ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/20 Συνεδρίασης (ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 55/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Απριλίου, του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε
αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπ.
Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 5294/03-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
Λιβιτσάνος Ιωάννης
4
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
5
Σολδάτος Θεόδωρος
5
Μελάς Γεράσιµος
6
Γληγόρης Παναγιώτης
6
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
7
Μαργέλη Μαρία
7
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
8
Σαρανταένας Ιωάννης
8
9
Γαζής Αναστάσιος
9
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
11
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
11
12
Σέρβος Κωνσταντίνος
12
13
Περδικάρης Αθανάσιος
13
14
Χαλικιάς Ευάγγελος
14
15
Γληγόρης Χρήστος
15
16
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
16
17
Γαζής Νικόλαος
17
18
Λάζαρης Απόστολος
18
19
Τυπάλδος Νικόλαος
19
20
Λύγδας Σπυρίδων
20
21
Βερύκιος Σπυρίδων
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Βλάχου Ειρήνη
24
25
Γληγόρης Κωνσταντίνος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε
τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οχτώ (28) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ης

ΘΕΜΑ της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 8 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ενηµέρωση – συζήτηση για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο δήµο
Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Η συζήτηση επί του θέµατος, έχει ως κατωτέρω, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
«Πρόεδρος: Μπαίνουµε στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Εγώ πρέπει να σας ανακοινώσω ότι η συζήτηση σήµερα θα διεξαχθεί στα γενικά πλαίσια περί της διασποράς και των
κινδύνων του κορωνοϊού. Τα ειδικά µέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν απ’ το ∆ήµο Λευκάδος, τη ∆ευτέρα, στο
επόµενο Συµβούλιο, υπάρχει τακτική συνεδρίαση και είναι 1

ο

θέµα που αφορά όλα τα θέµατα τα οποία πρέπει να

αποφασίσουµε για τα µέτρα τα οποία θα πάρουµε στο ∆ήµο Λευκάδος. Σήµερα η συζήτηση, φυσικά θα αναφερθεί ο καθένας
και όποιος θέλει σε γενικά µέτρα ό,τι θέλετε, αλλά στα ειδικά µέτρα τα οποία ήδη αν… Σήµερα το µεσηµέρι πήραµε και ένα mail
απ’ τη ∆ηµοτική Παράταξη ‘Όλοι Για Τη Λευκάδα’, απ’ τον κύριο ∆ρακονταειδή, που κάνει διάφορες προτάσεις στο ∆ήµο
Λευκάδας για «λήψη οικονοµικών µέτρων για ανακούφιση των πληγέντων δηµοτών από την υγειονοµική κρίση.» Αυτά θα
ο

συζητηθούν στο Συµβούλιο της ∆ευτέρας που είναι ως 1 θέµα, φυσικά έχει γίνει συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, θα
υπάρχει εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και εκεί θα συζητηθούν όλα. Θα σας παρακαλέσω, για να διεξαχθεί η συζήτηση
κανονικά και να µην έχουµε προβλήµατα. Όποιος παίρνει το λόγο, φυσικά όλοι θα πάρετε το λόγο, µετά που θα τελειώνετε
πρέπει να κλείνετε τα µικρόφωνά σας, µην το ξεχνάτε, όποιος ζητάει το λόγο πάνω δεξιά στο κάθε όνοµα υπάρχει ένα χεράκι,
πατάτε το χεράκι, εγώ θα το βλέπω, φυσικά δε θα το βλέπω µε τη σειρά που το πατάτε, αλλά όπου βλέπω θα δίνω και το λόγο.
∆ηλαδή, δε θέλω να υπάρξουν παρεξηγήσεις του τύπου: «Έκανε πρώτα ο Κώστας Σέρβος και έδωσα στο Λάκη Χαλικιά το
λόγο.» Εγώ δε βλέπω ποιος πατάει πρώτος το χεράκι, εγώ απλώς βλέπω ότι τα χεράκια είναι αναµµένα και θα δίνω το λόγο.
Υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι; Θα σας πω και κάτι άλλο, για τυχόν ερωτήσεις-ανακοινώσεις, ανακοινώσεις
µπορεί να κάνει ο ∆ήµαρχος, δε ξέρω, ή όποιος άλλος θέλει απ’ τις ∆ηµοτικές Παρατάξεις, οι ερωτήσεις καλό είναι να ‘ρθουν
από σήµερα µε mail προς τους υπευθύνους, δηλαδή στο ∆ήµαρχο, στους Αντιδηµάρχους, στους Προέδρους, οπότε ο
∆ήµαρχος και η λοιπή ∆ηµοτική Αρχή να τα έχουν καταγεγραµµένα τη ∆ευτέρα ώστε να σας απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.
∆ηλαδή, σήµερα αν αρχίσουµε και κάνουµε όλοι ερωτήσεις και ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος κάθονται και γράφουν
καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Οπότε θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να στείλετε τις ερωτήσεις προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το
οποίο έχετε το mail όλοι, να τις πάρουµε, να τις επεξεργαστούµε και τη ∆ευτέρα να σας απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Πιστεύω
ότι έγινα κατανοητός, λόγω ότι είναι πρώτη φορά που το κάνουµε, για να µην υπάρχουν προβλήµατα. Εγώ θα δώσω το λόγο
στον κύριο ∆ήµαρχο.
∆ήµαρχος: Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ξεπεράστηκαν
τα όποια προβλήµατα συνδεσιµότητας

υπήρχαν, ξέρω ότι έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα απ’ την τελευταία

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γνωρίζετε όλοι ότι έγινε µία προσπάθεια να γίνει κεκλεισµένων των θυρών, πλην όµως
δεν υπήρχε απαρτία. Εν συνεχεία, όπως έκανε το 95% των ∆ήµων το επόµενο Συµβούλιο έγινε δια περιφοράς, πλην όµως
επειδή όλοι και οι ∆ήµαρχοι και οι επικεφαλής παρατάξεων σε όλη την Ελλάδα αντιλαµβάνονταν ότι ήταν ένας τρόπος αυτός
πλην όµως δεν ήταν ο πλέον δόκιµος, γι’ αυτό και η πολιτεία µε το e-Presence και η Κ.Ε.∆.Ε. µε το Webex το οποίο είναι η
πλατφόρµα αυτή στην οποία συµµετέχουν όλοι σήµερα, έδωσαν τη δυνατότητα στα περισσότερα ∆ηµοτικά Συµβούλια, όπως
και στο δικό µας να συνεδριάσει έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον µία οπτική επαφή. Να κάνω ένα µικρό σχόλιο σε σχέση µ’
αυτά που ανέφερε ο Πρόεδρος κύριος Ρόκκος. Σήµερα µπορούµε να κουβεντιάσουµε οτιδήποτε θέλουµε, ακόµα και προτάσεις
γενικότερου περιεχοµένου, πιο ειδικά τη ∆ευτέρα θα κουβεντιάσουµε τα οικονοµικά µέτρα, οτιδήποτε άλλο κριθεί από
οποιονδήποτε να γίνει ειδική αναφορά και σαν πρόταση, προφανώς και µπορεί, απλώς επειδή έχει συζητηθεί το θέµα στην
ο

Οικονοµική Επιτροπή και (…) ως 1 θέµα στο κανονικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ∆ευτέρας, γι’ αυτό και οι προτάσεις οι
συγκεκριµένες επί των οικονοµικών, όποιος έχει να προσθέσει κάτι να γίνει, να κατατεθούν τη ∆ευτέρα. Θα πω εδώ ότι εκτός
απ’ τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που υπήρχαν µε τους επικεφαλής, είτε µε πρωτοβουλία δικιά µου, είτε µε πρωτοβουλία
αρκετών εκ των επικεφαλής, µέσω της πλατφόρµας αυτής έγιναν µε επιτυχία δύο συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής,
µπορώ να πω ότι είχαµε µία αγωνία για το κατά θα ανταποκρινόµασταν όλοι στη συµµετοχή µας πριν πάρουµε την απόφαση να
κάνουµε το Συµβούλιο το σηµερινό µέσω αυτής της τηλεδιάσκεψης· που σηµαίνει ότι όλοι µας απ’ ό,τι φαίνεται εκτός από
κάποιες απουσίες τις οποίες θα τις δούµε µετά το τέλος του Συµβουλίου, αγαπητέ Πρόεδρε, αν υπάρχει δυσκολία στην περιοχή
την οποία διαµένει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ή αν ήταν κάποιες άλλες ανειληµµένες υποχρεώσεις, έτσι ώστε να µπορέσουµε να
ξεπεράσουµε και τα κάποια προβλήµατα, µε απώτερο στόχο τη ∆ευτέρα να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
να συµµετάσχουν στο κανονικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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Στο σηµείο αυτό ο κ. πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
‘‘Ενηµέρωση – συζήτηση για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο ∆ήµο
Λευκάδας’’.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος.
Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Καλός, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:
∆ήµαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας διακατεχόµαστε από συναισθήµατα περίεργα,
βιώνουµε µία κατάσταση πρωτοφανή, µία κατάσταση η οποία δεν µπορούσε να προβλεφθεί τουλάχιστον από το µέσο νου, εκτός
από κάποιους ειδικούς στο χώρο της υγείας, στο χώρο της επιδηµιολογίας, λοιµωξιολογίας ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική
ειδικότητα µπορείτε να βάλετε µε άµεσες επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς, τους προσωπικούς, τους οικογενειακούς,
κοινωνικούς, τοπικό επίπεδο, εθνικά επίπεδα και παγκόσµια επίπεδα. Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση καλούµαστε ως ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, ως ∆ηµοτική Αρχή να λειτουργήσουµε έχοντας έναν παράλληλο βηµατισµό και µε την πολιτεία, µε το υπουργείο
Εσωτερικών, µε την Κ.Ε.∆.Ε., µε απώτερο στόχο να µπορέσουµε να σταθούµε δίπλα στο δηµότη, δίπλα στον πολίτη, έχει
πολλαπλή διάσταση ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επειδή τυγχάνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σήµερα να υπάρχουν και δύο
γιατροί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραµµή στο νοσοκοµείο Λευκάδας, επιτρέψτε µου να πω ότι την πολύ µεγάλη επιβάρυνση ή
την πολύ µεγάλη επιφόρτιση -καλύτερα- µε καθήκοντα, να σταθούµε όρθιοι και να σταθούµε δίπλα στον πολίτη την έχουν οι
γιατροί µας και οι νοσοκόµοι µας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη και οι ∆ήµοι ως ο εγγύτερος θεσµός στον
πολίτη.
Σε ό,τι αφορά την ασθένεια αυτή καθεαυτή και κάποια ειδικά µέτρα, στην πορεία µόλις κάνω την πρώτη µου
τοποθέτηση, κύριε Ρόκκο, θεωρώ είτε εσείς, είτε ο κύριος Σαρανταένας καλό θα είναι να κάνει -έτσι- µία ενηµέρωση πιο ειδική
επί της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Λέµε λοιπόν ότι καλούµαστε να λειτουργήσουµε σε καταστάσεις πρωτόγνωρες και µπορώ να πω ότι είναι µία απ’ τις
µεγαλύτερες προκλήσεις, αν όχι η µεγαλύτερη που βιώνει η ανθρωπότητα απ’ το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά. Μακάρι να µην
αναχθεί σε τόσο µεγάλη -έτσι- κατάσταση, βλέπουµε όµως και παρακολουθούµε όλοι µας το τι γίνεται σε γειτονικές χώρες και όχι
µόνο. Θεωρώ λοιπόν ότι είµαστε µπροστά σε µία µεγάλη πρόκληση, όπως είπα να σταθούµε στον πολίτη και ο πυλώνας της
αυτοδιοίκησης να είναι ο κρίσιµος και ο καθοριστικός για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής αλληλεγγύης
και -εντός εισαγωγικών- της «κανονικότητας» των πολιτών που έχει διαταραχθεί, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι ο πυλώνας
ανάπτυξης για την επόµενη ηµέρα. Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο θα µας απασχολήσει στο εγγύς µέλλον, προφανώς και διάφορα
επιτελεία επεξεργάζονται τα πλάνα και τα σχέδια ανάπτυξης, προσαρµογής και ανάπτυξης, αλλά και ο ∆ήµος θα κληθεί, και οι
∆ήµοι θα κληθούν να συµβάλλουν και σ’ αυτό.
Πριν κάνω µία αναφορά στο τι µέτρα και πρωτοβουλίες έχει πάρει και το τι πρόκειται να πάρει και σ’ αυτό είµαι ανοιχτός
κι εγώ αλλά και όλη η ∆ηµοτική Αρχή· σε οποιαδήποτε πρόταση για το αύριο και το µεθαύριο, να πω, να ευχηθούµε όχι µόνο σε
εµάς που συµµετέχουµε στην τηλεδιάσκεψη αυτή, όχι µόνο σε όλους τους Λευκαδίτες, αλλά ει δυνατόν και σε όλους τους
Έλληνες, να είµαστε όλοι µαζί µετά το πέρας αυτής της πανδηµίας. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχετε γίνει γνώστες µιας σειράς
πρωτοβουλιών που πήρε ο ∆ήµος απ’ τη στιγµή που κρίθηκε αναγκαίο να δράσει λόγω της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης.
Επιγραµµατικά, θα αναφέρω για να µην κουράσω ότι ξεκινήσαµε άµεσα την ενηµέρωση όλου του προσωπικού του ∆ήµου για τα
µέτρα προστασίας που θα έπρεπε να πάρει και κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι εκτίθενται σε εξωτερικούς παράγοντες και
αναφέροµαι τόσο για την Υπηρεσία Καθαριότητος, όσο και για τους ανθρώπους, για τους συνεργάτες στο ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ και
των κοινωνικών δοµών. Ενηµερώσαµε επίσης σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο την αστυνοµία, την πυροσβεστική, το λιµενικό
η

