι πολιτικό, έχουµε τον εκπρόσωπο της πολιτείας µπροστά µας, από άλλους τέθηκε ότι
το θέµα είναι νοµικό. Νοµίζω ότι ακούστηκαν άκρως ενδιαφέρουσες νοµικές προσεγγίσεις, δηλαδή, τι άλλο θέλετε να κάνει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο και το Προεδρείο; ∆εν πρέπει όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι να είναι ενηµερωµένοι; Και για κάποιους οι
οποίοι πολύ εύκολα -και βλέπω ότι αυξάνονται στον αριθµό- ασπάζονται και δέχονται το κάθε αίτηµα όποιας οµάδας
ανθρώπων συµπολιτών µας ως προς τα αιτήµατά τους, για το ότι έπρεπε χωρίς να υπάρχει καµία τεκµηρίωση της
κατεπείγουσας διαδικασίας, την προηγούµενη φορά, στις 22-23 ∆εκεµβρίου να υιοθετήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη
συνεδρίαση χωρίς να υπάρχει καµία πρότερη ενηµέρωση. Αν εσείς, όποιοι, νοµίζατε ότι αυτή ήταν η διαδικασία η οποία θα
βοηθούσε στην επίλυση του προβλήµατος ή τουλάχιστον στη δροµολόγηση του προβλήµατος, πολύ καλά κάνετε. Επιτρέψτε
µου να πω ότι εγώ δεν έχω τέτοια απόφαση, τέτοιας εκτίµηση και όχι µόνο εγώ, αλλά και η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου θα σας πω.
Τώρα, επειδή έγινε µεγάλη κουβέντα σχετικά µε την «επαναστατική γυµναστική». Προφανώς, όσο και αν κάποιοι
προσπαθήσανε να το διευρύνουν και να πάνε και στους ζωντανούς, αλλά και στους νεκρούς Τσουκαλαδιώτες, είχε
συγκεκριµένους αποδέκτες στη σύνταξη, σ’ αυτούς που επιµελήθηκαν τη σύνταξη της ανακοίνωσης, τίποτα παραπάνω, τίποτα
λιγότερο, για να τα βάζουµε τα πράγµατα στη σωστή τους διάθεση. Προφανώς και είµαστε εδώ εµείς, όλο το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, ανεξαρτήτως διαφορετικής προσέγγισης, να βοηθήσουµε στο να δροµολογηθεί το πρόβληµα και όλοι οι συµπολίτες
µας, κατά κύριο λόγο οι κάτοικοι των Τσουκαλάδων να βρούνε επίλυση στο πολύ σοβαρό αυτό ζήτηµα το οποίο τους ταλανίζει
είκοσι χρόνια. Εγώ χαίροµαι µε την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου, του φίλου Αποστόλη, που είπε ότι αισθανόµαστε
κουρασµένοι, αισθανόµαστε ταλαιπωρηµένοι πλην όµως δεν το βάζουµε κάτω. Έ, αυτό ακριβώς φίλε Αποστόλη, αυτό ακριβώς
είµαστε και εµείς εδώ, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και οι άλλες αρχές, να βοηθήσουν στην οριστική επίλυση αυτού του
προβλήµατος. Για να καταλάβω, είναι κάποιος εδώ µέσα που δε θέλει να λυθεί το πρόβληµα του Κτηµατολογίου στους
Τσουκαλάδες; Είναι κανείς εδώ µέσα δηλαδή όχι που να το πιστεύει, έστω και που να το σκέφτεται; (….ασαφείς
παρεµβάσεις…..)…..Προφανώς υπάρχουν ευθύνες, δεν το συζητάµε αυτό, ότι υπάρχουν ευθύνες, αυτό είναι αυτονόητο…
(…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Σας λέω και πάλι… Βλέπω ότι δεν ακούστε όµως τώρα, η «επαναστατική γυµναστική» είχε να
κάνει µε τους συντάξασες της ανακοίνωσης και µόνο, όχι ως προς την ουσία, µη γυρίζουµε πίσω τώρα, µη γυρίζουµε πίσω.
(……ασαφής διάλογος…..)
Πρόεδρος: Ησυχάστε λίγο.
∆ήµαρχος: Εντάξει κύριε Ροντογιάννη, εντάξει, και µόνο η τοποθέτηση του κυρίου Βουλευτή, ότι δέχτηκε τηλέφωνο από εσάς
για το Κτηµατολόγιο στην Αθήνα µου αρκεί εµένα, δεν είναι εκεί το θέµα µας τώρα όµως, δεν είναι εκεί, πάµε µπροστά τώρα,
προχωράµε… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Αυτό ακριβώς σας λέω αλλά το αναπαράγετε όµως και εσείς το αναπαράγετε
αυτό, γιατί µιλήσατε ότι είναι προσβολή για τους κατοίκους και για τους πεθαµένους και για τους ζωντανούς. Ώπα! (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Άνθρωπος της Επιτροπής, άνθρωπος της Επιτροπής.
Λοιπόν, προχωράµε τώρα… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Σας παρακαλώ πολύ τώρα!
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Πρόεδρος: Κύριε Ροντογιάννη, ο καθένας µπορεί να παραδεχτεί ό,τι θέλει, δεν µπορείτε να επιβάλλετε τη γνώµη σας.
(….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Εσείς κάνετε το διάλογο.
∆ήµαρχος: Όσον αφορά την αστοχία στη διατύπωση της ηµερήσιας διάταξης· που µιλάει όντως για: «Συζήτηση-ενηµέρωση
σχετικά µε το Κτηµατολόγιο Τσουκαλάδων.» Η τοποθέτηση του εισηγητή, του κυρίου Τυπάλδου, είχε δύο συγκεκριµένες
προτάσεις οι οποίες απ’ το διάλογο τον οποίο αναπτύχθηκε προφανώς θα εµπλουτιστεί και νοµίζω ότι θα µπορεί να -όχι θα
µπορεί- αποτελέσει µία οµόφωνη απόφαση και δε θα είναι ψήφισµα, εδώ πήραµε απόφαση ή θα πάρουµε απόφαση, δεν είναι
ψήφισµα, έτσι; Για να ‘χει και πολύ µεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί όλοι µας γνωρίζουµε στο µέτρο που το γνωρίζουµε ότι άλλη
βαρύτητα έχει µία απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και άλλο ένα ψήφισµα που ξέρουµε πολύ καλά την τύχη τους.
Η πρόταση λοιπόν η οποία καταθέτει η ∆ηµοτική Αρχή έχει τέσσερις άξονες. Κύριε ∆ρακονταειδή, χωρίς να έχουµε
κουβεντιάσει καθόλου βλέπω ότι αρκετές απ’ αυτές συµπίπτουν και στο τέλος θα κάνω και ειδική αναφορά και στην πρόταση
για το νοµικό πλαίσιο -όχι όµως σαν απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου- που έκανε και ο κύριος Σολδάτος. Κύριε Καββαδά,
αυτό έγκειται σε εσάς.
Λοιπόν, ως προς την πρόταση για την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
«1. Αποδοχή απ’ την ‘Κτηµατολόγιο Α.Ε.’ των ήδη καταµετρηµένων µετά την τεκµηρίωση του αναδόχου λαµβάνοντας υπόψιν
όλες τις πηγές.
2. Να ολοκληρωθούν οι µετρήσεις σε όλες τις κτηµατολογικές ενότητες.
