ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 177/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 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. 7601/19-4-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Σκληρός Φίλιππος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Καββαδάς Θωµάς
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆. το 10 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 10 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για την υποβολή αιτήµατος – πρότασης στον Υπουργό Υγείας για την ονοµατοδοσία του νέου
Νοσοκοµείου Λευκάδας σε Νοσοκοµείο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σας είναι γνωστό ότι οι εργασίες κατασκευής του νέου νοσοκοµείου ολοκληρώνονται και σύντοµα θα
πραγµατοποιηθεί η µεταφορά της δοµής από το παλιό κτίριο στο νέο.
Με αφορµή αυτό το γεγονός θέλω να εισηγηθώ την υποβολή πρότασης, εκ µέρους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λευκάδας, στον κ. Υπουργό Υγείας σχετικά µε την ονοµα-τοδοσία του νέου Νοσοκοµείου Λευκάδας σε Νοσοκοµείο
«ΓΙΑΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ».
Σίγουρα δεν χρειάζεται να αναφερθώ εκτεταµένα στον Αείµνηστο Ξενοφώντα Γρηγόρη προκειµένου να σας πείσω να
υποστηρίξετε την πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής. Αντίθετα θα µου επιτρέψετε να θεωρώ µεγάλη τιµή για όλους µας
τη δυνατότητα που µας δίνεται να προτείνουµε την ονοµατοδοσία του νέου συγκροτήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου
Λευκάδας, τιµώντας Αυτόν που υπηρέτησε την κοινωνία µας µε απόλυτα θετικό τρόπο. Θα πρόκειται για ισχυρής
συµβολικής και ιστορικής σηµασίας απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
Γιατί ο Ξενοφώντας Γρηγόρης δεν ήταν απλά «ο Γιατρός - ο Άνθρωπος - ο Αγωνιστής».
Ήταν το στήριγµα πονεµένων και αδικηµένων, ο ζωντανός θρύλος που ταύτισε το όνοµά του µε την απέραντη
καλοσύνη, την πρωτοφανή προσφορά, την απόλυτη ανιδιοτέλεια, αυτός που µε τη συµπεριφορά και το έργο του έχει
καταγραφεί στις πιο λαµπρές σελίδες της µακράς ιστορίας του µικρού µας τόπου.
Στη Λευκάδα, το Κάλαµο, το Καστό, το Μεγανήσι αλλά και στις κοντινές περιοχές της Ακαρνανίας µέχρι το Μύτικα,
δεν χρειάζονταν να αναφέρει κανείς το όνοµά του, αρκούσε να πει «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» και όλοι γνώριζαν ποιόν εννοούσε.
Γι’ αυτό οι Λευκαδίτες και όχι µόνο, τον λάτρεψαν και τον τίµησαν τότε, τον θυµούνται σήµερα και θα τον θυµούνται
για πάντα!
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗ
Γεννήθηκε το 1902 στο Σπανοχώρι της Ορεινής Λευκάδας. Με καταγωγή από φτωχική οικογένεια φοίτησε στο
Γυµνάσιο της Λευκάδας στα 1914 και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αρνήθηκε να
συνεχίσει τις σπουδές του στις ΗΠΑ µε υποτροφία του Ιδρύµατος Ροκφέλερ και αφοσιώθηκε µε ευθύνη, πάθος και
παροιµιώδη ανιδιοτέλεια στο λειτούργηµά του.
Έλαβε µέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο του 1940 εναντίον των φασιστών επιδροµέων. Μετά την εισβολή των ναζί
και την υποδούλωση της πατρίδας µας το 1941 ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση. Από τη θέση του Γραµµατέα
του ΕΑΜ Λευκάδας, στη δηµιουργία του οποίου πρωτοστάτησε, µερίµνησε για τη δηµιουργία ιατρείων και κέντρων
εµβολιασµού αλλά και για τη συγκρότηση ενόπλων οµάδων κατά των κατακτητών. Για την τελευταία του δράση
φυλακίστηκε στην αποµόνωση από τους Ιταλούς για 5 µήνες, περίοδο που ξεκίνησαν τα προβλήµατα
µε την υγεία
του, η οποία επιδεινώθηκε από τις άγριες διώξεις και εκτοπισµούς που του επιβλήθηκαν από το µετεµφυλιακό
κράτος, λόγω της ένταξής του στην κοµουνιστική αριστερά και της αντιστασιακής – πατριωτικής δράσης µε τη
συµµετοχή του στους εθνικούς και λαϊκούς αγώνες.
Εκλέχτηκε βουλευτής Λευκάδας µε την Ε∆Α στις εκλογές το 1963 και το 1964
Στη διάρκεια της χούντας των
συνταγµαταρχών ο Ξενοφώντας Γρηγόρης και η σύζυγός του Χαρίκλεια, υπέστησαν νέες διώξεις και εκτοπίστηκαν
στη Γυάρο και τη Λέρο. Το 1970 εξαιτίας «ανηκέστου βλάβης της υγείας του» επέστρεψε από την εξορία στη
Λευκάδα, όπου συνέχισε να ασκεί το ιατρικό του λειτούργηµα. Πέθανε το Μάιο ου 1988 σε ηλικία 86 ετών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας να υποβάλει αίτηµα – πρόταση στον Υπουργό Υγείας για την ονοµατοδοσία του
νέου Νοσοκοµείου Λευκάδας σε Νοσοκοµείο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ».

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:
Την υποβολή αιτήµατος-πρότασης, στον Υπουργό Υγείας για την ονοµατοδοσία του νέου Νοσοκοµείου
Λευκάδας σε Νοσοκοµείο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 177/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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