και την 4 ΜΣΕΠ, προχωρήσαµε άµεσα στην απολύµανση των αθλητικών εγκαταστάσεων όπως επίσης και των σχολικών
κτηρίων του ∆ήµου, απολυµάναµε κατευθείαν αµέσως όλα τα δηµοτικά κτήρια και τα οχήµατα του ∆ήµου, κάτι το οποίο θα σας
πω ότι συνεχίζεται µε µία σταθερή περιοδικότητα ανά εβδοµάδα, όλα τα δηµοτικά καταστήµατα, τα πρώην ∆ηµαρχεία και το
∆ιοικητήριο, αλλά και τα απορριµµατοφόρα και τα αυτοκίνητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι χρήζει ιδιαίτερης προστασίας οι άµεσα
συνεργάτες µας, οι εργαζόµενοι του ∆ήµου. Επίσης, προχωρήσαµε και εµείς στην αναστολή της λειτουργίας των παιδικών
χαρών, υπήρχε επικοινωνία συχνή µε τους συσχετιζόµενους φορείς όπως το νοσοκοµείο, τον ΕΟ∆Υ και το υπουργείο
Εσωτερικών, υπήρξε και το βλέπετε ότι προοδευτικά ενδυναµώνει αυτή η καµπάνια ενηµέρωσης στα ηλεκτρονικά µέσα, καθώς
επίσης και στα ραδιόφωνα, εφαρµόσαµε άµεσα τον περιορισµό στην προσέλευση για την εξυπηρέτηση των δηµοτών βάζοντας
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σε εφαρµογή πριν ακόµα… Πολλά απ’ αυτά θα µου πείτε ότι έχουν γίνει και µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, θα σας πω
ότι όλα αυτά εµείς τα παίρναµε δύο µε τρεις και τέσσερις µέρες νωρίτερα γιατί βλέπαµε την αναγκαιότητά τους. Επίσης, όπως
σας είπα, πήραµε µέτρα να περιορίσουµε τη προσέλευση των δηµοτών στο ∆ιοικητήριο, στο ∆ηµαρχείο βάζοντας και τους
∆ηµοτικούς Αστυνόµους στην κεντρική είσοδο, δίνοντας ταυτόχρονα και την προτροπή αλλά και τη δυνατότητα ο πολίτης να
εξυπηρετείται µέσω e-mail, µέσω τηλεφώνου, µέσω φαξ. Βάλαµε ειδική γραµµή ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης των δηµοτών
καθώς επίσης, επειδή -όπως σας είπα- ζούσαµε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ανταποκριθήκαµε εκτός απ’ τα δηµοτικά ακίνητα όπως σας είπα- και τα αυτοκίνητα του ∆ήµου, απορριµµατοφόρα και επιβατικά, προχωρήσαµε και στην απολύµανση του χώρου
του Σταθµού Μεταφόρτωσης, του Αστυνοµικού Τµήµατος Λευκάδας, του Λιµεναρχείου Λευκάδας, του σκάφους του
Λιµεναρχείου, του τζιπ του Λιµεναρχείου, του καταυλισµού των Ροµά όπου κι αυτό έχει µπει σε µία περιοδικότητα συν κάποιες
άλλες παρεµβάσεις εκεί, στο οστεοφυλάκιο στη Λευκάδα, (…) στα δύο νεκροταφεία Νυδρίου και Λευκάδας, στο Λιµεναρχείο του
Νυδρίου, στο Αστυνοµικό Τµήµα της Βασιλικής, στο Κέντρο Υγείας της Βασιλικής, στα ασθενοφόρα της Βασιλικής όπως επίσης
και στο Αστυνοµικό Τµήµα της Βασιλικής.
Βλέπετε λοιπόν ότι οι πρώτες ενέργειες που αφορούσαν, οι άµεσες ενέργειες εκτός απ’ τις προτροπές για την
εξυπηρέτηση των δηµοτών, αλλά των απολυµάνσεων, έλαβαν χώρα όχι µόνο σε ακίνητα και κινητό εξοπλισµό του ∆ήµου µας,
αλλά επεκτάθηκαν σε πάρα µα πάρα πολλούς φορείς. Θα πω επίσης ότι άµεσα, σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο παραδόθηκε η
προς χρήση, αφού πρώτα έχει απολυµανθεί ο χώρος εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου και θα πω ότι αισθάνοµαι ιδιαίτερη
χαρά σήµερα που επικοινώνησα µε τους γιατρούς και τους υπευθύνους, ότι έχουν συλλεγεί 104 µονάδες φιάλες αίµατος, εξ
αυτών των 104 οι 8 µόνο ήταν που δόθηκαν για οικεία πρόσωπα, οι υπόλοιπες 96 που είναι ένα -οι γιατροί µπορεί να το
επιβεβαιώσουν καλύτερα- πολύ σηµαντικό νούµερο, ήταν από εθελοντές. Επίσης, σε πρωτοβουλία, για να κάνω ένα µικρό
κύκλο σε σχέση µε το υγειονοµικό υλικό, θα σας πω, όπως το είδατε ότι έχει βγει αντίστοιχη ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου αλλά και στο προσωπικό µου facebook, κινήσεις που κάναµε προς την αδελφή πόλη Zhoushan, απέστειλαν τα -εντός
εισαγωγικά- «αδέλφια» της αδελφοποιηµένης αυτής πόλης 20.000 µάσκες, είµαι σίγουρος ότι όλοι θα αναρωτιέστε -και εσείς
αλλά και µία σειρά φορέων που θα αναφερθώ στην πορεία- «τι έχουν γίνει αυτές οι µάσκες;» Θα σας πω ότι γίνεται ένας
πόλεµος, δηλαδή αυτό που ακούµε «ο πόλεµος της µάσκας»· στην κυριολεξία. Είµαι όµως στην ευτυχή θέση να πω ότι πριν από
δύο ώρες σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους ανθρώπους που εκτελώνιζαν τις µάσκες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, µπορώ να πω
ότι εκτελωνίστηκε το υγειονοµικό αυτό υλικό που σηµαίνει ότι είναι καθαρά ζήτηµα της Ταχυµεταφορικής Εταιρείας να ‘ρθουν στη
Λευκάδα και θα σας πω -και είµαι ανοιχτός και σε διάφορες άλλες σκέψεις δικιές σας- εκτός απ’ το προσωπικό του ∆ήµου το
οποίο είναι γεγονός ότι µε πολύ φειδώ χρησιµοποιούµε το ζήτηµα, τις µάσκες, γιατί υπάρχει µία έλλειψη, δεν υπάρχει έλλειψη σε
άλλο υγειονοµικό υλικό, ούτε σε γάντια, ούτε σε αντισηπτικά, κινηθήκαµε γρήγορα και το καλύψαµε, εκτός λοιπόν απ’ το
προσωπικό του ∆ήµου που από εκεί θα ξεκινήσουµε οι υπεύθυνοι και οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα, το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’
και κοινωνικές δοµές, θα πω ότι θα παραδοθεί ένας υπολογίσιµος, πολύ υπολογίσιµος αριθµός στο νοσοκοµείο, στο Κέντρο
Υγείας της Βασιλικής, ζητήθηκε και θα δοθεί και στο Περιφερειακό Ιατρείο στο Μεγανήσι, επίσης στο Γηροκοµείο. Επίσης, στον
Ιατρικό Σύλλογο που είµαστε σε επικοινωνία και από κει και µετά να δοθεί µέσω του Ιατρικού Συλλόγου και στους ιδιώτες ιατρούς
που θα πρέπει και σ’ αυτούς να αναγνωρίσουµε την προσπάθεια την οποία κάνουν, γιατί είναι όντως ότι οι µάσκες είναι σε
έλλειψη, αν µου έχει διαφύγει κάτι και έχει εντοπιστεί από οποιονδήποτε συνάδελφο και κάποιος άλλος τοµέας που θα πρέπει να
τον υπολογίσουµε έτσι ώστε µε φειδώ πάντα να δοθεί κάποιο απ’ το υλικό αυτών των µασκών· στη διάθεσή σας.
Θα πω επίσης ότι είµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε την Π.Ε.∆.Ι.Ν. και µε την Κ.Ε.∆.Ε., έτσι ώστε να συντονιστούν οι
ενέργειές µας προκειµένου και κινήσεις για την ενίσχυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας, πρωτοβάθµιας υγείας που υπάρχουν
ζητήµατα και στ’ άλλα τα Ιόνια, αλλά και κεντρικές διεκδικήσεις που θα µας δοθεί η δυνατότητα στην πορεία και ειδικότερα τη
∆ευτέρα να κουβεντιάσουµε, όπως επίσης και µε το υπουργείο έχουν παρθεί τέτοιες πρωτοβουλίες. Επίσης, µία σειρά άλλων
πρωτοβουλιών, έχουν παρθεί όπως -πιο συγκεκριµένα- είναι το θέµα µε τα αδέσποτα. Αµέσως απευθυνθήκαµε σε συνδηµότη
µας, ∆ηµήτρης Πεννάς απ’ την Καρυά ορµώµενος ο οποίος έχει εταιρεία µε εµπορεία ζωοτροφών, ανταποκρίθηκε στο κάλεσα,
ανταποκριθήκαµε και εµείς στις αιτήσεις των αρκετών φιλόζωων που υπάρχουν στη Λευκάδα και που φρόντιζαν τη σίτιση των
αδέσποτων, τους χορηγήθηκε δωρεάν τροφή δύο φορές, πάντα µε έλεγχο και υπήρχε και µία δέσµευση απ’ τη µεριά τη δική µας
ότι: «Όσο χρειαστεί σίτιση, ζωοτροφή θα τους δοθεί µέχρι να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε όλοι µαζί τη δυσκολία αυτή την οποία
βιώνουµε.»
Γυρίζοντας λίγο στο θέµα των απολυµάνσεων θα πω ότι εκτός απ’ τις απολυµάνσεις τις οποίες προανέφερα
προχωρήσαµε και στην απολύµανση και τον καθαρισµό των κάδων καθώς επίσης και µετά από πάρα πολλά χρόνια
προχωρήσαµε στο πλύσιµο των απορριµµατοφόρων. Συνεχίζουµε αυτές τις ηµέρες µε τις απολυµάνσεις εξωτερικών χώρων,
είδατε -οι περισσότεροι φαντάζοµαι- ότι εδώ και δύο-τρεις µέρες έχει ξεκινήσει η απολύµανση πολυσύχναστων χώρων όπως έξω
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από τράπεζες, έξω από supermarket, στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκοµείου µετά από συνεννόηση µε τη διοίκηση, στη
γέφυρα, και να ξεκαθαρίσω κάτι σ’ αυτό, επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι µόνο η πόλη της Λευκάδας
ή η ∆ηµοτική Ενότητα, αλλά είναι όλο το νησί, όλα τα νησιά µας, ότι όλες αυτές οι δράσεις οι οποίες σας λέω, προφανώς και
έχουν σε ένα βαθµό υλοποιηθεί και όσες δεν έχουν υλοποιηθεί π.χ. οι περιβάλλοντες χώροι θα ολοκληρωθούν σε όλη την
επικράτεια του ∆ήµου Λευκάδας.
Πριν ολοκληρώσω θα πω ότι ενόψει του Πάσχα έχει δοθεί µία οδηγία και προς το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ αλλά και στην
κοινωνική µας δοµή, στο τµήµα της Πρόνοιας να διευρυνθεί κατά πολύ το πεδίο, ο αριθµός των ωφελουµένων, να µη µένουµε
µόνο στα τυπικά κριτήρια π.χ. για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, αλλά µε µία πολύ µικρή διερεύνηση της κάθε περίστασης να
προχωράµε στην υλοποίηση δράσεων και στην κάλυψη αναγκών οποιουδήποτε συµπολίτη µας έχει ανάγκη και πιστέψτε µε ενδεχοµένως κάποιοι από εσάς να το γνωρίζετε- είναι πάρα πολλοί, πριν από µία εβδοµάδα, µέχρι να κάνουµε το ευρύτερο
κάλεσµα οι ωφελούµενοι άµεσα ή έµµεσα ξεπερνούσαν τους 1.200, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι 1.200 σε ένα ∆ήµο 20-22.000
είναι ένας πολύ µεγάλος αριθµός, αυτός ο αριθµός θα διευρυνθεί για να καλύψουµε τις ανάγκες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και
όχι µόνο, έγινε κάλεσµα απ’ τη µεριά του ∆ήµου σε όλα τα supermarket και επιχειρηµατίες της Λευκάδας και όχι µόνο, υπάρχει
µία ικανοποιητική ανταπόκριση έτσι ώστε ενόψει του Πάσχα να µπορέσουµε να µην αφήσουµε κανέναν συνδηµότη που να έχει
ανάγκη, η οδηγία που έχει δοθεί να µη δεσµευτούµε απ’ τον όποιο προϋπολογισµό υπάρχει… Σ’ αυτό το σηµείο να σας πω ότι
τα χρήµατα τα οποία έχουµε λάβει αυτή τη στιγµή είναι 40.000 σαν µία έκτακτη επιχορήγηση απ’ το υπουργείο Εσωτερικών και
επίσης 10.000,00 ευρώ για τους Ροµά και µπορώ να πω το ότι σε µία σύσκεψη που έγινε µεταξύ των ∆ηµάρχων και µε την κυρία
Κράτσα πριν από περίπου έξι-επτά µέρες αλλά και µε την Π.Ε.∆.Ι.Ν., ο ∆ήµος Λευκάδας ήταν ο µόνος ο οποίος ολοκλήρωσε µε
επιτυχία τη γραφειοκρατική δουλειά που είχαµε καταυλισµό Ροµά και ήµασταν οι µοναδικοί στα Ιόνια που χρηµατοδοτήθηκε µε
το ποσό των 10.000 για την προστασία, για τη φροντίδα αυτών των συνανθρώπων µας.
Θέλω εδώ -και ολοκληρώνω- να εξάρω τη συνδροµή, την αυταπάρνηση των εργαζοµένων τόσο στο ‘Βοήθεια στο Σπίτι’
που ο Πρόεδρος Στέλιος Ρόκκος µπορεί να αναφερθεί και εκτενέστερα, όσο επίσης και στους εργαζόµενους στην καθαριότητα,
όπως επίσης και στο Τµήµα Πρόνοιας που υπερβάλλουν εαυτό και σηκώνουν ένα πολύ-πολύ µεγάλο βάρος. Χωρίς να είναι η
παραµικρή δικαιολογία θα σας πω ότι ο ∆ήµος µας -όπως και όλοι οι ∆ήµοι- καλούνται να αντιµετωπίσουν αυτή την κατάσταση
µε έναν περιορισµένο αριθµό εργαζοµένων γενικά καθότι µε τις ειδικές άδειες, τις άδειες ειδικού σκοπού, αναρρωτικές και όχι
µόνο, είναι γεγονός ότι ουσιαστικά όλες οι Υπηρεσίες δουλεύουν µε προσωπικό ασφαλείας, δεν έχουµε δώσει στο υπουργείο ότι
δουλεύουν µε προσωπικό ασφαλείας, αλλά στην πράξη αυτό συµβαίνει, χάνεται ένας ειρµός και θα ήθελα αυτό να το µοιραστώ
µαζί σας, γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι µία τοποθέτηση για το τι δράσεις έχουν γίνει απ’ την πλευρά της
∆ηµοτικής Αρχής και πριν ολοκληρώσω θα σας πω και για πρώτη φορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί µε πολλούς από εσάς
είτε ∆ηµοτικούς Συµβούλους, είτε τον Πρόεδρο του Επιµελητήριου (τον οποίο καλησπερίζω), είτε και µε τους Προέδρους των
Τοπικών Κοινοτήτων, µε προβληµατίζει πάρα πολύ και έκανα προσπάθεια να µπορέσω να πείσω και την πολιτεία να δοθεί µία
ειδική µέριµνα για το ζήτηµα της πρόσβασης στο νησί της Λευκάδας, µέχρι στιγµής δεν µπορώ να πω ότι είµαι ικανοποιηµένος
καθότι η Λευκάδα λόγω της ιδιαιτερότητας της οποίας έχει µε τον ιδιότυπο αυτό τρόπο σύνδεσης µε την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι
το µοναδικό νησί στα Ιόνια τουλάχιστον το οποίο νησί δεν εντάσσεται µέσα στην Κ.Υ.Α. των νησιών. Είναι γεγονός ότι υπάρχει
ένας έλεγχος στη γέφυρα πλην όµως -και αυτό το λέω µετά λόγου γνώσεως- µπορεί να γίνεται ένας έλεγχος σε σχέση µε τα
έντυπα είτε τύπου α’, είτε τύπου β’ στους εισερχόµενος, πλην όµως υπάρχει ένα µεγάλο κύµα καθηµερινά από πολλές πλευρές,
από πολλές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και αναφέροµαι από Αγρίνιο, αναφέροµαι για Πρέβεζα, για Άρτα, από Γιάννενα,
επί καθηµερινής βάσεως. Έχουµε συζητήσει και είχα πάρει όλες τις σύµφωνες γνώµες των επικεφαλής πριν κάνω µία δηµόσια
τοποθέτηση µέσω της τηλεόρασης, σε επικοινωνία που είχαµε µε τηλεδιάσκεψη µε όλους τους επικεφαλής πριν περίπου µία
εβδοµάδα -ίσως και λιγότερο- όπου είπα ότι από εδώ και πέρα όποια απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση θέλω να είναι
απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και επιφυλάσσοµαι µε την έννοια ότι θέλω στην πορεία -και σας το λέω, το έχω ήδη
επικοινωνήσει µε τους επικεφαλής- να θέσω το ζήτηµα αυτό προς προβληµατισµό, προς συζήτηση και η πρόταση η δική µου θα
είναι και για λήψη απόφασης για δεκαπέντε ηµέρες, απ’ την Κυριακή των Βαΐων µέχρι και την Κυριακή του Θωµά να υπάρχει µία
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν και εφόσον κρίνουµε ότι πρέπει, έτσι ώστε γι’ αυτό το δεκαπενθήµερο που είναι και το
επίµαχο δεκαπενθήµερο ελέω Πάσχα, να βάλουµε έναν επιπλέον φραγµό όχι σε συνανθρώπους µας ή σε συµπολίτες µας ή
ακόµα και σε ετεροδηµότες µας, ένα φραγµό στη διασπορά, στον αυξηµένο ποσοστό κινδύνου για τη διασπορά του ιού. Αυτό
είναι και θέλω να ξεκαθαρίσω στη δηµόσια αυτή τοποθέτηση που κάνουµε, στη δηµόσια συνεδρίαση, γιατί υπάρχουν πάρα
πολλές παρερµηνείες στις κινήσεις µου αυτές και δε µιλάω απ’ τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, έτσι; ∆εν αναφέροµαι σε κανέναν
∆ηµοτικό Σύµβουλο, ότι: «Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας θέλει να κλείσει την πόρτα στην Πλαγιά και στην Περατιά», δεν είναι αυτός ο
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στόχος µου, δεν είναι αυτός ο στόχος ολονών µας, νοµίζω ότι το αντιλαµβανόµαστε, είναι ευρύτερο το ζήτηµα το οποίο
αντιµετωπίζουµε και για το οποίο θα κληθούµε να τοποθετηθούµε και αν είναι δυνατόν να πάρουµε και µία απόφαση οµόφωνη.
Αυτό ήθελα σε πρώτη τοποθέτηση, σας ευχαριστώ πρώτα απ’ όλα που ανταποκριθήκατε και στο κάλεσµα και του Προέδρου
αλλά και το δικό µου και είµαστε σχεδόν στο σύνολο παρόντες και προφανώς και στη διάθεσή σας και για οποιαδήποτε ερώτηση
και για οποιαδήποτε πρόταση, να µη ξεχάσω ότι πάρα πολλοί είτε µέσω τηλεφώνου, είτε µέσω προσωπικών ιστοσελίδων, είτε
και µέσω συνεντεύξεων και αυτό είναι κάτι το οποίο µε χαροποιεί και τώρα αναφέροµαι σε ∆ηµοτικούς Συµβούλους, µπορώ να
πω τον Κώστα ∆ρακονταειδή, µπορώ να πω το Χρήστο Γληγόρη, δε θα αναφερθώ στη δική µου οµάδα, σε ανθρώπους του
Θοδωρή Σολδάτου… Σε πάρα πολύ κόσµο που προτάθηκαν και αυτοδιατέθηκαν -βλέπω τώρα τις εικόνες γι’ αυτό και κάποιοι
Σύµβουλοι µου διαφεύγουν- για οποιαδήποτε δράση εθελοντική κριθεί αναγκαίο, δεν έχω προχωρήσει σε κανέναν στο να
καλέσω για µία τέτοια δράση, οποιουδήποτε περιεχοµένου, γιατί ένας και µόνο λόγος είναι γιατί δεν έχει κριθεί ακόµη
απαραίτητο. Μακάρι να µη χρειαστεί, αλλά αν και εφόσον αύριο-µεθαύριο αυτό κριθεί αναγκαίο, προφανώς και η πρώτη γραµµή
θα είναι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και σε δεύτερο επίπεδο πάρα πολλοί δηµότες οι οποίοι κι αυτοί έχουν θέσει στον εαυτό τους στη
διάθεση της ∆ηµοτικής Αρχής και αυτό σας λέω ειλικρινά ότι είναι κάτι το οποίο µε συγκινεί και µε χαροποιεί ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ πολύ, κούρασα, κύριε Ρόκκο αυτά.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ ∆ήµαρχε. Θέλω να σας πω κάτι, εκτός απ’ το ότι συνδέθηκε η κυρία Βλάχου Ειρήνη µαζί µας, µαζί µας
είναι και ο Σωτήρης Σκιαδαρέσης-Πρόεδρος του Επιµελητηρίου. Θα ήθελα να σας κάνω µία πρόταση. Πριν µιλήσουν οι
επικεφαλής, αν συµφωνείτε να δοθεί ο λόγος στο Γιάννη Σαρανταένα ο οποίος είναι ο πλέον ειδικός, να µας πει δύο-τρία
πράγµατα γι’ αυτό τον περιβόητο ιό.
∆ρακονταειδής: Συµφωνώ.
Σολδάτος Θ.: Προφανώς συµφωνούµε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Να ‘στε καλά.
∆ήµαρχος: Προφανώς κι εγώ συµφωνώ, είναι αυτονόητο.
Πρόεδρος: Κύριε Σαρανταένα, έχετε το λόγο.
Σαρανταένας: Ευχαριστώ Πρόεδρε που µου έδωσες το λόγο.
Χαιρετώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα συµφωνήσω µ’ αυτά τα οποία δήλωσε ο ∆ήµαρχος προηγουµένως, ότι είµαστε
µπροστά σε µία πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον πλανήτη, έχουµε µία επιδηµία, µία πανδηµία απ’ το νέο κορωνοϊό, είναι
(…) ιός ο οποίος ξεκίνησε σαν συνδυασµός του παλιού ιού, του SARS (…) νυχτερίδων, ξεκίνησε απ’ την Κίνα και σιγά-σιγά
διαδόθηκε σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το οποίο είναι πρωτοφανές είναι όλη αυτή η παγκόσµια κινητοποίηση και όλα αυτά τα
µέτρα περιορισµού που έχουν επιβληθεί (…) και τα οποία όντως έχουν αλλάξει και την καθηµερινή, και την κοινωνική, και την
οικονοµική µας ιδιότητα.
Όσον αφορά την Ελλάδα κινηθήκαµε γρήγορα, η αλήθεια είναι ότι απ’ τα τέλη Φεβρουαρίου όταν είδαµε ότι θα έρθει
και σε εµάς είχε αποφασιστεί να (…) καταστολής όπως και έγινε και πάρα πολύ γρήγορα (…) έκλεισαν τα σχολεία, (……..),
φαίνεται ότι αυτό έχει αποτέλεσµα γιατί µε βάση την επιδηµιολογική ανάλυση η ελληνική καµπύλη είναι πάρα πολύ χαµηλά σε
σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες του κόσµου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι (……….) ή σε άµεση άρση (…). Το κύριο βάρος έχει
πέσει στο Ε.Σ.Υ. και στα νοσοκοµεία, µπορεί να θυµίζει (…...), το δικό µας νοσοκοµείο, το οποίο το εφαρµόζουµε, το
επικαιροποιούµε και συνεπώς (….) βελτιώσουµε διάφορες αβελτηρίες (……). (.) τα νούµερα είναι καλά, είχαµε µόνο ένα θετικό
κρούσµα (…..) και συνεχίζουµε και ελέγχουµε οποιοδήποτε (……) του ΕΟ∆Υ.
Τώρα, να αναφερθούµε στο ρόλο του ∆ήµου. Ο ∆ήµος σε πρώτη φάση πρέπει να συµβάλλει στην πλήρη εφαρµογή
αυτών των µέτρων, δηλαδή στο θέµα της εισόδου στο νησί θα πρέπει µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία να βοηθήσει ώστε να
ελέγχονται όλες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος, έχουµε δει ότι πέρα απ’ αυτές τις (……..) προσπαθούν να
µπουν µέσα και εκεί θα πρέπει να γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι, όπως επίσης και µε τους υπόλοιπους µηχανισµούς που (…) να
βοηθήσει στο να υπάρχει πειθαρχεία (…) αποστασιοποίησης, (…..) ελέγχους… Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουµε πάρει
στα θέµατα των απολυµάνσεων είναι θετικές και θα πρέπει να συνεχιστούν και φυσικά θα πρέπει σιγά-σιγά οι δοµές της
∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., της Βοήθεια στο Σπίτι µπορεί να παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο γιατί µπορεί να (……) ιδίως µε την
παρακολούθηση ασθενών που έχουν συµπτώµατα και τους έχουν πει να κάτσουν σπίτι και να είναι σε παρακολούθηση, ιδίως
σε ηλικιωµένους (….) και θα έλεγα σαν τελική κατάληξη σιγά-σιγά ο κόσµος θα πρέπει να προετοιµάζεται και για τις οικονοµικές
(….) η ιστορία, οι οποίες θα είναι αρκετά µακροπρόθεσµες. Η επιδηµία (…) αν όλα πάνε καλά σε (…), οι οικονοµικές συνέπειες
όµως εξακολουθούν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αυτά σαν ένα πρώτο σχόλιο.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Σαρανταένα. Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
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Σολδάτος Θ.: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φίλες και φίλοι καλησπέρα, δεν υπάρχει αµφιβολία -όπως είπε νωρίτερα ο Γιάννης- ότι ο
πλανήτης, η πατρίδα, όλες οι χώρες σε όλο τον κόσµο ζούνε κρίσιµες στιγµές. Όλοι έχουµε την αγωνία αν αυτό εδώ, το πρώτο
κύµα όπως το ονοµάζουν οι ειδικοί βρίσκεται στην πατρίδα µας κάπου στη µέση; Είναι στο πικ; Έχει αρχίσει η καµπύλη να
κατεβαίνει προς τα κάτω; Το καλοκαίρι που θα έρθει τα πράγµατα θα είναι κάπως καλύτερα; Αναµένεται δεύτερο κύµα
αργότερα; Θα έχει προλάβει η Επιστηµονική Κοινότητα να προετοιµαστεί; Είναι ερωτήµατα που θεωρώ ότι όλους µας
απασχολούν και προς το παρόν οι απαντήσεις είναι βέβαιο πως δε χαρακτηρίζονται από βεβαιότητα. Αναφορικά µε τη Λευκάδα
η ενηµέρωση που µας έκανε ο ∆ήµαρχος τώρα αλλά και απ’ όσα έχω την ευκαιρία να παρακολουθώ από τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης αλλά και τα ΜΜΕ της περιοχής µας, νοµίζω πως έχουν γίνει σηµαντικές δράσεις χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν
υπάρχουν κι άλλα πράγµατα τα οποία µπορεί να γίνουν. Συµµερίζοµαι την ανησυχία του ∆ηµάρχου σχετικά µε την είσοδο και
την έξοδο την καθηµερινή των πολλών, εκατοντάδων επισκεπτών που έρχονται για λόγους εργασίας στη Λευκάδα, θεωρώ ότι
ειδικά για το χρόνο που έχουµε µπροστά µας για τις γιορτές θα πρέπει να υπάρξει µία σκέψη για το πώς θα ελεγχθεί ακόµα
περισσότερο αυτή η κατάσταση, η Λευκάδα έχει ειδικές συνθήκες, συνθήκες τις οποίες δεν έχουν άλλες περιοχές της
Ηπειρωτικής Ελλάδας, γιατί για τα νησιά όπως ξέρουµε ισχύει ειδικό καθεστώς και έχω την αίσθηση ότι θα µπορούσαµε για το
συγκεκριµένο ευαίσθητο χρονικό διάστηµα να έχουµε µία παρέµβαση. Θέλω να πω ότι ήµασταν προετοιµασµένοι στο να
αναφερθούµε στα µέτρα τα οποία µας κοινοποίησε ο ∆ήµαρχος και πάνω στα οποία περίµενε απαντήσεις και στις προτάσεις
που έπρεπε να κάνουµε, ετεροχρονίζουµε την προοπτική αυτή για την προσεχή ∆ευτέρα…
Θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιά τόσο εγώ όσο και η παράταξή µου -όπως φαντάζοµαι και όλοι µας- όλους
αυτούς οι οποίοι είναι στην πρώτη γραµµή, τους υγειονοµικούς µας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό
του νοσοκοµείου, τα κέντρα υγείας, τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά όχι µόνο αυτούς, τους ευαίσθητους τοµείς λειτουργίας της
αυτοδιοίκησης και της πολιτείας και ειδικά τους καθαριστές µας. ∆ήµαρχε, κάπου είδα µία επισήµανσή σου, αυτοί που έχουν
αποµείνει, αν θέλεις σε δεύτερο χρόνο µας δίνεις µία εξήγηση γύρω απ’ αυτό και εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι στη
Λευκάδα, όπως και στην Ελλάδα άλλωστε τα πράγµατα φαίνεται ότι δεν είναι άσχηµα, δεν πρέπει να µας κάνει να
εφησυχάζουµε. Οι ειδικοί έχουν το λόγο, εµείς είµαστε οι (.), οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα γεγονότα και οφείλουµε
να ανταποκρινόµαστε στις εκκλήσεις των ειδικών και κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες θέλω να πιστεύω ότι τα πράγµατα σιγά-σιγά
θα βελτιωθούν και θα µείνει πίσω ένα κακό παρελθόν. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι όλοι οι τοµείς έχουν πληγεί, είναι εδώ και ο
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, είναι ο επαγγελµατικός κόσµος τον οποίο εκφράζει, είναι τα Σωµατεία τα εργασιακά, θεωρώ ότι
το κάθε κοµµάτι δυστυχώς έχει τις δικιές του επιβαρύνσεις, είµαστε εδώ για να κουβεντιάσουµε τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Σολδάτο. Πριν δώσω το λόγο στον Κώστα ∆ρακονταειδή ξέχασα να ευχαριστήσω έναν
άνθρωπο, ένας και µοναδικός άνθρωπος ο Νίκος Καββαδάς. Εάν δεν ήταν ο Νίκος Καββαδάς αυτά που κάνουµε τώρα δε θα τα
βλέπαµε, (.) πιθανόν όλους, να συνδεθούµε µ’ αυτό το σύστηµα. Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Καλησπέρα σε όλους. Είµαστε και εύχοµαι να είµαστε καλά για το επόµενο διάστηµα, είναι προφανές ότι
(……), αντιλαµβάνεστε ότι…
∆ήµαρχος: Κώστα, συγγνώµη που παρεµβαίνω, δεν ακούγεσαι καλά, δε σε ακούµε καλά.
Πρόεδρος: Λίγο πιο δυνατά και πιο κοντά στο µικρόφωνο.
∆ρακονταειδής: Τώρα νοµίζω ότι µε ακούτε καλύτερα, µε ακούτε καλύτερα;
Πρόεδρος: Ναι, Κώστα, σε ακούµε τώρα.
∆ρακονταειδής: Λέω το εξής λοιπόν, ότι εκτός απ’ το ζήτηµα της υγείας που είναι το πρώτο, είναι προφανές ότι η λήψη όλων
αυτών των µέτρων, προφανώς πολύ καλά (………).
Πρόεδρος: Κώστα, συνεχίζεις να έχεις πρόβληµα µε το µικρόφωνό σου.
∆ήµαρχος: Κώστα, δε σε ακούµε, δεν ακούγεσαι, χάνεσαι.
∆ρακονταειδής: Τώρα µε ακούτε;
∆ήµαρχος: Εκεί ναι.
Πρόεδρος: Ναι.
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου.….) Ωραία. Εφόσον λοιπόν µε ακούτε, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, και το κοµµάτι
το ψυχολογικό είναι δύσκολο, (….) και είναι προφανές ότι και στη συνέχεια θα πρέπει να δούµε πως θα τα αντιµετωπίσουµε
(…….). Το πρώτο θέµα που θέλω να θέσω (………..…)….
Πρόεδρος: Κώστα, έχουµε πρόβληµα µε τον ήχο, δε σε ακούµε καθόλου, κόβεται συνέχεια ο ήχος.
∆ρακονταειδής: Ελπίζω τώρα να µε ακούτε.
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Πρόεδρος: Τώρα σε ακούµε.
∆ρακονταειδής: (…...Εκτός µικροφώνου…..) ∆εν κάνει πολύ καλή επαφή το µικρόφωνο, γι’ αυτό. Λέω, το αρνητικό στοιχείο
που θέλω να καταγράψω είναι ότι δεν είναι δυνατόν ενάµιση µήνα µετά την πανδηµία να µην έχει συνεδριάσει το (…….) και
επειδή και στη συνάντηση (…………) δεν είναι καλό απ’ την άποψη ότι (…), ενδεχοµένως (….ζητήµατα (…) πιο γρήγορα.
Ελπίζω να µε ακούτε τώρα, έτσι;
Πρόεδρος: Σε ακούµε µε διακοπές Κώστα.
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε, εγώ δεν άκουσα καθόλου τον κύριο ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Θα κρατάω το βύσµα, τι να κάνω; Γιατί δεν κάνει καλή επαφή στον υπολογιστή. Τώρα µε ακούτε; Εντάξει;
Πρόεδρος: Σε ακούµε καλύτερα.
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου…….) Λέω λοιπόν, το πρώτο ζήτηµα είναι οι καθυστερήσεις, η καθυστέρηση (…) του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εγώ, επαναλαµβάνω, το έθεσα και γραπτά, εµείς µάλλον ως παράταξη το θέσαµε γραπτά, έγινε ύστερα
απ’ (……), ήταν ενδιαφέρουσα, κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις, συνιστά ένα πρόβληµα όλο αυτό, το επισηµαίνω, θα
παρακαλούσα να µην επαναληφθεί, άλλωστε νοµίζω και σ’ αυτή τη συνάντηση -το αναγνώρισε και ο ∆ήµαρχος- (……)
επιτρέψτε µου να σας πω ότι τα τεχνικά δεν (……). Εγώ συµµετέχω σε τέσσερις διαφορετικές τηλεδιασκέψεις διαφορετικές µε
ένα απλό προγραµµατάκι που έχω κατεβάσει και που µε ευκολία απ’ την πρώτη µέρα ας πούµε έχει ενεργοποιηθεί.
Τώρα, για να µπω λίγο παρακάτω (…). Νοµίζω ότι µέσα απ’ αυτή την ιστορία της πανδηµίας αναδείχτηκε ένα ζήτηµα.
Ποιο είναι αυτό το ζήτηµα; Η ανάγκη ενίσχυσης του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Εάν αυτό δεν είναι το πρώτο και κορυφαίο
συµπέρασµα που κατά τη γνώµη µου πρέπει να βγάλουµε, νοµίζω θα κάνουµε λάθος, αυτό είναι το κορυφαίο λοιπόν
συµπέρασµα που πρέπει να βγάλουµε και νοµίζω η µέχρι τώρα (…) αλλάξει, (………), εάν αυτή η πολιτική δεν αλλάξει θα
αντιµετωπίσουµε θέµατα. Φοβάµαι ότι εάν επανέλθουµε στην κανονικότητα και εύχοµαι αυτό να γίνει χθες, εάν πάµε σε
επιστροφή σε ό,τι αφορά το µοντέλο της θητείας, θα έχουµε ως χώρα πρόβληµα (….) νοµίζω µέσα από αυτή την πανδηµία (…).
Τ’ άλλο που θέλω να πω έχει να κάνει µε το δικό µας νοσοκοµείο. Άκουσα µε πολύ προσοχή το Γιάννη Σαρανταένα. Καταρχήν,
θέλω κι εγώ απ’ τη µεριά µας να ευχαριστήσω δηµόσια όλο το προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, (…) γι’ αυτό που κάνουν, όλο
αυτό το διάστηµα, δεν έχει σηµασία αν (…..). Το νοσοκοµείο λοιπόν είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτηµα, ένα ζήτηµα που το
ξέρουµε από παλιά και το οποίο είναι µία µοναδική ευκαιρία τώρα να διευθετηθεί. Είναι το ζήτηµα της έλλειψης των γιατρών,
του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού και επαναλαµβάνω, λύσεις υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει η
πολιτική βούληση. Εδώ ανοίγω µία παρένθεση για το νοσοκοµείο και θέλω να πω ότι έχει δηµιουργηθεί ένα ζήτηµα µε τη
Μ.Ε.Θ.. Κοιτάξτε, δεν είµαι ούτε απ’ αυτούς που είναι τοπικιστές µε την απόλυτη στενή έννοια του όρου «αγαπάω τον τόπο
µου», ούτε θεωρώ ότι η Λευκάδα είναι το κέντρο του κόσµου, ποτέ δεν την είχα αυτή την αντίληψη και µάλιστα έχω κατηγορηθεί
γι’ αυτό και κατά το παρελθόν. Όµως, τώρα είναι µία πολύ µεγάλη ευκαιρία να µπορέσει να λειτουργήσει η Μ.Ε.Θ.. Ακούω
διάφορες ανακοινώσεις, εύχοµαι να είναι αληθινές και να βγουν αληθινές, πρέπει να είναι ένα µέτωπο αγώνα όµως για εµάς µε
σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σ’ αυτό τον αγώνα για να κερδίσει η Λευκάδα αυτό που της ανήκει· που έχει ένα θαυµάσιο
κτήριο και θα πρέπει αυτό το κτήριο (…). Το άλλο σηµείο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι έβαλε ο ∆ήµαρχος ορισµένα θέµατα
που αφορούν τις πρωτοβουλίες του ∆ήµου που εµείς τα καταγράφουµε στα θετικά. Καταγράφουµε στα θετικά εννοώ µία σειρά
από πρωτοβουλίες, παρότι και προσωπική µου άποψη είναι ότι σε ορισµένα ζητήµατα (…) λίγο καθυστερηµένα και σ’ άλλα θα
πρέπει να κινηθούµε πιο αποτελεσµατικά, να το πω µε ένα παράδειγµα µόνο χωρίς να θέλω καθόλου να το επικεντρώσω. Όταν
λέµε «καθαρισµούς, να απολυµάνει τα χωριά», δεν µπορεί η απολύµανση στο χωριό να αφορά την κεντρική πλατεία ας πούµε
για παράδειγµα, ένα µικρό χωριό λέω τώρα, δεν εννοώ ένα µεγάλο χωριό (…), λέω όµως ότι στα µικρότερα χωριά δε συνιστά
απολύµανση ας πούµε το να πάµε στην πλατεία και να απολυµάνουµε µόνο, υπάρχουν κι άλλα σηµεία τα οποία θα πρέπει να
τα δούµε, κύριε ∆ήµαρχε, καταλάβατε τι εννοώ, δείτε το, δε θέλω να επιµείνω παραπάνω.
Ένα επόµενο ζήτηµα που θέλω να βάλω είναι το ζήτηµα µε τις κοινωνικές δοµές. Η αναγκαιότητα των κοινωνικών
δοµών επιβεβαιώθηκε, δεν υπάρχει κανένας όποια πολιτική άποψη και αν έχει που να λέει ότι δεν επιβεβαιώθηκε,
επιβεβαιώθηκε για τη Λευκάδα φυσικά αφού επιβεβαιώθηκε για όλη τη χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί όµως, επιτρέψτε µου να πω
ότι είναι δέσµιοι, είναι όµηροι -πείτε το όπως θέλετε- µιας κατάστασης που θα πρέπει και γι’ αυτούς να λυθεί, γιατί όταν έχεις
εργαζόµενους που νιώθουν ασφαλείς και η παροχή Υπηρεσιών τους είναι καλύτερη, πρέπει να λήξει η ιστορία του ‘Βοήθεια στο
Σπίτι’ και όχι µόνο σε ό,τι αφορά το διαγωνισµό που έχει παγώσει για να γίνουν επιτέλους οι άνθρωποι µόνιµοι ας πούµε µέσα
από διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Πρέπει να λήξει αυτό,
και να σας πω και κάτι άλλο, ξέρετε ότι πάρα πολλοί ∆ήµοι της χώρας, οι εργαζόµενοί τους δεν πληρώνονται στο ‘Βοήθεια στο
Σπίτι’; Αυτή είναι η πραγµατικότητα όπως την ακούτε, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι ∆ήµοι, δεν έχει σηµασία αν δεν αφορά εµάς,
θέλω να δούµε το δάσος και δευτερευόντως αν θέλετε το δέντρο, εµάς, εµείς καλά κάναµε και τους πληρώνουµε και
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τουλάχιστον απ’ το τέλος του ’14 και µετά και µέχρι σήµερα που µιλάµε πληρώνονται, όµως θα πρέπει η πολιτεία σ’ αυτό το
ζήτηµα να σκύψει πάνω του, όπως πρέπει να σκύψει και στο ζήτηµα γιατί δε ξέρω αν θα µας δοθεί η δυνατότητα (….) να το
κουβεντιάσουµε αυτό, στην ανάγκη αυτοί οι εργαζόµενοι που είναι στην πρώτη γραµµή, όπως οι νοσοκοµειακοί ιατροί για
παράδειγµα και σωστά η Κυβέρνηση αποφάσισε αυτό, αποφάσισε για την οικονοµική τους ενίσχυση, θα (….) και στους
εργαζόµενους στους ∆ήµους που είναι στην πρώτη γραµµή, εννοώ αποκοµιδή, καθαριότητα, εννοώ κοινωνικές δοµές (…). Το
επόµενο που θέλω να θέσω το είχα θέσει στο ∆ήµαρχο, δεν υπήρχε (……), πρέπει ∆ήµαρχε να το δούµε γιατί εγώ θέλω να το
πω πολύ χοντρά. Είπαµε να διασφαλίσουµε τη µετακίνηση για απολύτως πολύ συγκεκριµένους λόγους, των ∆ηµοτικών
Συµβούλων, εσείς είχατε πει και είπαµε σε πρώτη φάση τουλάχιστον των επικεφαλής, (…) εγώ θέλω να πάω στη γέφυρα, το
επαναλαµβάνω να το ακούσουν όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, θέλω να συζητήσω µε τους ανθρώπους, θέλω να έχω εικόνα για
το τι γίνεται και περνάω στη ζούλα για να δω αν γίνονται έλεγχοι. Πρέπει να λυθεί αυτό τώρα, δε γίνεται. Πόσες ψυχές είµαστε
βρε αδερφέ στη Λευκάδα; 33 άνθρωποι είµαστε οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και να έχουµε µία δυνατότητα και µε αυτογνωσία
φυσικά να µπορούµε να µετακινηθούµε σε ορισµένα πράγµατα που θέλουµε να κάνουµε. Θέλω να πάω στην Αστυνοµία και να
κάνω συνάντηση µε τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή ή να µιλήσω µαζί του µε άλλο τρόπο τέλος πάντων (θα δούµε ποιο), θέλω να
πάω στο νοσοκοµείο να κάνω επίσκεψη και διστάζω, δεν πάω, δε θέλω να βρεθεί κανένας και να µου πει ότι: «Ξέρεις, εσύ
βγήκες παράνοµα, που πας κ.λπ..» Το καταλαβαίνετε, κύριε ∆ήµαρχε, δε θέλω να επεκταθώ άλλο σ’ αυτό, πρέπει να βρεθεί
όµως µία λύση και επ’ αυτού πάρτε και µία πρωτοβουλία στο φινάλε-φινάλε, εννοώ πάρτε και µία ευθύνη προσωπική. Νοµίζω
σοβαροί άνθρωποι είµαστε όλοι, µε φειδώ θα χρησιµοποιήσουµε αυτό (…). Θέλω να θέσω ένα ζήτηµα επίσης, κύριε ∆ήµαρχε,
το είχα θέσει (….) που αφορούσε τον Καστό και τον Κάλαµο, κάνατε και υλοποιήσατε (.…) είχα θέσει ένα ζήτηµα ότι πρέπει να
δούµε την αυστηροποίηση των ελέγχων σε σχέση µε τις µετακινήσεις, δεν έχει σχέση µε το δικό µας, µε τη γέφυρα, θα πω γι’
αυτό στο τέλος, κλείνοντας, έχει να κάνει µε κάτι άλλο, ο κύριος ∆ήµαρχος (….) όλοι να το καταλάβατε, δεν µπορεί να µπαίνει
όπως (.…), πρέπει υπάρχει ένας έλεγχος, ναι µεν έχει την ευθύνη µε βάση την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ο καπετάνιος
που κάνει αυτή την (.…) αλλά αντιλαµβάνεστε τώρα ότι δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο για έναν άνθρωπο που αναλαµβάνει
προσωπική ευθύνη για (….), πως θα γίνει ο έλεγχος κ.λπ., κ.λπ.. Επ’ αυτού λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει και για τον Καστό και
για τον Κάλαµο πιο σοβαρό. Απ’ τη δική σας µεριά στείλατε την επιστολή και καλά κάνατε (…) όµως πρέπει να πιέσουµε ακόµα
περισσότερο, γιατί η κατάσταση συνεχίζει περίπου να είναι ίδια όπως ήταν και πριν (…). Για να έρθω λοιπόν τώρα (…) δύο
λεπτά Πρόεδρε.
Με το υγειονοµικό υλικό, εντάξει, εγώ είπα και στον κύριο ∆ήµαρχο ότι κάναµε πολύ καλά που απευθυνθήκαµε στην
αδελφή πόλη Zhoushan, απλώς ένα σχόλιο κοινωνικού χαρακτήρα να κάνω που δεν αφορά κανέναν (…), δεν αφορά την
συντριπτική πλειοψηφία των παρόντων γιατί ορισµένους τους αφορά, πολύ ελάχιστους, στα δάχτυλα του µισού χεριά (…) ότι
όταν κάναµε αυτή την προσπάθεια µε την Zhoushan προφανώς δεν είχαµε στο µυαλό µας (…), αποδεικνύεται όµως ότι (….)
ευαισθητοποίησε ανθρώπους που δε θα περιµέναµε να ευαισθητοποιηθούν ποτέ.
Έρχοµαι λοιπόν να καταλήξω στο εξής: (…). Το είπα στο ∆ήµαρχο, θέλω να το πω όµως (…) και πριν κάνουµε αυτή
την επαφή, επειδή έχει µεγάλες δυνατότητες και ως χώρα αλλά και ως (……)…
Πρόεδρος: Κώστα, δεν ακούγεσαι πάλι.
∆ρακονταειδής: Επειδή λοιπόν έχει µεγάλες δυνατότητες (…...) ύστερα από µία επαφή µε το νοσοκοµείο, τη διοίκηση και τον
Ιατρικό Σύλλογο να ζητούσαµε δύο-τρία πραγµατάκια συγκεκριµένα ούτως ώστε να µπορούσαµε να πάρουµε και ορισµένα
πράγµατα ενδεχοµένως παραπάνω. Ενδεικτικά λέω κι εγώ ας πούµε στολές, (…). Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής: Ένα µεγάλο
ευχαριστώ στους εργαζόµενους (….) και ιδιαίτερα σ’ αυτούς που είναι στην πρώτη γραµµή και να καταλήξω µε το θέµα (…..).
Εγώ µε πολύ µεγάλη σαφήνεια είπα στο ∆ήµαρχο την άποψή µου (……….).
Πρόεδρος: Κώστα, πάλι δεν ακούγεσαι και δεν καταλαβαίνουµε τι λες.
∆ρακονταειδής: Τώρα;
Πρόεδρος: Τώρα ναι.
∆ρακονταειδής: Λέω λοιπόν ότι είπα µε σαφήνεια τη γνώµη µου στο ∆ήµαρχο όταν τέθηκε πριν από δέκα-δώδεκα µέρες που
κάναµε (….), είχα πει και σ’ αυτή τη θέση εµµένουµε και τώρα, πρώτον, χρειάζεται αυστηροποίηση των µέτρων, δεν κάνουµε
χάρες (………..), λέω όµως το πνεύµα, αυτό εννοώ, (……….) και κυρίως εργαζόµενους που έρχονται στη Λευκάδα και
λιγότερους που φεύγουν από Λευκάδα και πάνε προς τα έξω. Θέλω να σας πω µε βάση την εµπειρία και πολλοί από εσάς (….)
ότι ιδιαίτερα στις (.) εργασίες, επειδή εκεί είναι ένα µεγάλο κοµµάτι των εργαζοµένων, την περίοδο αυτή, περίπου απ’ τη Μεγάλη
Τετάρτη -πολλές φοράς και απ’ τη Μεγάλη ∆ευτέρα- ουσιαστικά σταµατούν. Άρα, τουλάχιστον για µία εβδοµάδα (.) αντικειµενικά
(…) οι εργαζόµενοι αυτοί που είναι εκτός Λευκάδας δε θα έρθουν για να δουλέψουν εδώ, κάποιοι όµως έχουν µαγαζιά εδώ,
κάποιοι δουλεύουν, πως εµείς µπορούµε να τους απαγορεύσουµε το µεροκάµατο απ’ τη στιγµή -επαναλαµβάνω- που
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παραµένει το ένα κρούσµα, εγώ είχα πει και στο ∆ήµαρχο (…..) ότι αυτή η απόφασή µας να είναι στον αέρα και να
επανεξετάζεται κάθε τρεις-τέσσερις µέρες µε βάση την όποια πορεία και εξέλιξη έχουµε, η εικόνα που έχουµε µε βάση τα
στοιχεία που έδωσε ο Βουλευτής -που θεωρώ ότι είναι επίσηµα στοιχεία, για να τα δώσει ο άνθρωπος- είναι ότι έχουµε γύρω
στις 650 µετακινήσεις, αυτό το στοιχείο έδωσε ∆ήµαρχε, (……), περίπου την ηµέρα στο πήγαινε-έλα όµως, αυτό τουλάχιστον
κατάλαβα απ’ την ανακοίνωση, δε ξέρω (………) που µέσα είναι και η τροφοδοσία, είναι και οι εργαζόµενοι που έρχονται,
(…….). (…) είναι να µην προχωρήσουµε αφού η κατάσταση δείχνει να είναι καλή εκτός απ’ την Ελλάδα, ιδιαίτερα καλή στη
Λευκάδα, να µην προχωρήσουµε, να έχουµε τη δυνατότητα να το επανεξετάσουµε και να εξουσιοδοτήσουµε το ∆ήµαρχο αν
παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβληµα, πρόβληµα (…) κρούσµα, αύριο-µεθαύριο-αντιµεθαύριο να τον εξουσιοδοτήσουµε να
πει: «Ναι, οκέι πάµε και σ’ αυτό το µέτρο (…….)» και να µείνουµε σ’ αυτό και µόνο σ’ αυτό γιατί οι συνέπειες αυτού που
κάνουµε, θέλω σας παρακαλώ λίγο να τις σκεφτείτε, είναι πάρα πολύς κόσµος που εργάζεται εδώ, να του κόψουµε εµείς το
µεροκάµατο και απ’ τη στιγµή -επαναλαµβάνω- που η κατάσταση και η καµπύλη όπως λένε και οι ειδικοί, η Λευκάδα
τουλάχιστον είναι εξαιρετική, και στην Ελλάδα βέβαια αλλά λέω για τη Λευκάδα…
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, ολοκληρώστε.
∆ρακονταειδής: Τελείωσα. Εποµένως, η γνώµη µας είναι να µην προχωρήσουµε σ’ αυτό το µέτρο, σ’ αυτή τη φάση, απλώς να
αυστηροποιηθεί ο έλεγχος ακόµα πιο πολύ και επίσης, να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος εφόσον προκύπτει το παραµικρό, να έχει
το οκέι ολονών µας και να πει, να προχωρήσει στο µέτρο αυτό (…).
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο ∆ρακονταειδή. Ο Γληγόρης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να σας καλησπερίσω όλους. Στη διαδικασία (…..) θα ήθελα να κάνω µία ερώτηση
στον κύριο ∆ήµαρχο…
Πρόεδρος: Κώστα, δεν ακούγεσαι, µιλάς µακριά απ’ το µικρόφωνο, δεν ακούγεσαι.
Γληγόρης Κων.: Οκέι, δε ξέρω τώρα αν ακούγοµαι καλύτερα.
Πρόεδρος: Τώρα ναι.
Γληγόρης Κων.: Πρώτα απ’ όλα επί της διαδικασίας ήθελα να σε ρωτήσω λίγο Πρόεδρε για να έχω κι εγώ στο µυαλό µου…
Περίπου πόσο χρόνο έχουµε για να µιλήσουµε;
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής µίλησε περίπου 20 λεπτά λόγω των προβληµάτων που είχε το µικρόφωνο.
Γληγόρης Κων.: (….Εκτός µικροφώνου….) ∆ε σε άκουσα, 20 λεπτά. Εντάξει, οκέι, απλώς για να ξέρω το χρόνο περίπου.
Ξεκίνησα λέγοντας µετά το καλησπέρισµα ότι θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο ∆ήµαρχο αν είναι δυνατόν, θα
τις κάνω στο τέλος και αν µπορεί να µας απαντήσει στη δευτερολογία του ή αργότερα ή στο επόµενο Συµβούλιο αν δε γνωρίζει
σήµερα τα στοιχεία. Βέβαια, οι ερωτήσεις αυτές, να ξεκαθαρίσω (……) αποκλειστικά, (…..). Οπότε να ξεκινήσω.
Αγαπητέ Πρόεδρε, έχουν περάσει δύο µήνες κοντά…
∆ήµαρχος: Κώστα Γληγόρη συγγνώµη, δε σε ακούµε καλά, δεν ακούγεσαι καλά συν ότι δε σε βλέπουµε κιόλας (….).
Γληγόρης Κων.: Οκέι, τώρα πρέπει να µε βλέπετε λογικά.
Πρόεδρος: Τώρα σε βλέπουµε.
Γληγόρης Κων.: ∆ε ξέρω για τον ήχο, αν µε ακούτε ή όχι, υπάρχει ακόµα πρόβληµα;
Πρόεδρος: Τώρα εντάξει.
∆ήµαρχος: Τώρα καλύτερα, φαίνεσαι και ακούγεσαι.
Γληγόρης Κων.: Λέω το εξής: Έχουµε δύο µήνες να κάνουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ότι δε συνεδριάζει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για εµένα όσες αρµοδιότητες και αν του έχει πάρει η νοµοθεσία που συνεχίζει ακόµα και τώρα να του κόβει
αρµοδιότητες, το γεγονός ότι δε συνεδριάζει δείχνει ότι ο ∆ήµος δε -θα το πω σε εισαγωγικά- δουλεύει, δε λειτουργεί, γιατί για
να έχει µία ροή ο ∆ήµος και εργασίας-δουλειάς θα πρέπει να συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να παίρνει αποφάσεις, απ’
το πιο απλό ως το πιο δύσκολο, να το πω πολύ απλά, από µία µελέτη ενός έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί π.χ.. Οπότε,
κύριε Πρόεδρε, τώρα όσον αφορά το δίµηνο αυτό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ναι µεν υπάρχουν, είναι τα γεγονότα που ζούµε
σήµερα, αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι µία τακτική γενικότερη της µιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το µήνα.
∆υστυχώς και µέσα στην πανδηµία έπρεπε να περάσει ένας µήνας για να συνεδριάσουµε, παρ’ όλα αυτά και πάλι να πω ότι
αντιλαµβάνοµαι και κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν. Κύριε ∆ήµαρχε, έχουν περάσει τέσσερις εβδοµάδες απ’ τη µέρα που
ανακοινώσατε ότι σταµατάτε τα ραντεβού µε τους… Και σιγά-σιγά ακολουθώντας τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου ο
∆ήµος άρχισε και έκλεινε είτε στην αρχή ξεκίνησε µε κάποιο µειωµένο ωράριο τις εργασίες του ή αργότερα που έκλεισε εντελώς
την Υπηρεσία και καλά έκανε, θα έπρεπε να το είχε κάνει και νωρίτερα, γιατί για να µπορέσει να δουλέψει η Υπηρεσία
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υποτίθεται ότι πρέπει να είναι κλειστός ο ∆ήµος και θα ‘θελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σ’ αυτές τις τέσσερις εβδοµάδες
που περάσανε. ∆ε σας βλέπω, δεν πειράζει.
Γνωρίζουµε το τι έκανε το 95% των ∆ήµων όπως µας είπατε. Εµείς, επιθυµία µας ήταν πάντα να είµαστε στο 5% και
όχι στο 95% (…) οι άλλοι ∆ήµοι και όπως σας είπα και στην τηλεδιάσκεψη που κάναµε µεταξύ µας θα πρέπει πιστεύω να
είµαστε πάντα λίγο πιο µπροστά απ’ τις εξελίξεις και απ’ τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και φυσικά πήρατε τα µέτρα για
τις παιδικές χαρές όπως (…) εννοείται, αλλά πάντα ακολουθώντας αυτές τις πράξεις και θα φέρω ένα παράδειγµα το οποίο
θέλω να το δούµε λίγο πιο καλά, ότι µετά απ’ αυτές τις τέσσερις εβδοµάδες χθες είδαµε ένα σποτάκι απ’ το ∆ήµο Λευκάδας το
οποίο απευθύνεται προς τον κόσµο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες (…) να επικοινωνήσουν µε το ∆ήµο και σήµερα
αντίστοιχα µία εφαρµογή στο messenger απ’ ό,τι κατάλαβα και εδώ θέλω να δούµε ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει ένα site… Το
site του ∆ήµου Λευκάδας είναι πλήρως απενεργοποιηµένο όσον αφορά τις εξελίξεις στον κορωνοϊό και (…), και δεν υπάρχει
κάπου συγκεντρωµένο σε µία ιστοσελίδα, οπουδήποτε τέλος πάντων, τις δοµές και τις παροχές που ο ∆ήµος αυτή τη στιγµή
έχει και είχε (…). ∆ηλαδή, αν κάποιος ψάξει να βρει για το κοµµάτι της πρόνοιας, του κοινωνικού φαρµακείου, το συσσίτιο, το
‘Βοήθεια στο Σπίτι’ και τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. γενικότερα, το κοινωνικό παντοπωλείο, αλλά και τα plus που επιθυµούµε να έχουµε
αυτές τις µέρες προς τους δηµότες µας· δυστυχώς, αν ψάξει δε θα βρει κάτι πουθενά, παρά µόνο σε κάποιες ανακοινώσεις που
βγήκανε προς τα µέσα οι οποίες όµως εξαφανίζονται, αλλά και στη σελίδα του ∆ήµου που µπορεί να βγαίνει µία ανακοίνωση η
οποία όµως εξαφανίζεται. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούµε πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια το κοµµάτι της ενηµέρωσης των
δηµοτών όσον αφορά αυτές τις δοµές. ∆ηλαδή, η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλη ιδέα (.), δεν έχει σηµασία,
ένας καταιγισµός διαφήµισης ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να µπορέσει ο κόσµος να επικοινωνήσει µε τις δοµές του ∆ήµου και
γι’ αυτό ήθελα να κάνω την ερώτηση, για τα 1.200 άτοµα που είπατε, γιατί αυτή τη στιγµή η πληροφορία που έχω, όχι
πληροφορία απλώς (….) ουσιαστικά ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι έξτρα ωφελούµενοι αυτή την περίοδο και µάλιστα
σ’ αυτό το κοµµάτι (…) πρόταση στο διαφηµιστικό σποτάκι, (…..), δεν πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στο αν έχει κάποιος
ανάγκη (…), δηλαδή θα πρέπει να µπούµε σε µία διαδικασία έµπρακτης αλληλεγγύης και µεταξύ γειτονιάς έτσι ώστε ο ίδιος ο
κόσµος να µπορέσει να επικοινωνήσει µε ανθρώπους που βλέπει στη γειτονιά του και πιθανόν είναι σε µεγάλη ηλικία, είναι
µοναχικοί και θεωρεί πως υπάρχει κάποιο πρόβληµα, να επικοινωνήσει µαζί τους και φυσικά µαζί και µε την Υπηρεσία (.) να
υπάρξει µία επικοινωνία από εµάς προς αυτούς τους ανθρώπους πρώτα και µετά την Υπηρεσία, οπότε πραγµατικά πρέπει να
δούµε λίγο το κοµµάτι της ενηµέρωσης.
Μία δεύτερη παρατήρηση που θα ‘θελα να κάνω. Για τους εργαζόµενους, είναι καλό πάντα να ευχαριστούµε και να
εξάρουµε την εργασία των υπαλλήλων του ∆ήµου που αυτή τη στιγµή παραµένουν στην Υπηρεσία, αλλά κύριε ∆ήµαρχε νοµίζω
ότι -σας το είχα πει και στην τηλεδιάσκεψη- αυτή τη στιγµή µε την Π.Ν.Π. όπου µπορούµε να προσλάβουµε µε εξπρές
διαδικασίες για τέσσερις µήνες εργαζόµενους, έτσι θα βοηθήσουµε αυτούς τους εργαζόµενους ειδικά στην καθαριότητα όπου
αυτή τη στιγµή βγαίνει αποκλειστικά η βάρδια, δηλαδή αν ο ένας οδηγός σταµατήσει δε θα υπάρχει η αποκοµιδή των
απορριµµάτων και φυσικά να πάρουν και οι άνθρωποι τα ρεπό τους τα οποία τα χρωστάµε, το είχατε πει κι εσείς ο ίδιος ότι είναι
χιλιάδες -αν θυµάµαι καλά- ώρες ρεπό που χρωστάµε. Άρα, αυτή τη στιγµή ο ∆ήµος θα πρέπει να προσλάβει προσωπικό σε
όλες τις Υπηρεσίες, φυσικά στην καθαριότητα τόσο για οδηγούς, για συνοδούς απορριµµατοφόρων, για εξωτερικούς κ.λπ.,
αλλά πρέπει να µπούµε και στο κοµµάτι της πρόνοιας όπου και εκεί απαιτείται πρόσληψη προσωπικού θεωρούµε εµείς, έτσι
ώστε να µπορέσει, δηλαδή ας πάρουµε τη δοµή του κυρίου Ρόκκου (….) το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, αφού αυτή τη στιγµή πιθανόν
να έχουµε κάποιες άδειες ειδικού σκοπού σηµαίνει ότι πολύ δύσκολα αν δεν κόψουµε Υπηρεσίες µπορεί να εξυπηρετήσουµε το
ήδη υπάρχον προσωπικό. Οπότε, νοµίζω ότι και εκεί χρειάζεται να µπούµε σε διαδικασία προσλήψεων προσωπικού και φυσικά
σε κάποιες ειδικότητες εκτός απ’ αυτές που ανέφερα πιο πριν, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων πιθανόν, έτσι ώστε να
µπορούν κι αυτοί να είναι έξω (…) και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ακόµα και νοσηλευτές, γιατί όχι και γιατροί θα έλεγα
εγώ, (….) για την πρωτοβάθµια υγεία.
Όλο αυτό λοιπόν το (.) θα πρέπει να κάτσει κάτω από µία οµπρέλα· που αυτή τη στιγµή εµείς απέξω δεν τη βλέπουµε
αυτή την οµπρέλα. ∆ηλαδή, τι εννοώ, το κοµµάτι της πρόνοιας µαζί µε τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., (.) µαζί µε την (…) η οποία
διαχειρίζεται το κοινωνικό φαρµακείο και το συσσίτιο, όλο αυτό θα πρέπει να υπάρξει µία υπερδοµή -να την ονοµάσω- µε
πολιτικό και διοικητικό Προϊστάµενο, ο οποίος θα έχει όλη αυτή την υπεραρµοδιότητα της πρόνοιας και της κοινωνικής
µέριµνας. Καταθέτω κάποιες προτάσεις, από κει και πέρα εσείς µπορείτε να τις αξιολογήσετε και αναλόγως να πορευτούµε και
φυσικά θα πρέπει να υπάρξει µία αντίστοιχη -µέσα σε εισαγωγικά να το πω- «δοµή», η οποία θα πρέπει να συνεδριάζει τακτικά
από υπηρεσιακούς και από αιρετούς, αλλά ταυτόχρονα µαζί µε φορείς όπως είναι το Επιµελητήριο, ο Εµπορικός Σύλλογος και
οι λοιποί οι οποίοι θα καταστρώσουν ένα σχέδιο την επόµενη µέρα, για την επόµενη µέρα η οποία θα είναι πολύ δύσκολη όπως
δείχνουν τα πράγµατα και αυτή η οµάδα θα µπορεί αναλόγως των εξελίξεων να τροποποιεί και το σχέδιο το οποίο µπορεί να
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εκπονήσει. Σιγά-σιγά νοµίζω ότι πρέπει να στηθούν αυτές οι δοµές, θα έπρεπε να είχαν στηθεί ήδη αλλά δεν πειράζει, ακόµα και
τώρα νοµίζω ότι (….)… ∆ε θέλω µάλλον να βάλω χρόνους γιατί πραγµατικά δε ξέρω που βρισκόµαστε, σε ποια φάση (…),
δείχνει η Ελλάδα να πηγαίνει πολύ καλά, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εφησυχασµός, οπότε πιστεύω ότι σιγά-σιγά
πρέπει να ξεκινήσουµε να στήσουµε αυτές τις οµάδες.
Να κάνω κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις για να τελειώσω (…) τα 13 λεπτά (…) κύριε Πρόεδρε, έτσι σαν προτάσεις να
το πω, ότι θα πρέπει να δούµε λίγο και κάποια άλλα παραδείγµατα άλλων ∆ήµων, δηλαδή να δούµε λίγο το κοµµάτι της
εκπαίδευσης. Υπάρχει ένα θέµα µε την εκπαίδευση, το παρακολουθούµε όλοι αυτό τον καιρό, για την τηλεκπαίδευση. Σ’ αυτή
την προσπάθεια αρκετοί ∆ήµοι έχουν µπει µπροστά και έχουν προµηθευτεί κάποια tablets για τους µαθητές µαζί µε κάρτες
δικτύου βέβαια εννοείται, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο internet ή στην εκπαίδευση ή είναι µία οικογένεια µε τρία παιδιά.
Αυτό πιθανόν να µπορεί και ο ∆ήµος Λευκάδας να το κάνει, να βγει λίγο πιο µπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις.
Όσον αφορά τη λαϊκή αγορά. Κύριε ∆ήµαρχε, είδα ότι καταργήσατε, κλείσατε εντελώς τη λαϊκή αγορά, κάτι το οποίο
βέβαια έπρεπε να γίνει µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εδώ θα πρέπει εµείς να στηρίξουµε, ασχέτως µε το τι ισχύει για τη
λαϊκή αγορά και τον Εµπορικό Σύλλογο αυτή τη στιγµή, αλλά αυτή τη στιγµή κάτι πρέπει να γίνει να στηρίξουµε την πρωτογενή
παραγωγή. Με το να κλείσουµε τη λαϊκή αγορά, όταν είναι ανοιχτά π.χ. τα supermarket τα οποία είσαι και σε κλειστό χώρο για
να αγοράσεις (.), ταυτόχρονα σταµατάµε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι απευθείας έχουν το εισόδηµά τους απ’ την
πρωτογενή παραγωγή. Θα µπορούσε κάλλιστα όχι αυτό που είπανε στο 50% των πολιτών ή εναλλάξ, αλλά θα µπορούσαµε να
επεκτείνουµε κιόλας τη γραµµή, ούτως ή άλλως τα σχολεία δε δουλεύουν αυτή τη στιγµή, έτσι ώστε και το 100% των
προµηθευτών να είναι εκεί, αλλά να µπορέσει και ο κόσµος να αγοράσει -όποιος συνεχίσει να πηγαίνει στη λαϊκή αγορά- τα
προϊόντα του, υπαίθρια είναι ούτως ή άλλως η λαϊκή αγορά µε µεγάλη (.) και πολύ µεγάλη ασφάλεια, οπότε αυτό λίγο θα ‘θελα
να το ξαναδείτε (για τη λαϊκή αγορά). Σίγουρα και στα µανάβικα και στα supermarket στριµώχνεται πολύ περισσότερο ο κόσµος
εκεί.
Σας τα είχα πει κι εγώ και µια παρατήρηση επίσης, να ευχαριστήσουµε και το συνδηµότη µας ο οποίος µας έδωσε τις
τροφές για τα αδέσποτα. Εγώ συνεχίζω να επιµένω (…), νοµίζω ότι πρέπει να µπούνε ταΐστρες στο ∆ήµο και στα χωριά, γιατί
σας το είχα πει και τότε, ότι ήδη σε άλλα µέρη παρατηρείται µία επιθετικότητα των αδέσποτων ζώων, καλό είναι να το (…..)
αφού είναι κλειστές οι ταβέρνες και ο κόσµος δε βγαίνει έξω… Να ευχαριστήσουµε και τους εθελοντές που πάνε, πιθανόν να
(…). Να µην πάρω άλλο χρόνο, στα 17 λεπτά, εκεί που θέλω λίγο να µείνω και να (…). Εµείς ως ∆ήµος πρέπει να είµαστε η
πρώτη -είµαστε, όχι να ‘µαστε- γραµµή σύνδεσης µε τον πολίτη και µε την κοινωνική δοµή εννοώ, έτσι; Τις κοινωνικές µας
δοµές και πρέπει να αυξήσουµε κατά πολύ τους ωφελούµενους (….), στο πλαίσιο της κοινωνικής αποµάκρυνσης, αυτό εννοώ,
δηλαδή οι γονείς µας, κύριε ∆ήµαρχε, οι γονείς ας πούµε, τα ψώνια τους µπορεί η Υπηρεσία µας, η ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ή η
Κοινωνική Πρόνοια -βέβαια χρειαζόµαστε άτοµα, προσλήψεις, αυτό σηµαίνει- να εξυπηρετήσει. Αυτά, πήρα λίγο παραπάνω
χρόνο και ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Γληγόρη. Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Με βλέπετε τώρα;
Πρόεδρος: Σε ακούµε.
Βερροιώτης: Κι εγώ να σας καλησπερίσω απ’ τη µεριά µου. Νοµίζω σωστά επισηµάνθηκε στη βασική του θεώρηση το ζήτηµα
ότι αυτό που αντιµετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης πέρα απ’ τον υγειονοµικό χαρακτήρα που έχει αυτή η κρίση το βασικότερο
που νοµίζουµε ότι πρέπει να αναδειχθεί είναι το κοµµάτι που σχετίζεται µε την αντιµετώπισή του, το πολιτικό, διότι αυτός ο
κορωνοϊός, η πανδηµία, δε δοκιµάζει µόνο ικανότητες ηγετών, βασικά όχι, αλλά κυρίως δοκιµάζει την επιτυχία ή την αποτυχία
της πολιτικής που ακολουθείται στην κάθε χώρα και αυτή η επιτυχία ή αποτυχία αφορά και το πως λειτουργούσε το κράτος, η
κοινωνία το προηγούµενο διάστηµα, πολύ περισσότερο στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδηµίας. Για εµάς είναι απόδειξη της
αποτυχίας αυτού του δρόµου ανάπτυξης που ακολουθήθηκε πιστά όλα τα τελευταία χρόνια και απ’ την Κυβέρνηση τώρα της
Νέας ∆ηµοκρατίας που συνεχίζει και απ’ την Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και απ’ τις προηγούµενες Κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ, όλες),
που τι έλεγε; Να δηµιουργήσουµε χώρο για να προκόψει η αγορά και το κέρδος ακόµα και στους νευραλγικούς τοµείς ιδιαίτερα
της υγείας µε συνέπειες τις τραγικές που βιώνουµε τώρα, δηλαδή τα νοσοκοµεία κυριολεκτικά να είναι στο κόκκινο και είµαστε
τυχεροί, θέλετε λόγω κλίµατος; Θέλετε λόγω ότι δεν είµαστε όπως οι υπόλοιπες βιοµηχανικές χώρες στην Ιταλία, Γαλλία,
Βρετανία, όπου η συγκέντρωση του εργατικού δυναµικού είναι πολύ µεγαλύτερη και σε πολύ µικρότερους χώρους σχετικά µε
εδώ, είµαστε τυχεροί που ακόµα δεν έχει ξεφύγει το πράγµα. Με ποια έννοια; Είµαστε τυχεροί ότι έχουµε ένα δηµόσιο σύστηµα
υγείας που δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε καµία περίπτωση, δεν µπορούσε να ανταποκριθεί τον καλό καιρό όχι τώρα µε τις
ιδιαίτερες συνθήκες. Το να αφήσουµε λοιπόν, να πετσοκόψουµε δαπάνες απ’ την ενίσχυση των νοσοκοµείων, κάτι το οποίο το
είχαµε καταγγείλει άπειρες φορές στο παρελθόν, το γεγονός δηλαδή αυτό, για να µπορέσουν να θησαυρίσουν οι ιδιωτικές
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επιχειρήσεις, θα σας πω µόνο ότι ο ιδιωτικός τοµέας εδώ στη Λευκάδα αριθµεί περί τους εκατό ιδιώτες γιατρούς και τώρα σιγάσιγά αρχίζουν και κάνουν και την εµφάνισή τους διαγνωστικά κέντρα, στη Λευκάδα· που σηµαίνει ότι όσο κόψαµε απ’ τη
δυνατότητα του νοσοκοµείου να παρέχει µία σειρά παροχές υγείας, θα έρθει ο ιδιωτικός τοµέας να τις καλύψει. Αυτή ήταν
διαχρονικά πολιτική επιλογή. Υπάρχει πλήθος καταγγελιών στα νοσοκοµεία και στο νοσοκοµείο της Λευκάδας για ελλείψεις,
τραγικές ελλείψεις, ολ’ αυτά αναδείχθηκαν στην κινητοποίηση που πραγµατοποιήθηκε προχθές στην πύλη του νοσοκοµείου
όπως και σε εκατοντάδες άλλα σηµεία σε όλη την Ελλάδα, οι εργαζόµενοι σε συνδυασµό µε την έλλειψη προσωπικού που
ούτως ή άλλως προϋπήρχε απ’ τη µία σε αρκετά νοσοκοµεία, ευτυχώς όχι τόσο στο δικό µας, η καραντίνα την οποία µπαίνουν
συνάδελφοι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία που έχουν έρθει σε επαφή µε ύποπτα κρούσµατα ή κρούσµατα και εδώ να δείτε ότι
αυτό που θέλαµε να αναδείξουµε, ότι η επιστήµη κόβεται και ράβεται στα µέτρα της πολιτικής, το γεγονός ότι ενώ για το γενικό
πληθυσµό η καραντίνα είναι δεκατεσσάρων ηµερών, λόγω των ελλείψεων στα νοσοκοµεία η καραντίνα των υγειονοµικών είναι
στις επτά µέρες λες και είναι από διαφορετική πάστα οι συγκεκριµένοι άνθρωποι. Μία απόδειξη ακόµα της αποτυχίας αυτού του
δρόµου ανάπτυξης είναι και ο λεγόµενος πόλεµος της µάσκας· που βλέπετε πως έχει κυριαρχήσει ο νόµος της ζούγκλας, ακόµα
και για τα πιο βασικά υγειονοµικά υλικά που είναι απαραίτητα και µάλιστα µε την εµπλοκή µυστικών Υπηρεσιών από διάφορες
χώρες είναι πάρα πολλά και τα δηµοσιεύµατα κι αυτά που βγαίνουν στη φόρα.
Ένα άλλο πράγµα που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή η εργατική τάξη στην Ελλάδα είναι η ζούγκλα κυριολεκτικά στους
χώρους δουλειάς που έσπευσε πολύ µεγάλο τµήµα των επιχειρήσεων να ξεφορτωθεί µε την ανακοίνωση των µέτρων για την
πανδηµία µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος µε τη βοήθεια των Κυβερνήσεων όπου προσφέρθηκαν να απαλλάξουν
κυρίως το µεγάλο κεφάλαιο γιατί εκεί έχει η Κυβέρνηση στραµµένο το µυαλό της, ένα κοµµάτι απ’ το µισθολογικό και το µη
µισθολογικό κόστος, τη δυνατότητα που δίνετε στους εργοδότες να υπάρχει αναστολή των συµβάσεων, να δίνουν το µισό µισθό
µέχρι έξι µήνες µετά και µία σειρά άλλα ζητήµατα που αν πιάσει κανένας κουβέντα µε έναν εργαζόµενο, την εντατικοποίηση στο
χώρο δουλειάς κ.λπ., θα τα βρει µπροστά του. Το µπάχαλο στην παιδεία που ξεδιάντροπα για µία ακόµα φορά η Κυβέρνηση
πάλι δείχνει µε το δάχτυλο το δάσκαλο, το µαθητή και το γονιό ότι αυτός φταίει που δεν µπορεί να λειτουργήσει το σύστηµα της
σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης από απόσταση.
Αποδεικνύονται επίσης και µία σειρά άλλα πράγµατα, ειπώθηκαν, το γεγονός ότι η αποψίλωση των Υπηρεσιών των
∆ήµων αυτή τη στιγµή αποδεικνύεται εγκληµατική πρακτική γιατί θα µπορούσαν οι ∆ήµοι µε το προσωπικό που απασχολείται
στους τοµείς της πρόνοιας, συνολικότερα µιλάω ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ κ.λπ., να είναι αποφασιστικά αυτή τη στιγµή στο πλευρό και
του συστήµατος υγείας αλλά και στο πλευρό του δοκιµαζόµενου λαού µας. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι οι εργαζόµενοι που δε
µονιµοποιούνται έχουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία και αξία σήµερα, πολύ περισσότερο απ’ το προηγούµενο διάστηµα που
µπορούσαµε εύκολα να τους δούµε ως πλεονάζον προσωπικό στα πλαίσια της λειτουργίας του ∆ήµου.
Τώρα, για να κλείσω την πρωτολογία, δύο ζητήµατα σχετικά µ’ αυτή την πρόταση απ’ το ∆ήµαρχο