3. Να συµπεριληφθούν στη διαδικασία επαναπροσδιορισµού και οι περιπτώσεις γεωτεµαχίων αγνώστου ιδιοκτησίας.
4. Να δοθεί παράταση της καταληκτικής προθεσµίας αµφισβήτησης των πρώτων εγγραφών στο σύνολο των
κτηµατογραφικών εγγραφών του Νοµού Λευκάδας.»
Αυτή είναι η πρόταση την οποία η ∆ηµοτική Αρχή καταθέτει, έτσι ώστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφανθεί
προφανώς αν υπάρχουν, αν επιµείνουν όπως η κατεύθυνση του κυρίου Γληγόρη ή κάποιων άλλων, θα τεθεί σε ψηφοφορία.
Έτσι κύριε Πρόεδρε; Επί προσθέτως, προφανώς, αν κάποιες απ’ τις παρατάξεις είτε του κυρίου Σολδάτου, είτε του κυρίου
∆ρακονταειδή, είτε του κυρίου Γληγόρη αν δεν επιµείνει στο ψήφισµα ή οποιουδήποτε άλλου να συµπληρωθεί, να τροποποιεί·
εδώ είµαστε, δεν πάει να πει ότι αυτές οι τέσσερις προτάσεις είναι και δεν επιδέχονται… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Βεβαίως. «Να δοθεί παράταση της καταληκτικής προθεσµίας αµφισβήτησης των πρώτων εγγραφών στο
σύνολο των κτηµατογραφικών εγγραφών του Νοµού Λευκάδας (αυτό το ζήτηµα που τέθηκε για την πρώτη εγγραφή).» Και κύριε
Καββαδά, εγώ υιοθετώντας γιατί όντως το θέµα έχει απασχολήσει µιας και το θέµα ήταν και πιλοτικό, ήταν και πιλοτική η
εφαρµογή στο Νοµό της Λευκάδας και κύρια των Τσουκαλάδων, υπάρχουν έγκριτοι νοµικοί που έχουν εντρυφήσει στο θέµα και
εγώ τουλάχιστον υιοθετώ πλήρως -βέβαια είναι δικό σας το θέµα κατά πόσο θα το αποδεχτείτε- να κάνετε είτε στη Λευκάδα, είτε
στην Αθήνα -µε όποιο τρόπο κρίνετε εσείς- µία σύσκεψη και µε το δικό µου νοµικό σύµβουλο κύριο Γράψα και µε τον
Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε οποιονδήποτε άλλον νοµικό που γνωρίζετε εσείς ότι έχει ασχοληθεί στο
συγκεκριµένο θέµα· που µπορεί να είναι και µετά από προτάσεις και των δύο νοµικών, έτσι ώστε να µπορέσει να
σχηµατοποιηθεί µία τροπολογία που να σας βοηθήσει και εσάς και κατά τη συζήτηση στη Βουλή ή εσείς που ξέρετε καλύτερα
τις διαδικασίες, µε όποιον τρόπο µπορεί να φανεί πιο χρήσιµη. Αυτά είχα να πω.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε. Ο Βουλευτής κύριος Καββαδάς έχει το λόγο.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Άκουσα µε πολύ προσοχή όλες τις τοποθετήσεις. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω το
∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και όσους µας ακούνε ότι είµαι Βουλευτής της Λευκάδας και είµαι εδώ να στηρίζω τα αιτήµατα της
Λευκάδας και το ‘χω κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είµαι Βουλευτής.
Ακούστηκε προηγουµένως ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για να λυθεί το θέµα. ∆ηλαδή, ο διαγωνισµός που
έγινε, ποιος το αποφάσισε; Εγώ το αποφάσισα; Αυτή δεν είναι µία πολιτική βούληση για να προχωρήσει η διαδικασία για να
λύσει ολ’ αυτά τα προβλήµατα µιας εικοσαετίας; Κάποιοι αποφάσισαν γι’ αυτό. Πως λοιπόν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση;
Υπάρχει πολιτική βούληση. Όταν δίνουν παρατάσεις δεν υπάρχει πολιτική βούληση; Υπάρχει διάθεση από’ την πολιτεία να
βοηθήσει. Όταν έδωσε το εννιάµηνο, όταν έδωσε το δίµηνο και σας είπα και πάλι ότι: «Αν χρειαστεί, γιατί δεν επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες, θα δοθεί και µεγαλύτερη παράταση.» Αργήσανε να ξεκινήσουνε, να ξεκινήσει ο εργολάβος κάποιους µήνες;
Αυτό βέβαια και θα το λάβουµε σοβαρά υπόψιν και θα δούµε τι περιθώρια θα δώσει ακόµα το Ελληνικό Κτηµατολόγιο. Ερωτώ
όλους σας όµως και όσοι µας ακούνε, κάποια στιγµή αυτό πρέπει να τελειώσει ναι ή όχι; Απλά και κατανοητά. Πρέπει να
τελειώσει λέω εγώ. (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Πρέπει να τελειώσει σωστά, συµφωνώ µαζί σας. Ποιος θα το τελειώσει
σωστά; Το Ελληνικό Κτηµατολόγιο; Η Κυβέρνηση; Η κάθε Κυβέρνηση, θα ‘ρθει εδώ η Κυβέρνηση και θα µετρήσει; (….ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Έχει εκπροσώπους η Κυβέρνηση; Θα ’ρθω εγώ στους Τσουκαλάδες να υποδείξω τα όρια τα δικά σας; Για
πείτε µου. Λοιπόν, πρέπει τα πράγµατα… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Αγαπητοί φίλοι, ακούστε…
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, ησυχάστε λίγο.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Το Ελληνικό Κτηµατολόγιο δεν είναι δικαστής· που θα πει «ποιος έχει δίκιο». Γι’ αυτό
το Ελληνικό Κτηµατολόγιο ζητάει συναίνεση και φυσική παρουσία. Αυτό κάνει, γι’ αυτό µιλάµε για υπογραφές, γιατί το
πρόβληµα έρχεται από παλιά, το πρόβληµα υπήρχε και προσπαθούµε τώρα, αυτή τη στιγµή να δώσουµε τη δυνατότητα σ’
αυτούς τους πολίτες που νοµίζουν ότι τα όρια είναι λάθος να παρευρίσκονται εκεί και να υπογράψουν και αν έχουν αντίρρηση
να το πουν στο µελετητή, αυτό κάνει η πολιτεία αυτή τη στιγµή, γι’ αυτό έγινε ο διαγωνισµός, για κανένα άλλο λόγο. Οπότε δίνει
τη δυνατότητα στους πολίτες και κανένας δε θα ‘ρθει εδώ πέρα να υποδείξει κανενός τα όρια, µόνο εσείς τα ξέρετε τα όρια σας,
µόνο εσείς τα ξέρετε τα όρια σας.
Τώρα, τι κάνω από δω και πέρα. Εγώ, κύριε Σολδάτε, κατέθεσα την ερώτηση και πραγµατικά δεν είµαι ο µόνος που
βοήθησε το Κτηµατολόγιο αυτά τα χρόνια και βέβαια έχουν βοηθήσει και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, και ο κύριος Σολδάτος και ο
κύριος Βεργίνης και όσοι πέρασαν ολ’ αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι τέσσερα χρόνια το Κτηµατολόγιο αυτό, τα προβλήµατα του
Κτηµατολογίου, είναι σχεδόν µία εικοσαετία. Όλοι λοιπόν, όσοι πέρασαν, είτε ήταν ∆ήµαρχοι αυτοί, είτε Βουλευτές, ο καθένας,
άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση να λυθεί το σηµαντικό θέµα και επαναλαµβάνω, µη
βλέπουµε µόνο τους Τσουκαλάδες, υπάρχουν κι άλλες περιοχές, πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, υπάρχουν οκτώ περιοχές που
έχουν προβλήµατα και καλό είναι να ενηµερωθούν αυτοί οι άνθρωποι, γι’ αυτό το λέω και το ξαναλέω.
