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ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Συζήτηση για τα προβλήματα Παιδ είας στον δήμο Περιστερίου  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

1.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

2.  ΣΑΡΑΦΗ-  ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

3.  ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

4.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

5.  ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  

6.  ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

7.  ΤΣΙΩΤΑ-  ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  

8.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

9.  ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

10.  ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ  

11.  ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

12.  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

13.  ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  

14.  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

15.  ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  

16.  ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ  

17.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

18.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Ε.  

19.  ΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

20.  ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

21.  ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

22.  ΚΕΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.  ΠΛΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.  ΔΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

25.  ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  

26.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

27.  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

28.  ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

29.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

30.  ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
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31.  ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

32.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  

33.  ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

34.  ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

1.  ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

2.  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

3.  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

4.  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

5.  ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ  

6.  ΤΣΙΒΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  

7.  ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

8.  ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  

9.  ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

10.  ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

 

1.  Πρόεδρος 1
η ς

 Δημ.  Κοιν: Λουκόπουλος Παναγιώτης  (παρών)  

2.  Πρόεδρος 2
η ς

 Δημ.  Κοιν: Πανόπουλος Βασίλειος  (απών)  

3.  Πρόεδρος 3
η ς

 Δημ.  Κοιν: Οικονομοπούλου Δήμητρα  (απούσα)  

4.  Πρόεδρος 4
η ς

 Δημ.  Κοιν: Γύφτου Ευαγγελία  (απούσα)    

 

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ:     

 

1.  ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ  

2.  ΣΟΥΤΣΟΣ  

3.  ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

4.  ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

5.  ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ,  παρακαλώ λίγο για να ξεκινήσουμε.  

Αρχίζει  η 17
η
 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίο υ,  σήμερα Τρίτη,  

19/11/2013 και ώρα 5:15 περίπου.   

 Φυσικά γνωρίζετε όλοι ότι  είναι για ένα και μοναδικό θέμα.  

Είναι η συζήτηση για τα θέματα Παιδείας στον δήμο μας.   
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ΘΕΜΑ:  

Συζήτηση για τα θέματα Παιδείας στον δήμο Περιστερίου  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το πολύ ενδιαφέρον και πάντα επίκαιρο θέμα που ενδιαφέρει όλους 

μας.  Θα παρακαλέσω από τους φορείς,  όποιοι  είναι αυτοί που θεωρούν 

ότι  πρέπει να μιλήσουνε να ρθούν εδώ λίγο,  στην γραμματεία,  για να 

μας πούνε τι  εκπροσωπούνε,  ποιοι  θα μιλήσουνε και  με την σειρά που 

θα δώσουν.  

Θα ξεκινήσουμε την διαδικασία και  με την άδεια του Σώματος.  

Υπάρχουν ερωτήσεις;  Δεν υπάρχουν ερωτήσεις.  Θα μιλήσει πρώτα ο 

αρμόδιος αντιδήμαρχος και μετά θα προηγηθούν,  και σύμφωνα με τον 

κατάλογο που θα ανοίξει  και με τις  αιτήσεις των παρευρισκομένω ν, η 

συζήτηση. Κύριε Αρβανίτη,  έχετε τον λόγο.   

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Ναι,  κύριε  πρόεδρε.  Λοιπόν,  επειδή πρόσφατα συζητήθηκε το θέμα 

στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,  μετά από πρόταση της Έλλης 

Αλεξίου,  και συμμετείχαν όλοι  οι  εμπλεκόμενοι φορείς της 

εκπαιδευτικής  κοινότητας,  θα προσπαθήσω σήμερα να είμαι πολύ 

σύντομος και θα καθίσω στα ουσιαστικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ,  που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σήμερα.  

 Το πρώτο θέμα που θα σταθώ είναι σχετικά με το έγγραφο του 

υπουργείου Παιδείας προς τους περιφερ ειακούς διευθυντές  

εκπαίδευσης και τους  διευθυντές εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  που τους λέει ,  αν θέλουνε να 

προχωρήσουνε σε συγχωνεύσεις σχολείων ή νέα σχολεία .   

Πάμε, λοιπόν,  σε αυτό το έγγραφο. Οι διευθυντές εκπαίδευσης 

είναι  υποχρεωμένοι μέχρι τ ις  20/11,  αύριο,  να γίνει  πρόταση των 

διευθυντών στο σύστημα καταγραφής πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι οι  διευθυντές εκπαίδευσης να 

ζητήσουν εγγράφως γνωμοδότηση των δημοτικών συμβουλίων επί τω ν 

προτάσεων για κάθε είδους σχολικής μεταβολής.  Αυτά είναι στις  

υποχρεώσεις των διευθυντών εκπαίδευσης.   
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Μέχρι σήμερα δεν έχουμε επίσημη πρόταση ούτε από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε 

τηλεφωνική επικοινωνία που είχα χθες με τον κύριο Ζαβλακίδη,  ο 

οποίος μου είπε ότι  μπορεί να έρθει  σήμερα, να είναι μαζί  μας,  

δυστυχώς δεν τον βλέπω, μου είπε ότι  εγώ θα είμαι αρνητικός προς 

οποιαδήποτε πρόταση.  

Για μεν την κυρία Ψαρά, προσπάθησα να επικοινωνήσω εχθές 

μαζί της,  μίλησα με την ιδιαιτέρα της.  Μου είπε ότι ,  κύριε Αρβανίτη,  

είναι απασχολημένη σήμερα, αυτή την στιγμή, θα επικοινωνήσει μέχρι  

το μεσημέρι μαζί  σας.  Δυστυχώς, δεν έχει  πάρει  ακόμα τηλέφωνο.  

Αφού, λοιπόν,  ζητηθούν αυτά τα δυο πράγματα από τους 

διευθυντές εκπαίδευσης,  μέχρι τις  20/12 θα πρέπει αυτά τα δυο,  οι  

διευθυντές εκπαίδευσης να τα στείλουν στους περιφερειακούς 

διευθυντές εκπαίδευσης.  Και από την στιγμή που τα μαζέψουν οι  

περιφερειακές δ ιευθύνσεις,  στις  8/1 του 14 θα πρέπει ο ι  περιφερειακές 

διευθύνσεις,  θα υποβάλλουν τις  εισηγήσεις τους στο υπουργείο 

Παιδείας.  Αυτή είναι,  λοιπόν,  η διαδικασία για να λειτουργήσει το 

σχολικό έτος 2014 -  15, με νέα δεδομένα.  

Επειδή,  λοιπόν,  ανεξάρτητα από το τ ι  λένε οι  δ ιευθυντές 

εκπαίδευσης,  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδε υσης,  

δυστυχώς είμαστε υποψιασμένοι με αυτά που μας έχουνε συμβεί στον 

δήμο, προτείνω να πάρουμε μια απόφαση, να την κοινοποιήσουμε 

στους διευθυντές εκπαίδευσης και έχω ένα σχέδιο απόφασης.  Είναι 

μικρό, να σας το διαβάσω, να το καταθέσω και αν υπάρχει κάπο ια 

παρατήρηση την βλέπουμε,  η οποία λέει .   

«Την Τρίτη,  19/11/2013 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Περιστερίου με την συμμετοχή των φορέων της εκπαίδευσης 

κοινότητας της πόλης μας.   

Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να μην 

αποδεχτεί  καμία νέα συγχώνευση, υποβιβασμό ή κατάργηση 

οποιασδήποτε σχολικής μονάδος στον δήμο Περιστερίου.   

Η οριακή κατάσταση που επικρατεί  στην Παιδεία δεν επιτρέπει  

καμία πλέον μεταβολή χωρίς πλέον να δημιουργηθούν σοβαρά 

προβλήματα στην λειτουργία των σχολικών μονάδων.  

Οι τρεις  συγχωνεύσεις και οι  13 υποβιβασμοί στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση καθώς και οι  οκτώ συγχωνεύσεις στην δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2011 -  2012, έκλεισαν αυτόν τον 

κύκλο.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου και οι  εκπαιδευτικοί 

φορείς,  δάσκαλοι,  καθηγητές,  γονείς ,  θα συνεχίσουν να δίνουν 

καθημερινά την μάχη για την αναβάθμιση της Παιδείας,  για δωρεάν 

δημόσιο σχολείο σε μια σύγχρονη κοινωνία που θα δίνει  ίσες 

ευκαιρίες στα παιδιά μας».   

Αυτό το καταθέτω στο προεδρείο,  εντάξει ,  ας το πάρουν  οι 

παρατάξεις  και αν υπάρχει οποιαδήποτε παρατήρηση να την 

συζητήσουμε.  Αυτό είναι το πρώτο που αφορά το έγγραφο του 

υπουργείου Παιδείας.   

Πάω σε ένα δεύτερο θέμα, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό.  

Είναι τα λειτουργικά κενά που, δυστυχώς, με τα νέα μέτ ρα της  

κυβέρνησης και  τις  ανακατατάξεις  στον δημόσιο τομέα, έχουν 

δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτή 

την στιγμή 2.167 κενές ώρες,  ώρες αυτές,  συνολικά στην διεύθυνση Γ 

Αθήνας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  2.167 ώρες.   

Το στοιχείο αυτό δυστυχώς δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω από 

την υπεύθυνη της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την κυρία Ψαρά. Δεν 

έχει  επικοινωνήσει  καθόλου μαζί μου. Το ζήτησα από τον πρόεδρο των 

δασκάλων, από τον κύριο Παπλωματά, και μου είπε ότι  ο ι  κενές 

λειτουργικές ώρες είναι 2.167 ώρες.   

Επίσης,  σε πολλά Δημοτικά σχολεία λείπουν δάσκαλοι  

ειδικοτήτων. Μουσικής,  αισθητικής  αγωγής,  ξένες γλώσσες και τα 

λοιπά.  

Πολλά από τα κενά αυτά και σύμφωνα με τις  εξαγγελίες του 

υπουργού, είχανε πει  ότι  θα καλυφθούν από μετατάξεις  από τ ην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό,  όπως φαίνεται,  γίνεται με πολύ 

αργό ρυθμό.  Και σε συνδυασμό με την λειτουργία πολλών ολοήμερων 

σχολείων έχει  δημιουργήσει  μια εκρηκτική κατάσταση,  ταλαιπωρώντας 

αφάνταστα γονείς  και μαθητές.   

Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά το πρόβλημα και 

σχεδόν με καθημερινές παρεμβάσεις μας προς την διεύθυνση Γ Αθήνας 

πιέζουμε για οριστική λύση.  
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Είναι το δεύτερο, λοιπόν,  παράγραφος,  είναι τα λειτουργικά κενά 

στα οποία πρέπει  να σταθούμε λίγο εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το 

θέμα αυτό.   

Και προχωράω σε ένα άλλο θέμα, πάλι ουσιαστικό.  Είναι στην 

τακτική επιχορήγηση του 2013. Τακτικές επιχορηγήσεις.  Έτσι,  

υπενθυμίζω ότι  μέχρι τώρα έχουνε δοθεί ,  ας πούμε τρεις  δόσεις,  των 

218.000 ευρώ για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.  Και λέω ας πούμε 

τρεις  δόσεις,  γιατί ,  αν θυμάστε,  η πρώτη δόση την επήραμε 

ουσιαστικά, ενώ έπρεπε να μας την δώσουνε τέλος του 12,  μας την 

εδώσανε αρχή του 13,  για να είναι ψιλοκαλυμμένοι ότι  το 13 ίσως να 

έχουμε και τέσσερις δόσεις.  Αλλά στην ουσία και άλλη δόση αν θα 

πάρουμε θα είναι ουσιαστικά η τρίτη,  και όχι  τέσσερις ,  όπως φαίνεται  

στην οικονομική χρήση του προϋπολογισμού του δήμου.  

Λοιπόν,  το πρόβλημα είναι γνωστό. Υπάρχει μια μεγάλη μείωση 

στις  επιχορηγήσεις και είναι,  ίσως,  από τα σοβαρότερα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας.  Από τα σοβαρότερα.  

Εφέτος η επιχορήγηση που έχει  διατεθεί  στα σχολεία μας για τις  

λειτουργικές τους  ανάγκες ανέρχεται  στο πενιχρό ποσό 655.861 ευρώ,  

όταν παλαιότερα ακουμπούσαν τα 2.000.000.  Και σύμφωνα με τις  

διαβεβαιώσεις που έχουμε,  θα υπάρξει και τέταρτη, λένε,  δόση. Είναι 

Νοέμβριος.  Τελειώνει ο Νοέμβριος.  Δηλαδή, θα υπάρξει τέταρτη δόση,  

μακάρι να υπάρξει,  και θα είναι  εντός του Δεκεμβρίου από ότι  

φαίνεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Νομίζω είναι ισόποσες οι  δόσεις.  Βέβαια,  υπενθυμίζω ότι  αν δεν 

παρθεί η τέταρτη δόση μέσα στον Δεκέμβριο θα έχουμε έντονα 

προβλήματα για την λειτουργία των σχολείων. Όχι μόνο στον δήμο τον 

δικό μας αλλά σε όλους τους δήμους.  Περιμένουμε,  λοιπόν,  την 

υπόσχεση να υλοποιηθεί .  Έτσι;   

 Επαναλαμβάνω, είναι η κατάσταση αυτή είναι οριακή. Τονίζω, 

οριακή για την λειτουργία  των σχολικών μονάδων, ιδ ιαίτερα τώρα, που 

προέχει  η προμήθεια πετρελαίου.   

Επίσης,  ένα άλλο σημείο,  έτσι,  το  οποίο έχουμε δεχτεί  και 

κριτική,  ότι  όλα τα χρήματα που παίρνουμε από την τακτική 
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επιχορήγηση τα παραδίδουμε όλα στα σχολεία.  Δεν κρατάει ο δήμος 

μας ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Και ίσως είναι ο μοναδικός δήμος 

που διαχειρίζεται τα χρήματα, τα σχολεία.  Και αυτό θα συνεχίσουμε 

να το κάνουμε.   

Ένα τρίτο θέμα, εξίσου σημαντικό,  είναι το κομμάτι σχολικές  

καθαρίστριες και σχολικοί τροχονόμοι.  Λοιπόν,  το θέμα των σχολικών 

καθαριστριών.  

Με διάταξη στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο δόθηκε λύση στο 

φλέγον θέμα της  καθαριότητας των σχολείων. Και έτσι έχουμε 

προσλάβει  85 καθαρίστριες με σύμβαση έργου για  το σχολικό έτος  13 -  

14, με δικαίωμα ανανέωσης ένα ακόμα χρόνο.  

Το πρόβλημα του καθαρισμού των σχολείων είναι σοβαρότατο,  

αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι  οι  μόνιμες καθαρίστριες που διαθέτει  ο δήμος 

μας αυτή την στιγμή είναι μόλις 41,  λόγω των συνεχών 

συνταξιοδοτήσεων,  που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.   

Και βέβαια,  ίσως είμαστε ο  μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που 

δεν οφείλουμε ούτε ένα ευρώ για την μισθοδοσία των καθαριστριών.  

Έτσι,  έχει  αναλυθεί αυτό το θέμα. Δεν θα σταθώ  εκεί .   

Εκεί ,  όμως,  που παρουσιάστηκε πρόβλημα φέτος είναι  με τους 

σχολικούς τροχονόμους.  Και παρουσιάστηκε πρόβλημα διότι  κόπηκε η 

επιχορήγηση από το υπουργείο Εσωτερικών. Από τον Σεπτέμβριο.   

Επίσης,  το ποσόν για το προηγούμενο σχολικό έτος ήταν 

μειωμένο, με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο,  με την έναρξη του νέου 

σχολικού έτους,  να  σταματήσει η λειτουργία του θεσμού.  

Επομένως, καταλαβαίνετε ότι  η συνέχιση του θεσμού των 

σχολικών τροχονόμων εξαρτάται από την εκ νέου χρηματοδότηση από 

το υπουργείο Εσωτερικών.  

Υπάρχει μια οφειλή προς τους σχολικούς τροχονόμους.  Έχουμε 

πάλι μια υπόσχεση από το υπουργείο Εσωτερικών ότι  με την επόμενη 

δόση, ας πούμε την τέταρτη, θα ενσωματώσουνε και το ποσό που μας 

χρωστάνε για να το αποδώσουμε στους σχολικούς τροχονόμους.  Αυτό 

μας έχουν υποσχεθεί  ότι  θα είναι μέσα στην τέταρτη δόση.  

Ήτανε,  αν θυμάμαι καλά, θα σας πει  ο κύριος Μιχαλόπουλος,  

ήτανε να πάρουνε 850 ευρώ και έχουνε πάρει 550 και χρωστάμε τρία 

κατοστάρικα στον καθένα; Κάπου εκεί  είναι.   



ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

17
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΣ 19

ης
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

10 

Λοιπόν,  αυτά είναι τα ουσιαστικότερ α θέματα. Πολύ 

επιγραμματικά, μια που συζητάμε για θέματα Παιδείας ,  θέλω να σας 

ενημερώσω, επικεφαλίδες θα δώσω μόνο, δεν θα σταθώ σε 

λεπτομέρειες.  Είναι κάποια απολογιστικά στοιχεία τεχνικών έργων.  

Λοιπόν,  το καλοκαίρι έτρεξε το πρόγραμμα, πιλοτικό πρόγρα μμα 

αναβάθμισης οκτώ Δημοτικών σχολείων. Αυτό έγινε το καλοκαίρι.   

Επίσης,  ξεκίνησε από αρχές του καλοκαιριού ένα έργο 

προϋπολογισμού 1.000.000, πάντα με την συνεργασία του ΟΣΚ, έτσι;  

1.125.000 από τον ΟΣΚ για επισκευή τουαλετών και ενώσεων 

στεγανοποιήσεων  σε διάφορα σχολικά κτίρια.   

Έγινε αναβάθμιση, οικοδομικές εργασίες,  ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις,  στο 1
ο
,  11

ο
,  12

ο
 Δημοτικό σχολείο.  Η παραλαβή έγινε 

19/9 του 2013.  

Ολοκληρώθηκαν οι  εργασίες στον αύλειο χώρο στο 5
ο
 Γυμνάσιο 

και 1
ο
 Λύκειο.  Συγγνώμη, 5

ο
 Γυμνάσιο και 1

ο
 Γυμνάσιο.   

Επίσης,  περιμένουμε την απόφαση ένταξης,  μετά από πρόταση 

μας,  στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πράσινα Δώματα σε 

δημόσια κτίρια,  από το ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 591.000 ευρώ.  

Παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες.  Αναφέρω τις  βασικότερες,  

μια που είναι και ο πρόεδρος εδώ, του Ειδικού Σχολείου.  

Τοποθετήθηκε προκάτ αίθουσα στο Ειδικό Σχολείο,  που ήταν άμεση 

προτεραιότητα. Άμεση προτεραιότητα. Και το λύσαμε.  Και δεν 

δημιουργήσαμε πρόβλημα σε κανέναν όμορο δήμο που δεν έχει  Ειδικό 

Σχολείο,  με την προϋπόθεση ότι  δεν μπορούμε να καλύψουμε τα 

παιδιά που έρχονται από άλλους δήμους.   

Εμείς φροντίσαμε αυτό,  έτσι,  μετά από συνεργασία που είχαμε 

με τον σύλλογο διδασκόντων και με τον σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων και ήδη από την Μεγάλη Πέμπτη υπάρχει η α ίθουσα 

προκάτ που εξυπηρετεί  τις  ανάγκες του Ειδικού Σχολείου.   

Επίσης,  λύθηκε το πρόβλημα, τώρα λέω θέματα που γίνανε 

πρόσφατα, έτσι;  Δεν πάω πολύ παλιά.  Στο 25 Νηπιαγωγείο.  Έγινε 

μόνωση και στεγανοποίηση 100 τετραγωνικών μέτρων.  Στο 5
ο
 

Γυμνάσιο-  Λύκειο.  Μόνωση και στεγανοποίηση. Στο 44 Νηπιαγωγείο,  

κατασκευή δυο τουαλετών. Στο 7
ο
 Γυμνάσιο.  Αντικατάσταση 

τουαλετών. Στο 31 Δημοτικό και 42 Νηπιαγωγείο,  τοποθέτηση νιπτήρα 

στην αίθουσα. Στις  αίθουσες.  12
ο
 Δημοτικό.  Επισκευή κεντρικής 
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αποχέτευσης.  3
ο
 Δημοτικό.  Κατασκευή εσωτερικών τουαλετών. 6

ο
 

Γυμνάσιο,  επισκευή κεντρικής αποχέτευσης και κατασκευή φρεατίων 

προσαρμογής.  18,  ανακατασκευή τουαλετών. 17,  επισκευή κεντρικής 

αποχέτευσης.  9
ο
 Γυμνάσιο,  επέκταση εγκατάστασης καλοριφέρ.  Και 1

ο
 

ΕΠΑΛ, κατασκευή νέων φρεατίων και επισκευή κεντρικής 

αποχέτευσης.   

Και τελειώνω, επιγραμματικά πάλι,  με κάποιες δραστηριότητες,  

όπως επίσης η δημιουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου,  που αφορά 

μαθητές οικογενειών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Λειτουργεί  

με μεγάλη επιτυχία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Αυτή την στιγμή είναι 55 παιδιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Πρόγραμμα σε συνεργασία,  όπως είδατε,  αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, 

με το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη σης.  Υπογράφτηκε η  

προγραμματική σύμβαση.  

 Είναι γεγονός ότι  ιδρύεται το πρώτο κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

στον δήμο μας,  και εκεί  η έδρα του είναι το 9
ο
 Γυμνάσιο.  Οι αιτήσεις 

συμμετοχής είναι  μέχρι  13 Δεκεμβρίου και η θεματική ενότητα η 

οποία επιλέχθηκε είνα ι νέες τεχνολογίες.   

Δυο μέρες είναι στον αέρα. Οι αιτήσεις συμμετεχόντων είναι 

πάρα πολλές.  Υπερβαίνει  τους 50.  Για δυο μέρες είναι  πάρα πολλές.  

Και μάλιστα είναι πολλές αιτήσεις  από άλλους δήμους.  Από την 

Καισαριανή είδαμε,  από το Παγκράτι είδαμε και τα λοιπά.  

Και τέλος,  θα βοηθήσουμε σημαντικά με έγγραφο που εστάλη 

στα σχολεία ότι  σχέση έχει  με τον υποσιτισμό των μαθητών.  

Αυτά, δεν θα σας κουράσω άλλο. Στάθηκα, πιστεύω, στα 

ουσιαστικότερα. Αν θα χρειαστεί  θα μου ξαναδώσετε,  πρόεδρε,  

αργότερα τον λόγο.  Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Λοιπόν,  με την άδεια του Σώματος,  θέλετε να 

προηγηθούν οι  φορείς και  να κάνουν τοποθετήσεις;  Έχετε δικαίωμα, 
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φυσικά, οι  δημοτικοί σύμβουλοι να μιλήσετε πρώτοι.  Πολύ ωραία.  

Οπότε,  ναι,  για αυτό τον λόγο.  Απλά, τυπικά πρέπει να γίνει  ερώτηση 

γιατί  μπορεί κανείς  να έχει  το δικαίωμα να μιλήσει πρώτος.   

 Λοιπόν,  να ξεκινήσουμε,  λοιπόν,  από τον κύριο Παπλωματά. 

Απλά, για τα πρακτικά θα ήθελα,  αν και ε ίναι γνωστός,  να μας πει  τι  

εκπροσωπεί ακριβώς και να ξεκινήσουμε.   

Κος ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ:  

Λοιπόν,  Παπλωματάς Κώστας,  πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Περιστερίου… κυρίες και κύριοι ,  

βρίσκομαι σε μια  πολύ δύσκολη στιγμή σήμερα. Πάρα πολύ δύσκολη. 

Γιατί  είναι,  πραγματικά, τεράστια η ευθύνη που  έχω, να μεταφέρω την 

κραυγή αγωνίας από εκπαιδευτικούς που εκπροσωπώ, από γονείς  και  

μαθητές,  για την λειτουργία του δημόσιου σχολείου.  Και  

συγκεκριμένα, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Κραυγή αγωνίας η οποία έχει  συσσωρεύσει μέσα της όλα τα 

προβλήματα, αυτά που ζούμε εμείς  οι  εκπαιδευτικοί  και η σχολική 

κοινότητα, μέσα στις  σχολικές μονάδες αλλά και γενικότερα αυτά που 

ζουν και  εργαζόμενοι οι  γονείς  και εμείς ,  ως εργαζόμενοι,  στην 

περιρρέουσα κατάσταση.  

Ίσως είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο να διαπιστ ωθεί  το 

πρόβλημα σήμερα. Αυτό θα το επιχειρήσω. Αλλά είναι αρκετά 

δύσκολο να καταλάβουμε πίσω από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα 

στα σχολεία τι  κρύβεται.  Ποιο το σχέδιο και ποια είναι η προοπτική. 

Τι ακριβώς επιδιώκουν,  δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία,  με όλ η αυτή 

την επίθεση την οποία δέχεται σήμερα το σχολείο,  η μόρφωση των 

παιδιών, τι  επιδιώκουν,  τι  στοχεύουν.   

Στις 17/10,  λοιπόν,  ημέρα που συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας,  οι  εκπαιδευτικοί φορείς καταθέσαμε ένα αίτημα μέσω της  

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,  να συνεδριάσει  το Δημοτικό 

Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την Παιδεία.  Το οποίο γίνεται σήμερα.  

Δεν εκτιμούμε ότι  εμείς  ιδιαίτερα θεωρούμε ότι  εμείς  

γνωρίζουμε τα προβλήματα και κάποιοι  άλλοι δεν τα γνωρίζουν.  Και 

βεβαίως είμαι υποχρεωμένος να τοποθετηθώ επιγραμματικά.  

Όμως, θεωρήσαμε ότι  θα πρέπει να γίνει  αυτή η συνεδρίαση, 

ώστε αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν εισηγητικά από τον 

αντιδήμαρχο, γιατί  για μας το θέμα, και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

17
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΣ 19

ης
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

13 

εδώ, δεν είναι να διαπιστώνεις το πρόβλημα, ότι  τα σχολεία δεν έχουν 

λεφτά, ότι  τα σχολεία δεν έχουν εκπαιδευτικούς αλλά θα πρέπει να 

προτάξεις  και ένα κοινό σχέδιο,  μια κοινή προοπτική, ώστε να το 

αντιμετωπίσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί  κάθε φορά που 

θα συζητάμε και  κάθε χρόνο που θα συζητάμ ε τα προβλήματα θα είναι  

πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα.  

Κατ’ αρχάς στην υπόθεση του υπουργείου Παιδείας,  πολιτικής,  

είναι νομίζω γνωστό σε όλους ότι  και αυτή την χρονιά το δημόσιο 

σχολείο δέχτηκε μια σφοδρή επίθεση, που σαν κύριο στόχο είχε τον 

εξοβελισμό  της μόρφωσης από τα σχολεία.  Μιας και το επιχειρησιακό 

στρατηγικό τους πρόγραμμα δεν είναι η μόρφωση, δεν είναι η γνώση, 

αλλά είναι η δεξιότητα.  

Είναι στοιχεία τα οποία προσάπτονται από μια υποχρέωση 

προσαρμογής και  του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος  στα 

πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού χάρτη. Αποφάσεις  που ομόφωνα 

έχουν παρθεί κατά περιόδους σε συνόδους υπουργών Παιδείας.  Να 

θυμίσω σε όσους ασχολούνται ιδιαίτερα, να μην κουράσω, Βερολίνο,  

Πράγμα, Μπέργκεν και τα λοιπά.  

Άρα, αυτό το οποίο συμβαίνει  σήμ ερα στο σχολείο δεν είναι 

αποτέλεσμα, και είμαστε πεπεισμένοι  και το ξαναναφέρουμε αυτό,  από 

μια υποτίθεται μνημονιακή πολιτική αλλά με αφορμή αυτό το οποίο 

συμβαίνει  σήμερα, προσπαθούν να τα περάσουν όλα.  

