ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 205
Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 16713/13-62013 έγγραφη πρόσκληση του 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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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μακρυγιώργου Νίκη
Αραβανής Σπυρίδων
Βλάχος Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Φίλιππας Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Σίδερης Αντώνιος
Βεργίνης Ξενοφών
Καρβούνης Σπυρίδων
Γαβρίλης Δημήτριος
Μεσσήνης Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Στραγαλινός Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος
προσήλθε κατά τη συζήτηση
του 6ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 24 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανακήρυξη επίτιμων δημοτών Λευκάδας του Φλογαϊτη Σπυρίδωνος
και του Πολίτη Ιωάννη.
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος.

1

Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Η παραμονή του ΤΕΙ στην Λευκάδα είναι μια υπόθεση πολύ σημαντική για τον τόπο,
την κοινωνία και την παιδεία με ευεργετικές επιπτώσεις τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης, όσο
και στους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης του νησιού μας.
Σε αυτή την προσπάθεια, όλες οι δυνάμεις του τόπου έδωσαν την δύσκολη μάχη και
ομόψυχα έπεισαν την Κεντρική Διοίκηση ότι η παραμονή στην Λευκάδα του εκπαιδευτικού
ιδρύματος του ΤΕΙ είναι πρωταρχικής σημασίας και σπουδαιότητας.
Πρωτεργάτες σε αυτόν τον αγώνα είναι δύο συμπολίτες μας Λευκαδίτες που είναι πάντα
δίπλα μας και προσφέρουν την βοήθειά τους με ανιδιοτέλεια και επιμονή.
Είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου Σπυρίδων Φλογαϊτης και ο δημοσιογράφος Ιωάννης
Πολίτης, τους οποίους προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο σαν ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης
και αναγνώρισης για την ανιδιοτελή συνεισφορά τους και την συνεχή και συστηματική
υποστήριξή τους στον τόπο μας, να τους ανακηρύξει Επίτιμους Δημότες του Δήμου Λευκάδας.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Όταν ακούω τα 2 αυτά ονόματα ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
τα συνδέω με τη Λευκάδα. Είναι Λευκαδίτες. Σημαντικές προσωπικότητες και είμαστε
πραγματικά σαν Λευκαδίτες υπερήφανοι που είναι από εδώ.
Είμαι σίγουρος όποτε ζητήθηκε
βοήθεια για τη Λευκάδα και
σε οποιοδήποτε θέμα ήταν
δίπλα μας.
Ο κος. Φλογαϊτης μια σπουδαία
προσωπικότητα

έχει

επιδείξει

σπουδαίο

επιστημονικό έργο και έχει
διατελέσει Υπ. Εσωτερικών
(2

φορές

την

πενταετία)
κρίσιμες

τελευταία

σε
για

τη

πολύ
χώρα

χρονικές συγκυρίες κι έχει
ανταπεξέλθει

με

πλήρη

επιτυχία.
Ο Γιάννης Πολίτης είχα την τύχη
να τον γνωρίζω από παλιά
– ήμασταν συμμαθητές- και
πραγματικά χαίρομαι που
έχει γίνει ένας έγκριτος και
αξιόπιστος δημοσιογράφος.
Με μεγάλη μου ευχαρίστηση ψηφίζω την εισήγηση.

2

Κι επίσης προτείνω στο Δ.Σ. να ακολουθήσει βράβευση κι άλλων Λευκαδιτών που έχουν
συμβάλει τα μέγιστα με την καθημερινή κι ανιδιοτελή προσφορά τους στον τόπο.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Η λογική είναι απλή, για το ΤΕΙ πήρανε θέση και έκαναν και ορισμένες
δραστηριότητες και για μερικά