Άκουσα προηγουµένως απ’ τον κύριο Γράψα και απ’ τον κύριο Γληγόρη οι οποίοι είναι νοµικοί και βέβαια ούτε τις
νοµικές γνώσεις έχουµε, ούτε µηχανικοί είµαστε για να ‘χουµε γνώσεις σ’ αυτά τα δύο κοµµάτια. Απλώς, όσα έχουµε µάθει ολ’
αυτά τα χρόνια που ασχολούµαστε µε το συγκεκριµένο θέµα και έχουµε εντρυφήσει πολύ γερά σ’ αυτό το κοµµάτι. Μιλάµε για το
2020 ότι λήγει η προθεσµία, 31/12 του 2020. Είµαι αυτός που πάλευα για τις παρατάσεις και τα τρία χρόνια και τον ένα χρόνο,
ζήταγα συνέχεια παρατάσεις, παρατάσεις, παρατάσεις, γιατί; Για να διευκολυνθούν οι πολίτες της Λευκάδας, γι’ αυτό ζήταγα
παρατάσεις. Κάποιος είπε: «Τώρα είσαι κυβερνητικός Βουλευτής και δε σε βλέπω να έχεις αυτή τη ζέση για παρατάσεις.» Όταν
πήγα και ζήτησα παράταση για το Κτηµατολόγιο το οποίο αυτή τη στιγµή έχουν αρχίσει οι εγγραφές στις ανατολική πλευρά της
Λευκάδας και πραγµατικά ζήτησα, θυµάµαι, είχα κάνει έναν οµηρικό καυγά µέσα στο γραφείο µαζί µε τον Πρόεδρο, για να πάρω
δεκαπέντε µέρες επιπλέον, ζήταγα ένα µήνα και πήρα δεκαπέντε µέρες µόνο. Πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι πρέπει να δοθεί
ένα τέλος και ερωτώ όλους: Εδώ δε δώσαµε λύσεις τόσα χρόνια (δεκαέξι χρόνια, δεκαεπτά χρόνια, δεκαοκτώ χρόνια), δηλαδή τι
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θα βοηθήσει ο ένας χρόνος ή τα δύο χρόνια; Κύριε Γράψα, το θυµάσαι πάρα πολύ καλά ότι δώσαµε παράταση τρία χρόνια, τρία
χρόνια για αρχικές εγγραφές. Οι πολίτες, που βγάλαµε ∆ελτίο Τύπου, το είπαµε στα ραδιόφωνα, πήγαµε στα χωριά… Το
αποτέλεσµα το ξέρετε; Εγώ το… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Σε παρακαλώ, σε διέκοψα; Σας διέκοψα; Σας διέκοψα
καθόλου; Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ, δεν µπορώ να µιλήσω έτσι. ….Ποτέ δε σας διέκοψα εγώ, ποτέ…
Αντιπρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, ακούστε, σας παρακαλώ πολύ τώρα, τελείωσε το θέµα, συνέλθετε τώρα εκτάκτως στην τάξη
διότι… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Αφήστε κύριε Σταµατέλο τώρα, ασχολείται απ’ τις 15:00 (η ώρα) το µεσηµέρι όλο το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε το θέµα, δε σας καλύπτει αυτό κύριε Σταµετέλο δηλαδή; Τι θέλετε; Τι άλλο θέλετε; Ακούστηκαν τόσες
προτάσεις, µιλάει ο Βουλευτής, λίγο σεβασµό ρε παιδιά, τι θα κάνουµε δηλαδή; Σας παρακαλώ πολύ!
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Κύριοι µου, εγώ απαντώ στα ερωτήµατά σας, θέλετε να απαντήσω ή να σταµατήσω;
Απαντώ στα ερωτήµατά σας. Θέλετε να απαντήσω ή να σταµατήσω; Αν θέλετε να πείτε τα δικά σας πέστε το και σταµατάω
εγώ, αν θέλετε όµως να δώσω απαντήσεις στα ερωτήµατά σας, είµαι εδώ να δώσω απαντήσεις, γιατί αυτή τη στιγµή έπρεπε να
είµαι στην Αθήνα και είµαι εδώ ακόµη.
Αντιπρόεδρος: Μόνο και µόνο αυτό σεβαστείτε, το θέµα του χρόνου. Κύριε Γληγόρη, σας παρακαλώ πολύ µην…
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): 2020, 2020, περάσανε τόσα χρόνια, τόσα χρόνια περάσανε και κάποιοι κερδίζουν,
κάποιοι κερδίζουν χρόνο· ναι, κάποιοι χάνουν χρόνο, γιατί δε θα λέµε µόνο αυτοί που χάνουν το χρόνο αλλά κι αυτοί που
κερδίζουν το χρόνο, όπως η Απόλπαινα, οι Σφακιώτες, οι Τσουκαλάδες, ο Αλέξανδρος και τα Πλατύστοµα κερδίζουν χρόνο,
γιατί αυτό έληγε το 2019 και άλλα το 2018. Ναι, κάποιες περιοχές χάνουν, όπως είναι η Λευκάδα, όπως είναι το Νυδρί, όπως
είναι η Κατούνα, οι Καρυώτες και οι Πηγαδησάνοι. Ναι, χάνουν.
Εγώ δεν έχω πρόβληµα και αυτά που υποσχέθηκα στη λαϊκή συνέλευση των Τσουκαλαδιωτών και το έκανα πράξη·
δεν έχω πρόβληµα πάλι να επαναφέρω το θέµα, κανένα πρόβληµα δεν έχω, τη Λευκάδα στηρίζω, τη Λευκάδα στηρίζω και θα
το κάνω µε όλες µου τις δυνάµεις και αν χρειαστεί να πάω όπου πρέπει, να παρευρεθώ και να διεκδικήσω και να διεκδικήσω
µαζί µε εσάς, όχι µόνος µου σε κλειστά γραφεία, µαζί µε εσάς, µαζί µε τους δικηγόρους εδώ, µαζί µε το ∆ήµαρχο, µαζί µε
εκπρόσωπό σας, όποιος θέλει. Εγώ είµαι διατεθειµένος όποτε θέλετε να κλείσω το ραντεβού να βρεθούµε στο Ελληνικό
Κτηµατολόγιο, να υπάρχει νοµικός του Ελληνικού Κτηµατολογίου εκεί πέρα, η Υπηρεσία η Νοµική η οποία θα απαντήσει σ’
αυτά τα ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν και απ’ τον κύριο Γράψα και απ’ τον κύριο Γληγόρη, γιατί εγώ δεν µπορώ να απαντήσω,
δεν τα ξέρω, δεν είµαι νοµικός εγώ και εκεί να πάρετε τις απαντήσεις.
