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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για τον κ. Καββαδά και όσους σύρθηκαν ή ταυτίσθηκαν μαζί του στην κατάργηση                       
της σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης -και όχι μόνο- στη Λευκάδα,                                             

σίγουρα θα έρθει η ώρα να μετρηθούν με το μπόι τους κι όχι με τον ίσκιο τους! 

 

 

Ο υπερήφανα στημένος για ομαδική selfie βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς μόλις 
έχει επιτελέσει άριστα το κομματικό καθήκον του στη Βουλή και βεβαίως εκτελέσει εν ψυχρώ 
τον τόπο του, αφήνοντάς τον με την ψήφο του ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Με αυτή του την πράξη, ακυρώνει όλες τις μεγάλες προσπάθειες που έγιναν στο απώτερο 
και πρόσφατο παρελθόν για την παρουσία της Λευκάδας στον ακαδημαϊκό χάρτη, 
προσβάλλοντας όλους τους πολίτες της Λευκάδας και κυρίως αυτούς που τον ψήφισαν. 

Εξάλλου είναι κάτι που δεν πίστεψε και δεν υποστήριξε ποτέ. Από το μακρινό αλλά και τόσο 
κοντινό 2013 ακόμη που, ως δημοτικός σύμβουλος, αρνήθηκε με την αποχή του από την 
διαδικασία, να παραμείνει το ΤΕΙ στη Λευκάδα όταν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
σχέδιο "ΑΘΗΝΑ", του τότε υπουργού παιδείας της Ν.Δ Αρβανιτόπουλου, που προέβλεπε την 
κατάργησή του.  

Σήμερα όμως και παρά τις πρόσφατες (μετά την ψήφο του στη Βουλή) ανακοινώσεις 
παραπληροφόρησης και αποπροσανατολισμού, αποκαλύπτεται πλήρως η μνημειώδης και 
διαχρονική υποκρισία του για τον δήθεν "μεγάλο αγώνα" που έδινε, μέχρι πριν μερικούς 
μήνες, για σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λευκάδα και την πρωτοφανή εξαπάτηση 
φορέων και πολιτών, που δυστυχώς τον εμπιστεύθηκαν τότε για να εκτεθούν ανεπανόρθωτα 
σήμερα.  
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Ήταν μια «πολιτική» που αναπτύχθηκε τότε με μοναδικό στόχο την 
κατασυκοφάντηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της προηγούμενης Δημοτικής 
Αρχής, που σχεδίασαν και νομοθέτησαν για τη Λευκάδα τη σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τα διετή προγράμματα σπουδών και το Ινστιτούτο Ιστορίας «Ν. 
Σβορώνος». Αυτά ακριβώς που σήμερα καταργεί η ΝΔ του Μητσοτάκη με την ψήφο 
του βουλευτή της στη Λευκάδα Θανάση Καββαδά.   

Αυτή η «πολιτική» χαρακτηρίζει ακριβώς τον ίδιο και την κοινοβουλευτική του πορεία από το 
Σεπτέμβριο 2015. Μια περίοδο απόλυτου θράσους και παραπληροφόρησης της κοινωνίας, 
την οποία εξάντλησε κρυπτόμενος από τον δημόσιο διάλογο και καλυπτόμενος πλήρως από 
φίλια ως στημένα επαγγελματικά ή ιδιωτικά μέσα "ενημέρωσης". Την περίοδο που ο ίδιος 
υιοθέτησε το "κατόπιν ενεργειών μου" ως το μοναδικό εργαλείο πολιτικής που άσκησε, 
οικειοποιούμενος ότι θετικό προέκυπτε για τη Λευκάδα, στην προσπάθεια να κρύψει την 
ανυπαρξία του.  

Μαύρη μέρα λοιπόν για τη Λευκάδα και την κοινοβουλευτική ιστορία της, σε μια 
πράξη επίδειξης απαξίωσης, απολυτότητας και πλήρους κομματικής υποταγής. 

Μαζί με το βουλευτή, συνεργοί του όλοι εκείνοι οι θεσμικοί ή κομματικοί παρατρεχάμενοι, 
που επιδοκίμασαν, σύρθηκαν ή ταυτίσθηκαν μαζί του, σιώπησαν ή πυροβόλησαν με 
άσφαιρα πυρά, επιλέγοντας την εξασφάλιση ή σιγουριά της όποιας θέσης τους και το 
ψευτοβόλεμα από το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον. 

Για όλους αυτούς και για τον κ. Καββαδά είναι σίγουρο ότι για το σανό που μοίρασαν 
και την οπισθοδρόμηση που επιλέγουν για τον τόπο μας, θα έρθει η ώρα να 
μετρηθούν με το μπόι τους κι όχι με τον ίσκιο τους!   
 

 

ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
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