ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 14
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 1233/20-1-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
1. Γαζής Πάνος
2. Θερµός Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
4. Αραβανής Βασίλειος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Σκληρός Φίλιππος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
ου
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
Οι ∆.Σ. Γκογκάκης Γρηγόριος και Ανδρέας
18. Καρφάκη Μαριάννα
18. Παπαδόπουλος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
19. Γρηγόρη Ασπασία
19. του 4ου θέµατος της Η.∆.
20.
Μετά την αποχώρηση του Προέδρου του ∆.Σ.,
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Σκληρός Παναγιώτης
21. Προεδρεύει ο πλειοψηφών ∆.Σ. Κατηφόρης
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Χρήστος.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την
24. Γληγόρης Κων/νος
24. συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
25. Παπαδόπουλος Ανδρέας
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Κατωπόδη Ευανθία
26. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
28.
28. συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
29.
29.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
30.
30. στα θέµατα της Η.∆. 1, 4 και 6.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 3/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ψήφισµα της δηµοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» σχετικά µε τη νέα ρατσιστική επίθεση της
Χρυσής Αυγής στο σχολείο του Περάµατος.
Εισηγητής: κ. Θωµάς Καββαδάς, δηµοτικός σύµβουλος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
οµόφωνα, µε είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
θέµατος: «Έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τη νέα ρατσιστική επίθεση της Χρυσής Αυγής στο σχολείο
του Περάµατος, λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έδωσε το λόγο στον κ. Θωµά Καββαδά, δηµοτικό σύµβουλο,
επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος κατέθεσε το παρακάτω ψήφισµα
και ζήτησε την έγκρισή του από το ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας καταδικάζει τη νέα ρατσιστική επίθεση της Χρυσής Αυγής στο
σχολείο του Περάµατος που επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά το Ναζιστικό και εγκληµατικό χαρακτήρα
της οργάνωσης και προκαλεί την λαϊκή κατακραυγή. Οι ναζιστές έβαλαν στο στόχαστρο τα παιδιά –
θύµατα του ιµπεριαλιστικού πολέµου και επιτέθηκαν σε γονείς και εκπαιδευτικούς που αντιστάθηκαν στο
ρατσιστικό τους δηλητήριο.
Όπως στην περίπτωση επιθέσεων σε πρόσφυγες και µετανάστες στα νησιά έτσι και τώρα στα
σχολεία οι ναζιστές δρουν στο έδαφος που δηµιουργούν οι πολιτικές εγκλωβισµού χιλιάδων
κατατρεγµένων από τις πατρίδες, η ίδια η διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος από τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις.
Ανάλογες ευθύνες έχουν και όσοι συγκαλύπτουν τις πραγµατικές αιτίες της προσφυγιάς.
Ο πραγµατικός αντίπαλος είναι το σύστηµα εκµετάλλευσης που µπροστά στο κέρδος ισοπεδώνει
τα πάντα, γεννά φτώχεια, ανεργία, πολέµους και µαζικούς ξεριζωµούς.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα των προσφύγων είναι ο εγκλωβισµός τους στην Ελλάδα.
Καλωσορίζουµε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία όλης της Ελλάδας.
Στα σπίτια µας δεν υπάρχει χώρος για ρατσισµό και ξενοφοβία.
Τα παιδιά µας θέλουµε να µεγαλώσουν µε τα ιδανικά της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της
συνεργασίας και της αγάπης προς τον άνθρωπο.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι έξι (26) ψήφους αποφασίζει:
Την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσµατος:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας καταδικάζει τη νέα ρατσιστική επίθεση της Χρυσής Αυγής στο
σχολείο του Περάµατος που επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά το Ναζιστικό και εγκληµατικό χαρακτήρα
της οργάνωσης και προκαλεί την λαϊκή κατακραυγή. Οι ναζιστές έβαλαν στο στόχαστρο τα παιδιά –
θύµατα του ιµπεριαλιστικού πολέµου και επιτέθηκαν σε γονείς και εκπαιδευτικούς που αντιστάθηκαν στο
ρατσιστικό τους δηλητήριο.
Όπως στην περίπτωση επιθέσεων σε πρόσφυγες και µετανάστες στα νησιά έτσι και τώρα στα
σχολεία οι ναζιστές δρουν στο έδαφος που δηµιουργούν οι πολιτικές εγκλωβισµού χιλιάδων
κατατρεγµένων από τις πατρίδες, η ίδια η διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος από τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις.
Ανάλογες ευθύνες έχουν και όσοι συγκαλύπτουν τις πραγµατικές αιτίες της προσφυγιάς.
Ο πραγµατικός αντίπαλος είναι το σύστηµα εκµετάλλευσης που µπροστά στο κέρδος ισοπεδώνει
τα πάντα, γεννά φτώχεια, ανεργία, πολέµους και µαζικούς ξεριζωµούς.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα των προσφύγων είναι ο εγκλωβισµός τους στην Ελλάδα.
Καλωσορίζουµε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία όλης της Ελλάδας.
Στα σπίτια µας δεν υπάρχει χώρος για ρατσισµό και ξενοφοβία.
Τα παιδιά µας θέλουµε να µεγαλώσουν µε τα ιδανικά της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της
συνεργασίας και της αγάπης προς τον άνθρωπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 14/2017.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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