Εγώ λοιπόν προτίθεµαι µία συνάντηση όποτε αποφασίσετε κύριε ∆ήµαρχε και να ‘ρθειτε και εσείς και όποιος άλλος
θέλει να ‘ρθει να ‘ρθει, θα κλείσω τη συνάντηση, θα υπάρχει η Νοµική Υπηρεσία εκεί, θα πούνε αυτά τα οποία είπαν οι
δικηγόροι εδώ και να πάρετε τις απαντήσεις, αλλά -εγώ θα το πω αλλά δεν πειράζει, πάντα έτσι είµαι, να λέω την αλήθειαβάλτε χέρι, βοηθήστε τον κύριο Μεσσήνη, βοηθήστε τον κύριο Μεσσήνη, γιατί όσο περισσότεροι όµοροι παρευρεθούν εκεί και
υποδείξουν τα όρια· τόσο το καλύτερο, θα έχουν καλύτερο αποτέλεσµα και θέλετε να ξέρετε το πραγµατικό αποτέλεσµα ποιο
είναι (για να τ’ ακούσετε όλοι σας); Ούτε 10% δεν είναι, εδώ γίνεται µία διαδικασία, δε ξέρω πόσους µήνες, εννιά µήνες, δέκα
µήνες και δεν έχει υλοποιηθεί ούτε το 10% και ερωτώ, θα τα κάνουµε ολ’ αυτά, ρητορική είναι η ερώτηση, εσείς όταν φύγετε από
εδώ σκεφτείτε αυτά που λέω. Θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, θα τις κάνουµε όλες τις διαδικασίες, όλες τις διαδικασίες, ό,τι
θέλετε εσείς θα κάνουµε. Πιστεύετε εσείς ότι θα φτάσουµε ποτέ στο 100% Σας το λέω προκαταβολικά, ούτε µία στο
τρισεκατοµµύριο, σας το λέω προκαταβολικά, ούτε µία -επαναλαµβάνω για να γίνει κατανοητό- στο τρισεκατοµµύριο. Εγώ θα τα
κάνω όλα αυτά που λέτε, όλα. Γι’ αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε να µε ακούσετε, αν θέλετε, όλοι οι πολίτες πρέπει
να βρεθούν εκεί, στην τοποθεσία που γίνεται η καταµέτρηση, για να πουν τις αντιρρήσεις τους ή που είναι τα όρια τους. Μόνο
έτσι θα δώσουµε τη λύση. Όσον αφορά για τις επιστολές που θα πάνε συστηµένες. Κύριε Μεσσήνη, αυτή θα είναι πρόταση δική
µου και δε ξέρω αν θα µπορέσει να υλοποιηθεί ή όχι. Πρόταση έκανα εγώ στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο, να µην πει αύριο ο
κύριος Καλός ότι δε γνωρίζει, έτσι; Πρέπει να πάρει, να ενηµερωθεί µε την επιστολή που θα λέει ότι: «Κύριε Καλέ, αυτό κι αυτό
κι αυτό. Μπορείτε να παρευρεθείτε στο Κτηµατολογικό Γραφείο του κυρίου Μεσσήνη να υπογράψετε, διαφωνείτε ή
συµφωνείτε.» Οπότε θα είναι όλοι ενήµεροι.
Τώρα, αν το κάνει πράξη το Κτηµατολόγιο αυτό, αυτό είναι θέµα δικό του, σε συνεννόηση βέβαια πάντα µε εσάς. ∆ε
θέλω να πω κάτι άλλο, ελπίζω να σας κάλυψα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά σε όλους.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε τον κύριο Βουλευτή για την ενηµέρωση.
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Τι θέλετε;
Γληγόρης Κων.: Μία ερώτηση, µία πρόταση να σας κάνω µήπως βοηθήσει.
Πρόεδρος: Τι πρόταση;
Γληγόρης Κων.: Για το θέµα που (…), για το θέµα που συζητάµε, όχι για το επόµενο, το επόµενο θα ‘ρθει µετά.
Πρόεδρος: Θα µπούµε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Γληγόρης Κων.: Ναι, ακούστε λίγο την πρόταση, είναι εκτός, αν µπορεί να απαντήσει ο κύριος Μεσσήνης. Κύριε Μεσσήνη, η
πλατφόρµα που έχετε µπορεί να είναι ανοιχτή; Να γίνει ανοιχτή; Να ανοίξει η πλατφόρµα… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Να
ανοίξει, ανοιχτά τα δεδοµένα, να ανοίξει στους µηχανικούς, τον οποιονδήποτε, να ανοίξει στην Αυστραλία, να µπορέσει κάποιος
µε έναν κωδικό να µπει από µέσα να τσεκάρει τα όρια του, αν µπορεί να ανοίξει η πλατφόρµα, για να µπορέσει η διαδικασία των
υπογραφών, ο οποιοσδήποτε απ’ το σπίτι του απ’ τη δουλειά του, απ’ το µηχανικό του, απ’ το γραφείο του να µπορέσει να
επιβεβαιώσει το όριο µε βάση κάποια πιθανόν κτηµατογράφηση ή οτιδήποτε, υπάρχει αυτή η περίπτωση να γίνει;
Μεσσήνης ∆ιονύσιος (Πολιτικός Μηχανικός): Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει. Για να γίνει αυτό το πράγµα και… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Όχι, εµείς έχουµε pdf και τα έχουµε αναρτηµένα, αλλά για να γίνει αυτή η δυνατότητα πρέπει να µας δώσει
εντολή η ‘Κτηµατολόγιο’, δεν µπορώ εγώ να κάνω του κεφαλιού µου. Εάν δοθεί η εντολή έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε
«open δεδοµένα» να µπορεί να τα βλέπει. Είναι µία ενδιαφέρουσα ιδέα και θα τη µεταφέρω.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε κύριε Μεσσήνη.
Οµιλητής: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό, γιατί έγινε µία τοποθέτηση απ’ τον κύριο Γληγόρη για τους ∆ηµοτικούς δρόµους και τα
∆ηµοτικά µονοπάτια και είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω. Στους Τσουκαλάδες θέµατα Κτηµατολογίου έχουµε, µε τους
δρόµους δεν έχουµε πρόβληµα, φροντίσανε και οι Κοινότητες οι προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές, έχουν όλοι οι δρόµοι κωδικό
ΕΚ, και ο επαρχιακός βέβαια και οι δηµοτικοί και οι αγροτικοί και δεν µπαίνει, κύριε Γληγόρη, κανένα τέτοιο θέµα, τα ∆ηµοτικά
µονοπάτια εγώ δεν έχω άποψη, υπάρχουν, έχει διευθετηθεί κάποιες δουλείες διόδου µεταξύ των συνιδιοκτητών που µπαίνουν
µέσα στις περιουσίες και για το πρώτο επίσης που δεν µπαίνει καµία αµφισβήτηση δρόµων, οι δρόµοι συντηρούνται κανονικά
απ’ το ∆ήµο εδώ και πάρα-πάρα πολλά χρόνια και δεν µπαίνει κανένα τέτοιο θέµα, και το τελευταίο, δύο µόνο περιπτώσεις,
αυτό είναι το τελευταίο, δύο µόνο περιπτώσεις που είµαι σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο, µία απόφαση δικαστηρίου που κλείνει
ένα δρόµο περίπου 30-40 µέτρα και άλλη µία µέσα στον οικισµό που δεν είχε µεταγραφεί η απόφαση της Πολεοδοµίας για κοινή
χρήση δρόµου. Αυτά.
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Πρόεδρος: Ευχαριστούµε τον κύριο Βουλευτή, θα αποχωρήσει λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. Σας ευχαριστούµε πάρα
πολύ που παρευρεθήκατε.
