ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 233
Στη Λευκάδα σήµερα την 1η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:30 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 20637/28.7.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Ρόκκος Στυλιανός
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
5. Αραβανής Ανδρέας
5. Σίδερης Αντώνιος
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Βεργίνης Ξενοφών
8. Γαζής Αναστάσιος
8. Στραγαλινός Βασίλειος
9. Καρτάνος Ιωάννης
9. Μαργέλης Γεώργιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
10. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Λάζαρη Πηνελόπη
12. Σώλος Φώτιος
12.
13. Γιαννούτσος Πέτρος
13.
14. Καββαδάς Αθανάσιος
14.
15. Μελάς Βασίλειος
15.
16. ∆ρακονταειδής Κων/νος
16.
17. Νικητάκης Μάρκος
17.
18. Φίλιππας Γεώργιος
18.
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19.
20. Ροντογιάννης Κων/νος
20.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21. Βλάχος Σπυρίδων
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
22. Αραβανής Σπυρίδων
22. ∆ήµαρχο κ. Κώστα Αραβανή
23.
23. ο οποίος ήταν παρών.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
27.
27. βρέθηκαν παρόντα (22) µέλη.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο: εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 16/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Ψήφισµα για να σταµατήσει η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού.

Εισηγητής κ. Κων/νος Ροντογιάννης
∆ηµοτικός Σύµβουλος
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Το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε έκδοση
ψηφίσµατος για να σταµατήσει η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κων/νος Ροντογιάννης και
κατέθεσε εκ µέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης, το παρακάτω ψήφισµα προς έγκριση από το ∆.Σ.:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, εκφράζει την έντονη οργή και καταδίκη του στις
εγκληµατικές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού µε εντολή της κυβέρνησής του, εναντίον του
Παλαιστινιακού λαού, που έχουν προκαλέσει την δολοφονία εκατοντάδων και τον τραυµατισµό
χιλιάδων άµαχων Παλαιστινίων.
Καταγγέλλουµε επίσης την ολόπλευρη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, προς την κυβέρνηση του
Ισραήλ. Οι ευθύνες τους είναι τεράστιες, γιατί εξισώνουν τους θύτες µε τα θύµατα. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µάλιστα, µε τα απαράδεκτα ψηφίσµατά του, πρωτοστατεί στην αθώωση των
ισραηλινών εγκληµάτων, βάζει στη θέση του κατηγορούµενου τον Παλαιστινιακό λαό και τον
δίκαιο αγώνα του. Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών αναβαθµίζουν συστηµατικά τις
πολιτικές, οικονοµικές - εµπορικές και στρατιωτικές τους σχέσεις µε το Ισραήλ και διεξάγουν
κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, όπως αυτές από κοινού µε την Ελλάδα.
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στον αγωνιζόµενο Παλαιστινιακό λαό και απαιτούµε:
Να σταµατήσουν τώρα όλες οι χερσαίες και αεροπορικές επιδροµές του Ισραήλ, ενάντια στο
λαό της Παλαιστίνης.
Να ακυρωθούν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και όλες οι στρατιωτικές συµφωνίες της
συγκυβέρνησης Ν∆-ΠΑΣΟΚ µε το Ισραήλ. Να ανασταλούν άµεσα όλες οι πολιτικές, οικονοµικές
και στρατιωτικές συµφωνίες ΕΕ - Ισραήλ.
Να τερµατιστεί η ισραηλινή κατοχή και να δηµιουργηθεί ανεξάρτητο, βιώσιµο και κυρίαρχο
παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967 µε πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήµ. Να
αναγνωρισθεί το Παλαιστινιακό κράτος, ως µέλος του ΟΗΕ.
Να γκρεµισθεί το απαράδεκτο τείχος που χωρίζει την Ιερουσαλήµ, τη ∆υτική Όχθη και τη Γάζα.
Την άµεση άρση του αποκλεισµού των Παλαιστινιακών εδαφών.
Τον άµεσο τερµατισµό των εποικισµών και την αποχώρηση των εποίκων.
Την άµεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουµένων στο Ισραήλ και το
δικαίωµα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ελευθέριος Αραβανής κατέθεσε το παρακάτω ψήφισµα
προς έγκριση.
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, εκφράζει την έντονη οργή και καταδίκη του στις
εγκληµατικές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού µε εντολή της κυβέρνησής του, εναντίον του
Παλαιστινιακού λαού, που έχουν προκαλέσει την δολοφονία εκατοντάδων και τον τραυµατισµό
χιλιάδων άµαχων Παλαιστινίων.
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στον αγωνιζόµενο Παλαιστινιακό λαό και απαιτούµε:
Να σταµατήσουν τώρα όλες οι χερσαίες και αεροπορικές επιδροµές του Ισραήλ, ενάντια στο
λαό της Παλαιστίνης.
Να τερµατιστεί η ισραηλινή κατοχή και να δηµιουργηθεί ανεξάρτητο, βιώσιµο και κυρίαρχο
παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967 µε πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήµ. Να
αναγνωρισθεί το Παλαιστινιακό κράτος, ως µέλος του ΟΗΕ.
Να γκρεµισθεί το απαράδεκτο τείχος που χωρίζει την Ιερουσαλήµ, τη ∆υτική Όχθη και τη Γάζα.
