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Το ΔΣ του Ε.Κ.Κ-Ι καταγγέλλει ότι πέντε χρόνια από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς και τέσσερα απ

Είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

•Από τα 222 σημεία του συνολικού οδικού δικτύου που έχουν πάθει ζημιές, μόνο για τα 60 περίπου έ

επικινδυνότητα υπάρχει στο οδικό δίκτυο Αργοστόλι – Ληξούρι στην «Κριτονού» όπου
φορτηγά και μεγάλα οχήματα επικρέμονται στην κυριολεξία στο σαθρό έδαφος των
κατακρημνισμένων τοιχίων, ακόμη και έξω από την οριοθέτηση ασφαλείας.

•Τα μέτρα για τους άστεγους και τους σεισμόπληκτους τελείωσαν (πχ επίδομα ενοικίου και
οι διευκολύνσεις για τον ΕΝΦΙΑ).

•Οι εργατικές κατοικίες στην Παλική που κάτω από τον διεκδικητικό αγώνα του λαϊκού
κινήματος και των πρωτοβουλιών του ΕΚ. Κ-Ι, κατορθώθηκε να εκδοθεί ειδικό ΦΕΚ για την
επανακατασκευή τους με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, περιμένουν ακόμη την
κατεδάφιση!!! Κυβέρνηση- Περιφέρεια και Δήμος με διάφορα διαδικαστικά προσχήματα δεν
έχουν ακουμπήσει καν ούτε τα διαδικαστικά ζητήματα που απαιτούνται για την
δρομολόγηση των έργων ενώ συνεχίζει καταβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ.

•Από τα έξι σχολικά κτίρια στην Παλική, τα πέντε (γυμνάσιο-λύκειο Ληξουρίου, γυμνάσιο
Αγ.Θέκλης, μηχανουργείο ΕΠΑΛ, 2ο Δημοτικό), εξακολουθούν πέντε χρόνια τώρα να είναι
τσακισμένα, ενώ τα δύο από αυτά βρίσκονται ολοσχερώς στα προκάτ (2ο Δημοτικό και
ΓΕΛ), εκτεθειμένα σε ιδιαίτερα δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες. Το κτίριο του
Γυμνάσιου της Αγίας Θέκλης βρίσκεται υπό λεηλασία και κατάρρευση, ενώ σαν σχολείο
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στεγάζεται στο μικρό εγκατελειμένο και ακατάλληλο Κοινοτικό Γραφείο του Σχοινιά.

•Στα δημόσια κτίρια (Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη, Δημ. Θέατρο Ληξουρίου, Παλιό Δημαρχείο
κ.α.) δεν έχει δρομολογηθεί καμιά επισκευή . Επίσης ανάλογα προβλήματα υπάρχουν σε όλη
την Κεφαλονιά πχ μη αποκατάσταση σε Γ. Ν. Νοσοκομείο Αργοστολίου, σε αρχαιολογικό
μουσείο, ακαταλληλότητα κερκίδων - γηπέδου σε Αργοστόλι και κερκίδων σε Κεραμειές,
εκκρεμότητες σε νέο γηροκομείο, μη αποκατάσταση με κρατική ευθύνη των διατηρητέων
κτιρίων και των οικιακών δεξαμενών που επλήγησαν σε Βόρεια Κεφαλονιά και Ιθάκη κοκ.

•Το γραφείο του ΤΑΣ που συστάθηκε στο Ληξούρι, αμέσως μετά τους σεισμούς, έχει ακόμη
σοβαρά προβλήματα λειτουργίας με μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των
σεισμοπλήκτων λόγω έλλειψης προσωπικού .

•Τα χρήματα των κωδικών που αφορούσαν δράσεις για την αποκατάσταση των ζημιών
δεσμεύτηκαν από την κυβέρνηση για να δοθούν στους δανειστές ενώ και αυτή ακόμη η
καθυστερημένη και περιορισμένη ανταπόκριση της ΕΕ στα αιτήματα για χρηματοδότηση
από το αρμόδιο ταμείο, παρακρατήθηκε από την κυβέρνηση έναντι των καταβεβλημένων
δαπανών από το κράτος!!!