Καββαδάς Αθ. (Βουλευτής Λευκάδας): Εύχοµαι καλή χρονιά σε όλους.
Πρόεδρος: Να είστε καλά.
Γληγόρης Κων.: Καθίστε και στο επόµενο θέµα γιατί έχει… Κι αυτό για τους εργαζόµενους είναι, δεν είναι κακό πάντως.
Πρόεδρος: Σε παρακαλώ κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή στον κύριο Βουλευτή, κύριε Καββαδά.
Πρόεδρος: Ψηφοφορία. Υπάρχουν προτάσεις κατατεθειµένες… (….ασαφείς παρεµβάσεις….) ….Για πέστε την πρόταση.
∆ρακονταειδής: Κοιτάξτε, τώρα εδώ δεν είµαστε να κάνουµε διαγωνισµό -ας πούµε- προτάσεων. Μέσα απ’ την κουβέντα, µέσα
απ’ το κείµενο της Επιτροπής Αγώνα, εµείς διατυπώσαµε τέσσερις προτάσεις. Νοµίζω, ουσιαστικά ίδιες ακριβώς είναι οι
προτάσεις που είπε και ο κύριος ∆ήµαρχος, ταυτίζονται πλήρως. ∆ε µας ενδιαφέρει το φραστικό τώρα, αν κάπου η λέξη είναι
έτσι ή αλλιώς, η ουσία µας ενδιαφέρει. Επίσης, θα έλεγα το εξής: Επειδή στο κείµενο της Επιτροπής και µε ορισµένες
διατυπώσεις που έχει, θα το πω µε ένα παράδειγµα για να είµαι σαφής. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν µπορεί να
λέει: «Να µπει τέρµα στα χρονικά τελεσίγραφα δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση.» Η πολιτική απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου οφείλει να λέει: «Κύριοι, δώστε παράταση όση είναι αναγκαία µέχρι τότε.» Επειδή όµως αυτή εδώ έχει
και µία πολύ µεγάλη παράλειψη, η απόφαση της συνέλευσης, η οποία για εµάς είναι πολύ σηµαντική, διότι καλά έκανε η
απόφαση της συνέλευσης και ενδιαφέρθηκε για τους Τσουκαλάδες, γιατί το χωριό τους ήταν, εµάς όµως δε µας ενδιαφέρουν
µόνο οι Τσουκαλάδες, µας ενδιαφέρουν κι άλλα µέρη. Άρα, όταν εµείς ζητάµε παράταση και να µου επιτραπεί να πω ότι αυτή
είναι και η διαφωνία µου µε την -εντός εισαγωγικών λέω τη λέξη- πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου, εµείς δεν πρέπει σε καµία
περίπτωση να ζητήσουµε λιγότερο από δύο χρόνια. Ούτε θα πάµε στα δέκα, έτσι; Άρα, να προσθέσουµε κι αυτό, και εδώ
πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και τη διατύπωση για το κλείσιµο του Κτηµατολογίου, γιατί δεν το έχει σωστά διατυπωµένο κύριε
∆ήµαρχε, έτσι όπως το άκουσα εγώ, µπορεί να κάνω και λάθος. Η παράταση που ζητάµε το λιγότερο άλλα δύο χρόνια αφορά
το κλείσιµο του Κτηµατολογίου. ….Είναι ο κύριος Γράψας εδώ; Όχι, έφυγε.
Εποµένως, εγώ λέω: Τούτων δοθέντων και για να πάµε µε µία απόφαση η οποία µπορεί να είναι οµόφωνη, αυτά όλα
καλύπτουν πλήρως την Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων, τις απόψεις όπως ακούστηκαν των τέτοιων, ίσως η διαφωνία µας να
είναι στο εξής (και εδώ δεν έχει να κάνε µε τη δική µας διαφωνία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά µε το πώς θα το διαχειριστεί ο
κύριος Βουλευτής): Τα δύο ζητήµατα απ’ αυτά θέλουν νοµοθετική ρύθµιση κεντρική. ∆ηλαδή, το ζήτηµα της παράτασης για το
Κτηµατολόγιο (της συνολικής εννοώ παράτασης), όπως και το ζήτηµα των οµόρων θέλει αλλαγή νόµου. (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….∆υο λεπτά, δυο λεπτά. Εµείς δεν είµαστε εδώ Νοµικοί, Βουλευτές και ∆ικηγόροι. Εµείς έχουµε ένα αίτηµα. Τι
λέµε κύριοι; «Βρείτε τη νοµοθετική φόρµουλα, κάντε τη όπως θέλετε, εµείς θέλουµε να δοθεί δύο χρόνια παράταση.» Τέλος!
Μην µπούµε τώρα σ’ αυτά, µετά απέξω µπορούµε να πιούµε καφέ και να πούµε και να πούµε και τη γνώµη µας τη νοµική. Εγώ
νοµίζω λοιπόν µε βάση ολ’ αυτά µπορούµε να πάµε σε µία απολύτως οµόφωνη απέξω, δηλαδή ούτε ένα λευκό να µην υπάρχει,
γιατί καλύπτει πλήρως τις τοποθετήσεις όπως έγιναν και καλύπτει πλήρως και τους ανθρώπους που αγωνίζονται είκοσι χρόνια
και έχουν δίκιο, τους έχει βγει το λάδι ας πούµε. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….) ….Το έχω βάλει, το διατύπωσα. Εγώ είχα και ένα
–επαναλαµβάνω- πέµπτο σηµείο. Το ζήτηµα των Ενοτήτων και της επανακαταµέτρησης, όχι στη σύµβαση του κυρίου Μεσσήνη
που λέει στην Καρυά δύο ή τρεις Ενότητες, αλλά… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Τη γενίκευση, µπράβο… ….Ούτε, ούτε
αυτό είναι σωστό, είναι λάθος, είναι λάθος αυτό, είναι λάθος. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Μα δεν µπορείς να πεις σ’ όλη τη
Λευκάδα Μπάµπη µου, µε συγχωρείς, κύριε ∆ήµαρχε, και να γίνεται Κτηµατολόγιο στη µισή τώρα, δεν… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Αυτό είναι άλλο ζήτηµα κύριε Λύγδα. Εµείς ζητάµε λοιπόν, υπάρχει µία σύµβαση, ονοµατίζονται… Κύριε
Τάσο, παρακαλώ την προσοχή σας. (…) ο κύριος Μεσσήνης. ….Που είναι ο κύριος Μεσσήνης; Έ, βαρέθηκε κι αυτός, τα ‘παιξε.
Εκεί ονοµατίζει τις περιοχές και τα χωριά. Θέλετε να σας τα πω; Τα θυµάµαι και απέξω, αλλά τα βρίσκουµε, δε χρειάζεται να
σας κουράσω. Γι’ αυτά λοιπόν ζητάµε επέκταση -να το πω- της επανακαταµέτρησης, τις ακριβείς φράσεις δεν είναι ανάγκη να
τις βρούµε εδώ, τη λογική την αντιλαµβανόµαστε όλοι.
Ζουριδάκης: ∆ήµαρχε, δε ξαναδιαβάζεις την πρόταση;
∆ήµαρχος: Να τη διαβάσουµε; Λοιπόν, µε την παράκληση να…
Γληγόρης Κων.: Εµείς έχουµε τη δικιά µας, άµα τελειώσει το Προεδρείο και έρθει και προς εµάς, εµείς δεν έχουµε πρόβληµα
κανένα…
Πρόεδρος: Είναι διαφορετική;
∆ήµαρχος: ….Η οποία είναι όπως είναι ακριβώς το ψήφισµα ή…
Γληγόρης Κων.: Ελάχιστα τροποποιηµένη, ναι.
