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κ. Πρόεδρε,
Παρακαλϊ όπωσ αναγνϊςετε και καταγράψετε ςτα πρακτικά τθν επιςτολι μου που
αναφζρεται ςτα ακόλουκα ςοβαρά κζματα:
Καταρχιν, ξεκινϊντασ ωσ αγροτόπαιδο από το Βαςιλικό Ηακφνκου από μια οικογζνεια με
αρχζσ και με τθν βοικεια των γονζων μου, ειςιλκα ςτθν τρατιωτικι χολι Ευελπίδων και
ςε όλθ μου τθν καριζρα τιμικθκα και παραςθμοφορικθκα για τθν εργατικότθτά, τθν
εντιμότθτα και για όλα τα θκικά μου προςόντα που κα πρζπει να κοςμοφν κάκε άνκρωπο,
με αποτζλεςμα να φτάςω ςτα ανϊτατα αξιϊματα τθσ ιεραρχίασ του τρατοφ. Απόφοιτοσ
τεςςάρων(4) Ανωτάτων χολϊν, διακρίκθκα για τθν επαγγελματικι μου καταξίωςθ .
Σιμικθκα από το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, τθν θγεςία του τρατοφ και τισ τοπικζσ
κοινωνίεσ που υπθρζτθςα, για το κοινωνικό μου ζργο και τθν προςφορά μου ςε κάκε
Ηακυνκινό αλλά και ςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ που είχα τθν τιμι να υπθρετιςω.
Θ αγάπθ μου για τθν Ηάκυνκο και θ προςφορά μου ςτουσ Ηακυνκινοφσ ιταν πάντα
ανιδιοτελισ, γι αυτό όςεσ φορζσ εκτζκθκα για να υπθρετιςω τον τόπο μου, οι Ηακυνκινοί
με τίμθςαν πάντα ωσ πρϊτο ςτισ προτιμιςεισ τουσ .
Εκλζχκθκα Διμαρχοσ και ανζλαβα κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2014. Από τθν πρϊτθ
ςτιγμι βρζκθκα αντιμζτωποσ με τα απορρίμματα και τα ογκϊδθ ςτουσ δρόμουσ , με
κλειςτό το μοναδικό υπάρχοντα ΧΤΣΑ χωρίσ εναλλακτικι λφςθ, ενϊ το κζμα του χϊρου ςτθ
κζςθ Λίβα ευρίςκεντο ςε εκκρεμότθτα ςτο υμβοφλιο Επικρατείασ.
Σα απορρίμματα και τα ογκϊδθ παράγονται κάκε μζρα , ειδικά με αφορμι τθν αλματϊδθ
αφξθςθ του τουριςμοφ ςτθν Ηάκυνκο, κατά 40% και ζφταςε να αγγίηουν τουσ 200 τόνουσ
θμερθςίωσ. ε ςφςκεψθ ςτα αρμόδια Τπουργεία μαηί με τον κ. Περιφερειάρχθ Ιονίων
Νιςων παραδϊςαμε το χζδιο τθσ Ενδιάμεςθσ Λφςθσ για τθ διαχείριςθ απορριμμάτων και

χρθματοδοτθκικαμε ςτισ 31/12/2014 με 2,5εκατ.απο Δθμόςιεσ Επενδφςεισ. Για το ςχζδιο
αυτό βραβευκικαμε από ειδικοφσ επιςτιμονεσ υπό τθν αιγίδα τθσ ΚΕΔΕ.
Δυςτυχϊσ θ οικονομικι κρίςθ ς τθν Ελλάδα, ο κίνδυνοσ να χακοφν όλα τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα ,οι διαπραγματεφςεισ του 2015 και χωρίσ καμιά βοικεια από τθν Κυβζρνθςθ
για αναςτολι λειτουργίασ του ΧΤΣΑ κοποφ ζωσ τθν εξεφρεςθ λφςθσ ςε άλλο χϊρο,
ςφμφωνα με εγκεκριμζνθ περιβαλλοντικι μελζτθ, μασ οδιγθςε ςε αδιζξοδο και μείναμε με
τα ςκουπίδια ςτουσ δρόμουσ , εισ βάροσ τθσ υγείασ των ςυμπολιτϊν μασ αλλά και του
Περιβάλλοντοσ.