Ομοβροντία αντιλαϊκών, αντιεκπαιδευτικών πολιτικώ ν από το 

καλοκαίρι και μετά.  Αυτό το οποίο εμείς  είμαστε σίγουροι,  κυρίες και 

κύριοι ,  είναι ότι  το σχολείο,  το σχολείο αυτό,  το οποίο θέλουν να το 

αποκεντρώσουν, το σχολείο το οποίο το έχει  αποδεχτεί  ο  Καλλικράτης,  

θα είναι ένα σχολείο το οποίο θα λειτουργ εί  στα πλαίσια της 

ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας.   

Άρα, λοιπόν,  σε αυτό το σχολείο ούτε η μόρφωση,  ούτε η 

σταθερή εργασιακή απασχόληση, ούτε η ουσιαστική γνώση έχει  θέση. 

Και βεβαίως,  τα  σχολεία μας ξεκινάνε αυτή την περίοδο να 

αυτοαξιολογούνται ,  ξεκίνησε η περίφημη αυτοαξιολόγηση, που ένα 

βασικό χαρακτηριστικό είναι η προσπάθεια να βρεθούν άλλοι πόροι 

που θα χρηματοδοτήσουν το σχολείο,  μιας και οι  επίσημοι πόροι  από 

την κεντρική πολιτεία,  αναφέρθηκαν τα νούμερα, βρίσκονται σε αυτό 

το αφυδατωμένο επ ίπεδο.   



ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

17
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΣ 19

ης
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

14 

Άρα, το στοιχείο της αποκέντρωσης,  το στοιχείο που πολλοί,  

διάφοροι,  καλοθελητές και μη,  θα παρεμβαίνουν ακόμα και στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου,  θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.  

Σε αυτή την υπόθεση, λοιπόν,  το υπουργείο Παιδείας την χρονιά 

που ξεκίνησε έπρεπε να ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο,  απροκάλυπτα 

προχωρώντας σε πάρα πολλά μέτωπα και ταυτόχρονα, δηλαδή,  μια 

ομοβροντία,  να αντιμετωπίσει  το θέμα αυτό.   

Κατ’ αρχάς είναι η πρώτη χρονιά στην μεταπολίτευση όπου δεν 

έγινε από τον επίσημο προϋπολογισμό ούτε ένας μόνιμος διορισμός.  

Κανένας μόνιμος  διορισμός.  10.000 αναπληρωτές από την 

προηγούμενη χρονιά,  που είχαν πάγιες και διαρκείς  ανάγκες,  

βρίσκονται εκτός σχολείου.  Πετάχτηκαν στον δρόμο 2.500 συνάδελφοι  

της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο όταν 

την ίδ ια ώρα αρκετοί μας συνάδελφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί.   

Το αποτέλεσμα της σημερινής,  δυόμισι μήνες μετά από την 

έναρξη του σχολικού έτους,  να καταγράφονται στα σχολεία της Γ 

Αθήνας,  της περιφέρειας μας,  δηλαδή, 2.200 περίπου κενά την 

βδομάδα χαμένες δ ιδακτικές ώρες και  μόνο από τους συναδέλφους των 

ειδικοτήτων.  

Συναδέλφους των ειδικοτήτων οι  οποίοι  πλαισιώνουν το 

αυτονόητο πρόγραμμα των ενιαίων αναμορφωμένων σχολείων, άρα, 

κατ’ επέκταση, όποιος μπορέσει να κοιτάξει  όχι  την ακτινογ ραφία 

αλλά το βάθος της λειτουργίας των σχολείων, καταλαβαίνει  ότι  

πρόγραμμα στα σχολεία σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει.   

Η υπολειτουργία,  λοιπόν,  όλων των θεσμών που στηρίζουν την 

λειτουργία του σχολείου,  όπως είναι η αντισταθμιστική αγωγή, όπως 

είναι η ειδ ική αγωγή, όπως είναι το ολοήμερο σχολείο,  βρίσκονται  

μπροστά σε μια  πιλοτική εφαρμογή, μιας και ο  μόνος τρόπος 

πρόσληψης εκπαιδευτικών ήταν μόνο μέσα από τα προγράμματα 

ΕΣΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια διακοπή. Κύριε Παπλωματά, ζητώ συγγνώμη. Επανειλημμένως 

χτυπάνε τα κινητά σας.  Παρακαλώ πολύ, τώρα κλείστε στο αθόρυβο τα 

κινητά σας και όποιος κύριος έχει  τόσο μεγάλη ανάγκη να μιλήσει να 

περνάει έξω. Είναι τουλάχιστον αγένεια να μιλάει κάποιος και να 

χτυπάνε στην αίθουσα τα κινητά. Ζητώ συγγνώμη, συνεχίστε.   
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Κος ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ:  

Άρα, λοιπόν,  αυτή την στιγμή το αυτονόητο,  όταν θυμάστε πριν δυο 

χρόνια,  το αυτονόητο που ήταν το βιβλίο για τον μαθητή, μετατράπηκε 

σε ανάγκη φωτοτυπίας.  Θυμάστε.   

Φέτος,  λοιπόν,  το αυτονόητο,  που είναι για τον μαθητή το 

σχολείο,  είναι χαρά και για  το δικό μας κίνημα και για τους γονείς  και 

για τους εκπαιδευτικούς,  να έρθει  ένας δάσκαλος,  που πολλές φορές  

αυτός ο δάσκαλος μέχρι  να οριστικοποιηθεί  η θέση του έχει  

μετακινηθεί τρεις  και τέσσερις φορές σε διάφορα σχολεία,  χωρίς,  

δηλαδή, ο  ίδιος να γνωρίζει  την επόμενη μέρα σε ποιο σχολείο θα 

διδάξει .   

Άρα, λοιπόν,  για ποια μόρφωση να μιλήσουμε,  για ποιο επίπεδο 

παιδαγωγικής παρέμβασης,  όταν αυτή την στιγμή οι  μεταφερόμενοι  

θίασοι,  οι  εκπαιδευτικοί των 300 και των 400 ευρώ, οι  εκπαιδευτικοί  

των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, μετακινούνται για να 

συμπληρώσουν το ωράριο τους  έως και σε πέντε σχολικές μονάδες,  

σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία που πέρασε το υπουργείο 

Παιδείας.   

Βεβαίως,  στην υπόθεση αυτή όλοι οι  υποστηρικτικοί,  όλοι οι  

εργαζόμενοι,  αναφέρθηκε από τον αντιδήμαρχο, δηλαδή, σχολικοί  

φύλακες,  σχολικοί  τροχονόμοι,  όλοι  να ενταχθούν σε μια προοπτική 

ενός προγράμματος.  Και τα ερωτήματα θα τα κάνω στο τέλος στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Γιατί  αν αυτή την στιγμή διαπιστώσουμε το πρόβλημα, το 

επανάλαβα, το είχα επαναλάβει,  είναι ποια προοπτική θα δώσουμε 

ώστε να λύσουμε τα προβλήματα.  

Η βάση όλων αυτών, κύριε δήμαρχε και κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι,  είναι η οικονομία.  Ξέρετε ότι  κάποιοι  πιστεύουμε και εγώ 

το πιστεύω ακράδαντα, ότι  το εποικοδόμημα για να στηρ ίξεις  τις  

αξίες,  τον πολιτισμό, την Παιδεία και όλες τις  κοινωνικές  παροχές 

πρέπει να στηρίζεται σε μια οικονομική βάση.  

Αυτή, λοιπόν,  η οικονομική βάση για τα σχολεία μας σήμερα, 

δεν είναι δεδομένη. Όταν σου λέει  το ίδιο το υπουργείο Παιδείας ότι  

ένας διευθυντής,  ως μάνατζμεντ πλέον,  ως διευθυντής μιας μικρής 

επιχείρησης,  θα πρέπει να βγει  έτσι,  και κυριολεκτώ. Δεν λέω 

μεταφορικά. Να βγει  στην πιάτσα, να βρει  προγράμματα και 
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χρηματοδότες για να λειτουργήσει  το σχολείο,  το μοντέλο που μας 

πλασάρουνε,  που ε ίναι το επίσημο Φιλανδικό μοντέλο, θα έχει  την 

επίσημη κατηγοριοποίηση των σχολείων. Δηλαδή, σχολεία τα οποία θα 

λειτουργούν με 19 ώρες την βδομάδα και σχολεία  τα οποία θα 

λειτουργούν με 30 ώρες την βδομάδα.  

Και αυτά τα οποία θα μπορέσουν να λειτουργήσουν  30 ώρες  

είναι αυτά που θα μπορεί η τοπική διοίκηση, που θα έρθουν όλες οι  

αρμοδιότητες και  να ετοιμάζεστε,  μέχρι και η επιλογή και ο διορισμός 

του εκπαιδευτικού προσωπικού, να μπορέσουν να λύσουν μέσα από τις  

ελαστικές εργασιακές σχέσεις  το όποιο πρόβλημα ,  μιας και γνωρίζετε 

καλύτερα από μένα ότι  συνήθως μεταφέρονται αρμοδιότητες χωρίς  

τους ανάλογους οικονομικούς πόρους.   

Και βεβαίως ο κάθε καλοθελητής,  βλέπετε ευαγή ιδρύματα,  

βλέπε ΜΚΟ, θα μπορεί να προσφέρει την θέληση του,  την ανταπόδοση 

του,  στο να προσλάβει έναν εκπαιδευτικό ο οποίος θα είναι πολύ 

συγκεκριμένος,  χωρίς συμβάσεις,  της καθημερινότητας και το 

ανασφαλές αύριο.   

Αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι,  κυρίες και κύριοι ,  για  να είμαι 

πολύ συγκεκριμένος σε όλα αυτά, να πω το εξής.  Επανέρχεται  το 

ζήτημα,  και ε ίναι πολύ βασικό,  είναι  η βασική δομή ενός σχολείου το 

οποίο θα αποκεντρώνεται,  ενός σχολείου για το οποίο το υπουργείο θα 

κρατήσει την κεντρική δομή, που είναι  η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικοί και  η απόλυση, η προοπτική της απόλυσης του,  η 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και η χρηματοδότηση της ανάλογα 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,  επανέρχεται το τέταρτο κύμα 

προοπτικής συγχωνεύσεων και καταργήσεων.  

Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με την κυρία Ψαρά, την 

διευθύντρια εκπαίδευσης,  όταν την ρωτήσαμ ε επίμονα ποια θα είναι η 

πρόταση της,  αναφέρθηκαν οι  ημερομηνίες,  μας είπε το εξής.  Μας είπε 

ότι  επειδή είναι δημοτικές εκλογές το 2014, δεν θα κάνει  πρόταση 

εκτός,  συγχώνευσης και τα λοιπά, εκτός εάν,  εκτός εάν,  βέβαια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το  μικρόφωνο)  

Κος ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ:  

Εκτός εάν πιεστεί  από τα πάνω. Το πρόβλημα των συγχωνεύσεων μας 

έχει  δοθεί  ευκαιρία να το συζητήσουμε.  Επειδή τα σχολεία θέλουν να 
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τα λειτουργήσουν με τον νέο τύπο, είναι τα λεγόμενο ΕΑΕΠ. Ενιαία 

αναμορφωμένου προγράμματος.  Είνα ι σχολεία τα οποία με βάση τον 

νόμο λειτουργούν από δέκα θέσεις και πάνω, για να μπορούν μέσω 

αυτών των σχολείων να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς μέσω ΕΣΠΑ, 

είναι ο μόνος τύπος σχολείου που μπορεί να προσλάβει το υπουργείο 

μέσω ΕΣΠΑ τον εκπαιδευτικό,  τότε ό λα τα άλλα σχολεία,  από 

δεκαθέσια και κάτω, εννιαθέσια,  οκταθέσια,  επταθέσια,  πρέπει να 

φύγουν από τον χάρτη.  

Και καταλαβαίνετε,  το πρόβλημα τους αυτή την στιγμή δεν είναι  

το πόσο καλοί θα φανούν στην κοινωνία,  αν θα κάνουν,  θα πάρουν 

πίσω μια πρόταση,  αλλά είναι η διαχείριση του μαθητικού πληθυσμού.  

Αν ο μαθητικός πληθυσμός στα σχολεία είναι τέτοιος όπου 

μπορούν να τα αποκεντρώσουν, να τα μοιράσουν στα όμορα σχολεία,  

τότε θα προχωρήσουν.  

Σε ποια σχολεία; Σε σχολεία που έχουν αυξήσει το όριο των 

μαθητών στα 28άρια τμήματα. Στα σχολεία στα οποία στοιβάζουν τους 

μαθητές με την επίσημη στατιστική του υπουργείου Παιδείας,  με 

ενάμιση τετραγωνικό για κάθε μαθητή οι  τάξεις .  Σε σχολεία τα οποία 

δεν μπορούν να λειτουργήσουν,  δεν μπορούν να καλύψουν τα 

αυτονόητα, με το προηγούμενο που είπαμε.   

Και μάλιστα, επειδή και ο ΟΣΚ έκλεισε από ότι  ξέρω,  

αντιδήμαρχε,  μας τελείωσε και ο  ΟΣΚ, η ανώνυμη εταιρεία,  ότι  

έφτιαξε,  έφτιαξε.  Κάποια προγράμματα, τράπεζες επενδύσεων,  

ειπώθηκαν κάποια,  θα μπουν σε κάποια ανάπλαση, μας λέε ι  το εξής.   

Εάν σε περίπτωση, αυτό που διάβασε ο αντιδήμαρχος,  υπάρχει  

πρόταση, προσέχτε,  υπάρχει  πρόταση για ίδρυση νέου σχολείου,  που 

εμείς  στην κυρία Ψαρά και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε καταθέσει  

αναλυτικά τις  προτάσεις μας,  εδώ είναι,  για το τι  νέα σχολεία 

χρειαζόμαστε στο Περιστέρι,  γιατί  υπάρχει  συμπύκνωση, υπάρχουν 

πληθωρικά τμήματα, υπάρχουν Νηπιαγωγεία που φιλοξενούνται στα 

Δημοτικά, σε αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων, χωρισμένες  με μια,  

τα γνωρίζετε,  να μην φάω τον χρόνο, μας λέει  το εξής.   

Θα  πρέπει,  λέει ,  να υπάρξει δήλωση σε ποια στέγη θα στεγαστεί  

αυτό το σχολείο,  άρα πρέπει  να έχουμε ήδη το κτίριο  για να 

προτείνουμε,  και δεύτερον,  οικονομοτεχνική μελέτη γ ια το πώς θα 

λειτουργήσει αυτό το σχολείο.   
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Δηλαδή,  επίσημα,  μέσω αυτής της λογικής,  π ερνάει την 

χρηματοδότηση στην αποκέντρωση, στην περιφέρεια,  να αναλάβουν 

την ευθύνη να καλύψουν το έξοδο λειτουργίας νέου διδακτηρίου.   

Και βεβαίως,  είναι ντροπή, θα το αναφέρει και ο συνάδελφος 

πρόεδρος του Ειδικού, σήμερα να μιλάμε για μια ουσιαστική 

παρέμβαση και από την άλλη το μοναδικό Ειδικό Νηπιαγωγείο στο 

Περιστέρι,  που δεν είναι η ανάγκη του ενός,  185.000 παιδιά έχουν 

καταγραφεί με ειδ ικές ανάγκες.  Παίρνουμε το επίσημο ποσοστό της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  που είναι το 10%, να μην έχουν στέγη και 

πρόσβαση  στο Ειδικό Νηπιαγωγείο.  Να μην έχει  το Περιστέρι το 

Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και να πηγαίνουν τα παιδιά μας στο 

Αιγάλεω και στο Ίλιο.   

Κλείνοντας,  και  επίσης,  επειδή ακριβώς πίσω από τις  

συγχωνεύσεις  και πίσω από όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, να 

βάλω τα εξής ερωτήματα, κυρίες και κύριοι .   

Μιλήσαμε και αναφέρθηκε και  κλείνω με τα ερωτήματα μόνο. 

Είναι θέμα δημοτικού συμβουλίου.  Οικονομικές επιχορηγήσεις.  Αυτή 

την στιγμή τα σχολεία είναι στο κόκκινο.  Αυτή την στιγμή τα σχολεία 

για να μπορέσουν να πληρώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα χρωστάνε 

όλα ΔΕΚΟ. Έχουμε βγάλει πριν ένα χρόνο περίπου το νούμερο, αυτό 

το οποίο σήμερα είναι αρνητικός ισολογισμός στις  επιχορηγήσεις,  

στην λειτουργία των σχολείων.  

Εάν, κυρίες και κύριοι ,  δεν βάλουν το χέρι στην τσέπη ο ι  γονείς ,  

με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργία  

του δημόσιου σχολείου.   

Δεύτερον,  η συντήρηση. Έχει περάσει,  σύμφωνα με τον ΟΣΚ, 

100% όλη η συντήρηση στους δήμους.  Ο δήμος,  λοιπόν,  με αυτές τις  

επιχορηγήσεις,  αν  θυμάμαι καλά το νούμερο, κύριε Αρβανίτη,  

ζητήσατε 2.000.000 και πήρατε κάπου 150.000 ευρώ.  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ:  

123. Το ερώτημα, λοιπόν,  είναι,  όταν ο ίδιος ο δήμος ζητάει 2.000.000 

για να καλύψει  το αυτονόητο.  Να καλύψει  αυτά τ α οποία εμείς  

δίνουμε,  ιδίως στην πρωτοβάθμια,  για την ασφάλεια και την υγιεινή 
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των μαθητών μας,  δεν μπορεί να κρέμεται το σίδερο και να έχει  ένα 

σιδερά ο δήμος.  Θα πάει να καρφωθεί.  Και πολλά άλλα.   

Πως θα καλύψει,  τα ερωτήματα μας,  πως θα καλυφθούν αυτές  οι  

ανάγκες συντήρησης όταν η απόκλιση του ποσού το οποίο ζητήθηκε 

είναι τεράστια;  

Σχολικοί τροχονόμοι.  Τεράστιο το έργο τους.  Επιτελούν 

σπουδαίο έργο,  ειδικά στην πρωτοβάθμια,  όσον αφορά και την άφιξη 

και αναχώρηση των παιδιών, γιατί  μπαίνουν και  βγαίνου ν τα παιδιά 

συνέχεια.   

Ειπώθηκε ότι  μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα από το 

ΕΣΠΑ. Κάποια σχολεία ξεκίνησαν,  κακώς, κακώς, εθελοντικά να 

δουλεύουν.  Θα προχωρήσει;  Είναι εθελοντικό; Είναι πιλοτικό; Τι είναι  

αυτό το πρόγραμμα; Τι θα κάνουμε γ ια αυτό;  

Το ίδιο για τους σχολικούς φύλακες,  το ίδιο  για τις 

καθαρίστριες.  Η προοπτική για  τις  καθαρίστριες,  μιας και η 

αποκέντρωση είναι  προ των πυλών επί της  ουσίας,  είναι η εργολαβία,  

κύριε δήμαρχε.  Ότι ακριβώς γίνεται στα νοσοκομεία σήμερα, θα γίνει  

και στα σχολεία.   

Αυτές οι  οποίες απολύονται και είναι μόνιμες δεν  

αντικαθίστανται πάλι με μόνιμες .  Με συμβάσεις.  Και η μια  

συμβασιούχος καθαρίστρια από τις  ώρες που καλείται η σύμβαση να 

είναι στο σχολείο της,  καταλαβαίνεις  ότι  για τα παιδιά μέσα σε 200 

και 300,  σε αίθουσες,  σε κτίριο των 300 και 400 ατόμων, δεν μπορούν 

να παίξουν τον ρόλο. Δεν μπορούν να τον παίξουν τον ρόλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κύριε.   

Κος ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ:  

Ολοκληρώνω,  ολοκληρώνω. Νέα κτίρια.  Έχουμε αναφέρει ότι  πέρα 

από όλα τα άλλα, Ειδικό Σχολείο δεν  μα ς καλύπτει  η προκάτ αίθουσα.  

Αυτή την στιγμή είναι 43 τα ειδικά παιδιά.  Είναι στοιβαγμένα και με 

την νέα αίθουσα η οποία έχει  μπει .  Θέλουμε τα νέα κτίρια.   

 Έχουμε το ζήτημα με κάποια προγράμματα. Ακούστε.  Όσον 

αφορά το ζήτημα των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα σχολεία μας 

είχαμε κάνει  έκκληση σαν σύλλογος.  Είπαμε,  μας απαντήθηκε από την 

αρμόδια αντιδήμαρχο. Είπαμε ότι  θέλουμε τα πούλμαν ή το πούλμαν 

που έχει  το ΚΑΠΗ, να μπορούν να συνεισφέρουν γ ια το αναγκαίο 
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αναλυτικό πρόγραμμα, που είναι η εκπαιδευτική επί σκεψη στα 

μουσεία.   

Να γίνει  μια οργάνωση, δηλαδή, γ ια να μπορέσει,  μ ιας και η  

σχολική επιτροπή θα έπρεπε να χρηματοδοτεί  αυτό το πρόγραμμα, να 

μπορέσει να ελαφρυνθεί η λαϊκή οικογένεια,  γιατί  όντως,  ναι,  ούτε τα 

5 ευρώ σήμερα δεν υπάρχουν δυνατότητα να τα  δώσουν.  

Και τελειώνω, και τελειώνω, βέβαια,  είναι… από ότι  δεσμεύτηκε 

η επίτροπος,  μας λέει  ότι  υπάρχει  το πρόγραμμα, με δυο θέματα. Το 

ένα θέμα το οποίο είναι πολύ, πολύ βασικό για μας,  αγαπητοί κυρίες  

και κύριοι ,  είναι το ζήτημα του υποσιτισμού στα σχο λεία.   

Πραγματικά, όποτε μιλάω για αυτό το θέμα ίσως δεν μπορώ να 

συγκρατηθώ. Αυτή την στιγμή για  το ζήτημα του υποσιτισμού έχουμε 

κάνει  έκκληση να σκύψετε,  να το δείτε επί  της ουσίας το πρόβλημα.  

Έχουμε μισό εκατομμύριο,  σύμφωνα με την επίσημη Στατιστική Αρχή,  

παιδιά τα οποία ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.  Τα δράματα τα 

οποία ζούμε μέσα στα σχολεία,  μέσα στις  τάξεις ,  ίσως θα ήτανε 

κάποιος να έλεγε ότι  μιλάς,  δάσκαλε,  μιλάς για την μόρφωση, μιλάς 

για την γνώση, όταν γνωρίζουμε ότι  το παιδάκι αυτό,  το ο ποίο αν δεν  

μας λιποθυμήσει στα χέρια  και δεν μιλάω μεταφορικά, έρχεται μέσα 

από την καρδιά των εκπαιδευτικών αυτό το πράγμα, πως θα πάει στο 

σπίτι  του να διαβάσει,  δάσκαλε,  όταν τον έχει  τον άνεργο, την άνεργη 

και δεν έχει  ηλεκτρικό ρεύμα;  

Έχουμε σχεδόν 25.000 παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί .  Αυτές  

οι  κινήσεις που έγιναν,  αντί  να τις  καλύψει το πάγιο σύστημα 

πρωτοβάθμιας υγείας,  να παρακαλάμε το κάθε ΙΚΑ, τον κάθε 

νοσηλευτή, τον κάθε γιατρό, που ευσυνείδητα, βεβαίως,  και στάθηκαν 

στο πλευρό μας,  να παίρνει  δωρεάν και να βγάζει  τα χαρτιά ακόμα και 

για τον γυμναστή που χρειάζεται ή να κάνει  τ ις  εξετάσεις ή που θα 

βρούμε τα φάρμακα ή που θα βρούμε τα βασικά για να μπορέσουμε να 

στηρίξουμε το παιδάκι,  για να μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα 

σχολεία.   

Τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας που μας έδωσε το 

υπουργείο Παιδείας τα γνωρίζετε.  Μισά τρόφιμα ήτανε σάπια όταν 

πήγαμε σε περιοχές στην Εύβοια.  Τα άλλα προσπαθεί μέσα από ευαγή 

ιδρύματα, Νιάρχους και τα λοιπά, να προσδώσει την ευαισθησία του 
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για την πολιτική που το ίδιο  επιχείρησε και  έφερε σε αυτή την 

κατάντια την λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά μας.   

Και επειδή ακριβώς εμείς  δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια,  

να πούμε το εξής.  Χορήγηση γευμάτων σε κάποια παιδιά από τους  

δήμους,  από την πρωτοβουλία συλλόγων γ ονέων,  είναι μέτρα, 

δήμαρχε,  τα οποία απλά ανακουφίζουν.  Είναι μέτρα τα οποία δεν 

λύνουν το πρόβλημα.  

Το πρόβλημα για μας έχει  να κάνει  με μια  συνολική 

αντιμετώπιση του θέματος,  πέρα και έξω από κάθε ΜΚΟ, πέρα και έξω 

από τους χορηγούς.  Έχει σημασία.  Γιατ ί  βεβαίως,  και εμείς  σαν 

δάσκαλοι  δεν  θα πούμε όχι  σε ένα σάντουιτς που θα μας φέρει ο ΜΚΟ, 

ο χορηγός,  στο σχολείο,  να δ ιώξουμε λίγο την πείνα του παιδιού,  αλλά 

λέμε η ευθύνη. Ποιανού είναι η ευθύνη σήμερα;  

Και ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα να υπάρχει έκτακτη  

επιχορήγηση. Και  ζητήστε το και εσείς .  Είναι  έκκληση αυτό.  Δεν 

μπορούμε να πάμε άλλο. Μια έκτακτη επιχορήγηση στους δήμους,  

ώστε να παρέχεται δωρεάν σωστή,  επαρκής,  υγιε ινή διατροφή σε όλους 

τους  μαθητές  και  όχι  τμήμα των μαθητών. Σε όλους τους μαθητές μα ς,  

σε όλα τα σχολεία,  σε όλες τις  βαθμίδες.  Με την δημιουργία των 

αντίστοιχων υποδομών και την πρόσληψη του απαραίτητου 

προσωπικού.  

Για μας,  κυρίες και κύριοι ,  και κλείνω με αυτό,  η ασφάλεια,  η 

σωστή και πλήρης διατροφή των μαθητών μας είναι υπόθεση 

διεκδίκησης όλων των φορέων, όλων των εργαζομένων.  

Και το πετύχαμε.  Και είδαμε ότι  έχουμε αποτελέσματα στον 

αγώνα μας και θα φέρω ένα πολύ σαφές,  απτό παράδειγμα, όταν για 

δυο χρόνια πρώτη φορά πανελλαδικά, δεν υπήρχε σε καμία,  σε 

κανέναν άλλο δήμο αλλά έγινε ο δήμος μας πιλότος για όλους τους  

άλλους,  καταφέραμε και μπλοκάραμε και τους ρίξαμε στα μούτρα την 

προσπάθεια τους  να αναστείλουν λειτουργίες σχολείων και να 

υποβαθμίσουν σχολεία.   

Δεν θα περάσει,  τουλάχιστον εμείς ,  σαν σωματείο,  με όλους τους 

εργαζόμενους,  με όλους τους γονείς ,  θα συνεχίσουμε σθεναρά και θα 

αντιμετωπίσουμε και θα μιλάμε για όλα τα προβλήματα. Και δεν  θα 

αρκεστούμε έστω και ένα παιδί  στο σχολείο μας σήμερα, να μην έχει 

να φορέσει τα ρούχα του παρά να φοράει τα ρούχα του πατέρα του,  θα 
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είμαστε μπροστά,  να το στηρίξουμε στα πλαίσια μιας συνολικής 

αλλαγής πολιτικής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Ο κύριος Σούτσος.  Καθίστε σε ένα μικρόφωνο, δηλώστε για 

τα πρακτικά τι  εκπροσωπείτε.  Παρεμπιπτόντως,  σήμερα θα μιλήσουνε 

όσοι είναι εκλεγμένοι από θεσμοθετημένο υς φορείς.  Γιατί  είδα και  

κάποια αιτήματα από κάποιους άλλους εκπροσώπους,  που δεν είναι.  