για την

αυστηροποίηση εν πάση περιπτώσει των µέτρων στη γέφυρα. Εµείς δεν είµαστε αντίθετοι στο να υιοθετηθεί ένα καθεστώς
παρόµοιο µε τ’ άλλα νησιά, όµως θα έχουµε µία πολύ σοβαρή επιφύλαξη όσον αφορά το κοµµάτι εκείνο των εργαζοµένων που
είτε είναι από απέναντι (Περατιά-Πλαγιά), είτε µπορεί να είναι απ’ τη Βόνιτσα, είτε ορισµένοι και απ’ το Αγρίνιο που έρχονται
κάθε µέρα για το µεροκάµατο. Νοµίζουµε ότι δεν πρέπει να αγγίξει ένα κοµµάτι αυτού του είδους η αυστηροποίηση, ένα κοµµάτι
συναδέλφων εργαζόµενων οι οποίοι έρχονται καθηµερινά, περνάνε τη γέφυρα και είναι από απέναντι, ίσως και λίγο πιο µακριά.
Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το δούµε όποια και αν είναι η τελική έκβαση της αυστηροποίησης των µέτρων. Εµείς κρατάµε αυτή
την επιφύλαξη, δεν είναι µόνο δηλαδή απ’ την Περατιά και απ’ την Πλαγιά, είναι και απ’ την Πρέβεζα, µπορεί να είναι και λίγο
πιο µακρύτερα και είναι άνθρωποι που έρχονται κάθε µέρα στη Λευκάδα για εργασία. Επίσης, κι εµείς στο ζήτηµα της λαϊκής
αγοράς ίσως θα πρέπει να το ξαναδούµε µε µία διεύρυνση και του χώρου, δηλαδή µία καλύτερη χωροταξική διάταξη που ίσως
εξασφαλίσει -αυτό το λέω να το σκεφτούµε- και συνθήκες που δεν ευνοούν τη διασπορά του ιού. Θα κλείσω εδώ πέρα την
πρωτολογία, νοµίζω είναι καλό που συζητάµε σήµερα, αν και θεωρώ ότι το καλύτερο θα ήταν αυτή η συζήτηση να γινόταν µαζί
µε τις αποφάσεις για τη λήψη των µέτρων που θα δούµε την επόµενη εβδοµάδα γιατί είναι ένα θέµα που κατά τη γνώµη µας
πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά και συλλογικά και όχι µε την ατοµική ευθύνη όπως θέλει να µας το βάλει µε το ζόρι µέσα στο
κεφάλι µας απ’ το πρωί µέχρι το βράδυ η Κυβέρνηση. Αυτά προς το παρόν.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Βερροιώτη. Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Με ακούτε;
Πρόεδρος: Σε ακούµε Πέτρο, ναι.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ. Νοµίζω ότι απ’ όλη αυτή την κρίση πρέπει να βγουν δύο συµπεράσµατα. Το πρώτο είναι πραγµατικά
η κατάσταση που βρίσκεται στο σύστηµα υγείας και οι ελλείψεις που έχει και οι ελλείψεις όχι µόνο σε προσωπικό αλλά και σε
απλά ευτελούς αξίας υλικά, όπως είναι τα γάντια και η µάσκα. Ακούµε απ’ το πρωί µέχρι το βράδυ απ’ τους κυβερνώντες και τα
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µέσα µαζικής ενηµέρωσης να λένε «ευχαριστώ» στους εργαζόµενους της υγείας και ότι είναι ήρωες και πραγµατικά έτσι είναι,
αλλά προσέξτε πόσο υποκριτικό είναι αυτό τη στιγµή που επίσης βγαίνουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και συγκεκριµένα εδώ ο
Σύλλογος Εργαζοµένων του δικού µας νοσοκοµείου και αναφέρει ότι τον τελευταίο καιρό πραγµατικά δουλεύουν τόσες πολλές
ώρες που δεν έχουν πλέον δυνάµεις, ότι τα εργαστήρια δουλεύουν µε προσωπικό ασφαλείας, ότι οι καθαρίστριες είναι χωρίς τα
κατάλληλα µέτρα προστασίας. Επισηµαίνουν και διεκδικούν άµεση πρόσληψη και νοµιµοποίηση και µονιµοποίηση των
ελαστικά εργαζοµένων, άνοιγµα των Μ.Ε.Θ., έκτακτη χρηµατοδότηση, το Κέντρο Υγείας Βασιλικής να στελεχωθεί σωστά ώστε
να λειτουργεί και σωστά και όλοι αυτοί που τους εκθειάζουν οι κυβερνώντας απ’ το πρωί µέχρι το βράδυ τι κάνουν για όλα αυτά;
Η Κυβέρνηση ανακοινώνει προσλήψεις για την υγεία λιγότερους απ’ αυτούς που χρειαζόµαστε κανονικά χωρίς τον κορωνοϊό.
Πως λοιπόν θα ανταποκριθεί το σύστηµα υγείας; Σε καµία περίπτωση και µάλιστα στην Ελλάδα είµαστε σε µία φάση πάρα
πολύ καλή, δεν έχουν γεµίσει τα νοσοκοµεία µας όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες και παρουσιάζουµε παρόλα ταύτα τροµερές
ελλείψεις. Και να επισηµάνω, προχθές, στις 7 του µηνός -ένα σχόλιο είχα να κάνω- ήταν η πανελλαδική µέρα (…) για την υγεία,
πως καλύφθηκε και τοπικά αλλά και πανελλαδικά αυτό το γεγονός µε τη συγκυρία που υπάρχει βέβαια απ’ τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης; Σε καµία περίπτωση, τοπικά τουλάχιστον µόνο ένα µέσο µαζικής ενηµέρωσης ασχολήθηκε. Ένα δεύτερο
συµπέρασµα που νοµίζω ότι βγαίνει απ’ αυτή την κρίση, ακούγεται και συχνά τώρα τελευταία, ότι η Ευρώπη της αλληλεγγύης
αποδείχτηκε το πιο σύντοµο ανέκδοτο και πραγµατικά έτσι είναι. Βλέπουµε όλες οι χώρες να ζητάνε έκτακτη βοήθεια µ’ αυτό το
κορονοµόλογο κ.λπ., αλλά η Ευρώπη και ειδικά η Γερµανία δε ρισκάρει να βάλει την οικονοµία της πάνω απ’ την υγεία, παίρνει
άλλη θέση. Αυτά τα δύο συµπεράσµατα νοµίζω θα ‘πρεπε να προβληµατίσουν τον κόσµο και θα πρέπει κατά τη γνώµη µου να
µπει, να αρχίσει πάλι να ζυµώνεται στο µυαλό του κόσµου η αποδέσµευση απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο ωφελούµαστε
τελικά.
Στην πρόταση που έκανε ο ∆ήµαρχος για τη γέφυρα. Ναι έχουµε συµφωνήσει όλοι να αυστηροποιηθούν τα µέτρα,
φυσικά µε αστεράκι για τους εργαζόµενους, και για τους µόνιµους κατοίκους Περατιά-Πλαγιά, θα βάλω και τον Άγιο Νικόλαο,
αλλά και για τους εργαζόµενους όπως είπε και προηγουµένως ο συνάδελφος Βαγγέλης Βερροιώτης, µπορεί να έρχονται και
από πιο µακριά, έρχονται πραγµατικά και απ’ την Άρτα και απ’ το Αγρίνιο και απ’ την Πρέβεζα, καθηµερινά. Εάν λοιπόν
βάλουµε ένα αστεράκι σ’ αυτούς, τότε και µε τα µέτρα που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση µε τα διόδια κ.λπ., δε νοµίζω ότι µένει
κάποιος άλλος, περισσεύει κάποιος άλλος να περάσει. Οι µόνιµοι κάτοικοι περνάνε, οι εργαζόµενοι περνάνε, η τροφοδοσία
περνάει, δηλαδή δε νοµίζω ότι θα κερδίσουµε κάτι στην παρούσα φάση, καλυπτόµαστε εξολοκλήρου αυτή τη στιγµή. Ναι,
συµφωνώ να αυστηροποιηθούν τα µέτρα, γιατί όντως έχω ακούσει και δε ξέρω, δεν το έχω επιβεβαιώσει, δεν έχω στοιχεία, ότι
µπαίνουν και µε… Να µην το πω «πλαστά χαρτιά», µ’ αυτό το Ε1 και το Ε2 που συντάσσουµε όλοι, µπαίνει µέσα και κόσµος
που δε θα ‘πρεπε να µπει. Το έχω ακούσει, δε γνωρίζω περιπτώσεις, νοµίζω ότι µόνο µία αυστηροποίηση αυτή τη στιγµή
φτάνει και άκουσα και απ’ τον κύριο Γληγόρη για τις λαϊκές. Νοµίζω ότι έχει δίκιο. ∆ε θα έπρεπε να σταµατήσει η λαϊκή, υπάρχει
κόσµος που συντηρείται, βγάζει τα προς το ζην απ’ αυτό το εµπόριο και δε θα ήταν σωστό να το αποκόψουµε. Αυτά για την
ώρα, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Ζαβιτσάνο.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Ναι, κύριε ∆ήµαρχε.
∆ήµαρχος: Επειδή έχουν τεθεί διάφορα ζητήµατα απ’ τους επικεφαλής και για να µη χαθούµε στην πορεία εννοώ από πλευράς
κάποιων απαντήσεων, κάποιων διευκρινήσεων, αν δεν υπάρχει πρόβληµα να δώσω κάποιες απαντήσεις-διευκρινήσεις σ’ αυτά
τα ζητήµατα και µετά να συνεχίσετε είτε µε τους καλεσµένους, είτε µε τους υπόλοιπους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και να
δηµιουργηθεί ένας καινούργιος κύκλος. Νοµίζω ότι είναι πρέπον αυτό αν δεν έχει πρόβληµα και το Συµβούλιο, έτσι; Αν δεν έχει
πρόβληµα και το Συµβούλιο.
Πρόεδρος: Καλό είναι να δώσετε µερικές απαντήσεις.
∆ήµαρχος: Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω µε τη σειρά, µε τους συναδέλφους που πήραν το λόγο.
Ο κύριος Σαρανταένας έκανε αναφορά για τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, θα πω ότι µε τα πολύ λίγα άτοµα, αγαπητέ Γιάννη,
κυµαίνονται µεταξύ τρία και τέσσερα άτοµα σε ηµερήσια βάση, είναι η δύναµή µας και να έχουµε µία εικόνα, προσπαθούν,
ξεκινήσαµε και συνδράµαµε την Ελληνική Αστυνοµία στη γέφυρα για µία ηµέρα, δεν έβγαινε όµως, γιατί πάντα σε συνεννόηση
και µε το ∆ιοικητική της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, το ∆ιευθυντή µάλλον της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λευκάδος, επιλέχθηκε να
γυρίζουν τη Λευκάδα είτε µέσα απ’ την πόλη, είτε τα χωριά προκειµένου να περνάνε το µήνυµα του µη συγκρητισµού ειδικά από
κάποιους ανθρώπους που το έπαιρναν αψήφιστα.
Σε σχέση µε την περαιτέρω βοήθεια του ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, εδώ θέλω να θέσω και ένα θέµα, το έχω πει και στον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έχει τεθεί και από άλλους ∆ηµάρχους τουλάχιστον των Ιονίων Νησιών, είναι ότι δε
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λαµβάνει γνώση ο ∆ήµος για τα άτοµα, δε µιλάω για τα κρούσµατα, µιλάω για τα άτοµα τα οποία µπαίνουν είτε σε περιορισµό
έτσι ώστε να µπορούµε και εµείς είτε το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ να προστατευτεί από µία πιθανή επαφή όχι ότι δε λαµβάνονται τα
απαραίτητα µέτρα, αλλά και να αστυνοµεύσει η ∆ηµοτική µας Αστυνοµία ότι παραµένουν καραντίνα. Αυτό µακάρι να µην
υπάρξει άλλο κρούσµα, µακάρι να µη χρειαστεί, αλλά θέλω λίγο να το δούµε αυτό, καταλαβαίνω ότι είναι τα προσωπικά
δεδοµένα, αλλά πάµε λίγο στα τυφλά αυτά, κι εγώ σαν ∆ήµαρχος δε ξέρω, όχι να το βγάλω ανακοίνωση αλλά να δώσω κάποιες
οδηγίες στις Υπηρεσίες τις δικιές µου ότι εκεί είναι µία αυξηµένη προσοχή ή αυτός πρέπει να αστυνοµευτεί, ότι είναι καραντίνα,
δεν το γνωρίζω, το θέτω σαν προβληµατισµό. ∆ε ξέρω αν στην πορεία είχε σκοπό να κάνει αναφορά η κυρία Κατωπόδη, η
υπεύθυνη Αντιδήµαρχος αλλά µιας και τέθηκε απ’ τον κύριο Γληγόρη για τα σχολεία, για τα tablets και για τις κάρτες δικτύων,
θα σας πω, κύριε Γληγόρη, ότι ήδη υπάρχει επικοινωνία δική µου και της κυρίας Κατωπόδη µε τους ∆ιευθυντές σε πρώτο
επίπεδο των Λυκείων και των Γυµνασίων και θα ακολουθήσει και στα δηµοτικά έτσι ώστε να γίνει µία διερεύνηση και περιµένω
αύριο τις απαντήσεις τους και σε σχέση µε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, πραγµατικές όµως ανάγκες από παιδιά τα οποία θα
ήθελα να συµµετάσχουν στα τηλεµαθήµατα -ας µου επιτραπεί ο όρος- και δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα, έτσι ώστε είτε
µέσω Σχολικών Επιτροπών, είτε µέσω του ∆ήµου µας, είτε και µέσω των εξαγγελιών απ’ το αρµόδιο υπουργείο, την κυρία
Κεραµέως, αλλά αυτό είναι κοµµάτι της πολιτείας, εµείς κοιτάζουµε το τι µπορεί να κάνει ο ∆ήµος, να βοηθήσουµε προς αυτή
την κατεύθυνση.
Εγώ σε συζητήσεις -όπως σας είπα- που έχω κάνει µε τους ∆ιευθυντές των σχολείων έβαλα τις εξής δύο διαστάσεις: Η
µία διάσταση είναι να (.) -ας πούµε- οι καλοί µαθητές, αυτοί οι οποίοι δηλαδή δε θα ήθελαν να χάσουν τη σειρά των µαθηµάτων
τους, το ποιος είναι καλός µαθητής (αν είναι του 15 ή του 18) αυτό είναι ζήτηµα των ∆ιευθυντών, να το αποφασίσουν και να
συγκρίνουν, να αντιπαραβάλουν τα e-mail αυτών των µαθητών, ποιοι συµµετέχουν, ποιοι δε συµµετέχουν έτσι ώστε να φανεί
ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες. Αυτή είναι η προσέγγιση η δική µου, προφανώς και οι ∆ιευθύνσεις µπορεί να βάλουν κι
άλλα κριτήρια, άρα είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη.
Στο Θοδωρή Σολδάτο είπα για το εναποµείναν προσωπικό στην καθαριότητα. Θοδωρή, η συνολική, το εργατικό
δυναµικό µας στην καθαριότητα αριθµεί 40 άτοµα. Με τα ζητήµατα χρήσης των ειδικών αδειών, αναρρωτικών και άλλων
ζητηµάτων, οι µάχιµοι είναι 31, έτσι; Το κρατάµε αυτό. Σχετικά µε κάποια ζητήµατα που έθιξε ο Κώστας ∆ρακονταειδής
συµφωνώ απολύτως ότι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι το ψυχολογικό κοµµάτι και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και µε τις
διάφορες δοµές προσπαθούµε όσο µπορούµε να χαλαρώσουµε την πολύ τεταµένη κατάσταση και την ανησυχία την οποία έχει
ο κόσµος µε διάφορες προσπάθειες. Σχετικά µε το Νοσοκοµείο Λευκάδας και γενικά µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας δε νοµίζω
ότι χρήζει περαιτέρω υποστήριξης η αναγκαιότητα ανάδειξης για την ενδυνάµωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας από όποια
πολιτική σκοπιά και αν το δούµε, συµφωνώ απολύτως και ανοιχτός είµαι και σαν ∆ήµαρχος οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο υπό
µορφή υποστήριξης και διεκδίκησης να πορευτούµε.
Να διευκρινίσω κάτι ή να πληροφορήσω το Σώµα, γιατί όντως υπήρχε εκκρεµότητα, ανοιχτή εκκρεµότητα που έρχεται
απ’ την προηγούµενη Κυβέρνηση και δεν έχει λυθεί µε την παρούσα Κυβέρνηση σε σχέση µε τους εργαζόµενους στο ‘Βοήθεια
στο Σπίτι’. Μας ζητήθηκε µέχρι σήµερα εδώ και τέσσερις περίπου ηµέρες να επικαιροποιήσουµε τις ανάγκες µας και το
προσωπικό το οποίο υπάρχει στη δοµή ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, απαντήσαµε σήµερα έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία
µονιµοποίησής τους. Αυτό σας το λέω, ενδεχοµένως κάποιοι να το γνωρίζετε, οι περισσότεροι θεωρώ ότι δεν το γνωρίζατε,
ζητήθηκε δηλαδή να γίνει ο έλεγχος για τις ειδικότητες και τα κριτήρια για να προσληφθούν ως µόνιµοι στο πρόγραµµα ‘Βοήθεια
στο Σπίτι’. Προφανώς και τα 31 τα οποία έχουµε στο ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, ήταν 33, το ξέρει και ο Στέλιος Ρόκκος και ο Θανάσης
Περδικάρης καλύτερα και άτοµα που είναι στο ∆.Σ. της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., δύο άτοµα είναι προς συνταξιοδότηση, άρα αποµένουν
31 στη δοµή αυτή.
Κύριε ∆ρακονταειδή, για να παράσχω εγώ τη βεβαίωση µετακίνησής σας, σας είπα και στη διάσκεψη την οποία έγινε για τους επικεφαλής τουλάχιστον- µεταξύ όλων των επικεφαλής ότι δεν έχω κανένα θέµα προσωπικά και την επόµενη µέρα να
το υπογράψω, την επόµενη µέρα όµως ήρθε σαφής οδηγία απ’ την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου για το ποιοι
επιτρέπονται, ποιοι δεν επιτρέπονται, οι έχοντες εργασία και σταµάταγε στους Προέδρους των χωριών και νοµίζω ότι ήσασταν
και εσείς αυτήκοος µάρτυς στη χθεσινή συνεδρίαση της Π.Ε.∆.Ι.Ν. όπου και ο Γιώργος Καλούδης απ’ την Κέρκυρα έθεσε κι
αυτός αυτό το ζήτηµα ότι πρέπει να λυθεί, γιατί όπως είπε και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κέρκυρας: «Κι εγώ παράτυπα κινούµαι.»
Το έχω θέσει κατ’ επανάληψιν, και χθες πάλι στην Κ.Ε.∆.Ε., αν δε λυθεί ας «παρανοµήσω» -να το πω εντός εισαγωγικών- εγώ
και για τους επικεφαλής να το κάνω.
Κάλαµος-Καστός. Κάλαµος-Καστός, θα συµφωνήσω απολύτως γιατί είναι ο ορισµός των µικρών νησιών όπου µακριά
απ’ τα νησιά µας αυτά να υπάρξει κάποιο πρόβληµα, έχουµε όµως το εξής ζήτηµα: Είπατε και εσείς ότι την εποµένη της
διάσκεψης που είχαµε οι επικεφαλής, όντως στάλθηκε αυστηρή επιστολή προς το Λιµεναρχείο προκειµένου να αστυνοµεύει τη
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µετακίνηση της γραµµής, τη γραµµή Μύτικας-Κάλαµος και Μύτικας-Καστός, αλλά ενώ υπάρχει καθολικό αίτηµα απ’ όλους τους
∆ηµάρχους των µικρών νησιών και όχι απαραίτητα τόσο µικρά όσο είναι ο Κάλαµος και ο Καστός, αλλά ακόµα και η Ιθάκη -θα
σας πω εγώ- για να µπούνε σε µία οικιοθελή καραντίνα, στον Κάλαµο και στον Καστό αντιµετωπίζουµε το εξής πρόβληµα και το
έχω κουβεντιάσει µε τους Αντιδηµάρχους και έτσι και υπάρχει απ’ τη µεριά τους η σύµφωνη γνώµη· εγώ να το υπογράψω, να
µπούνε σε οικιοθελή καραντίνα. Το πρόβληµα που έχουµε είναι ότι δεν υπάρχει ένας Αστυνοµικός, δεν υπάρχει ένας ∆ηµοτικός
Αστυνόµος, έτσι ώστε αν µπούνε σε µία καραντίνα αυτά τα δύο νησιά ποιος θα αστυνοµεύει το µέτρο; Υπάρχει αυτό το ζήτηµα
για τον Κάλαµο και τον Καστό και ειλικρινά µε απασχολεί και εµένα πάρα πολύ και δε ξέρω µε ποιον άλλον τρόπο πέραν της
σύστασης και της επιστολής στα όργανα προς την Αστυνοµία και προς το Λιµενικό, τι άλλο µπορούµε να κάνουµε.
Για τη γέφυρα, δε θα µπω στην ουσία του θέµατος γιατί θέλω να ακούσω όσους ∆ηµοτικούς Συµβούλους θέλουν να
πάρουν το λόγο, οι 650-700 που ανέφερε στο δελτίο τύπου και η Αστυνοµία και ο κύριος Βουλευτής ήταν εισερχόµενοι, δεν
ήταν δηλαδή το άθροισµα και αυτών που εισέρχονται στη Λευκάδα και αυτών που εξέρχονται, ήταν του ενός ρεύµατος.
Σχετικά µε τον κύριο Γληγόρη. Κύριε Γληγόρη, είπατε ότι έχει δύο µήνες να συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, τώρα το αν εσείς και τα µέλη της παράταξής σας αποφασίσατε να µη συµµετάσχετε στη
δια περιφοράς συνεδρίαση αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά εσάς, δεν αφορά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
συνεδρίασε µε έναν απ’ τους τρεις τρόπους που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και οι µόνοι απόντες ήσασταν εσείς, δικαίωµά
σας αλλά δεν είναι σωστό να λέτε ότι έχει δύο µήνες να συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη στιγµή που επαναλαµβάνω ότι
έγινε προσπάθεια να γίνει σύγκληση κεκλεισµένων των θυρών και απ’ την οµάδα τη δική σας, τη δηµοτική οµάδα εννοώ, µόνο ο
κύριος Γαζής Νίκος παρευρέθηκε.
Σχετικά µε το ότι ακολουθούµε τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Θα σας πω ότι σε πολλά απ’ τα ζητήµατα
προηγούµασταν εµείς τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, αλλά απ’ την άλλη τη µεριά προφανώς και θα αναφερθώ στην
πορεία γιατί έγινε ευρεία νύξη για τη λαϊκή αγορά και θα σας πω ακριβώς το τι ισχύει, προφανώς όµως και είµαστε
υποχρεωµένοι να τις ακολουθούµε.
Σχετικά µε τα ζητήµατα επικοινωνίας. Αναφερθήκατε στο site, µην έχετε καµία… Το δέχοµαι καλοπροαίρετα, το
ξεκαθαρίζω, τις επόµενες µέρες θα υπάρχει ένα site -υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος- αντίστοιχου µε αυτής της εφαρµογής, το
λεγόµενο ‘Λευκάδιο’ όπου είναι πολύ πιο µπροστά απ’ το µέσο όρο και θα δείτε και στην πορεία ότι και το site θα είναι ανάλογο
για να υποστηρίζει µία σειρά εφαρµογών που και εσείς θα θέλατε και είµαι σίγουρος γι’ αυτό.
Όσον αφορά την επικοινωνία των διαφόρων είτε δράσεων, είτε ενεργειών απ’ την πλευρά του ∆ήµου, είπατε ότι παίζει
ένα σποτάκι, θα σας πω όµως ότι έχει επικοινωνηθεί εδώ και πολλές µέρες ειδικά απ’ το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ και µπορεί ο
Πρόεδρος της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. να το επιβεβαιώσει εδώ και τουλάχιστον δέκα ηµέρες -για να µην πω δύο εβδοµάδες- το
διευρυµένο ωράριο λειτουργίας του ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, και είναι ένας έξτρα λόγος να ευχαριστήσουµε τους εργαζόµενους εκεί
και ακολούθησαν και οι κοινωνικές δοµές απ’ τις 9:00 το πρωί µέχρι τις 21:00 το βράδυ… Άρα, δεν είναι κάτι το οποίο νοµίζω
ότι χρήζει βελτίωσης. Οφείλω να οµολογήσω ότι έγινε προσπάθεια εγκατάστασης ενός πενταψήφιου αριθµού, όπου εκεί να
είναι σαν ένα τηλεφωνικό κέντρο, πλην όµως -και δε στέκοµαι στο οικονοµικό που ήταν περίπου στα 1.000,00 ευρώ, το
αγνόησα- είναι ότι χρειάζεται ένας µήνας για την εγκατάσταση αυτού του αριθµού. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόηµα να
κινήσουµε το ζήτηµα σ’ αυτή τη φάση.
Σχετικά µε τις προσλήψεις. Αναφερθήκατε ουσιαστικά στην καθαριότητα και στην πρόνοια. Για το θέµα της
καθαριότητας όπως είπα και απαντώντας στο Θοδωρή Σολδάτο, όπου επειδή είναι σωστό να λέγονται όλα, η ολοκλήρωση των
προσλήψεων, η σχεδόν ολοκλήρωση των προσλήψεων της 3Κ µε δεκαεπτά-δεκαοκτώ άτοµα σίγουρα ενίσχυσαν κατά πολύ την
Υπηρεσία Καθαριότητας και δουλεύει ικανοποιητικά. Να ξέρετε ότι είµαστε σε καθηµερινή επικοινωνία και µε τους
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών αυτών προκειµένου ανά πάσα ώρα και στιγµή να µπορούµε να καλύψουµε οποιοδήποτε κενό
εµφανιστεί.
Όσον αφορά όµως τις κοινωνικές δοµές θα σας πω ότι ήσαστε… ∆ε θα πω εκτός πραγµατικότητας, αλλά υπάρχει
πλεονάζον προσωπικό, για ποιο λόγο; Γιατί έχουν κλείσει πάρα πολλές δοµές, και θέµατα καθαριστριών µπαίνουν σε
διαδικασία ενός κυλιόµενου ωραρίου, γιατί είναι παιδικός σταθµός, βρεφικός σταθµός και άλλες δοµές που έκλεισαν, όπως
επίσης και επιστηµονικό προσωπικό το οποίο ερχόµενο στο ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ είναι αυτό το οποίο µας επέτρεψε να
διευρύνουµε και το ωράριο και να φτάσουµε µέχρι τις 21:00 το βράδυ, δηλαδή δύο βαρδιών, δεν υπάρχει έλλειψη εκεί στο θέµα
των προνοιακών δοµών να το πω έτσι µε την ευρύτερη έννοια.
Όσον αφορά το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ και πάλι ο Πρόεδρος αν θέλει να προσθέσει κάτι, θα πω ότι άνω του 80% πλησιάζει το 85% απ’ τα 31 αυτά άτοµα- είναι µάχιµο, δηλαδή πολύ µετρηµένα άτοµα για συγκεκριµένους λόγους, για ανήλικα
τέκνα κατά κύριο λόγο έχουν κάνει χρήση ειδικών αδειών και όπως σας είπα και σε καθηµερινή συνεννόηση και επαφή που
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έχουµε, πάρα πολύ ικανοποιητικά βγαίνει το διευρυµένο -το τονίζω, το διευρυµένο- πρόγραµµα του ‘Βοήθεια στο Σπίτι’. Σχετικά
µε το να µπούµε ακόµα πιο κοντά στη γειτονιά, στο σπίτι, συµφωνώ απολύτως, γι’ αυτό και το µότο, το σλόγκαν -πείτε το όπως
θέλετε- «Λευκάδα, µία αγκαλιά» έχει αυτή την έννοια, αλλά αυτό θα πρέπει και τα µηνύµατα που έχουµε είναι πάρα πολύ θετικά,
ότι ολοένα και πιο πολλοί άνθρωποι κοιτάζουν δίπλα τους, κοιτάζουν τη γειτονιά τους, κοιτάζουν το γείτονά τους, έτσι ώστε
συµφωνώ να δηµιουργηθεί αυτό το πλέγµα αλληλεγγύης που όντως το χρειάζεται µία χειµαζόµενη κοινωνία.
Λαϊκή αγορά. Αυτό θέλω να το γνωστοποιήσω σε όλους σας, ότι σε άµεση επικοινωνία και συνεννόηση που είχαµε µε
τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κύριο Ευτύχιο Ζουριδάκη, ακριβώς είπαµε κι εµείς πριν ακόµα µπει το 50%, να αυξήσουµε µόνοι µας
τις αποστάσεις µεταξύ των πάγκων και να προωθηθούµε και προς τα σχολεία τώρα που είναι κλειστά. Εκείνο όµως το οποίο
διαφεύγει σε όλους σας, γιατί δεν είναι σωστό να δηµιουργούνται εντυπώσεις, ότι την ώρα που ήµασταν έτοιµοι να
εφαρµόσουµε αυτό και ήµασταν και σε επικοινωνία µε τους 31 ή 32 παραγωγούς, ήρθε η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που απαγορεύει ρητώς µετακινήσεις παραγωγών µεταξύ διαφορετικών Νοµών. Ξέρετε πόσοι είναι οι Λευκαδίτες παραγωγοί
που µπορούν να κάνουν χρήση της λαϊκής µας αγοράς; ∆ύο. Όπως τ’ ακούτε, δύο, και µε τους οποίους ήρθα σε προσωπική
επαφή κατ’ επανάληψιν, αν κρίνουµε ότι δε θα γίνει ένα χειρότερο µπέρδεµα προς τους ηλικιωµένους (γυναίκες και άνδρες) που
ήταν εβδοµαδιαία συνήθεια να πηγαίνουν στη λαϊκή και στην προσπάθεια αποφυγής του συγχρωτισµού να είναι δύο
παραγωγοί· εδώ είµαστε, το συζητάµε, αν θέλετε το υιοθετώ, αλλά κρατήστε το δύο, όχι το τριάντα δύο, οι υπόλοιποι τριάντα
δεν µπορούν να περάσουν τη γέφυρα και εδώ βλέπετε πως δηµιουργούνται δύο κατηγορίες εργαζοµένων -για το Βαγγέλη
Βερροιώτη το λέω αυτό και για τον Πέτρο Ζαβιτσάνο που συµµερίζοµαι απόλυτα τις ανησυχίες τους για το θέµα της γέφυρας-:
Αυτός που δουλεύει οικοδοµή µπορεί να περνάει τη γέφυρα και να κάνει τη δουλειά του, αυτός που είναι παραγωγός δεν
µπορεί να περνάει τη γέφυρα γιατί είναι απ’ άλλο Νοµό και δεν το λέω εγώ ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το λέει η Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, έτσι; Το κρατάµε αυτό.
Να κλείσω τον πρώτο κύκλο ζητηµάτων. Για τα αδέσποτα, είµαστε σε συνεχή επικοινωνία και µε τους εθελοντές που
σας λέω ότι είναι ένα αρκετά διευρυµένο δίκτυο εθελοντών, αν και εφόσον, δεν έχουµε δηλαδή πρόβληµα να αγοράσουµε, δεν
είναι θέµα κόστους, είναι θέµα επιλογής, αν και εφόσον δούµε ότι χρειάζεται να τοποθετηθούν και ταΐστρες και
παρακολουθήσουµε ή έχουµε µηνύµατα επιθετικής συµπεριφοράς από έλλειψη τροφών· προφανώς και µέσα σε δύο µέρες τις
εγκαθιστούµε, δεν είναι δηλαδή θέµα ή κάποιο άλλο ζήτηµα.
Για το θέµα της γέφυρας, Πρόεδρε, δε θα τοποθετηθώ, θέλω να ακούσω όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους ή
τουλάχιστον όσους πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε κύριε ∆ήµαρχε. Η Αντιδήµαρχος κυρία Κατωπόδη έχει το λόγο.
Κατωπόδη: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Επιβεβαιώστε µου µόνο αν ακούγοµαι καλά.
Πρόεδρος: Ακούγεστε, µια χαρά ακούγεστε.
Κατωπόδη: Ωραία, σας ευχαριστώ. Ως αρµόδια Αντιδήµαρχος των κοινωνικών δοµών θέλω να τοποθετηθώ πάνω σ’ αυτό,
πριν όµως θέλω να κάνω µία µικρή αναφορά στο εκπαιδευτικό κοµµάτι. Αναφέρθηκε απ’ τον κύριο Γληγόρη ότι είναι καλό να
κάνουµε επικοινωνία µε τους ∆ιευθυντές για το ζήτηµα των tablets και κατά πόσο τα παιδιά όλα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ο
ίδιος ο ∆ήµαρχος -όπως το ανέφερε και εκείνος- έκανε προσωπική επαφή µε τους ∆ιευθυντές των σχολείων και ζήτησε να µας
ενηµερώσουν πάνω στο θέµα (.), κάποιοι µας έχουν απαντήσει… Αυτό που θέλω να πω εγώ εδώ ως εκπαιδευτικός
περισσότερο, είναι επειδή είναι προαιρετική η συµµετοχή στην ασύγχρονη διδασκαλεία καθώς δεν προχωράνε περισσότερο
παρακάτω στην ύλη, απλά υπάρχει µία επαφή µε το αντικείµενο, δεν είναι εύκολο να γνωρίζει ο κάθε ∆ιευθυντής της σχολικής
µονάδας εάν ένα παιδί δε συµµετέχει επειδή δεν έχει tablet ή επειδή δε θέλει. Αυτό θέλω να πω εγώ στο σηµείο αυτό. Πάντως,
κάποιοι µας έχουν απαντήσει και εµείς τις επόµενες µέρες θα διερευνήσουµε -αν όπως είπε ο ∆ήµαρχος- είτε κεντρικά απ’ το
υπουργείο, είτε ως ∆ήµος, είτε ως Σχολική Επιτροπή µπορούµε να βοηθήσουµε κάποια παιδιά που δεν έχουν αυτή τη
δυνατότητα. Έρχοµαι τώρα στο θέµα των κοινωνικών δοµών, γιατί όλοι αναφερθήκατε σ’ αυτό και γιατί είναι λογικό ότι µε την
κρίση αυτή που ξεκίνησε οι κοινωνικές δοµές έχουν αυξηµένο βάρος να σηκώσουν και το προσεχές διάστηµα σαφώς θα έχουν
και ακόµα µεγαλύτερο, γι’ αυτό και απ’ την πρώτη κιόλας µέρα ο ίδιος ο ∆ήµαρχος το ανέλαβε προσωπικά, είναι κοντά µας.
Να πω ότι υπάρχει συνεργασία της πρόνοιας και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. απ’ την πρώτη ηµέρα, και οι δύο Υπηρεσίες
δουλεύουν µε διευρυµένο ωράριο όπως αναφέρθηκε, απ’ τις 8:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, για το λόγο αυτό είναι εδώ
στο ∆ήµο και µας βοηθούν οι εργαζόµενοι και των δοµών που έχουν κλείσει, των βρεφικών και των παιδικών σταθµών, καθώς
επίσης και οι κυρίες που απασχολούνται στην καθαριότητα είναι εδώ και γι’ αυτό ακριβώς όπως είπε και ο κύριος ∆ήµαρχος
έχουµε τη δυνατότητα να είµαστε απ’ τις 8:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.
Να πω ότι µέχρι στιγµής η ανταπόκρισή µας στις ανάγκες του κόσµου θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική, θεωρώ ότι
ανταποκρινόµαστε. Ήδη πριν ξεσπάσει η κρίση εµείς ως πρόνοια είχαµε κάνει µία προσπάθεια και µε τη βοήθεια και Συλλόγων
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και του Εµπορικού Συλλόγου και Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωµατείων, είχαµε καταφέρει να µαζέψουµε αρκετές προµήθειες
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή να µπορώ να πω ότι έχουµε τη δυνατότητα όχι απλά να
ικανοποιούµε τους ωφελούµενους του παντοπωλείου, αλλά να έχουµε τη δυνατότητα να δώσουµε και κάτι έξτρα. Φυσικά,
επειδή το προσεχές διάστηµα οι ανάγκες θα αυξηθούν και το ξέρουµε, ο ίδιος ο ∆ήµαρχος πήρε την πρωτοβουλία και -όπως
σας είπε- απευθύνθηκε σε supermarket αλλά και σε επαγγελµατίες του Νοµού όποιος µπορεί να βοηθήσει και ήδη κάποιοι
έχουν αρχίσει και ανταποκρίνονται στο αίτηµά µας αυτό, όµως µέχρι στιγµής θέλω να πω ότι ικανοποιούµε τους ωφελούµενους.
Επίσης, ήδη έχουµε ξεκινήσει να έχουµε κάποιες ακόµη αιτήσεις του κόσµου, δηλαδή παρά το γεγονός ότι…
Ουσιαστικά δεκαπέντε-είκοσι µέρες είναι που έχει ξεκινήσει αυτή η κρίση, ήδη φάνηκε ότι υπάρχει κόσµος που δυσκολεύεται,
εννοώ πέρα απ’ αυτούς που ήδη ικανοποιούσαµε ως πρόνοια. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο έχουµε
καινούργιες αιτήσεις περί τις σαράντα και όπως είπε και ο ∆ήµαρχος προφανώς εδώ τα κριτήρια για να τις δεχθούµε αυτές τις
αιτήσεις δε θα είναι τα πολύ αυστηρά (.) κριτήρια που είχαµε µέχρι τώρα, σαφώς είµαστε ανοιχτοί να βοηθήσουµε όλο τον
κόσµο. Θεωρώ ότι είµαστε ένα µικρό µέρος και το ζήτηµα δεν είναι να διαχειριστούµε στα µέσα ενηµέρωσης ή να κάνουµε
συνεχείς αναρτήσεις (.) των δοµών στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, είµαστε εδώ απ’ το πρωί µέχρι το βράδυ, οι εργαζόµενοι των
δοµών, έχουµε τηλεφωνική επικοινωνία µε όλους τους ωφελούµενους και για το θέµα των επιδοµάτων στα οποία έχει δοθεί
παράταση και γι’ αυτά που τώρα γίνονται και γίνονται ηλεκτρονικά και τους εξυπηρετούµε και για το θέµα του πως διανέµουµε
στους ωφελούµενους τα τρόφιµα του παντοπωλείου ή το συσσίτιο, αισθάνοµαι πραγµατικά ότι ανταποκρινόµαστε µέχρι τώρα.
Αυτό θέλω να πω και ότι δεν είναι το ζήτηµα να διαφηµιστούµε µε συνεχείς αναρτήσεις, και πολλοί πολίτες ήδη έχουν
επικοινωνήσει και αναφέρουν ότι: Γνωρίζω ότι ένας συµπολίτης µας έχει πρόβληµα, είναι ηλικιωµένος, αν µπορείτε να
βοηθήσετε. Συνεπώς, εγώ αυτό που θέλω να θέσω είναι ότι περισσότερο ο καθένας από εµάς πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και
να δει αν ένας διπλανός του έχει βοήθεια και όχι τόσο να βγάζουµε διαφηµίσεις στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στα µέσα
ενηµέρωσης. Θέλω να πω και το εξής: Πριν ξεσπάσει το πρόβληµα της πανδηµίας εµείς είχαµε κάνει µία προσπάθεια µε τους
Πρόεδρους των Κοινοτήτων να διερευνήσουµε εάν υπάρχει κόσµος που χρειάζεται βοήθεια και που µπορεί να µη γνωρίζει το
παντοπωλείο ή να µη γνωρίζει τις δοµές του ∆ήµου. Άρα, είµαστε σε συνεργασία και µε τους Προέδρους των Κοινοτήτων και
προσπαθούµε να διερευνήσουµε ακριβώς αν υπάρχουν συµπολίτες µας που χρειάζονται βοήθεια και πως µπορούµε να
σταθούµε δίπλα.
Η πρόνοια στο προσεχές διάστηµα σίγουρα θα κληθεί να σηκώσει αυξηµένο βάρος και γι’ αυτό προσπαθούµε από
τώρα να ετοιµαστούµε για να το αντιµετωπίσουµε και σ’ αυτό θα χρειαστούµε τη βοήθεια όλων. Αυτό θέλω να πω εγώ, θέλω να
σας πω όµως ότι µέχρι στιγµής θεωρώ ότι ανταποκρινόµαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ την κυρία Κατωπόδη. Απλώς θέλω να σας ενηµερώσω ότι η ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ έχει ωφελούµενους
εγγεγραµµένους περίπου τους 700, περίπου τους 700, είναι 670 τόσοι. Με τα τηλεφωνήµατα που γίνονται απ’ το πρωί µέχρι τις
21:00 το βράδυ, αυτή τη στιγµή είναι µέσα δύο άτοµα και καταγράφουν τηλεφωνήµατα, έχει αυξηθεί περίπου στο διπλάσιο,
δηλαδή έχουν φτάσει περίπου στους 1.200. ∆ε λέµε ότι τους εξυπηρετούµε όλους, όσοι όµως το χρειάζονται, γιατί οι άνθρωποι
ρωτάνε: «Μπορείτε να έρθετε να µας φέρετε;» -«Ναι, µπορούµε.» -«Μπορείτε να µας πάρετε πράγµατα απ’ το supermarket;» «Ναι µπορούµε.» Μας καταγράφουν, υπάρχουν τα δύο παιδιά που είναι µέσα αυτή τη στιγµή στη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., καταγράφουν
τι ακριβώς θέλουν και η ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ τα πηγαίνει παρ’ αυτά ή αν είναι στην πρωινή βάρδια ή την άλλη µέρα το πρωί.
Αυτό κάνουµε. Αυτό σας είπε ο κύριος ∆ήµαρχος, ότι υπάρχουν περίπου τα 1.200 άτοµα, µέσω τηλεφωνηµάτων έγινε. Όπως
θα σας πω ότι αυτή τη στιγµή -όπως είπε και ο κύριος ∆ήµαρχος- υπάρχουν 31 άτοµα στη ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, έχει ανοίξει η
πλατφόρµα και έχουµε δώσει στο υπουργείο τα 33 άτοµα, δε ξέρω γιατί δεν µπήκε το 7% που προβλεπόταν στην αρχική
διάταξη, πιθανόν να µπει σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή µας έδινε τη δυνατότητα σ’ όλους τους ∆ήµους συν 7%. Εµείς δηλαδή
έπρεπε να πάρουµε περίπου δύο άτοµα επιπλέον, δε ξέρω γιατί δεν έγινε αυτό και αναφέρει 33 άτοµα, µπορεί να γίνει σε
δεύτερο χρόνο, ο ∆ήµος επικοινώνησε µε το υπουργείο και θα µας απαντήσει. Το λόγο έχει ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κύριος Γληγόρης.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Ακούγεστε.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, πραγµατικά να ευχηθώ µέσα απ’ την
καρδιά µου να τελειώσει αυτή η βάσανος, να γυρίσουµε όλοι στην καθηµερινότητά µας, διότι αν γλυτώσουµε απ’ τον κορωνοϊό
που θα γλιτώσουµε, δε θα γλυτώσουµε σίγουρα από ψυχίατρο, ήδη αρχίζουµε και τρελαινόµαστε όλοι εδώ πέρα σιγά-σιγά, και
σας βλέπω και λίγο αλλαγµένους όλους, έτσι; Είστε λίγο αγριεµένοι, τέλος πάντων.
Πραγµατικά ακούγοντας και την κυρία Κατωπόδη και τον ∆ήµαρχο αλλά και τον κύριο Ρόκκο προηγουµένως για τη
‘Βοήθεια στο Σπίτι’, επειδή είµαι σε επικοινωνία κι εγώ µε τα περισσότερα κορίτσια (προσπαθώ να είµαι σε επικοινωνία
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µάλλον), γίνοµαι κοινωνός ότι αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν πραγµατικά τη λαµβάνει ο κόσµος µε πολλή
χαρά, έχει µεγάλο αντίκρισµα, δεν το αµφισβητεί κανείς, κι εγώ θέλω µέσα απ’ την καρδιά µου να τα ευχαριστήσω αυτά τα
κορίτσια, αυτά τα παιδιά που δουλεύουν (άντρες-γυναίκες, όσοι είναι) για όλο αυτό που κάνουν, για όλο αυτό που κάνουν, γιατί
υπερβάλλουν εαυτό πραγµατικά, και µάλιστα, κύριε ∆ήµαρχε, δε ξέρω αν γίνατε δέκτης, είχαµε προτείνει και σαν παράταξη να
διευρυνθεί ακόµα το προσωπικό µε δύο ψυχολόγους, µε ένα ψυχολόγο (όσο είναι) να φτιάξουµε µία γραµµή υποστήριξης για
τους πολίτες. Από κει και πέρα…
∆ήµαρχος: ∆ε θέλω να σας διακόψω γιατί δεν είναι και σωστό, αλλά δροµολογείται, και αυτό δροµολογείται.
Γληγόρης Χρ.: Πολύ ωραία, είµαι πολύ χαρούµενος γι’ αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, απ’ αυτή την ιστορία, την κρίση, όλη αυτή την πανδηµία, την οικονοµική κρίση, εγώ πιστεύω ότι θα
βγούµε πιο δυνατοί και σαν τοπική κοινωνία και σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σαν χώρα και σαν κράτος και µακάρι να γίνουµε
και σαν πλανήτης καλύτεροι.
Εδώ βλέπουµε ότι για πρώτη φορά υπάρχει µία πραγµατική οµοψυχία, δεν είναι ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις και
ούτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ένας χώρος ο οποίος µας παίρνει να κάνουµε πολιτική αντιπαράθεση διότι το θέµα µας δεν
είναι η πολιτική αντιπαράθεση, το θέµα µας είναι να βάλουµε κάτω τα πράγµατα και να δούµε τι πραγµατικά µπορούµε να
κάνουµε ο καθένας απ’ την πλευρά του. Παρ’ όλα αυτά όµως οφείλουµε να το πούµε ότι αυτή η σύµπνοια που υπάρχει στο
πολιτικό σκηνικό κεντρικά, αλλά κύριε ∆ήµαρχε και τοπικά θέλω να πιστεύω, παρόλο που προερχόµαστε απ’ άλλες παρατάξεις,
δεν είναι κάτι το οποίο µας έχει συνηθίσει η Ελλάδα, η Ελληνική κοινωνία, οπότε πρέπει να το επιβραβεύσουµε και να το
χειροκροτήσουµε.
Από κει και πέρα, κύριε ∆ήµαρχε, εγώ ήθελα να σας κάνω µία ερώτηση όσον αφορά τους ψεκασµούς. Είδα την κίνησή
σας πραγµατικά, εντάξει, τη συγχαίρω, ήταν και εµένα µία άποψή µου την οποία την είχα καταθέσει στο διαδίκτυο, από κει και
πέρα θέλω να µου πείτε και να µε ενηµερώσετε λίγο όσον αφορά τι εντολές έχετε δώσει στους εργαζόµενους που κάνουν τους
ψεκασµούς, είναι εργαζόµενοι του ∆ήµου; Είναι υπάλληλοι εξωτερικοί; Τι ακριβώς είναι και που δώσατε την εντολή να
ψεκάσουν. Το ανέφερε προηγουµένως ο κύριος ∆ρακονταειδής, αλλά λόγω του κακού ήχου που είχε δεν ακούστηκε πολύ καλά.
Εγώ αυτό που εισέπραξα από επικοινωνία που είχα µε διάφορους Προέδρους είναι ότι έγιναν κεντρικά, σε κεντρικά σηµεία, και
µάλιστα Πρόεδροι κυνηγούσαν τους υπαλλήλους και τους λέγανε: «Πάµε και εδώ.» -«Όχι, η εντολή που έχουµε πάρει είναι µόνο
κεντρικά και όπου τέλος πάντων έχει περισσότερο κόσµο.»
Θέλω να µε ενηµερώσετε λίγο σας παρακαλώ γι’ αυτό, αν πραγµατικά ήταν δικιά σας εντολή ή ήταν ολιγωρία των
εργαζοµένων. Από κει και πέρα, τώρα όσον αφορά το θέµα των λαϊκών, πιστεύω κύριοι συνάδελφοι δεν έχει να κάνει µε το
πόσους πάγκους έχουµε, αλλά µε τον κόσµο προσέλευσης στη λαϊκή, διότι έχουµε τη δυνατότητα τώρα -όπως είπατε κύριε
∆ήµαρχε- που δε δουλεύουν τα σχολεία να απλώσουµε τους πάγκους σε όλο το χώρο. Αν λοιπόν κατέβει όλη η Λευκάδα να
ψωνίζει από εκεί πάλι το ίδιο πρόβληµα δε θα έχουµε; Άρα, λοιπόν είµαστε σε µία σωστή κατεύθυνση για τον περιορισµό
λειτουργίας, την αναστολή λειτουργίας της λαϊκής, διότι είναι µία εστία. ∆ηλαδή, από µόνοι µας πάµε να φτιάξουµε µία κινητή
βόµβα µέσα στη Λευκάδα; Γιατί ο κόσµος τη συνήθειά του -απ’ τη στιγµή που τη βλέπει ότι υπάρχει εκεί πέρα- δεν πρόκειται να
την κόψει. Άρα, λοιπόν ή θα πρέπει να πούµε ότι κάτι πρέπει να γίνει ή διαφορετικά αφήνουµε ελεύθερο το θέµα και αν
αφήσουµε ελεύθερη τη λαϊκή θα πρέπει να αφήσουµε ελεύθερα και τα σχολεία και την εκκλησία και το ∆ήµο να µπαινοβγαίνουν
στις Υπηρεσίες, (…). Άρα, λοιπόν εγώ είµαι ενάντια στη λογική ότι οι λαϊκές πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν. Εγώ θα ήµουν
της λογικής µήπως να κλείνανε τελείως, διότι ο κόσµος εξυπηρετείται αν θέλει και απ’ το supermarket (γιατί έχουν µανάβικο
µέσα τα supermarket) και στα supermarket -επειδή έχω γίνει δέκτης εγώ των περιστατικών- έχουν και αυστηρούς ελέγχους
µάλιστα σε σηµείο δηλαδή που σου κάνουν επίθεση οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, (…..) αποστάσεις. Εκεί υπάρχει ένας έλεγχος
καλύτερος απ’ ό,τι στη λαϊκή.
Όσον αφορά, κύριε ∆ήµαρχε, το θέµα της γέφυρας, εγώ είµαι ακριβώς δίπλα στη σκέψη του κυρίου ∆ρακονταειδή,
είναι ένα πολύ κρίσιµο σηµείο όλο αυτό, διότι αν πάρουµε την απόφαση του κάθετου µέτρου του κλεισίµατος της γέφυρας για
δύο εβδοµάδες θα δηµιουργήσουµε ένα µεγάλο πρόβληµα. Πολλά καταστήµατα, πολλοί εργαζόµενοι είναι απ’ τις γύρω
περιοχές, δε θα µπλοκάρουµε µόνο τους εργαζόµενους, ουσιαστικά θα µπλοκάρουµε τη λειτουργία των καταστηµάτων και
ενόψει Πάσχα… Ας πούµε, ας πάρουµε ένα supermarket, πόσοι υπάλληλοι µπορούν να δουλεύουν απ’ την Πλαγιά, Περατιά,
Άγιο Νικόλαο, Βόνιτσα; Πως θα λειτουργήσει αυτός ο άνθρωπος; Πως θα εξυπηρετηθεί ο κόσµος; Θα πρέπει ή να περάσουµε
σε µία άλλη (.), αυτό βέβαια θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη, να ήµασταν έτοιµοι, να ζητούσαµε απ’ τον Εµπορικό Σύλλογο -δε ξέρω
από ποιον άλλον φορέα- ποιοι είναι οι εργαζόµενοι αυτοί που έρχονται καθηµερινά και εργάζονται σε καταστήµατα και σε
επιχειρήσεις, ποιοι είναι τελικά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις στη Λευκάδα και είναι απ’ τη γύρω περιοχή, έτσι ώστε
να υπάρξει µία -όχι ανέβασµα του καταπέλτη- ειδική άδεια µε την Αστυνοµία όπως πολύ σωστά κάνει τη δουλειά της, µε την
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Αστυνοµία εκεί πέρα και να ελέγχει τις ειδικές άδειες, διαφορετικά θα έχουµε µεγάλο πρόβληµα και θα είναι θέµα λειτουργικό
πλέον, δε θα είναι θέµα ότι… Πως θα λειτουργήσουν; ∆ηλαδή, πολλά καταστήµατα θα αναγκαστούν να κλείσουν, ξέρω
επιχείρηση µεγάλη -για να µην κάνουν διαφήµιση- µέσα στο κέντρο της πόλης στο οποίο είναι πέντε άτοµα απ’ την Πλαγιά, απ’
την ευρύτερη περιοχή που δουλεύουν. Μείον πέντε άτοµα προσωπικό εξυπηρετούµε την αγορά; Νοµίζω ότι θα
δηµιουργήσουµε άλλο πρόβληµα. Μήπως λοιπόν αυτό έπρεπε να το έχουµε τρέξει ήδη, να ξέρουµε ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι
και κυρίες που δουλεύουν απ’ τις ευρύτερες περιοχές και µε µία ειδική άδεια να τη δείχνουν στην Αστυνοµία, στη γέφυρα, όχι
άνοιγµα του καταπέλτη αλλά πολύ αυστηρότατο έλεγχο, πολύ αυστηρότατο έλεγχο και όχι για ψύλλου πήδηµα… Εγώ που σας
λέω τώρα δεν πάω να πάρω την κόρη µου ας πούµε έξω απ’ τη Λευκάδα γιατί σέβοµαι τις… Θα µπορούσα να επικαλεστώ
χίλιες δυο δικαιολογίες, δεν το κάνω όµως επειδή σέβοµαι αυτό ακριβώς που (….) η πολιτεία µας. Όχι για ψύλλου πήδηµα
µετακινήσεις, µόνο για πολύ σοβαρές και συγκεκριµένες µετακινήσεις. Από κει και πέρα, δεν έχω να πω κάτι άλλο, θέλω να πω
υποµονή, ψυχραιµία και να επιµείνουµε στο µήνυµα που µας δίνει η πολιτεία, ότι µένουµε σπίτι για να το ξεπεράσουµε όσο πιο
γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Γληγόρη. Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος έχει το λόγο.
Γαζής Αναστ.: Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Ακούγεσαι.
Γαζής Αναστ.: Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα δύο-τρεις σκέψεις να καταθέσω. είναι πολύ χρήσιµη η αποψινή συνεδρίαση αν και τα
ουσιαστικά, δηλαδή τα πρακτικά θέµατα θα συζητηθούν -όπως είπατε- τη Μεγάλη ∆ευτέρα το βράδυ στο Συµβούλιο που
έχουµε. Εκείνο το οποίο δεν άκουσα έως τώρα απ’ τη συζήτηση είναι το µετά απ’ αυτή την πρωτοφανή κρίση που ζούµε, ζούµε
βέβαια πρωτόγνωρες καταστάσεις, κανείς στις ηλικίες τις δικιές µας αλλά και της µικρότερης δεν περίµενε ολ’ αυτά τα µέτρα,
όλες αυτές τις απαγορεύσεις για µία επιδηµία, για έναν ιό ο οποίος δε ξέρουµε και πως ήρθε. Πάντως, η χώρα µας έχει λάβει
έγκαιρα µέτρα και νοµίζω ότι θα ξεπεράσουµε αυτή την κρίση, την τωρινή τουλάχιστον κρίση-φάση, µάλλον την τωρινή φάση
της κρίσης µε τα λιγότερα δυνατά θύµατα. Σ’ αυτό το πλαίσιο και ο ∆ήµος Λευκάδας µη ξεχνάµε ότι απ’ την Πέµπτη, απ’ την
Πέµπτη 27 Φλεβάρη έλαβε την πρώτη απαγόρευση, θυµάστε µε τα καρναβάλια και τις εκδηλώσεις και ανταποκριθήκανε όλοι οι
Πολιτιστικοί Σύλλογοι και δεν έγινε ούτε ένας αποκριάτικος χορός τότε, από τότε είχαµε λάβει µέτρα που επεκτάθηκαν µετά µε
τα σχολεία και τα καταστήµατα.
Η επόµενη µέρα. Η επόµενη µέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη, η φτώχια δεν είναι τώρα και απ’ ό,τι βλέπω και απ’ τα
supermarket, ψωνίζουµε και τρώµε παραπάνω απ’ ό,τι πρέπει, έχουµε φαρδύνει όλοι. Η επόµενη µέρα είναι απ’ τις 15 Μαΐου
και µετά, αυτό το περίφηµο προϊόν απ’ το οποίο ζει όλη η Λευκάδα, ζει άµεσα το 70-75% της Λευκάδας και έµµεσα ζει το
υπόλοιπο 20%, ο τουρισµός. Αυτό το καλοκαίρι που έρχεται έχουµε σκεφτεί τι πρόκειται να γίνει; Και δεν είναι µόνο το
οικονοµικό κοµµάτι, ο τουρισµός, αν θα ‘ρθει κόσµος, δε θα ‘ρθει κόσµος, πόσοι θα είναι κ.λπ., είναι όλη η ζωή µας από κει και
πέρα, διότι εάν δεν υπάρχει εισόδηµα, τουριστικό εισόδηµα το καλοκαίρι, ο χειµώνας που έρχεται· τότε θα είναι πράγµατι η
φτώχια στη Λευκάδα. Εποµένως, ο ∆ήµος πρέπει από τώρα να οργανωθεί ώστε να αντιµετωπίσει όλα αυτά τα προβλήµατα,
αυτά τα προβλήµατα έχουν να κάνουν και µε τα µέτρα και τις απαλλαγές και τις αναστολές και τις διευκολύνσεις που θα
ψηφίσουµε προφανώς όλοι µας τη ∆ευτέρα που έρχεται, τη Μεγάλη ∆ευτέρα, αλλά είναι ένα θέµα το οποίο ο ∆ήµος επαναλαµβάνω και το τονίζω- πρέπει από τώρα να ετοιµαστεί για τις συνέπειες που θα έχει για την οικονοµία της Λευκάδας και
την κοινωνία της Λευκάδας, οι συνέπειες αυτού του φαινοµένου που ζούµε και δε θέλω να εξετάσω διότι δεν έχω και χρόνο
οµιλίας, εάν αυτό συνεχιστεί και τον Οκτώβριο «ζήτω που καήκαµε», θα πρέπει να φύγουµε από τώρα. Οι συνέπειες -είπα- είναι
οικονοµικές, θα είναι κοινωνικές, είναι πολύ σοβαρές οι οικονοµικές συνέπειες διότι αυτή η έννοια του συγχρωτισµού, των
συναθροίσεων, ό,τι άρση των απαγορεύσεων και να γίνει απ’ το Μάιο και µετά ή από αρχές Ιουνίου, η έννοια του συγχρωτισµού
θα µας ακολουθεί όλο το καλοκαίρι, θα ακολουθεί ας πούµε -να το πω; Να το πω- την οργάνωση του φεστιβάλ, θα ακολουθεί
όλες τις εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι και δε θα γίνουν, θα ζούµε σε µία άλλη Λευκάδα και πρέπει ο ∆ήµος
από τώρα να είναι έτοιµος -και τελειώνω Πρόεδρε και ευχαριστώ- για όλες αυτές τις συνέπειες που έρχονται και να είµαστε όλοι
πρόθυµοι διότι ο κορωνοϊός είναι µία υπόθεση που δεν οφείλεται επειδή έχουµε αραιό -όπως άκουσα πριν από λίγο- εργατικό
δυναµικό γλυτώσαµε εµείς απ’ τον κορωνοϊό, γλυτώσαµε απ’ τις σοβαρές συνέπειες του κορωνοϊού επειδή λάβαµε έγκαιρα
κάποια µέτρα και ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία ανταποκρίθηκε και τηρεί αυτά τα µέτρα που έλαβε η
Κυβέρνηση µε τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του ΕΟ∆Υ.
Θα πρέπει λοιπόν και ο ∆ήµος να είναι πρόθυµος από τώρα να βοηθήσει όλο αυτό τον κόσµο ο οποίος είναι άνεργος
τώρα, έχει κλεισµένα τα µαγαζιά, δεν εισπράττει ούτε 1,00 ευρώ την ηµέρα, υπάρχει κόσµος που δεν µπαίνει στο σπίτι ούτε
1,00 ευρώ σήµερα και αυτό θα συνεχιστεί και το Μάιο και νοµίζω και τον Ιούνιο. Όλος αυτός ο κόσµος λοιπόν θα προστρέξει
απ’ τον Ιούνιο και µετά στο ∆ήµο και νοµίζω ότι έχουµε όλοι την καλή θέληση και την προθυµία να πιέσουµε την Κυβέρνηση, να
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πιέσουµε τους φορείς, να πιέσουµε και τον ίδιο µας τον εαυτό να ξεπεράσουµε και κάποια πράγµατα, διότι είπα και στην
Οικονοµική Επιτροπή προχθές ότι: «Όλα αυτά θα έχουν τροµερές συνέπειες κύριε ∆ήµαρχε» και θα έχουν και συνέπειες άµεσα
και στα οικονοµικά του ∆ήµου. ∆ηλαδή, ο ∆ήµος δε θα βγει αλώβητος σαν οργανισµός, αλλά πρέπει να προσέξουµε πρώτα
τους δηµότες χάριν των οποίων υπάρχει ο ∆ήµος, οι δοµές λειτουργούν περίφηµα, οι συντάξεις όµως νοµίζω καταβάλλονται,
αλλά το εµπόριο και τα µαγαζιά είναι κλειστά. Ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα τη Μεγάλη ∆ευτέρα το απόγευµα.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον Τάσο Γαζή. Ο κύριος Γαζής Νικόλαος έχει το λόγο.
Γαζής Νικ.: (….Εκτός µικροφώνου….) Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Σας ακούµε, ναι.
Γαζής Νικ.: (….Εκτός µικροφώνου….) Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Θα ήθελα (………….)…
∆ήµαρχος: Νίκο Γαζή, δεν ακούγεσαι καλά, δεν ακούγεσαι καλά, όταν έρχεσαι κοντά στην οθόνη ακούγεσαι.
Γαζής Νικ.: (….Εκτός µικροφώνου….) Θα έρθω πιο κοντά. Λοιπόν λέω ότι διαπιστώθηκαν τουλάχιστον από πλευράς µου
κάποιες (……), ελάχιστα πράγµατα (…….). Αν µπορεί να γίνει κάτι στο µέλλον (…..), ας το κάνουµε. Σχετικά τώρα µ’ αυτά που
είπαµε δε θέλω να πω πολλά, θέλω να επικεντρωθώ σε ένα σηµείο (……..) και να καταθέσω τον ιδιαίτερο προβληµατισµό µου
σε σχέση µε τη δυνατότητα προσπέλασης ελέγχου στη γέφυρα κ.λπ. για τους εργαζόµενους στον τόπο. (……..) ότι υπάρχει µία
ιδιαίτερη σχέση λόγω της εγγύτητας, πάρα πολλοί εργαζόµενοι ένθεν κακείθεν εργάζονται απέναντι (……………..) και αυτό δεν
µπορούµε να το (.) βεβαίως-βεβαίως, αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή από µέρους µας να µην (.) το χαρακτηριστικό της (…),
γιατί µπορεί να πάµε για µαλλί και να βγούµε κουρεµένοι. Πρέπει να (…) µε πολύ µεγάλη προσοχή αυτό το πράγµα γιατί δεν
µπορούµε όπως αντιλαµβάνεστε να είµαστε κατ’ επιλογήν (.) ή να µην είµαστε, ή θα είµαστε και θα το παλέψουµε προς αυτή
την κατεύθυνση ή δε θα είµαστε και θα πούµε «εµείς είµαστε (……)» και πάµε παρακάτω. ∆εν είναι εύκολο το ερώτηµα να
(……) κ.λπ., αλλά απλά πρέπει να έχουµε στην άκρη του µυαλού µας αυτό το πράγµα (……..) και επιφυλάσσοµαι για το
επόµενο Συµβούλιο (…). Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Γαζή. Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Ακούγεσαι.
Περδικάρης: Καταρχάς, θέλω να απευθυνθώ σε όλους σας, σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, στον κύριο
∆ήµαρχο αλλά και σε όλους τους πολίτες που µας ακούνε µέσα απ’ το ραδιόφωνο και θέλω να απευθύνω τις καλύτερες ευχές
µου για υγεία και ό,τι µπορεί ευχάριστο να σκεφτεί ο καθένας για τον εαυτό του και για την οικογένειά του, όπως και σε όλους
τους συνανθρώπους µας όπου και αν βρίσκονται σε όλη την υφήλιο. Επίσης, θέλω να πω ότι θα πρέπει να µας διακρίνει η
νηφαλιότητα, η ψυχραιµία και κυρίως η κατανόηση και πολύ περισσότερο η αλληλεγγύη. Είναι η ώρα της συνολικότητας και όχι
της ατοµικότητας, είναι η ώρα της βοήθειας της αλληλεγγύης, δεν είναι η ώρα της όποιας σκοπιµότητας και του όποιου
ατοµικισµού και βεβαίως, σε καµία περίπτωση -και θέλω να το πω αυτό- δεν είναι η ώρα του κοινωνική αυτοµατισµού.
Επειδή ειπώθηκαν πάρα πολλά, για να µην επαναλαµβάνοµαι θα προσπαθήσω να αναφερθώ σ’ αυτά τουλάχιστον
που και ο ∆ήµαρχος περιµένει κάποιες απαντήσεις, έβαλε ένα θέµα µε την πρόσβαση και σε κάποια άλλα ζητήµατα. Για το θέµα
της πρόσβασης ο κύριος ∆ήµαρχος αναφέρθηκε και είπε ότι δεν είναι ικανοποιηµένος. Θα παρακαλούσα στην επόµενη
τοποθέτησή του, επειδή είχε κάνει και µία σχετική ανάρτηση στο facebook και είχε πει ότι δεν είναι ικανοποιηµένος, να µας πει
τον προβληµατισµό του και επίσης θα ‘θελα να ξέρω µε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν απ’ την ΕΛ.ΑΣ., ακούστηκε πόσοι
εισέρχονται και ήθελα να ξέρω: Εάν στην περίπτωση που λυθούν αυτά τα µέτρα, δηλαδή αν περιορίσουµε, αν
αυστηροποιήσουµε, να περιορίσουµε µάλλον την είσοδο σε κάποιες κατηγορίες, σε κάποια επαγγέλµατα, τι προσδοκάµε και τι
περιµένουµε απ’ όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πόσο θα βοηθήσει; Εάν µπαίνουν 600 άτοµα καθηµερινά µε άδεια επιπλέον
στη Λευκάδα, εάν αυστηροποιηθεί ο έλεγχος τι θα µπει λιγότερο; Μένουµε σπίτι λοιπόν, αλλά πρέπει να µείνουµε και όρθιοι και
για να µείνουµε όρθιοι δεν αρκεί ο ∆ήµος, πρέπει να υπάρξουν γενικά µέτρα απ’ το ∆ήµο αλλά και για το ∆ήµο και για την
κοινωνία απ’ την πολιτεία.
Η επόµενη µέρα, αναφέρθηκε πριν απ’ τον Τάσο Γαζή, θα είναι µία µέρα που δεν την έχουµε ξαναζήσει και κυρίως σε
ό,τι αφορά τον οικονοµικό τοµέα και βεβαίως και τη διάθεση τη δική µας και εδώ θα επανέλθω -για να κάνω παρεµβάσεις, για
να µην το θέσω ως θέµα- στην ενίσχυση των κοινωνικών δοµών. Την επόµενη µέρα όπως και τώρα θα χρειαστεί ψυχολογική
στήριξη ένα µεγάλο κοµµάτι των συµπολιτών µας. Να λοιπόν η ενίσχυση των κοινωνικών δοµών είτε αυτές είναι µέσα απ’ την
πρόνοια, το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, είτε µέσα απ’ τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. που και εκεί το πρόβληµα θα προκύψει µε
οικιακούς βοηθούς και µε νοσηλευτές. Το ότι υπήρχε ένα πρόγραµµα στη Λευκάδα που ήταν «τεράστιο» -σε εισαγωγικά- σε
σχέση µε άλλους ∆ήµους, φάνηκε τώρα πόσο αναγκαίο ήταν και φάνηκε και τώρα πόσο η χρησιµότητα ήταν του όλου
προγράµµατος, γι’ αυτό ας σταµατήσουν οι ιδεοληψίες που υπήρχαν στο παρελθόν µε το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, να αφήσουµε τις
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σκοπιµότητες, να σταµατήσουµε την υποκρισία και θα πρέπει πλέον η πολιτεία να βγει σταθερά και όχι να κάνει
επικαιροποιήσεις που έχουν βγει και στο παρελθόν πάρα πολλές, αλλά να προχωρήσει κατευθείαν στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
Για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγώ καταλαβαίνω τις δυσκολίες, καταλαβαίνω και το ότι η ∆ηµοτική Αρχή
µπαίνει σε µία διαδικασία που δεν είχε υπάρξει, αλλά δε θα πρέπει να καταργήσουµε τη λειτουργία του και θα ‘θελα να τονίσω
χωρίς αυτό να αποτελεί µοµφή για κανέναν, δεν πρέπει να γίνουµε βασιλικότεροι του κυρίου Θεοδωρικάκου (αναφέρθηκε και
πριν από συνάδελφο).
Εκείνο που θα τονίσω είναι ότι θα πρέπει, θα τα πούµε και τη ∆ευτέρα πιθανώς πιο αναλυτικά, να πέσω όµως στην
ανάγκη ότι η πολιτεία πρέπει να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί σε ό,τι αφορά τους ∆ήµους. Εάν καταρρεύσουν οι ∆ήµοι
δεν υπάρχει τίποτα µετά, δεν υπάρχει κεντρική εξουσία, οι ∆ήµοι όπως λειτουργούν, όπως λειτουργούν απ’ το ’10 και µετά,
αυτοί οι ∆ήµοι µπορούν να κάνουν τη µικρή ή τη µεγάλη διαφορά. Εάν οι ∆ήµοι δεν ενισχυθούν, εάν δεν υπάρξει πλήρης
στήριξη δε θα µπορέσει να σταθεί δίπλα στην κοινωνία ό,τι και να λέµε, οι ∆ήµοι θα καταρρεύσουν οικονοµικά και θα
καταρρεύσουν στηρίζοντας τους πολίτες (όπως έχουν υποχρέωση να το κάνουν). Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να σταθεί δίπλα,
αν διαχειριστεί σωστά τα έσοδά της, να διαχειριστεί σωστά το αποθεµατικό που υπάρχει και που ξαφνικά το θυµηθήκαµε· που
δεν υπήρχε, χωρίς να αρχίσουν οι σπατάλες από εδώ και από εκεί, χωρίς να υπάρχουν ηµέτερες χρηµατοδοτήσεις και να τα
δώσει εκεί που πρέπει και αυτή τη στιγµή το πρώτο µέληµα είναι να χρηµατοδοτηθούν οι ∆ήµοι µε τις δοµές τους γιατί ένας
∆ήµος ξέρει πως θα κατανείµει και που χρειάζεται να κατανείµει αυτά που θα του δώσει η πολιτεία γιατί τονίζω και πάλι ότι ο
∆ήµος δεν πρόκειται να έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τη ∆ευτέρα τα επόµενα.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Περδικάρη. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου κύριος Παναγιώτης Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακούγοµαι κύριε Πρόεδρε;
Πρόεδρος: Ακούγεσαι.
Γληγόρης Παν.: Εύχοµαι σε όλους συµπολίτες µας υγεία και δύναµη σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές και πρωτόγνωρες που
περνάµε από έναν ασύµµετρο και υβριδικό πόλεµο, όπως ειπώθηκε από έγκριτους συνταγµατολόγους αλλά και από έναν
αόρατο και επικίνδυνο εχθρό και γι’ αυτό πιστεύω ότι σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η ψυχραιµία
και η ενότητα αλλά και το κυριότερο υπακούοντας στις οδηγίες των ειδικών. Εκτιµώ ότι είµαστε τυχεροί που η χώρα µας σ’
αυτές τις δύσκολες στιγµές όπως απεδείχθη έχει ικανά πρόσωπα σε καίριες θέσεις και γι’ αυτό πιστεύω ότι και οι υποδείξεις στις
οποίες προέβησαν είχαν θετικότατα αποτελέσµατα µε επικεφαλής το λοιµωξιολόγο κύριο Τσιόδρα. Εκτιµώ ότι σ’ αυτές τις
δύσκολες περιπτώσεις και περιστάσεις οι ειδικές γνώσεις είναι αυτό που µπορεί να επιφέρει και το αποτέλεσµα. Πρέπει να
ακούµε αλλά και το κυριότερο να υπακούµε, αυτή είναι η άποψή µου, στις υποδείξεις -όπως προανέφερα- των ειδικών αλλά και
το κυριότερο να υπακούµε σ’ αυτούς οι οποίοι έχουν τις καίριες θέσεις και τις ευθύνες όπως πολύ σωστά είπε προ ηµερών και ο
επικεφαλής της παράταξής µας Θοδωρής Σολδάτος, να ακούµε τους ειδικούς. Θα σταθώ σε τρία θέµατα τα οποία πιστεύω ότι
χρήζουν για το Νοµό µας ιδιαίτερης σηµασίας. Ένα είναι το θέµα της γέφυρας όπως και η επιστήµη δέχεται, ένα απ’ τα
προβλήµατα που δηµιουργούν και που δηµιούργησαν και επέτειναν το πρόβληµα του κορωνοϊού είναι και ο συγχρωτισµός. Το
στοίχηµα στο θέµα της υγείας, στο τοµέα της υγείας ήταν πως θα βρεθεί η χώρα µας, το σύστηµα υγείας, µε τις περισσότερες
κλίνες όταν θα απαιτηθεί. Αυτό είναι ένα στοίχηµα το οποίο τουλάχιστον οι ειδικοί έθεσαν. Σε καµία περίπτωση βέβαια δε θα
πρέπει να εµφανιστούµε και να πούµε ότι: «Ξέρετε, επειδή υπάρχει ένα κρούσµα σε ένα µέρος θα πρέπει ή να χαλαρώσουµε τα
µέτρα ή αν υπάρξει και δεύτερο κρούσµα να έρθουµε να συζητήσουµε τα µέτρα.» Αυτό, κατά την άποψή µου στο Νοµό µας έχει
να κάνει µε το θέµα της γέφυρας. Η Λευκάδα ήταν, είναι και θα παραµείνει νησί. Αυτό πρέπει να το λάβουµε σοβαρά υπόψη µας
διότι εάν 10 λεπτά της ώρας, τους οκτώ-δέκα µήνες δεν είναι συνέχεια του δρόµου ή τους άλλους δύο µήνες 30 λεπτά της ώρας
ή 50 λεπτά της ώρας δεν είναι συνέχεια του δρόµου, αυτό σηµαίνει ότι η Λευκάδα είναι ένα νησί και έτσι πρέπει να το δούµε µε
βάση την εφαρµογή της ΚΥΑ. Τώρα τίθεται ένα θέµα και µάλιστα αυτό αναφέρεται και αναφέρθηκε προχθές σε µία συζήτηση
που είχε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο σχετικά µε τον κορωνοϊό και τα συνταγµατικά δικαιώµατα κ.λπ.. Ποιος είναι αυτός που
θα εφαρµόσει αυτά τα µέτρα; Είναι ένα θέµα. Εκτιµώ ότι θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καταλήξει σε µία άποψη και µετά
το θέµα της εφαρµογής είναι ένα άλλο ζήτηµα το οποίο θα πρέπει κι αυτό να µας απασχολήσει. Με βρίσκουν σύµφωνο οι
προβληµατισµοί που κατά καιρούς έχει για το θέµα αυτό αναπτύξει ο κύριος ∆ήµαρχος, για το θέµα της γέφυρας, πιστεύω στην
αυστηριοποίηση, αλλά πιστεύω κρίνοντας και µ’ αυτά που είπαν οι προηγούµενοι, ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η
αυστηριοποίηση µε κάποια συγκεκριµένα δεδοµένα και εν πάση περιπτώσει δε χάλασε και ο κόσµος να µείνουν κάποιοι εκτός
τη Μεγάλη Παρασκευή και να µην εργαστούν σε ένα εργοτάξιο ή δύο-τρεις µέρες µετά το Πάσχα, γιατί για ένα κρίσιµο
δεκαπενθήµερο µιλάµε, µιλάνε οι ειδικοί βέβαια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει το θέµα της γέφυρας να µας απασχολήσει
σοβαρά και µε βρίσκει σύµφωνο ο προβληµατισµός του ∆ηµάρχου. Ένα δεύτερο θέµα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και να
κλείσω, είναι το θέµα του Κέντρου Υγείας που σωστά ανέφερε ο κύριος Ζαβιτσάνος. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει ο κύριος
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∆ήµαρχος -επειδή πληροφορούµαι ότι έχει λάβει και µία επιστολή- να θίξει µαζί µε το Κέντρο Υγείας της Βασιλικής για το θέµα
της επάνδρωσής του, αλλά να θίξει κυρίως και το θέµα του Κέντρου Υγείας του Μύτικα διότι εξυπηρετούνται απ’ το Κέντρο
Υγείας του Μύτικα και οι κάτοικοι του Καστού και του Καλάµου. Έχει τεθεί ένα θέµα και πιστεύω ότι έχουν ενηµερωθεί τόσο και
οι Βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας και ο Βουλευτής κύριος Καββαδάς, αλλά και ο κύριος ∆ήµαρχος και πιστεύω ότι θα πρέπει
να υιοθετήσουµε την άποψη εκεί των κατοίκων του Μύτικα, να γίνει η µεταφορά του Κέντρου Υγείας σε ένα κτήριο το οποίο ήδη
υφίσταται.
Ένα τρίτο θέµα που ήθελα να θίξω είναι το εξής: Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι ένα site εδώ στη Λευκάδα και
συγκεκριµένα ο κύριος Κολυβάς θίγει ένα θέµα των διακοπών ρεύµατος. Πιστεύω ότι επειδή δε θα αφορά συστηµατικά
κακοπληρωτές, ο ∆ήµος Λευκάδας των συµπολιτών µας αυτών να καλύψει ή τις δόσεις ή εφάπαξ το ποσό και να γίνει
επανασύνδεση, εκτιµώ ότι θα είναι πάρα πολύ λίγα τα άτοµα αυτά. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής: Ότι αυτό που είπε και ο
φίλος Χρήστος Γληγόρης, ότι δεν είναι η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις, πρέπει να σταθούµε όλοι µαζί σ’ αυτόν τον αγώνα
που γίνεται µε κύριο σκοπό να µην υπάρχουν κατά την άποψή µου και κατά την εκτίµησή µου ανθρώπινες απώλειες. Πιστεύω
ότι ο ∆ήµος εν κατακλείδι ανταποκρίνεται και σε περίπτωση που µας ζητηθεί και από εµάς ως ∆ηµοτικούς Συµβούλους να
συνεισφέρουµε κάπου εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι µας να συνεισφέρουµε µε τον τρόπο που ενδεχοµένως ο ∆ήµαρχος ή
και οι υπεύθυνοι, ο κύριος Σαρανταένας ή ο κύριος Ρόκκος µας καλέσουν να ανταποκριθούµε σ’ αυτό το κάλεσµα. Σας
ευχαριστώ και εύχοµαι σε όλους δύναµη και υγεία.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Γληγόρη. Ο κύριος Βικέντιος έχει το λόγο.
Βικέντιος: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Τον τελευταίο καιρό βιώνουµε µία κατάσταση πρωτόγνωρη στη
χώρα µας. Η χώρα (….) δοκιµασία. Όπως περιέγραψαν και ο κύριος Σαρανταένας και ο Πρόεδρος που είναι ειδικοί, εγώ δεν
είµαι ο ειδικός να σας µεταφέρω ή να σας δώσω οδηγίες το τι γίνεται σήµερα στη Λευκάδα, στη χώρα, σε όλο τον κόσµο. Θα
είµαι σύντοµος διότι καταλαβαίνω το χρόνο, το να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Τα µέτρα, τα υγειονοµικά µέτρα που πέρασε
προχθές η Οικονοµική Επιτροπή νοµίζω ότι θα δώσουν (………….) ούτως ώστε να µπορέσουν τουλάχιστον διότι (……..) όπως
είπε και ο Τάσος Γαζής θα (….) στο φαινόµενο του τουρισµού, πράγµατι θα έχουµε µεγάλες απώλειες για τον τόπο µας. Μέσα
απ’ την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία σχεδόν είναι οµόφωνη (…..) πράγµατι στο Λευκαδίτη µία µεγάλη
ανακούφιση. ∆ίνουµε µία ζωντάνια ούτως ώστε να (…..) σαν ∆ηµοτική Αρχή (……)… ….Με ακούτε;
∆ήµαρχος: Σε ακούµε.
Βικέντιος: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα µέτρα που ήρθαν στην Οικονοµική Επιτροπή θα δώσουν τη δυνατότητα στους
συµπατριώτες µας, στους δηµότες µας, στο ∆ήµο Λευκάδας και των µικρών νησιών, ούτως ώστε να µπορέσουµε να βγάλουµε
τουλάχιστον τις υποχρεώσεις, γενικότερα ο τουρισµός στον τόπο και να δούµε έναν καλύτερο χειµώνα. Αυτά βέβαια, και σ’ αυτά
που θα προσφέρει, που θα δώσει τη δυνατότητα η Κυβέρνηση -πιστεύω ότι και µε την καινούργια σήµερα απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών- ούτως ώστε να έχουµε ένα καλύτερο αύριο µετά και το πέρας του ιού.
Καταλήγοντας θέλω να πω κάτι. Να ευχαριστήσουµε τις δοµές, τις κοινωνικές δοµές, τον Πρόεδρο της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.,
τον Πρόεδρο κύριο Ρόκκο που πραγµατικά προσφέρουν ένα τεράστιο έργο και µε τις εντολές του ∆ηµάρχου σε όλες τις
∆ηµοτικές Ενότητες. Πραγµατικά, τα 31 άτοµα προσφέρουν µεγάλη Υπηρεσία απέναντι στο Λευκαδίτη και στη Λευκαδίτισσα.
Πραγµατικά και τους γιατρούς βέβαια του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας, το βοηθητικό προσωπικό, τους εργαζόµενους,
πραγµατικά ένα µεγάλο ευχαριστώ όπως όλοι και πιστεύω όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ο ∆ήµος απ’ τις πρώτες µέρες µε εντολή του ∆ηµάρχου ανταποκρίθηκε αµέσως µε απολυµάνσεις σε όλα τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα, Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστικό Σταθµό της Κοντάραινας, στην Καρυά, στο Κ.Ε.Π. στους Σφακιώτες και σήµερα
πραγµατικά συνεχίζουµε να έχουµε (…). Εκείνο που θέλω να πω -βέβαια είναι κατανοητό σε όλους- είναι ότι η επάνδρωση του
Κέντρου Υγείας Βασιλικής είναι δεδοµένο ότι το παλεύουµε τόσα χρόνια όλοι και ο ∆ήµαρχος περισσότερο µε συναντήσεις µε
τον Υπουργό κ.λπ., κι εγώ σε µία επαφή που είχα µε τον κύριο Γεωργιάδη αυτό του είπα, ότι πρέπει να επανδρωθεί το Κέντρο
Υγείας στη Νότια Λευκάδα και το Περιφερειακό Ιατρείο στο Μεγανήσι.
Καταλήγοντας θέλω να πω κάτι, να οµολογήσω ότι µέσα στα µέτρα τα οποία είναι στη νοµοθετική πράξη της
Κυβέρνησης πρέπει να ενταχθεί και ο πρωτογενής τοµέας, διότι και ο πρωτογενής τοµέας παίζει ρόλο σε όλο το οικονοµικό
γίγνεσθαι της Λευκάδας, δε ξέρω γιατί εξαιρέθηκε, πραγµατικά σήµερα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα. Εγώ το µεταφέρω που
το βιώνω καθηµερινά στις ∆ηµοτικές Ενότητες που πηγαίνω, το είπα και προχθές στην Οικονοµική Επιτροπή. Στη γέφυρα
πρέπει να παρθούν µέτρα, το είπε ο ∆ήµαρχος, δε θέλω εγώ να είµαι εκείνος που θα (…), αλλά πρέπει να παρθούν στην
είσοδο αυστηρά µέτρα. Γίνεται καθηµερινά αλλά περισσότερο πρέπει να γίνει, διότι οι πληροφορίες που έχω, τα συνεργεία από
Αγρίνιο, από Πρέβεζα είναι καθηµερινά στη Λευκάδα και ο παραγωγός -όπως είπε και ο ∆ήµαρχος- δεν µπορεί να φέρει τα
προϊόντα του, µόνο δύο Λευκαδίτες παραγωγοί είναι στη Λευκάδα, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβληµα, πρέπει να το δούµε.
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Τέλος, θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία και ψυχική ισορροπία γιατί την έχουµε πράγµατι ανάγκη. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Βικέντιο. Αυτό ήταν σοβαρό που είπε ο Νίκος για την πρωτογενή παραγωγή, πάρα πολύ
σοβαρό, αλλά να ξέρετε και ένα πράγµα, οι παραγωγοί οι οποίοι έρχονται, που είναι από απέναντι έχουν µαγαζιά εδώ και
εισέρχονται. Οι τέσσερις παραγωγοί που είναι στη λαϊκή αγορά έχουν µαγαζιά και εδώ και εισέρχονται µε τα προϊόντα τους.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Σέρβος.
Σέρβος: Καλησπέρα. Ετούτη την εποχή βλέπουµε ότι µε την υγειονοµική κρίση δοκιµάζονται τα συστήµατα υγείας που
εφαρµόστηκαν παγκόσµια και στη χώρα µας και όλοι προστρέχουµε στο δηµόσιο σύστηµα υγείας σαν πλέον αξιόπιστο και
καλά κάνουµε φυσικά. Θα έπρεπε λοιπόν µιας και ευτυχίσαµε να έχουµε ένα καινούργιο νοσοκοµείο στη Λευκάδα, να δούµε
πως πιο καλά µπορεί να συνεννοηθεί ο ∆ήµος µε το νοσοκοµείο για τη στήριξή του και σε υγειονοµικό υλικό και µε τις µάσκες
που θα έρθουν (αυτό που περιµένουµε τουλάχιστον απ’ την πλευρά του ∆ήµου) αλλά και για κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει
µέχρι τώρα. ∆ηλαδή, είχαµε κάποια κρεβάτια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και φύγανε όλα να πάνε σε νοσοκοµείο
αναφοράς, δεν έπρεπε κάποια να µείνουν και εδώ; Μακάρι να µη χρειαστούν, αλλά τουλάχιστον σ’ αυτό θα έπρεπε και οι
υπόλοιποι φορείς του νησιού µας να έχουν ένα λόγο.
Τα µέτρα που απ’ την πλευρά της ∆ηµοτικής Αρχής έχουν προωθηθεί και έχουν προχωρήσει αρκετά είναι εντάξει
ικανοποιητικά σε µεγάλο βαθµό, θα µπορούσε να γίνει και κάτι άλλο; Ε και βέβαια θα µπορούσε, αλλά νοµίζω πως στη φάση
που βρισκόµαστε σαν ∆ήµος είναι επαρκή. Τώρα, για το ζήτηµα των οικονοµικών ελαφρύνσεων που θα προτείνουµε θα το
δούµε τη ∆ευτέρα µαζί µε τα υπόλοιπα θέµατα πάνω στο ζήτηµα.
Τώρα, για τη γέφυρα που ζήτησε και ο ∆ήµαρχος να τοποθετηθούµε, εγώ βλέπω ότι η Λευκάδα είναι στην πράξη ένα
κέντρο µιας ευρύτερης περιοχής και να αποκλείσουµε κάποιους υπαλλήλους του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα ή κάποιους
επαγγελµατίες που και έρχονται απ’ την απέναντι ακτή αλλά και φεύγουν απ’ τη Λευκάδα να πάνε στην απέναντι ακτή και να
µην αποκλείουµε αυτούς που έρχονται απ’ τα χωριά της Λευκάδας είναι λίγο-πολύ… Πως το λένε…; Να το πω «οξύµωρο»; Να
πω «άνιση µεταχείριση»; Θα έπρεπε λοιπόν ναι µεν να φροντίσουµε να περιορίσουµε την εξάπλωση του κορωνοϊού, αλλά να
µην αποκλείσουµε και τις δραστηριότητες πλήρως των ανθρώπων που εργάζονται στους τοµείς που δεν έχουν αποκλειστεί από
καµία Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, εντάξει; Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί οι έλεγχοι, να µετακινούνται
αυτοί που απολύτως είναι απαραίτητο να µετακινηθούν και να σταµατήσουν τα υπόλοιπα και να µην πάµε σε πλήρη
αποκλεισµό της γέφυρας, αυτή είναι η άποψή µου, γιατί µε την ίδια λογική θα έλεγα: «Και γιατί να έρχονται απ’ το Νυδρί ή να
πηγαίνουν στο Νυδρί οι υπάλληλοι ή οι επαγγελµατίες που πρέπει να πάνε ή να έρθουν;» Σαν παράδειγµα το είπα το Νυδρί,
έτσι; Ή οποιοδήποτε άλλο χωριό της Λευκάδας, αφού επιτρέπεται να λειτουργεί ο κλάδος των όποιων δουλεύουν.
Τώρα, τη ∆ευτέρα θα τα δούµε αναλυτικότερα τα ζητήµατα, τι θα προτείνουµε, τι θα κάνουµε και τι θα είναι το εφικτό,
γιατί βλέπουµε ότι ναι µεν στη χώρα µας (……………………..)…
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κλείστε τα µικρόφωνα…
Σέρβος: ….και τις προτάσεις που θα κάνουµε και τι µέτρα θα πάρουµε σαν ∆ήµος για να σταθεί όρθιος ο κόσµος, ο πολίτης την
επόµενη µέρα και επίσης να δούµε και πως απ’ αυτές τις ευθύνες που έχει η πολιτεία θα µπορέσουµε να διεκδικήσουµε και για
τους δηµότες της Λευκάδας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Σέρβο. Ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
Βεροιώτης: Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Ακούγεσαι µία χαρά.
Βεροιώτης: Αλλά δε φαίνοµαι.
Πρόεδρος: ∆εν πειράζει, ακούγεσαι όµως.
Βεροιώτης: Νοµίζω φαίνοµαι τώρα.
Πρόεδρος: Τώρα φαίνεσαι µία χαρά.
Βεροιώτης: Καλησπέρα. Τώρα απ’ όλη την κουβέντα που παρακολούθησα, η κουβέντα άνοιξε πολλά ζητήµατα πάνω στα
προβλήµατα της υγείας και εδώ στο νησί µας, όπως είναι για το Κέντρο Υγείας Βασιλικής ή για το νοσοκοµείο µας εδώ που
χρόνια είχαν στις διεκδικήσεις τους οι εργαζόµενοι µαζί µε τα συνδικάτα τους, τα Σωµατεία τους. Όπως αναφέρθηκε ο Βαγγέλης
Βερροιώτης στην αρχή, οι προχθεσινές πολύµορφες παρεµβάσεις σε νοσοκοµεία, δοµές υγείας και χώρους δουλειάς σε όλη τη
χώρα στο πλαίσιο της µέρας της πανελλαδικής δράσης των υγειονοµικών που στήριξαν µε τη συµµετοχή τους εκατοντάδες
Σωµατεία και Φορείς όπως και εδώ στη Λευκάδα στήριξε το Εργατικό Κέντρο και τα Σωµατεία που ανήκουν σ’ αυτό, βρήκαν
µεγάλη απήχηση και έδωσαν βήµα για να ακουστούν δυνατά οι διεκδικήσεις τους για µέτρα πραγµατικής προστασίας της υγείας
του κόσµου, του λαού. Αποτέλεσµα όµως και αφορµή έδωσε να πέσουν και οι µάσκες, πρώτα απ’ όλα της Κυβέρνησης που τις

