ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 365
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
22/29905/15-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Στραγαλινός Βασίλειος
Βεργίνης Ξενοφών
Καρβούνης Σπυρίδων
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Συζήτηση σχετικά με τα γεγονότα στο Νηπιαγωγείο του Νυδριού κατά τις εκδηλώσεις για τον
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
Εισηγητής: κ.Κώστας Αραβανής, Δήμαρχος

1

Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως
κατεπείγον το θέμα που δημιουργήθηκε στο Νηπιαγωγείο Νυδριού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος κατέθεσε το παρακάτω ψήφισμα:
“Στην δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας και οι συμπολίτες μας δοκιμάζονται
σκληρά από την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική λιτότητας, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο
να προστατεύσουμε με τις ενέργειες μας την λειτουργία των θεσμών που αποτελούν κατάκτηση
του λαού μας.
Η στήριξη και ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας είναι η καλύτερη απάντηση στις
προσπάθειες εγκατάστασης κλίματος αναταραχής και κατάλυσης της κοινωνικής συνοχής. Τα
γεγονότα που συνέβησαν στο Νηπιαγωγείο Νυδριού με τις παρεμβάσεις ορισμένων τοπικών
παραγόντων διαταράσσουν το κλίμα στον ευαίσθητο χώρο του σχολείου και δεν τιμούν την
Δημοκρατική Ιστορία του νησιού μας.
Θεωρείται αδιανόητο πολίτες και μάλιστα με θεσμικό ρόλο να ζητούν την συνδρομή της
Χρυσής Αυγής να επιληφθεί σε θέματα που οφείλει να παρεμβαίνει η Πολιτεία δια των
θεσμοθετημένων της οργάνων.
Η ανακοίνωση της Διδ. Ομ. Ελλάδας με αφορμή τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με το
θέμα και η άμεση παρέμβαση της Δ.Ο.Ε αποκαθιστά τα γεγονότα.
Ο Δήμος Λευκάδας σεβόμενος την ιστορική μνήμη και τον συμβολισμό των ημερών καλεί
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Δημότες να προστατεύσουν την εκπαιδευτική
λειτουργία από ακραίες αντιθεσμικές επιβουλές”.
Στη συνέχεια ο κ.Γ.Αραβανής κατέθεσε το παρακάτω ψήφισμα:
“Από αφορμή τα γνωστά γεγονότα στο νηπιαγωγείο του Νυδριού κατά τις εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1) Καταδικάζει την προσπάθεια μιας ελάχιστης μειοψηφίας ανθρώπων, που δεν έχουν
μάλιστα σχέση με το νηπιαγωγείο, να εμπλέξουν το νεοναζιστικό μόρφωμα της
Χρυσής Αυγής στις σχολικές διαδικασίες και γενικότερα στην κοινωνική ζωή της
περιοχής.

2) Απαιτεί από το κράτος, τις δομές και τους φορείς του σε όλα τα επίπεδα, καθώς και
ορισμένες πολιτικές δυνάμεις να σταματήσει κάθε ανοχή απέναντι στο ναζισμό,
ακόμη και το σιγοντάρισμα του σε πολλές περιπτώσεις με στόχο τη χρησιμοποίηση
του για να ακυρωθεί ο αγώνας για δημοκρατία και δημοκρατικά δικαιώματα, για
προοδευτική και φιλολαϊκή διέξοδο.