Μείναμε κατά τθν διάρκεια του φαινομζνου των πλθμμυρϊν το 2016, με 6 χιλ. τόνουσ
απορρίμματα ςτουσ δρόμουσ, με όλεσ τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ. Σα καταφζραμε χάρθ ςτισ
υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ ,μζρα και νφχτα, να κακαρίςουμε τθ Ηάκυνκο και να
παλεφουμε ςυνζχεια με κάκε τρόπο και μζςο να κρατιςουμε ςε ανεκτά επίπεδα
κακαριότθτασ το νθςί μασ, όταν ςε άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ αντιμετϊπιηαν και ςυνεχίηουν
ζωσ και ςιμερα παρόμοια προβλιματα.
υντάξαμε ςφμφωνα με τον εκνικό ςχεδιαςμό το Σοπικό χζδιο Διαχείριςθσ απορριμμάτων
και με τθν ζναρξθ του ΕΠΑ 2014-2020 και χάρθ ςτθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ του
Περιφερειάρχθ Ιονίων Νιςων κ.Θεόδωρου Γαλιατςάτου, ο οποίοσ με ζγγραφό του
διαβεβαίωνε το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ ότι το εν λόγω Σοπικό χζδιο Ηακφνκου είναι
ςφμφωνο με τον Περιφερειακό χεδιαςμό, υπζγραψε τθν ςφμβαςθ του Σεχνικοφ
υμβοφλου, ςτον αναδειχκζντα με διεκνι διαγωνιςμό από τθν προθγοφμενθ
Περιφερειακι Διοίκθςθ κ.πφρου, για ςφνταξθ προμελετϊν ζργων καταςκευισ
εργοςταςίου ΧΤΣΤ ςτθν κζςθ «Λίβα».
Οι προμελζτεσ αυτζσ εγκρίκθκαν από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και εντάχκθκε ςε
χρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα ο Διμοσ Ηακφνκου –ΦοΔΑ πρϊτοσ μεταξφ άλλων
τεςςάρων(4) Διμων τθσ Ελλάδοσ, με 18 εκ. ευρϊ και ςυνολικά 26,6 εκ. ευρϊ για ςυνωδά
ζργα.
Μετά τθν ζνταξι μασ άρχιςε ο αγϊνασ δρόμου για τθν ςφνταξθ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ των
ζργων και τθν ζγκριςθ, τθν οποία πιραμε πριν λίγεσ θμζρεσ από το Τπουργείο
Περιβάλλοντοσ για τθν δθμοπράτθςθ των ζργων.
χετικά με τον θλεκτροφωτιςμό, όλοι μασ οι ςυμπολίτεσ και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων
υπζφεραν από τθν ζλλειψθ φωτιςμοφ ςε όλθ τθν Ηάκυνκο, τόςο από αφερζγγυουσ
προμθκευτζσ που αναδεικνφονταν με θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ, όςο και από τθν
ζλλειψθ προςωπικοφ και μζςων(2 θλεκτρολόγοι και 1 καλακοφόρο για όλθ τθ Ηάκυνκο)
και ςπαταλιόντουςαν χριματα χωρίσ αποτζλεςμα.
Αναηθτιςαμε λφςθ παίρνοντασ παράδειγμα άλλουσ Διμουσ που ζχουν επιλφςει οριςτικά
τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των περιοχϊν ευκφνθσ τουσ.
Ειδικοί επιςτιμονεσ ςυνζταξαν τθ μελζτθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του θλεκτροφωτιςμοφ
τθσ Ηακφνκου οποφ αναδείχκθκε διεκνισ εταιρεία κατόπιν διεκνοφσ διαγωνιςμοφ και
ζλαβε ζγκριςθ τθσ ςφμβαςθσ από το Ελεγκτικό υνζδριο. Θ διεκνισ εταιρεία ζχει ιδθ
αρχίςει το ζργο τθσ εδϊ και περίπου 3 μινεσ , με αποτζλεςμα όλοι οι ςυμπολίτεσ μασ να
μασ δίνουν ςυγχαρθτιρια, διότι επιτζλουσ είδαν φωσ.

