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Πρακτικό
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Συνεδρίασης

∆ηµοτικού

Στην Κίσσαµο και στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Τοπικής Κοινότητας
∆ραπανιά σήµερα στις 15 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30 µ.µ.
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κισσάµου,
ύστερα απο την 1/404/11-1-2018 πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλας, που νόµιµα
κοινοποιήθηκε στον κ. ∆ήµαρχο, στους κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους, στον Πρόεδρο
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κισσάµου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………….
10. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης του τίτλου του Χάινς Ρίχτερ σε επίτιµο
διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ.Σταθάκη Θεόδωρου, διαπιστώθηκε από τον
Προεδρεύοντα πλειοψηφήσαντα ∆ηµοτικό Σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού
κ. Παρτσαλάκη Αντώνιο – σύµφωνα µε τις δ/ξεις του αρ.100 παρ.2, λόγω
απουσίας της Προέδρου και του Αντιπροέδρου- ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
βρέθηκε σε
νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006,δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν παρόντα 16 µέλη
και ονοµαστικά οι:
1. Παρτσαλάκης Αντώνιος, Προεδρεύων 2. Πατεροµιχελάκη Αικατερίνη,
Αντιδήµαρχος 3. ∆ερουκάκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος 4. Ξυπολιτάκης
Εµµανουήλ 5. Κουφάκης Μιχαήλ 6. Κουτσαυτάκης Παντελής 7. Χαραλαµπάκης
Γεώργιος 8. Γλαµπεδάκης Βασίλειος 9. Κατερουδάκης Σταύρος 10. Φουρναράκης
Εµµανουήλ 11. Κατσικανδαράκης Αντώνιος 12. Μαυροδηµητράκης Σπυρίδων 13.
Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ 14. Σκορδυλάκης Γεώργιος 15. Καρτσωνάκης Γεώργιος και
16. Κουκουράκης Κων/νος .
Απόντες: 1. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλα Πρόεδρος 2. Περράκης
Φώτιος 3. Σκουλάκης Μιχαήλ 4. Σταθάκης Φραγκίσκος 5. Αποστολάκης
Νικόλαος 6. Μυλωνάκης Γεώργιος 7. Πατεράκης Μιχαήλ Αντιπρόεδρος. 8.
Σκουλάκης Ιωάννης 9. Αννουσάκης Γεώργιος 10. Χαιρετάκης Μιχαήλ και 11.
Ξηρουχάκης Ξενοφών.
Ο Προεδρεύων ενηµέρωσε ότι η Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. ΒαρουχάκηΜαραγκουδάκη Σταυρούλα και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χαιρετάκης
Μιχαήλ και Ξηρουχάκης Ξενοφών, απουσιάζουν δικαιολογηµένα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
∆ραπανιά,
Σασάλου,
Βουλγάρω,
Καλουδιανών,
Κεφαλίου,
Μαλαθύρου,
Περβολακίων, Ρόκκας, Τοπολίων, Φαλελιανών και Βάθης.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Φωτεινόπουλος
Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Προεδρεύων καλησπέρισε το Σώµα, ευχήθηκε Καλή Χρονιά σε όλους και
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
……………

Ο κ. ∆ήµαρχος που εισηγήθηκε το δέκατο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ,
έκανε γνωστό στο Συµβούλιο τα παρακάτω:

Θέµα : Λήψη απόφασης περί ανάκλησης του τίτλου του Χάινς Ρίχτερ
σε επίτιµου διδάκτορα του πανεπιστηµίου Κρήτης
Λαµβάνοντας υπόψη την επιστολή της πρωτοβουλίας πολιτών,
φορέων και συλλόγων η οποία επιδιώκει την άµεση ανάκληση του τίτλου
του επιτίµου διδάκτορα στον Χάινς Ρίχτερ από το Πανεπιστήµιο Κρήτης,
εναντιούµενοι όµως κυρίως στην ενέργεια του Πανεπιστηµίου να
προχωρήσει σε αναγόρευση του καθηγητή σε επίτιµο διδάκτορα,
τασσόµαστε υπέρ της άµεσης ανάκλησης του τίτλου του καθώς µε την
συγγραφή του βιβλίου µε τίτλο «Επιχείρηση Ερµής η κατάκτηση της
Νήσου Κρήτης το 1941» προχώρησε σε µια αυθαίρετη αναθεώρηση της
ιστορίας του τόπου µας, αποδοµώντας τον δίκαιο και ηρωικό αγώνα των
Κρητικών και επιδίωξε να δικαιολογήσει τα εγκλήµατα των γερµανικών
δυνάµεων κατοχής.
∆εν µπορούµε να δεχτούµε την παραχάραξη την ιστορίας που
διαδραµατίστηκε στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στον τόπο µας την
Κρήτη,
δηλαδή ότι οι χιλιάδες νεκροί ήρωες πρόγονοι µας στα
καταστραµµένα χωριά Μαλάθυρο, Κάντανο, Κάµπο Κισσάµου , Μάλεµε
, Βιάνο , Ανώγεια κ.α. γενικότερα όλα τα κτηνώδη εγκλήµατα του
Γ΄Ραιχ ότι ήταν αποτέλεσµα της άµυνας του κρητικού λαού. Είναι όχι
µόνο προσβλητικό για αυτούς τους νεκρούς και πέραν κάθε λογικής, να
δικαιολογείς τέτοια εγκλήµατα επειδή ο κρητικός λαός αντιστεκόταν
στον κατακτητή και ήθελε την ελευθερία του .
Προτείνω όπως το σώµα λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση να πάρει
απόφαση.
α)διαµαρτυρίας για την ανακήρυξη του κ. Χάινς Ρίχτερ σε επίτιµο
διδάκτορα του Πανεπιστήµιου Κρήτης.
β) Στήριξης
στον αγώνα της πρωτοβουλίας πολιτών, για την
ανάκληση του τίτλου του κ. Χαινς Ρίχτερ.
γ)να ζητήσει από την πρυτανική αρχή του πανεπιστηµίου Κρήτης
όπως εφαρµόσει την οµόφωνη απόφαση του τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης της 25/5/2016 και να προβεί άµεσα στην αποκατάσταση της
ιστορίας και ηθικής τάξης απέναντι στο κρητικό λαό ανακαλώντας τον
διδακτορικό τίτλο
δ)το παρόν να δηµοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο.
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Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει.
Αριθµός αποφάσεως 12
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά τα παραπάνω και
διάρκεια της οποίας δεν υπήρξε αντίρρηση

διαλογική συζήτηση στη

Αποφασίζει οµόφωνα

1. Εκφράζει την διαµαρτυρία του για την ανακήρυξη του κ. Χάινς
Ρίχτερ σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστήµιου Κρήτης.
2. Στηρίζει τον αγώνα της πρωτοβουλίας πολιτών, για την ανάκληση
του τίτλου του κ. Χαινς Ρίχτερ.
3. Ζητά από την πρυτανική αρχή του Πανεπιστηµίου Κρήτης όπως
εφαρµόσει την οµόφωνη απόφαση του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης
της 25/5/2016 και να προβεί άµεσα στην αποκατάσταση της ιστορίας και
ηθικής τάξης απέναντι στο κρητικό λαό ανακαλώντας τον διδακτορικό
τίτλο
4. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο.
Ακριβές απόσπασµα
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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