Παρακαλώ, κύριε Σούτσο.  

Κος ΣΟΥΤΣΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου,  κύριε  δήμαρχε και 

αγαπητοί αντιδήμαρχοι,  δημοτικοί σύμβουλοι,  αγαπητοί  γονείς ,  φίλοι  

συνδημότες,  με πολύ μεγάλη καθυστέρηση γίνεται σήμερα το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  το οποίο,  αν θέλετε,  μεταχρονολογημένα 

προσπαθεί να δει  κάποια ζητήματα τα οποία ήτανε πολύ έντονα από 

την αρχή της χρονιά.   

 Και αν πει  κανένας ότι  οι  εκπαιδευτικοί φορείς δεν το έθ εσαν 

στην δημοτική επίτροπο Παιδείας,  θα έλεγα ότι  αυτό δεν  είναι  

πραγματικότητα. Τέθηκε και από τους συναδέλφους και από τον 

συνάδελφο τον Κλαδά, ο οποίος εκπροσωπεί την ΕΛΜΕ και από την 

ένωση γονέων και πήρε ένα μήνα για να μπορέσει να ρθει  να 

κουβεντιαστεί  στο πιο σημαντικό κομμάτι της πόλης,  που είναι οι 

αιρετοί,  οι  εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι.   

Η σχολική χρονιά  νομίζω ότι  το κείμενο το οποίο μοίρασε ο 

κύριος Αρβανίτης θέτει  ένα ζήτημα, όπως είναι αυτό της συγχώνευσης 

των σχολείων, χωρίς όμως να βλέπ ει,  αν θέλετε και ένα πολύ σοβαρό 

ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την ύπαρξη μιας δολοφονικής 

πολιτικής η οποία αυτή την στιγμή γίνεται σε βάρος του ελληνικού 

λαού.  

Και βέβαια,  όταν δεν υπάρχει,  αν θέλετε,  ψήγμα πολιτικής  

κριτικής απέναντι  σε όλα αυτά, από  κει και πέρα φαντάζομαι ότι ,  έτσι,  

πολύ απαλά προσπαθούμε να περάσουμε μια ομοφωνία απέναντι  σε 

κάτι  το οποίο είναι  αυτονόητο.   

Ναι,  σήμερα δεν θέλουμε να κλείσει  κανένα σχολείο.  Αλλά 

κλείνουνε.  Ναι,  σήμερα δεν θέλουμε να καταργηθούν οι  δομές.  Αλλά 

καταργούνται.  Ναι,  σήμερα θέλουμε να υπάρξουν υποστηρικτικές 

δομές.  Και δεν υπάρχουνε.  Καταλαβαίνετε,  λοιπόν,  ότι  εδώ πέρα τώρα 
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υπάρχει τι ;  Υπάρχει στεντορεία τη φωνή η διάθεση, ψηλά τον αγώνα, 

να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι  ο  

κύριος Ζαφειρακίδης στην πρώτη ευκαιρία και επειδή ο κύριος  

Ζαφειρακίδης  δεν είναι πρόσωπο, είναι θεσμός,  διευθυντής 

εκπαίδευσης,  θα κάνει  συνενώσεις.  Όπως τις  έκανε και πριν από δυο 

χρόνια,  έτσι,  στο Περιστέρι,  σε πάρα πολλά σχολεία της  

δευτεροβάθμιας και το επιχείρησε και το καλοκαίρι,  έτσι στα 

μουλωχτά, η πρωτοβάθμια,  και αν  δεν υπήρχε μια πολύ σοβαρή 

παρέμβαση και από την Έλλη Αλεξίου και από τους γονείς  και από 

τους εκπαιδευτικούς και από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα,  

φαντάζομαι ότι  ήδη το σχολειό… εκε ί πέρα θα είχε κλείσει .   

Νομίζω, λοιπόν,  ότι  απέναντι  σε όλα αυτά πρέπει να έχουμε μια  

πολύ σοβαρή διάθεση να κρίνουμε και να κατακρίνουμε.  Γιατί ,  βέβαια,  

όλο αυτό νομίζω ότι  είναι ενταγμένο μέσα σε ένα συνολικότερο 

πρόγραμμα, το οποίο λέει  τι ;   

Αφαίμαξη των πόρων, των δημόσιων πόρων. Αφαίμαξη των 

χρημάτων τα οποία πάνε στην δημόσια υγεία,  στην δημόσια παιδεία,  

στην περίθαλψη.  

Ποιος σήμερα, ξέρω γω, μπορεί να πάει,  έτσι,  και να επισκεφτεί  

ένα νοσοκομείο γ ια να έχει  περίθαλψη; Ελάχιστοι.  Πόσες χ ιλιάδες  

συμπολίτες μας δεν ε ίναι σήμερα χωρίς πρωτοβάθμια περίθαλψη;  

Χιλιάδες.  Το κέντρο υγείας Περιστερίου,  ξέρετε πάρα πολύ καλά και ο  

δήμαρχος,  έτσι,  εμφανίστηκε και έκανε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση, 

χωρίς συνέχεια όμως, αγαπητοί συνάδελφοι,  γιατί;   

Γιατί  το κέντρο υγείας Περιστερίου θέλησε να κλείσει  και οι  

κάτοικοι ήταν που το κρατήσανε,  και εγώ λέω ότι  με την βοήθεια σε 

ένα βαθμό, αν θέλετε,  της δημοτικής Αρχής.  Ήταν αυτοί οι  οποίοι  

πήγανε να κλείσουνε το Αττικό και  το υποβαθμίσανε και το κάνανε 

ιατρείο,  το κάνανε  ένα μεγάλο νοσοκομείο μεγαλογιατρών. Αυτοί είναι 

που κλείσανε το νοσοκομείο των Λοιμωδών. Αυτοί που είναι που πάνε 

να κλείσουνε σήμερα τα ψυχικά, το ΨΝΑ και τα υπόλοιπα νοσοκομεία  

της περιοχής.  Αυτοί είναι που θέλουνε,  τελικά,  να βγάλουνε τον 

κόσμο, έτσι,  κατευθείαν,  έτσι,  με μονόδρομο στο νεκροταφείο.   

Και αν αυτό νομίζετε ότι  είναι πραγματικότητα, είναι λαϊκισμός,  

κρατήστε την άποψη σας αλλά νομίζω ότι  είναι πολύ κοντά στην 

πραγματικότητα.  
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Δεν θα μπορούσε η Παιδεία να είναι απέξω. Το καλοκαίρι είχαμε 

πει ,  είχαμε τρομακτικές εξελίξεις .  Δεν ξέρω, δηλαδή,  αν έχει  συμβεί  

σε σας ξαφνικά ένας δικός σας άνθρωπος να χάσει  την δουλειά του εν 

μια νυκτί .  Αλλά εμάς έγινε.  Η εκπαιδευτική κοινότητα είχε 2.500 

εκπαιδευτικούς οι  οποίοι  χάσανε την δουλειά τους εν μια νυκ τί .   

Αποφάσισε ο κύριος Αρβανιτόπουλος ότι  θα πρέπει οι  καθηγητές  

των ΕΠΑΛ να σταματήσουνε να υπάρχουνε σαν εργαζόμενοι γιατί  την 

ίδια στιγμή κατάργησε τους συγκεκριμένους κλάδους.  Ξέρετε που τους 

έστειλε;  Στους ιδιώτες.   

Το ίδιο απόγευμα είχε κάνει  τ ι ;  Εγ καίνια μεγάλου ιδιωτικού 

εκπαιδευτηρίου στον Πειραιά.  Ο υπουργός Παιδείας.  Ο υπουργός της 

δημόσιας παιδείας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Στην ΑΚΜΗ.  

Κος ΣΟΥΤΣΟΣ:  

Στην ΑΚΜΗ. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια,  

καταλαβαίνετε ότι  μια στιγμή αυτό συνοδεύεται και από μι α σειρά 

μετωπικές επιθέσεις απέναντι  σε χώρους οι  οποίοι  πραγματικά 

αποτελούν και συνταγματικές επιταγές.   

 Ποιος θα πάει σήμερα, για παράδειγμα, ποιος κατάργησε 10.000 

θέσεις αναπληρωτών; 10.000 άνθρωποι,  γιατί  υπάρχουν και πολλοί που 

λένε,  δείξτε μου έναν απολυμένο. Να οι  10.000 εκπαιδευτικοί  οι  

οποίοι  απολύθηκαν από την τεχνική εκπαίδευση. Να 10.000 

εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  χάσαν την δουλειά τους.   

Είναι μόνο αυτοί;  Όχι.  Τώρα είναι στα σκαριά τόσες  χιλιάδες  

γιατροί του ΕΟΠΥΥ θα σταματήσουν να υφίστανται.  Άρα, 

καταλαβαίνετε ότι  εδώ πέρα τώρα έχουμε μια γενικευμένη επίθεση, 

ένα τσουνάμι αντιλαϊκών μέτρων, στα οποία πρέπει να σταθεί απέναντι  

το Δημοτικό Συμβούλιο,  έτσι,  προεξέρχοντος του δημάρχου, και 

απέναντι  σε όλα αυτά να υπάρχει,  τι ;  Να υπάρχει μια πολύ σ οβαρή 

διάθεση αντίστασης.   

Εγώ, ο κύριος Αρβανίτης ε ίναι συνάδελφος τόσα χρόνια και 

ιδιαίτερα αγαπητός.  Καταλαβαίνω,  όμως, την ίδια στιγμή την αδυναμία 

του να διαχειριστεί  ένα πράγμα,  ένα πρόβλημα το οποίο είναι  

οικονομικό.  Ζητάει 2.000.000 και του δίνουν 125.000. Όσο καλός και 
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να είναι,  όσο οργανωτικός και να είναι,  μπορεί να τα καταφέρει;  Δεν 

μπορεί.   

Και καταλαβαίνετε,  βέβαια,  ότι  εδώ πέρα τώρα μπαίνουνε πολύ 

σοβαρά ζητήματα και δεν είναι τώρα θέμα γιατί  δημιουργήθηκε την 

προηγούμενη φορά, δημιουργήθηκε έτσι,  μια έξαρση,  να την πω. Δεν 

είναι θέμα αντιπολιτευτικό.  Είναι θέμα του κατά πόσον, τελικά,  ένας 

Καλλικράτικός δήμος,  με τα πλαίσια αυτά τα οποία υπάρχουνε,  εάν 

μπορεί να ανταποκριθεί  στις  ανάγκες.  Μπορεί να εκπληρώσει τις  

υποχρεώσεις του απέναντι  στους πολίτες;   

Η απάντηση είναι πως όχι .  Τα νούμερα είναι αμείλικτα.  Και  

καταλαβαίνετε,  βέβαια,  ότι  με 125.000 δεν μπορείς να κάνεις  τίποτα.  

Ποιος,  αγαπητοί συνάδελφοι,  τον χειμώνα, λέμε τώρα σε υπόθεση 

εργασίας,  αν έρθει ,  αν έρθει ,  η τέταρτη δόση.  

Δηλαδή,  τα παιδιά σας και τα παιδιά μας,  που είναι στο σχολείο,  

έτσι,  θα ζεσταθούνε ή δεν θα ζεσταθούνε αν τελικά περιμένουμε να 

έρθει  με το εξπρές του μεσονυκτίου η τέταρτη δόση.  

Εδώ πέρα, όμως, καταλαβαίνετε ότι  μπαίνει  ένα ζήτημα του κατά 

πόσον τελικά οι  δημοτ ικοί άρχοντες είναι αποφασισμένοι να πάμε στο 

υπουργείο… και βέβαια,  αν θέλετε,  την ίδια στιγμή αμαυρώνεται η 

εικόνα των δήμων, οι  οποίοι  μπορεί να έχουν την καλύτερη δυνατή 

διάθεση, όταν δεν μπορούν να συντηρήσουν τα σχολεία.   

Στο σχολείο το δ ικό μου, ο κύριος  Αρβανίτης τα ξέρει ,  έχουνε 

κάνει ,  αγαπητέ δήμαρχε,  έξι  δ ιαρρήξεις.  Ξέρετε πότε γίνανε αυτές;  

Από όταν φύγαν οι  σχολικοί φύλακες.   

Και βέβαια,  το άκρον άωτον της αλητείας,  του τυχοδιωκτισμού 

και όλων αυτών των στοιχείων τα οποία τ ι ;  Τα οποία θέλουν να  

λυμαίνονται την δημόσια εκπαίδευση είναι ότι  ενώ γίνονταν οι  

πανελλαδικές εξετάσεις μπήκανε και κλέψανε το μηχάνημα με το 

οποίο γίνεται η αναπαραγωγή των θεμάτων. Δηλαδή, σε ποια 

ευνομούμενη κοινωνία,  σε ποια πολιτεία,  ο διευθυντής έχει  πάει  15 

φορές στο αστυνομικό τμήμα. Έχει κάνει  15 έγγραφα στον…  

Λοιπόν,  ποιο είναι το αποτέλεσμα;  Κανένα. Τα σχολεία είναι 

αφύλακτα.  Τρομακτικές ζημιές.  Μπαίνουνε μέσα, παίρνουνε 

κομπιούτερ,  παίρνουνε πράγματα, παίρνουνε τα χημεία,  τα σπάνε όλα, 

τα κάνουνε λαμπόγυαλο.  
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Αν αυτή η κατάσταση είναι η εικόνα η οποία αναλογεί  στο 

δημόσιο σχολείο,  με συγχωρείτε  αλλά έχω πλέον αρχίσει  να 

απογοητεύομαι τελικά,  ότι  αλλιώς τα είχαμε στο μυαλό μας οι  πιο 

πολλοί από δω μέσα.  

Και βέβαια η συντήρηση έχει  να κάνει  σχέση και με το 

προσωπικό.  Στο σχολείο το δικό μου, την προηγούμενη βδομάδα 

έβρεξε.  Ο καλός θεός έριξε μπόλικο νεράκι.  Είμαστε το μοναδικό 

δημόσιο σχολείο το οποίο απόκτησε και πισίνα.  Τύφλα να έχουν τα 

ιδιωτικά. Ξέρετε πότε ήρθαν,  αγαπητοί συνάδελφοι,  να κάνουν την 

απόφραξη, ενώ  συνεχιζόταν οι  βροχές;  Σήμερα το πρωί.  Μετά από μια 

βδομάδα.  

Καταλαβαίνετε,  λοιπόν,  ότι  εγώ δεν θέλω να κακίσω ούτε τον 

αρμόδιο αντιδήμαρχος,  ούτε τον δήμαρχο, αλλά καταλαβαίνετε,  όταν 

δεν υπάρχει προσωπικό εσείς  εκτίθεστε.   

Τα σχολεία  δεν  μπορούν να λει τουργήσουν. Έχουμε τρομακτικά 

προβλήματα. Ο καθαρισμός των αιθουσών είναι ελλιπέστατος.  Με 

ανθρώπους οι  οποίοι  δουλεύουνε part -  t ime εσείς πιστεύετε ότι  μπορεί 

να γίνει  σοβαρή δουλειά;  

Νομίζω ότι  όλα αυτά είναι  ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον 

κρατικό  προϋπολογισμό και με τον τρόπο με τον οποίο εμείς ,  εσείς  

δηλαδή και εμείς  μαζί ,  θα διεκδικήσουμε πράγματα. Και νομίζω ότι  

εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ σοβαρή υστέρηση.  

Πρέπει,  λοιπόν,  να αλλάξουνε πράγματα. Και βέβαια,  εννοείται  

ότι  δεν μπορείς να μιλάς με 650 χιλιάρικα να κάνεις  δημόσια 

εκπαίδευση. Είναι προφανές ότι  σε αυτή την διαδικασία θα πρέπει να 

υπάρχει,  τι ;  Θα πρέπει να υπάρχει συναντίληψη.  

Δεν είμαστε ανταγωνιστές.  Με τους πιο πολλούς αντιδημάρχους 

έχουμε άριστη σχέση,  έτσι;  Βλέπω τώρα την κυρία Ε υσταθιάδου,  την 

κυρία Τσιώτα, τον κύριο… είναι άνθρωποι,  νοιάζονται.  Το θέμα είναι  

η προσωπική ευαισθησία των αντιδημάρχων ή του δημάρχου ή των 

δημοτικών συμβούλων; Ή, αν θέλετε,  ο τρόπος με τον οποίο θα 

διεκδικήσουν πράγματα για την κοινωνία,  για το Περισ τέρι;  

Ακούω αυτά που έλεγε ο  Παπλωματάς προηγουμένως και μου 

σηκώνεται η τρίχα κάγκελο. Δηλαδή, έχουμε παιδιά στα σχολεία,  το 

ξέρετε εσείς ,  σε πάρα πολλά σχολεία  υπάρχουνε συνάδελφοι οι  οποίοι  

τι  κάνουνε; Έχουνε συμφωνία με τα κυλικεία και δίνουν από την τ σέπη 
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τους  και λένε,  στα παιδάκια αυτά να τους δίνετε ένα σάντουιτς και ένα 

χυμό γιατί  κινδυνεύουν να πέσουνε κάτω. Πέφτουνε κάτω τα παιδιά.   

Είναι παιδιά τα  οποία δεν έχουν κάνει  μια εξέταση αίματος.  

Είναι παιδιά τα οποία πάνε σπίτι  και γυρνάνε με κατάθλιψ η στο 

σχολείο γιατί  οι  γονείς  είναι άνεργοι.   

Δεν μπορεί το σχολείο να είναι μια νησίδα αυτόνομη απέναντι  σε 

όλα αυτά. Για αυτό λέω ότι  σήμερα χρειάζεται τ ι ;  Χρειάζεται μια νέα 

αντίληψη. Χρειάζεται,  αν θέλετε,  μια  λογική αλληλεγγύης η οποία θα 

ξεπερνάει  τα  πρακτικά οράματα, αν θέλετε,  κάποιων συγκεκριμένων 

πολιτικών χώρων και πρέπει να γίνουν οράματα όλων μας.   

Τότε πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πράγματα, τότε 

πραγματικά μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να θεωρείται βάθρο της 

δημοκρατίας.  Διαφορετικά πέφτουμε στο επίπεδο των απλών 

διεκπεραιωτών. Έρχονται,  λέει ,  τα χρήματα από το υπουργείο 

Παιδείας και τα δίνουμε όλα στα σχολεία.  Δεν νομίζω ότι  αυτό είναι  

και καμία κατάκτηση.  

Είναι,  όμως, έλλειμμα το γεγονός ότι  οι  σχολικοί τροχονόμοι 

είναι απλήρωτοι.  Είναι έλλ ειμμα ότι  του χρόνου μπορεί,  για 

παράδειγμα, οι  σχολικές καθαρίστριες να μην υπάρχει  καμία μόνιμη.  

Και ένας άνθρωπος που θα έχει  μισή δουλειά,  μισά λεφτά, μισή ζωή, 

πόσο πραγματικά μπορεί να προσφέρει στον χώρο του;  

Καταλαβαίνετε ότι  είναι πάρα πολλά ζητήμ ατα τα οποία είναι  

ανοιχτά και νομίζω ότι  με τις  παρεμβάσεις και των υπόλοιπων φορέων 

θα φωτιστούν περισσότερα.  

Εμείς,  φοβόμαστε,  λοιπόν,  όσον αφορά τις  συνενώσεις,  ότι  τα  

δυο Εσπερινά θα θελήσει η λογική της τρόικας,  έτσι,  και το ντόπιο 

υπηρετικό προσωπικό, στα ΕΠΑΛ, βέβαια,  έτσι;  Εκεί,  λοιπόν,  θα 

αρχίσει  τι ;  Φημολογείται αλλά ξέρετε τώρα, πες,  πες,  κάτι  μένει… μια 

χαρά τα έλεγα, έτσι;   

Υπάρχει,  λοιπόν,  ο φόβος ότι  θα βάλουνε χέρι τι ;  Θα βάλουνε 

χέρι στα ΕΠΑΛ και στα ημερήσια ΕΠΑΛ. Είναι  τρία ημερήσια ΕΠΑ Λ. 

Ο φόβος είναι  ότι  τελικά θα γίνουνε δυο.  Έχουμε τον φόβο ότι  αρκετά 

σχολεία τα οποία  συστεγάζονται,  έτσι,  μπορούν τι  να κάνουνε; 

Μπορούν να αποδυναμωθούν.  

Και βεβαίως,  καταλαβαίνετε,  μια στιγμή ότι  το σχολείο το 

ανταγωνιστικό,  το σχολείο το ισχυρό θα ε ίναι εκείνο που θα έχει  τον 
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μεγαλύτερο χορηγό. Να κάνω εδώ πέρα, λοιπόν,  μια παρένθεση, και να 

σας πω ότι  στο σχολείο της περιοχής,  έτσι,  το πετρέλαιο έχει  αναλάβει  

να το στέλνει  μεγάλη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου η οποία 

εδρεύει  στην Ελευσίνα.  Είναι ψέματα ότι  προτού κλείσει  το Alter  

πίεζε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο σχολείο το Δημοτικό που 

είναι στην Χρήστου Λαδά να παραχωρήσουν τον χώρο, τον αύλειο 

χώρο, για να λειτουργήσει  ως πάρκινγκ; Ή είναι ψέματα ότι  υπήρχε 

πίεση στο 1
ο
 Δημοτικό σχολείο ο  χώρος εκεί  να λειτουργεί ,  εκτός  

λειτουργίας του σχολείου,  σαν χώρος πάρκινγκ;  

Νομίζω ότι  όλα αυτά, βάζουμε μερικά πράγματα πολύ 

διαφορετικά από ότι  τα ξέραμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα είχαμε μια  

άλλη λογική. Ότι  το υπουργείο είναι εκείνο το οποίο δίνει  κάπο ια 

χρήματα στα σχολεία τα οποία καλύπτουνε στοιχειώδεις ανάγκες.  

Οτιδήποτε θέλετε,  μετά να το κουβεντιάσουμε.  Πάντως λέω… μετ’  

επιτάσεως, έτσι;  Δεν είναι,  λοιπόν,  και λέω σήμερα ότι  θα πρέπει τι ;  

Θα πρέπει κάποια πράγματα να τεθούν από την αρχή.  

Αν δεν γίνει  αυτό το πράγμα και αν δεν υπάρξει,  αν θέλετε,  ένα 

νέο κοινωνικό συμβόλαιο ολόκληρης της κοινωνίας,  και η τοπική 

αυτοδιοίκηση πρέπει σε αυτό να πρωταγωνιστεί ,  νομίζω ότι  τα 

πράγματα θα γίνονται χειρότερα.  

Μέρα με την μέρα υπάρχει μια πλαγιοκαθοδική πορ εία,  έτσι;  

Καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας,  έτσι,  ανθρώπους που 

είχανε δουλειά να κλαίνε,  ανθρώπους που, χτες το βράδυ είχα πάει 

θέατρο και βλέπω έξω από το Ρεξ δυο νεότατους ανθρώπους να 

κοιμούνται στα χαρτιά,  κάτω.  

Και βέβαια,  καταλαβαίνετε ότι  σ ήμερα δεν χρειάζεται κανενός η 

ελεημοσύνη.  Οι ανθρώποι χρειάζονται στήριξη.  Ο δήμος Περιστερίου 

πρέπει να πρωταγωνιστήσει,  πρέπει να είναι μπροστά, πρέπει να 

δημιουργήσει,  αν θέλετε,  όλες εκείνες τις  δομές  οι  οποίες θα 

υποστηρίξουν την οικογένεια.   

Δεν φτάνει  το γεγονός ότι  σήμερα στον δήμο Περιστερίου,  με  

την προσωπική φροντίδα του αντιδημάρχου, λειτουργεί  το κοινωνικό 

φροντιστήριο για  55 παιδιά.  Σήμερα χρειάζεται  τα δημόσια 

προτάγματα, όπως είναι ο χώρος της εκπαίδευσης,  να στηρίζονται από 

το δημόσιο.  Και  όλες οι  μορφές αλληλεγγύης οι  οποίες υπάρχουνε 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

17
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΣ 19

ης
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

29 

καλοδεχούμενες,  αλλά η δική μας η διεκδίκηση δεν μπορεί να κάνει  

πίσω.  

Επομένως, σήμερα η ενισχυτική στα Δημοτικά, στα δημόσια 

σχολεία,  στα Γυμνάσια και στα Λύκεια,  είναι τι ;  Είναι ένα θέμα το 

οποίο θα μπορούσε να φέρει λύσεις για τα παιδιά των οικογενειών οι  

οποίες είναι τι ;  Είναι οι  πιο ευάλωτες.   

Και βέβαια,  επειδή ακριβώς έρχεται  και το νομοσχέδιο για το 

νέο Λύκειο,  αλλά να μην σας ζαλίσω περισσότερο, έτσι,  εκεί  

καταλαβαίνετε ότι  τα πράγματα θα γίνονται χ ρόνο με χρόνο πολύ πιο 

δύσκολα για τους  μαθητές μας και  αντιλαμβάνεστε ότι  σε αυτό το 

ζήτημα θα πρέπει να γίνει  μια νέα κουβέντα,  για μεγαλύτερη 

ενημέρωση για όλα αυτά τα ζητήματα.   

Και ένα τελευταίο θέμα, για τα ναρκωτικά. Νομίζω ότι  και οι  

ουσίες,  έτσι,  και τα ναρκωτικά, δηλαδή, και όλα αυτά, θα πρέπει τι ;  

Θα πρέπει να αποτελέσουνε ξανά, να μπουν σε μια,  να αποτελέσουν 

πρώτη προτεραιότητα και για τον δήμο Περιστερίου.  Υπάρχει μια πολύ 

καλή λειτουργία τα προηγούμενα χρόνια του Οδοιπορικού.  

Φαντάζομαι σήμερα ότι  σήμερα υπάρχει μια υποστελέχωση,  

επειδή ακριβώς πάρα πολλά πρόσωπα φεύγουνε με όλες αυτές τις  

περικοπές σε ανθρώπινο δυναμικό.  Πρέπει να στηριχτούν γιατί  

ακριβώς θα έχουμε όλο και περισσότερα φαινόμενα τέτοια στο μέλλον 

μας.  Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Λοιπόν,  πριν συνεχίζουμε μόνο να πούμε ότι  πιο γρήγορα 

δεν γινόταν να μπει το θέμα. Την Πέμπτη έγινε το αίτημα, τουλάχιστον 

στο προεδρείο.  Την Πέμπτη έγινε,  Παρασκευή βγήκε η ημερήσια,  

Τρίτη συνεδριάζουμε.  Απλά, αυτό για τα πρακτικά, γιατί  

ακούστηκαν… λοιπόν,  συνεχίζουμε…  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Πρόεδρε,  17 Οκτώβρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πουλιάση, όταν θα έρθει  η ώρα σας θα πείτε  τα δικά σας.  

Λοιπόν,  συνεχίζουμε.  Από την ένωση γονέων έχουνε ζητήσει δυο 

κύριοι .  Θα μοιράσουμε τον χρόνο, να μιλήσουν και οι  δυο .  Βλέπω ο 

κύριος Γαβαλάς Χρήστος; Κύριε Γαβαλά, πέστε για τα πρακτικά τι  

εκπροσωπείτε και συνεχίστε…  
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Κος ΓΑΒΑΛΑΣ:  

Πρόεδρος της ένωσης γονέων είμαι.  Κύριε δήμαρχε,  κύριε  

αντιδήμαρχε,  κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι θέλω να μεταφέρω από την 

ένωση γονέων την αγωνία που υπάρχει σήμερα για τα θέματα της  

Παιδείας.   

Αναφέρθηκαν εδώ και από τον κύριο αντιδήμαρχο, μάλλον 

κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάσταση που 

υπάρχει σήμερα, όπως και από τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας.   