χετικά με τα φαγεία από το 2006 προςωπικά αςχολοφμενοσ με το κζμα για τον
πρωτογενι τομζα του νθςιοφ μασ ,είχα υποβάλλει ςτον τότε Διμαρχο και Νομάρχθ
πρωτότυπθ Μελζτθ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ για 2 γραμμζσ παραγωγισ,
προχπολογιςμοφ 1,5 εκ. ευρϊ και εκκρεμοφςε θ αδειοδότθςθ του νζου χϊρου, θ οποία ζωσ
ςιμερα δεν ζγινε ποτζ. Σο 2007 με προςωπικι απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ κ.Κοντοφ άνοιξαν τα φαγεία ενϊ με τθν ζναρξθ τθσ δικισ μασ κθτεία
(01/09/2014)τα βρικαμε και πάλι κλειςτά και από τθν θμζρα αυτι ςε ςυνεργαςία με το
Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τον Νομοκτθνίατρο Ηακφνκου, ςυντάχκθκε Μελζτθ
προχπολογιςμοφ 142.000,00 ευρϊ από Δθμόςιεσ Επενδφςεισ και 15.000,00 ευρϊ από
πόρουσ του Διμου για τθν ενδιάμεςθ λφςθ λειτουργίασ των φαγείων μζχρι τθν οριςτικι
λφςθ του εν λόγω ηθτιματοσ.
Μετά το αποτζλεςμα των εκλογϊν ςτισ 26/05/2019 και τθσ εκλογισ του κ.Αρετάκθ Νικιτα
ωσ Δθμάρχου Ηακφνκου, ζκρινα ςκόπιμο ωσ απερχόμενοσ Διμαρχοσ άμεςα και χωρίσ να
περιμζνω το τελευταίο 10ιμερο, παρουςία των μζςω ενθμζρωςθσ και ζκανα μια πλιρθ
ενθμζρωςθ γραπτι και προφορικι για όλεσ τισ δομζσ και δραςτθριότθτεσ του Διμου μασ
και παρζδωςα πλιρθ ανάλυςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου από το 2014 ζωσ
και ςιμερα, αφινοντασ Σαμειακό υπόλοιπο πάνω από 5 εκ. ευρϊ και τθν μιςκοδοςία των
υπαλλιλων όπωσ προβλζπεται από τον Νόμο.
Σον προςφϊνθςα ωσ ζντιμο Σεχνοκράτθ που κα βάλει και αυτόσ το λικαράκι του για το
καλό τθσ Ηακφνκου και κυρίωσ ςτα κζματα Τποδομϊν όπωσ διαχείριςθ απορριμμάτων,
αποχετευτικά ζργα , φδρευςθ, αποχζτευςθ κ.α. ελπίηοντασ ότι μετά τθν ανάκαμψθ τθσ
οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ Ελλάδασ να ζχει πιο εφκολο πεδίο δράςεων για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςοβαρϊν κεμάτων, δεδομζνου οτι θ νζα Κυβζρνθςθ με το νζο Νόμο
ενιςχφει τθν εξουςία των Δθμάρχων με ςκοπό να επιτελζςουν ευκολότερα το ζργο τουσ.
Αιςκάνομαι πικρία διότι κα ζπρεπε ο κ.Αρετάκθσ να ζχει καταλάβει ωσ Ηακυνκινόσ, το
μεγάλο ζργο με τισ χειρότερεσ ςυνκικεσ που υλοποιιςαμε και ζχουμε ςχεδιάςει ςφμφωνα
με το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, να ζχει διαβάςει το βιογραφικό του Παφλου Κολοκοτςά και
να περιμζνει να αναλάβει τα κακικοντα του.