∆ήµαρχος: Μάλιστα.
Γληγόρης Κων.: Θέλετε να τη διαβάσουµε να την ακούσετε κι αυτή και µετά να κάνετε την τροποποίησή σας; Μπορεί να
συµφωνήσετε µε τη δικιά µας και να µη χρειαστεί να κάνετε ούτε καν τροποποίηση, δε ξέρω…
∆ήµαρχος: Την έχουµε καταθέσει κύριε, εάν διαφέρει σε κάτι προσαρµόζουµε τη δικιά σας…
Γληγόρης Κων: Εντάξει, οκέι. Να πούµε και εµείς τη δικιά µας.
«1. Να γίνουν δεκτές οι µέχρι τώρα µετρήσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις (όπως ήταν στο προηγούµενο κείµενο), γιατί
έγιναν µε ευθύνη της ‘Ελληνικό Κτηµατολόγιο’ και του ανάδοχου, ξεκάθαρα, έτσι; ∆ηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνήσει
σ’ αυτό νοµίζω, η ευθύνη είναι της Ελληνικό Κτηµατολόγιο και του ανάδοχου. Και εσείς το ίδιο λέτε, απλώς µε την τεκµηρίωση
του ανάδοχου.
2. Να ολοκληρωθούν οι µετρήσεις και αν υπάρχουν νοµικά εµπόδια να τα άρει µε νοµοθέτηση η Βουλή, αφαιρούµε το «ειδικά
για Τσουκαλάδες» και αναφερόµαστε σε όλη τη Λευκάδα και προσθέτουµε: «Να µην ολοκληρωθεί η διαδικασία εάν δεν
καταµετρηθεί το 100% των ιδιοκτησιών όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων.» Και εσείς κάτι ανάλογο πάνω σ’ αυτό γράφετε: «Να
ολοκληρωθούν οι µετρήσεις όλες στις Κτηµατολογικές Ενότητες», εµείς λέµε: «Να µην ολοκληρωθεί η διαδικασία αν δεν
καταµετρηθεί το 100% των ιδιοκτησιών όλων των Κτηµατολογικών Ενοτήτων.»
3. Κοιτάξτε, η διαδικασία της κτηµατογράφησης, ήταν λάθος η επιλογή (.), υπάρχει κι άλλη διαδικασία, σε άλλες χώρες κάνανε
διαφορετική κτηµατογράφηση και είναι αυτό. Απλώς σας το λέω για…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, συνεχίστε.
Γληγόρης Κων.: ….να µάθετε κι άλλες καλές πρακτικές κι άλλων χωρών ας πούµε, έτσι; Λοιπόν, τα χαρακτηρισµένα µε ευθύνη
του Κτηµατολογίου σπίτια-αγροτεµάχια µε τον όρο «αγνώστου», να συµπεριληφθούν µέσα στο καθεστώς της
επανακαταµέτρησης και να µην υποχρεωθεί κανείς σε περαιτέρω έξοδα δικαστικά για τη νοµιµοποίησή τους, όπως ακριβώς το
έχει η συνέλευση των κατοίκων. Εσείς, απ’ ό,τι κατάλαβα, λέτε: «Να συµπεριληφθούν στη διαδικασία επαναπροσδιορισµού και
περιττών γεωτεµαχίων αγνώστου ιδιοκτησίας.» ∆ηλαδή, το ίδιο γράφετε µε άλλα λόγια, δηλαδή απ’ ό,τι καταλαβαίνω
συµφωνείτε απόλυτα µε την… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Μπορώ να τελειώσω; Συγγνώµη. Να µπει τέρµα στα χρονικά
τελεσίγραφα δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των µετρήσεων, την ανάρτηση και το χρόνο για τις ενστάσεις,
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δεν µπορούσε σε 175 µέρες περίπου που γίνονταν οι µετρήσεις να καλυφθούν 3.000 περίπου Κ.Α.Ε.Κ. του χωριού, και η 31
ου
12 του 2020 για το σύνολο του Κτηµατολογίου.
Επιπλέον, το ίδιο είναι και σε εσάς, οπότε εµείς συµφωνούµε µε τη συνέλευση. Το επόµενο είναι να ανοίξει
Κτηµατογραφικό Γραφείο στο ∆ήµο για τις υπόλοιπες περιοχές του επαναπροσδιορισµού και ο ∆ήµος να αποτυπώσει άµεσα τα
κοινόχρηστα µονοπάτια και αγροτικούς δρόµους, καθώς και ακίνητα και να συµµετέχει στη διαδικασία.»
Πρόεδρος: Κύριε Βερροιώτη, υπάρχει άλλη πρόταση;
Βερροιώτης: Όχι, όχι, νοµίζω ότι µας καλύπτει η πρόταση έτσι όπως διαµορφώθηκε απ’ τον κύριο Γληγόρη.
Πρόεδρος: Κύριε Ζαβιτσάνο; Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Νοµίζω ότι η πρόταση η οποία κατατέθηκε απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή, που απηχεί και τις απόψεις της µεγάλης
πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την τροποποίηση αυτή στην τέταρτη παράγραφο σχετικά µε την παράταση
τουλάχιστον δύο ετών της καταληκτικής προθεσµίας αµφισβήτησης των πρώτων εγγραφών και της διαδικασίας του
επαναπροσδιορισµού που έχει αρχίσει, νοµίζω ότι είναι πλήρης γιατί το να µπει στην απόφαση, κύριε Γληγόρη, να φτιαχτεί
γραφείο στο ∆ήµο Λευκάδας το οποίο δεν τεκµαίρεται από πουθενά, το οποίο µας έχει απασχολήσει, το οποίο γραφείο δεν έχει
ούτε το στελεχιακό δυναµικό, το οποίο γραφείο δεν έχει ούτε το λογισµικό και έγινε παράλειψη απ’ τη µεριά του κυρίου
Βουλευτή, γιατί άτυπα -δε ξέρω αν είναι ο µελετητής εδώ- θα υπάρχει παράταση του γραφείου στους Σφακιώτες, γι’ αυτό
ακριβώς το λόγο, δεν… Γιατί µας απασχόλησε το ζήτηµα της δηµιουργίας γραφείου εδώ στο ∆ήµο, δεν προβλέπεται από
πουθενά, να βοηθήσουµε θέλαµε και εµείς, πλην όµως τίθενταν ζητήµατα και εµπειρίας καταχώρησης και λογισµικού και εκείνο
το οποίο επετεύχθη είναι να υπάρχει παράταση τουλάχιστον ενός µήνα ή αν κριθεί και λίγο παραπάνω, του ήδη λειτουργούντος
γραφείου στους Σφακιώτες. Η πρόταση µετά την τροποποίηση… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ναι, να προχωρήσουµε.