Θα  ήθελα εγώ μερικές σκέψεις να βάλω και ορισμένα από τα 

θέματα τα οποία μας απασχολούν.  Να πω ότι  η κατάσταση φέτος,  

ιδιαίτερα φέτος,  είναι πάρα πολύ τραγική.  

Και είναι όχι  μόνο γιατί  δεν  υπάρχουν εκπαιδευτικοί,  όπως 

αναφέρθηκε δεν έγινε καμία πρόσληψη ούτ ε στην πρωτοβάθμια,  ούτε 

στην δευτεροβάθμια,  αλλά αντίθετα έχουμε καταργήσεις τμημάτων, 

ιδιαίτερα στα τεχνικά,  στο Τεχνικό Λύκειο.  Και φυσικά εδώ έχουμε 

και στα Λύκεια τα δικά μας μαθητές του Περιστερίου οι  οποίοι  

βρέθηκαν έξω από την εκπαιδευτική κοινότητ α γιατί  ακριβώς 

καταργήθηκαν τα τμήματα τους.   

Έχουμε από την άλλη την μεγάλη υποχρηματοδότηση η οποία 

έχει  φέρει  σε πολύ δύσκολη κατάσταση τα σχολεία.  Σήμερα, πολλά 

σχολεία είναι εκείνα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ή 

μάλλον για να μπορέσουν να λειτουργήσουν είναι υποχρεωμένα να μην 

πληρώνουν των ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΟΤΕ και τα λοιπά, και βρίσκονται σε 

πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί  είναι η εποχή που πρέπει να 

αγοράσουν πετρέλαιο ή να πληρώσουν φυσικό αέριο.   

Πέρσι,  αν θυμόσαστε πολύ καλά, κάποια σχολεία κ όπηκε σε  

αυτούς το φυσικό αέριο γιατί  δεν  ε ίχαν πληρώσει.  Το φυσικό αέριο 

δεν λειτουργεί  όπως είναι η ΔΕΗ που αφήνει τους λογαριασμούς και  

τρέχουν.  Και η κατάσταση αυτή σήμερα είναι γνωστή και στις  

επιτροπές,  στις  σχολικές επιτροπές,  για το τι  υπάρχει  οικο νομική στα 

σχολεία.   

Βλέποντας και αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος,  ότι  

τα ποσά τα οποία δίνονται ή προβλέπονται να δοθούν είναι τέτοια,  

είναι τόσο μικρά,  καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι  η κατάσταση είναι 

δραματική.  
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Φυσικά, εγώ θα έλεγα εδώ ότι  αυτό το έχουμε επισημάνει  

επανειλημμένα εμείς ,  σαν ένωση γονέων, και  απλά δεν  μένουμε,  όμως, 

στην διαπίστωση.  

Σαν ένωση γονέων είχαμε κάνει  και μια παρέμβαση στο 

υπουργείο Εσωτερικών. Πέρυσι.  Το υπουργείο Εσωτερικών, βέβαια,  

μας παρέπεμψε στο υπουργείο Οικονομ ικών. Από ότι  φαίνεται,  φέτος η 

κυβέρνηση έχει  αποφασίσει να δώσει ακόμα λιγότερα χρήματα.  

Επομένως, τα προβλήματα θα είναι πολύ πιο σοβαρά και φυσικά 

όταν και οι  δήμοι  αντιμετωπίζουν την ίδια οικονομική κατάσταση,  

καταλαβαίνετε δηλαδή, δεν έχουν την χρημ ατοδότηση που πρέπει να 

έχουν,  καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι  τα σχολεία,  τα προβλήματα δεν  

μπορούν να λυθούν αλλά θα οξύνονται ακόμα παραπέρα.  

Εδώ έχουμε εμείς  μια κατάσταση και θα την καταθέσουμε και  

στον αντιδήμαρχο,  από την πρωτοβάθμια,  παρά τα μέτρα τα οποία 

γίνανε,  ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν λυθεί .  Είτε 

έχουν να κάνουν με χώρους υγιεινής,  είτε έχουν να κάνουν με 

αύλειους χώρους,  με παράθυρα, με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,  με 

μονώσεις ταρατσών, υδροροές και τα λοιπά. Τα προβλήματα είν αι  

πάρα πολύ σοβαρά. Ένα είναι αυτό.   

Το δεύτερο,  το οποίο,  όπως αναφέρθηκε και από την πλευρά του 

αντιδημάρχου, είναι τα κενά τα οποία υπάρχουν.  Πάρα πολύ μεγάλα. 

Είναι η κατάργηση των σχολικών φυλάκων. Είναι το γεγονός ότι  δεν  

υπάρχουν,  πλέον σταμάτησε και ο θεσμός των τροχονόμων.  

Για όλα αυτά,  όλα, δημιουργούν μια κατάσταση τραγική.  Το 

θέμα είναι τι  κάνουμε από δω και πέρα. Εάν δεν υπάρχει μια μαζική 

αντίδραση και διεκδίκηση επάνω σε αυτά τα ζητήματα, θα μείνουμε 

μόνο σε διαπιστώσεις.   

Σαν ένωση γονέων,  μαζί με τους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας και τους γονείς  έχουμε κάνει  

παρεμβάσεις τόσο στο υπουργείο όσο και στους αρμόδιους φορείς για 

αυτά τα ζητήματα.  Και για τις  συγχωνεύσεις  που προσπαθούσαν και 

πέρσι να κάνουν και κατορθώσαμε να τις  παρεμποδίσουμε και να μην 

γίνουν.  Αλλά έχουμε κάνει  και αγώνες για όλα αυτά τα ζητήματα, τα  

έχουμε πει ,  τα οποία αναφερθήκανε προηγουμένως.   

Όμως, η δικιά μας δράση δεν φτάνει .  Εάν δεν υπάρχει μια  

συνολική αντίδραση, και εδώ θα έλεγα ότι  είναι  και ε υθύνη της 
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δημοτικής αρχής.  Για όλα τα σχολεία του δήμου και για την 

κατάσταση που υπάρχει,  εάν δεν υπάρχει και μια παρέμβαση της  

δημοτικής αρχής δεν θα μπορέσουμε,  δηλαδή, δεν μπορεί να μείνουμε  

μόνο στις  διαπιστώσεις.    

Το να κάνουμε μια διαπίστωση, αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Εάν δεν διεκδικήσουμε,  εάν ο δήμος δεν μπει μπροστά, εάν ο δήμος 

δεν ενεργοποιήσει  τους πολίτες του για τα σχολεία τα οποία έχει  υπό 

τον έλεγχο του και την αρμοδιότητα του,  η κατάσταση θα είναι,  όχι  

μόνο θα είναι αυτή που θα είναι,  θα είναι ακόμα και χειρότερη.  

Του χρόνου δεν θα έχουμε καθαρίστριες.  Και ακόμα αυτό το 

μικρό ποσοστό των μόνιμων ή των έκτακτων που έχουν παρθεί,  του 

χρόνου δεν  θα υπάρχουν.  Και από ότι  βλέπουμε πολύ καλά, ας πούμε,  

ότι  η κατεύθυνση είναι το να μην υπάρχε ι πλέον μόνιμο προσωπικό 

αλλά να υπάρχει προσωπικό σε εργολάβους,  να μπουν οι  εργολάβοι με 

το προσωπικό το οποίο έχουν,  με τους μισθούς που έχουν,  με την 

ασφάλιση που έχουν.  Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι  η κατάσταση στα 

σχολεία μας θα είναι ακόμα πολύ χειρότ ερη από δω και πέρα.  

Βέβαια,  γνωρίζουμε από την άλλη πλευρά ότι  υπάρχει  και  

ασφυκτική πίεση προς τους δήμους για ακόμα μείωση προσωπικού.  

Έχουμε την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας.  Έχουμε,  δηλαδή,  

μια ασφυκτική πίεση, ακόμα περισσότερη, για να καταργη θούν όσο το 

δυνατόν γίνεται,  μάλλον προσωπικό και από τους δήμους.   

Για αυτό,  εάν δεν  υπάρξει μια σθεναρή αντίσταση, πιστεύουμε 

ότι  δεν θα έχουμε και τα  αποτελέσματα τα προσδοκώμενα. Νομίζω ότι  

πρέπει να,  πέρα από την απόφαση μας,  την ομόφωνη, ότι  δεν θα 

δεχθούμε συγχωνεύσεις,  και τις  προηγούμενες,  αν θέλετε,  περιόδους,  

και πέρσι  και πρόπερσι,  υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις,  μπορεί  οι  

διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να μην εισηγηθούν αλλά 

την τελική απόφαση θα την πάρει ο κύριος Γκίνης.  Και αν θέλετε  

παραπάνω, ο υπουργός.   

Δεν φτάνει ,  επομένως,  μια απόφαση ομόφωνη. Χρειάζεται να 

υπάρχει και μια,  να το πω καθαρά,  ας πούνε,  να φανεί ότι  δεν θα 

μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και  με μια μόνο απόφαση.  

Από την άλλη, θα έλεγα ότι  πρέπει να δούμε,  πέρα από τα 

ζητήματα που αναφέρθηκα, και στα κενά τα οποία υπάρχουν.  Τα 

σχολικά κτίρια.   
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Υπάρχει εδώ μια απόφαση από το 2007, για την ίδρυση Ειδικού 

Επαγγελματικού Εργαστηρίου Ειδικών Κατηγοριών. Και  από το 2009 η 

ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου στο Περιστέ ρι.  Από το 07 

το ένα,  από το 09 το άλλο, οι  αποφάσεις υπάρχουν,  τα σχολεία αυτά 

δεν έχουν ιδρυθεί ακόμη μέχρι σήμερα.  

Υπάρχει μια διεκδίκηση για το 3
ο
 Δημοτικό σχολείο,  για να 

ιδρυθεί το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο.  Είχε ζητηθεί να συσταθεί 

μια επιτροπή  η οποία θα μελετήσει την καταλληλότητα του κτιρίου.  

Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή η κατάσταση. Το γεγονός είναι ότι  αυτά 

τα δυο κτίρια δεν έχουν προχωρήσει.   

Έχουμε το 28
ο
 Δημοτικό σχολείο.  Είχε γίνει  μια προσπάθεια να 

καταργηθεί και βέβαια αυτό το αποσοβήσ αμε.  Έχουν περάσει δυο 

χρόνια,  αν δεν κάνω λάθος,  ή τρία και ακόμα δεν προχωράει η ίδρυση 

του 28
ο υ

 Δημοτικού σχολείου.   

Έχουμε μια σειρά Νηπιαγωγείων τα οποία οι  χώροι έχουν 

δεσμευθεί αλλά τα Νηπιαγωγεία δεν προχωράνε να χτιστούν.  Δεν 

χτίζονται.   

Επομένως εδώ έχουμε ένα έλλειμμα όσον αφορά την κατασκευή 

νέων σχολικών μονάδων, οι  οποίες έπρεπε να έχουν γίνει  αλλά δεν 

έχουν γίνει .   

Έχουμε το 10
ο
 Γυμνάσιο στην περιοχή επάνω, που παρά τις  

επεμβάσεις,  μάλλον τις  παρεμβάσεις που έχουμε κάνει  και τις  

υποσχέσεις ότι  θα γίνουν μεταρρυθμίσεις ,  αλλαγές,  από τους  

προηγούμενους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς,  η υπόθεση 

αυτή έχει  φτάσει τώρα, εδώ και πολλά χρόνια,  και ακόμα παραμένει  

άλυτο.  Το 10
ο
 Λύκειο.   

Νομίζω ότι  για όλα αυτά πρέπει να αλλάξουμε ρυθμούς.  Και  

νομίζω ότι  και ο δήμος πρέπει να αναλάβει και τ ις  δικές του ευθύνες.  

Τέλος,  θέλω να πω ότι  πέρα από τα κτιριακά, την έλλειψη φυλάκων, 

των σχολικών τροχονόμων, των καθαριστριών, θα αναφερθώ και εγώ 

στα ζητήματα τα οποία μπήκαν προηγουμένως, όσον αφορά με την 

κατάσταση που υπάρχει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,  με τους  

μαθητές στα σχολεία.   

Σήμερα διάβαζα ότι  άλλος ένας γονιός,  νέος,  στην Ιτέα,  

κρεμάστηκε στο μπαλκόνι του,  μάλιστα με τέσσερα παιδιά,  λόγω της 

οικονομικής κρίσης.  Ένας άλλος χτες,  έβαλε φωτιά στο σπίτι  του και  
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πέταξε… στον δρόμο. Αυτές οι  εικόνες όλο και θα αυξάνονται.  Ο 

κόσμος βρίσκεται πλέον σε απόγνωση. Τα παιδιά και οι  οικογένειες  

και από το Περιστέρι,  που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική 

κατάσταση, όλο αυξάνονται περισσότερο.  

Υπάρχουν τα  παιδιά τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να φάνε,  

αυτό που είπαμε,  το πρωινό τους.  Το δεκατιανό τους.  Υπάρχουν  

μαθητές οι  οποίοι  είναι αναγκασμένοι να μην πηγαίνουν ούτε σε 

ξενόγλωσσα φροντιστήρια,  ούτε σε φροντιστήρια,  μαθητές της 3
η ς

 

Λυκείου και του Λυκείου,  εξαιτίας του ότι  δεν έχουν τα οικονομικά.  

Το θέμα είναι τι  κάνουμε.  Πιστεύω ότι  παρά το ότι  έχουν 

υπάρξει οργανώσεις εθελοντικές,  παρά το ότι  γίνεται μια προσπάθεια 

από δημότες και από τον δήμο για να βοηθήσει,  νομίζω ότι  αυτή η 

αλληλεγγύη πρέπει να  ενταθεί,  από την μια πλευρά για να νοιώσει 

αυτός που βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση ότι  

πραγματικά έχει  κάποιον δίπλα του που τον νοιάζεται,  να νοιώσει μια  

ελπίδα ότι  έχει  κάποιον δίπλα του.   

Το κοινωνικό φροντιστήριο πρέπει να διευρυνθεί παραπ έρα, και 

από ότι  γνωρίζω,  αν δεν κάνω λάθος,  στο κοινωνικό φροντιστήριο 

μπορεί να πάρουν μέρος όσοι συμμετέχουν και στο κοινωνικό 

παντοπωλείο.  Νομίζω ότι  αυτό πρέπει  να διευρυνθεί  γενικότερα.  

Θα πρέπει να υπάρχει από την άλλη πλευρά, να καθιερωθεί,  όπως 

έχει  καθιερωθεί στους δήμους,  ένα δεκατιανό για όλα τα παιδιά στο 

σχολείο,  καθώς επίσης να δούμε και  την δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και εμβολιασμό των παιδιών.  

Τέλος,  νομίζω ότι ,  πιστεύω ότι  για  όλα αυτά τα παραπάνω, για 

όλα αυτά τα παραπάνω, εμείς  θα είμαστε,  σαν ένωση γονέων, σε 

συνεργασία με όλους τους φορείς για  να κάνουμε ότι  μπορούμε,  ούτως 

ώστε να υπάρχει  ένα αποτέλεσμα θετικό και πιστεύουμε ότι  όλοι  μαζί  

πρέπει να αντιταχτούμε απέναντι  σε όλα αυτά τα σκληρά μέτρα τα 

οποία από ότι  φαίνεται κα ι για το επόμενο διάστημα θα είναι πιο 

σκληρά. Γιατί  επιμένουν στην ίδια συνταγή, ότι  πρέπει να υπάρχουν 

μείωση,  αν θέλετε,  κατάργηση ουσιαστικά της  δωρεάν Παιδείας.  

Βλέπουμε τι  γίνεται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτές τ ις  

ημέρες,  έτσι ;  Λοιπόν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κύριε Γαβαλά.  
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Κος ΓΑΒΑΛΑΣ:  

Πρέπει να πάμε από κοινού,  όλοι μαζί ,  ένωση γονέων, μαθητές και 

όλοι οι  φορείς οι  οποίοι  έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη για αυτή την 

κατάσταση. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Λοιπόν,  ο επόμενος κύρ ιος,  ο κύριος  

Λεμπέσης.  Η γνωστή διαδικασία,  το όνομα σας,  για τα πρακτικά, την 

ιδιότητα σας.   

Κος ΛΕΜΠΕΣΗΣ:  

Καλησπέρα. Λεμπέσης Κώστας,  είμαι μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας  Αττικής και  

γραμματέας της Ένωσης Συλλόγων Πε ριστερίου.   

 Κατ’ αρχήν να σας καλησπερίσω εκ μέρους της Ένωσης στο 

σημερινό συμβούλιο,  τον κύριο δήμαρχο, που ύστερα από πολλά 

χρόνια τον βλέπουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο,  τους αντιδημάρχους,  

τους  δημοτικούς συμβούλους,  τους γονείς  και τους φίλους που είνα ι 

εδώ.  

Κατ’ αρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή, σήμερα δεν 

ήρθαμε εδώ πέρα σαν Ένωση να βγάλουμε κανένα κοινό ψήφισμα,  

κανένα κοινό χαρτί ,  κανένα ομόφωνο,  τίποτα.   

Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να καταγγείλουμε την κατάσταση που 

υπάρχει στην εκπαίδευση και ειδ ικότερα στον δήμο του Περιστερίου,  

να προτείνουμε λύσεις και να διεκδικήσουμε.   

Και να πω επίσης κιόλας ότι  θα έπρεπε,  κατά την γνώμη μου,  

κατά την γνώμη μας,  αν θέλετε,  ο δήμος Περιστερίου αντί  να 

περιμένει  διάφορους φορείς εκπαίδευσης να κάνουν,  να ζητάν ε χρόνια  

να γίνεται  συμβούλιο για θέματα Παιδείας,  μπορούσε και μόνος ο  

δήμος να το βάλει  σαν θέμα ημερήσιας διάταξης και να έρθουμε να 

κουβεντιάσουμε.   

Να πω τώρα, ο  κύριος,  εισηγητικά ο κύριος  Αρβανίτης,  ο 

αντιδήμαρχος Παιδείας,  έβαλε τα ζητήματα, μαζί  κ αι τα υπόλοιπα, για 

συγχωνεύσεις,  κενά, για επιχορήγηση και τα λοιπά.  

Ωραία είναι όλα αυτά, τα έχουμε και εμείς  εντοπίσει  αλλά δεν  

είδαμε λύσεις και  προτάσεις.  Από κει  και πέρα εμείς ,  σαν Ένωση,  

θεωρούμε το εξής.  Θα μου επιτρέψετε έτσι  να τα πω, μην πλατε ιάσω κι 

εγώ πολύ, δυο πράγματα.  
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Πρώτον,  θεωρούμε ότι  η μόρφωση των παιδιών μας είναι στο 

στόχαστρο των αντιλαϊκών πολιτικών τα τελευταία χρόνια.  Με αφορμή 

την κρίση κλείνουν και αποκεντρώνονται όλες οι  αρμοδιότητες που 

μέχρι σήμερα ήταν του κράτους,  όπως παραδείγματος χάριν,  ο ι  

μεταφορές και τα λοιπά, και περνάνε στην αυτοδιοίκηση.  

Καλούνται,  λοιπόν,  έτσι οι  γονείς  να βάλουν βαθιά το χέρι στην 

τσέπη για να καλύψουν τα αναγκαία.  Και για να κρατήσουν,  αν θέλετε,  

τα σχολεία ανοιχτά.  Έχει στρωθεί το έδαφος γι α να νομιμοποιηθεί  η 

είσοδος των τοπικών κοινωνιών στην λειτουργία,  την συντήρηση των 

σχολείων.  

Μπαίνει  επιτακτικά σε σχολική κοινότητα και δήμους το μαύρο 

καθήκον να προσελκύουν χορηγούς και επιχειρηματικές δράσεις.  Να 

γίνουν επαίτες και δούλοι,  εκπαιδευ τικοί,  γονείς ,  μαθητές και 

διευθυντές.  Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας 

βάζει  το θέλω του επιχειρηματία ως πρέπει μέσα στο σχολείο.   

Το νέο σχολείο,  λοιπόν,  είναι εδώ και είναι γνήσιο τέκνο των 

πολιτικών που εφαρμόστηκαν χρόνια τώρα, κατ ’  εντολήν της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και που η κρίση το έφερε πιο γρήγορα στο φως.  

Στόχος τους;  Τα παιδιά μας να γίνουν φτηνοί,  αμόρφωτοι,  

ευέλικτοι εργάτες.  Η μόρφωση ένα ακριβό εμπόρευμα για λίγους,  

καθώς οι  πολλοί  βγαίνουν από νωρίς στην εργασία και  στην 

κατάρτιση.  

Και εδώ να θυμίσω το καλοκαίρι το νέο νομοσχέδιο που έγινε 

νόμος για το νέο Λύκειο.  Αυτή την σκοπιά εξυπηρετούσε.  Που 

μάλιστα ψηφίστηκε στο θερινό τμήμα εν μια νυκτί  και τα λοιπά.  

Εκτιμώντας,  λοιπόν,  την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα  

σχολεία λίγες βδομάδες,  αν θέλετε,  μετά το πρώτο κουδούνι,  αλλά και 

την δραματική επιδείνωση των όρων διαβίωσης στις  περισσότερες 

οικογένειες,  εμείς  καλούμε σε επαγρύπνηση και αγώνα γονείς ,  μαθητές 

και εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους της πόλης μας.   

Να βάλουμε φρένο στα σχέδια της  πλήρους διάλυσης της ήδη 

λαβωμένης δημόσιας και δωρεάν ενιαίας εκπαίδευσης και καλούμε να 

γίνουν τα σχολεία μας αποκούμπι της  λαϊκής οικογένειας.   

Για όλα αυτά, λοιπόν,  εμείς  διεκδικούμε και  απαιτούμε τα εξής.  

Πρώτον,  για τ ις  λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, αυτό που 

βάζουμε χρόνια τώρα, που λέμε ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των 
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γονιών και των εκπαιδευτικών για την λειτουργία των σχολείων.  

Θεωρούμε ότι  είμαστε,  ε ιδικά στο Περιστέρι,  αν θέλετε,  σκληρά 

φορολογούμενοι,  πληρώνουμε ακριβά τα  δημοτικά τέλη και δεν θα 

κάτσουνε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε τις  

ανάγκες των σχολείων.  

Ζητάμε δωρεάν βιβλία και βέβαια ιδιαίτερα, ειδ ικότερα εδώ 

μιλάμε για τα ξενόγλωσσα βιβλία,  που όπως ξέρετε,  στο Λύκειο τα  

βιβλία των Αγγλικών πληρώνονται  από τους γονείς… από τους 

μαθητές.  Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τις  σχολικές επιτροπές,  

και τις  παλιές,  με την παλιά μορφή αλλά και τώρα, να καλύπτονται τα  

βιβλία αυτά από την σχολική επιτροπή.  

Ζητάμε δωρεάν νερό, ρεύμα και τηλέφωνο για όλα τα σχολεία.  

Έκτακτη χρηματοδότηση όλων των σχολείων. Και αυτό έχει  να κάνει ,  

αν θέλετε,  και με το γεγονός όπως οι  προηγούμενοι συνομιλητές είπαν,  

και ο αντιδήμαρχος,  ο κύριος Αρβανίτης,  ότι  τα χρήματα που 

παίρνουμε είναι ελάχιστα.   

Και,  τι  κάνουμε από δω και πέρα;  Πρέπει να διεκδικήσουμε.  

Εμείς αυτή την λογική λέμε.  Ότι  πρέπει να διεκδικήσουμε.  Νομίζω ότι  

υπάρχει  εδώ το χαρτί  που έχει  βέβαια η ενιαία σχολική επιτροπή της  

πρωτοβάθμιας.  Τα χρέη των σχολείων. Αν το κοιτάξετε θα δείτε ότι  

υπάρχουν σχολεία,  τουλάχιστον η πλειοψηφία τους,  που είναι  ήδη και  

τώρα με ημερομηνία 31/12,  31/10 και με εκταμιευμένη την τρίτη δόση, 

που είναι από μείον 3.000,  μείον 2.000 και  χωρίς… πετρέλαιο.  Και 

εδώ μπαίνει  αυτό που είπα προηγουμένως, ότι  ούτε ένα ευρώ από την 

τσέπη των γονιών για τις  λειτουργίες  των σχολείων.  

Ζητάμε την άμεση, την παύση πληρωμών όλων των ΔΕΚΟ από 

τις  σχολικές επιτροπές.  Την άρνηση πληρωμής και  απαίτηση για  

διαγραφή των συσσωρευμένων χρεών των ΔΕΚΟ. Αφορολόγητη 

διανομή θέρμανσης σε όλα τα σχολεία,  με κεντρική  ευθύνη του 

κράτους.  Απαλλαγή του ΦΠΑ για όλες τις  συναλλαγές  των σχολικών 

επιτροπών.  

Δεύτερον.  Για τα παιδιά,  ιδίως των ανέργων γονιών,  Ελλήνων 

και μεταναστών και παραπέρα, όλων των γονιών, όλων των μαθητών 

του Περιστερίου.   

Το είπα και πριν,  ένα μίνι  δωρεάν γεύμα στο σχολείο για όλα τα 

παιδιά.  Και εκεί  μπορεί  να αξιοποιηθούν οι  υποδομές και οι  
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εργαζόμενοι του δήμου, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και διαφόρων άλλων 

φιλανθρώπων.  

Να καλυφθούν οι  ανάγκες των παιδιών για συμμετοχή στις  

σχολικές  εκδρομές ,  για αγορά τ ετράδιου και στυλό, που έχουν φτάσει 

σε ένα σημείο τέτοιο που τα παιδιά να μην έχουν ούτε τετράδιο,  ούτε 

στυλό για να πάμε σχολείο.   

Κανένα παιδί  ανέργου να μην μείνει  έξω από τους παιδικούς… 

σταθμούς.  Και νομίζω ότι  φέτος είχαμε αρκετά παιδιά,  αν θυμάμαι 

καλά, 400 με 450 εκτός βρεφικών…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΛΕΜΠΕΣΗΣ:  

Δεν θυμάμαι.  Εγώ είπα τι  θυμάμαι.  Από κει  και πέρα μπορείτε να με 

διορθώσετε.  Ναι,  μπορείτε,  να  τελειώσω και  να πείτε  μετά ότι  θέλετε.  

Ευχαριστώ πολύ.  

Δωρεάν όλες οι  δημοτικές υπηρεσίες,  πολιτιστικά και  αθλητικά 

κέντρα, παιδικοί  σταθμοί,  για τα παιδιά των άνεργων οικογενειών,  που 

καθημερινά αυξάνονται.  Και ειδικά εδώ, στην εργατούπολη του 

Περιστερίου.   

Πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προσπαθούμε 

τουλάχιστον και σαν Ένωση αλλά και σαν εκπαιδευτικοί,  γυρνάμε σαν 

επαίτες στους διευθυντές των ΙΚΑ και τα λοιπά, να εμβολιαστούν τα 

παιδιά και να πάρουν τα χαρτιά τα απαραίτητα για τις  σχολικές  

δραστηριότητες… υγιεινής και ασφάλειας.   

Εμείς απαιτούμε από τον υπουργό Υγείας άμεση προμήθεια των 

κέντρων του ΕΟΠΥΥ με τα βασικά παιδικά εμβόλια.  Ήδη σε πολλές 

περιοχές,  εάν,  αναφέρθηκε και στην ενημέρωση, θα δείτε ότι  

εμφανίζονται ορισμένες αρρώστιες.  Και όλα αυτά έχουν να κάνουν 

γιατί  τα παιδιά είναι χωρίς εμβόλια.   