24

τελευταίες εβδοµάδες µοιράζει αφειδώς τα «µπράβο» και τα «ζήτω» για τους ήρωες µε τις λευκές και τις πράσινες µπλούζες
(όπως τους αποκαλεί), ενώ ταυτόχρονα τώρα αυτοί και οι προηγούµενες τους έλουζαν µε απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς κάθε
φορά που διεκδικούσαν προσλήψεις ή χρηµατοδότηση, αποκλειστικό δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα υγείας για όλους. Βεβαίως
δεν κρύβουµε εδώ και τη δυσαρέσκειά µας που πολλά µέσα µαζικής ενηµέρωσης τα κουκούλωσαν όλ’ αυτά, αλλά και την
τοπική κινητοποίηση που έγινε στο νοσοκοµείο της Λευκάδας πάρα πολλά µέσα στο διαδίκτυο δεν το έδειξαν καθόλου, έπεσαν
όµως και οι µάσκες, συνάδελφοι, και της προηγούµενης Κυβέρνησης, του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που θυµήθηκε τους υγειονοµικούς ανήµερα
τις πανελλαδικής κινητοποίησης µόνο και µόνο για να εκµεταλλευτεί πολιτικά στην κάλπικη αντιπαράθεση µε τη Νέα
∆ηµοκρατία µε αφορµή το κρούσµα αυταρχισµού που έγινε στο νοσοκοµείο του Ευαγγελισµού αν είδατε, την ίδια στιγµή όχι
µόνο συµφωνεί συνολικά µε την πολιτική την οποία εφαρµόζει η Κυβέρνηση, αλλά και µε τα µέτρα τα οικονοµικά που θα δούµε
και µετά απ’ αυτό το πλήγµα του κορωνοϊού.
Βεβαίως είναι τώρα και να θυµηθούµε ότι και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. όταν ήταν στην Κυβέρνηση έκοψε και µισό εκατοµµύριο για
το σύστηµα υγείας. Παίζει µεγάλο και σηµαντικό ρόλο στο να υποβαθµίζεται η υγεία του λαού περισσότερο. Μισό δις ευρώ,
σφίγγοντας ακόµα περισσότερο τη θηλιά στους υγειονοµικούς και στο λαό πέρα απ’ το να ανοίξουµε την κουβέντα για το
φάρµακο και ότι έδωσε ένα σπρώξιµο στο να ενισχυθούν οι ιδιωτικές εταιρείες στην υγεία κ.λπ.. Τώρα, εµείς -πάντως γιατί
τυχαίνει να είµαι και Πρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο- στηρίξαµε την κινητοποίηση που κάνανε οι υγειονοµικοί και ήρθανε πάρα
πολύ σοβαρά τα αιτήµατα, κάποια αιτήµατα ακουστήκανε και από συναδέλφους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και οι εργαζόµενοι µε
τα Σωµατεία τους τα βάζουν για άµεση ενίσχυση του υγειονοµικού προσωπικού µε µαζικές προσλήψεις γιατρών όλων των
ειδικοτήτων, να επιταχθούν άµεσα τα χειρουργεία, οι κλινικές µε κρεβάτια κ.λπ. από εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών
νοσοκοµείων, ο εξοπλισµός και η στελέχωση της Μ.Ε.Θ. του Νοσοκοµείου Λευκάδας, πρέπει να το δούµε, να µπει άµεσα σε
λειτουργία, γιατί όπως ακούστηκε τα µηχανήµατα µεταφερθήκανε στο νοσοκοµείο του Ρίου. Χρειάζεται στελέχωση µε µόνιµο
προσωπικό των Κέντρων Υγείας του Νοµού Λευκάδας, η στελέχωση των Κέντρων Υγείας και Αγροτικών Ιατρείων που
υπάρχουν στο Μεγανήσι-Κάλαµο και Καστό όπως ξανακούστηκε, αλλά υπάρχουν και τα εργασιακά, εργατικά αιτήµατα να
στελεχωθεί επαρκώς η Υπηρεσία στο ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, µέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, άµεσες µαζικές
προσλήψεις γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, δε ξέρω και ο ∆ήµος πως το βλέπει για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο ή
αν υπάρχει, την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων που είδαµε, που εδώ αν είδατε, παρακολουθήσατε, συνάδελφοι,
τον ΕΡΓΑΝΗ, είναι αυτά που λέγανε τα Σωµατεία, τα συνδικάτα, επαληθευτήκαν δηλαδή, 140.000 και παραπάνω απολύσεις.
Πρόεδρος: Αλέξανδρε, ολοκλήρωσε.
Βεροιώτης: Ναι, ολοκληρώνω. Και να αναφερθώ στον κύριο Παναγιώτη Γληγόρη που ανέφερε για το ρεύµα. Έχουµε βγάλει
ανακοίνωση και σαν Εργατικό Κέντρο, αυτή είναι που είδε το site του Φίλιππα Κολυβά, υπάρχουν διακοπές ρεύµατος, και ο
∆ήµος θα πρέπει να το δει αυτό, να µπει µπροστά αγωνιστικά για τον κοσµάκη και για τη φτώχια και την ανεργία που σπέρνεται
ενόψει πανδηµίας, να το δούµε µε την αναστολή πληρωµών στους εργαζόµενους προς το δηµόσιο ή τράπεζες, κατάργηση
πλειστηριασµών κύριας κατοικίας και κατασχέσεων, για τις χρεώσεις σε ρεύµα, επικοινωνία, νερό, είναι ζητήµατα σοβαρά που
τα έχουν διεκδικήσει οι εργαζόµενοι. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι και τώρα αλλά και µετά απ’ την κρίση της πανδηµίας οι
λαοί καλούνται να πληρώσουν ξανά τη νύφη και µε τις τελευταίες εξελίξεις που έχουµε σ’ αυτά που ακούµε στην τηλεόραση για
το Eurogroup κ.λπ., επιβεβαιώνεται για ακόµα µία φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δε είναι µία συµµαχία λαών αλλά
ανταγωνιζόµενων µεταξύ τους κρατών που ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσεις δείχνουν τις αρπαχτικές ορέξεις ανάµεσά τους και
κυρίως απέναντι στους λαούς. Θα ήθελα να θέσω, δεν είναι ώρα για ερωτήµατα όπως το βάλατε και στην αρχή, αλλά λίγο για
την άθληση για όλους τι γίνεται µε τους γυµναστές, δηλαδή την πληρωµή τους, τη σύµβασή τους, τι θα πρέπει να γίνει εκεί, να
πάρουµε σαν ∆ήµος κάποια µέτρα, ας µη µου απαντηθεί τώρα ή να πάρω µία απάντηση τη ∆ευτέρα…
Πρόεδρος: Θα σου απαντήσω τώρα κύριε…
Βεροιώτης: Ναι, αν υπάρχει χρόνος δηλαδή, γιατί ρωτάνε και οι ίδιοι, υπάρχει πρόβληµα δηλαδή και όσον αφορά για τη
γέφυρα, το έβαλε και ο Βαγγέλης, δε θα πλατειάσω, είναι ένα πρόβληµα για εργαζόµενους από Βόνιτσα, Πρέβεζα, Πλαγιά και
πιο µακριά που αν τη διακόψουµε θα υπάρξει πρόβληµα οικονοµικό για την επιβίωσή τους δηλαδή, για τους ίδιους και αφορά
εργαζόµενους σε όλους τους κλάδους, όχι µόνο στην οικοδοµή, στις κατασκευές, και στον ιδιωτικό τοµέα και σε άλλους, πρέπει
να το δούµε στα σοβαρά αυτό, και για το Μεγανήσι βεβαίως υπάρχουν κάποια προβλήµατα, να τα δούµε κι αυτά. Αυτά, δε θέλω
να κουράσω άλλο.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Βεροιώτη Αλέξανδρε. Σε 10 δευτερόλεπτα να πω για τους γυµναστές. Υπήρξε η σκέψη για τους
γυµναστές του ΠΑγΟ (Προγράµµατος Άθλησης για Όλους) να γίνει αναστολή της εργασίας τους. Κατόπιν συνεννοήσεως και µε
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και µε τη διοίκηση αποφασίσαµε να µην -και κατόπιν µάλλον προτροπής της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού- γίνει αναστολή, να πληρωθούν κανονικά και το Μάρτιο και τον Απρίλιο µέχρι να µας έρθουν
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οι καινούργιες εντολές απ’ τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, οπότε και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο οι γυµναστές θα πληρωθούν
όπως πληρωνόντουσαν κανονικά όταν υπήρχε το πρόγραµµα ‘Άθληση για Όλους’.
Ο κύριος Ζουριδάκης έχει το λόγο.
Ζουριδάκης: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πρόεδρε, ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Μια χαρά ακούγεσαι Ευτύχη.
Ζουριδάκης: ∆υστυχώς και η χώρα µας σ’ αυτή τη µεγάλη πανδηµία που έχει πιάσει σε όλο τον κόσµο δεν ήταν δυνατόν να
ο

µείνει απέξω. ∆υστυχώς, κατά την προσωπική µου άποψη η γενιά η δικιά µου και όλων µας γενικά ζούµε έναν 3 Παγκόσµιο
Πόλεµο, αυτή είναι µία πραγµατικότητα. Η επόµενη µέρα εύχοµαι πραγµατικά να µας βρει όλους µαζί και να ξεπεράσουµε το
συντοµότερο δυνατό αυτό τον πόλεµο· που πραγµατικά η επόµενη µέρα µετά τον πόλεµο αυτό δε θα είναι η ίδια που ήταν πριν,
είναι η προσωπική µου εκτίµηση αυτή και κάνω µία ευχή πραγµατικά να βρεθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και οι επιστήµονες
να ανακαλύψουν το φάρµακο που αντιµετωπίζεται αυτός ο ιός όσο και το εµβόλιο γιατί τότε θα επανέλθει η κανονικότητα, απ’
αυτά που ακούµε απ’ τους επιστήµονες µόνο τότε θα µπούµε σε µία κανονικότητα.
Το νησί µας και γενικά η Ελλάδα ζει κατά µεγάλο µέρος απ’ τον τουρισµό, για φανταστείτε, αυτή η τουριστική περίοδος
να µην ανοίξει καθόλου, πως θα είναι ο επόµενος χειµώνας, δε θέλω πραγµατικά ούτε να το φαντάζοµαι αυτό το πράγµα, αλλά
δεν εξαρτάται από εµάς, εξαρτάται απ’ τους γείτονές µας, απ’ την Ευρώπη όλη, απ’ όλο τον κόσµο, γι’ αυτό πραγµατικά κάνω
µία ευχή το συντοµότερο δυνατό να βρεθεί το φάρµακο και το εµβόλιο ώστε να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε αυτή την
πανδηµία και όταν είπα για «έναν Παγκόσµιο Πόλεµο», κάποτε οι πρόγονοί µας παλεύανε στα βουνά, πολεµάγανε, εµάς τώρα
τι µας λέτε; Να καθίσουµε στον καναπέ, είµαστε οι ήρωες του καναπέ και ευτυχώς στη Λευκάδα πραγµατικά θα δώσω
συγχαρητήρια στον κόσµο, ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις και έχουµε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσµα και αυτό χαροποιεί
όλους και µας κάνει να ζούµε µε πιο σιγουριά.
Θέλω να αναφερθώ σε δύο θέµατα, γιατί πραγµατικά αυτή η πανδηµία έχει πλήξη και τα αδέσποτα, τα σκυλάκια. Απ’
την πρώτη µέρα που ήρθαν τα απαγορευτικά µέτρα, απ’ την επόµενη το πρωί ήρθα σε συνεννόηση µε όλες τις Φιλοζωικές και
προσπαθήσαµε να δώσουµε άδειες ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, να µη µείνουν τα αδέσποτα ζώα χωρίς τροφή και
νερό. Σε συνεννόηση µε τον κύριο ∆ήµαρχο, µίλησε µε τον Πρόεδρο της Κ.Ε.∆.Ε. και ζήτησε πραγµατικά να βρεθεί φόρµουλα,
να βγει άδεια για τους φιλόζωους και πραγµατικά στην τρίτη µέρα η Κ.Ε.∆.Ε. έβγαλε τη φόρµα αυτή που δίνει την άδεια στους
φιλόζωους για τρεις ώρες την ηµέρα να πάνε να προσφέρουν βοήθεια στα αδέσποτα σκυλάκια. Σε όλους λοιπόν τους
φιλόζωους, τους έχουµε παραχωρήσει περίπου στις είκοσι άδειες, έχουµε καλύψει όλο το νησί (απ’ τη Βασιλική, Καρυά, την
Ορεινή Λευκάδα την πολύ), δεν έχει µείνει κανένα σηµείο, όποιοι µε πήραν τηλέφωνο, σε όλους δώσαµε άδειες ώστε τα
σκυλάκια να έχουν την περιποίηση και τη φροντίδα, τα ζώα, αυτοί όλοι, κάναµε δύο τροφοδοσίες στους Φιλόζωους όλους και
έχουµε προγραµµατίσει γι’ αυτή τη στιγµή, έχουµε παραγγείλει 800 κιλά τροφές, 400 και 400 σε σκυλιά και σε γατιά ώστε να
προχωρήσουµε το πρόγραµµα αυτό.
Ένα δεύτερο που θέλω να πω για τις λαϊκές που αναφέρθηκε προηγουµένως, πολύ καλά τα είπε ο κύριος ∆ήµαρχος,
έτσι είναι, θέλω να επισηµάνω µόνο µία διόρθωση, την Παρασκευή βράδυ βγήκε ο κύριος Χαρδαλιάς και απαγόρευσε για το
Σάββατο και τότε µίλησα εγώ και ο κύριος Γκογκάκης και ενηµερώσαµε όλους τους παραγωγούς να µην έρθουν το Σάββατο και
µέσα στην επόµενη εβδοµάδα βγήκε η απαγόρευση που απαγορεύει τη µεταφορά όλων των παραγωγών από Νοµό σε Νοµό.
Όπως είπε ο κύριος ∆ήµαρχος είναι δύο Λευκαδίτες, εγώ προσωπικά επικοινώνησα µε τους ίδιους και πάνω απ’ όλα βάλαµε
τον άνθρωπο, την υγεία του ανθρώπου και µετά θα έρθει και η λαϊκή, θα έρθουν και όλα. Συµφωνήσανε και αυτοί οι άνθρωποι
και έτσι προχωρήσαµε στο κλείσιµο των λαϊκών έως τις 27 Απρίλη που είναι τα απαγορευτικά µέτρα. ∆εν µπορούσαµε να
είχαµε τη λαϊκή ανοιχτή και να λέµε απ’ την άλλη πως απαγορεύεται να κυκλοφορούµε, το βλέπετε και στις τηλεοράσεις τα
µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση και έχει προβληµατιστεί πάρα πολύ είναι µε τις λαϊκές, µε το
συνωστισµό κι αυτά, πιστεύω ότι είµαστε στη σωστή κατεύθυνση. ∆εν έχω να πω κάτι άλλο, κάνω µία ευχή και πάλι η επόµενη
µέρα να µας βρει όλους κοντά και τους Λευκαδίτες και τους Έλληνες και πάλι θα ξανασταθούµε στα πόδια µας, αλλά
πραγµατικά θα είναι για όλους µας µία διαφορετική µέρα. Ας ευχηθούµε αυτό το πράγµα να τελειώσει όσο το δυνατόν
συντοµότερα και θα τελειώσει µόνο αν οι επιστήµονες πραγµατικά βρούνε το φάρµακο και το εµβόλιο. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Ζουριδάκη. Ο κύριος Χαλικιάς έχει το λόγο.
Χαλικιάς: Καλησπέρα. Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Ακούγεσαι.
Χαλικιάς: Καταρχάς θέλω να ευχηθώ κι εγώ υγεία σε όλους. Θα αναφερθώ σε δύο-τρία πραγµατάκια πολύ γρήγορα.
Καταρχάς, θέλω να τονίσω το χαρακτήρα και τη σηµασία της δηµόσιας υγείας, αυτό σηµαίνει ουσιαστικά ενίσχυση του
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νοσοκοµείου σε υγειονοµικό προσωπικό καθώς και σε υλικό. Σήµερα όλοι βλέπουµε και όλες αυτές τις µέρες καλούµαστε να
χειροκροτήσουµε τους γιατρούς, πιθανόν µεθαύριο να τους ξανασταυρώνουµε γιατί είναι και χαρακτηριστικό της φυλής µας.
Το δεύτερο πράγµα που θέλω να πω, για την ενίσχυση των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου για άµεση προσφορά και
ανακούφιση των αναγκών των δηµοτών µας και εδώ θέλω να περιλαµβάνει αυτή η ενίσχυση και όλους τους εργαζόµενους που
είναι στην πρώτη γραµµή και επιτελούν κοινωνικό έργο και οµιλώ για οικονοµική ενίσχυση των εργαζοµένων, βέβαια αυτά
αναλυτικά θα τα πούµε τη ∆ευτέρα στην τηλεδιάσκεψη.
Τώρα, όσον αφορά στο κλείσιµο της γέφυρας θέλω να κάνω κι εγώ µία τοποθέτηση. ∆εν µπορώ να συµφωνήσω γιατί
θεωρώ ότι κάτι απ’ το πρίσµα αυτό θα έπρεπε να σταµατήσουν όλες οι δραστηριότητες της οικονοµικής ζωής µέσα στο νησί,
γιατί ουσιαστικά όλοι οι γιατροί έχουν κίνδυνο. Εγώ αντιλαµβάνοµαι τους φόβους του Αντιδηµάρχου για όσο το δυνατόν
περιορισµό της διασποράς αλλά η ζωή ξέρετε ότι δεν µπορεί να σταµατήσει, η επόµενη µέρα δε θα είναι απλώς δύσκολη αλλά
θα είναι και επώδυνη, λόγω του ότι η Ελληνική και κατ’ επέκταση στο νησί οικονοµία µας ουσιαστικά είναι άµεσα συνδεδεµένη
µε τον τουρισµό και τη σίτιση και να σας και κάτι, ποιος µπορεί να εγγυηθεί ότι η διασπορά ιού δεν µπορεί να γίνει και απ’ τις
υπάρχουσες ήδη επιχειρήσεις που λειτουργούν µέσα στη Λευκάδα; Και τώρα θέλω να πω και δύο λόγια για τον κλάδο που
εκπροσωπώ, τον κλάδο των λογιστών µε ένα παράδειγµα. Και εµείς είµαστε αναγκασµένοι να δουλεύουµε µέσα στα γραφεία
παρότι έχουµε κλειστές πόρτες, οι πελάτες µας έρχονται να µας φέρουν τιµολόγια, άρα δε διατρέχουµε κι εµείς κίνδυνο; Αυτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Χαλικιά. Κύριε Χαλικιά, το θέµα δεν είναι αυτοί που µπαίνουν ή αυτοί που έρχονται σε επαφή,
είναι αν τηρούν τους κανόνες που πρέπει να τηρούν, αυτό είναι το (.) θέµα µας.
Χαλικιάς: Πρόεδρε, τηρούµε όσο το δυνατόν πιο αυστηρούς κανόνες αλλά ποτέ δε ξέρεις.
Πρόεδρος: Ποτέ δε ξέρεις, όντως έτσι είναι. Επειδή πρέπει να δώσω το λόγο σε πολλούς ∆ηµοτικούς Συµβούλους, αλλά
βλέπω ότι περιµένει ένας κλάδος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου που θέλει να πάρει το λόγο, αν συµφωνείτε να πάρει το λόγο
να µας πει δύο-τρία πράγµατα για όλες τις επιχειρήσεις της Λευκάδας.
Ο κύριος Σκιαδαρέσης έχει το λόγο.
Σκιαδαρέσης Σωτήριος (Πρόεδρος Επιµελητηρίου Λευκάδας): Με ακούτε;
Πρόεδρος: Σας ακούµε, ναι.
Σκιαδαρέσης Σωτήριος (Πρόεδρος Επιµελητηρίου Λευκάδας): Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: ∆ε σας βλέπουµε.
Σκιαδαρέσης Σωτήριος (Πρόεδρος Επιµελητηρίου Λευκάδας): ∆ε µε βλέπετε;
Πρόεδρος: Όχι. Σας ακούµε όµως.
∆ήµαρχος: Φαίνεσαι Σωτήρη.
Σκιαδαρέσης Σωτήριος (Πρόεδρος Επιµελητηρίου Λευκάδας): Εντάξει. Ευχαριστώ που µου δώσατε το λόγο παρόλο που
δεν τελείωσαν όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Εγώ θα ‘θελα να αναφερθώ γενικά στην επιχειρηµατικότητα αλλά και σε µερικά απ’
αυτά που άκουσα µέχρι τώρα. Θέλω να ξεκινήσω λίγο απ’ το γεγονός του νοσοκοµείου.
Θεωρούµε ότι σίγουρα το νοσοκοµείο και το υγειονοµικό προσωπικό εκεί κάνει αρκετά καλή δουλειά, δεν έχει χρειαστεί
ακόµη, θεωρούµε λοιπόν ότι όταν θα χρειαστεί θα κάνει αυτό που πρέπει, αυτό σκεπτόµενοι και εµείς σαν Επιµελητήριο
προχωρήσαµε και στην κίνηση προχθές που δώσαµε υγειονοµικό υλικό, µάσκες, µάσκες βιολογικού πολέµου στην
πραγµατικότητα, είναι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, όπως δώσαµε µάσκες και στο νοσοκοµείο Ιωαννίνων και Πάτρας µε το
σκεπτικό ότι εάν συµβεί κάτι σε εµάς εκεί θα πάµε, άρα να έχουµε και λίγο το µέσον αν χρειαστεί στα συγκεκριµένα νοσοκοµεία.
∆ώσαµε και στολές, δώσαµε και στη Βασιλική. Αυτό που θα ‘θελα να πω είναι ότι το πρόβληµα αυτή τη στιγµή δεν είναι
οικονοµικό, το πρόβληµα δυστυχώς στον εξοπλισµό είναι ότι δε βρίσκουµε κι αυτά εµείς που πήραµε δε ξέρω και σαν ∆ήµος αν
µπορείτε να βρείτε κάτι, αυτά που βρήκαµε σαρώσαµε όλη την Ελλάδα, πέντε µέρες ψάχναµε για να µπορέσουµε να βρούµε
αυτά τα υλικά που τελικά καταφέραµε και πήραµε και δώσαµε και εµείς στο νοσοκοµείο. Όσο για την εντατική που άκουσα πριν,
για τα κρεβάτια της εντατικής, εντάξει, και οι γιατροί, ο Πρόεδρος σαν γιατρός γνωρίζει φαντάζοµαι περισσότερα, τι να τα κάνεις
τα κρεβάτια αν δεν έχεις το προσωπικό για να µπορέσει ο άνθρωπος που θα µπει εκεί να εξυπηρετηθεί και το προσωπικό αυτό
δεν µπορεί απ’ τη µία µέρα στην άλλη να πούµε και αύριο το πρωί το προσλάβαµε και το βάλαµε στο νοσοκοµείο και δούλεψε,
θέλει τουλάχιστον δύο-τρεις µήνες εκπαίδευση. Άρα, θεωρώ λοιπόν κι εγώ όπως και µε αρκετούς που έχω µιλήσει ότι η
καλύτερη κίνηση ήταν αυτή, πήγαν τα κρεβάτια στην Πάτρα που θα επανδρωθεί και έχει και το προσωπικό και όταν θα
χρειαστεί στο τέλος θα τα πάρουµε πίσω όταν θα περάσει όλη αυτή η ιστορία. Αυτό που πρέπει να κάνουµε και πρέπει να
κινηθούµε όλοι σ’ αυτή την κατεύθυνση, όλοι οι φορείς και να πιέσουµε -και ο Βουλευτής περισσότερο- είναι να µπορέσει να
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επανδρωθούν τα κρεβάτια αυτά µε προσωπικό, Μ.Ε.Θ. στη Λευκάδα δηλαδή, να µπορέσει να έχει το προσωπικό για να
δουλέψει από κει και πέρα όχι µόνο για τον κορωνοϊό αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί η γύρω περιοχή, αφού εκτός απ’ τη
Λευκάδα εξυπηρετούµε και τη γύρω περιοχή.
Να πάω λίγο στη γέφυρα. Εγώ απ’ την πρώτη στιγµή και σε συνεννοήσεις τηλεφωνικές που είχαµε µε τον κύριο
∆ήµαρχο, είµαι υπέρ του ότι θα έπρεπε η γέφυρα να έχει κλείσει από καιρό, όταν λέµε όµως ότι θα κλείσει η γέφυρα δεν
εννοούµε ότι θα σηκώσουµε τη γέφυρα και θα µπαίνει και δε θα βγαίνει κανείς. Εννοούµε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν
δουλειά και θα πρέπει να µπουν να εργαστούν, αποδεδειγµένα όµως να εργαστούν, δηλαδή θα πρέπει να έχουν ένα χαρτί ότι
δουλεύουν στο Σωτήρη το Σκιαδαρέση και «πηγαίνω στη δουλειά µου να δουλέψω», όχι να µπαίνει στη Λευκάδα γιατί θέλει να
πάει στο supermarket ή δε ξέρω που θέλει να πάει και φτιάχνει ένα χαρτί απ’ τη γύρω περιοχή και λέει: «Πάω να ψωνίσω» (….)
τίποτα. Και να σας πω και κάτι, δε ξέρω αν το γνωρίζετε, ∆ήµαρχε, αν το γνωρίζεις κι εσύ, µπορούµε να το ψάξουµε κιόλας, εγώ
µαθαίνω ότι στη γύρω περιοχή (Πλαγιά, Περατιά) δεν τηρούνται οι κανόνες που πρέπει να τηρηθούν, δεν είναι κλεισµένα τα
µαγαζιά και τα καφενεία. Υπάρχει λοιπόν εκεί απ’ ό,τι µαθαίνω κάθε βράδυ κατάστηµα ή καταστήµατα ανοιχτά και µαζεύεται
κόσµος, δεν πρέπει λοιπόν να µπούµε στη διαδικασία που απ’ τη στιγµή τη σηµερινή το νησί δεν έχει κανένα κρούσµα και να
δηµιουργήσουµε πρόβληµα. Άρα, λοιπόν να κλείσει η γέφυρα γι’ αυτούς που δεν έχουν δουλειά να µπουν στο νησί, όχι για τους
εργαζόµενους, και οι Λευκαδίτες αν δουλεύουν εκτός Λευκάδας θα µπορούν να περνάνε και οι εργαζόµενοι που είναι εκτός
Λευκάδας να έρχονται στη Λευκάδα να δουλεύουν στα µαγαζιά. Όσο για το αν θέλετε τις οικοδοµές, εκεί είναι ένα άλλο θέµα
σήµερα. Μπαίνουν πάνω από είκοσι-τριάντα συνεργεία κάθε µέρα από Πρέβεζα που έχει κρούσµατα, από Άρτα, από Αγρίνιο,
από Αµφιλοχία, µε τουλάχιστον πέντε-έξι άτοµα το κάθε συνεργείο που πηγαίνουν για δουλειά στη Λευκάδα και µε συγχωρείτε,
δεν είναι δα και τόσο σοβαρό αυτό που είπε ο ∆ήµαρχος, δεκαπέντε µέρες λοιπόν τώρα να σταµατήσουν οι οικοδοµικές
εργασίες και να µην µπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στο νησί. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται, τουλάχιστον γι’ αυτές τις
δεκαπέντε µέρες και θα δούµε πάλι τι θα γίνει.
Για να πάω στο δικό µου κλάδο τώρα, στις επιχειρήσεις. ∆υστυχώς -µακάρι να βγω ψεύτης- η κρίση που βιώνουµε και
θα βιώσουµε θα είναι η µεγαλύτερη των 150 τελευταίων χρόνων. Θεωρώ ότι αυτό το πράγµα δε θα έχει ξαναγίνει, πρέπει
λοιπόν να προσέξουµε όλοι τι µπορούµε να κάνουµε, η Κυβέρνηση καταρχήν καλά είναι αυτά που ακούγονται «δώστε τα 37
δισεκατοµµύρια, να σπάσουµε τον κουµπαρά δηλαδή να σας τσακίσουµε», δεν είναι λογική όµως αυτό, πρέπει να πάει όπως
πάει σιγά-σιγά και σταδιακά, πρέπει να κοιτάξουµε πως µπορούµε, ∆ήµαρχε, να βοηθήσουµε τις επιχειρήσεις της Λευκάδας οι
οποίες έχουν πρόβληµα και έχουµε στείλει εµείς και την επιστολή µας, τα µαγαζιά δεν πρέπει να πληρώσουν για το διάστηµα
αυτό, αν όµως και οικονοµικά µέσα απ’ τη βοήθεια που θα έχει και απ’ την Κυβέρνηση ο ∆ήµος µπορεί να αντέξει και το να µην
πληρώσουν καθόλου το 2020, θα πρέπει να το δείτε, κύριε ∆ήµαρχε, στο τέλος, δηλαδή το Σεπτέµβριο εάν δούµε ότι δε
δούλεψαν τα καταστήµατα της Λευκάδος και δε λέµε άµα δούλεψαν ένα-δύο που µπορεί να είναι σε καίριες θέσεις, µιλάµε
γενικά αν δε δουλέψουν λοιπόν τα καταστήµατα στο νησί δε θα πρέπει να πληρώσουν δηµοτικά τέλη φέτος καθόλου. Θεωρώ
ότι η βοήθεια απ’ την Κυβέρνηση θα είναι αρκετά µεγάλη, οπότε θα µπορέσει να αναπληρώσει αυτό το κενό ή το µείον στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου.
Ένα δεύτερο θέµα που πρέπει να πω είναι το κοµµάτι του τουρισµού, πολύ σηµαντικό για τη Λευκάδα και δεν είναι
µόνο σηµαντικό για τα ξενοδοχεία, δεν υπάρχει επιχείρηση στη Λευκάδα ή άνθρωπος που να µη δουλεύει µε τον τουρισµό,
δηλαδή και ο πρωτογενής τοµέας της Λευκάδας που πηγαίνει; Στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία Λευκάδας. Άρα, λοιπόν θα
πρέπει να δούµε πολύ σοβαρά αυτό το θέµα, εγώ δεν είµαι ευχαριστηµένος µέχρι σήµερα απ’ αυτό που γίνεται και απ’ τις 17
του µηνός έχουµε στείλει µία επιστολή, κύριε ∆ήµαρχε, όπως ξέρετε, δεν έχει γίνει µία συνάντηση. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει,
να δούµε που βρισκόµαστε, τι µπορούµε να κάνουµε, η απάντηση που πήρα από κάποιον φορέα ότι «είναι νωρίς ακόµη και θα
δούµε», δεν µπορώ να τη δεχθώ, δηλαδή 30 Μαΐου δε θα πατήσουµε το κουµπί ξαφνικά και θα αρχίσουν να έρχονται οι
τουρίστες, πρέπει από τώρα λοιπόν να κανονίσουµε, να δούµε τι θα κάνουµε, να έχουµε ένα σχέδιο, δεύτερο σχέδιο, τρίτο
σχέδιο έτσι ώστε να µπορέσουµε στο τέλος να καταλήξουµε -αναλόγως το που θα ‘µαστε- που θα διαφηµίσουµε το νησί, θα το
διαφηµίσουµε µόνο εντός Ελλάδος, γιατί όλοι -θέλω να σας πω λόγω και της ιδιότητάς µου στα Νησιωτικά Επιµελητήρια- πλέον
ψάχνουνε το πως θα «κανιβαλίσουν» -εντός εισαγωγικών- τον Έλληνα τουρίστα. Μέχρι τώρα κανείς δεν τον ήθελε ειδικά σε
νησιά Ζάκυνθο, Ρόδο, Κρήτη κ.λπ., τώρα ξαφνικά ανακαλύψανε τον Έλληνα τουρίστα που µπορώ να πω ότι εµείς τον έχουµε
τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, τον έχουµε σαν νησί, πρέπει όµως να κοιτάξουµε πως ενδεχοµένως θα πάρουµε ένα
µεγαλύτερο κοµµάτι φέτος για να αναπληρώσουµε το κοµµάτι του Εξωτερικού, όχι φυσικά ότι πρέπει να αφήσουµε τις αγορές
του Εξωτερικού, γιατί θέλω εδώ να τονίσω ότι απ’ τη µία τα πράγµατα είναι δύσκολα αλλά πρέπει να έχουµε και τ’ άλλο
σκεπτικό, ότι απ’ τις χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα), οι µόνοι που έχουµε το πλεονέκτηµα αυτή τη
στιγµή είµαστε εµείς, δεν πρέπει όµως να µείνουµε στο πλεονέκτηµα αυτό και να εφησυχάσουµε, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουµε
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να δούµε ποιες αγορές εµάς θα µας βολεύουν, γιατί αν ανοίξει ας πούµε η αγορά της Αγγλίας θα θέλουµε να φέρουµε Άγγλους;
Αν θέλουν απ’ την Ιταλία να ‘ρθουν θα θέλουµε να φέρουµε Ιταλούς; Είναι ένα θέµα, φυσικά µέχρι τον Αύγουστο µπορεί να έχει
τελειώσει και εκεί το πρόβληµα του κορωνοϊού και να µην υπάρχει θέµα, αλλά θα πρέπει όλα

αυτά να τα δούµε και η

Κυβέρνηση φυσικά θα τα αποφασίσει αλλά και εµείς σαν νησί θα πρέπει να κάνουµε το δικό µας σχεδιασµό. Άρα, λοιπόν όλα
αυτά πρέπει να τα βάλουµε κάτω, να τα δούµε, να δούµε αν έχουµε χρήµατα εµείς, µπορώ να πω ότι σαν Επιµελητήριο είµαστε
διατεθειµένοι φέτος να δώσουµε αρκετά χρήµατα στο κοµµάτι της διαφήµισης, ήδη έχω ξεκινήσει µία διαδικασία και το πλάνο θα
το έχω την επόµενη εβδοµάδα, οπότε ∆ήµαρχε θα σε επισκεφθώ να το συζητήσουµε από κοντά για να δούµε πως µπορούµε
και ο ∆ήµος να κάνουµε µία συνεργασία για να µπορέσουµε λοιπόν να προωθήσουµε το τουριστικό µας προϊόν και να δούµε
και σε ποιες αγορές, αυτό µπορεί να µην µπορούµε την επόµενη εβδοµάδα, να µπορούµε κατά τα µέσα Μαΐου να το
αποφασίσουµε. Άρα, λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να το δούµε πολύ σοβαρά γιατί µας αρέσει, δε µας αρέσει την επόµενη
µέρα αν η οικονοµία καταρρεύσει, δυστυχώς, ούτε τα 35 δισεκατοµµύρια που υπάρχουν θα φτάσουν, ούτε άλλα 35-70, 6
δισεκατοµµύρια σχεδόν είναι τα µέτρα για ενάµιση µήνα, αν το αναγάγετε σε ένα χρόνο σκεφτείτε πόσα δισεκατοµµύρια θέλουµε
µόνο και µόνο να δίνουµε σάντουιτς κάθε µήνα στον κόσµο γιατί τα 400 και 500,00 ευρώ δε φτάνουν για κάτι άλλο. Πρέπει
λοιπόν η οικονοµία να πάρει µπροστά έτσι ώστε να µπορέσουµε να φύγουµε απ’ την κρίση.
Αυτά, µη σας κουράσω κι εγώ άλλο, θα ακούσω και τη συνέχεια, θεωρώ όµως ότι θα πρέπει, ∆ήµαρχε, να κάνουµε µία
συνάντηση έστω και µέσω τηλεδιάσκεψης έτσι ώστε να µπορέσουµε να συζητήσουµε κάποια πράγµατα και να αποφασίσουµε
το πως θα κινηθούµε µετά από ένα-ενάµιση µήνα που θεωρώ ότι θα έχει λήξει η κατάσταση στην Ελλάδα. Και ένα τελευταίο,
στείλαµε και µία επιστολή σήµερα στην Κυβέρνηση. Να σας πω κάτι, φυσικά το πρώτο είναι το θέµα της υγείας µας, αυτό είναι
γεγονός, αλλά λόγω του ότι τα έχουµε πάει τόσο καλά και δεν τα πήγαµε τυχαία, κάνει καλή δουλειά η Κυβέρνηση, πλέον
κάνουµε σκέψεις για το τι θα γίνει µετά και το µετά -όπως είπαµε- είναι ο τουρισµός µας. Επειδή λοιπόν όλοι θα πέσουν στον
εσωτερικό τουρισµό, το σηµαντικό είναι να αποφασίσουµε τελικά αυτά τα σχολεία πότε θα τελειώσουν, γιατί αν είναι να
πηγαίνουµε (……) ή τέλη Ιουλίου και ακόµη να δίνουν εξετάσεις τα παιδιά, πότε θα κάνει διακοπές αυτός ο τουρίστας για να
µπορέσουν να δουλέψουν οι επιχειρήσεις; Και µην το βλέπουµε ότι θα δουλέψουν οι επιχειρήσεις· το λέω εγώ για να δουλέψει η
δική µου επιχείρηση ή του συνάδελφοι, αλλά αν δε δουλέψουν οι επιχειρήσεις δε θα εισπράξει χρήµατα το κράτος, άρα δε θα
µπορεί να βοηθήσει τον υπόλοιπο κόσµο, δε θα µπορεί να πληρώσει µισθούς και συντάξεις, πρέπει να κινηθεί η οικονοµία,
αυτό είναι το σηµαντικό. Μη σας κουράσω άλλο, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου. Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους, καλή δύναµη εύχοµαι κι εγώ.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να κάνω µία νύξη για το τι ήρθε ο κορωνοϊός και εκτίµησε και ο πολιτικός κόσµος και
όλος ο κόσµος το σύστηµα υγείας και τις δοµές που κάποιες κατά τ’ άλλα αποτυχηµένες Κυβερνήσεις τις είχαν ιδρύσει και τις
είχαν υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει θα αποφύγω τη µεγάλη κουβέντα γύρω απ’ αυτό το θέµα, σηµασία έχει ίσως σ’ αυτό
τουλάχιστον το κοµµάτι να µη µείνουµε στο ευχαριστώ αλλά και σε κάποια µέτρα υπέρ αυτών των ανθρώπων και κυρίως στο να
στελεχωθούν µε τρόπο ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δε θα είναι σηµερινές, αλλά ίσως θα είναι πάρα
πολύ µακρύτερες απ’ τον ένα-δύο-τρεις µήνες που θα έχουµε και την έντονη τουριστική περίοδο, δηλαδή έτσι όπως λένε και τον
Οκτώβρη και τον καινούργιο χρόνο θα υπάρχει αυτό το θέµα του κορωνοϊού, της πανδηµίας, του φόβου κ.λπ., πλην όµως
επειδή ο ∆ήµος της Λευκάδας θα πρέπει να σκεφτεί µ’ αυτό τον τρόπο ότι δηλαδή σε τρεις-τέσσερις µήνες, τότε που ουσιαστικά
και τα µέτρα λογικά θα χαλαρώσουν και εµείς οι ίδιοι θα είµαστε περισσότερες ώρες ίσως έξω και σε κοινωνικές συναναστροφές
και ο εσωτερικός και ξένος τουρισµός όπως µας τα είπε και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου (….) και δεν µπορούµε να τον
αποκλείσουµε (να το πω). Εποµένως, οι ανάγκες για καθαριότητα, για αποκοµιδή των σκουπιδιών, για απολυµάνσεις
κοινόχρηστων χώρων κ.λπ. θα είναι πάρα πολύ αυξηµένες σε σχέση µε σήµερα. Θα πρέπει να συνυπολογίσουµε την έναρξη
και της αντιπυρικής περιόδου όπου χρειάζεται και εκεί κάποια επιπλέον φροντίδα για να µπορέσουµε να θωρακίσουµε το ∆ήµο
για την πυροπροστασία, ξέρουµε ότι η αγροτική οδοποιία είναι σε τρισάθλια κατάσταση, οι περισσότεροι δρόµοι είναι
κλεισµένοι, τα νεκροταφεία επάνω στα χωριά τουλάχιστον απ’ όσο εγώ προσωπικά γνωρίζω, στα νεκροταφεία η βλάστηση
οργιάζει, οι δεξαµενές ύδρευσης θέλουν καθάρισµα και θέλουν και συνεχή φροντίδα και όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, φυσικά και
δεν µπορούν να καλυφθούν ούτε απ’ την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων µας, ούτε φυσικά απ’ το υπάρχον
προσωπικό στον τοµέα της καθαριότητας και εποµένως, αυτό το οποίο σήµερα οφείλουµε να κάνουµε είναι να ενισχύσουµε το
προσωπικό τουλάχιστον… Θα αναφερθώ και µόνο σ’ αυτό, δε θα µπω στις δοµές, αναφέρθηκαν άλλοι συνάδελφοι γι’ αυτό,
στις υπόλοιπες δοµές, ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ κ.λπ. που και εκεί θα µπορούσα να αναφερθώ, αλλά εγώ θα µείνω σ’ αυτό και µόνο
το κοµµάτι για να µην κουράσω. Πιστεύω ότι τώρα που υπάρχει αυτή η διαδικασία της γρήγορης πρόσληψης, για όλους τους
λόγους που ανέφερα και συν το γεγονός ότι ανοίγουν θέσεις εργασίας έστω και για τέσσερις µήνες, θα µπορούσαµε να
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δώσουµε σε κάποιους συµπολίτες µας τη δυνατότητα να πάρουν αυτό το µεροκάµατο των τεσσάρων µηνών και συγχρόνως να
µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις αυξηµένες αυτές ανάγκες των επόµενων µηνών, ουσιαστικά του καλοκαιριού, να µην
πελαγοδροµήσουµε, να µη βουλιάξουµε µε τα γνωστά και πάγια προβλήµατά µας και κυρίως να υπάρχει η δυνατότητα για την
αποκοµιδή των απορριµµάτων, για το πλύσιµο των κάδων σε πολύ κοντινές ηµέρες και όχι µία φορά το εξάµηνο βέβαια για το
οποίο δεν πρέπει να κοµπάζουµε και για απολύµανση των χώρων γύρω απ’ τους κάδους, των κοινόχρηστων κ.λπ. σηµείων ή
των δηµοτικών καταστηµάτων ώστε να αποτρέψουµε το ενδεχόµενο της εξάπλωσης µέσα στην καλοκαιρινή περίοδο του
κορωνοϊού.
Αυτό πρέπει να το σκεφτούµε πάρα πολύ καλά, δεν µπορεί να σκεφτόµαστε µόνο για το δεκαπενθήµερο του να
κλείσουµε ή όχι τη γέφυρα, για την οποία γέφυρα της Λευκάδας εγώ προσωπικά διαφωνώ, αντίθετα πιστεύω ότι αυτό το µέτρο
της απαγόρευσης ιδιαιτέρα για το δεκαπενθήµερο θα πρέπει να συζητηθεί µε τους Προέδρους και µε τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους Καλάµου και Καστού και να εφαρµοστεί εκεί αυτό το δεκαπενθήµερο ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο να
µεταφερθεί ο κορωνοϊός στα αποκλεισµένα ουσιαστικά νησιά µας (από υγειονοµικής απόψεως αποκλεισµένα) και θα έλεγα ότι
σχετικά µ’ αυτό το οποίο ειπώθηκε, ειπώθηκε απ’ τον Κώστα Γληγόρη, κάποιο συντονιστικό όργανο, άκουσα και τον Πρόεδρο
του Επιµελητηρίου που ζήτησε να έχει µία επαφή, αυτό το συντονιστικό όργανο µε υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες, την
Πυροσβεστική, το Λιµενικό, τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, το ∆ήµαρχο, τον Περιφερειάρχη, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας
και του ∆ήµου, τις εθελοντικές οργανώσεις σχετικά µε την Πυροπροστασία, γιατί καλά -έτσι- έκανε ο κύριος ∆ήµαρχος και είπε
ότι υπάρχει ενδιαφέρον από συναδέλφους ∆ηµοτικούς Συµβούλους για να προσφέρουν εθελοντικά σε οτιδήποτε ήθελε
χρειαστεί, αλλά απ’ τη στιγµή που υπάρχουν εθελοντικές οµάδες πανελλήνια αναγνωρισµένες οφείλουµε να τους βάλουµε στο
τραπέζι, να τους ενηµερώσουµε, να δούµε που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ώστε να µεγαλώσουµε αυτό το δίκτυο των
ανθρώπων που θα προσφέρουν και θα συνεισφέρουν στον τόπο.
Όσον αφορά τις µάσκες επίσης -θα κάνω πολύ πρακτικές κάποιες παρατηρήσεις εδώ- είναι πολύ χρήσιµο να έρθουν,
φυσικά και να έρθουν 20.000 µάσκες τις οποίες θα τις διαχειριστεί αποκλειστικά και µόνο ο ∆ήµος, ακούσαµε τον κύριο
Σκιαδαρέση προηγουµένως που µίλησε για το υγειονοµικό υλικό που έδωσε το Επιµελητήριο στο νοσοκοµείο, θα πρέπει ίσως
σε συνεργασία και εκεί µε το νοσοκοµείο και µε τον Ιατρικό Σύλλογο να δούµε και τι έχει γίνει µε τη δωρεά του ιδρύµατος Ωνάση,
η οποία θα έπρεπε να φύγει προς όλες τις υγειονοµικές Περιφέρειες, σε όλα τα νοσοκοµεία και αναλόγως µε το τι θα πάρει ας
πούµε το νοσοκοµείο ίσως της Λευκάδας, αν πάρει απ’ αυτή τη δωρεά να κινηθούµε οπωσδήποτε και προς τους ιδιώτες
ιατρούς οι οποίοι πασχίζουν κι αυτοί µέσω φαρµακείων γνωστών και φίλων να βρουν και δε βρίσκουν µάσκες, κάποιοι φίλοι ας
πούµε µου έχουν περιγράψει κι αυτοί τραγικές συνθήκες που ζουν έχοντας τέσσερις µάσκες τις οποίες τις πλένουν µε πολύ
προσοχή, τις απολυµαίνουν και τις ξαναφορούν για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στα µέτρα προστασίας που
πρέπει να πάρουν όχι µόνο για τον εαυτό τους, αλλά για όλους µας.
Τέλος, µία πρόταση θα ήθελα να κάνω γιατί δε ξέρω αν θα συνεδριάσει το κοινωνικό παντοπωλείο και επειδή είµαι κι
εγώ µέλος του κοινωνικού παντοπωλείου και χαίροµαι γιατί η Πρόεδρος κυρία Κατωπόδη αναφέρθηκε και υιοθέτησε ουσιαστικά
την πρότασή µου τότε, εκεί να υπάρχει συνεργασία µε τους Προέδρους, ώστε να µπορούµε να επισηµαίνουµε τα άτοµα που
έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, δε ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό µε τους ανθρώπους της πληροφορικής που διαθέτει ο ∆ήµος να
φτιαχτεί και να παίξει ένα σποτάκι, ώστε οι δηµότες να ενηµερώνονται για τη δυνατότητα να συνεισφέρουν αυτές τις δύσκολες
στιγµές στο καλάθι που υπάρχει σε κάποια supermarket, γιατί συνήθως δείχνουµε αυτή τη συµπαράστασή µας και είµαστε
ευαισθητοποιηµένοι οπότε ίσως και από εκεί υπάρξει µία ενίσχυση των προµηθειών του παντοπωλείου για να µπορέσει να έχει
και αυτό την εµβέλεια να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερους συνδηµότες που πιθανόν να το χρειάζονται. Αυτό ήθελα να πω
κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ την κυρία Κωνσταντινίδη. Ήθελε να κάνει µία παρέµβαση ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
κύριος Γληγόρης Χρήστος.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Ακούγεσαι.
Γληγόρης Χρ.: Μία βοηθητική παρέµβαση ήθελα, κύριε ∆ήµαρχε, να γνωρίζετε κάτι, να το έχετε υπόψη σας. Στο εργοστάσιο
του Στρατού, το 700 Σ.Ε. το οποίο λειτουργεί στη ∆ραπετσώνα, του πρώην ‘Συνταγµατάρχη Μαγγιώρου’, εκεί να ξέρετε ότι
πλέον κατασκευάζονται µάσκες. ∆ε ξέρω, µέσω του ∆ήµου, µέσω της Περιφέρειας, µήπως θα µπορούσατε να ζητήσετε και από
εκεί µία συνδροµή, ό,τι τέλος πάντων πάρουµε. Γνωρίζω ότι