Αντί αυτοφ προςπακεί με παπαγαλάκια και απαράδεκτεσ επιςτολζσ να εκβιάηει δθμοτικοφσ
ςυμβοφλουσ και να μιλάει με φράςεισ όπωσ θ «κομπίνα ζχει γίνει επιςτιμθ» και «δεν
μπορεί ο κακζνασ να κάνει πλιάτςικο εισ βάροσ του Διμου», κακϊσ επίςθσ να απειλεί
υπαλλιλουσ για να μθν υπογράψουν για το κζμα των φαγείων και τθν ανάκεςι τθσ
αποκομιδισ των απορριμμάτων ςε ιδιϊτθ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι είναι θ πρϊτθ φορά
που υπάρχει λφςθ και χϊροσ για τθν διαχείριςθ των ογκωδϊν με τθν ιδιωτικι
εταιρεία(ΑΝΑΚΕΜ) που δραςτθριοποιείται ςτθ Ηάκυνκο αλλά και με τισ παρεμβάςεισ τθσ
Ελλθνικισ Εταιρείασ Ανακφκλωςθσ για το ηιτθμα διαχείριςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν .
Θ κατάςταςθ ςτο χϊρο διαχείριςθσ απορριμμάτων είναι πραγματικά απογοθτευτικι και για
το κζμα αυτό ζχουν ςταλεί επανθλλειμζνωσ ζγγραφα και οδθγίεσ μου ςτθν Διοίκθςθ του
ΦοΔΑ.
Εφχομαι ςτο νζο Διμαρχο κ.Αρετάκθ «ΚΑΛΘ ΕΠΙΣΤΧΙΑ» ο οποίοσ ξεκινά τθ κθτεία του με
δρομολογθμζνα και πολλά δθμοπρατθμζνα ζργα, αλλά και με τισ καλφτερεσ ςυνκικεσ που
επικρατοφν ςτθν Ελλάδα τθν παροφςα φάςθ φςτερα από τθ λαίλαπα τθσ οικονομικισ

κρίςθσ και ζχοντασ ωσ προίκα 20 νζουσ μόνιμουσ υπάλλθλουσ ςτο ΦοΔΑ για να κάνει
καλφτερα τθ δουλειά του, τουσ οποίουσ εγϊ ςτερικθκα.
Εφχομαι να μθ απενταχκεί το ζργο ςτο Λίβα και γίνουμε δυςτυχϊσ Κζρκυρα και ςθμειωτζον
ότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν χρθματοδοτεί ζργα διαχείριςθσ απορριμμάτων και υγρϊν
αποβλιτων μετά το 2022.
Δεν δζχομαι ωσ Διμαρχοσ προςβολζσ διότι κατά τθν κθτεία μου όλοι οι Ηακυνκινοί
γνωρίηουν τον αγϊνα μου και φεφγω φτωχότεροσ από το Διμο, διότι και τον μιςκό μου τον
ζδινα ςε αναξιοπακοφντεσ ςυμπατριϊτεσ μου που είχαν ανάγκθ.
Ωσ επιςτζγαςμα αφινω μια υπζροχθ Πλατεία, τον αγωγό φδρευςθσ με τον οποίο λφκθκε
το πρόβλθμα του νεροφ κατά 70%, το φωταγωγθμζνο Ενετικό κάςτρο , τθν Πλατεία Αγίου
Μάρκου, το κζατρο το οποίο ολοκλθρϊκθκε επιτζλουσ μετά από 11 χρόνια, ακλθτικά ζργα
και κοινωνικζσ δομζσ όπωσ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΑΠΘ.
Σζλοσ εφχομαι κανζνασ αιρετόσ ςτθν Ελλάδα να μθν περάςει αυτά που πζραςα εγϊ ςτα
πζντε ζτθ τθσ κθτείασ μου ωσ Διμαρχοσ Ηακφνκου.
Αποχωρϊ οικειοκελϊσ με ψθλά το κεφάλι ωσ ζπραξα ςε όλθ μου τθ ηωι.
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