Ζητάμε να εκπονηθεί σχέδιο εμβολιασμού βρεφών και  μαθητών 

μέσα στα σχολεία,  από δημόσιες  κινητές μονάδες  υγείας.  Άμεση 

απόδοση του ΣΑΤΑ στα σχολεία.  Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Το 

είπε και ο Χρήστος ο Γαβαλάς.  Εμείς θα καταθέσουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  σαν Ένωση,  την κατάσταση που μέχρι  τώρα έχει  φτιάξει  

από τους συλλόγους γονέων με τις  ελλείψεις μέχρι τώρα, τουλάχιστον 

κατά 90% στην πρωτοβάθμια.  Δεν έχουμε εικόνα από την 
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δευτεροβάθμια,  γιατί  ξέρετε,  εκεί  οι  διευθυντές,  είναι αυτό που είπα 

στην αρχή, μάνατζερ και τα λοιπά, δεν μας δίνουν και  εικόνα του τι  

γίνεται.  Αρνούνται,  έτσι,  να μας δώσουν εικόνα τι  συμβαίνει  στα 

σχολεία.  Θα το καταθέσουμε,  να δείτε  από μεριάς μας τι  λέμε.   

Είπε προηγουμένως, και να κάνω μια παρένθεση, ο αντιδήμαρχος 

Παιδείας ότι  ο ΟΣΚ, το 2012 είχε εκπονήσει ένα σχέδιο αναβάθμισης 

σχολείων στο Περιστέρι.   

Εμείς το είχαμε βάλει,  αν θυμάστε,  πολύ παλιά το ζήτημα αυτό,  

όταν ήρθε στα χέρια μας μέσω της Έλλης Αλεξίου και του Κώστα του 

Παπλωματά το χαρτί  αυτό εδώ, του ΟΣΚ, το οποίο μίλαγε γ ια την 

αναβάθμιση των σχολείων του Περιστερίου,  και άλλων της Δυτικής 

Αθήνας,  συνολικά 27 σχολεία,  μέσω της ΟΣΚ ΑΕ, η οποία,  λέει ,  είχε  

συμφωνήσει για την χρηματοδότηση του προγράμματος από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,  μέσω του δάνειου,  Ελληνική 

Παιδεία 3.  Δηλαδή, αυτά που ο ΟΣΚ λέει  γίνονται μέσα από δάνειο.   

Να πω ένα παράδειγμα. Και τα λέω αυτά, γιατί ;  Γιατί  με τα  

χρήματα αυτά ο δήμος έκανε παρέμβαση. Βέβαια,  θα μου πείτε,  δεν  

μπορεί ο δήμος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ πέρα 

μπαίνει  το ζήτημα της διεκδίκησης.   

Να πω ένα παράδειγμα. Αναβάθμιση του 1
ο υ

,  11
ο υ

 Δημοτικού 

σχολείου Περιστερίου.  Προϋπολογισμός 1.300.406 ευρώ. Νομίζω με 

αυτά μπορούσαμε να χτίσουμε το 28,  έτσι,  αν  τα παίρναμε.  

Αναβάθμιση του 27 και 45 Δημοτικών σχολείων Περιστερ ίου.  

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης,  773.000 ευρώ. Αυτά τα 

λέω,  έτσι,  γιατί  ψάχνουμε να βρούμε,  έχει ,  το παιδί  στο σχολείο,  σας 

λέω, ήτανε σπασμένα τα πλακάκια,  δεν έχουνε λεφτά να τα φτιάξουνε 

και εδώ πέρα κάνουν έργα θεαθήναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κύριε.   

Κος ΛΕΜΠΕΣΗΣ:  

Θα ολοκληρώσω. Δεν,  μισό λεπτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε και άλλο ένα λεπτό,  για αυτό σας λέω.  

Κος ΛΕΜΠΕΣΗΣ:  

Δώστε μου ένα λεπτό.  Δεν… χρόνο. Ωραία,  θα τελειώσω αυτά που 

θέλω να πω…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ένα λεπτό,  κύριε Λεμπέση. Συνεχίστε.   

Κος ΛΕΜΠΕΣΗΣ:  

Θα τελειώσω και μετά θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ένα λεπτό.  Δεν θα μου πείτε εσείς .  Έχετε ένα λεπτό.   

Κος ΛΕΜΠΕΣΗΣ:  

Μονίμως έχετε την άποψη αυτή και  μας διακόπτετε.  Λοιπόν,  ζητάμε 

έκτακτο αντισεισμικό έλεγχο και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

στα σχολεία του Περιστερίου.   

Κατοχύρωση των ελεύθερων χώρων για ανέγερση νέων 

σύγχρονων σχολείων και παιδικών σταθμών με ευθύνη του κράτους.  

Και εδώ πέρα νομίζω προηγουμένως είπαμε για ποια σχολεία μιλάμε 

και τα λοιπά.  

Για την δωρεάν ασφάλιση… των μαθητών ζητά με να μην γίνει  

μετακύλιση, μεταφορά στους δήμους.  Να εκδοθεί κάρτα για την 

δωρεάν μεταφορά των μαθητών στα μέσα μαζικής μεταφοράς και  να 

συνεχιστεί  η δωρεάν μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία με 

ευθύνη του κράτους.   

Για τις  συνθήκες μάθησης.  Και εδώ  πέρα να μου επιτρέψετε να 

πάρω τουλάχιστον πάνω από 5 λεπτά.  Εμείς λέμε,  καμία συγχώνευση ή 

υποβάθμιση σχολικής μονάδας.  Όπως μπήκε και προηγουμένως από 

τον κύριο αντιδήμαρχο.  

Θέλω να σας θυμίσω ότι  εδώ, εσείς ,  το Δημοτικό Συμβούλιο,  

ήταν αυτό που ψήφισε  τον Καλλικράτη. Ο οποίος  Καλλικράτης 

μεταφέρει τις  αρμοδιότητες του κράτους στον δήμο.  

Πριν τρία χρόνια έγιναν οι  πρώτες υποβαθμίσεις ,  συγχωνεύσεις,  

καταργήσεις σχολείων. Να θυμίσω ενδεικτικά,  13 Δημοτικά σχολεία  

στο Περιστέρι υποβαθμίστηκαν. 6 Δημοτικά σχολεία συγχωνεύτηκαν. 

10 Γυμνάσια συγχωνεύτηκαν. Τέσσερα Λύκεια συγχωνεύτηκαν. Αυτό 

έγινε πριν τρία χρόνια.   

Υπήρχε τότε ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

ενάντια στις  συγχωνεύσεις και στις  καταργήσεις.  Δεν σηκωνόσαστε να 

μπείτε  μπροστά, να τις  καταργήσετε.   
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Πριν δυο χρόνια,  πριν ένα χρόνο, ε ίχαμε πάλι τα ίδια ζητήματα. 

Πάλι συγχωνεύσεις,  πάλι καταργήσεις σχολείων. Και  τώρα μπαίνει  

πάλι το ζήτημα αυτό με τ ις  συγχωνεύσεις και τις  καταργήσεις.   

Δεν μπορούμε να σας εμπιστευθούμε με αυτά που λέτε ότι  εί στε 

κατά των συγχωνεύσεων, από την στιγμή που οι  ίδιοι  έχετε υπογράψει 

για τις  συγχωνεύσεις και τ ις  καταργήσεις των σχολείων του 

Περιστερίου.   

Για τις  εργασιακές σχέσεις στα σχολεία.  Όπως ξέρετε ήδη 

υπάρχουν εννιά ε ίδη ελαστικών εργασιακών σχέσεων στα σχολ εία.  

Εμείς ζητάμε να καλυφθούν όλα τα κενά με μαζικούς μόνιμους 

διορισμούς εκπαιδευτικών και με ειδικότητες που θα έπρεπε να 

υπάρχουν στα Λύκεια.  Παραδείγματος χάριν,  καθηγητές  ελεύθερου και  

γραμμικού σχεδίου και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι  ελαστικά εργαζόμενοι 

εκπαιδευτικοί και  το βοηθητικό προσωπικό των σχολείων. Και εδώ 

μέσα εντάσσονται οι  καθαρίστριες,  οι  τροχονόμοι και οι  φύλακες.  Που 

όπως όλοι είπαμε,  είναι απαραίτητοι αλλά κανένας δεν δίνει  λύση.  

Τελειώνοντας,  για να μην σας τρώω τον χρόνο, εμείς  ως γονείς ,  

εργαζόμενοι,  άνεργοι,  μικροεπαγγελματίες,  οργανώνουμε την 

αλληλεγγύη μας και τον αγώνα μας με τους φορείς του κινήματος,  

μακριά και πέρα από φιλανθρώπους και… εθελοντισμούς.   

Και ένα τελευταίο.  Έχει να κάνει  με αυτό που λέμε με τα 

χρήματα των σχολικών επιτροπών.  Ακόμα περιμένουμε τις  50.000 

ευρώ για τις  φωτοτυπίες,  που έχει  πάρει ο δήμος.  Και  απάντηση δεν 

έχουμε πάρει,  σαν σχολεία,  σαν σύλλογοι γονέων, σαν Ένωση Γονέων. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά. Λοιπόν…  

Κος ΛΕΜΠΕΣΗΣ:  

Είπα, 5 θα έχω. Τι να κάνουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να κάνουμε; Ο κύριος,  συγγνώμη,  Σβουράκης; Αν δεν κάνω λάθος.  

ο κύριος Σβουράκης.   

Κος ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λίγο για τα πρακτικά πέστε την ιδιότητα σας.   

Κος ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ:  

Κύριε δήμαρχε,  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι,  αγαπητοί συνδημότες,  

ονομάζομαι Σβουράκης Παντελής.  Είμαι πρόεδρος του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Περιστερίου.   

 Ο λόγος που παίρνουμε τον λόγο είναι γιατί  θέλουμε να 

μιλήσουμε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν το 

σχολείο μας και την ειδική αγωγή γενικότερα.  

Το πρώτο είναι  ότι  αυτή την στιγμή που μιλάμε,  όπως 

αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο του συλλόγου εκπαιδευτικών, το 

Ειδικό Νηπιαγωγείο δεν  έχει  λειτουργή σει  ακόμα.  Τέσσερις μικροί 

συνάνθρωποι μας  και από ότι  μαθαίνουμε και τρία  άτομα ακόμα, 

διαγνώσεις,  δεν έχουν πρόσβαση στην βαθμίδα εκπαίδευσης που 

δικαιούνται.   

Να σκεφτείτε ότι  οργανώσεις γονέων των ΑΜΕΑ διεκδικούμε να 

ξεκινάνε οι  υποστηρικτικές δομές απ ό την ηλικία των τριών ετών,  

διότι  η πρώιμη παρέμβαση είναι  πάρα πολύ σημαντική για την 

εξελικτική πορεία.  Καταλαβαίνετε,  λοιπόν,  τι  ζημιά γίνεται αυτή την 

στιγμή με αυτή την δίμηνη αποχή από τα μαθήματα τους.   

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη βασικών ε ιδικοτήτων στο 

Ειδικό Δημοτικό σχολείο.  Όπως αυτή του λογοθεραπευτή και του 

βοηθητικού προσωπικού. Ειδικότητες  πάρα πολύ απαραίτητες για την 

βοήθεια των παιδιών.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι  καθυστέρησαν να έρθουνε 

και οι  δάσκαλοι στο Ειδικό σχολε ίο και η μεταφορά των παιδιών 

ξεκίνησε γύρω στις  30 Σεπτεμβρίου.  Όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά 

δεν είχανε πρόσβαση στο σχολείο τους.   

Ένα τρίτο πρόβλημα που θα θέλαμε να θίξουμε είναι η έλλειψη 

Ειδικού Γυμνασίου,  όπως αναφέρθηκε και πριν και από την Ένωση  

Γονέων, και… στον δήμο μας.  Και φυσικά, η έλλειψη πλαισίου για τα  

παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.  

Αυτό σημαίνει  ότι  τα παιδιά μας όταν τελειώνουν το Δημοτικό,  

αναγκαζόμαστε ως γονείς  να ψάχνουμε πλαίσια στήριξης σε όμορους 

δήμους,  όπως το Αιγάλεω,  ή να απ ευθυνόμαστε στο ίδρυμα Θεοτόκος,  

που όμως, και αυτά τα σχολεία και ιδρύματα είναι κεκορεσμένα.  
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Σημειώνουμε δε ότι  σχεδόν το 85% των μαθητών του ΕΚ 

Αιγάλεω είναι Περιστεριώτες.  Γιατί  σε αυτό φοιτούν και τα παιδιά από 

παράλληλες στηρίξεις  και τα  τμήματα έντ αξης.  Όχι  μόνο από το Ειδικό 

σχολείο.   

Τέταρτο πρόβλημα είναι η μεταφορά, την οποία ανέφερα.  

Καταλαβαίνετε ότι  η κατάσταση είναι τραγική. Σας αναφέρουμε 

πληροφοριακά ότι  185.000 συνάνθρωποι μας με αναπηρία,  σε όλη την 

Ελλάδα μιλάω, είναι εκτός οποιαδήποτε διαδικασίας εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  Και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός λόγω κρίσης.  Το 95% 

των ικανών προς εργασία είναι άνεργοι.  Και συνεχώς αυξάνεται ο 

αριθμός τους.   

Πρέπει να ρθούμε για λίγο στην θέση τους και να σκεφτούμε την 

ψυχική υγεία των ιδίων και των γονιών τους.  Σε αυτό το σημείο θα 

θέλαμε να τονίσουμε ότι  όσοι  άνθρωποι χρειάζονται ειδικά 

εκπαιδευτικά πλαίσια στήριξης  δεν  θα πρέπει να λογίζονται ως 

ασθενείς .  Είναι νήπια,  νέοι,  ενήλικες ,  Έλληνες πολίτες,  με δικαιώματα 

στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην ζωή.  

Η αναπηρία τους  δεν αποτελεί  προσωπική τους επιλογή,  την 

οποία θα μπορούσαν να διορθώσουν.  Άλλωστε,  βάσει της στατιστικής  

και πιθανοτήτων,  όλοι μπορούμε να βιώσουμε καταστάσεις αναπηρίας,  

γεγονός φυσικά που απευχόμαστε.   

Ακόμα σας αναφέρουμε ότι  οι  άνθρωποι με αναπηρία,  στο όνομα 

της κρίσης χάνουν καθημερινά κάθε είδους ασφαλιστικά δικαιώματα 

και παροχές.  Οι οποίες έχουν κατακτηθεί με αγώνες.  Με αυτές τις  

παροχές οι  γονείς  τους μπορούσαν να παρέχουν περισσότερες  

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.   

Εμείς,  ως γονείς  παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία βιώνουμε 

απίστευτη κούραση για το μεγάλωμα τους.  Στην προσπάθεια μας αυτή 

δεν είμαστε τέλειοι .  Για αυτό,  λοιπόν,  απαιτούμε ως Έλληνες πολίτες 

εκείνα τα εκπαιδευτικά πλαίσια που θα βοηθήσουν τα παιδιά μας σ το 

έπακρο και για όσο χρόνο απαιτείται .  Σε πολλές περιπτώσεις,  εφ’ όρου 

ζωής,  ώστε τουλάχιστον να αναχωρούμε ήσυχοι σχετικά με το μέλλον 

των παιδιών μας.   

Ζητάμε από τον δήμο να προχωρήσει στην άμεση εύρεση χώρων 

για Ειδικό Γυμνάσιο και ΕΚ, μέχρι να οικοδο μηθεί  ένα κτίριο με 

υποδομές που αρμόζουν για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.  
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Να δημιουργήσει  θέσεις εργασίας  για όσους συμπολίτες μας με 

αναπηρία μπορούν να εργαστούν.  Να θεσμοθετήσει  πλαίσια στήριξης 

για αυτούς που δεν θα μπορέσουν να εργαστούν,  ε φ’ όρου ζωής,  αλλά 

και να δημιουργήσει χώρους γ ια απογευματινή δημιουργική 

ενασχόληση των παιδιών μας.   

Να ασκήσει πίεση στην διεύθυνση εκπαίδευσης Γ Αθήνας,  ώστε 

να στελεχωθούν οι  κενές θέσεις εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων.  

Ζητάμε και άλλα,  που δεν είναι της ώρας.  Δεν ξέρουμε αν ζητάμε 

πολλά. Όμως όλα αυτά που ζητάμε δεν γίνονται με καλές προθέσεις,  

με φιλανθρωπικά αισθήματα και με φιλικά χτυπήματα στην πλάτη.  

Νομίζουμε ότι  ήρθε η ώρα τα άτομα με αναπηρία,  τα παιδιά των 

συγχωνευμένων σχολείων και συνειδήσ εων, οι  γονείς  τους και όλοι  οι  

εργαζόμενοι  του Περιστερίου και  της Ελλάδος να συναντηθούμε.  Να 

συναντηθούμε για να δείξουμε με τους αγώνες μας ότι  δεν πάει άλλο. 

Όχι μόνο για όσα αφορούν την ειδική αγωγή αλλά και για όσα 

αφορούν την Παιδεία γενικότερα και  την ίδια μας την ζωή.  

Για αυτό,  λοιπόν,  μαζί  με την Ένωση Γονέων Περιστερίου,  τον 

σύλλογο εκπαιδευτικών Έλλη Αλεξίου και την ΕΛΜΕ Περιστερίου και 

τους γονείς  των Ειδικών σχολείων του δήμου μας,  προχωρούμε σε 

κινητοποιήσεις.   

Αυτές είναι,  γνωστοποίηση σε όλους τους  μαθητές πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας και δια μέσου αυτών στους γονείς  τους,  μέσω 

ανοιχτής επιστολής,  την μη λειτουργία του Ειδικού Νηπιαγωγείου και 

την έλλειψη των δομών που προαναφέρθηκαν. Η επιστολή αυτή θα 

δοθεί  και  σε όλα τα σωματεία και φορείς του δήμου μας και στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.   

Να γίνει  συλλογή γραμμάτων και ζωγραφιών συμπαράστασης,  

ανάλογα με την ηλικία,  από τους μαθητές του Περιστερίου προς τους  

μαθητές του Ειδικού Νηπιαγωγείου,  οι  οποίες θα αναρτηθούν σε 

κεντρικό σημείο της πόλης μας,  μαζί  με ένα πανώ, με κεντρικό 

σύνθημα, «στον καθένα ανάλογα με τις  ανάγκες του,  ο καθένας 

ανάλογα με τις  ικανότητες του».  

Την 3
η
 Δεκεμβρίου,  ημέρα, παγκόσμια ημέρα των ατόμων με 

αναπηρία να γίνει  ανοιχτή συγκέντρωση με σχετικές ομιλίες ή στην 

πλατεία δημαρχείου ή σε όποια  πλατεία οριστεί  και μετά να 

πραγματοποιηθεί  πορεία προς το ΚΗΔΕ, όπου εκεί  θα έχει  
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προετοιμαστεί  η προβολή ταινίας αναλόγου θέματος ή θα 

πραγματοποιηθεί  συναυλία από μαθητικά συγκροτήματα και όχι  μόνο, 

αφιερωμένα στους μικρούς  μας φίλους.  Όλα αυτά θα 

πραγματοποιηθούν ακόμα και αν αύριο έρθει  νηπιαγωγός στο σχολείο.   

Τελειώνοντας,  θα ήθελα να πω ότι  σε αυτούς τους δύσκολους 

καιρούς δεν  έχουμε δικαίωμα ούτε να κωφεύουμε αλλά ούτε και να 

δηλώνουμε άγνοια .  Θυμίζουμε τα λόγια της με γάλης παιδαγωγού 

Ρόζας Ιμβριώτη. «Το έργο της αγωγής και της προστασίας των 

αδυνάτων παιδιών μεγαλώνει σε βάθος την ανθρώπινη ψυχή και  

υψώνει την στάθμη της ανθρωπότητας».  Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστούμε.  Λοιπόν,  ανοίγει  ο κατάλογος για τους  

συναδέλφους.  Ναι ,  αν θέλετε κύριε Σβουράκη, το μικρόφωνο σας 

κλείστε.  Ο κύριος Κελάφας έχει  ζητήσει τον λόγο.   

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:  

Καλησπέρα σε όλους.  Κατ’ αρχήν νομίζω ότι  πρέπει  να σταθούμε 

δίπλα στο Ειδικό σχολείο,  στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και στο αίτημα για 

το Ειδ ικό Γυμνάσιο που έφερε ο κύριος Σβουράκης ως θέμα. Πρέπει να 

συναντηθούμε όλοι σε αυτό το θέμα και να προσπαθήσουμε να 

δώσουμε την καλύτερη λύση.  

 Πραγματικά, άκουσα και τον κύριο Παπλωματά που είπε,  

μπορούμε να μιλάμε,  να δούμε τα σχέδια.  Να δούμε το αύρ ιο.  Ένα 

θέμα, δηλαδή, που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι το Ειδικό σχολείο και 

να μπορέσουμε να βρούμε την λύση που πρέπει.   

Τώρα, όσον αφορά, κύριε Αρβανίτη,  το σχέδιο απόφασης του 

δημοτικού συμβουλίου,  εμείς  δεν έχουμε αντίρρηση αλλά θα θέλαμε 

την τελική άποψη των φορέων. Των εκπαιδευτικών φορέων, να 

συμφωνήσουν μαζί τους,  για να ψηφίσουμε.  Δηλαδή, και τον σύλλογο 

της πρωτοβάθμιας  και τον σύλλογο της δευτεροβάθμιας.  Θα θέλαμε,  

αφού το επεξεργαστούν,  να μας πουν την τελική τους πρόταση. Αυτό,  

για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι.   

Σήμερα το δημόσιο σχολείο και η δημόσια Παιδεία είναι από 

τους πρώτους στόχους θα έλεγα, και η δημόσια υγεία,  από τα βασικά 

θέματα της πολιτικής των Μνημονίων. Τελικά, δυστυχώς, η Παιδεία  

δεν αντιμετωπίζεται ως ένα δημόσιο αγαθό. Δυσφημείτα ι συστηματικά, 

παρουσιάζεται ως βάρος που πρέπει να φύγει  από τις  πλάτες του 
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κράτους.  Αυτό καταλαβαίνω. Για,  αν γίνει  τάχα καλύτερη, για να 

υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδος.  Αλλά να φύγει  από τις  πλάτες του 

κράτους.   

Έχουν καταργηθεί δικαιώματα που έχουν αποκτ ηθεί με 

αιματηρούς αγώνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  νομίζω διαλύεται η 

δωρεάν Παιδεία και η δωρεάν υγεία.   

Έχουν ισοπεδωθεί  οι  εργασιακές σχέσεις όλων. Ενώ φαίνεται  

στον ορίζοντα η λεηλασία,  η λαίλαπα των πλειστηριασμών, των 

κατασχέσεων, της υπέρμετρης φο ρολογίας.   

Και εκείνο που βλέπω, με πρόσχημα έναν ορθολογισμό, που σε 

πολλούς τομείς της δημόσιας διοίκησης μπορεί να είναι απαραίτητος,  

αλλά εδώ επιχειρείται πλήρη διάλυση του κοινωνικού κράτους.  Και 

βλέπουμε αυτό που συμβαίνει  σε όλες  τις  τάξεις  των εργα ζομένων.  

Το υπουργείο από την μια κατηγορεί τους εκπαιδευτικούς,  από 

την άλλη είναι ανίκανο να κάνει  τα στοιχειώδη. Διάβασα και είδα με 

προσοχή αυτό που έφερε ο κύριος Παπλωματάς από τον σύλλογο Έλλη 

Αλεξίου για τα κενά. Δηλαδή, από 1
η
 Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να 

λειτουργήσει κανένα σχολείο.  2.000 και επιπλέον ώρες,  κενά.  

Δηλαδή, δεν μπορούν να στελεχώσουν τα σχολεία,  να κάνουν 

μάθημα, και έρχονται μετά και δυσφημούν το Δημοτικό σχολείο.  Και 

το Γυμνάσιο και το Λύκειο.  Δυσφημούν τους  καθηγητές.  Πιάνουν 

καθηγητές που δεν  πάνε στο σχολείο.   

Και στο Περιστέρι,  από ότι  είδα,  έχει  αρκετά κενά. Και στην 

πρωτοβάθμια.  Και  δεν ε ίναι δυνατόν να κόψουνε ειδικότητες που 

αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και γενικότερα την Παιδεία.   

Στην δευτεροβάθμια,  επειδή κι  εγώ εί μαι καθηγητής,  βλέπω να 

μην υπάρχουν ειδ ικότητες σε μαθήματα που δίνουνε πανελλαδικά. 

Υπάρχει σχολείο που ακόμα δεν έχει  βιολόγο, Μαθηματικά 

κατεύθυνσης.  Είναι εξεταζόμενο μάθημα. Το λέω έτσι.  Είναι δυνατόν,  

δηλαδή, και φτάνουμε στον Γενάρη.  

Κατά τα άλλα,  μόλις υπογράφεται ένα Μνημόνιο ή γίνεται μια 

καινούργια κουβέντα,  απολύουμε κάποιους,  περικόπτουμε κάποιους.  

Εγώ νομίζω δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός σε τίποτα πια.  Υπάρχει 

ένας σχεδιασμός,  κεντρικά, της καταστροφής.  Περικοπές  χωρίς κανένα 

σχέδιο.   
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Νομίζω ότι  δεν  γίνεται καμία μελέτη σκοπιμότητας για το αύριο.  

Η Παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι πολιτισμός.  Είναι γνώση. Και  

είναι και παράγοντας,  αν θέλετε,  ο ικονομικής ανάπτυξης.… Αυτοί ,  

δηλαδή, που κυβερνάνε,  ένα απίστευτο πράγμα. Nα είμαστε όλοι  

εναντίον όλων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Κανιβαλισμός.   

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:  

Ακριβώς.  Κανιβαλισμός.  Υπήρξαν άνθρωποι που άκουγα όταν 

απολύσανε τους καθηγητές,  2.500, που είπανε,  καλά κάνανε και τι  

χρειάζονται;  Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι  σήμερα ο εκπαιδευτικός μόνος 

του αγωνίζεται ,  μόνος του στέκεται  όρθιος και έτσι έχει  κρατηθεί το 

δημόσιο σχολείο.   

 Ένας πρωτοδιόριστος είναι γύρω στα 600 ευρώ.  Καθηγητές πάνε 

και κάνουν χιλιόμετρα και αλλάζουν σχολεία.  Ξέρετε,  όταν βάζουν 

στις  τάξεις  30 παιδιά ή 40 ή περνάνε ένα όριο,  βέβαια,  χρει άζονται  

λιγότεροι καθηγητές,  χρειάζονται λιγότερες υποδομές,  άρα 

κερδίζουμε,  απολύουμε,  αυτό είναι το σχέδιο.   

Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε ένα καλό σχολείο θα πρέπει να 

ξεκινήσουμε να έχουμε λιγότερα παιδιά πρώτα -  πρώτα,  για να μπορεί  

και ο εκπαιδευτικός να  κάνει την δουλειά του.   

Να μιλήσουμε για την θέρμανση; Εδώ, αγαπητέ αντιδήμαρχε,  δεν 

πρέπει να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Πρέπει να λυθεί .  

Ειλικρινά,  και ο  κύριος Σαββούλιας λείπει ,  είπε ότι  έχουμε 

πλεόνασμα. Δεν πρέπει να ξανακουβεντιαστεί  στο Δημοτ ικό  

Συμβούλιο και πρέπει να λυθεί .  Υπάρχουν δήμοι που το έχουν λύσει.   

Δεν είναι δυνατόν να πάμε τα παιδιά στα σχολεία και να μην 

έχουν θέρμανση. Δεν γίνεται.  δηλαδή, είναι ένα ζήτημα τεράστιο που 

πρέπει να βρεθεί  άμεσα λύση. Δηλαδή, πρέπει να γεμίσουμε όλ α, να 

έχουν πληρωμένο το φυσικό αέριο που έχει  στα σχολεία,  να 

τελειώνουμε με αυτό το θέμα.  

Συγκλονιστικός ο Κώστας,  εδώ,  ο Παπλωματάς,  με την σίτιση. 