γίνονται κάποιες κινήσεις από ∆ήµους και από ∆ηµόσιες

Υπηρεσίες και παίρνουν κάποια κοµµάτια. Αν γίνει µία σωστή, ορθή τέλος πάντων τοποθέτηση πιθανόν να έχουµε και από εκεί
µία συνδροµή, σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτοµέρειες και στοιχεία για το εργοστάσιο
µπορώ να σας παράσχω. Επιτρέψτε µου µόνο, σας παρακαλώ, δε θα φάω το χρόνο σας, ένα λεπτό. Προηγουµένως, στην
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αρχή της τοποθέτησής µου, στην πρώτη τοποθέτηση που έκανα είπα ότι δε θα µιλήσουµε και ότι δε χρειάζεται αυτή τη στιγµή
να µιλήσουµε πολιτικά, ούτε να έχουµε καµία κοµµατική ή πολιτική αντιπαράθεση, πράγµα το οποίο δεν τηρείται και πόσο
µάλλον από (…) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Πέραν απ’ αυτό όµως, δε θα έµενα σ’ αυτό το γεγονός, ο καθένας είναι ελεύθερος
να πει ό,τι θέλει, όµως όσον αφορά τα στοιχεία που έρχονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δε θα είναι εικασίες. Θα παρακαλέσω
πάρα πολύ λοιπόν σε οποιονδήποτε θέλει να µεταφέρει κάτι να µην είναι εικασία, να είναι στοιχείο. Το «άκουσα ότι πιθανόν
γίνεται αυτό» και να στοχοποιούµε µία ολόκληρη Περιφέρεια· για εµένα αυτό το πράγµα είναι απαράδεκτο! Είναι εντελώς
απαράδεκτο! Και κάτι άλλο όσον αφορά για τη γέφυρα, απ’ τη στιγµή που θέλει να µιλήσουµε πολιτικά ο κύριος Σκιαδαρέσης.
Εκπροσωπεί τους εργαζόµενους πραγµατικά και το Εµπορικό Επιµελητήριο; Πως θα στηριχθεί λοιπόν αυτή η κοινωνία των
υπαλλήλων µε κλειστή τη γέφυρα δεκαπέντε µέρες (…) πως δεν είναι τίποτα; Μόνο απ’ τη Λευκάδα και το Λευκαδίτικο λαό;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Γληγόρη. Εγώ θα σας πω δύο πράγµατα γιατί ακούστηκε για το νοσοκοµείο, για τη Μ.Ε.Θ.. Εµείς
δε δώσαµε τα κρεβάτια, δώσαµε τους αναπνευστήρες στο Πανεπιστηµιακό του Ρίου και καλά κάναµε και τις δώσαµε γιατί εκεί
χρειαζόνταν αναπνευστήρες ο κόσµος. Φυσικά αυτοί οι αναπνευστήρες όταν θα ανοίξει η Μ.Ε.Θ. η οποία χρειάζεται να
στελεχωθεί µε πέντε γιατρούς τουλάχιστον και είκοσι νοσηλευτές-νοσηλεύτριες. Αυτή είναι η µονάδα µας, µε τόσα άτοµα µπορεί
να λειτουργήσει. Έχουν γίνει οι κινήσεις απ’ τη διοίκηση και απ’ το συντονιστικό όργανο που υπάρχει αυτή τη στιγµή και απ’ την
Επιτροπή Λοιµώξεων, είναι στη διαδικασία έγκρισης απ’ την Υ.ΠΕ., αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα πράγµατα αργούν, αργούν πάρα
πολύ, αυτό ήθελα να σας πω. Ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος έχει το λόγο.
Σολδάτος Γεωργ.: Καλησπέρα σε όλους. Καλή δύναµη και αισιοδοξία, µπόρα είναι θα περάσει, στην Ελλάδα έχουν ξαναγίνει
τέτοια, να είµαστε αισιόδοξοι και να το πούµε σε όλους τους Λευκαδίτες αυτό, θα φύγει. Τα προσχήµατα και όλα τα καλά τα
είπατε όλοι πριν, δε χρειάζεται να πω κάτι άλλο, εγώ θα προσθέσω και ένα ακόµα «ευχαριστούµε» και στον Ιατρικό Σύλλογο
της Λευκάδας, στους ιδιώτες γιατρούς, θα συµφωνήσω και µε την κυρία Κωνσταντινίδη, να δείτε και εκεί αν µπορεί να πάει
κάποιο υλικό όπως µάσκες ή ό,τι άλλο χρειάζεται, γιατί είναι αλήθεια πως όλοι εµείς (…) θα την κάνουµε στον ιδιώτη γιατρό και
µετά θα πάµε στο νοσοκοµείο ή οπουδήποτε, σε εσάς. Εποµένως, ένα «µπράβο» και σ’ αυτούς τους ανθρώπους και ένα
«ευχαριστώ» για το Νοµό εκτιµώ ότι πρέπει να πω απ’ τη θέση µου, δε θα κουράσω, θα πω µονάχα -στον κύριο ∆ήµαρχο αυτόαυτό το κλείσιµο της γέφυρας ή αυτά τα αυστηρότερα µέτρα της γέφυρας, ακριβώς δεν το κατάλαβα γιατί και ο άνθρωπος ίσως
δεν έχει µιλήσει ακόµη, θα µας πει µετά φαντάζοµαι, πως το φαντάζεται; ∆ηλαδή, θα είναι πιο σκληρό απ’ την καθολική
απαγόρευση της κυκλοφορίας; Γιατί όλοι θυµόµαστε ότι η Εύβοια και η Λευκάδα είχε εξαιρεθεί απ’ την (.) των νησιών, αλλά
µετά, µε την καθολική απαγόρευση σταµάτησε, γιατί ίσως να συµφωνώ λίγο µε τον κύριο Χρήστο Γληγόρη που ενδεχόµενα να
έπρεπε να γίνει πιο αυστηρός έλεγχος.
Θα σας πω µία πολύ µικρή, σύντοµη προσωπική ιστορία. Πριν από τέσσερις ηµέρες µου τηλεφώνησε ένας φίλος µου,
γνωστός και φίλος καλός ο οποίος ήταν στην Αθήνα περισσότερο από ένα µήνα. Μου λέει: «Γιώργο, εγώ θα γυρίσω στη
Λευκάδα (τη ∆ευτέρα που µας πέρασε) µήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω;» Λέω: «Συνεννοήσου µε την Πολιτική Προστασία, θα
πάρεις τηλέφωνο και θα σου πουν από εκεί.» Του είπαν λοιπόν ότι «ας έχει µαζί του ένα Ε9 τουλάχιστον να δείχνει ότι είναι ο
µόνιµος τόπος διαµονής του στη Λευκάδα» όπως και πράγµατι έγινε. Πήρε το χαρτί του, πήγε στο ΚΤΕΛ, µπήκε σε ένα
λεωφορείο το οποίο ήρθε σχεδόν άδειο στη Λευκάδα µε δύο άτοµα πάνω-κάτω, κάθισε στη γαλαρία, (.) εκεί πέρα και ήρθε.
Ήθελα να µάθω ακριβώς τι έγινε στη γέφυρα και τον ρώτησα. Του λέω: «Για πες µου, στη γέφυρα τι ακριβώς έγινε; ∆ε
σε ελέγξανε ότι έρχεσαι από κάπου µακριά;» Μου είπε: «Όχι.» Του λέω: «Πως όχι; ∆εν υπήρχε εκεί Αστυνοµία;» Μου λέει:
«Υπήρχε Αστυνοµία, σταµάτησε το λεωφορείο η Αστυνοµία, κάτι είπαν στον οδηγό, δε ξέρω τι του είπαν, γιατί εγώ ήµουν πίσω,
(..) φιµέ τζάµια, δε µε είδαν, δε µου έγινε έλεγχος, ούτε καµία σύσταση.» Του λέω: «Καταρχήν, έχεις κάνει λάθος που ήρθες στο
χώρο µου» όχι στο σπίτι, απέξω τέλος πάντων και του εξήγησα γιατί προφανώς ο άνθρωπος ήταν στην Αθήνα µε τον πατέρα
του σε µία περιοχή παραµεθόρια και τον βοηθούσε για δουλειές και δεν είχε και ιδέα ακριβώς τι του γίνεται. Του λέω: «Θα
πρέπει να πας στο σπίτι σου µακριά απ’ τη µητέρα σου τώρα και όλους τους συγγενείς και να µείνεις τουλάχιστον δεκατέσσερις
ηµέρες γιατί ενδεχόµενα να είσαι φορέας και να µην το γνωρίζεις και έχεις µπει στο νησί.» Μου λέει: «Εγώ δεν τα ήξερα αυτά»
και πραγµατικά το έπραξε και είναι ακόµα τώρα (….). Το λέω για να αξιολογηθεί απ’ τον κύριο ∆ήµαρχο το γεγονός εκεί στη
γέφυρα τι ακριβώς γίνεται, δε ξέρω -σας ξαναλέω- τι ειπώθηκε µε τον οδηγό και µε τον Αστυνοµικό (όποιος ήταν αυτός), εκεί
πέρα τι είπαν και γιατί δεν µπήκε στο λεωφορείο ή γιατί δεν του συστάθηκε του ανθρώπου αυτού. Αυτό έτσι για την ιστορία το
λέω. Κατά τ’ άλλα δε θα σας κουράσω άλλο, θα επαναλάβω αυτό, θα φύγει, αυτός ο πόλεµος που ζούµε, ο βιολογικός απ’
όπου έχει έρθει και για όποιο σκοπό έχει έρθει, σύντοµα θα µάθουµε το γιατί, µέχρι τότε όµως ψηλά το κεφάλι. Ευχαριστώ
πολύ, καληνύχτα.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε τον κύριο Σολδάτο. Κύριε ∆ήµαρχε, θέλετε να απαντήσετε σε κάτι;
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∆ήµαρχος: Θέλω και δε ξέρω και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων αν θέλουν στην πορεία να τοποθετηθούν πριν
κλείσουµε το θέµα. Έθεσε ένα ερώτηµα ο Χρήστος Γληγόρης σχετικά µε τους ψεκασµούς. Η κατευθυντήρια οδηγία αγαπητέ
Χρήστο προς τα δικά µας συνεργεία, τα συνεργεία του ∆ήµου Λευκάδας ήταν τόσο µέσα στην πόλη της Λευκάδας όσο και στα
χωριά να ψεκάσουν σε πρώτη φάση πολυσύχναστους χώρους, σε συνεννόηση και µε τους Προέδρους, δηλαδή π.χ. ας πούµε
στην Καρυά, είπα εγώ Πλατεία Καρυάς και ο κεντρικός δρόµος που περνάνε τα µαγαζιά σαν παράδειγµα, αλλά λέω σε
συνεννόηση και µε τους Προέδρους που (…) να είναι διαθέσιµοι να ψεκάσουν σε πρώτο επίπεδο τους κοινόχρηστους χώρους
προκειµένου να προλάβουµε να κάνουµε ένα πέρασµα απ’ όλη τη Λευκάδα, αυτά τα συνεργεία είναι δικά µας συνεργεία.
Όσον αφορά µέχρι τώρα τουλάχιστον και για το επόµενο Σαββατοκύριακο και θα δω µετά το Πάσχα πως θα το
χειριστούµε, τα συνεργεία τα οποία δρούσαν µέχρι πριν από περίπου µία εβδοµάδα ήταν ιδιώτες που προέβαιναν σε
απολυµάνσεις των δηµοτικών κτηρίων, των απορριµµατοφόρων, των χώρων των Ροµά, το Σ.Μ.Α. και άλλα τα οποία περιοδικά
γίνονταν. Θα δούµε µε ποιο τρόπο θα είναι δόκιµος να συνεχιστεί αυτό, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι να προχωρήσουµε
και σε πιο εκτενείς απολυµάνσεις, δυστυχώς δεν έχουµε βρει ακόµα τον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή να περνάµε και από
δρόµους ολόκληρους, υπάρχουν, άλλοι ∆ήµοι έχουν χρησιµοποιήσει ακόµη και κάποια τρακτέρ και µέσα διασποράς (ας το
πούµε έτσι) απλώµατος, ραντίσµατος, το κοιτάζουµε κι αυτό έτσι ώστε να προβούµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σε
απολυµάνσεις µαζικότερων χώρων. Με τα µέσα που φτιάξαµε την προηγούµενη εβδοµάδα και αυτή που τρέχουµε προτιµήσαµε
να απολυµάνουµε πολυσύχναστους χώρους και στην πόλη και στα χωριά. Για τη γέφυρα θα πω στο τέλος. Είναι σίγουρο ότι και
για τη ψυχολογική υποστήριξη την οποία θα χρειαστούµε πολλοί από εµάς, βάζοντας και τον εαυτό µου µέσα, είναι σίγουρο ότι
θα χρειαστεί µία γραµµή, την έχουµε σχεδόν έτοιµη, τώρα αν θα είναι πρόσληψη ή αν θα είναι εθελοντική που υπάρχει τέτοια
προσφορά άµεσα θα είναι εθελοντική και στην πορεία το βλέπουµε. Το παίρνω µε τη σειρά έτσι όπως µιλήσατε.
Γαζής Τάσος, για την επόµενη µέρα. Εγώ δε θέλω να κινδυνολογήσω αλλά θα τα πούµε τη ∆ευτέρα και µε στοιχεία.
Εγώ θα σας πω ότι για την επόµενη µέρα -για το ∆ήµο πάντα µιλάω αλλά και για τον τόπο κατ’ επέκταση- να µην πω
«τροµάζω» γιατί δε θέλω να περάσω τέτοιο µήνυµα, αλλά είµαι βαθύτατα ανήσυχος, γιατί όπως αναφέρθηκε: Το ΑΕΠ της
Λευκάδας, το ΑΕΠ των νησιών του Ιονίου ή αν πούµε των τουριστικών µερών, αλλά να µιλήσουµε για τα Ιόνια είναι παραπάνω
απ’ το 75%, το 75% µε 80% σε αντιστοίχηση µε το 25-30% που είναι η συµµετοχή άµεσα ή έµµεσα του τουρισµού σε
πανελλαδικό επίπεδο και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, σας λέω γιατί γίνονται προετοιµασίες και θα ‘ρθω και στον Πρόεδρο του
Επιµελητηρίου για περαιτέρω συζητήσεις. Εγώ ήδη έχω θέσει και στην Π.Ε.∆.Ι.Ν. αλλά και στον Υφυπουργό κύριο Λιβάνιο που
αυτός είναι που θα πάρει την απόφαση, είναι σίγουρο ότι θα δοθούν έξτρα Κ.Α.Π. αλλά όπως σας είπα θα τα πούµε αναλυτικά
τη ∆ευτέρα, θα πω µόνο ότι εγώ έκανα το διαχωρισµό ήδη του ζητήµατος των Νησιωτικών-Τουριστικών ∆ήµων, δεν µπορεί να
είναι οι ανάγκες (και θα φέρω τη ∆ευτέρα στοιχεία σας λέω, για τη Λευκάδα)… ∆εν µπορεί να είναι ίδιες οι επιπτώσεις αυτής της
πολύπλευρης κρίσης, ίδιες σε ένα τουριστικό µέρος σε σύγκριση µε ένα µη τουριστικό µέρος. Άρα, είναι µία πολύ σηµαντική
διαφοροποίηση στην οποία θα πρέπει να επιµείνουµε και εδώ έρχεται έστω και εκ της πλαγίας και το ζήτηµα της
Νησιωτικότητας που έβαλε και ο Νίκος Γαζής, ασχέτως αν το έθεσε µε την ευρύτερη έννοια. Ο Θανάσης Περδικάρης έβαλε κι
αυτός το ζήτηµα της ψυχολογικής στήριξης, δεν αµφισβητείται. Για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα πω στο Θανάση
ότι τώρα που βλέπουµε ότι βρήκαµε και το βηµατισµό µας µε τις τηλεδιασκέψεις -βέβαια ελπίζω να µη συνεχίσει για πολύ
µεγάλο χρονικό διάστηµα αυτό- θα µπει µία κανονικότητα στο θέµα το συγκεκριµένο. Σας λέω και πάλι ότι η πρόθεση η δική
µου και αυτή ήταν η κατεύθυνση στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πολύ νωρίτερα να γινόταν αυτό, δεν ήµασταν
έτοιµοι γιατί υπήρχαν δυσκολίες και στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου -ας το πούµε έτσι- να υιοθετήσουν κάποιες πρακτικές,
κάποιες κινήσεις, ασχέτως αν ο Κώστας Γληγόρης έχει εγκαταστήσει µία απλή εφαρµογή εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάτι το
οποίο το έχει κάνει και ο οµιλών, αλλά δε φτάνει να γίνει µία δια ζώσης συζήτηση. Στέκοµαι ξανά στο Θανάση Περδικάρη, δεν
αρκεί ο ∆ήµος. Θανάση, είναι δεδοµένο και θα πω ότι ενώ τώρα όλοι προσβλέπουν και προστρέχουν στο ∆ήµο, στους ∆ήµους
γενικότερα και µπορώ να πω ότι λιγότερο ή περισσότερο αισθάνονται το σύµµαχό τους, το φορέα, δίπλα τους στο ∆ήµο, όταν
θα κληθούµε αν δε βοηθηθούµε απ’ την πολιτεία και εδώ οι διεκδικήσεις, είναι καθολικές οι απαιτήσεις όλων των ∆ηµάρχων, αν
δε βοηθηθούµε απ’ την πολιτεία είναι µε µαθηµατική ακρίβεια βέβαια ότι θα γίνουµε ο αποδιοποµπαίος τράγος ως ∆ήµος, ως
∆ήµοι, δεν το συζητώ.
Πάνος Γληγόρης, είπαµε για τη γέφυρα. Κέντρο Υγείας Μύτικα. Παναγιώτη, θα σου πω ότι σήµερα µίλησα µε το
∆ήµαρχο Ξηροµέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη· που έχουµε και ένα θέµα τη ∆ευτέρα για την παράταση παραχώρησης των δύο
απορριµµατοφόρων που τα έχει ανάγκη, το συζητήσαµε, είναι γνώστες όντως και οι Βουλευτές ένθεν κακείθεν και θα πω ότι το
ζήτησα και θα µου το στείλει τη ∆ευτέρα, την προµελέτη που υπάρχει για το κτήριο γιατί δεν έχει τεχνικό, ένα Σύµβουλο έχει ο
οποίος λείπει κιόλας σαν πολιτικό µηχανικό, του ζήτησα να µου στείλει την προµελέτη προκειµένου να το δώσω στην Τεχνική
µας Υπηρεσία, προκειµένου να το ολοκληρώσει και να µπορεί να ζητήσει χρηµατοδότηση γιατί ακόµα δεν υπάρχει σαφής
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προϋπολογισµός για την ολοκλήρωση των εργασιών, αυτό που σου λέω έγινε σήµερα το πρωί και τη ∆ευτέρα περιµένω την
προµελέτη αυτή.
Για τις διακοπές ρεύµατος που θίχτηκαν από δύο ανθρώπους και απ’ τον Πάνο Γληγόρη και απ’ το Βερροιώτη, δεν έχει
έρθει σαν θέµα στο ∆ήµο, εκείνο το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι -βάσει κεντρικής κατεύθυνσης- δεν επιτρέπονται οι διακοπές
του ρεύµατος. Αν παρ’ όλα αυτά έχει συµβεί κάτι τέτοιο προφανώς να το δούµε και να παρέµβουµε.
Το ζήτηµα της πρωτογενής παραγωγής που έβαλε ο Νίκος Βικέντιος είναι κάτι το οποίο µας προβληµατίζει, βλέπω
βέβαια όµως -αλλά µένει να ολοκληρωθούν- οι προτάσεις και τα µέτρα τα οποία θα λάβει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Για τον Κώστα Σέρβο, την υποστήριξη του συστήµατος υγείας και είπαµε µήπως ή σήµερα ή τη ∆ευτέρα, ίσως πιο
δοµηµένα καλύτερα να πάρουµε και µία απόφαση και σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Για το ζήτηµα των κρεβατιών ειπώθηκε απ’ το
Ρόκκο Στέλιο, ότι οι αναπνευστήρες έφυγαν, όχι τα κρεβάτια, για να µη δηµιουργούµε σύγχυση στον κόσµο, όχι ότι
διαφοροποιεί το πνεύµα του Κώστα η προσέγγιση αυτή, έτσι απλώς το λέω για να είµαστε πιο ακριβείς.
Προφανώς στο ίδιο µήκος κύµατος και µε το Θανάση Περδικάρη ότι τα µέτρα πρέπει να παρθούν απ’ την πολιτεία,
µέτρα στήριξης των ∆ήµων θα πω, είναι κάτι το οποίο -όπως ξαναείπα- µας απασχολεί όλους τους ∆ηµάρχους, γιατί
κοντεύουµε να γίνουµε στο τέλος οι φτωχοί συγγενείς.
Για το Βεροιώτη Αλέξανδρο, µέτρα προστασίας και µία σειρά άλλων ενεργειών. Θα πω, Αλέξανδρε, ότι ειδικά µε το
Τµήµα Καθαριότητας, µε την Υπηρεσία Καθαριότητας είµαστε σε σχεδόν καθηµερινή, µε τον Προϊστάµενο σε καθηµερινή
επαφή, αλλά και µε το Σωµατείο σε καθηµερινή, πολύ συχνή επαφή, έχουν µείνει και τα παιδιά πάρα πολύ ευχαριστηµένοι,
έχουµε το ζήτηµα των µασκών, είναι αλήθεια, το οποίο ευελπιστώ ότι είτε αύριο, είτε σε δύο µέρες να το λύσουµε µε τον τρόπο
που σας είπα.
Ο Λάκης Χαλικιάς, κι αυτός έθεσε το ζήτηµα της ενίσχυσης της δηµόσιας υγείας, των κοινωνικών δοµών, όπως επίσης
και το θέµα της οικονοµικής ενίσχυσης.
Πριν πάω στον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου θα κάνω κάποιες αναφορές για την τοποθέτηση της κυρίας
Κωνσταντινίδη.
Κυρία Κωνσταντινίδη, συζητήσαµε αυτό το ζήτηµα και στην Οικονοµική Επιτροπή και θα το συζητήσουµε προφανώς
και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ως προς τις διαπιστώσεις, αναφέρατε κάποιες, εγώ µπορώ να της πω κι άλλες τόσες, κι άλλες
τόσες. Εκείνο το οποίο όµως σας είπα και στην Οικονοµική Επιτροπή, σας το λέω και τώρα, δε λέτε από πού θα πληρωθούν
αυτοί οι εργαζόµενοι, οι καθ’ όλα αναγκαίοι για όλα αυτά τα οποία είπατε και ακόµη περισσότερα τα οποία θα προσθέσω και
που είµαι σε θέση να γνωρίζω απ’ τη θέση αυτή που είµαι. δεν κάνατε καµία αναφορά το πώς θα πληρωθούν αυτοί οι
εργαζόµενοι, οι έξτρα εργαζόµενοι θα πω. Γι’ αυτό ακριβώς λοιπόν θα σας πω ότι κινούµαστε σε δύο µεγάλα µέτωπα, το ένα
είναι να µην ισχύει το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας το οποίο έχετε διατελέσει ∆ήµαρχος και ξέρετε πόσο δεσµευτικό είναι και
σας έκανα και ιδιαίτερη νύξη για το πόσο οριακά είµαστε για το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας λόγω της µεταφοράς
αποθηκευµένων και µη απορριµµάτων µας που είναι ένας µεγάλος βραχνάς στην πλάτη µου, στην πλάτη µας, συν επίσης ότι
σας έκανα αναφορά για τις άµεσες προσλήψεις ικανοποιητικού αριθµού ανθρώπων που µπορεί ο ∆ήµος µε τα ανταποδοτικά
του να τα πληρώσει, συν το ζήτηµα της κοινωφελούς· που ανοίγουν 82 θέσεις, συν τα πέντε ηµεροµίσθια απ’ την Πολιτική
Προστασία, συν την αναπροσαρµογή στον προϋπολογισµό µας για τα άτοµα τα οποία ζήτησε η καθαριότητα, κάνετε σαν να µην
τα έχετε ξανακούσει αυτά τα πράγµατα, θα τα κουβεντιάσουµε και µία τρίτη φορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν υπήρχε κανένας
κοµπασµός για το πλύσιµο των κάδων, αλλά δύο πλυσίµατα σε έξι µήνες δεν έχουν γίνει ποτέ και προκαλώ τον οποιονδήποτε
να πει κάτι διαφορετικό, ποτέ στη Λευκάδα, δεν κόµπασε κανένας, είναι αυτονόητη υποχρέωσή µας, απλώς ενηµερώνουµε τον
κόσµο, το δηµότη της Λευκάδας που είναι απόλυτα ικανοποιηµένος βλέποντας αυτές τις κινήσεις, προφανώς αν και εφόσον για
λόγους δηµόσιας υγείας κριθεί ότι θα πρέπει αυτό και να υπάρχουν και δυνατότητες να γίνει ακόµα σε πιο σύντοµο χρονικό
διάστηµα· εδώ είµαστε και προφανώς να το βάλουµε µέσα στο πρόγραµµά µας, µην το ξεχνάµε όµως ότι δεν είχαν ξαναγίνει
ποτέ.
Εθελοντικές οµάδες. ∆εν είπε κανείς «όχι» και ίσα-ίσα είναι και στις προθέσεις µας όλους τους εθελοντές να τους
αξιοποιήσουµε είτε διαπιστευµένους -όπως πολύ ορθά είπατε- για την Πολιτική Προστασία, Πυροπροστασία κ.λπ., είτε όλους
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, είτε τις δηµοτικές µας οµάδες µε την ευρύτερη έννοια (.), αλλά απ’ την άλλη µεριά µη ξεχνάτε και
κάτι, ότι είµαστε σε περίοδο καραντίνας και οι κατευθυντήριες οδηγίες -όπως είπε πολύ σωστά ο Χρήστος Γληγόρης- είναι να
περιορίζουµε τις µετακινήσεις µας. Τι θέλετε δηλαδή από εµένα; Να καλέσω όλους τους «εθελοντές» -εντός εισαγωγικών- να
τους δώσω κατευθύνσεις να βγουν έξω έτσι χωρίς να είναι αυτή τη στιγµή άκρως, άκρως απαραίτητοι; Αυτή τη στιγµή, µακάρι θα πω εγώ- να µη χρειαστούν ούτε αύριο, ούτε µεθαύριο, αν όµως παραστεί ανάγκη, πραγµατική ανάγκη που τώρα σας λέω και
δεν το λέω… Εµένα ίσα-ίσα ευχαρίστησή µου θα είναι να προσεγγίσω ανθρώπους, και ο Κώστας ∆ρακονταειδής -το λέω και
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πάλι- είπε τη δηµοτική οµάδα, και η δηµοτική οµάδα, η ευρύτερη έννοια είναι διαθέσιµη και πάρα πολύς κόσµος -έτσι- µε έχει
πάρει τηλέφωνο, είµαστε στη διάθεσή σας, αλλά να είναι επί συγκεκριµένων ζητηµάτων και να φανούν χρήσιµοι όταν και όπως
πρέπει.
Για το θέµα του Καλάµου και του Καστού έχω ήδη µιλήσει και το ανέφερα µε τους δύο Προέδρους, περιµένω την
εισήγησή τους αν µπορούν να αστυνοµεύσουν, να κάνουν τον Αστυνόµο οι δύο Αντιδήµαρχοι για να µπουν σε οικιοθελή
καραντίνα τα δύο νησάκια, όλοι µας έχουµε και το λέω έτσι καλή τη πίστη, όπως κι εσείς, όπως κι εγώ, όπως όλοι µας, και ο
κύριος ∆ρακονταειδής το έθεσε και η κυρία Κράτσα το έχει θέσει το ζήτηµα Καλάµου-Καστού καλοπροαίρετα, αλλά υπάρχει το
ζήτηµα πως θα αστυνοµευτεί αυτό µέσα στο νησί, εδώ είναι το ζήτηµα, για το θέµα της γραµµής το κουβέντιασα.
Μάσκες. Τώρα, για τη δωρεά του ιδρύµατος Ωνάση ειλικρινά δεν κατάλαβα πως µπορεί ο ∆ήµος να παρέµβει ή να
ελέγξει, αυτό είναι τα δηµόσια ιδρύµατα -εκτιµώ κιόλας, έτσι;- υγείας που φαντάζοµαι και πάλι ή εκτιµώ ότι θα υπάρξει µία
ισοκατανοµή αυτού του υλικού, δεν είµαι σε θέση όµως να πω κάτι παραπάνω σ’ αυτό.
Ιατρικός Σύλλογος. Νοµίζω ότι δε µε ακούσατε και το θέτω και στο Σολδάτο Γιώργο, δε µε ακούσατε στην πρωτολογία
µου, σας είπα ότι έχω ήδη µιλήσει µε µέλη του Ιατρικού Συλλόγου που εξέφρασαν την αγωνία τους και µε τους οποίους έχω
διαβεβαιώσει ότι την ίδια στιγµή που θα ‘ρθουν οι µάσκες στη Λευκάδα, µακάρι να ‘ρθουν αύριο ή αν όχι αύριο τη ∆ευτέρα, την
ίδια στιγµή που θα ‘ρθουν όπως και στα νοσοκοµεία, όπως και στο Κέντρο Υγείας της Βασιλικής, όπως και στους άλλους
φορείς (Γηροκοµείο κ.λπ. που σας είπα), σας ξεκαθάρισα ότι έχω συµφωνήσει, ότι θα δοθούν στον Ιατρικό Σύλλογο και από κει
και µετά ο Ιατρικός Σύλλογος θα κατανείµει -όπως αυτός ξέρει- τα µέλη του στους γιατρούς που όντως δέχονται «την πρώτη
φωτιά», όπως και οι γιατροί στο νοσοκοµείο δέχονται «την πρώτη φωτιά» -εντός εισαγωγικών- και µακάρι να µην έχουµε και
κανένα κρούσµα, γιατί βλέπουµε ότι σε άλλες περιοχές το 10% των υγειονοµικών προσβάλλεται δυστυχώς από τον κορωνοϊό,
οι γιατροί τα ξέρουν καλύτερα, µακάρι να µην έχουµε κανένα κρούσµα αλλά σίγουρα χρήζουν «προστασίας» -εντός
εισαγωγικών- και προφανώς απ’ τη µεριά µας θα δοθεί υλικό τέτοιο.
Για τη δευτερολογία του Χρήστου Γληγόρη, θα το συζητήσουµε στην πορεία Χρήστο, θεωρώ όµως ότι και εκεί το όποιο
υλικό παράγεται, θεωρώ ότι θα δίνεται στα νοσοκοµεία Χρήστο, αυτή την αίσθηση, δηλαδή δε θεωρώ ότι µεµονωµένα µπορεί
κάποιος ∆ήµος να πάρει, παρ’ όλα αυτά να το εξαντλήσουµε, δε διαφωνώ.
Πριν κλείσω και πω για τη γέφυρα θα κρατήσω ή µάλλον θα αφήσω για το τέλος την αισιοδοξία, το αισιόδοξο µήνυµα
(….) του Γιώργου Σολδάτου.
Λοιπόν, για τη γέφυρα. Σε πάρα πολλές συζητήσεις τις οποίες έχουµε κάνει µε αρκετούς ∆ηµοτικούς Συµβούλους όλοι
έχουµε διαπιστώσει ότι είναι ένα πολυσύνθετο, ένα πολυπαραγοντικό ζήτηµα. Είναι τέτοια η ώσµωση που έχει επέλθει µεταξύ
της πόλης της Λευκάδας ή του νησιού της Λευκάδας µε τους γείτονές µας των παρακείµενων χωριών Περατιά, Πλαγιά, Άγιο
Νικόλαο και Βόνιτσα θα πω εγώ, είναι τέτοια η ώσµωση, η διαχρονική ώσµωση που όντως µπορώ να πω ότι θεωρούµαστε σαν
ένα. Όπως επίσης θα πω για να το ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές συνέργειες, δεν είναι ώρα να κάνω αναφορά, αλλά
θα πω για το βιολογικό της Πλαγιάς και της Περατιάς, όπως θα πω για το ζήτηµα της συνδιαχείρισης των απορριµµάτων µας
που έχει µπει σε ένα δρόµο, όπως πάρα πολλοί Λευκαδίτες µένουν στην Περατιά και στην Πλαγιά, όπως πάρα πολλοί κάτοικοι
της Περατιάς και της Πλαγιάς έχουν µαγαζιά εδώ στη Λευκάδα, είναι αυτή η ώσµωση για την οποία µιλάµε και στο µυαλό το δικό
µου δεν είναι να περιοριστούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι µετακινήσεις. Εκείνο το οποίο εµένα µε ανησυχεί πάρα πολύ, είναι…
Γιατί σας λέω ότι αν ανέφερε ο Γιώργος Σολδάτος ένα περιστατικό, εγώ σε καθηµερινή βάση δέχοµαι πάρα πολλά τηλέφωνα,
πάρα πολλά µηνύµατα, µε ποιο τρόπο θα µπορέσουµε το Πάσχα να φύγουν απ’ τα άλλα τα µέρη, κατά κύριο λόγο απ’ την
Αθήνα και να έρθουν να κάνουν Πάσχα στη Λευκάδα, όπως επίσης εκείνο το οποίο µε προβληµάτιζε και µε προβληµατίζει
ακόµα και το έχω θέσει και δηµόσια και στους επικεφαλής είναι το θέµα της οικοδοµής, αυτά τα µεταφερόµενα συνεργεία τα
οποία είναι πολλά. Θανάση Περδικάρη, θα σου πω ότι απ’ τα 650 άτοµα που έγιναν στιγµιαία µία καταγραφή, µία ηµερήσια
καταγραφή, τα 500 άτοµα είναι εκτός Λευκάδας, είναι µη Λευκαδίτες, είναι εκτός Λευκάδας. Υπάρχει και µία επιµέρους
κατηγοριοποίηση την οποία δεν είµαι τώρα πρόχειρος να τη συζητήσουµε, πάντως είναι σίγουρο και νοµίζω ότι αν ήσασταν και
στη θέση τη δική µου, ότι δε θα δεχόσασταν, όχι ότι δεν το αντιλαµβάνεστε ή ότι δεν το αποδέχεστε, δεν µπορούµε να… Όσο
και αν υπάρχει αυτή η ιδιότυπη σχέση, η ιδιότυπη σύνδεση µε την Ηπειρωτική Ελλάδα να απεµπολήσουµε ότι είµαστε νησί,
έτσι; ∆ηλαδή, εγώ ειλικρινά σας µιλάω ότι δεν µπορώ να το αποδεχθώ. Όπως επίσης δεν µπορώ να αποδεχθώ ως ∆ήµαρχος
να έχω δύο κατηγοριών δηµότες, γιατί δηµότες του ∆ήµου Λευκάδας είναι και ο Καλαµισάνος και ο Καστιώτης, δηµότης είναι και
ο Λευκαδίτης και ο Νυδριώτης. Αυτή τη στιγµή ισχύουν δύο µέτρα και δύο σταθµά για δηµότες του ∆ήµου Λευκάδας σας λέω,
δε σας λέω για γείτονές µας, σας λέω για δηµότες του ∆ήµου Λευκάδας. Αυτοί είναι οι προβληµατισµοί οι οποίοι εµένα µε
διακατέχουν και θα σας εκµυστηρευτώ και κάτι, ότι όταν δέχθηκα το τηλέφωνο απ’ το νοσοκοµείο ότι έχουµε ένα κρούσµα, δε
ρώτησα ποιος είναι, το πρώτο πράγµα που ρώτησα είναι «από πού είναι», γιατί έτσι µου βγήκε η αγωνία, γιατί αντιληφθείτε τι
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µπορεί να γίνει ή τι θα γίνει στη Λευκάδα αν ένα µελλοντικό -µακριά από εµάς και να µην υπάρξει και να σταµατήσει στο ένα το
περιστατικό που έχει και καλή εξέλιξη απ’ ό,τι µαθαίνω και ευχόµαστε στο συνδηµότη, στο συµπολίτη µας γρήγορη ανάρρωση.
Τι θα γίνει στη Λευκάδα αν ένα κρούσµα είναι από ένα συνεργείο οικοδοµής -να µην πω συγκεκριµένο µέρος- αρκετά µακριά
απ’ τη γειτονιά µας; Ας το αναλογιστούµε αυτό, γιατί εδώ και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά και στην κοινωνία υπάρχει αυτή τη
στιγµή µία οµοψυχία, µία αλληλεγγύη, µία συµπαράσταση, βάλτε ό,τι θέλετε -έτσι- συνδετικό. Τι θα γίνει στη Λευκάδα αν συµβεί
αυτό (µακριά από εµάς);
Παρ’ όλα αυτά εγώ θα πω ότι δε θα προέβαινα, ακόµη και… Γιατί έχω µιλήσει προφανώς µε τους επικεφαλής και έχω
εικόνα και σε µία ενδεχόµενη ψηφοφορία τι θα γινόταν, δε θα επιµείνω στην πρόταση για την υιοθέτηση, όχι για την υιοθέτηση,
για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γιατί εµείς σήµερα δε θα παίρναµε καµία απόφαση, βάζουµε εµείς τη
Λευκάδα στην Κ.Υ.Α. των νησιών. Εκείνο το οποίο εγώ έθεσα στην αρχή ήταν να πάρουµε µία οµόφωνη απόφαση να τη
στείλουµε στα αρµόδια υπουργεία και στους αρµόδιους φορείς, δεν πάει να πει ότι αν παίρναµε (.) την απόφαση θα γινόταν
αποδεκτή, έτσι; Επειδή όµως εγώ δε θέλω να πάρουµε µία απόφαση µε µία σχετική πλειοψηφία την οποία µπορώ να την
πάρουµε έτσι και επιµείνω, δεν εµµένω σ’ αυτό γιατί δεν έχει νόηµα κατ’ εµέ αν δεν υπάρχει µία οµόφωνη απόφαση για το θέµα
το συγκεκριµένο και απ’ τις τοποθετήσεις αρκετών, σεβόµενος πλήρως τους προβληµατισµούς που εξέθεσαν, γι’ αυτό και δεν
επιµένω, Πρόεδρε, δεν υπάρχει σαν µη γεννώµενη η σκέψη που εξωτερίκευσα, θα πρέπει όµως να σκεφτούµε έναν τρόπο,
θέλετε συµβολικό; Θέλετε… Θα το δούµε, προκειµένου να περάσουµε ένα µήνα αυστηροποίησης των ελέγχων. Μπορεί να είναι
µία συµβολική µας παρουσία κάποιων ανθρώπων κρατώντας πάντα τα µέτρα του -για να µη δώσουµε και το κακό παράδειγµασυγχρωτισµού, θα το συζητήσω µε τους επικεφαλής, αλλά επειδή ρωτήθηκα από κάποιον -δε θυµάµαι- «τι ακριβώς γίνεται στη
γέφυρα;» Εγώ θα σας πω ότι τόσο το Λιµενικό όσο και η Αστυνοµία οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους απ’ την Τρίτη και
µετά, γιατί, Θανάση, επειδή το έθεσες το ζήτηµα αυτό, σε µία ραδιοφωνική συνέντευξη (.) ότι δεν ήµουν ευχαριστηµένος µε την
έννοια ποια; Ότι την πρώτη ηµέρα εφαρµογής των µέτρων επειδή ήµουν παρών εκεί και το πρωί και το µεσηµέρι -δέχοµαι ότι
ήταν η πρώτη µέρα εφαρµογής των µέτρων- περνούσε όποιος ήθελε είτε είχε χαρτί, είτε είχε χαρτοπετσέτα, είτε δεν είχε τίποτα,
το είδα µε τα µάτια µου αυτό. Απ’ την επόµενη µέρα όντως ίσχυσαν οι έλεγχοι, αλλά εγώ θα πω το εξής, δεν έγινε γιατί δεν
υπήρχε αυτή η δυνατότητα και δεν υπήρχε και αυτή η εντολή -να το πω εγώ έτσι- στους Αστυνοµικούς και στους Λιµενικούς,
δεν προέβαινε κανένας, σας λέω και πάλι δεν είναι ότι παρέβαιναν τις οδηγίες τους οι άνθρωποι, για να µην παρεξηγηθώ και
µάλιστα και µε τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή έχουµε κουβεντιάσει δύο και τρεις φορές και έχω πει ότι όντως κάνουν τη δουλειά
τους, δεν προέβη κανένας σε µία διασταύρωση στοιχείων. ∆ηλαδή, υπήρχε ή δεν υπήρχε η σφραγίδα, η εταιρεία της
σφραγίδας, αν υπήρχε ή αν δεν υπήρχε στη Λευκάδα ή αν εγώ ήµουν υπάλληλος της συγκεκριµένης εταιρείας, δεν έγινε ποτέ
καµία διασταύρωση και χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας προφανώς γιατί έπαιρνε από πολλά µέτωπα τα µηνύµατα,
έδωσε περιθώριο είκοσι τεσσάρων ωρών -µέχρι νοµίζω σήµερα στις 6:00 από χθες- όπου έγινε αυστηρή σύσταση σε όλους
αυτούς τους εργοδότες όπου έδιναν πλαστές βεβαιώσεις, να τις ανακαλέσουν γιατί προφανώς η πολιτεία θα βρει ή θα προτείνει
τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνουν αυτές οι διασταυρώσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να είναι απόλυτα ελέγξιµο. Υπήρχαν κάποιες
σκέψεις και νοµίζω από κάποιον συνάδελφο τέθηκε το θέµα, ότι θα έπρεπε να είχε δροµολογηθεί αυτός ο τρόπος ελέγχου,
υπήρχαν κάποιες σκέψεις ακόµα και να συνδέουµε και µε
Ι.Κ.Α., δηλαδή να το πάµε ακόµα πιο µπροστά, ακόµα πιο µακριά ποιοι είναι ασφαλισµένοι σ’ αυτές τις εταιρείες που έπαιρναν
τις βεβαιώσεις κ.λπ., κ.λπ., δυστυχώς όµως στην πράξη αυτό δεν είναι εύκολο.
Εγώ αυτή την αγωνία εκφράζω, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουµε και µε τους γείτονές µας ότι δεν είναι αυτός ο στόχος, ο
στόχος ήταν άλλος, πολύ πιο ευρύς, αλλά να εκφράσω και σε εσάς τους προβληµατισµούς µου τους οποίους είµαι σίγουρος ότι
σε ένα µεγάλο βαθµό τους συµµερίζεστε γιατί τους εκφράσατε και εσείς ασχέτως αν βάλατε κι άλλα ζητήµατα τα οποία είναι
υπαρκτά, δεν είναι εύκολη η εξίσωση να τη λύσουµε, να πω, να εντείνουµε την πίεση για εγρήγορση και για ακόµα αυστηρότερη
αστυνόµευση πάνω στη γέφυρα· νοµίζω ότι σ’ αυτό δε θα διαφωνήσει κανένας απ’ τους 30 συµµετέχοντες εδώ στην
τηλεδιάσκεψη. Αν, όπως σας είπα θα ‘ρθω σε µία επαφή επικοινωνίας µε τους επικεφαλής, δούµε και κάποιο συµβολισµό, ένα
συµβολικό τρόπο να περάσουµε αυτό το µήνυµα, θα το δούµε αύριο-µεθαύριο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ, ο
λόγος σε εσένα, αν θέλει να µιλήσει κάποιος άλλος απ’ τους Προέδρους εκεί των Τοπικών ή οτιδήποτε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ κύριε ∆ήµαρχε. Η Αντιδήµαρχος κυρία Κατωπόδη θέλει να παρέµβει λίγο.
Κατωπόδη: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιβεβαιώστε µου µόνο αν ακούγοµαι.
Πρόεδρος: Ακούγεστε.
Κατωπόδη: Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρεκατσίνα για την πρότασή της γι’ αυτό το σποτάκι, για το καλάθι του
supermarket, είναι µία πολύ καλή ιδέα και θέλω να πω επίσης -παράλειψή µου- ότι όντως ήταν δική της πρόταση όταν
συνεδρίασε η Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε άσχετο χρόνο, πολύ νωρίτερα απ’ τα γεγονότα που τηρούµε, να
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προσεγγίσουµε και τους Προέδρους των Κοινοτήτων και να δούµε αν υπάρχει κι άλλος κόσµος που χρειάζεται βοήθεια και
όντως υπήρξε ανταπόκριση. Και µία τελευταία παρέµβαση θέλω να κάνω, γιατί µάλλον κάτι που είπα πριν δεν έγινε ακριβώς
κατανοητό. Όταν αναφέρθηκα προηγουµένως στην υποβολή των δράσεων του τµήµατος της πρόνοιας και των κοινωνικών
δοµών στα µέσα ενηµέρωσης, σε καµία περίπτωση δεν εννοούσα ότι δε θα χρειαζόµαστε ή δεν είχα σκοπό να κάνω κάποιο
απαξιωτικό σχόλιο, το αντίθετο, θέλω να πω ότι είµαι και κάτοχος πτυχίου µέσων µαζικής ενηµέρωσης και είµαι η τελευταία που
θα το έκανα αυτό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι συµπολίτες µας που χρειάζονται βοήθεια τώρα, είτε είναι πολύ µεγάλης
ηλικίας, είτε ευάλωτες οµάδες, είναι αυτοί που µάλλον δε θα είναι αυτοί που θα ανοίξουν το διαδίκτυο και θα µπούνε στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου ή θα ακούνε ένα σποτάκι στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αυτό εννοούσα και ότι αυτό που κυρίως
χρειαζόµαστε είναι ότι ο καθένας από εµάς αν ξέρει ότι ο γείτονάς του, ο διπλανός του έχει ανάγκη µπορεί να µας το πει και τα
τηλέφωνά µας είναι απ’ το πρωί µέχρι το βράδυ. Αυτό ήθελα να πω εγώ και σε καµία περίπτωση δεν ήθελα να απαξιώσω τη
βοήθεια και την προβολή που δίνουν τα µέσα ενηµέρωσης στο κάθε θέµα και θα χαρώ πολύ φυσικά οποιοσδήποτε µε καλέσει
να πω τι ακριβώς (….) η πρόνοια και ό,τι άλλο χρειαστεί να διευκρινίσω. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κυρία Κατωπόδη.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε.
∆ρακονταειδής: Κύριε

Πρόεδρε, επί της διαδικασίας το λόγο.