3) Θεωρεί την τακτική του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της
περιφέρειας και σε συνάρτηση του προϊσταμένου πρωτοβάθμιας Λευκάδας να
διατάξει ΕΔΕ και να απομακρύνει τη νηπιαγωγό από τη θέση της, μεταθέτοντας την
σε άλλο νηπιαγωγείο ως απαράδεκτη, τουλάχιστον ως υποχώρηση απέναντι σε ένα
κλίμα εκβιασμών που δημιούργησαν ελάχιστοι κάτοικοι και η Χρυσή Αυγή. Θεωρεί
απαράδεκτη την τακτική του Υπουργείου Παιδείας το οποίο ουσιαστικά αξιοποίησε
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το περιστατικό αυτό και το συντηρεί για τους δικούς του σκοπούς. Η συγκεκριμένη
νηπιαγωγός είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι για τιμωρία. Πρέπει να
σταματήσει αμέσως η ΕΔΕ και κάθε ενέργεια εναντίον της.
Καλεί τους γονείς, τους μαθητές και ολόκληρο το λαό της Λευκάδας αποφασιστικά να
απομονώσουν κάθε σχετική ενέργεια και τους φορείς της. Καλεί τους εκπαιδευτικούς να σταθούν
στο ύφος του ρόλου και του λειτουργήματος τους αποκρούοντας κάθε παρέμβαση. Ο λαός
αγωνιζόμενος για την επιβίωση του απέναντι στις κυβερνήσεις και την τρόικα, εναντίον των
μνημονίων και της γενικότερης πολιτικής που ακυρώνει τη ζωή του, το σήμερα και το αύριο του,
πρέπει να συμπεριλάβει στο πλαίσιο των στόχων και των αιτημάτων του τον αγώνα εναντίον του
φασισμού και των φορέων του, να αποκρούσει τις ιδέες και τις πρακτικές του, να συμπεριλάβει το
στόχο της οριστικής συντριβής του”.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Υπήρχε ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από κάποιους τους οποίους δεν
ξέρω. Πρέπει να αναδείξουμε και την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Δεν μπορώ να καταλάβω
γιατί συνεχίζεται ακόμα η ΕΔΕ. Τα πράγματα όσον αφορά τα γεγονότα έχουν αποκατασταθεί. Το
μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σαν μια γροθιά είναι ότι πρέπει να τσακίσουμε το φασισμό.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Εγώ καταδικάζω τις επιστολές που εστάλησαν στην Χρυσή Αυγή και σε
οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Συζητάμε ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να είχε λήξει εν τη γενέσει του. Το
εκπαιδευτικό σύστημα έχει αρχή και τέλος. Έχω εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στους
εκπαιδευτικούς και πιστεύω ότι υπάρχουν θεματοφύλακες.
Ε.ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ: Καταδικάζω οποιαδήποτε παρέμβαση πολιτικού φορέα μέσα στα σχολεία. Ο
κ.Στραγαλινός κατήγγειλε το θέμα και δεν έχει το θάρρος να το παραδεχτεί.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε θέση σ' αυτά τα γεγονότα που
εκκολάπτονται.
Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Δυστυχώς, η κρίση γεννάει και ενισχύει τα άκρα. Περίμενα από τους γονείς
νωρίτερα να στηρίξουν την εκπαιδευτικό. Καταδικάζω την παρέμβαση εξωσχολικών στα σχολικά
δρώμενα.
Στη συνέχεια ετέθησαν σε ψηφοφορία τα δύο ψηφίσματα.
Το ψήφισμα του κ.Δημάρχου έλαβε 24 ψήφους, ήτοι των κ.κ.Ν.Μακρυγιώργου, Ζ.Σκιαδά,
Β.Γεωργάκη, Σ.Ρόκκου, Ν.Βικέντιου,
Ν.Πεντεσπίτη, Ε.Αραβανή,

Ι.Καρτάνου, Π.Σούνδια, Α.Γαζή, Φ.Σώλου, Α.Αραβανή,

Σ.Αραβανή, Α.Σάντα, Ε.Ζουριδάκη, Κ.Μεσσήνη, Σ.Καρβούνη,

Ι.Μεσσήνη, Π.Γιαννούτσου, Β.Στραγαλινού, Γ.Μαργέλη, Α.Καββαδά, Ξ.Βεργίνη, Β.Μελά.
Ο κ.Στραγαλινός δήλωσε ότι ψηφίζει αυτό το ψήφισμα, καίτοι πρώτος κατήγγειλε δημόσια
τις παρεμβάσεις πολιτικών κομμάτων σε θέματα παιδείας.
Το

ψήφισμα

του

κ.Γ.Αραβανή

έλαβε

6

ψήφους,

ήτοι

των

Κ.Δρακονταειδή, Ν. Μπραντζουκάκη, Γ.Φίλιππα, Γ.Αραβανή, Γ.Λιβιτσάνου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα:
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κ.κ.

Μ.Νικητάκη,

“Στην δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας και οι συμπολίτες μας δοκιμάζονται
σκληρά από την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική λιτότητας, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο
να προστατεύσουμε με τις ενέργειες μας την λειτουργία των θεσμών που αποτελούν κατάκτηση
του λαού μας.
Η στήριξη και ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας είναι η καλύτερη απάντηση στις
προσπάθειες εγκατάστασης κλίματος αναταραχής και κατάλυσης της κοινωνικής συνοχής. Τα
γεγονότα που συνέβησαν στο Νηπιαγωγείο Νυδριού με τις παρεμβάσεις ορισμένων τοπικών
παραγόντων διαταράσσουν το κλίμα στον ευαίσθητο χώρο του σχολείου και δεν τιμούν την
Δημοκρατική Ιστορία του νησιού μας.
Θεωρείται αδιανόητο πολίτες και μάλιστα με θεσμικό ρόλο να ζητούν την συνδρομή της
Χρυσής Αυγής να επιληφθεί σε θέματα που οφείλει να παρεμβαίνει η Πολιτεία δια των
θεσμοθετημένων της οργάνων.
Η ανακοίνωση της Διδ. Ομ. Ελλάδας με αφορμή τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με το
θέμα και η άμεση παρέμβαση της Δ.Ο.Ε αποκαθιστά τα γεγονότα.
Ο Δήμος Λευκάδας σεβόμενος την ιστορική μνήμη και τον συμβολισμό των ημερών καλεί
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Δημότες να προστατεύσουν την εκπαιδευτική
λειτουργία από ακραίες αντιθεσμικές επιβουλές”.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 365/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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