Ναι,  υπάρχει  πρόβλημα, παιδιά.  Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δούμε 

το κομμάτι αυτό,  να δούμε για το δεκατι ανό που έβαλε ο κύριος  

Γαβαλάς και να δούμε σαν δήμος τι  μπορούμε να βοηθήσουμε.   
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Θα έλεγα να δούμε και τα παιδιά που είναι σε ψυχολογική 

κατάσταση. Και απευθύνομαι σε σας,  κύριε  Αρβανίτη.  Νομίζω ότι  

έχετε ευαισθησία.  Πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα, θέρ μανσης,  

υποσιτισμού, ψυχολογίας των παιδιών.  

Το ξέρετε όλοι και  το ξέρουμε αυτό.  Το ζούμε.  Εγώ νομίζω, και 

κατά καιρούς έχουμε συγκρουστεί  για αυτό και μαζί  και με την 

διοίκηση. Πρέπει να ιεραρχήσετε το θέμα των σχολείων. Πρέπει να 

γίνει  πρώτη επιλογή αυτή την στιγμή.  Καλές οι  αναπλάσεις,  καλά όλα,  

προχωράμε,  πρέπει  να λυθούν,  προβλήματα, όμως, για τα σχολεία.   

Τώρα, έχετε κάνει  κάποιες,  γιατί  σας άκουσα με προσοχή,  

κάποια σχολεία ε ίπατε ότι  τα έχετε φτιάξει ,  έχετε πάρει από τον ΟΣΚ 

κάποια χρήματα.  

Εγώ ακούω παράπονα πολλά. Ότι γίνεται ευκαιριακή και κακή 

συντήρηση. Και οφείλω να το καταθέσω. Ή σε κάποια σχολεία δεν 

έχετε πάει καθόλου. Δεν μπορώ να ξέρω με ποια κριτήρια έχετε 

επιλέξει  ποια σχολεία έχουν ανάγκη. Άκουσα τον κύριο Ζούτσο που 

είπε ότι  εδώ είχαμε πισίνα.  Γίναμε Εκάλη.  

Οι καταστροφές και οι  βανδαλισμοί ,  πραγματικά έχουν πάρει 

επιδημία.  Νομίζω το ξέρετε.  Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι .  Είχατε 

ανακοινώσει,  κύριε Αρβανίτη,  σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει ,  ότι  

θα έχουν όλα τα σχολεία κάμερες .  Μπορείτε να μας πείτε πόσα 

σχολεία έχουν,  πόσα φυλάσσονται και σε ποιο επίπεδο είμαστε,  μετά;  

Έχουν κλαπεί,  λέει ,  αλεξικέραυνα, που είναι για τους σεισμούς.  

Για αστραπή και  λοιπά. Πρέπει να δούμε λίγο,  για τους σεισμούς και  

για μετά να πω, την τεχνική μελέτη των κ τιρίων. Να δούμε όλο αυτό 

το κομμάτι.  Το είχαμε ξανασυζητήσει .   

Οι αύλειοι  χώροι,  έχουμε πολλά παράπονα από τα σχολεία,  και 

κάποια στιγμή, επειδή είναι γενική η κουβέντα,  θα ήθελα να σας πω 

μερικά σχόλια,  που είναι χάλια.  Οι εξοπλισμοί λεηλατούνται.  Το 

ξέρετε νομίζω. Ειπώθηκε και πριν.  Πρέπει να το δούμε αυτό το 

κομμάτι.   

Τώρα, στις  συγχωνεύσεις.  Σε μια λίστα 32 παρεμβάσεων που είχε 

απαιτήσει η τρόικα, από ότι  διάβαζα, για το 2014, είναι και η 

συγχώνευση σχολείων και νοσοκομείων. Δηλαδή, το κλείσιμο,  έτσι;   
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Υπάρχει στα άλλα η έναρξη πλειστηριασμών, η απόλυση 11.000 

δημόσιων υπαλλήλων, περικοπές στα εφάπαξ, αύξηση της φορολογίας  

και λοιπά.  

Εμείς κατά των συγχωνεύσεων, το ξέρουνε όλοι νομίζω και εδώ 

μέσα. Το θέμα είναι,  μπορούμε να σταματήσουμε,  έγινε μια  

προσπάθεια,  σταμάτησε το καλοκαίρι που πήγε.  Αυτή την στιγμή,  είχα 

πάρει και εγώ το έγγραφο που λέει  να ζητάμε εγγράφως την 

γνωμοδότηση των δημοτικών συμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε 

είδους σχολική μεταβολή. Ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, 

υποβιβασμό, κατάργηση και μετατροπές.  Αποφασίζουμε για αυτό 

σήμερα; Γιατί  δεν  έχουμε έγγραφη από την δευτεροβάθμια και την 

πρωτοβάθμια.  Τους δεσμεύουμε; Αυτό… τον κύριο αντιδήμαρχο.  

Νομίζω ότι  ο αριθμός των παιδιών, σας είπα,  πρέπει να 

ελαττωθεί και να σταματήσει αυτό το  παιχνίδι  ότι  δεν  χρειαζόμαστε 

άλλους καθηγητές,  γιατί  φοβάμαι ότι  θα διώξουν και άλλους.  Θα είναι,  

όπως και από τους  δήμους θα είναι δύσκολα. Παιδικούς και όλο αυτό 

το κομμάτι.  Πρέπει να καταργηθούνε τα τροφεία .  Πρέπει να 

τελειώνουμε με αυτό το κομμάτι.   

Επίσης,  να κάνουμε μια προσπάθεια να απορροφηθούν όλα τα 

παιδιά.  Να γίνει  μοριοδότηση όπου χρειάζεται και να τελειώνουμε με 

αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι  το έχει  κάνει  και η Πετρούπολη, τόκανε 

και το Ίλιον και μπορούμε να τα δούμε.   

Εγώ πιστεύω ότι  εμείς ,  ως  τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με τους 

εκπαιδευτικούς,  μαζί  με τους γονείς ,  με τα παιδιά,  με όλες τις  

ζωντανές δυνάμεις  της κοινωνίας,  μπορούμε να σηκώσουμε και τις  

σημερινές και αυριανές μάχες.  Φοβάμαι ότι  το αύριο θα είναι πιο 

δύσκολο.  

Τελικά πρέπει να πάμε  σε μια ρήξη και ανατροπή με όλα αυτά. 

Ενάντια στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου,  στα κλεισίματα, τα 

ξέρετε.   

Νομίζω ότι  έχουμε φτάσει σε ώρα μηδέν.  Η Ελλάδα βυθίζεται 

και παρακμάζει .  Η παιδεία και ο πολιτισμός βυθίζεται και παρακμάζει . 

Η κρίση γεννάει  ανεργία,  γεννάει  εξόριστους στον τόπο μας και πολλή 

δυστυχία.   

Οι άνθρωποι σήμερα δίνουν στα παιδιά τους τα σπίτια τους 

χρεωμένα στην τρόικα. Νομίζω ότι  ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου.  
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Να φεύγει  όλη η Ελλάδα, να ξηλώνονται όλες οι  επενδύσεις και να 

λένε,  θέλουμε καινούργιες.  Όσοι έχουν κάνει  μια μικροεπιχείρηση να 

φεύγουνε.   

Νομίζω ότι  αυτή η κρίση δεν δημιουργεί  τίποτα καλό, εκτός αν 

θεωρείται δημιουργικό το ότι  τα  παιδιά μόλις τελειώσουν το 

Πανεπιστήμιο,  βλέπουμε και τι  γίνεται εκεί ,  ζητάνε να φύγουν για τ ο 

εξωτερικό.  Τελικά,  δηλαδή, τα παιδιά μας θα είναι η καινούργια γενιά  

Ελλήνων της διασποράς.   

Εγώ θα συμφωνήσω και θα ήθελα όλοι μαζί  να δούμε ένα σχέδιο 

για το αύριο και γ ια τα σχολεία του Περιστερίου και εκεί  πρέπει να 

συναντηθούμε όλοι.  Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος.  Νομίζω 

μπορούμε να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα και να πάμε όλοι μαζί  να 

βοηθήσουμε,  για να προχωρήσει  και  αυτή η πόλη και  αυτή η χώρα. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εμείς .  Λοιπόν,  ο κύριος Τημπλαλέξης.   

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:  

Δεν ξέρω, ο χρόνος  που προβλέπεται,  πρόεδρε,  για να μην έχουμε 

αντιπαραθέσεις… λοιπόν,  εν πάση περιπτώσει.  Κύριοι  συνάδελφοι,  

το… αν περάσουν, ακριβώς,  με πρόλαβε ο κύριος Λώλος.  Λοιπόν,  

ακούστε,  κύριοι  συνάδελφοι.  Ακούστε δυο κουβέντες,  στα πλαίσια του 

εφικτού πάντα, γ ιατί  πάντα εξαρτάται από την σοβαρότητα του 

θέματος και εγώ,  ως εκπαιδευτικός έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία,  

όπως και όλοι μας.   

 Δεν μπορώ να αποφύγω, πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση μου, 

κάποιους πολιτικούς,  ε ίναι αλήθεια,  σχολιασμούς σχετικά με το θέμα 

της δ ιάθεσης ή του συναισθήματος της διοίκησης και  προσωπικά του 

δημάρχου, του κυρίου Παχατουρίδη.   

Επιτρέψτε μας να πούμε,  από πλευράς της παράταξης του 

Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας,  ότι  δεν είναι θέμα διάθεσης.  

Είναι καθαρά θέμα πολιτικής επιλογής.  Δεν εί ναι θέμα ευαισθησίας ή 

συναισθημάτων. Δεν θεωρούμε εμείς  κανέναν αναίσθητο ή κακό. Δεν 

είναι ζήτημα ποταπών συναισθημάτων αυτό που γίνεται και στο 

Περιστέρι και σε όλη την Ελλάδα.  

Οι δυνάμεις που κυριαρχούν στην κεντρική πολιτική εξουσία 

αλλά και  οι  δυνάμεις που κυριαρχούν στην τοπική διοίκηση, λέμε 
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εμείς,  είναι με τον Καλλικράτη. Είναι στην λογική της  

ανταποδοτικότητας,  είναι στην λογική ότι  οι  μεταρρυθμίσεις  οι  

αντιδραστικές,  να ξεπεραστεί  η κρίση, πρέπει να εφαρμοστούν και  

στον χώρο της τοπικής διοίκησης.   

Επομένως, δεν είναι θέμα αν θέλει  ο δήμαρχος,  αν  μπορεί,  

συγγνώμη. Ο συγκεκριμένος δήμαρχος πολιτικά δεν θέλει  να βάλει 

πλάτη. Ένα.  

Δυο. Κοιτάξτε να δείτε,  αγαπητοί συνάδελφοι.  Δήμαρχε,  

πολιτική κρίση κάνω, έτσι;  Και για να κάνω και λίγο χιούμορ,  δεν  θα 

έπρεπε να μιλήσω μετά την ρήξη και ανατροπή που είπε ο κύριος 

Κελάφας,  δεν θα έπρεπε καν να μιλήσω. Με αιφνιδίασε,  έτσι;   

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:  

Εμείς,  κύριε Τημπλαλέξη την κάνουμε αυτή… πολιτική,  έτσι;   

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:  

Λοιπόν,  δεύτερον,  δεύτερον,  δεύτερον.  Κοιτ άξτε να δείτε,  όση 

ελεημοσύνη και φιλανθρωπία και να υπάρξει,  αγαπητοί συνάδελφοι,  

όση φιλανθρωπία και ελεημοσύνη μπορεί να υπάρξει,  δεν θα λύσει επ’  

ουδενί λόγο το πρόβλημα της πείνας ,  όχι  μόνο των μικρών μαθητών 

αλλά συνολικά του ελληνικού λαού.  

 Πόσο μάλλον όταν αυτή η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία,  και 

εδώ είναι το κωμικοτραγικό της υπόθεσης,  πλασάρεται από 

πολυεθνικές,  τα είπα και στον προϋπολογισμό, τα είπαμε,  οι  οποίες  

πολυεθνικές αυτή την στιγμή πλουτίζουν.   

Διάβασα με ενδιαφέρον σήμερα τον τοπικό Τ ύπο και όλες λένε 

ότι  το νοσοκομείο Μητέρα έφερε,  τέλος πάντων, ένα σεβαστό αριθμό 

ποσοτήτων για το κοινωνικό παντοπωλείο.  Όταν μιλάμε για το 

Μητέρα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  μιλάμε για ένα νοσοκομείο 

που το παιδί  δεν το κάνεις .  Το αγοράζεις .  Εάν δείτ ε,  εάν δείτε τώρα, 

ειλικρινά το λέω, εάν δείτε τους μισθούς που παίρνουν οι  εργαζόμενοι 

εκεί… νοσηλευτές…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε,  μισό λεπτό.  Αυτά που φέρανε,  δεν τα 

έφερε το Μητέρα.  Οι εργαζόμενοι των 600 ευρώ τα στείλανε.  Ήτανε 

συλλογή των εργαζομένων. Όχι το Μητέρα.  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:  
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Δηλαδή, οι  εργαζόμενοι των 600 μαζέψανε… και τα φέρανε στο 

κοινωνικό παντοπωλείο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας είπα… περισσότερο;… συγγνώμη για την διακοπή.   

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:  

Όχι,  εντάξει .  Εν πάση περιπτώσει,  τώρα οι  πληροφο ρίες μας είναι  από 

αλλού. Εγώ ενημερώνομαι από το παλιό πρακτορείο ΤΑΣ.  Τι να 

κάνουμε τώρα;  

 Λοιπόν,  ακούστε τώρα. Τρίτον,  τρίτον,  κοιτάξτε να δείτε τώρα. 

Ωραία το ψήφισμα του κυρίου Αρβανίτη.  Υπάρχει  κανείς  από δω μέσα 

ή εκτός δημοτικού συμβουλίου που θα  πει ότι  δεν  ε ίναι έτσι;  Δεν 

υπάρχει.   

 Είναι μια καταγραφή μιας πραγματικότητας που καλύτερη δεν 

μπορεί να γίνει  με τέτοιες εξουσίες.  Χειρότερη θα γίνει .  Αλλά 

κοιτάξτε τώρα, αγαπητοί κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Αρβανίτη.  Δεν 

αναφέρετε την αιτία που γεννά το πρόβλημα ή τα προβλήματα.  

Είναι μια σούπα. Είναι το απόλυτο στρογγύλεμα λέμε εμείς .  να 

θυμηθούμε ότι  σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο πόσα ομόφωνα 

ψηφίσματα έχουμε πάρει για τους ΤΣΑ, για τους στέητζ,  για τ ις  

συγχωνεύσεις;  Μίλησαν οι  προηγούμενοι συνάδελφοι,  να μην 

επεκταθώ.  

Και συνεχίζω.  Κοιτάξτε να δείτε,  η παράταξη του ΚΚΕ και όλοι  

εμείς  που είμαστε ενταγμένοι,  άλλοι το δουλεύουμε άλλοι  δεν  το 

δουλεύουμε.  Είναι  ένα θέμα το οποίο ο καθένας κατά πόσο είναι  

ειλικρινής πολιτικά.   

Θεωρώ ότι  δεν υπάρχει ενιαία αντίληψη.  Όχι μόνο με την 

διοίκηση, με τον κύριο Παχατουρίδη.  Και για το ζήτημα της Παιδείας 

αλλά και με τις  λοιπές παρατάξεις  της αντιπολίτευσης.  Δεν μπορούμε,  

ως εκ τούτου, να υιοθετήσουμε έγγραφη, έγγραφο ομόφωνο ψήφισμα,  

γιατί  θεωρούμε η πλειοψηφία αλλά και οι  παρατάξεις  της  

αντιπολίτευση δεν είναι ειλικρινείς .   

Δεν είναι ειλικρινείς  με την έννοια ότι  από κοινού με την 

διοίκηση ψήφισαν το επιχειρησιακό πρόγραμμα, την συγχώνευση των 

σχολικών επιτροπών. Υπάρχουν πρακτικά. Δεν είναι κάτι  που αυτό που 

λέω είναι  εγκεφαλικό.  Οποιαδήποτε στιγμή, φέρτε τα.  Την 

απομάκρυνση του Ειδικού σχολείου από το Περιστέρι.  Είναι οι  
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δυνάμεις εκείνες που τα κόμματα που τους στηρίξαν χαρίσαν 15 δις  

ευρώ, της  ΚΑΠ, κύριε  Σταυρούλια,  που σας λείπουν στον 

προϋπολογισμό, στην κεντρική εξουσία μέσω του διοικητικού 

συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ. Είναι οι  δυνάμεις που ψήφισαν το πέρασμα 

της συντήρησης των σχολείων στους δήμους και στις  περιφέρειες.   

Για θυμηθείτε,  επειδή είμαι από το 54 δημοτικός σύμβουλος,  

όπως και κάποιοι  άλλοι,  ήμουνα νιος κα ι γέρασα. Το πέρασμα των 

βρεφονηπιακών σταθμών το ε ίχε καταψηφίσει… ΚΚΕ τότε.   

Για να θυμηθούμε την στάση δυνάμεων σχετικά με το,  και στην 

Ένωση Γονέων,  σχετικά με το νέο σχολείο της κυρίας 

Διαμαντοπούλου. Όπου… ο κάθε μαθητής για μικροποσότητα βιβλίων,  

γιατί  βιβλία δεν υπήρχαν.  Δεν υπήρχαν καν τα αυτονόητα.  

Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε,  εν τέλει ,  με δυνάμεις του 

ευρωμονόδρομου την στιγμή που σε όλες τις  χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  Φιλανδία ,  Δανία,  Ολλανδία,  έχουν προ πολλού ξεκινήσει 

αυτές τις  μεταρρυθμίσεις .  Έχουν προ πολλού ξεκινήσει την μεταφορά, 

ακόμα και της Παιδείας,  είτε σε ιδιώτες,  όπως έκανε με την απόλυση 

των 2.500 εκπαιδευτικών η συγκεκριμένη κυβέρνηση,  και στις  τοπικές 

διοικήσεις.   

Εκπαιδευτικούς,  δασκάλους,  νηπιαγωγούς και στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα προσλαμβάνει η εκάστοτε διοίκηση. με 

μισθό του χειρίστου είδους.  Στόχος,  στόχος,  για να ξεπεραστεί  η κρίση 

και στην Παιδεία,  για αυτό γίνονται όλα αυτά, αυτή είναι η αιτία,  

είναι οι  μαθητές να είναι οι  αυριανοί ανειδίκευτοι εργάτες.  Επιεικώς 

αγράμματοι και με γνώσεις του στυλ,  στην Μικρασιατική Καταστροφή, 

στο λιμάνι  της Σμύρνης γινόταν συνωστισμός.  Δεν βρίσκαν εισιτήριο 

επειδή είχε πολύ κίνηση, έτσι;  Η απόλυτη ξεφτίλα της κυρίας  

Ρεπούση. Αριστερή και αυτή.   

Και θέλουν έναν εκπαιδευτικό ο οποίο ς θα πληρώνεται το 

χρηματικό ποσό που πετάχτηκε πιο πριν η Αντωνία και το είπε.  Αυτός 

είναι ο στόχος.   

Και από πάνω; Η Δαμόκλειος Σπάθη του νέου 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα που ο κάθε κακοήθης,  και υπάρχουν 

πολλοί τέτοιοι ,  μια μήνυση να σου κάνει  σε στέλνουν  σε 

διαθεσιμότητα. Δεν ισχύει ,  δεν ισχύει  καν το τεκμήριο αθωότητας που 

προβλέπει το περιβόητο ελληνικό Σύνταγμα, που όταν βγήκε ο Μαΐλης 
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και η Παπαρήγα και λένε ότι  εμείς  δεν το σεβόμαστε,  μας πήραν από 

τα μούτρα κάποιοι  εδώ μέσα. Δεν το σέβονται οι  ίδιοι  που το 

δημιουργήσανε.   

Η λογική της Παιδείας για μας,  είναι σε μια γραμμή, σε γραμμή 

και πλεύση πέρα και έξω από τον ρόλο του συγκεκριμένου αστικού 

συστήματος.  Δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική,  αγαπητοί 

συνάδελφοι,  και στον χώρο της Παιδείας με τέ τοιες εξουσίες.  Ή, τέλος 

πάντων, άλλες εξουσίες,  με άλλο μείγμα διαχείρισης,  οι  οποίες θα 

μπουν στην λογική της διαπραγμάτευσης και λοιπά και λοιπά και 

λοιπά, να μην πλατειάζουμε.   

Είναι χαρακτηριστική η ρήση του Μπέρτχολντ Μπρεχτ σχετικά 

με αυτό που εμείς  αντιλαμβανόμαστε ως Παιδεία.  «Ψάξε για σχολεία 

άστεγε,  προμηθεύσου γνώση παγωμένε,  πεινασμένε,  άρπαξε το βιβλίο.  

Είναι ένα όπλο. Εσύ να πάρεις πρέπει  την εξουσία».  

Η δικιά  μας η αντίληψη για την εκπαίδευση,  κυρίες  και κύριοι  

συνάδελφοι,  δεν έχει  σχέση με  τους βιομήχανους,  τους  τραπεζίτες και 

τους μεγαλοεπιχειρηματίες.  Με άλλα λόγια,  το μεγάλο κεφάλαιο.  Δεν 

μπορούν αυτοί  οι  συγκεκριμένοι να εφαρμόσουν με αυτούς τους  

συγκεκριμένους,  οποιαδήποτε κυβέρνηση, και αγνές προθέσεις να έχει ,  

δεν είναι ζήτημα πρόθεσης,  να εφαρμόσει μια φιλολαϊκή πολιτική,  

αυτή που λέω, και  ο χώρος της εκπαίδευσης επιλογή γ ια να βγάζει  το 

μεγάλο κεφάλαιο τεράστια κέρδη. Όπως ο χώρος της υγείας και μια 

σειρά άλλες παροχές του πάλαι  ποτέ κράτους δ ικαίου,  κάτω από την 

πίεση του σοσιαλιστ ικού μπλοκ τότε και της πάλης της εργατικής  

τάξης και του κινήματος.   

Εμείς λέμε ότι  είναι κατάληξη αυτές οι  αντιδραστικές 

μεταρρυθμίσεις .  Οι κυβερνήσεις του τότε δικομματισμού, του τότε,  

γιατί  τώρα υπάρχει άλλος δικομματισμός,  είχαν ξεκινήσει με την 

μέθοδο του σαλαμιού την αλλαγή προς το χειρότερο. Με απώτερο 

σκοπό και στόχο να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα.  

Δεν μπορεί η Παιδεία,  στην Παιδεία που λέμε εμείς ,  στην 

Παιδεία του σχολείου της λαϊκής εξουσίας και της λαϊκής οικονομίας,  

την προσχολική αγωγή να  την έχουν οι  δήμοι.  Με τροφεία.  Δεν μπορεί 

στο σχολείο της  λαϊκής εξουσίας και οικονομίας,  για το οποίο 

επαγγελόμαστε εμείς ,  το δωδεκάχρονο σχολείο,  να το έχουν οι  δήμοι  

στην λογική της ανταποδοτικότητας.   
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Σε μια εποχή που ο πλούτος και  τα υλικά μέσα αφθο νούν,  

αποτελεί  κραυγαλέα αντίφαση το γεγονός ότι  η βασική εκπαίδευση 

αντί  να διευρύνεται ο νους του ανθρώπου με τα τόσα και τόσα 

επιτεύγματα της επιστήμης,  της επιστημοτεχνικής  επανάστασης,  να 

υφίσταται ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο ε ίναι όχι  μόνο 

πεπαλαιωμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ανταποκρίνεται στην 

σημερινή,  στις  σημερινές  ανάγκες,  στις  σημερινές  λαϊκές ανάγκες  για 

την Παιδεία στην εποχή μας.   

Εμείς λέμε ότι  είμαστε υπέρ του ενιαίου δωδεκάχρονου 

σχολείου.  Ενιαίου,  με εν ιαίο πρόγραμμα, με νέα,  σύγ χρονη 

υλικοτεχνική υποδομή, ενιαία δωρεάν βιβλία,  ενιαία διοίκηση και 

λειτουργία μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, με ενιαία εργασιακά 

δικαιώματα.  

Ένα σχολείο που εξασφαλίζει  την… παροχή στις… συνθήκες τις  

απαραίτητες σε όλους… της μόρφωσης,  παίρνοντας συ γκεκριμένα 

μέτρα για την ένταξη στα παιδιά,  των παιδιών των μεταναστών. Πόσω 

μάλλον των παιδιών εκείνων, είπε ο Σβουράκης ο Παντελής σε μια 

ομιλία… που με συγκλόνισε,  και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.   

Αλήθεια,  είναι ανάγκη χιλιάδες παιδιά,  σε μια κατάστασ η τέτοια,  

είχα άνθρωπο με ε ιδικές  ανάγκες στην οικογένεια μου και ξέρω.  Δεν 

είναι θέμα να το ξεπεράσει το παιδί .  Να το ξεπεράσουν και οι  δικοί  

του.  Οι γύρω του.  Θα πρέπει να απευθύνονται στην φιλανθρωπία της  

εκκλησίας ή της κάθε Μαριάννας Βαρδινογιάννη, πο υ απορώ πως 

κάνει  και τον σταυρό της,  πως σηκώνει το χέρι της με τόσα βραχιόλια,  

με τόσο βάρος που έχει  στο μπράτσο.   

Είναι ποτέ δυνατόν,  είναι ποτέ δυνατόν,  κυρίες  και κύριοι  

συνάδελφοι,  αυτή η απάνθρωπη πολιτική σε τόσες  πληγωμένες  ψυχές 

να είναι η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία; Δεν νομίζουμε.   

Στην βάση των παραπάνω, λοιπόν,  εμείς  απαιτούμε την 

κατάργηση του… σχολικού δικτύου. Γενική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. Αλλά και της διάσπασης σε Δημοτικό -  Γυμνάσιο -  Λύκειο,  

που εκφράζει  ιστορικά, όπως έλεγα παραπάνω,  ξεπερασμένα στάδια  

εκπαίδευσης του λαού μας.   

Ζητούμε την ακύρωση κάθε μέτρου διαφοροποίησης των 

σχολικών προγραμμάτων και των σχολείων, ευέλικτη ζώνη, ευρωπαϊκά 

προγράμματα, αξιολόγηση σχολικών μονάδων και  άλλα… που 
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διευρύνει  τις  ήδη υπάρχουσες κοινωνικέ ς  ανισότητες  στην μόρφωση, 

και μάλιστα στις  μικρότερες ηλικίες.   

Κατάργηση των ταξικών εξεταστικών φραγμών και της πρόωρης 

επιλογής των μαθητών. Τι είναι σήμερα το Λύκειο,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι;  Όλοι έχουμε παιδιά που περάσανε από αυτόν τον δρόμο. 

Είναι προθάλαμος για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ,  έτσι όπως είναι σήμερα.  

Αν δεν περάσουν στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ,  ποια εξειδίκευση έχουν 

πάρει αυτά τα φουκαριάρικα τα παιδιά για να απευθυνθούν αύριο στην 

αγορά εργασίας με αξιώσεις;  Και δεν  μιλάω για αγορά εργασίας με τ ο 

περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα του Σαμαρά, των 400 και 500 ευρώ.  

Ίδρυση δημόσιων και δωρεών επαγγελματικών σχολών μετά την 

δωδεκάχρονη εκπαίδευση. Οι επαγγελματικές σχολές πρέπει να 

υπάγονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμοδιότητα του υπουργείου 

Παιδείας.  Το δουλειά έχει  το ΙΕΚ ΑΚΜΗ; Για αυτό τον λόγο 

απολύθηκαν οι  2.500 εκπαιδευτικοί,  της συγκεκριμένης ειδικότητας.   