∆ρακονταειδής: Κύριε Γληγόρη, νοµίζω ότι στις… Καταρχήν, οι προτάσεις επί της ουσίας είναι ίδιες, στο φραστικό αλλάζει,
έχετε κάνει νοµίζω ένα λάθος, δεν αναφέροµαι τώρα στο γραφείο που λέτε εδώ, αναφέροµαι στα βασικά σηµεία για το θέµα το
οποίο κουβεντιάσαµε, έτσι; Λέτε, εδώ λέει η διατύπωση: «Να ολοκληρωθούν οι µετρήσεις και αν υπάρχουν νοµικά εµπόδια να
τα άρει ειδικά για τους Τσουκαλάδες µε νοµοθέτηση στη Βουλή»· είναι η διατύπωση, έτσι; Και σωστά είναι απ’ τη µεριά των
κατοίκων, διότι είναι Τσουκαλαδιώτες. Εµείς, είναι λάθος να το υιοθετήσουµε αυτό, διότι εµείς τι λέµε; Όχι µόνο συµφωνούµε να
αρθούν τα νοµικά εµπόδια, αλλά λέµε και πως συγκεκριµένα θα αρθούν; Και λέµε: «Νοµοθετική ρύθµιση για το ζήτηµα των
οµόρων», την οποία εγώ περιέγραψα και είπα: Ένας… Και µπορούµε κι αυτό να το βάλουµε ως παράδειγµα στην απόφαση, για
να τους δώσουµε και µία ιδέα. «Ενστάσεις µπορούν να γίνουν κατά τη διαδικασία της ανάρτησης απ’ τους όµορους.» Αυτή είναι
η ορθή διατύπωση, αυτή η διατύπωση που έχουν εδώ τα παιδιά απ’ τους Τσουκαλάδες είναι σωστή για το κείµενό τους, δεν
είναι σωστή για απόφαση του Συµβουλίου. Γιατί εµείς τη συγκεκριµενοποιούµε, την κάνουµε πιο σαφή και δίνουµε και µία
διέξοδο προσθέτοντας επιπλέον και την αξιοποίηση όλων των πηγών, έτσι; Εγώ θα έλεγα λοιπόν να µην κάνουµε ψηφοφορία
για τη ψηφοφορία, διότι θα παρουσιαστεί το εξής σχιζοφρενές: «Θα ψηφίσουµε δύο διαφορετικές προτάσεις που λένε τα ίδια
πράγµατα.» Νοµίζω δεν το θέλει κανένας, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να συµπεριλάβουµε αν θέλετε κάτι το οποίο έχει
παραληφθεί… Ούτε εγώ τώρα θέλω να κάνω διαγωνισµό και κύριε ∆ήµαρχε, τώρα επειδή το είπες και εσύ µε αναγκάζεις να το
πω κι εγώ. Απ’ τη µεριά της ∆ηµοτικής Αρχής στην αρχική εισήγηση καµία πρόταση δεν κατατέθηκε… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Έ, τώρα εντάξει. «Κάνω λάθος», εντάξει. Εντάξει, «κάνω λάθος». Ο εισηγητής έκανε την εισήγησή του, είπε
τη γνώµη προφανώς της ∆ηµοτικής Αρχής, δεν κατέλεξε σε πρόταση όµως που να λέει: «Προτείνω α. αυτό, β. αυτό, γ. αυτό, δ.
αυτό.» Έ, τώρα το ίδιο κείµενο (.). ∆εν είναι εκεί όµως το πρόβληµά µου. Εγώ κατέθεσα µία πολύ συγκεκριµένη πρόταση µ’
αυτή τα σηµεία, «την κάναµε έτσι, την κάναµε γιουβέτσι», διαµορφώθηκε, έχουµε ένα καλό πράγµα… Σας παρακαλώ, να πάµε
οµόφωνα µ’ αυτό και να µην κάνουµε ψηφοφορίες ανούσιες, ανούσια είναι µία ψηφοφορία που θα ψηφίζουµε σε δύο διαφ…
Εγώ δηλαδή θα ψηφίσω τούτη ας πούµε, µα θέλω να ψηφίσω και την άλλη, γιατί και µε την άλλη συµφωνώ, δηλαδή θα είναι
σχιζοφρενές, τι, δε θα ψηφίσω την άλλη; Και αυτό το δίληµµα φυσικά θα το ‘χουµε όλοι µας. Θα παρακαλούσα λοιπόν να πάµε
σε µία πρόταση.
Πρόεδρος: Σε µία οµόφωνη απόφαση. Κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε να δείτε, νοµίζω και στην αρχή της συζήτησης, όταν τοποθετήθηκα είπα πως το θέµα θα έπρεπε να
είχε συζητηθεί στις 22 του µηνός, χάνουµε µέρες και ώρα αυτή τη στιγµή. Βάλτε τις δύο προτάσεις σε ψηφοφορία, εγώ βρίσκω
ανούσιο το να αλλάξουµε την πρόταση, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνουµε, αλλάζουµε µία πρόταση που ήρθε στις 22 του µηνός,
θεωρώ αυτό ανούσιο… Το να ανοίξει το γραφείο νοµίζω ότι είναι υποχρεωτικό. Τώρα, κύριε ∆ρακονταειδή, αν η νοµοθετική
ρύθµιση γίνει… ∆εν είµαι νοµικός…
∆ήµαρχος: ∆ηλαδή, για το γραφείο δεν τ’ ακούτε, κύριε Γληγόρη, αυτό που σας λέω. Σας λέω ότι ο µελετητής…
Γληγόρης Κων.: Εγώ δεν το δέχοµαι όµως κύριε ∆ήµαρχε…
∆ήµαρχος: Τι δε δέχεστε;
Γληγόρης Κων.: Εσείς µου είπατε κάτι, δε θέλω να σας απαντήσω. ∆εν το δέχοµαι, δε δέχοµαι πως ο ∆ήµος δεν έχει
στελεχιακό δυναµικό να κάνει (…)…
∆ήµαρχος: Από πού προβλέπεται να ανοίξει γραφείο ο ∆ήµος κύριε Γληγόρη;
Γληγόρης Κων.: Εσείς να τ’ ανοίξετε, τι «από πού προβλέπεται»;
∆ήµαρχος: Από πού προβλέπεται;
Γληγόρης Κων.: Εσείς, αύριο το πρωί µπορείτε να…
∆ήµαρχος: Με τι λογισµικό θα δουλέψει κύριε Γληγόρη;
Γληγόρης Κων.: Μπορώ να σας απαντήσω;
∆ήµαρχος: Ναι.
Γληγόρης Κων.: Επάνω στη βάση του Κτηµατολογίου του κυρίου… ∆ε χρειάζεται ούτε καν λογισµικό…
∆ήµαρχος: ∆εν την παραδίδει στο ∆ήµο το Κτηµατολόγιο κύριε Γληγόρη, και γι’ αυτό ακριβώς στην προσπάθεια που έγινε
βρέθηκε η συµβιβαστική φόρµουλα, µάλλον, η φόρµουλα και να δοθεί χρόνος και περιθώριο στους κατοίκους να ξαναδηλώσουν
παρατείνοντας τη δράση του γραφείου. Τι δεν καταλαβαίνετε τώρα απ’ αυτό που σας λέω;
Γληγόρης Κων.: Ακούστε και εσείς εµένα λοιπόν. Όταν έγινε η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη επακαταµετρήσεις δεν υπήρχε
λογισµικό, πήγαινε ο κόσµος και έλεγε ότι: «Αυτό το πρόβληµά µου είναι εδώ πέρα.» ∆ε χρειάζεται λογισµικό…
Πρόεδρος: Μπαίνουν σε ψηφοφορία οι δύο προτάσεις…
Βερροιώτης: Να πω κάτι;
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…) αυτή την πρόταση του κυρίου Γληγόρη για το γραφείο να την
κουβεντιάσουµε ως ξεχωριστό θέµα στο επόµενο Συµβούλιο, µη χαθούµε τώρα σ’ αυτό, το κύριο είναι τ’ άλλο, µη χαθούµε σ’
αυτό…
Γληγόρης Κων.: Κύριε ∆ρακονταειδή, ξέρετε ότι οι Σφακιώτες και οι υπόλοιπες περιοχές που είναι όλες λάθος δεν µπορούµε
να τις αφήσουµε έτσι…
Πρόεδρος: Υπάρχουν δύο προτάσεις…
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∆ρακονταειδής: Εγώ γι’ αυτό ακριβώς έβαλα τις Ενότητες όλες για καταµέτρηση.