∆ήµαρχος: Μισό λεπτάκι Κώστα.
Πρόεδρος: Ένα λεπτό Κώστα.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε έχω το λόγο;
Πρόεδρος: Ναι, κύριε ∆ήµαρχε.
∆ήµαρχος: Επειδή αναφέρθηκε για το σποτάκι, προφανώς υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο δουλεύει και αν ακούγεται θέλω την
προσοχή σας για ένα λεπτό, γιατί το σποτάκι -και απευθύνοµαι στην κυρία Ρεκατσίνα, για την πρότασή της- είναι έτοιµο. Ας το
ακούσουµε.
«Η παγκόσµια εξάπλωση του κορωνοϊού έχει διαµορφώσει µία νέα πραγµατικότητα. Ο ∆ήµος Λευκάδας διευρύνει το
δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ατοµικής ευθύνης µε τη διανοµή φαγητού στο σπίτι. Με ενηµέρωση για τα
µέτρα προστασίας απ’ τον κορωνοϊό υποστηρίζουµε την Κοινότητα Ροµά, φροντίζουµε τις ευπαθείς οµάδες, µεριµνούµε για
άτοµα µε αναπηρία, προστατεύουµε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.»
Αυτό αύριο θα είναι και στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και απ’ το site του ∆ήµου και απ’ όλα τα κανάλια επικοινωνίας,
γιατί ακριβώς θέλουµε και εµείς στο µέγιστο δυνατό βαθµό να διευρυνθεί το πεδίο, οι άνθρωποι, ο αριθµός των ανθρώπων που
θα παράσχει ο ∆ήµος βοήθεια µε κάθε τρόπο αυτές τις δύσκολες ώρες. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε.
∆ρακονταειδής: Πρόεδρε έχω το λόγο;
Πρόεδρος: Ένα λεπτό κύριε ∆ρακονταειδή, πριν δώσω το λόγο για δευτερολογία, υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να µιλήσει;
Κανείς. Κύριε ∆ρακονταειδή, πείτε µου.
∆ρακονταειδής: Λέω, θα υπάρξουν δευτερολογίες; Γιατί έχει µιλήσει τέσσερις φορές ο ∆ήµαρχος…
Πρόεδρος: ∆εν έκλεισε ο ∆ήµαρχος.
∆ρακονταειδής: Σας παρακαλώ, ένα λεπτό, συγγνώµη, δηλαδή εγώ µε πολύ σεβασµό κάθοµαι και ακούω όλη αυτή την ώρα.
Λέω λοιπόν πολύ απλά το εξής: Έχει µιλήσει τέσσερις φορές ο ∆ήµαρχος, είµαι καλός στην αριθµητική, εντάξει, σε άλλα µπορεί
να µην είµαι αλλά σ’ αυτό είµαι, και καλά έκανε για να απαντήσει κ.λπ., δε χρειαζόταν κατά τη γνώµη µου να διακοπεί η
διαδικασία, µπορούσε να το µαζέψει και να τ’ απαντήσει στο τέλος. Εµείς θα µιλήσουµε; Θα δευτερολογήσουµε;
Πρόεδρος: Εννοείται, γι’ αυτό ρώτησα αν υπάρχει άλλος Σύµβουλος να µιλήσει.
Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά την άποψή µου ήταν µία παραγωγική συζήτηση αυτή που έγινε, ένας καλός
διάλογος, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή ήταν µονοθεµατική και δεν τεθήκανε ζητήµατα που να διακυβευόταν το
ενδεχόµενο της οµοφωνίας, ακόµα και το γεγονός του προβληµατισµού αναφορικά µε τη γέφυρα στο κάστρο αποσύρθηκε απ’
το ∆ήµαρχο, θα θυµάστε ότι είχε τεθεί αρκετά νωρίς το ζήτηµα, η πολιτεία, η Κυβέρνηση δεν είχε συµµεριστεί την άποψη ότι η
Λευκάδα διαφέρει ως προς τα γεωµορφολογικά της χαρακτηριστικά απ’ την Ηπειρωτική Ελλάδα και δεν την ανέταξε στα µέτρα
που είχε πάρει τότε για τα νησιά, εξελίχθηκε η κατάσταση όπως εξελίχθηκε και θέλω να πω ότι πρέπει να είµαστε όλοι σήµερα
ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι για το γεγονός ότι αυτός ο πληθυσµός που µένει δίπλα στη Λευκάδα (Πλαγιά, Περατιά, Άγιο Νικόλα
κ.λπ.) µε τη συµπεριφορά µας τους στέλνουµε το µήνυµα ότι τους θεωρούµε σάρκα (.), τους θεωρούµε πολίτες σαν και εµάς
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ανεξάρτητα απ’ το γεγονός ότι δεν είναι δηµότες του ∆ήµου µας. Η εγγύτητα και η χρόνια ώσµωση έχει οδηγήσει στη
συνύπαρξή µας και αυτή δε διακυβεύτηκε, άλλωστε ακόµα και αν προχωρούσαµε στη λήψη κάποιων µέτρων, αυτά τα µέτρα
τουλάχιστον απ’ την παράταξή µου -ως πρόταση- θα ήταν στην κατεύθυνση του να εµποδιστούν φιλόδοξες επισκέψεις µη
µονίµων κατοίκων, κάτι που εκ των πραγµάτων λόγω των µέτρων της πολιτείας σήµερα δεν µπορεί να συµβεί και όχι από την
επισκεψιµότητα των γειτόνων µας οι οποίοι έχουν καθηµερινή ώσµωση για τη Λευκάδα και αυτό θα ήταν πάρα πολύ απλό να
γίνει αν λέγαµε ότι τα µέτρα ισχύουν από Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέµπτη και µετά, δεδοµένου ότι από Μεγάλη ∆ευτέρα µέχρι
τότε η εργασία θα συνεχιζόταν να συντελείται στο νησί µας. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο. Είπε ο επικεφαλής του συνδυασµού «Όλοι για τη Λευκάδα» ότι είναι µία ευκαιρία -αν δεν κάνω λάθος- να
δούµε το ζήτηµα και να διεκδικήσουµε τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στη Λευκάδα; Αν εννοεί αυτό, ναι, είµαι
µαζί του, αν όµως θεωρεί…
∆ρακονταειδής: Αυτό Θοδωρή.
Σολδάτος Θ.: Οκέι Κώστα. Φαντάζοµαι ότι σε καµία περίπτωση δε θα εννοούσε η Λευκάδα να γίνει νοσοκοµείο αναφοράς.
∆ρακονταειδής: Όχι φυσικά, µην τρελαθούµε.
Σολδάτος Θ.: Γιατί τα κρεβάτια στο κάτω-κάτω της γραφής που διαθέτει -εντατικής θεραπείας θέλω να πω, για το συγκεκριµένο
ζήτηµα του κορωνοϊού- η ∆υτική Ελλάδα µε τη µεταφορά τους στην Πάτρα διατηρεί τον αριθµό, δεν καταργήθηκαν κρεβάτια,
έτσι; Τα πήγαµε εκεί για να εξυπηρετηθούν συµπολίτες µας οι οποίοι νοσούν.
Κύριε ∆ήµαρχε, επειδή θεωρώ ότι ένα τµήµα του ∆ήµου ίσως όχι µόνο αυτό, αλλά αυτό µου έρχεται τώρα στο µυαλό,
το τµήµα της καθαριότητας αυτή την εποχή κάνει ένα τιτάνιο αγώνα, θα ‘θελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε το ενδεχόµενο
και τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες αν µπορεί να επιδοτηθεί αυτό το κοµµάτι µε ένα µπόνους, διότι πραγµατικά ξεπερνούν
τον εαυτό τους και ως Λευκαδίτης είµαι ιδιαίτερα περήφανος για το γεγονός ότι σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες οι εργάτες
καθαριότητας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.
Τέλος, επειδή έγινε πολλή κουβέντα για τα αδέσποτα. Είµαι σε θέση να γνωρίζω απ’ τα Φιλοζωικά Σωµατεία ότι είχαν
ζητήσει τρία Σαββατοκύριακα αν δεν κάνω λάθος -αρκετά νωρίς- να τους διατεθεί το κτηνιατρείο προκειµένου να προχωρήσουν
-ανέξοδα για το ∆ήµο- στις στειρώσεις αυτή την περίοδο. Τους δόθηκε το ένα, βεβαίως ξέρω ότι απ’ την πλευρά σας είσαστε
ανοιχτοί και για περισσότερα. Νοµίζω ότι είµαστε σε µία κρίσιµη εποχή, ίσως θα µπορούσατε στο άψε σβήσε -που λέει ο λόγοςνα συζητούσατε και να αποφασίζατε να τους διαθέσετε και ένα δεύτερο Σαββατοκύριακο, γιατί κακά τα ψέµατα θα πρέπει να
ελεγχθεί ο πληθυσµός των αδέσποτων και νοµίζω ότι η στείρωση είναι ο καλύτερος τρόπος. Αυτά και σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε τον κύριο Σολδάτο. Απλώς να σας υπενθυµίσω ότι -απευχόµενος να γίνει αυτό το πράγµα- εάν τα
κρούσµατα πολλαπλασιαστούν να ξέρετε ότι τα νοσοκοµεία στο plan b που υπάρχει είναι να νοσηλεύσουν και κορωνοϊό, αυτό
είναι το plan b του ΕΟ∆Υ.
Σολδάτος Θ.: Ναι, ναι, είναι γνωστό αυτό.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Καταρχάς, χαίροµαι πολύ για το εξής: Ότι ο ∆ήµαρχος δέχθηκε ότι πράγµατι υπήρξε πολύ σοβαρή
καθυστέρηση στο να κουβεντιάσουµε το ζήτηµα του κορωνοϊού και η µία συνεδρίαση που έγινε δια περιφοράς δεν ήταν
συνεδρίαση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αφορούσε και απολύτως δευτερεύοντα, αλλά δεν ήταν και συνεδρίαση, εποµένως
εγώ όταν έθεσα το ζήτηµα εδώ και πάρα πολύ καιρό και δηµόσια εννοούσα να κουβεντιάσουµε για τον κορωνοϊό και όχι αν θα
παραλάβουµε ετούτο ή τ’ άλλο έργο, όχι γιατί το υποτιµώ αλλά αυτό είναι ένα δευτερεύον σε σχέση µε τα γεγονότα ζήτηµα.
Χαίροµαι όµως λοιπόν που πράγµατι έδειξε κατανόηση ότι υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση και όπως είπε δεν πρόκειται να
επαναληφθεί κάτι τέτοιο.
Το δεύτερο που θέλω να πω µιας και ουσιαστικά στην πρωτοµιλία µου -γιατί νοµίζω τώρα ακούγοµαι καλά- δεν
ακούστηκα, πήρα και µηνύµατα απέξω και (…..)…
Πρόεδρος: Σε χάσαµε Κώστα, δεν ακούστηκες καλά στην πρωτολογία, στη δευτερολογία δεν ακούγεσαι καθόλου.
∆ρακονταειδής: Τώρα µε ακούτε;
Πρόεδρος: Τώρα σε ακούµε, ναι.
∆ρακονταειδής: Το πρώτο που είπα για την καθυστέρηση το ακούσατε νοµίζω. Το δεύτερο…
∆ήµαρχος: Κώστα, συγγνώµη για την παρέµβαση, το ακούσαµε τρεις φορές, αλλά εγώ δεν είπα τέτοιο πράγµα, παρ’ όλα αυτά
προχωράµε.
∆ρακονταειδής: Αγαπητέ µου ∆ήµαρχε τότε να πω το εξής εφόσον δεν το είπες. Έχουµε να κάνουµε Συµβούλιο απ’ τις 12
Φλεβάρη, µεσολάβησε ο κορωνοϊός και εγώ ζήτησα να γίνει µονοθεµατικό Συµβούλιο για τον κορωνοϊό και γι’ αυτό δεν
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κουβεντιάσαµε καθόλου και το ένα Συµβούλιο που έγινε δεν είχε καµία σχέση µ’ αυτό, νοµίζω ότι τώρα το καταλαβαίνετε, αυτό
εννοούσα, είναι σαφές και δεν εννοούσα για άλλα ζητήµατα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έγινε ένα δια περιφοράς, σέβοµαι
και τις τεχνικές δυσκολίες, τις κατανοώ και αυτό, δεν µπορεί όµως να µη συνεδριάζουµε, βλέπω θετικά το ότι το αποδεχθήκατε,
το γεγονός δηλαδή ότι πράγµατι καθυστέρησε να γίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αυτό εννοώ, είµαι σαφής (……).
Πρόεδρος: Πάλι υπάρχει πρόβληµα.
∆ρακονταειδής: Με καλούν, έχω κλείσει το κινητό, γι’ αυτό συµβαίνουν αυτές οι διακοπές. Τώρα νοµίζω µε ακούτε.
Το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει µε το ζήτηµα του νοσοκοµείου και της Μ.Ε.Θ.. Υπάρχουν σοβαρά
προβλήµατα κύριε Ρόκκο και κύριε Σαρανταένα (αν είστε ακόµα εδώ), σε ό,τι αφορά -προσέξτε- όχι σε συνθήκες κρίσης για το
νοσοκοµείο το δικό µας, σοβαρά προβλήµατα και µε τα ζητήµατα του υγειονοµικού υλικού, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εµένα
και δεν αναφέροµαι µόνο σε όσα και ο Σύλλογος των Εργαζοµένων καταγγέλλει, αλλά και απ’ τις πληροφορίες που έχουµε απ’
τους εργαζόµενους στο ίδιο το νοσοκοµείο. Εποµένως, και το ζήτηµα των µασκών και του άλλου υγειονοµικού υλικού είναι ένα
ζήτηµα που κατά τη γνώµη µας πρέπει να λυθεί εκτός των άλλων και κεντρικά, µε κεντρικό διαγωνισµό απ’ το υπουργείο, γιατί
όλοι έστω και µε δυσκολίες βρίσκουν κάποιο υλικό είτε µε δωρεές, είτε µε άλλους τρόπους, αλλά υλικό βρίσκουν µε δυσκολία,
ναι, το καταλαβαίνω, πρέπει όµως να λυθεί και (…..)…
Πρόεδρος: Τον καλούν στο τηλέφωνο.
∆ρακονταειδής: Με ακούτε;
Πρόεδρος: Τώρα σε ακούµε.
∆ρακονταειδής: ….Η βοήθεια του ∆ήµου µόνο συµπληρωµατική µπορεί να είναι σε υγειονοµικό υλικό, άρα η πολιτεία πρέπει
να φροντίσει κατά κύριο λόγο γι’ αυτό και καλώς κάνει και τις κινήσεις που κάνει ο ∆ήµος γι’ αυτό.
Τρίτο ζήτηµα. Σε ό,τι αφορά το θέµα των κοινωνικών δοµών. Οι κοινωνικές δοµές, όλοι µα όλοι όσοι µίλησαν και
νοµίζω και οι υπόλοιποι που δε µίλησαν και τους ευχαριστεί και τους χειροκροτεί, προσέξτε όµως, έλεος πια µ’ αυτό το
χειροκρότηµα, είναι και µία πολύ καλή δικαιολογία αυτό το χειροκρότηµα να µην κάνει ως οφείλει η πολιτεία αυτό που οφείλω
να κάνει, είµαι σαφής, η πολιτεία είπα, θα πω και για το ∆ήµο. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να λύσει το ζήτηµα της
χρηµατοδότησης του προγράµµατος του συγκεκριµένου, πρέπει να µονιµοποιήσει τους υπαλλήλους· που επαναλαµβάνω ο
διαγωνισµός ήταν έτοιµος και καθυστέρησε, πρέπει να λύσει άλλα ζητήµατα όπως για παράδειγµα το θέµα καινούργιου
προσωπικού επιπλέον που πρέπει να µπει, διότι κατά τη γνώµη µου ένα τµήµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν έχει αντιληφθεί
το εξής: Οι συνθήκες κρίσης για τις κοινωνικές δοµές δεν είναι τώρα, η κορύφωση της κρίσης δεν είναι τώρα για τις κοινωνικές
δοµές και δεν έχει σχέση αυτό που λέω µε τον κορωνοϊό, έχει σχέση µε το δεύτερο πολύ µεγάλο κεφάλαιο της οικονοµικής
κρίσης που θα έρθει, πιθανότατα δηλαδή -και µακάρι να βγω ψεύτης,- το φθινόπωρο και το χειµώνα θα χρειαστούµε ακόµα
περισσότερο τις κοινωνικές δοµές. Γι’ αυτό από τώρα θα πρέπει να φροντίσουµε ούτως ώστε να συµβούν όλα αυτά και
ξαναλέω ότι δε φτάνει να τους χειροκροτούµε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν διακινδυνεύουν τη ζωή
τους, θα πρέπει να έχουν και ένα αντίκρισµα µε τη µορφή ενός κοινωνικού επιδόµατος όπως και οι εργαζόµενοι στην
καθαριότητα και όσοι είναι σ’ αυτό που λέµε «πρώτη γραµµή.» Εποµένως, καλά τα χειροκροτήµατα αλλά να υπάρξει και µία
αντίστοιχη ενίσχυση και θα έλεγα και το εξής µάλιστα απ’ τη µεριά του ∆ήµου πια. Σε ό,τι αφορά το θέµα των δοµών χρειάζεται
να ενισχύσουµε και κάποιους κωδικούς οικονοµικούς. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο για παράδειγµα -έχουµε θέµα την
αναµόρφωση, απλώς ως παράδειγµα το λέω, δε θέλω να ανοίξω κανένα τέτοιο θέµα- µπαίνει µε ένα ποσό 20.000 (αν θυµάµαι
καλά το νούµερο), αυτό ήταν περίπου και το ποσό την περίοδο της κανονικότητας και πρέπει να γίνει προσπάθεια και απ’ τη
µεριά του ∆ήµου εποµένως να ενισχυθούν οι συγκεκριµένοι κωδικοί για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις καινούργιες
συνθήκες και στις καινούργιες ανάγκες.
Επόµενο ζήτηµα, γέφυρα.
∆ήµαρχος: Κύριε ∆ρακονταειδή, συγγνώµη, επειδή δεν άκουσα, για ποιο κωδικό είπατε για τις 20.000;
∆ρακονταειδής: Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Αν θυµάµαι καλά το νούµερο απέξω, δεν το έχω µπροστά µου τώρα…
∆ήµαρχος: Ήτανε 4 και γίνανε 20 κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Ναι, και σας λέω ότι στην κανονικότητα τα προηγούµενα χρόνια το ποσό ήταν εκεί, γύρω στις 18.000. Αυτό
λέω, να δούµε δηλαδή και τέτοιες πλευρές.
Για το ζήτηµα της γέφυρας. Χαίροµαι επίσης για το ότι ο ∆ήµαρχος πράγµατι το είδε λίγο διαφορετικά -επέτρεψε µου τη
φράση «λίγο διαφορετικά», καταλαβαίνεις τι εννοώ ∆ήµαρχε- και ότι πράγµατι απέσυρε την πρόταση. Θέλω να πω όµως ότι
κοιτάξτε, µερικές φορές δραµατοποιούµε το εξής ζήτηµα: Η Νησιωτικότητα της Λευκάδας δεν κρίνεται γιατί έχουµε τώρα την
πανδηµία και βγήκε µία Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που λέει αυτό που λέει, µην τρελαθούµε τώρα, να κουβεντιάσουµε
όλα τ’ άλλα, αλλά να µην µπαίνει τέτοιο ζήτηµα. Εγώ νοµίζω ότι βάλατε δύο βασικά ζητήµατα: Το ένα ήταν η «επιδροµή» του
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Πάσχα -σε εισαγωγικά η λέξη «επιδροµή»- πιθανών συµπολιτών µας που θέλουν να έρθουν· που καλύπτονται πλήρως απ’ την
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της Κυβέρνησης και τα µέτρα της Κυβέρνησης και επίσης βάλατε και ένα δεύτερο ζήτηµα για
τους εργαζόµενους που πράγµατι είναι ένας µεγάλος αριθµός -σωστό είναι αυτό που είπατε δεν είναι λάθος- που όµως τρόποι
υπάρχουν, δεν είναι µόνο η βεβαίωση, κύριε ∆ήµαρχε, του εργοδότη. Θα σας πω το εξής γιατί δε ξέρουµε αυτή την εξέλιξη,
µακάρι να τελειώσει αύριο, αλλά κρατήστε την εξής σκέψη και πρόταση: Αυτό το ζήτηµα µε το Ι.Κ.Α. λύνεται πάρα πολλές φορές
εύκολα µε το να πηγαίνει ο εργαζόµενος στο λογιστή του και να ανοίξει µία πλατφόρµα του ∆ήµου που θα καταθέτει ή θα δείχνει
στην Αστυνοµία ή δε ξέρω τι άλλο, υπάρχουν όµως τρόποι που θα δείχνει και θα επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πραγµατικά
δουλεύει στη Λευκάδα και δεν κοροϊδεύει. Και να πω και κάτι; Πόσοι θα κοροϊδευόσουν, κύριε ∆ήµαρχε, ότι δουλεύουν στη
Λευκάδα; ∆έχοµαι όµως και πάλι και κρίνω απολύτως θετικό το γεγονός ότι αυτή την πρόταση την πήρατε πίσω µε την έννοια
ότι να τη ξαναδούµε, εδώ είµαστε, γιατί και εµείς, κι εγώ σας έχω πει πάρα πολλές φορές και σε προσωπικά τηλέφωνα -όταν
µιλήσαµε- αλλά και στη σύσκεψη των επικεφαλής ότι είναι προφανές και αυτονόητο για όλους µας ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος,
ουσιαστικός έλεγχος, αλλά τον έλεγχο -δυστυχώς- ούτε εσείς, ούτε εµείς µπορούµε να τον κάνουµε, η Αστυνοµία και το Λιµενικό
πρέπει να τον κάνει και σ’ αυτό -και οµοφωνούµε νοµίζω όλοι, όλοι το είπαµε- θα πρέπει επιτέλους να γίνει προσπάθεια να
γίνεται ακόµα πιο αυστηρός έλεγχος.
Επίσης, σας είχα κάνει µία πρόταση κατά το παρελθόν, στις αρχές της κρίσης -και επανήλθε, µε χαρά το άκουσα και
από άλλους συναδέλφους σήµερα- την ανάγκη δηµιουργίας ενός άτυπου Συντονιστικού Οργάνου που ουσιαστικά θα µπουν
µέσα και ορισµένοι φορείς και σας είχα πει ενδεικτικά ας πούµε και τον Ιατρικό Σύλλογο και τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου που
όποτε κρίνετε ας πούµε κι εσείς αλλά και σε συνεννόηση και αν έχουµε -χτύπα ξύλο- κάποιες άσχηµες εξελίξεις να µπορεί να
συνεδριάζει, όπως είναι σωστή και η πρόταση για ένα άλλο Συντονιστικό -άτυπο πάντα, δε µιλάω µε τυπικούς όρους- και µε τη
δική µας παρουσία -εννοώ των Παρατάξεων- και φυσικά εννοείται τη δική σας και άλλων φορέων θεσµικών, για το ζήτηµα της
κρίσης και των συνεπειών της οικονοµικής πια φεύγοντας απ’ την υγειονοµική.
Τέλος, θέλω να πω το εξής: Υπάρχει ένα ζήτηµα και µε τα παιδιά. Εντάξει, τώρα αυτό που λέµε «τηλεκπαίδευση»
διαβάζεται και πραγµατικά και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι έτοιµοι για το ∆αφνί. Υπάρχουν ζητήµατα, σοβαρά ζητήµατα,
πολύ σοβαρά ζητήµατα και τους δυσκολεύουν κι αυτούς αφάνταστα. Σκεφτείτε όµως -θα σας παρακαλούσα- και µία πρόταση,
εάν αυτό το πράγµα είτε τραβήξει κ.λπ.· που µακάρι -επαναλαµβάνω- να µη γίνει ποτέ αυτό, ίσως θα µπορούσαν και στο
κοµµάτι των Παιδικών Σταθµών να βλέπαµε κάποιες τέτοιες λύσεις, δε θέλω να φάω καθόλου χρόνο άλλο τώρα, απλώς ρίχνω
την ιδέα, εννοώ στο κοµµάτι που αφορά το ∆ήµο, Παιδικοί Σταθµοί, υπάρχουν ορισµένες σκέψεις γι’ αυτό, υπάρχουν και
προτάσεις και στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων σε σχέση µ’ αυτό, θα µπορούσαµε να το κουβεντιάσουµε ιδιαιτέρως και να έχουµε
λίγο περισσότερο χρόνο.
Τέλος, θέλω να κάνω µία αναφορά και στο εξής: Εντάξει, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εγώ τα λέω µέσα µαζικής
εγκεφαλοπάθειας και δεν έχει σχέση µε τον κορωνοϊό αυτό, αυτό ξεκινάει από πριν, πάνε να περάσουν -και αυτό είναι το
τελευταίο που θέλω να πω- ένα µήνυµα, το µήνυµα της προσωπικής ευθύνης, αυτό είναι σωστό κατά 50% γιατί απεµπολούν
και ξεχνούν το άλλο µήνυµα, το µήνυµα της ευθύνης της πολιτείας, θα µου πείτε: «Και γιατί µας το λες αυτό;» Το λέω γιατί εµείς
ως ∆ήµος οφείλουµε -και είναι µπροστά µας η ∆ευτέρα και ενόψει της ∆ευτέρας το λέω- να δούµε όλα εκείνα τα µέτρα, όλους
εκείνους τους τρόπους, κι όλες εκείνες τις διεκδικήσεις που απαιτούνται, ενδεχοµένως αν χρειαστεί και µε δυναµικό τρόπο, να
γίνει αντιληπτό ότι και οι ∆ήµοι θα καταρρεύσουν, προφανώς πρώτα καταρρέει η κοινωνία και µετά ο ∆ήµος και η κοινωνία και
ο ∆ήµος θα καταρρεύσει µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, θα έκανα µία έκκληση κλείνοντας. Τη ∆ευτέρα να κάνουµε µία
προσπάθεια να βγάλουµε ένα πακέτο µέτρων είτε στο αυστηρά επίπεδο του ∆ήµου Λευκάδας ή των διεκδικήσεων στο κεντρικό
επίπεδο το οποίο -αν είναι δυνατόν- να είναι και οµόφωνο ή τουλάχιστον να έχει τη συντριπτική πλειοψηφία του σώµατος,
ούτως ώστε µε καλύτερους όρους και εσείς να µπορείτε να διαπραγµατευτείτε στις επαφές που κάνετε µε υπουργεία, µε την
Κεντρική Ένωση ∆ήµων κ.λπ. και να πάµε σε αποφάσεις που και τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις στη Λευκάδα εν τέλει
θα µπορέσουν πραγµατικά να τις ανακουφίσουν, γιατί αυτό που έρχεται ακόµα και αν σταµατήσει…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Τελείωσα. Ακόµα και αν σταµατήσει τέλος Μάη η ιστορία -αύριο δηλαδή, γι’ αυτό λέω «αύριο»- µε τον
κορωνοϊό, η οικονοµική κρίση είναι µπροστά µας, ο τουρισµός θα πληγεί, είναι δεδοµένο, το µέγεθος ακόµα προσπαθούµε να
εκτιµήσουµε όλοι µε βάση όλη αυτή την πορεία. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε, µε ακούτε;
Πρόεδρος: Σε ακούµε, ναι.
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Γληγόρης Κων.: Λογικά τώρα θα µε βλέπετε. Να απαντήσω σε δύο-τρία ερωτήµατα που τέθηκαν στην πρώτη τοποθέτησή
µου.
Κύριε ∆ήµαρχε, το Συµβούλιο το οποίο είχε γίνει όπως πολύ καλά είπε και ο κύριος ∆ρακονταειδής µόλις, το τελευταίο,
ήταν τις 12 Φλεβάρη. Απ’ το Συµβούλιο που έγινε στις 12 Φλεβάρη, η επόµενη πρόσκληση για ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήταν για να
γίνει Συµβούλιο στις 16 Μάρτη. Αυτό βέβαια αφορά και τον κύριο Πρόεδρο, δηλαδή σε διάστηµα παραπάνω από ένα µήνα που
λέει και ο Κανονισµός, ήταν 33-34 µέρες.
∆ήµαρχος: Κύριε Γληγόρη, δε θέλω να διακόπτω αλλά ο Κανονισµός λέει µία συνεδρίαση το µήνα. Ευχαριστώ.
Γληγόρης Κων.: Αυτό ακριβώς, όταν λέει «το µήνα» όµως δεν εννοεί µία το Φλεβάρη, µία το Μάρτη ή µία το Γενάρη, δηλαδή
δε θα κάνουµε ένα Συµβούλιο στις 5 του Φλεβάρη και ένα στις 25 του Μάρτη ή τις 30, µία συνεδρίαση το µήνα, ανά 30 µέρες.
Αφού λοιπόν ακυρώθηκε, µας πήρατε τηλέφωνο και ακυρώθηκε δεν είναι ότι εµείς δεν ήρθαµε στο Συµβούλιο και είπαµε ότι θα
το κάνουµε είτε µε τηλεδιάσκεψη, είτε δια περιφοράς. Αφού δεν καταφέραµε να το κάνουµε µε τηλεδιάσκεψη -δε θα συζητήσω
αν µπορούσαµε ή δεν µπορούσαµε, δεν έχει σηµασία- όταν έγινε δια περιφοράς τα θέµατα που ήρθαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
ήταν ακριβώς τα ίδια τα οποία ήταν και στην τακτική συνεδρίαση, ακόµα και η ειδική συνεδρίαση του Απολογισµού. Τι σηµαίνει
αυτό; ∆ια περιφοράς, συνεδριάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάνουµε για έκτακτα θέµατα και για θέµατα που πρέπει να πάρουµε
απόφαση άµεσα, όχι για να παραχωρήσουµε το σχολείο στην Εύγηρο π.χ. που ήταν θέµα Συµβουλίου ή τα υπόλοιπα και εµείς
δε συµµετείχαµε -όπως λέτε πολύ καλά- γιατί θεωρούσαµε ότι αυτή η διαδικασία δεν µπορούσε να γίνει µέσω µιας περιφοράς
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όταν απ’ τα 25 θέµατα τα 3 ή 4 ήταν θέµατα τα οποία µπορούσαν να γίνουν µε τη δια περιφοράς
συνεδρίαση.
Τώρα, όσον αφορά για τη σηµερινή συνεδρίαση. Φυσικά για τη σηµερινή συνεδρίαση εµείς το Webex το βάλαµε στις
26 Μάρτη, µας ήρθε απ’ τον Ειδικό σας συνεργάτη να τον τοποθετήσουµε, σήµερα έχει 9 ο Απρίλης (10 ξηµερώνει), περάσανε
δύο εβδοµάδες από τότε και απ’ ό,τι φάνηκε ο κόσµος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ήθελαν να γίνει αυτή η συνεδρίαση, να
τοποθετηθούν, να ακούσουµε τις απόψεις τους, να ακούσετε και εσείς τις δικιές µας…
∆ήµαρχος: Πάµε λίγο στην ουσία κύριε Γληγόρη, πάµε λίγο στην ουσία κύριε Γληγόρη, πάµε λίγο…
Γληγόρης Κων.: Κύριε Καλέ, δε φεύγω απ’ την ουσία, αυτή είναι η ουσία, γιατί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δίνει λύσεις. Αν εσείς
νοµίζετε ότι η ουσία δεν είναι να συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάµε χαµένοι, αλήθεια σας το λέω, αν νοµίζετε πως αυτή η
συνεδρίαση σήµερα δε βοηθάει αλλά ας µην απαντούσατε έτσι, να µην παίρνατε κι αυτή την απάντηση, εσείς απαντήσατε και
µας είπατε ότι… Και εµείς και ο κύριος ∆ρακονταειδής έχουµε ζητήσει να συνεδριάσουµε και απ’ ό,τι ακούσαµε, ακούσαµε πάρα
πολύ ωραία πράγµατα (…) και προτάσεις και πολύ ενδιαφέροντα. Άρα, αυτό ήταν σε απάντηση σ’ αυτά που είπατε για την
παράταξή µας.
∆εύτερον. Όσον αφορά τις λαϊκές και τους παραγωγούς. Η λαϊκή αγορά, η Κ.Υ.Α. για τις λαϊκές αγορές και για τη
διακοπή της διαπεριφερειακής µετάβασης των προϊόντων βγήκε χθες, εσείς τη λαϊκή αγορά την κόψατε και το προηγούµενο
Σάββατο και αυτό το Σάββατο, πριν βγει η Κ.Υ.Α. για την περιφορά, έτσι; Άρα, ουσιαστικά δεν είναι ότι… Όταν εγώ
τοποθετήθηκα για τις λαϊκές αγορές, για τον τρόπο που πρέπει να γίνει, δε γνώριζα για τη διαπεριφερειακή, τουλάχιστον σε
καθηµερινή βάση ασχολούµαι πάρα πολλές ώρες πάνω σ’ αυτό (….) για τα νέα εννοώ, για να ενηµερώνοµαι συνεχώς. Άρα, ναι
µεν έγινε αυτή η Κ.Υ.Α. για την απαγόρευση, τη διαπεριφερειακή, αλλά η δικιά σας διακοπή έγινε χωρίς απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, αυτό είπα και συµφώνησαν και οι λοιπές παρατάξεις, όσοι συµφώνησαν τέλος πάντων. Μας είπατε επίσης για
πλεονάζον προσωπικό και ότι δε γνωρίζω. Εγώ σας πληροφορώ ότι η επικοινωνία µου µε το ∆ήµο είναι συνεχή και µε τις
Υπηρεσίες και µε υπηρεσιακούς παράγοντες για να δω (…..). Το ότι δεν έρχοµαι πλέον στο ∆ήµο όπως ερχόµουν όλο τον
προηγούµενο καιρό και τα προηγούµενα χρόνια, δε σηµαίνει πως δεν παρακολουθώ το τι συµβαίνει στο ∆ήµο τηλεφωνικά.
Φυσικά και γνωρίζω πως υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στις δύο δοµές, τόσο στην πρόνοια όσο και στη
∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., αλλά όταν εγώ λέω να προσλάβουµε προσωπικό δεν εννοώ ότι επειδή µία νηπιαγωγός κάνει πλέον εθελοντικά
την τηλεφωνήτρια της πρόνοιας, και ότι η 12ωρη, η 14ωρη ή 18ωρη τηλεφωνική επικοινωνία (…) ουσιαστικά καλύπτεται.
∆ηλαδή, ναι µεν καλά κάνει και βρίσκεται σ’ αυτή τη φάση εκεί πέρα και αφού εθελοντικά θέλει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό
κέντρο για να είναι ανοιχτές οι δοµές όλη τη µέρα, αλλά δεν µπορεί να παράξει και να παράσχει άµεση βοήθεια σ’ αυτόν που θα
καλέσει τηλεφωνικά. Άρα και επαφή έχω µε το ∆ήµο και η τελευταία µέρα που έφυγα απ’ το ∆ήµο µέσα την Παρασκευή ήταν ότι
ο ∆ήµος -και το είχα γράψει κι άλλου- πρέπει να κλείσει, γιατί φανταστείτε να είχαµε ας πούµε ένα κρούσµα -όταν εµείς τότε
βγάζαµε ωράρια- στη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και (.) να κλείσει όλη η ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για 15 µέρες, φανταστείτε τι θα γινόταν, έτσι;
Τώρα, στην επαφή βέβαια την καθηµερινή που έχω µε το ∆ήµο όπως µίλησα πριν και για την καθαριότητα -δεν είναι
καθηµερινή, συγγνώµη, συνεχή- αλλά και για την πρόνοια και για τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. κ.λπ., ξέρετε τι απαντήσεις παίρνω απ’
τους Προϊσταµένους και από διάφορους, από υπαλλήλους υπηρεσιακούς (..); Ότι δεν υπάρχουν χρήµατα. Εγώ δεν µπορώ να
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καταλάβω γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα και σας απαντάω σ’ αυτό που απαντήσατε στην κυρία Ρεκατσίνα, γι’ αυτό υπάρχουν οι
αναµορφώσεις των προϋπολογισµών, για να βρίσκουµε χρήµατα, αλλά και στη µεταξύ µας συνοµιλία σας είπα ότι (….) πρέπει
να επιδοτηθούν τα ανταποδοτικά µέχρι να δούµε τι θα γίνει µε τους ισοσκελισµένους ισολογισµούς από εσωτερικό δανεισµό.
Τέλος, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήµατα. ∆υστυχώς, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά εµείς πρέπει να ρίξουµε όλο
µας το βάρος επάνω αυτή τη δύσκολη στιγµή και αργότερα στην κοινωνική πρόνοια και στις δοµές µας. Εκεί πρέπει να ρίξουµε
όλο µας το βάρος. Αν λοιπόν εµείς στα ψώνια κάποιου που λέτε· που παίρνει τηλέφωνο, τα πάµε την επόµενη µέρα ή µετά από
δύο µέρες· θα ήταν πιο εφαρµόσιµο και πιο άµεσο να τα πάµε την ίδια µέρα, δηλαδή ξέρετε τι µου λέτε; Είναι σαν να
παραγγέλνω εγώ ένα καφέ από ντελίβερι και να λένε ότι «θα το φέρω µετά από δύο µέρες.» ∆ε θα είναι πιο καλό να είχαµε
περισσότερα άτοµα -λέω εγώ- και την ώρα που λέει ένας συνδηµότης µας ότι αν µπορούµε να (….) να τα πάει την ίδια ηµέρα σε
όλο το ∆ήµο; Σίγουρα, εγώ πιστεύω πως είναι πολύ πιο καλό.
Μας είπατε ότι δροµολογείται γραµµή υποστήριξης µε εθελοντή αλλά και το site για το ενιαίο πακέτο. Εγώ σας µιλάω
ειλικρινά, έµαθα WordPress και έφτιαξα site, γιατί είδα ότι αυτό δυστυχώς, φανταστείτε ούτε καν πληροφορία πρωτογενή δε
βρήκα απ’ το ∆ήµο για το τι κάνει το κοινωνικό φαρµακείο, το συσσίτιο, η ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, το οτιδήποτε.
Έκατσα, έµαθα WordPress και έστησα ένα site, δύο έστησα για την ακρίβεια, το πρώτο δοκιµαστικό και το δεύτερο για να
ανέβει… Χαίροµαι που προχωράτε στη διαδικασία για το site, εννοείται, αλλά και πάλι δεν το λέµε µε κακή πρόθεση, σε τίποτα
απ’ ό,τι συζητάµε εδώ πέρα η παράταξή µας τουλάχιστον (…), δεν έχει καµία κακή πρόθεση πάνω σ’ αυτό, είναι διαφορετικό το
site να έβγαινε πριν τρεις εβδοµάδες και διαφορετικό να βγει µετά από δύο µέρες ας πούµε, δηλαδή µετά από τέσσερις
εβδοµάδες. Οπότε εκεί θα δούµε και µεγαλύτερη προσέγγιση του κόσµου. Άρα, εκεί θα δούµε ότι πιθανόν να χρειαζόµαστε
άτοµα, αν το είχαµε κάνει λίγο νωρίτερα, καταλάβατε; Αυτό είναι το ζητούµενο, δε θέλουµε να πούµε τι θα γίνει, είµαστε σίγουροι
πως θα βγει το site, είµαστε σίγουροι, κύριε ∆ήµαρχε, πως θα το ανακοινώσετε κιόλας. ∆ύο τελευταία ζητήµατα και να κλείσω
κιόλας.
Είπα ότι (…) ο ∆ήµος κάποια στιγµή και φυσικά σε καµία περίπτωση, δε µιλάω για τους εργαζόµενους του ∆ήµου που
αυτή τη στιγµή βρίσκονται είτε στο χώρο εργασίας τους, είτε απ’ τα σπίτια τους και όλους τους υπαλλήλους, σε καµία
περίπτωση. Όταν λέω ότι δε δουλεύει ο ∆ήµος -και η κυρία Κατωπόδη βάλθηκε να µας το αποδείξει σήµερα- εννοώ ότι δε
δουλεύει ο ∆ήµος ως οργανισµός, ως ένα νοµικό πρόσηµο, ένας οργανισµός. Τι εννοώ; Μας είπε η κυρία Κατωπόδη, ∆ήµαρχε,
ότι µιλήσατε µε τους ∆ιευθυντές των Σχολείων για τα tablet π.χ., σε απάντηση σ’ αυτό που είπα εγώ, δε λέω πως δε µιλήσατε,
αλλά ειλικρινά δεν είναι δουλειά του ∆ηµάρχου αυτό, υπάρχει Υπηρεσία και υπάρχει Υπηρεσία και όπως επίσης υπάρχει και
Προϊστάµενος της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αυτό λοιπόν (….). Μας είπε η κυρία ότι µιλήσατε ας
πούµε µε τα supermarket, και ο Παπαστεργίου (…..) για το My Market ας πούµε και (…). Ξέρετε τι; Υπήρχαν καλάθια στα
supermarket, υπήρχαν καλάθια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σήµερα δεν υπάρχουν αυτά τα καλάθια τα οποία είπε και η
Σεβαστή πριν λίγο. Είπατε ότι στείλατε επιστολές σε κάποια supermarket, το γνωρίζω κι εγώ, επικοινώνησα π.χ.. Το θέµα δεν
είναι αυτό, το θέµα είναι ότι υπήρχαν καλάθια στα supermarket στα οποία ο κόσµος από µόνος του -και ο κύριος Περδικάρης
εδώ είναι νοµίζω ακόµα, αλλά κι εγώ όσες φορές (…….)- έβαζε µέσα στο καλάθι πράγµατα, στα πλαίσια της αλληλεγγύης,
δηλαδή πάντα ο κόσµος υποστήριζε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και αυτό λοιπόν είναι καλό, να δούµε αν µπορούµε να
ξαναφέρουµε τα καλάθια πίσω στα supermarket, τουλάχιστον σ’ αυτά που επισκέπτοµαι εγώ δεν έχω δει κανένα, επισκέπτοµαι
τρία-τέσσερα supermarket διαφορετικά λόγω προϊόντων, δεν έχω δει πουθενά τα καλάθια που είχαν φύγει. Κάποια στιγµή
θυµάµαι και µάλιστα µε κάποια πρωτοβουλία που είχαµε πάρει τότε ως ∆ηµοτικό Συµβουλίου, είχαµε βγει έξω σαν ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι και είχαµε (……...), εκείνη τη µέρα είχαν γεµίσει και παντού τα καλάθια. Οπότε υπάρχει αυτή (……..) εκεί λοιπόν