Να είναι δημόσιες και δωρεάν και η πρόσβαση σε αυτές να είναι 

ελεύθερη για όλους.  Μετά την ολοκλήρωση της  δωδεκάχρονης 

εκπαίδευσης.  Σκοπός τους είναι  να παρέχουν ουσιαστική ειδίκευση και 

πλήρη επάρκεια για την άσκηση επαγγέλματος χωρίς την μεσολάβηση 

διαδικασιών πιστοποίησης,  που αμφισβητούν και απαξιώνουν το 

πτυχίο.   

Και τέλος,  αναδιαμόρφωση μιας αληθινά ενιαίας και ανώτατης 

εκπαίδευσης.  Γίνεται μια τεράστια  σύγκρουση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ο κανιβαλισμός,  μεταξύ άλλων,  μέσω των περιβόητων 

μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαφόρων γραφολόγων που 

πληρώνονται πολύ ακριβά για να γράφουν αυτά που γράφουν και να 

λένε αυτά που λένε,  τύπου Πρετεντ έρη, Χατζηνικολάου και λοιπών 

ομοειδών προϊόντων, πετάνε την ευθύνη στους διοικητικούς 

υπαλλήλους,  που δεν ανοίγουν τα Πανεπιστήμια.   

Την ίδια ευθύνη πετάνε,  σε εποχές απεργίας των εργατών δήμων.  

Βρωμίζει  το Περιστέρι ή η Αθήνα; Ποιοι φταίνε;  Οι εργάτες δή μου. 

Πρέπει να σκύψει το κεφάλι ο εργαζόμενος.   

Αυτό είναι το πρόβλημα με μας,  με το συγκεκριμένο ψήφισμα 

του αντιδημάρχου.  Είναι απόρροια μιας συγκεκριμένης πολιτικής,  μιας  

αντίληψης περιγραφής των προβλημάτων και όλοι μαζί  να μπούμε 

μπροστά να τα λύσουμε .   
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Δεν υπάρχει πιθανότητα, κύριοι  και κυρίες της διοίκησης και της 

αντιπολίτευσης να μπουν μπροστά συγκεκριμένες  δυνάμεις,  που 

δημιούργησαν το πρόβλημα.  Που ενίσχυσαν την αιτία.  Ο λαός και  

τελειώνει και πρώτα από όλα η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά 

στρώματα που υποφέρουν,  καλούνται σήμερα να αποφασίσουν με 

ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Αν θα συμβιβαστούν με την 

ταξική πολιτική της αντιδραστικής μεταρρύθμισης,  των 

αποτελεσμάτων της κρίσης ή θα βγουν να την αντιπαλέψουν. Αν θα 

ανοίξουν τον δρόμο για  την αναγκαία ανασυγκρότηση της Παιδείας σε 

μια άλλη εξουσία,  με ρήξη και ανατροπή, ώστε όλα τα κοινωνικά 

αγαθά, υλικά, πνευματικά, όπως η Παιδεία,  η επιστημονική έρευνα,  

που σήμερα είναι  εμπόρευμα, προνόμιο και μονοπώλιο της αστικής 

τάξης,  να περάσουν στον κοινωνικό προγραμματισμό και έλεγχο από 

τους  ίδιους τους  δημιουργούς τους  και να γίνουν κτήμα όλης της 

κοινωνίας.   

Και για την υπογραφή της  συγκεκριμένης ομιλίας,  οι  εκλεγμένοι  

κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι του Περιστερίου.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι ,  και ε ιδικά στην γαλαρία,  που δεν έχετε σταματήσει  να μιλάτε 

καθόλου, σας παρακαλώ πολύ, το έχω πει  δυο φορές,  τρεις  φορές,  δεν 

γίνεται.  Αν θέλετε να συζητήσετε,  κύριοι ,  σας το λέω εσάς,  μπορείτε  

να πάτε έξω. Ο κύριος Χρονόπουλος.  Πάει τόσο καλά η συζήτη ση, δεν 

μπορείτε να την χαλάσετε κάποιοι  επειδή ήρθατε να συζητήσετε εδώ 

μέσα.  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε  πρόεδρε.  Για να ξεκινήσω για το ζήτημα της 

Παιδείας,  απλώς ένα σχόλιο,  για δυο -  τρία πράγματα που ακούστηκαν. 

Πρέπει να πούμε για όσους έχουν πολιτική άνοια και έχουν απώλεια 

της πρόσφατης μνήμης,  ότι  στο πολύ πρόσφατο παρελθόν,  επί  

διοίκησης της  προηγούμενης,  παρ’ όλο που υπήρχε ο νόμος για  τα 

τροφεία,  δεν είχαν επιβληθεί τροφεία.  Στο παρελθόν.  Αυτό για  την 

πολιτική άνοια.   

 Να πούμε μόνο μερικά πράγματα όσον αφορά το θέμα το 

προκείμενο.  Η περίοδος που διανύουμε είναι  μια περίοδος πίεσης στην 

κοινωνία,  πίεσης,  εκβιασμού και εκφοβισμού για να αλλάξουν την 

έννοια του πως αντιλαμβανόμαστε την Παιδεία και κυρίως,  και την 
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Παιδεία και την υγεία.  Ότι ε ίναι προϊόντα και ως προϊόντα πρέπει να 

πληρώνουμε για να έχουμε αξιοπρεπείς και υψηλών αποδόσεων 

αποτελέσματα και οφέλη.   

 Αυτή είναι η άποψη που αντιπαλεύεται σε σχέση με το παρελθόν,  

που θεωρούσε την Παιδεία και την υγεία κοινωνικό αγαθό και πρέπει 

να προσφέρεται σε όλους,  αξιότιμα, ισότιμα, ανεξάρτητα από το 

επίπεδο τους,  για να το αποκτήσουν μόνοι τους.   

 Έτσι,  λοιπόν,  βλέπουμε σταθερά, σιγά -  σιγά,  μετά την μείωση 

του βιοτικού επιπέδου, στόχευση αργά αλλά σταθερά, να μειωθούν οι  

δυνατότητες εκπαίδευσης  όλων των Ελληνοπαίδων και να καταλήξουμε 

ξανά στην δεκαετία του 50 που οι  ολίγοι και εκλεκτοί είχαν την 

δυνατότητα να φτάσουν μέχρι το Πανεπιστήμιο.   

Γιατί  σήμερα βλέπουμε παιδιά που επιτυγχάνουν σε σχολές εκτός  

της οικίας και του χώρου των γονέων τους κα ι να μην πηγαίνουν.  Να 

μην εγγράφονται,  γιατί  δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι  γονείς  στα 

έξοδα.  

Βλέπουμε ασθενείς ,  κατά την αναλογία,  να μην μπορούν να 

πάρουν τα φάρμακα τους  και  να πεθαίνουν.  Δηλαδή, έχουμε και  τον 

βιολογικό θάνατο και τον θάνατο στο μυα λό και στην εκπαίδευση. Για  

να φτιαχτεί  ένας λαός υποτελής.   

Αυτό, κύριε δήμαρχε,  για να μιλήσω και με τις  δυο λέξεις  των 

δυο προλαλησάντων περί της ρήξης και της ανατροπής,  θα μπορούσε ο 

δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο,  στα πλαίσια των δυνατοτήτων του 

και  από τις  δ ιατάξεις ,  όταν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες,  

χιόνια,  σεισμοί,  κλείνουν τα σχολεία.   

Όταν, λοιπόν,  δεν υπάρχουν τα δέοντα γενέσθαι,  όπως έλεγε και 

ο Δημοσθένης,  και δεν έχουμε,  όπως είχε πει  στο επήκοον όλων ο 

κύριος Σούτσος στην προηγούμ ενη μας συνεδρίαση, γ ια τον 

προϋπολογισμό, ότι  κατήγγειλε ευθέως ότι  έχουν κλαπεί οι  χαλκοί από 

τα αλεξικέραυνα και θα θρηνήσουμε θύματα σε κάνα σχολείο καμιά 

μέρα. Ότι το σχολείο του ήταν πλημμυρισμένο και παντού υπάρχουν 

προβλήματα και  δεν έχουμε την δυν ατότητα, θα έπρεπε να πούμε ότι  

δεν μπορούμε να παράσχουμε τις  αναγκαίες και αξιοπρεπείς  

υλικοτεχνικές  υποδομές και να κλείσουμε το σχολείο.  Αυτό είναι ρήξη 

και ανατροπή σε αυτή την λαίλαπα. Όταν στα 2.000.000 μας λένε 

120.000.   
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Αυτό σημαίνει  μη ανταπόκριση, μη δυνατότητα ανταπόκρισης 

των υποχρεώσεων μας σαν ένα μέλος και εμείς ,  το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αν,  ως μέλη της κοινότητας 

που πρέπει να δώσουμε τα δέοντα γενέσθαι για να ανταποκριθούν όλοι  

οι  υπόλοιποι,  καθηγητές και μαθητές ,  στην προσπάθεια της γνώσης,  

πρέπει να τους πούμε,  δεν πάει  άλλο.  

Αυτό είναι  πολιτική τοποθέτηση, ρήξη και  ανατροπή σε μια 

σούπα αυτό το πράγμα, ότι  όλα τα βλέπουμε αλλά τι  μπορούμε να 

κάνουμε; Ναι,  να το κλείσουμε,  γιατί  δεν μπορούμε να δουλέψουμε 

χωρίς  αυτό. Χωρίς  τα χρήματα, και πρέπει να πάρουμε το μερίδιο που 

μας αναλογεί .   

Άρα, λοιπόν,  με βασικές αρχές τον δημόσιο και  δωρεάν 

χαρακτήρα της Παιδείας,  με τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της  

υγείας,  με το ότι  πρέπει η υγεία και η Παιδεία να είναι δημόσι ο αγαθό, 

πρέπει να προσφέρεται σε όλους ανεξαίρετα.   

Και με αυτούς τους όρους θα πρέπει η πολιτική άποψη να είναι,  

αφού δεν μπορούμε να προσφέρουμε την υλικοτεχνική υποδομή και τα  

χρήματα που απαιτούνται,  θα πρέπει  να τα κλείσουμε τα σχολεία,  σε 

συνεργασία  και με τις  συνδικαλιστικές οργανώσεις των μελών της  

εκπαιδευτικής κοινότητας.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Ο κύριος Πουλιάσης.   

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Κατά πρώτον,  να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε δει ,  

όταν γίνονται δημοτικά συμβούλια που πρέπει να ψηφιστούν τα 

θέματα που θέλει  να περάσει η διοίκηση, να βρίσκεται εδώ, να δίνει  

την απαρτία μόνη της,  να βρίσκονται  εδώ 24 -  25 άτομα της διοίκησης.  

Αυτή την στιγμή υπάρχουνε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 15 

δημοτικοί σύμβουλοι.  Αν αυτή είναι η αντιμετώπιση που δείχνει  για τα 

ζητήματα της Παιδείας η διοίκηση, μάλλον δεν είναι καλή.  

Ένα δεύτερο που αφορά την συμπεριφορά της διοίκησης.  Δεν 

κατανοώ γιατί  πρέπει να σας κυνηγάμε,  οι  εκπαιδευτικοί φορείς ή η 

αντιπολίτευση από πίσω. Δηλαδή,  έγινε η Δημ οτική Επιτροπή 

Παιδείας,  ζήτησαν να γίνει  Δημοτικό Συμβούλιο για  τα ζητήματα 

Παιδείας.  Δεν καταλαβαίνω πως από το 17 Οκτώβρη φτάσαμε στο 19 
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Νοέμβρη. Δηλαδή, τι  περιμένατε;  Αυτό ελπίζω στην ομιλία  σας,  

πρόεδρε,  να μας πείτε τρία πράγματα,  να καταλάβουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ σας είπα και απορώ γιατί  το ξαναλέτε.  Απευθύνεστε σε λάθος 

πρόσωπο.  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) θα το ξαναπώ… συγγνώμη που 

απευθύνθηκα σε σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλλον στην διοίκηση… πιστεύω να υπάρχει κάποια τέτοια ένσταση, 

αλλά ο πρόεδρος…  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Ζητώ συγγνώμη που απευθύνθηκα σε σας.  Δεν καταλαβαίνω, όμως,  

γιατί  πρέπει οι  εκπαιδευτικοί φορείς να κυνηγάνε την διοίκηση να 

κάνει  Δημοτικό Συμβούλιο για τα ζητήματα Παιδείας.   

 Τώρα, από κει  και πέρα, επειδή τα περισσότερα ζητή ματα 

αναφέρθηκαν, ειδικά στα πολιτικά έχει  γίνει  πολύ μεγάλη ανάλυση, 

θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις.  Και πρώτα θέλω να ξεκινήσω 

από το ζήτημα των συγχωνεύσεων των σχολείων.  

 Συνάδελφοι,  είναι  ξεκάθαρο το υπουργείο Παιδείας.  Λέει  ότι  τα  

δημοτικά συμβούλια θα γνωμοδοτήσουνε.  Προφανώς και θα 

γνωμοδοτήσουμε να μην συγχωνευτεί  καμία άλλη μονάδα. Το έχουμε 

ξανακάνει.  Δεν λέμε,  όμως, εδώ πέρα τι  θα κάνουμε ώστε να δώσουμε 

στο υπουργείο Παιδείας να καταλάβει ότι  κάθε συγχώνευση θα είναι 

απαράδεκτη.   

Εγώ περίμενα, τουλάχιστον από τον αντιδήμαρχο ή το προτείνω 

τουλάχιστον στον δήμαρχο να το προτείνει ,  να το αποφασίσει  μετά,  να 

το συμφωνήσει μετά,  την απόφαση αυτή που θα λέει  ότι  δεν δεχόμαστε 

καμία συγχώνευση, να την πάει ο ίδιος στον υπουργό Παιδείας και να 

έχει  μαζί του και  τους προέδρους και να του ξεκαθαρίσουν ότι  στο 

Περιστέρι δεν γίνεται αποδεκτή καμία συγχώνευση. Διότι  δεν μπορούν 

άλλο τα σχολεία μας να συγχωνευθούν.  Μας λείπουν σχολεία,  δεν μας 

περισσεύουν σχολεία.  Το περιμένω αυτό από σας.   

Από κει  και πέρα, το να συζητάμε ατέρμονα δεν έχει  κανένα 

νόημα. Και το να ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα που μας φέρατε θα σας 
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πω, αν μπει σε ψηφοφορία θα το ψηφίσουμε.  Δεν έχουμε πρόβλημα.  

Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα.  

Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε για  την 

Παιδεία,  που πάλι  δεν θέλατε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο για  την 

Παιδεία και το κάνατε όταν συγκεντρώσαμε τις  υπογραφές και αν 

κάνω λάθος διορθώστε με,  όταν συγκεντρώσαμε τις  υπογραφές η 

αντιπολίτευση, διαπιστώσαμε ότι  το πρόβλημα είναι η 

υποχρηματοδότηση.  

Μπορούμε να ξανασυζητήσουμε,  να κάνουμε νέο κύκλο 

συζητήσεων. Θα διαπιστώσουμε ότι  το πρόβλημα είναι η 

υποχρηματοδότηση. Έβαλε έξι  ζητήματα, επειδή τα κατέγραψα όπως 

τα έβαλε,  ο Κώστας ο Παπλωματάς,  αφορούν και τα  έξι ,  να τα πω πολύ 

γρήγορα, οικονομικές  επιχορηγήσεις,  συντήρηση, σχολικοί 

τροχονόμοι,  σχολικοί φύλακες,  σχολικές καθαρίστριες και υποσιτισμός 

μαθητών. Αυτά τα ζητήματα με πιο μεγάλη χρηματοδότηση θα 

λυνόντουσαν αύριο.   

Και αυτά τα ζητήματα, πέρα από το τελευταίο το οποίο,  αν και  

δεν αφορά τον δήμο άμεσα, με την έννοια ότι  δεν μπορεί να είναι 

αρμοδιότητα του δήμου, είναι κάτι  που ο δήμος οφείλει  να κάνει  κάτι ,  

είναι τα έξι  ζητήματα που αφορούν τον δήμο. Την λειτουργία των 

σχολείων σε σχέση με τον δήμο. Το έβδομο ζήτημα που αφορά τα 

σχολεία,  είναι τα εκπαιδευτικά κενά. Το οποίο,  προφανώς πάλι,  αφορά 

την υποχρηματοδότηση.  

Δεν έχουμε κάτι  άλλο να συζητάμε.  Τα υπουργεία δ ίνουν τα 

χρήματα και οι  δήμοι τα διαχειρίζονται για αυτά τα πράγματα ή 

προσλαμβάνουν καθηγητές για να λύσουν τα θέματα.  

Δήμαρχε,  σε άκουσα στην εκπομπή του κυρίου Τράγκα. Επειδή 

την έγραψα την εκπομπή, δεν ήμουνα μπροστά και την έγραψα την 

εκπομπή,  να ακούσω τι  θα πεις  για να δω κι εγώ πόσο θα βοηθηθεί το 

Περιστέρι από αυτά που θα πεις ,  έγινε μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση 

για αυτό το κουτί  που στέλνουμε κάθε μήνα στους φοιτητές εκτός  

Αθηνών.  

Άμα βρείτε το βίντεο,  άμα θέλετε να σας το δώσω, λέτε επί  

λέξει .  Σας λέω ο κύριος Τράγκας,  «ο υπουργός Παιδείας τα ξέρει  

αυτά;».  Ξέρετε τι  απαντήσατε; «Δεν με ενδιαφέρει τι  κάνει  ο υπουργός 

Παιδείας».  Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λέγεται από ένα δήμαρχο.  
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Εμείς,  ε ίπατε ότι  θα κάνουμε ότι  μπορούμε.  Δεν μπορούμε να 

κάνουμε… δήμαρχε,  εγώ έχω ακούσει και τον κύριο Σταυρούλια και 

την κυρία Τσιώτα και εσείς  και σας το ξαναλέω. Και αν έκανα λάθος 

πέντε λέξεις…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Το λέτε πάντα έτσι ,  το λέτε πάντα έτσι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) τον παίρνεις  στα σοβαρά…  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Εντάξει,  δήμαρχε,  μπορεί να μην παίρνω τον υπουργό στα σοβαρά  

αλλά ο υπουργός θα λύσει τα προβλήματα. Τι να κάνουμε; Δεν 

μπορείτε να τα λύσετε εσείς .  Μακάρι να μπορούσατε και τι  να σας πω, 

δηλαδή; Δεν θα υπήρχαν άλλες  παρατάξεις .  Δεν θα υπήρχε 

αντιπολίτευση. Αφού θα τα λύνατε όλα μόνος σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πουλιάση, όσον αφορά για το συγκεκριμένο,  με ρώτησε ο 

κύριος Τράγκας,  «το ξέρει  ο  υπουργός ότι  κάνετε αυτό το πράγμα;».  

Αλοίμονο αν περίμενα εγώ τον υπουργό να μου στείλει  στα 

Περιστεριωτάκια τα τρόφιμα… σπουδάζουν…   

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Και συνεχίζω, και  συνεχίζω,  δήμ αρχε.  Συνεχίζω. Συνεχίζω. Μπορούν 

να λυθούν τα προβλήματα με την πρωτοβουλία σας; Εγώ θεωρώ όχι .  

Όχι.  Όχι.  Μπορούν να λυθούν τα προβλήματα με τα οικονομικά που 

έχει  αυτή την στιγμή ο δήμος; Όχι ,  γιατί  υποχρηματοδοτείται.  Το 

διαπιστώσαμε.  

Θα πάμε στο υπουργείο να ζητήσουμε λεφτά; Θα κάνουμε 

παραστάσεις διαμαρτυρίας;  Θα κάνουμε συγκεντρώσεις;  Ή θα 

μαζευόμαστε εδώ πέρα να ψηφίζουμε,  συγγνώμη αντιδήμαρχε,  είναι  

σούπα, το είπανε και οι  προηγούμενοι συνάδελφοι,  είναι σούπα. Όχι 

γιατί  λέει  κάτι  λάθος.  Αλλά γιατί  τα βάζει  όλα και τα αφήνει όλα. Τι  

θα κάνουμε δεν λέει .  Τι  θα κάνουμε.  Δεν λέει .  Πως θα παρέμβουμε;  

Δεν λέει .   

Μπορούσα να πω,  όχι ,  δεν έχει  νόημα να το ξανασυζητήσουμε.  

Εδώ, εμάς η πρόταση μας είναι απλή.  Οι φορείς της εκπαίδευσης είναι  
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εδώ. Χωρίς αγώνες δεν θα μας δώσουν τίποτα. Αν εσείς  θεωρείτε ότι  

θα μας δώσουν, εγώ πιστεύω ότι  απατάστε.  Χωρίς αγώνες δεν θα μας 

δώσουν τίποτα.  

Είμαστε εδώ, ενωμένοι,  με τις  διαφορετικότητες  μας προφανώς, 

δεν συμφωνούμε σε όλα, να διεκδικήσουμε αυτά που αξίζουν για  τα  

σχολεία μας.   

Με προσοχή,  πέρα από τα γενικά τα προβλήματα, να δώσουμε 

ένα ιδιαίτερο βάρος,  δεν έχει  δοθεί ,  όχι  δεν έχει  δοθεί  αρκετό.  Πρέπει  

να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο στην Ειδική Εκπαίδευση, να το δούμε 

αυτό το ζήτημα,  αλλά ενωμένοι,  με τις  διαφορετικότητ ες μας.  

Απέναντι  στο υπουργείο.  Αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα. Αν δεν 

μπορούμε να τα λύσουμε εμείς ,  αυτοί  θα τα λύσουν.   

Πότε,  περιμένω, περιμένω, πότε,  το είπε και ο κύριος,  πήγε για 

μεροκάματο, και ο κύριος Χρονόπουλος προηγουμένως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Νυχτοκάματο είναι  αλλά εδώ είμαι.   

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Εδώ είσαι ακόμα; Το είπε.  Το είπα,  θα κλείσουν τα σχολεία.  Είναι 

γνωστοί  οι  λόγοι.  Αν θέλετε,  τους ξαναλέμε.  Θα κλείσουν τα σχολεία.  

Να καταλάβει ο  υπουργός ότι  τα σχολεία μας δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν έτσι.  Να πάμε εκεί  όλοι,  να το καταλάβει.  Αν πάμε,  

εγώ εκτιμώ ότι  θα το καταλάβει.  Αν κάνω λάθος,  εδώ είμαστε να το 

ξανασυζητήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Η κυρία Αθανασοπούλου; Η κυρία Αθανασοπούλου.  

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ζούμε μια κατάσταση που πραγματικά μερικές φορέ ς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  και κυρίες.   

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:  

Είναι εφιάλτης.  Όσον αφορά το ζήτημα αυτού του κοινωνικού αγαθού 

που λέγεται Παιδεία και που έχει  μετατραπεί η Παιδεία σε ένα,  έτσι  

δεμένη που είναι  στο άρμα της αγοράς,  σε ένα,  σε πολύ ταξική 

Παιδεία,  σε μια Παιδεία για τους ολίγους,  που σκοπό έχει  να τους  

καταρτίσει  και όχι  να τους μορφώσει,  μέσα από μια,  μέσα από μια  

ενιαία,  ας πούμε,  εκπαιδευτικό σύστημα που θα προάγει τις 
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δεξιοτεχνίες τους  και θα παρέχει  ολόπλευρη γνώση, δίνει  μια  

κατάρτιση επί μέρους,  με βάση τις  ανάγκες κάθε φορά της αγοράς,  

δίνει  κάποιες πιστοποιήσεις γνώσεων και όχι  πτυχία.   

Υποβιβάζει  τα πτυχία και σήμερα δεν μπορείς πια να βρεις  

δουλειά μόνο με ένα πτυχίο.  Πρέπει να έχεις  μερικά, μερικές 

πιστοποιήσεις δεξιοτήτων, μεταπτυχιακά και λοιπά. Και  δημιουργεί  τ ις  

προϋποθέσεις ώστε αύριο ο υποτιθέμενα μορφωμένος,  καταρτισμένος,  

να είναι ο ευέλικτος εργαζόμενος που και αυτός θα αξιολογείται και 

ανάλογα, ας πούμε,  με τις  επιδόσεις του στις  ανάγκες της αγοράς θα 

αμείβεται.   

Έτσι και τα σχολεία  αξιολογούνται και με βάση το εάν συμφέρει  

η όχι  την αγορά κάθε φορά, θα υποχρηματοδοτούνται ή θα 

χρηματοδοτούνται,  αναλόγως, ακόμη και θα κλείνουνε μερικά σχολεία  

που θα έχουν,  ας πούμε,  δεν θα ικανοποιούν τα στάνταρτς των 

χορηγών. Δηλαδή, της αγοράς.   

Για να κάνουνε έτσι την Παιδεία,  βέβαια,  αυτό δεν ήρθε σε μια 

νύχτα.  Είναι σήμερα απότοκα όλα αυτά τα μέτρα που όλοι οι  

συνάδελφοι περιέγραψαν και που στην περιγραφή δεν υπάρχει καμία 

διαφωνία,  είναι,  δηλαδή, προέκυψαν από το γεγονός ότι  αυτή η κρίση 

η καπιταλιστική που μαστίζει  στις  μέρες μας τόσο πολύ τους 

εργαζόμενους,  είναι επειδή αποφάσισαν αυτοί που ιδιωτικοποίησαν τα 

κέρδη να μοιραστούνε την ζημία.  Έτσι  ώστε να μεταφέρει τις  

συνέπειες της κρίσης από τον εαυτό τους,  πάλι στους εργαζόμενους.   

Και ακόμη χειρότερα από την οικονομική κρίση είναι η ακραία 

αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης,  που με την λιτότητα και τον 

αυταρχισμό προσπαθεί,  με την σύγχυση και  τον τρόμο στους 

εργαζόμενους και  στα αγωνιζόμενα κομμάτια του,  να λύσει τα  

προβλήματα της.   

Όσο, όμως, κράτησε,  ξέρω γω, 400 χρόνια η σκλαβιά από τους 

Τούρκους,  όσο κράτησε η φεουδαρχία,  όσο κράτησε η χούντα, έτσι θα 

περάσει κάποια στιγμή και αυτή η μαύρη κατάσταση που περνάμε και  

τότε ο κάθε ένας,  το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο,  η κάθε δημοτική 

Αρχή,  ο κάθε  υπουργός,  ο κάθε απλός άνθρωπος,  θα έρθει  η στιγμή και  

θα κάνει  μια απολογία του με ποιον,  του με ποιανού την πλευρά 

στάθηκε.   
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Εδώ, το Δημοτικό μας Συμβούλιο,  με ποιανού την μεριά  

στάθηκε; Από άποψη, έτσι,  του να αναφέρουμε όλα τα προβλήματα,  

όπως τα αναφέρει  και το ψήφισμα του κύριου αντιδήμαρχου, όπως 

αναφέρθηκαν τα προβλήματα από όλους τους  προηγούμενους 

συναδέλφους,  έτσι,  που είναι προκάτ τα ΑΜΕΑ. Δηλαδή, 30,  20 

χρόνια Δημητρακόπουλος και 13 χρόνια Παχατουρίδης,  33 χρόνια 

δημοτική Αρχή, προκάτ ΑΜΕΑ. Προκάτ ΑΜΕΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:  

Λέω, ρε παιδί  μου. Εγώ έτσι τα δημιουργώ ας πούμε.  Σκέψεις,  έτσι;  

Λοιπόν,  αυτό το διαπιστώνουμε ομόφωνα, ομοφωνούμε όλοι,  έτσι,  ότι  

υπάρχει  στο πιο αδύναμο κομμάτι της ανθρώπινης,  έ τσι,  της ύπαρξης 

μας,  που είναι τα παιδιά με προβλήματα, ας πούμε,  τα  εμποδιζόμενα 

άτομα και τα άτομα με αναπηρία.  Αυτοί και οι  γονείς  τους,  ας πούμε,  

το στενό τους περιβάλλον.   