Πρόεδρος: Κύριε Σολδάτο, θέλετε κάτι;
Σολδάτος Θ.: Τίποτα. Εγώ, µέσα απ’ το συγκερασµό των θέσεων που διατυπώθηκαν απ’ το ∆ήµαρχο και απ’ τον κύριο
∆ρακονταειδή, καλυπτόµαστε. Αυτό που δηλώνω είναι ότι εφόσον η διαδικασία, εφόσον η επικοινωνία των νοµικών που θα
προκαλέσει ο Βουλευτής, µε τους νοµικούς του υπουργείου επάνω έχει κάποιο αποτέλεσµα· ενδέχεται τα δύο εκ των τεσσάρων
να έχουν λυθεί κατευθείαν, εντάξει; Απλά το επισηµαίνω.
Βερροιώτης: Να πω κάτι πριν τη ψηφοφορία; Νοµίζω, µήπως βοηθήσει κιόλας.
Νοµίζω ότι όντως δεν είναι το ζήτηµα της ουσίας τώρα η δηµιουργία του Γραφείου Κτηµατογράφησης στο ∆ήµο. Ένα
αυτό.
∆εύτερον. Όντως να µπει µέσα το κοµµάτι των ευθυνών ότι δεν ευθύνονται οι κάτοικοι και γι’ αυτό να γίνουν δεκτές οι
µετρήσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προφανώς η νοµοθετική πρωτοβουλία κεντρικά και ας µπει και το κοµµάτι πιο
συγκεκριµένα που συµπεριλαµβάνει και τους όµορους και νοµίζω ότι µπορούµε να καταλήξουµε σε κάτι πιο συνολικό µαζί µε το
κοµµάτι που θα αφορά και όλη τη Λευκάδα. Εµείς είµαστε υπέρ σ’ αυτό.
Πρόεδρος: Η ευθύνη είναι (…)…
Βερροιώτης: Ας µπει το ζήτηµα…
(….ασαφής διάλογος….)
Σολδάτος Θ.: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, επί της διαδικασίας, µισό λεπτό τώρα. Έχουµε εδώ πέρα πάνω από µισή ώρα…
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ, περιµένουν τα παιδιά απ’ την Κοινωφελή για να συζητήσουµε το θέµα τους. Υπάρχουν δύο
προτάσεις…
Σολδάτος Θ.: Λοιπόν, εδώ έχουν διατυπωθεί προτάσεις, έτσι; Απ’ ό,τι φαίνεται, ο κύριος Βερροιώτης έρχεται και λίγο µε µία
παραλλαγµένη τρίτη πρόταση. Εάν επιµένει ας κατέβει κι αυτή, τι να κάνουµε; Έ, τώρα δε θα µπορέσουµε να συνεννοηθούµε,
το εξαντλήσαµε.
Πρόεδρος: Πρέπει να τελειώνουµε µε το θέµα, µιλάµε πέντε ώρες. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Οι προτάσεις που κατέθεσαν ο
κύριος ∆ήµαρχος µε τον κύριο ∆ρακονταειδή και η πρόταση του κυρίου Γληγόρη… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….∆εν απέχουν
πάρα πολύ οι προτάσεις. Σας παρακάλεσε ο κύριος ∆ρακονταειδής προηγουµένως να πάµε για ένα… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Ψηφοφορία. Υπέρ της πρότασης…
(……ασαφής διάλογος…..)
Γληγόρης Παν.: Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Γληγόρη; Με συγχωρείτε. Κύριε Γληγόρη, ποιος δίνει τη δυνατότητα ο ∆ήµος να
επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδοµένα του καθενός; Απαντήστε µου κύριε Γληγόρη.
Πρόεδρος: Να µπούµε σε ψηφοφορία.
Γληγόρης Παν.: Όχι. Ποιος δίνει τη δυνατότητα ο ∆ήµος να επεξεργαστεί να προσωπικά δεδοµένα του καθενός;
Γληγόρης Κων.: Εδώ πέρα εµείς παίρνουµε µία απόφαση. Η απόφαση δε σηµαίνει πως θα ξεκινήσει αύριο να υλοποιείται. Η
απόφαση είναι απλή και λέει ξεκάθαρα ότι: «Εµείς σαν ∆ήµος Λευκάδας παίρνουµε την πολιτική απόφαση να ανοίξουµε
Γραφείο Κτηµατογράφησης.» Το λογισµικό είναι… Ποιος θα ασχοληθεί µ’ αυτό; Ο κύριος Τυπάλδος π.χ.; Ο κύριος Ζουριδάκης;
∆ε ξέρω, εσείς θα ορίσετε. Το λογισµικό θα πάτε, θα το πάρετε και θα το βρείτε, θα το διεκδικήσετε. Τα υπόλοιπα, το γραφείο
θα το στελεχώσετε, µηχανικό θα βρείτε. Απόφαση παίρνουµε εδώ πέρα, δεν το καταλαβαίνω (…)…
Πρόεδρος: Είµαστε στη ψηφοφορία.
Γληγόρης Κων.: (…)…
Πρόεδρος: Ψηφοφορία. Υπάρχουν δύο προτάσεις, τελείωσε η κουβέντα, να τελειώσουµε κάποτε. Υπέρ της πρότασης που
κατέθεσε ο ∆ήµαρχος (από κοινού οι τρεις παρατάξεις); Υπέρ; Ο κύριος Λύγδας, ο κύριος Σολδάτος, η κυρία Βλάχου, ο κύριος
Γαζής Αναστάσιος, ο κύριος Σολδάτος, ο κύριος Ζουριδάκης, ο κύριος Τυπάλδος, ο κύριος Τσιρογιάννης, η κυρία Κατωπόδη,
Ρόκκος, ο κύριος Γληγόρης, ο κύριος Γληγόρης, ο κύριος Βικέντιος, ο κύριος ∆ρακονταειδής, ο κύριος Χαλικιάς και ο κύριος
Σέρβος. Κατά δεν υπάρχει. Η άλλη πρόταση την οποία κατέθεσε ο κύριος Γληγόρης. Υπέρ; Η κυρία Ρεκατσίνα, ο κύριος
Γληγόρης, ο κύριος Μελάς, ο κύριος Λάζαρης, ο κύριος Ζαβιτσάνος. Κύριε Βερροιώτη, εσείς;
Βερροιώτης: Ισχύει η πρόταση.
Πρόεδρος: Επί της πρότασης του κυρίου Βερροιώτη. Υπέρ; Ο κύριος Βερροιώτης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Τσουκαλάδων κύριος Ροντογιάννης. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Βεβαίως, έχει καλεστεί µε απόφαση. Το διαβιβαστικό
γράφει: ∆ήµαρχο Λευκάδας, µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Πρόεδρο Τσουκαλάδων.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 1/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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