Την άµεση άρση του αποκλεισµού των Παλαιστινιακών εδαφών.
Τον άµεσο τερµατισµό των εποικισµών και την αποχώρηση των εποίκων.
Την άµεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουµένων στο Ισραήλ και το
δικαίωµα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους.
Το Παλαιστινιακό δεν µπορεί να λυθεί µε πόλεµο. Ούτε µε την κυριαρχία του Ισραήλ ούτε µε
νίκη της Χαµάς. Απαιτείται ένας πραγµατικός διάλογος που προϋποθέτει:
Αποδοχή του δικαιώµατος του άλλου να υπάρχει και να ζει µε ασφάλεια.
Απεµπλοκή από γεωστρατηγικά συµφέροντα ξένων δυνάµεων που κρατούν δέσµια τη λύση
του προβλήµατος και συντηρούν τον πόλεµο σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.»
Ο κ. ∆ρακονταειδής στη συνέχεια είπε ότι στο ψήφισµα που διάβασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
πρέπει να µπει µία παράγραφος που θα κάνει αναφορά στις ευθύνες της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. που
συγκαλύπτουν το έγκληµα.
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Ο κ. Σπ. Βλάχος είπε στη συνέχεια ότι δεν µπορεί τα Ελληνικά στρατεύµατα να κάνουν κοινές
ασκήσεις µε τις ένοπλες δυνάµεις του Ισραήλ. Αυτό πρέπει να καταδικάσουµε.
Ο κ. Αν Γαζής είπε ότι θεωρεί ότι στο ψήφισµα που κατέθεσε ο Πρόεδρος πρέπει να
αναφέρεται ότι καταδικάζουµε τη βία απ΄ όπου και αν προέρχεται.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος, στο ψήφισµα που κατέθεσε ο Πρόεδρος προσθέτει την
παρακάτω παράγραφο:
«Καταδικάζουµε την ανεκτικότητα του διεθνούς παράγοντα της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. και
απαιτούµε την αποτελεσµατικότερη παρέµβαση στη λύση του προβλήµατος.»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ του ψηφίσµατος που κατέθεσε ο κ. Ροντογιάννης, ψήφισαν 6 δηµοτικοί σύµβουλοι, ήτοι
οι κ.κ. Ροντογιάννης, Βλάχος, Φίλιππας, ∆ρακονταειδής, Μπραντζουκάκης και Νικητάκης.
Παρών ψήφισε ο κ. Γαζής.
Υπέρ του ψηφίσµατος που κατέθεσε ο Πρόεδρος, ψήφισαν 15 δηµοτικοί σύµβουλοι.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αποφασίζει:
ΟΜΟΦΩΝΑ: εκφράζει την έντονη οργή και καταδίκη του στις εγκληµατικές επιθέσεις του
Ισραηλινού στρατού µε εντολή της κυβέρνησής του, εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, που
έχουν προκαλέσει την δολοφονία εκατοντάδων και τον τραυµατισµό χιλιάδων άµαχων
Παλαιστινίων.
ΚΑΤΑ ΠλΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εκδίδει το παρακάτω ψήφισµα:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, εκφράζει την έντονη οργή και καταδίκη του στις
εγκληµατικές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού µε εντολή της κυβέρνησής του, εναντίον του
Παλαιστινιακού λαού, που έχουν προκαλέσει την δολοφονία εκατοντάδων και τον τραυµατισµό
χιλιάδων άµαχων Παλαιστινίων.
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στον αγωνιζόµενο Παλαιστινιακό λαό και απαιτούµε:
Να σταµατήσουν τώρα όλες οι χερσαίες και αεροπορικές επιδροµές του Ισραήλ, ενάντια στο
λαό της Παλαιστίνης.
Να τερµατιστεί η ισραηλινή κατοχή και να δηµιουργηθεί ανεξάρτητο, βιώσιµο και κυρίαρχο
παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967 µε πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήµ. Να
αναγνωρισθεί το Παλαιστινιακό κράτος, ως µέλος του ΟΗΕ.
Να γκρεµισθεί το απαράδεκτο τείχος που χωρίζει την Ιερουσαλήµ, τη ∆υτική Όχθη και τη Γάζα.
Καταδικάζουµε την ανεκτικότητα του διεθνούς παράγοντα της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. και
απαιτούµε την αποτελεσµατικότερη παρέµβαση στη λύση του προβλήµατος.
Την άµεση άρση του αποκλεισµού των Παλαιστινιακών εδαφών.
Τον άµεσο τερµατισµό των εποικισµών και την αποχώρηση των εποίκων.
Την άµεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουµένων στο Ισραήλ και το
δικαίωµα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους.
Το Παλαιστινιακό δεν µπορεί να λυθεί µε πόλεµο. Ούτε µε την κυριαρχία του Ισραήλ ούτε µε
νίκη της Χαµάς. Απαιτείται ένας πραγµατικός διάλογος που προϋποθέτει:
Αποδοχή του δικαιώµατος του άλλου να υπάρχει και να ζει µε ασφάλεια.
Απεµπλοκή από γεωστρατηγικά συµφέροντα ξένων δυνάµεων που κρατούν δέσµια τη λύση
του προβλήµατος και συντηρούν τον πόλεµο σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.233/14.
Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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