άλλα πιθανόν τους ανακηρύσσουμε επίτιμους δημότες. Η

αιτιολόγηση είναι φτωχή και δεν αντέχει, δεν απαντάει δηλαδή .
Θεωρώ ότι επίτιμος δημότης είναι εξαιρετική τιμή, πρέπει να γίνεται με φειδώ πάρα
πολύ συγκεκριμένη και μόνο για φωτεινά πρόσωπα τα οποία μπορούν να παραδειγματίσουν
να διαπαιδαγωγήσουνε να λειτουργήσουν ως φωτεινοί φάροι. Εγώ θα

έκανα π.χ. επίτιμο

δημότη αν ήμουν Δήμαρχος το Ξενοφώντα το Γρηγόρη, το Γιάννη το Ρίτσο, το Μίκη
Θεοδωράκη

τον Αλέκο το Παναγούλη. Οι δύο συμπολίτες αυτοί

που ο ένας ιδιαίτερα ο

Σπύρος ο Φλογαΐτης είναι και φίλος μου δεν είναι τέτοιοι. Εγώ θα με άρεσε πολύ και θα
σήκωνα χέρια και πόδια όχι για αυτόν που είπε να μείνει το ΤΕΙ στη Λευκάδα, το
πανεπιστημιακό που σήκωσε ένα αγώνα ολόκληρο, αρθρογράφησε, έκανε ολόκληρη
κατάσταση για την παιδεία την ανώτατη που κατέρρεε χρόνια, δεν το είδα. Το δημοσιογράφο
της ΕΡΤ που όταν έκλεισε η ΕΡΤ δεν τον είδα να βγει μπροστά.
Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουμε όλοι πού κινούνται ποιοι.
Μπορεί με λαθεμένα κριτήρια εγώ να κρίνω το θεσμό του επίτιμου δημότη. Θεωρώ όμως ότι
δεν τον προάγουμε με τέτοιου είδους αποφάσεις και δεν θεωρώ ότι δικαιολογούν αυτές οι
αποφάσεις το να αποδώσουμε το τίτλο.
Βεβαίως δεν πρέπει κανέναν να μειώσουμε, είναι αλήθεια αυτό. Ο Σπύρος είχε μια
πορεία σημαντική, για το Πολίτη ξέρω λιγότερα, αλλά μιλάμε για ένα πολύ ξεχωριστό πράγμα.
Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε επίτιμο δημότη έναν που κινείται στα πλαίσια της
κυρίαρχης πολιτικής με διασυνδέσεις. Έχω μια αίσθηση πολιτικής παντελώς διαφορετική. Δε
συμφωνώ και δεν μου αρέσει να γίνει με αυτό τον τρόπο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρώ ότι είναι και θέμα μεγαλοψυχίας, ούτε κινούνται στο όριο και αυτά τα
πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Σε ποιο όριο. Ένας άνθρωπος που με την επιστημονική του
γνώση με την έγκυρη άποψή του για το θέμα του Ελληνικού Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ , με
την αγάπη του για τη Λευκάδα, με τις επικοινωνίες που είχε ως πρόεδρος φίλων του ΤΕΙ
Λευκάδας που εμείς τον τοποθετήσαμε είχε ως αποτέλεσμα αυτό που κερδίσαμε. Μαζί με το
Γιάννη Πολίτη, συμπατριώτη μας , συνταξιούχο της ΕΡΤ, ελεύθερο δημοσιογράφο πλέον,
πήραν ένα αγώνα και ένα φορτίο, χωρίς κουβέντες και έφεραν το θετικό αποτέλεσμα που όλοι
γνωρίζουμε.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Αποχή 6,

οι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Φίλιππας,

Γ.Αραβανής, Σ.Βλάχος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του τα

παραπάνω,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Ανακηρύσσει

τον

καθηγητή

Πανεπιστημίου
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Φλογαϊτη

Σπυρίδωνα

και

τον

δημοσιογράφο Πολίτη Ιωάννη επίτιμους δημότες του Δήμου Λευκάδας, σαν ελάχιστη ένδειξη
ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης για την ανιδιοτελή συνεισφορά τους και την συνεχή και
συστηματική υποστήριξή τους στην πόλη της Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 205/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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