Η λίστα των προβλημάτων δεν έχει τελειωμό.

Τα παραπάνω προβλήματα αποδεικνύουν ότι στα χρόνια αυτά με τη συμβολή των
κυβερνήσεων αλλά και της Τοπικής Διοίκησης (Δήμος και Περιφέρεια) επικράτησε η
πολιτική της ΕΕ που τσακίζει τις λαϊκές ανάγκες, τις θεωρεί κόστος, προκειμένου να
εξοικονομήσει απαραίτητους πόρους για να ενισχύσει την κερδοφορία των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων. Γενικότερα οι σεισμόπληκτοι έχουν πληγεί από την πολιτική
χτυπήματος της πρόνοιας, από την επιλεξιμότητα της ΕΕ και τη στρατηγική του κεφαλαίου,
που ανοίγει τη στρόφιγγα των δαπανών στην επιδότηση της μεγάλης επιχειρηματικής
δράσης και των προτεραιοτήτων της π.χ. τουριστική προβολή, “ενυδρεία” έργα βιτρίνας,
καινοτομία κ.α, και την ίδια ώρα την κλείνει σε ανάγκες όπως , η αντισεισμική θωράκιση και
προστασία, τα έργα υποδομής π.χ. σε νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και
άλλες.

Το Ε.Κ. Κ.-Ι. διεκδίκησε και συνεχίζει να διεκδικεί μαζί με όλους τους εργαζόμενους:
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•Να επιστρέψουν τα χρήματα από τους κωδικούς για τους σεισμούς και να υπάρξει επαρκές
χρηματοδοτικό πρόγραμμα με 100% κρατική ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των ζημιών
και για την αντισεισμική θωράκιση – προστασία.

•Να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα από την κυβέρνηση χρήματα του ταμείου της ΕΕ για
τις φυσικές καταστροφές και να δοθούν στο λαό για τις ανάγκες του.

•Να παραταθεί η επιδότηση ενοικίου για όλους τους άστεγους και να υπάρξουν ευεργετικά
μέτρα για τους πληγέντες (απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, απαγόρευση των πλειστηριασμών) .

•Να ανακατασκευαστούν εξολοκλήρου τα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών και οι
υπόλοιπες κατεδαφιστέες κατοικίες από δημόσιο φορέα και με 100% κρατική αρωγή και
ευθύνη.

•Να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν όλα τα έργα σε υποδομές που καλύπτουν
λαϊκές ανάγκες σε όλο το Νομό (νοσοκομεία, οδικό δίκτυο, δημόσια κτίρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις, κλπ).

•Να δρομολογηθούν σύγχρονες – ασφαλείς σχολικές υποδομές με νέα σχολεία, με 100%
κρατική χρηματοδότηση, με ουσιαστικούς αντισεισμικούς ελέγχους και θωράκιση παντού.
Να γίνει άμεσα το νέο σχολικό συγκρότημα για το ΓΕΛ στο Ληξούρι , το νέο μηχανουργείο
για το ΕΠΑΛ. Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τα υπόλοιπα τέσσερα σχολικά
συγκροτήματα που εκκρεμούν. Να παραμείνει για σχολική χρήση όλη η έκταση του «Ξενία»
και να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή του από το ΤΑΙΠΕΔ.

•Να ενισχυθεί με εξοπλισμό και με πρόσληψη μόνιμου και κατάλληλα ειδικευμένου
προσωπικού το ΤΑΣ Κεφαλονιάς.

Όλοι στον αγώνα, κανένας μόνος του!

3/4

ΕΚΚΙ Πέντε χρόνια μετά από τους σεισμούς
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 18:27

Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται με αγώνες!

Ο Πρόεδρος -Ο Γραμματέας

Γ. Γαβρίλης-Γ. Βαλεντής

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 26/1/2019, #ODYSSEIA
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