πρέπει να µπει το κοµµάτι διαφήµισης, να διαφηµίσουµε αυτό. Η διαφήµιση που υπάρχει αυτή τη στιγµή στο ∆ήµο µας σήµερα
και το σποτάκι που κάνατε (….) να το κάνουµε πολύ παραπάνω, γιατί η κυρία Κατωπόδη (….) στο «Ράδιο Καρυά», το σποτάκι
που είναι στο ∆ήµο και παίζει στο ραδιόφωνο είναι του Παναγιώτη Κουνιάκη, τον οποίο να ευχαριστήσουµε κιόλας, δηλαδή δεν
είναι του ∆ήµου και δεν παίζει στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Έφτιαξε ο άνθρωπος ένα σποτάκι και το έβαλε για τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
ας πούµε το οποίο το άλλαξε τώρα. Άρα, καλό είναι και το σποτάκι αυτό που παίζει και για το παντοπωλείο και για οτιδήποτε
και για το δίπλα και πρέπει να παίζουν συνεχόµενα, δηλαδή να γίνει µία (….), γιατί αυτό που θέλουµε ουσιαστικά είναι να
κρατήσουµε τον κόσµο µακριά και να µπορέσει η Υπηρεσία του ∆ήµου -αυτό που είπα εγώ απ’ την πρώτη µέρα- να συνεχίσει
και να µπορέσει να δουλέψει.
Κλείνοντας, θα πω για το αν δουλεύει ο ∆ήµος ή όχι. Κύριε Ρόκκο, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσουµε τον κύριο
Καββαδά που σήµερα γίνεται αυτή η σύνδεση όπως το είπατε, γιατί χωρίς αυτόν δε θα µπορούσαµε να κάνουµε σήµερα
τηλεδιάσκεψη, αλλά αυτό δείχνει και πάλι ότι δε δουλεύει η Υπηρεσία, γιατί η Υπηρεσία έχει και Τµήµα Προγραµµατισµού, έχει
και Πληροφορική, έχει και Τµήµα και ∆ιεύθυνση και αυτοτελές Τµήµα, αυτό σηµαίνει και πάλι, έρχεστε στα λόγια τα δικά µου, ότι
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αυτή τη στιγµή ο ∆ήµος ως ∆ήµος, ως οργανισµός, όχι ως εργαζόµενοι (…..) δεν έχει το ρόλο που θα έπρεπε να έχει, δεν έχει
αυτή τη δοµή, την (……) προς τα έξω, την ανάγκη που απαιτεί αυτή τη στιγµή η κοινωνία µας, οπότε καταλήγουµε και πάλι σ’
αυτό που είπα εξαρχής και (….) ότι χρειαζόµαστε προσωπικό. Ακόµα και στην πληροφορική (……), εφόσον δεν µπορέσαµε να
το κάνουµε µέσω της Υπηρεσίας µας και στην Πρόνοια και στη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και σε όλες τις δοµές και φυσικά στην
καθαριότητα και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν από γενναίες αναµορφώσεις προϋπολογισµού (για να απαντήσω και στο που θα
βρεθούν τα χρήµατα). Κύριε ∆ήµαρχε, δυστυχώς πρέπει να βρεθούν από γενναίες αναµορφώσεις προϋπολογισµού και µ’ αυτές
(.…) ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού και όχι µόνο για τους λόγους της έκτακτης ανάγκης.
Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανθρωπότητα δε θα είναι ποτέ προετοιµασµένη για πολέµους και για
καταστάσεις όπως ζούµε σήµερα, αυτές οι καταστάσεις θα επαναλαµβάνονται, είχαν επαναληφθεί κατά το παρελθόν και θα
επαναλαµβάνονται, αλλά εµείς δυστυχώς φαίνεται ότι δεν είµαστε προετοιµασµένοι για κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό λοιπόν εµείς ως
∆ήµος θα πρέπει να ‘µαστε όσο πιο κοντά γίνεται και στο δηµότη και πιο πολύ προετοιµασµένοι και η άποψή µας πάγια είναι ότι
θα πρέπει και µετά απ’ αυτή την κρίση που ζούµε να φύγουµε απ’ την εποχή της επικοινωνίας και να επανέλθουµε σε εποχές
της πραγµατικής κοινωνίας. ∆ηλαδή, αυτή τη στιγµή δε θα πρέπει να είµαστε επικοινωνιακοί ατοµικά, θα πρέπει να είµαστε
συλλογικά…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Ναι. ….(…) κοινωνία. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ που µε ακούσατε και ελπίζω, εµείς ξέρετε, κύριε
∆ήµαρχε, σας έχουµε πει ότι είµαστε -και πάλι- για ό,τι χρειαστείτε, εδώ είµαστε, δε χρειάζεται να το πούµε (…..). Ευχαριστώ
πολύ.
∆ρακονταειδής: Πρόεδρε, ζητώ συγγνώµη, υπάρχει ένα ζήτηµα, µου επιτρέπετε για 30 δευτερόλεπτο, µία εξέλιξη…
Πρόεδρος: Πρέπει να απαντήσω στον κύριο Γληγόρη εγώ για το Συµβούλιο, όπως θα απαντήσω και σε όλους, βλέπετε ότι
τόση ώρα δεν απάντησα. Η πρώτη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου βγήκε 25 Φλεβάρη, σωστά; Που λόγω της διάδοσης του
κορωνοϊού απαγόρευε… «Μέτρα πρόληψης υγειονοµικής παρακολούθησης και περιορισµού διάδοσης της νόσου», δε γίνανε τα
καρναβάλια, κλείσαµε τα γυµναστήρια κ.λπ.. Η δεύτερη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που αφορούσε τους Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµου βγήκε 11 Μαρτίου. Στο άρθρο 10 περιέγραφε το εξής: «Κατεπείγουσες διατάξεις για λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών
κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής διάδοσης κ.λπ..» Άρα, πότε θέλατε να κάνουµε το Συµβούλιο· που περιµέναµε
µέρα µε µέρα τα χαρτιά απ’ το υπουργείο Εσωτερικών; Πως θα κάνουµε τα Συµβούλια και πως θα γίνουν; Και δεύτερον, κύριε
Γληγόρη, είπατε µία ανακρίβεια και είναι ασέβεια προς τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., όχι προς εµένα, ούτε προς τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, ξέρετε γιατί; Γιατί το σποτάκι εκείνο που λέει ο Κουνιάκης και καλά κάνει και το λέει και κακώς που δεν το λέει το
Ράδιο Καρυάς, το γράψανε τα κορίτσια της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., όχι ο Κουνιάκης, ο Κουνιάκης (…)…
Γληγόρης Κων.: (….Εκτός µικροφώνου….) (….) πρωτοβουλία.
Πρόεδρος: Με καµία πρωτοβουλία, δεν έγινε πρωτοβουλία του Κουνιάκη µε καµία δύναµη, η πρωτοβουλία ήταν του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και του ∆ηµάρχου.
Γληγόρης Κων.: (….Εκτός µικροφώνου….) Συµφωνώ. Να πω κάτι;
Πρόεδρος: Όχι, να µην πείτε τίποτα.
Γληγόρης Κων.: Εννοείτε πριν τις 10 του µήνα, αυτό εννοούσα, έτσι; Εννοούσα να γίνει απ’ τις 12 του µήνα, δηλαδή µέχρι (…).
Πρόεδρος: Ποιο 12; Το τελευταίο Συµβούλιο έγινε 12 Φλεβάρη…
Γληγόρης Κων.: Άρα, έπρεπε να γίνει στις 8 Μάρτη λέω παράδειγµα.
Πρόεδρος: Πως θα γίνει στις 8 του Μάρτη εφόσον η εγκύκλιος βγήκε τις 11 Μάρτη; Ελληνικά τα λέω. 11 Μάρτη βγήκε η
εγκύκλιος για Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τους Ο.Τ.Α..
Γληγόρης Κων.: Η εγκύκλιος για να µη γίνει βγήκε στις 11 Μάρτη.
Πρόεδρος: Όχι να µη γίνει, πως θα γίνει... Όταν πήραµε τον κύριο Γαλάνη τηλέφωνο στο υπουργείο Εσωτερικών µας είπε το
εξής: «Περιµένετε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και θα σας πούµε.»
Γληγόρης Κων.: Ναι, αφού είχαµε κλείσει εµείς στις 12, στις 13, αυτό λέω, έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο όχι γιατί έχω καµία διάθεση να µιλήσω πάλι, δέχθηκα ένα τηλεφώνηµα και
θέλω να µεταφέρω κάτι που µου ζητήθηκε στο σώµα.
Πρόεδρος: Πείτε µας.
∆ρακονταειδής: Ζητώ και πάλι συγγνώµη. Την ώρα που είχα τις διακοπές ακούσατε που είπα ότι µε καλούν στο τηλέφωνο γι’
αυτό είχα τις διακοπές στον ήχο, δέχθηκα τηλεφώνηµα απ’ το ∆ήµαρχο της Βόνιτσας. αν θέλετε σε 30 δευτερόλεπτα µου είπε
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να µεταφέρω κάτι στο σώµα και γι’ αυτό έκανα αυτή τη διακοπή και σας ζήτησα το λόγο, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Απλά ο
άνθρωπος που ακούει τη συζήτηση, ή ακούει τµηµατικά ή δε ξέρω πως ακριβώς, ακούει αυτή την κουβέντα, µου είπε να
µεταφέρω στο σώµα ότι είναι πολύ εκνευρισµένος και µάλιστα χρησιµοποίησε τη φράση «εξαγριωµένος» -δηµόσια τα λέω όλα
αυτά γιατί ο ίδιος µου ζήτησε να τα πω επαναλαµβάνω- και θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση όλο αυτό που µπήκε σε σχέση µε τη
γέφυρα να παρθεί πίσω. Βέβαια, ο κύριος ∆ήµαρχος άφησε να εννοηθεί ότι: «Ναι, να µην το δούµε, να σταµατήσει δηλαδή
εδώ», και εγώ όφειλα όπως µου ζήτησε και επειδή µιλάµε για ένα ∆ήµαρχο που συνεργαζόµαστε σε πάρα πολλά ζητήµατα µαζί
του, όφειλα να ζητήσω το λόγο και να το µεταφέρω.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Επειδή ο κύριος ∆ρακονταειδής µπορεί να δέχθηκε τηλέφωνο αλλά δέχθηκα κι εγώ κάποια µηνύµατα, να
ξεκαθαρίσουµε κάτι γιατί προφανώς ο φίλος ∆ήµαρχος Ακτίου-Βόνιτσας, προφανώς και δε συµµετέχει ενεργά στη σηµερινή
συνεδρίαση και δεν έχει ακούσει αυτά τα οποία ειπώθηκαν και ξαναλέω, να το πάρω έναν προς έναν. Ο κύριος Σολδάτος µίλησε
ότι επ’ ουδενί δεν αναφέρεται η σκέψη, η διατυπωµένη εδώ και πολύ καιρό, επ’ ουδενί δεν αναφέρεται σε γειτονικά χωριά µε τα
οποία έχουµε άµεσες συνδεδεµένες σχέσεις τα πολλά χρόνια; Ναι ή όχι; Ο κύριος ∆ρακονταειδής το έθεσε το ζήτηµα της
αλληλεπίδρασης των όµορων ∆ήµων; Μιλάω για τους επικεφαλής, δε µιλάω για τους Συµβούλους. Ο κύριος Βερροιώτης το
έθεσε ή δεν το έθεσε; Ο κύριος Ζαβιτσάνος Πέτρος το έθεσε ναι ή όχι; Ο οµιλών δε µίλησε για ωσµώσεις διαχρονικές; ∆ε µίλησε
για ουσιαστικές συνέργειες και αναφέρθηκε στο βιολογικό Περατιάς-Πλατιάς; ∆εν αναφέρθηκε για τη συνέργεια για τα
απορρίµµατα; ∆εν αναφέρθηκε για πολλούς Λευκαδίτες που µένουν στην εγγύτερη περιοχή; ∆εν αναφέρθηκε για τόσους
πολλούς εργαζόµενους που έχουν καταστήµατα στη Λευκάδα; Από πού λοιπόν εξάγεται το συµπέρασµα που µεταφέρθηκε στο
φίλο Γιώργο Αποστολάκη, ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ο ∆ήµαρχος έκανε την παραµικρή· και τον προκαλώ και το Γιώργο
Αποστολάκη αλλά και οποιονδήποτε άλλον που µετέφερε να ακούσει το ηχητικό και αν σήµερα -είναι 23:15- πέντε ώρες που
µιλάµε, πέντε ώρες υπήρξε ένας ∆ηµοτικός Σύµβουλος που να αναφερθεί ή να δείξει µε το δάχτυλο Περατιά-Πλαγιά-Άγιο
Νικόλαο και Βόνιτσα· τον προκαλώ να το καταθέσει δηµόσια. Για να ξέρουµε τι λέµε και για να ξέρουµε και τι υποστηρίζουµε,
γιατί όλοι µας εδώ, όλοι µας εδώ, βάλαµε το ζήτηµα -µε την όποια διάσταση είχε ο καθένας- του προβληµατισµού του
µεταφερόµενου κύµατος, κι εγώ µίλησα για συνεργεία από πρωτεύουσες Νοµών και δεν το παίρνω πίσω, γιατί το βλέπω και
έχω την ανησυχία, αλλά κανένας µα κανένας δεν έθιξε το παραµικρό ζήτηµα απ’ τους αδερφούς γείτονες Περατιάς-ΠλαγιάςΑγίου Νικολάου και Βόνιτσας. Αυτό για να το ξεκαθαρίσουµε και να το σταµατήσουµε εδώ αυτό το πανηγυράκι που έχει
ξεκινήσει εδώ και µισή ωρίτσα, γιατί είναι άδικο και γι’ αυτούς που τα εκφέρουν αλλά και για όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της
Λευκάδας που ήταν απόλυτα ξεκάθαρο ως ανεξάρτητα τι τοποθέτηση έγινε. Ποτέ κανένας και το δηλώνω κατηγορηµατικά στο
φίλο Γιώργο, ποτέ κανένας σήµερα και τον «προκαλώ» να ακούσει -εντός εισαγωγικών τον προκαλώ, δεν είναι δουλειά µου να
προκαλώ κανέναν- το ηχητικό, και αν βρει µία παρέµβαση, µία τοποθέτηση ∆ηµοτικού Συµβούλου που να αναφέρεται ή να
δείχνει τους γείτονες, τα αδέρφια των όµορων χωριών µε το ∆ήµο Λευκάδας· να το καταθέσει. Ευχαριστώ.
Γληγόρης Χρ.: Ακούστηκε ∆ήµαρχε, ακούστηκε, πως δεν ακούστηκε;
∆ρακονταειδής: Τώρα, η πρόταση για να µην έρχονται οι εργαζόµενοι, ∆ήµαρχε, ποιος την έκανε, εγώ την έκανα;
∆ήµαρχος: Από ∆ηµοτικό Σύµβουλο µιλάω Χρήστο Γληγόρη, από ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
(…..ασαφής διάλογος.…)
Κωνσταντινίδη: ∆ήµαρχε, σε εσένα αναφέρονται πιστεύω, όχι σε ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
Πρόεδρος: Χρήστο, ηρεµήστε, µέχρι τώρα πήγαµε µία χαρά, ηρεµήστε λίγο για να τελειώσουµε.
∆ρακονταειδής: Ναι, αλλά αυτό που είπε ο ∆ήµαρχος, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι σωστά. Ο ∆ήµαρχος της Βόνιτσας αναφέρθηκε
στην πρόταση που έκανε ο ∆ήµαρχος της Λευκάδας εισηγητικά για το θέµα του να µην έρχονται οι εργαζόµενοι και οι
εργαζόµενοι αυτοί θα αφορούσαν και το Αγρίνιο που υπονοεί ευθέως -να το πω εγώ αφού δε θέλει να το πει ο ∆ήµαρχος- που
είναι η πρωτεύουσα, αλλά ταυτόχρονα εννοεί και τις άλλες περιοχές, δε θα απαγορευόταν µόνο στους Αγρινιώτες
εργαζόµενους, αλλά και στους Βονιτσάνους και στους Αγιο-Νικολιώτες. Αυτό είναι.
∆ήµαρχος: Κύριε ∆ρακονταειδή, δεν επιτρέπω σε κανέναν να ερµηνεύει τα λεγόµενά µου και ξέρετε πολύ καλά ότι και
συζητήσεις τις οποίες έχουµε κάνει και µαζί όπως και µε το Θοδωρή το Σολδάτο, όπως και µε τον Κώστα το Γληγόρη και µε
τους άλλους επικεφαλής, ότι πάντα έµπαιναν απ’ όλους µας, ότι θα πρέπει να βρεθεί φόρµουλα εξαίρεσης -αν και εφόσον
έµπαινε στην Κ.Υ.Α. η Λευκάδα- των ανθρώπων της Περατιάς-Πλαγιάς και του Αγίου Νικολάου και λέω και εσάς αν λέω αλήθεια
ή δε λέω σ’ αυτό το πράγµα.
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∆ρακονταειδής: Τώρα, κύριε ∆ήµαρχε, η τοποθέτησή σας ήταν καθαρή στο σηµερινό Συµβούλιο. ∆ε θέλω να πω τίποτ’ άλλο,
να προχωρήσει η συζήτηση.
Πρόεδρος: Να σταµατήσουµε εδώ. Κυρία Κατωπόδη, θέλετε να κάνετε µία παρέµβαση;
Κατωπόδη: Ναι. Θα ‘θελα ένα πράγµα µόνο να πω στον κύριο Γληγόρη, δε ξέρω αν ακούει, αν είναι στη συζήτηση ακόµα.
Πρόεδρος: ∆εν πειράζει, πείτε µας.
Κατωπόδη: Ωραία, εντάξει. Καταρχάς, θέλω να πω ότι εκτιµώ ειλικρινά την παρέµβασή σας και θεωρώ ότι ό,τι λέτε το λέτε γιατί
θέλετε να βοηθήσετε, κι εγώ είµαι ανοιχτή να ακούσω γιατί το επόµενο διάστηµα θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε πολύ
πρωτόγνωρες καταστάσεις και δεδοµένα που είναι γεγονός και ειπώθηκε απ’ όλους, ήδη αναφέρθηκα και αναγνώρισα την
πρόταση της κυρίας Ρεκατσίνα πριν απ’ την κρίση αυτή µε τον κορωνοϊό και την υιοθέτησα, κατά συνέπεια αυτό που θέλω να
πω είναι ότι είµαι ανοιχτή σε (…………….). Θα ήθελα να σας πω όµως και το επαναλαµβάνω (…) οι ανάγκες των ωφελούµενων
(………….) έχουµε πάρει και για µεγάλο διάστηµα µπροστά µας, κι εγώ δε θέλησα τις πρώτες µέρες που ξέσπασε αυτή η
κατάσταση που είναι καινούργια και προφανώς µας αφήνει πολλούς µουδιασµένους, να βγω και να ζητήσω απ’ τον κόσµο, απ’
την πρώτη στιγµή τη βοήθεια και την αλληλεγγύη. Προφανώς, στο επόµενο διάστηµα θα χρειαστεί και θα το κάνουµε, απλά
επαναλαµβάνω για µια ακόµα φορά ότι αυτή τη στιγµή καλύπτουµε µε επάρκεια και παραπάνω τους ωφελούµενους του
παντοπωλείου, κι εγώ επαναλαµβάνω για τελευταία φορά ότι είµαι θετική να ακούσω τις όποιες προτάσεις. Σας ευχαριστώ
πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κυρία Κατωπόδη. Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Οµιλητής: Με συγχωρείτε, (….) είναι πρωτεύουσα το Αγρίνιο;
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Να ολοκληρώσω κι εγώ τις τοποθετήσεις της παράταξής µας. Θέλω να επισηµάνω ξανά αυτά που νοµίζω κατά τη
γνώµη µου, κατά τη γνώµη µας, είναι τα βασικά που πρέπει να κρατήσει κυρίως ο κόσµος που µας ακούει, γιατί είναι και
γενικού περιεχοµένου η σηµερινή συζήτηση. Το γεγονός ότι και σ’ αυτές τις συνθήκες της πανδηµίας του κορωνοϊού εξελίσσεται
αυτό που λέµε «η σύγκρουση των δύο κόσµων», η σύγκρουση δηλαδή απ’ τη µία του κόσµου των εργαζοµένων και απ’ την
άλλη του κόσµου του κεφαλαίου που έχει στο πλευρό του την Κυβέρνηση και υπάρχει µία συζήτηση -έχει ανοιχτεί το τελευταίο
διάστηµα- ότι αυτή τη στιγµή δεν είναι ώρα για πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ να τονίσω το εξής: Ότι η πολιτική αντιπαράθεση
ακριβώς εκφράζει την ανάγκη που έχουν οι εργαζόµενοι µέσα απ’ τις διεκδικήσεις τους να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους στις
δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν τώρα, γιατί αυτοί τρώνε τη φωτιά πρώτα και κύρια, καθώς και σε συνθήκες που ειπώθηκαν
από πάρα πολλούς ∆ηµοτικούς Συµβούλους, τις πολύ δύσκολες και πολύ ζοφερές που διαγράφονται στην αντιµετώπιση του
οικονοµικού πλέον κοµµατιού αυτής της κρίσης.
Να τονίσω τα εξής: Για παράδειγµα, για να διαπιστώσουµε τη διαφορά πως αντιµετωπίζει ο ένας κόσµος και ο άλλος
τις επικίνδυνες καταστάσεις, τις υγειονοµικές, τις ιδιαίτερες. Για παράδειγµα, στο ζήτηµα των προσλήψεων η Κυβέρνηση ακόµα
κι αυτή τη στιγµή δε θέλει να κάνει µε τίποτα πίσω και να προσλάβει µόνιµο προσωπικό. Η πρώτη πρόσκληση που έκανε, µόλις
αναδείχθηκαν τα ζητήµατα της πανδηµίας, ήταν να γίνουν οι προσλήψεις τρίµηνες µε µπλοκάκι. Κάτω απ’ την πίεση επανέφερε
την προεκλογική της δέσµευση -εδώ και εννιά µήνες- για πρόσληψη µε διετείς συµβάσεις. Αυτές γίνονται µε το σταγονόµετρο
την ώρα που πρέπει να τρέξουν τα πράγµατα.
Υγειονοµικά µέτρα, ξεκινήσαµε από εκεί που οι γιατροί και οι νοσηλευτές έπρεπε να κυκλοφορούν ανάµεσα στα
κρούσµατα του κορωνοϊού µε στολή αστροναύτη και καταλήξαµε να δίνεται η οδηγία απ’ τον ΕΟ∆Υ που τελικά την πήρε πίσω,
να πλένουµε τα χέρια µας αν έρθουµε σε επαφή µε κρούσµα. Ζητάνε οι γιατροί και οι υγειονοµικοί επίταξη τώρα του ιδιωτικού
τοµέα της υγείας. Αντί γι’ αυτό η Κυβέρνηση για να περάσει την πολιτική της δίνει διπλάσιο το ενοίκιο για ένα κρεβάτι Μ.Ε.Θ. σε
σχέση µ’ αυτά που έδινε το προηγούµενο διάστηµα. Ο κόσµος έχει ανάγκη να µείνει στο σπίτι απ’ την άλλη. Η ∆.Ε.Η. τι κάνει;
Τρέχει να υλοποιήσει αποφάσεις για διακοπές ρευµάτων. Η Κυβέρνηση; Προσπαθεί να τις φτιάξει το προφίλ µε µία ψεύτικη
δωρεά όπως αυτή που συνέβη τις προηγούµενες µέρες όπου θα πληρώσουµε τη δωρεά της ∆.Ε.Η. στο σύνολο των
λογαριασµών του ρεύµατος. Πως βλέπει η Κυβέρνηση τα µέτρα περιορισµού; Ότι πέρα απ’ την απαραίτητη κοινωνική
αποστασιοποίηση η Κυβέρνηση βρήκε ευκαιρία µε τη δικαιολογία αυτή να βάλει λουκέτο σε όλους τους ελεγκτικούς
µηχανισµούς και µε την πρόσφατη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου να διευκολύνει την απαγόρευση της απεργίας και της
διεκδίκησης διευκολύνοντας και αίροντας τα όποια εµπόδια για την πολιτική επιστράτευση. Αντίστοιχα και στον ιδιωτικό τοµέα
έχει αθωωθεί πλήρως και δίνεται το ελεύθερο να επικρατεί σε πολλούς χώρους δουλειάς και εδώ υπάρχουν και επώνυµες
καταγγελίες για την εγκληµατική πρακτική της απόκρυψης κρουσµάτων για να µην πέσει ο αριθµός της παραγωγής. Είναι
δηλαδή οι δύο όψεις αυτό που λέµε, οι δύο κόσµοι, απ’ τη µία ο κόσµος των εργαζοµένων που πρέπει να αντισταθεί και σήµερα
πολύ περισσότερο και αύριο για να µπορέσει να επιβιώσει µπροστά σ’ αυτά που έρχονται και εδώ να πούµε ότι µία εθνική
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οµοψυχία η οποία θέλει να επιβάλλει φίµωτρο στους εργαζόµενους, οι εργαζόµενοι να µην την αποδεχθούν γιατί θα είναι η
ταφόπλακά τους. Εµείς έχουµε καταθέσει ήδη και έχουµε δηµοσιοποιήσει κιόλας τη δέσµη µέτρων που κατά τη γνώµη µας
ανταποκρίνεται κατά κάποιο τρόπο στις ανάγκες, θα τα πούµε πιο λεπτοµερώς τη ∆ευτέρα, το ζουµί της υπόθεσης είναι ότι
χωρίς χρήµατα απ’ την Κυβέρνηση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ούτε το ελάχιστο απ’ αυτά που έχει ανάγκη ο κόσµος να δει ως
ανταπόκριση απ’ τους ∆ήµους, νοµίζουµε εκεί πρέπει να ρίξουµε το βάρος και ο ∆ήµος να εξειδικεύσει µία τέτοια πολιτική
παράλληλα απαιτώντας και την αντίστοιχη χρηµατοδότηση, φυσικά όχι µόνος του, µαζί µε το σύνολο των ∆ήµων σε όλη την
Ελλάδα, αλλά περισσότερα γι’ αυτά τα ζητήµατα εξειδίκευσης µέτρων θα τα πούµε τη ∆ευτέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε πολύ κύριε Βερροιώτη. Ο κύριος Ζαβιτσάνος; ∆εν υπάρχει. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο για να
κλείσει το θέµα.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, δε θέλω να µεµψιµοιρήσω, αλλά θεωρώ ότι όλοι έχουν αντιληφθεί -ασχέτως τα λεγόµενα- ότι ο
κάθε ∆ήµος µέσα στις ιδιαίτερες αυτές συγκυρίες και µε την υποστελέχωση λόγω της χρήσης των συγκεκριµένων αυτών αδειών
συν επίσης των οδηγιών να µην υπάρχει συγχρωτισµός για ευνόητους λόγους µέσα στα γραφεία των ∆ήµων, ότι δε δουλεύει
και ρολόι όπως δούλευε πριν απ’ την κρίση αυτή, όταν µέσα στο ∆ήµο είναι περίπου το 60% -ίσως και λιγότερο- σε ηµερήσια
βάση· είναι αυτονόητο ότι δεν µπορεί να έχει τους ρυθµούς µε τους οποίους δούλευε προ αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης.
Αυτό το «πρωτόγνωρης» το λέω για κάποιους οι οποίοι το παραβλέπουν. Από εκεί και µετά εκείνο το οποίο είναι το πολύ
σηµαντικό, ο δηµότης να εισπράττει και ψυχολογικά αλλά και στην πράξη ότι ο ∆ήµος, ο εγγύτερος θεσµός στο δηµότη είναι
δίπλα του και η εικόνα η οποία τουλάχιστον οι περισσότεροι -αν όχι όλοι- έχουµε είναι ότι ο ∆ήµος Λευκάδας στέκεται στο µέτρο
των δυνατοτήτων του σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθµό και προσπαθεί µε κάθε µέσο το οποίο έχει να διευρύνει τους
ωφελούµενους για να µειώσει τις επιπτώσεις αυτής της πανδηµίας. Προφανώς και κανένας δεν είπε ότι όλα γίνανε στην
εντέλεια, δε θα µπορούσε και κανένας ∆ήµος δεν µπορεί να το ισχυριστεί αυτό όταν οι καταστάσεις είναι τόσο ρευστές, όταν τα
δεδοµένα που έχουµε, όταν οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου που οφείλουµε να υιοθετήσουµε, να εφαρµόσουµε έρχονται
κάθε τρεις-τέσσερις µέρες· αντιλαµβάνεστε ότι ζούµε εδώ στο ∆ήµο καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολα διαχειρίσιµες. Αν για
κάποιους καθήµενοι στον καναπέ ψάχνουν εύκολα συµπεράσµατα και αβίαστα µπορούν να προτείνουν το οτιδήποτε ή το πως
θα γινόταν καλύτερο· λαµβάνουµε εµείς υπόψιν θετικές προσεγγίσεις στα διάφορα ζητήµατα, αλλά θα πω ότι όλοι µας εδώ
είµαστε µάχιµοι και το αποδεικνύουµε µέρα µε την ηµέρα. Προφανώς δε µένουµε σ’ αυτά, προφανώς και οποιαδήποτε
καλοπροαίρετη πρόταση όχι µόνο θα επεξεργάζεται και θα υλοποιείται, κάτι το οποίο έχει γίνει και θα γίνει και στο εγγύς µέλλον,
αλλά θα αναγνωρίζεται και ποιος έχει συµβάλλει σ’ αυτή την πρόταση, αλλά τονίζω καλοπροαίρετα.
Τώρα, θεωρώ ότι υπάρχει µία συναντίληψη από οποιαδήποτε πολιτική σκοπιά και αν το δει κάποιος για την έµπρακτη
και ηθική -θα πω- στήριξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας και η έµπρακτη όσον αφορά το ∆ήµο είναι στο επίπεδο σε πρώτη
φάση του υγειονοµικού υλικού, µάλλον αρχικά ήταν µε την άµεση διάθεση της αίθουσας για να υπάρχει ένας ασφαλής χώρος
αιµοδοσίας· που όπως σας είπα πάει πάρα πολύ καλά, είναι ενθουσιασµένοι οι γιατροί και όλο το προσωπικό εκεί µε τις φιάλες
που έχουν συλλεχθεί, όπως επίσης µε την υποστήριξη και µε τις µάσκες τις οποίες θα δοθούν τις επόµενες µέρες και
απολυµάνσεις οι οποίες έχουν ζητηθεί και όχι µόνο που γίνονται, αλλά θεωρώ ότι όλοι µας -αν µπορώ να βγάλω κάποια
συµπεράσµατα- τονίζω ανεξαρτήτως πολιτικής προσέγγισης αναγνωρίζουν τη µεγάλη συµβολή -και πρέπει να το τονίσουµε
αυτό- του δηµόσιου τοµέα της υγείας. Αν -σας το λέω και πάλι- τη ∆ευτέρα κριθεί αναγκαίο -θα το µιλήσω µε τους επικεφαλήςνα υπάρχει και κάποια απόφαση, ας είναι και προ ηµερησίας ή κάποια ανακοίνωση προς αυτή την κατεύθυνση, σαν ∆ηµοτικό
Συµβούλιο εδώ είµαστε να το δούµε.
Τώρα, όσον αφορά τα µέτρα και τις πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν παρθεί και θα παρθούν τις αµέσως επόµενες
ηµέρες και ενόψει του Πάσχα· θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν τέτοιο αποτέλεσµα έτσι ώστε να µη µείνει κανένας
συµπολίτης µας που θα λάβει τουλάχιστον γνώση ο ∆ήµος και γι’ αυτό προσπαθούµε αυτές τις µέρες να επεκτείνουµε και να
εντείνουµε τα µέσα µέσω των επικοινωνίας τα µηνύµατα που θέλουµε, γιατί είναι ιερές, είναι άγιες µέρες και πρέπει όντως όλοι
µας να σταθούµε σε οποιονδήποτε δηµότη έχει ανάγκη, πέραν απ’ τους ωφελούµενους, τους τακτικούς.
Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο -επειδή έγινε µεγάλη κουβέντα- θεωρώ ότι όλοι αποδέχονται και µία έξτρα
κίνηση προς την πλευρά των supermarkets, των υπεραγορών τα οποία είναι και απ’ τα λίγα καταστήµατα τα οποία δουλεύουν
αυτές τις µέρες εξ αντικειµένου, θετικό αποτέλεσµα, θετικό πρόσηµο θα έχει, ξέχωρα απ’ την πάγια και σταθερή συνδροµή στο
κοινωνικό παντοπωλείο και ήδη σας λέω ότι υπάρχουν ανταποκρίσεις και είµαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και στο µέλλον, το
εγγύς µέλλον, τις επόµενες ηµέρες.
Όσον αφορά τη θέση και τη στάση του ∆ηµάρχου, κύριε Γληγόρη, προφανώς και είναι αρµόδιες Υπηρεσίες να
χειριστούν τα διάφορα ζητήµατα, αλλά στις δύσκολες και πρωτοφανείς αυτές στιγµές όλος ο κόσµος, όλοι οι δηµότες θέλουν να
αισθάνονται και το ∆ήµαρχο και τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τους Αντιδηµάρχους και όλο το προσωπικό του
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∆ήµου δίπλα τους. Άρα, µη σας παραξενεύει ότι αφιέρωσα µία ώρα να σηκώσω το τηλέφωνο και να µιλήσουµε µε τους
∆ιευθυντές των σχολείων, προφανώς έχουν µιλήσει και άνθρωποι απ’ τη Σχολική Επιτροπή και η αρµόδια Αντιδήµαρχος και όχι
µόνο. ∆ε θα εµείνω περισσότερο για το αν αυτή η συνεδρίαση θα µπορούσε να έχει γίνει και δέκα µέρες νωρίτερα ή και
δεκαπέντε µέρες νωρίτερα. Εντάξει, νοµίζω ότι ο κόσµος έβγαλε τα συµπεράσµατά του, εγώ δεν είχα το παραµικρό ζήτηµα,
αλλά όταν απευθυνόµαστε σε κάποιους ανθρώπους και βλέπαµε τη δυσκολία, συν τη µία εφαρµογή του «e-presence» το οποίο
ήταν µη λειτουργικό τουλάχιστον για την πλειονότητα των ανθρώπων, νοµίζω ότι δε χάσαµε τίποτα απ’ το ό,τι τη συνεδρίαση
αυτή την οποία όπως ξεκαθάρισα στον κύριο ∆ρακονταειδή στη σύσκεψη των επικεφαλής, ότι ήταν και στις προθέσεις µου να
γίνει, εντάξει; Νοµίζω ότι αδικούµε και τη συζήτηση να καθόµαστε να λέµε: «Αν έγινε σήµερα ή αν έγινε πριν από µία
εβδοµάδα.» ∆ε νοµίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιµένει ο κόσµος της Λευκάδας να ακούσει µέσα σ’ αυτή την τρικυµία που
έχουµε όλοι πέσει. Θεωρώ ότι εξήχθησαν κάποια συµπεράσµατα και κάποιες προτάσεις οι οποίες -όπως σας είπα- προφανώς
και θα τις λάβει υπόψιν και ο ∆ήµος κι εγώ προσωπικά, είναι σίγουρο ότι δε σταθήκαµε σήµερα, θα σταθούµε σε ένα
µεγαλύτερο ποσοστό τη ∆ευτέρα, στα οικονοµικά τα µέτρα και πολύ περισσότερο το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα για την
επόµενη µέρα, γιατί αν -πρώτα ο Θεός- δεν έχουµε απώλειες, κάτι το οποίο το εύχοµαι για όλους τους Έλληνες, για όλη την
ανθρωπότητα, ασχέτως αν ξέρουµε ότι δε θα γίνει έτσι, δε θρηνήσουµε κάποια απώλεια ανθρώπινης ζωής, το δεύτερο στάδιο
είναι τα ψυχολογικά ζητήµατα τα οποία θα προκύψουν απ’ όλο αυτό τον εγκλεισµό και τη βίαιη προσαρµογή µας στα αναγκαία κατά την άποψή µου- µέτρα που πήρε έγκαιρα η πολιτεία για να µη θρηνήσουµε ακόµα περισσότερα θύµατα, περισσότερες
απώλειες ζωών. Το επόµενο, πέραν απ’ τη φυσική επιβίωση λοιπόν είναι η οικονοµική επιβίωση και των δηµοτών αλλά και του
∆ήµου του ίδιου. Θα κάνουµε πολύ πιο αναλυτική συζήτηση τη ∆ευτέρα, αλλά θα παρακαλούσα όµως να µην επιδοθούµε σε
έναν πλεονασµό, σε µία πλειοδοσία προτάσεων αλλά να είναι ρεαλιστικές λίγο-πολύ έχουµε ανταλλάξει απόψεις, αλλά
προκειµένου και η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία ήταν συγκεκριµένη, να δούµε πως µπορεί να εµπλουτιστεί αν
το επιτρέπουν και τα οικονοµικά του ∆ήµου, γιατί είναι πολύ εύκολο µη κοστολογηµένες προτάσεις να κατατίθενται, προφανώς
και ακούγονται καλά στ’ αφτιά όλων µας, αλλά µην παραβλέπουµε το ζήτηµα του πως αυτά τα µέτρα οικονοµικά θα καλυφθούν.
Αυτό το λέω και σαν παράκληση, όποιος καταθέσει τη ∆ευτέρα να είναι και κοστολογηµένη. Εγώ τα στοιχεία αυτά που θα φέρω
τη ∆ευτέρα προφανώς και θα έχουν πραγµατικά στοιχεία, όπως επίσης για να βάλω µία πινελιά, ότι και στη συζήτηση µε την
κυρία Κράτσα και µε την Κ.Ε.∆.Ε. αλλά και µε το υπουργείο, µε µία επικείµενη τηλεδιάσκεψη που θα γίνει µε τους επικεφαλής,
µε τους ∆ηµάρχους πρωτευουσών-νοµών των Ιονίων, µε τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα πάµε προετοιµασµένοι γιατί εκείνο το
οποίο µπορώ να σας µεταφέρω -θα τα πούµε και τη ∆ευτέρα άλλωστε- είναι ότι το υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα µε τα
λεγόµενα αρµοδίων προσώπων, αρµοδίων φορέων, ότι θα καλύψει, θα στηρίξει τους ∆ήµους αρκεί να είναι µετρηµένες οι
επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης. Βέβαια, µπαίνει πάντα το ζήτηµα το πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το πόσο
θα επηρεάσει τον κάθε ∆ήµο.
Κλείνοντας, θα πω για να το φέρουµε και το κλίµα εκεί όπου το ξεκινήσαµε, θέλω να κάνω µία τελευταία αναφορά στο
µέτρο τουλάχιστον που αφορά εµένα, γιατί δε θέλω να θεωρηθεί ότι ερµηνεύω εγώ άλλους. Στο βαθµό που αφορά εµένα έχω
καταστήσει σαφέστατο ότι σε κάθε µου δηµόσια δήλωση -γιατί διέβλεπα ότι µπορεί να υπήρχε αυτή η παρερµηνεία- ουδέποτε και δεν ήταν εµένα το ζήτηµά µου αυτό και το τόνισα, το τονίζω και το ξαναλέω και πάλι σε όλες µου τις δηµόσιες τοποθετήσεις
και νοµίζω ότι ξέρω πολύ καλά τι λέω- ο προβληµατισµός µου ο οποίος υπάρχει και τώρα που µιλάµε, θα υπάρχει και αύριο, θα
υπάρχει και µεθαύριο και πιστεύω ότι όλοι µας έχουµε αυτό τον προβληµατισµό, ότι δεν αφορούσε ανθρώπους µε τους οποίους
είµαστε ένα, ανθρώπους τους οποίους διαχρονικά έχουµε αναπτύξει πάρα πολλούς δεσµούς σε πάρα πολλά επίπεδα, σε πάρα
πολλούς παράγοντες, αυτό θέλω να το καταστήσω σαφές και για όσους δε γνωρίζουν η ρίζα του πατέρα µου είναι απ’ τη
Ζαβέρδα, έτσι; Ένας λόγος παραπάνω. Ότι όµως καταθέτω τον προβληµατισµό µου και αν και εφόσον υπήρχε οµοφωνία ή
συντριπτική πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να υπαχθεί η Λευκάδα στη Κ.Υ.Α. των νησιών δεν το παίρνω πίσω,
είναι µία θέση δική µου η οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε η πολιτεία να την είχε λάβει, προφανώς λαµβάνοντας υπόψιν και τις
ειδικές παραµέτρους λόγω αυτής της ώσµωσης και της γειτνίασης η οποία υπάρχει µε τον όµορο ∆ήµο και συνεργάτη ∆ήµο του
Ακτίου-Βόνιτσας.
Κλείνω λοιπόν το ζήτηµα αυτό και νοµίζω ότι από κανένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο δεν έγινε η παραµικρή νύξη, η
παραµικρή αναφορά, γιατί το µόνο το οποίο δε θέλω να βγει είναι λάθος συµπέρασµα µε το τι ακριβώς, σε τι εγώ αναφερόµουν,
αλλά και σε δηµόσιες τοποθετήσεις όλων των ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Σας ευχαριστώ απ’ τη µεριά µου για τη συµµετοχή σας και από δω και πέρα προφανώς, αφού λύθηκε το ζήτηµα το
τεχνικό, για να µην µπαίνει και ο φίλος Κώστας Γληγόρης και µετράει πόσες µέρες έχουµε να κάνουµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο·
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φίλε Γληγόρη Κώστα, θα κάνουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο όποτε επιβάλλεται, όποτε πρέπει, έτσι; Αυτό ήθελα να πω εγώ, σας
ευχαριστώ για τη συµµετοχή, τη ∆ευτέρα στις 17:00 (η ώρα) είναι το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ευχαριστώ.»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 55/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

47