 Αυτοί,  στο μεγάλο το φωτισμένο Περιστέρι,  το Περιστέρι με τις  

αναπλάσεις πλατειών, με τα δώματα στα Γυμνάσια -  Λύκεια,  που 

ετοιμάζεται το νέο τεχνικό πρόγραμμα για το 14 να προχωρήσει,  έχει  

31 χρόνια προκάτ σχολείο για τα  ΑΜΕΑ. Αυτό, πραγματικά, αν 

ήμουνα και εγώ παρατηρητής,  πως το λένε,  το Παρατηρητήριο,  θα 

έλεγα μπράβο, κύριε Σταυρούλια για την σωστή πολιτική που κάνετε 

στα οικονομικά του δήμου.   

Συγχωνεύσεις,  διαθεσιμότητα, κινητικότητα, απολύσεις,  

υποχρηματοδοτήσεις,  υποσιτισμός παιδιών, κρύο, πάγος,  αύξηση του 

αριθμού των μαθητών, 28 ανά τμήμα από 15,  κατάργηση πολλών 

σχολικών μονάδων, του ολοήμερου,  της  ενισχυτικής  διδασκαλίας και 

πάει  λέγοντας.   

Δηλαδή, σε αυτά όλοι συμφωνούμε και όλοι τα αναφέρουμε ότι  

είναι κατάρα. Ας πούμε,  τα κακά της Παιδείας.  Το ζήτημα είναι ότι  

δεν συμφωνούμε από πού προέρχονται,  έτσι,  και δεν  μπορούμε να λέμε 

εδώ, να είμαστε υπεύθυνα πολιτικά όντα και να λέμε ότι  δεν μας 

ενδιαφέρει η πολιτική του υπουργού,  που είναι ο υπουργός,  τι  είναι ο 

συγκεκριμένος;  Η εφαρμογή της κυβερνητικής  πολιτικής στο 

συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, στην εκπαιδευτική πολιτική.  Δεν μπ ορεί να 

μην μας ενδιαφέρει η πολιτική του,  πως τον λένε,  του υπουργού και  
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του υπουργείου Παιδείας στο ζήτημα της  Παιδείας.  Γιατί  ε ίναι σαν να 

λέμε ότι  είμαστε αδιάφοροι στην κυβερνητική πολιτική.  Η οποία,  

νομίζω, είναι πιο ανάλγητη και από την οικονομική κ ρίση.  

Το ίδιο στο ζήτημα της υγείας,  το ίδ ιο στο ζήτημα της εργασίας.  

Και εδώ, σαν δημοτική Αρχή,  ε ίναι γνωστό πάλι ότι  με τον 

Καλλικράτη, που σύμπτυξε,  έτσι ,  από τα πάνω και ασφυκτικά τους  

δήμους και τους έφτασε από 6.000… προϋπολογισμό,  τον Ιούλιο του 

12 είδαμε μείωση 30% του κρατικού προϋπολογισμού προς τους  

δήμους και από ότι  λένε στο 14 οι  ΟΤΑ νέες  μειώσεις στις  

επιχορηγήσεις 250.000.000 ευρώ.  

Αυτά είναι,  αυτά τα λέει  η ΚΕΔΕ, ας πούμε,  τα λέει… ΟΤΑ, 

ΚΕΔΕ και  λοιπά. Δεν είναι δικές  μου στατιστικές,  έτ σι,  αναλύσεις.  Για  

αυτό και στην Νυρεμβέργη καλέστηκε ένα,  που έγινε μια αποστολή 

ξεπουλήματος προκειμένου, ας πούμε,  να προχωρήσουνε πιο εύκολα οι  

ιδιωτικοποιήσεις του δημόσιου πλούτου, του ξεπούλημα, ας πούμε,  και 

να μπορέσει να μπει μια σειρά σε ένα από  τα ζητήματα.  

Στα ζητήματα των φυλάκων, που μένουν αφύλακτα τα σχολεία ,  

έτσι,  είναι απότοκο αυτής της πολιτικής.  Στα ζητήματα του κρύου,  ας  

πούμε,  που παγώνουν τα παιδιά,  που πολλά παιδιά πεινάνε γιατί  οι  

γονείς  τους  είναι άνεργοι και  στον ξένο ποπό η βίτ σα δεν πονάει,  

έλεγε η μάνα μου. Γιατί  φανταστείτε  τον εαυτό σας να ήσασταν 

άνεργοι,  να ήσασταν νέοι,  πάνω σε όλη την δυναμικότητα των νιάτων 

και να είσαστε με πτυχία,  με μεταπτυχία και είσαστε απαξιωμένοι,  

χωρίς δουλειά.  Ή να δουλεύετε χωρίς να σας πληρών ουνε.   

Αυτό, αν δεν το ζεις  ή αν δεν το ζήσεις μέσα στην ίδια  σου την 

οικογένεια και λοιπά, δεν μπορείς να το καταλάβεις.  Αυτά τα παιδιά 

από τέτοιες  οικογένειες  προέρχονται.  Ένα παιδάκι  πήγε να το βάλει η 

μάνα του σε ένα,  έλεγαν πρόσφατα, να πούμε,  Τα Νέα,  ότι πήγε να το 

βάλει η μάνα του σε ένα ίδρυμα, γιατί  δεν είχε η μάνα η έρμη να το 

ταΐζει  και το παιδάκι έβαλε τα κλάματα και της λέει ,  «μαμά, μην 

αφήνεις εδώ, δεν θα σου ξαναζητήσω να φάω».  Δηλαδή, στο 

Περιστέρι,  την περασμένη Παρασκευή θάψαμε άνθρωπο που  

αυτοκτόνησε,  οικογένεια τεσσάρων μελών, που και οι  τέσσερις ήταν 

άνεργοι.   

 Δεν ξέρεις ,  δηλαδή, που σε οδηγεί  αυτό το πράγμα, ας πούμε,  

της τέλειας απαξίωσης σου και του μηδενισμού σου,  ας πούμε.  Σε αυτή 
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την περίοδο εμείς  φυσικά, ας πούμε,  θα πρέπει να δη μιουργηθούν 

δομές,  έτσι ,  αλληλεγγύης,  υποστήριξης.   

Αλλά η μεγαλύτερη αλληλεγγύη θα είναι η ενεργοποίηση του 

κόσμου σε έναν αγώνα που θα ζητάει τα κεκτημένα του.  Αυτά που 

σήμερα του παίρνουνε.  Είναι πιο  εύκολο να κρατήσει  αυτά που του 

παίρνουνε παρά να παλέψει για να τα ξαναποκτήσει.   

Είναι δεκαετιών οι  αγώνες που δόθηκαν για να υπάρχει 

ενισχυτική διδασκαλία,  για να είναι τα τμήματα 15 άτομα και όχι  όπως 

ήμασταν εμείς  στην εποχή μου, 60.  Για να υπάρχουν,  ας πούμε,  

σχολεία και όχι  φυλακές,  όπως λέγαμε.  Να υπ άρχουν βρεφονηπιακοί  

σταθμοί.  Αυτές  όλες είναι κατακτήσεις που δεν μπορούμε έτσι,  ας 

πούμε,  ελαφρά τη καρδία,  επειδή ας πούμε μας έταξε ο  τάδε υπουργός 

κάτι  εμείς  θα τα ξεπουλήσουμε.   

Και εδώ είναι το ζήτημα. Ότι θα έπρεπε,  όπως είπε και  ο κύριος  

Χρονόπουλος,  όπως είπε και ο κύριος Κελάφας,  όπως πολλοί 

συνάδελφοι είπαν από δω πέρα, ότι  θα έπρεπε ένας  δήμος σαν το 

Περιστέρι,  κατ’  εξοχήν,  ας πούμε,  εργατογειτονιά,  από τις  

μεγαλύτερες εργατογειτονιές στην Αττική,  να σηκώσει λίγο το 

ανάστημα της,  ρε παιδί  μου, σε αυτή την λαίλαπα, σε αυτή την 

μνημονιακή πολιτική,  σε αυτή την πολιτική,  ας πούμε,  που έρχεται να 

σαρώσει,  ας πούνε,  τα πάντα στο πέρασμα της.   

Δεν πιστεύω εγώ ότι  από την στιγμή που δεν  συμφωνάμε ποια 

είναι τα  αίτια και  με ποιο τρόπο πρέπει να τους ανα τρέψουμε,  δεν 

μπορώ να πιστέψω ότι  μπορούμε να συνευρεθούμε,  όπως έχουμε 

συνευρεθεί  άλλωστε,  μέχρι τώρα σε κινητοποιήσεις.   

Το κίνημα, όμως, που αναπτύχθηκε,  ήταν μεγάλο των 

εκπαιδευτικών, και στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια αλλά 

ιδιαίτερα σήμερα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,  που φτάνει  ο  

Αρβανιτόπουλος να βάζει  σε αργία εργαζόμενους που απεργούν,  που 

στην περίοδο της απεργίας τους ζήτησε να πάνε να καταγραφούν και 

επειδή αυτοί ήταν υπάκουοι στις  αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων 

τους,  αυτή την στιγμή τους καλεί,  τους περνάει από πειθαρχικό και 

τους βάζει  σε αναγκαστική αργία  με βάση, ας πούμε,  αυτά τα 

εκτρώματα νόμους που έχουν βγάλει,  που είπανε και άλλοι 

συνάδελφοι,  ότι  καταργούν το τεκμήριο της αθωότητας,  ότι  εν πάση 

περιπτώσει,  δεν  αποβλέπουν  πουθενά αλλού παρά μόνο στις  
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απολύσεις,  για να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομία για να μπορέσουνε οι  

τραπεζίτες και  οι ,  ας πούμε,  οι  ΕΕ, να πάρει,  ας πούμε,  πίσω το χρέος  

και λοιπά.  

Εμείς δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος.  Εμείς θεωρούμε ότι  

πρέπει να παλέψει χωρίς,  δηλαδή, όταν οι  συνελεύσεις των 

εκπαιδευτικών, όταν οι  συνελεύσεις των δασκάλων παίρνουν 

πλειοψηφίες για απεργίες διαρκείας,  σαν αυτό τον θαυμάσιο αγώνα 

που κάνουν σήμερα οι  εργαζόμενοι στο ΕΜΠ και στο Καποδιστριακό, 

δεν πάρουν τέτοια χαρακτηριστικά που να βάλουν σε αμφισβήτηση όχι  

το μεροκάματο τους αλλά την ύπαρξη αυτής της κυβέρνησης και  αυτής  

της πολιτικής,  νομίζω κανένας αγώνας δεν μπορεί να δικαιωθεί.   

Και θεωρώ ότι  η δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο,  

κατά πλειοψηφία,  είναι πολύ μακριά απ ό τέτοιες αντιλήψεις,  για αυτό 

χρειάζεται οι  εκπαιδευτικοί να αποτανθούνε στις  γειτονιές,  να 

αποτανθούν,  όπως έγινε με το άρθρο 16,  να γίνει  προσπάθεια μέσα από 

τα πρωτοβάθμια σωματεία  να διογκωθεί το κύμα της διαμαρτυρίας,  να  

ενωθεί με τα αγωνιζόμενα κομμάτια και να συντονίσει  τους αγώνες  

τους.   

Μόνο μέσα από τέτοιους αγώνες και έξω από αίθουσες  

δημοτικών συμβουλίων είναι  δυνατόν και  ενάντια σε ΓΣΕΕ και  

ΑΔΕΔΥ, που έχουν ξεπουλήσει επανειλημμένως τους αγώνες,  να 

υπάρχουν,  ας πούμε,  νικηφόρα προοπτική για αυ τούς τους αγώνες.  

Αυτά ήθελα να πω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  Δημοτικό Συμβούλιο.  Να ανοίξουμε έναν κατάλογο για να 

ξέρουμε ποιοι  θα μιλήσουνε.  Έχουμε δυο. Υπάρχει  άλλος δημοτικός 

σύμβουλος που θα μιλήσει;  Όχι.  Κλείνε ο κατάλογος.  Και εσείς .  Ο 

κύριος Πλέστης έχει  τον λόγο.   

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  εδώ και τρεις  ώρες συζητάμε για τα  

προβλήματα που έχει  η Παιδεία στον τόπο μας και γενικότερα στην 

Ελλάδα.  

Διαπιστωμένα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι.  Εκείνο,  

όμως, που δεν έχουμε συζητήσει ε ίναι τι  μ πορούμε να κάνουμε σαν 

δημοτική Αρχή. Ωραία,  τον νεκρό τον κλάψαμε όλοι,  τώρα τι  

μπορούμε να κάνουμε για να μην υπάρχουν και άλλοι νεκροί.   
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Πριν από δυο μέρες όλοι μας βροντοφωνάξαμε,  ψωμί,  παιδεία, 

ελευθερία.  Κάτι που είπανε πριν από 40 χρόνια οι  φοιτητές ,  εκεί  στο 

Πολυτεχνείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:  

Το είπανε και  αυτοί,  ναι.  Το είπανε και ο Παπουτσής και η Δαμανάκη. 

Το θέμα δεν είναι ποιοι  το είπανε.  Το τι  κάνουμε,  όμως, έτσι;  Αυτές οι  

τρεις  λέξεις  σήμερα έχουνε ποδοπατ ηθεί.  Ψωμί δεν υπάρχει,  Παιδεία,  

που συζητάμε σήμερα, δεν  υπάρχει και η ελευθερία,  αν  θα πας κάπου, 

κατευθείαν είσαι γ ια τον εισαγγελέα.  

 Εκείνο που νομίζω, χωρίς να θέλω να επανέλθω σε όλα αυτά τα 

προβλήματα, του υποσιτισμού, της φύλαξης των σχολείων, όλ α αυτά 

ειπωθήκανε και μάλιστα με πάρα πολύ αναλυτικό τρόπο και από τους 

εκπροσώπους και  από όλων των παρατάξεων, όπως και από τους 

καθηγητές και από τον Σύλλογο Γονέων.  

Σαν δήμος δεν έχουμε βάλει,  δεν έχουμε ιεραρχήσει τις  ανάγκες 

του δήμου μας.  Και πιστεύω ότι  σαν πρώτη ανάγκη του δήμου είναι το 

θέμα της Παιδείας.  Όταν κλείνει  ένα σχολείο ανοίγει  μια φυλακή.  

Λοιπόν,  σίγουρα χρήματα διαπιστωμένα, κύριε αντιδήμαρχε,  

κύριε δήμαρχε και κύριοι  συνάδελφοι,  χρήματα δεν  έρχονται στον 

δήμο και ούτε περιμένουμε να  ρθούνε στον δήμο, από ότι  

καταλαβαίνουμε όλοι.   

Όταν από τα 2.000.000 που περιμένουμε έρχονται 125.000, όταν 

έχουμε πάρει  τρεις  δόσεις,  όταν παίρναμε κάπου 1.500.000 και έχουμε 

πάρει μόνο 600.000 για τα σχολεία,  δεν έρχονται χρήματα. Δεν 

περιμένουμε χρήματα. Άρα, τι  πρέπει να κάνουμε;  

Φτιάξαμε προχτές  έναν προϋπολογισμό και μέσα σε αυτόν τον 

προϋπολογισμό δεν αναφέραμε τίποτα για το θέμα των σχολείων. 

Εμείς οι  ίδιοι  πρέπει,  έχουμε κάνει  πάρα πολλές  αναμορφώσεις  

προϋπολογισμών, μέσα σε μια αναμόρφωση δεν ε ίδα ότι  ένα σχολείο 

που δεν έχει  πετρέλαιο,  να στείλουμε κάποια χρήματα στο σχολείο.   

Τα ενοίκια… τα ενοίκια,  είπε ο κύριος Γαβαλάς πριν για τον 

υποσιτισμό, και άλλοι το είπανε,  των παιδιών και για ένα δεκατιανό.  

Τα ενοίκια των κυλικείων, κύριε αντιδήμαρχε ,  ισχύουν ανταποδοτικά.  

Ανταποδοτικά και ας πηγαίνουν σε αυτό το δεκατιανό που λέμε.   
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Όπως πρέπει  από μόνοι μας  να διεκδικήσουμε,  καλά είπε ο 

δήμαρχος πριν από λίγο,  δεν υπολογίζω τον υπουργό, αρκεί να το 

εννοεί .  Πρέπει όλοι μας να το εννοήσουμε και να προ τάξουμε πρώτα 

το θέμα της Παιδείας,  μετά την καλή σίτιση των μαθητών και των 

συνδημοτών μας και έπειτα όλα όσα έχουμε να προσφέρουμε στα 

θεάματα. Γιατί ,  αν δεν κάνω λάθος,  για πολιτιστικά προγράμματα 

είχαμε 1.400.000. 1.400.000 για να κάνουμε παραστάσεις κ αι χορούς 

στο άλσος.  Καλοί είναι οι  χοροί ,  πρέπει όμως πρώτα να κοιτάξουμε,   

σήμερα οι  καιροί απαιτούν άλλα πράγματα. Δεν απαιτούνε φεστιβάλ 

και γιορτές.   

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο αντιδήμαρχος,  γιατί  δεν το 

γνωρίζω, μας είπε ότι  αυτή την στιγμή φοιτούν ε στο κοινωνικό 

φροντιστήριο 55 παιδιά.  Με τι  κριτήρια αυτά τα παιδιά,  αν έχουνε 

δηλώσει πόσα παιδιά στο κοινωνικό φροντιστήριο την συμμετοχή τους  

ή έχουν παρθεί με αυτά τα κοινωνικά κριτήρια.   

Γιατί  κάπου εγώ άκουσα ότι  τα κριτήρια είναι σύμφωνα με όσοι 

έχουνε γραφτεί  για το κοινωνικό παντοπωλείο.  Εάν είναι έτσι νομίζω 

ότι  είναι μια λάθος,  μια λάθος σκέψη, γιατί  στο κοινωνικό 

παντοπωλείο κάποιος μπορεί να μην γράφεται για πολλούς λόγους.  

Είτε γιατί  μπορεί  να το στέλνουνε κάποια τρόφιμα κάποιοι  άλλοι,  

αλλά μπορεί να έχει  ανάγκη, να μην μπορεί να πληρώσει κάποιο 

φροντιστήριο,  να πάει το παιδί  της οικογένειας.   

Επίσης,  άλλη μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι,  αυτό το 

θέμα με των φοιτητών, των Περιστεριωτών που φοιτούν έξω από την 

πόλη, πάλι και με ποια κρι τήρια και πόσες συμμετοχές και σε πόσα 

παιδιά έχουμε στείλει  τέτοια βοηθήματα.  

Νομίζω ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ξέρει  αυτό και 

μάλιστα να γίνει  και μια μεγαλύτερη καμπάνια για να το,  όλοι  μαζί  να 

το προχωρήσουμε,  γιατί  όντως ήτανε μια καλή σκέψη  και μια καλή 

κίνηση.  

Δεν θέλω κάτι άλλο να πω. Όλα έχουνε ειπωθεί.  Απλά, κύριε  

αντιδήμαρχε των οικονομικών, που θα πρέπει να ενισχύσετε πάρα πολύ 

την αντιδημαρχία της Παιδείας και ας κόψουμε από κάποιες άλλες  

αντιδημαρχίες.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο κύριος Ψυρόγιαννης.   
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Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

Ήθελα ευθύς εξ αρχής να δηλώσω ότι  η σημερινή κατάσταση της 

Παιδείας,  πραγματικά έχει  πολλές  ελλείψεις  και  δεν με βρίσκει 

σύμφωνο. Πολλά πράγματα θα πρέπει να διορθωθούν, πολλά πράγματα 

θα πρέπει να βελτιωθούν.   

 Όμως, για να είμαστε και λίγο πραγματιστές,  πρέπει να βλέπουμε 

σε ποια εποχή είμαστε,  τι  κόστος περνάμε όλοι μας και μοιραία και 

κάποιο κόστος υφίστανται αυτή την στιγμή και τα παιδιά που 

πηγαίνουν στα σχολεία και τα λοιπά.  

Ήθελα, δε,  να πω το εξής.  Ότι ευτυχώς που σήμερα δεν 

υπάρχουνε πολλά παιδιά εδώ, γιατί  αυτή την μαυρίλα που βγάζουμε,  

ξέρετε,  αν τα παιδιά αυτά ήταν εδώ το μόνο πράγμα που έπρεπε να 

κάνουνε ήτανε να μας βρίσουνε.   

Γιατί ,  αν θέλετε,  η δική μας η γενιά ήταν αυτή η γενιά η οποία  

τις  όποιες δομές δημιούργησε,  τ ις  δημιούργησε χωρίς προοπτικές και 

με το πρώτο φύσημα του ανέμου φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.  Και σε 

αυτό είμαστε όλοι υπεύθυνοι.  Συνυπεύθυνοι .   

Άκουσα τους φίλους εκπαιδευτικούς,  συνδικαλιστές.  Αυτό που 

δεν άκουσα,  ένα ίχνος αυτοκριτικής  κα ι εκ μέρους τους.  Διότι  για τις  

πολιτικές εξουσίες  και για ότι  είχε  συμβεί,  πράγματι  και εγώ σαν 

όποιο πολιτικό πρόσωπο, μέσα από την αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνω τις  

ευθύνες  μου για κάποιες επιλογές που είχαμε κάνει  παλαιότερα, σε 

πολιτικά κόμματα,  που νομίζαμε ότι  έτσι θα βγούμε καλύτερα και τα  

λοιπά.  

Όμως, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,  πρέπει και εσείς  να καταλάβετε 

ότι  σε αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους πρέπει να βάλετε ακόμα 

μεγαλύτερη πλάτη.  Να το κάνετε για  τα παιδιά μας,  να το κάνετε για 

τα παιδιά όλου του κόσμου.  

Αυτή η μαυρίλα εάν μετατίθεται μέσα στα σχολεία,  φοβάμαι ότι  

είναι βλαπτική για την ψυχολογία  των παιδιών. Και πράγματι τα 

παιδιά έχουνε τεράστια προβλήματα στην εκπαίδευση.  Και πράγματι 

λείπουνε δομές.  Όμως, η εποχή η σημερινή έχει  προβλήματα 

οικονομικά.  

Το ποιος φταίει ,  το ποιος έφταιξε και γιατί  φτάσαμε εδώ, σε 

αυτό,  σας το είπα προηγουμένως. Υπάρχει μια ιδεολογική αντίληψη 
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ότι με αυτήν όλη την κατάσταση ρίχνουμε ή ωθούμε τον κόσμο στην 

ιδιωτική εκπαίδευση. Να σας πω κάτι;   

Εγώ επειδή είμαι  της  ιδιωτικής πρωτοβουλίας άνθρωπος και  

βέβαια δεν άκουσα καθόλου εδώ μέσα για τα δεινά που υφίσταται και 

αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία,  γιατί  σήμερα αν υπάρχουν 1.500.000 

άνεργοι είναι από την ιδ ιωτική πρωτοβουλία και έχουμε υποστεί  τα 

δεινά τα οποία εύχομαι να μην τα υποστεί  ο δημόσιος τομέας.   

Όμως, θεωρώ έτοιμους,  αν  θέλετε,  αυτούς οι  οποίοι  έκαναν 

επιλογή τους εκπαιδευτικούς,  εννοώ έκαναν επιλογή και ασχολήθηκαν 

με τον ιδιωτικό τομέα, καθαρά, ξάστερα. Κανείς δεν είπε στον άλλονα,  

οπωσδήποτε να πάει εκεί .  Τ ίμια κάνανε την επιλογή τους.   

Αυτό, όμως, που δεν είναι,  κατά την άποψη μου, ηθικό και τίμιο 

και το έχουμε μειώσει όλοι,  είναι ότι  όταν μέχρι κάποια χρόνια πριν, 

να μην πω ποσοστό αλλά τεράστιο ποσοστό εκπαιδευτικών, ξέρουμε,  

ξέρουμε,  για την μαύρη παιδεία την οποία είχε.  Και  εννοώ για τα 

μαύρα φροντιστήρια και εννοώ για  τις  όλες καταστάσεις αυτές.  Δεν 

άκουσα αυτοκριτική.  Δεν άκουσα αυτοκριτική για αυτό,  καθόλου.  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

Να είστε ψύχραιμος,  κύριε.  Σας άκουσα, θα με ακούσετε.  Αν δεν σ ας 

αρέσουνε,  θα με ακούσετε.  Να με ακούσετε,  κύριε.  Θα με ακούσετε,  

κύριε.  Θα με ακούσετε,  κύριε.  Σε ένα βαθμό, σε ένα βαθμό, όταν οι  

αγελάδες ήτανε παχιές,  όλοι είχαμε εκμεταλλευτεί  το σύστημα. Όλοι.  

Όλοι είχαμε εκμεταλλευτεί  το σύστημα. Δεν ξέρω ποιος έφ αγε 

λιγότερα ή περισσότερα.  

 Ακούστηκαν για φύλακες,  ακούστηκαν για διάφορες μορφές,  που 

αν θέλετε,  είχαν έρθει .  Τώρα, καλώς είχαν έρθει;  Να σας πω κάτι;  

Επάνω στην ασυδοσία του πολιτικού συστήματος,  να μην χαλάει 

κανένα χατήρι ,  όλες τις  δομές τις  έβαζε μ προστά. Αλλά να σας πω και 

κάτι;  Αντιδήμαρχος της Παιδείας,  στις  καλές εποχές,  που είχαμε 

τέτοιους φύλακες,  πόσες φορές είχαμε αλλάξει τα λουτρά του 1
ο υ

 

Λυκείου,  κάτω, εκεί  στο Περιστέρι;   

Δηλαδή,  θέλω να πω ότι  αυτό σήμερα που βλάπτει ,  αυτό που 

πρέπει να γίνει  οπωσδήποτε,  πρέπει  μέσα στις  δυσκολίες,  πρέπει  μέσα 
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από όλο αυτό τον κυκεώνα, ο κάθε ένας που είναι  στο πόστο του να το 

στηρίξει ,  να το υποστηρίξει  με θυσία.  Εγώ λέω με θυσίες.   

Και θα μου πεις ,  δεν υπάρχουνε τέτοιοι;  Εγώ λέω, υπάρχουνε 

πάρα πολλοί.  Όμως, από την άλλη υπάρχει και μια μεγάλη κατάσταση 

που πολιτικά εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Και  συνδικαλιστικά 

ακούμε τα ίδια πράγματα χρόνια.  Χρόνια τα ίδια πράγματα. Όσοι 

ασχολούμαστε με τα κοινά και  στις  καλές εποχές ακούγαμε ότι  δεν 

έχουμε καθηγητές ,  δεν έχουμε το ένα,  δεν έχουμε το άλλο.  

Ακούστηκαν για τις  μεταρρυθμίσεις  που γίνανε στην εκπαίδευση.  

Πράγματι,  κύριοι ,  έπρεπε να γίνουνε μεταρρυθμίσεις  και έχουνε γίνει  

πολλές από παλιά.  Είχαμε παλιά τον επιθεωρητή. Όλοι  λέγαμε να τον 

διώξουμε.  Είχαμε παλιά την κουκουβάγια.  Λέγαμε να την διώξουμε.  

Δημοκρατικά.  

Όμως, από κει  και πέρα δεν τα στηρίξανε επαρκώς αυτοί που 

έπρεπε.  Δεν τα στηρίξανε επαρκώς. Και σε αυτά τα πράγματα υπήρξε 

πάντοτε μια πολιτική σπέκουλα από όλες  τις  παρατάξεις .  Ο καθένας 

ανάλογα,  όταν ήταν στην αντιπολίτευση έκανε την δική του σπέκουλα.  

Με αποτέλεσμα να μην βοηθάμε όλοι μαζί ,  τουλάχιστον το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Που το εκπαιδευτικό σύστημα θα οφείλαμε από 

πολλά χρόνια πριν να υπάρχει μια συναίνεση, να υπάρχει μια  

ομοφωνία.   

Άκουσα  με πάρα πολύ σεβασμό για τον κύριο που ήταν εδώ, που 

εκπροσωπούσε τα Ειδικά Σχολεία.  Πράγματι,  εκεί  είμαστε πίσω.  

Πράγματι.  Με σεβασμό. Εγώ τουλάχιστον,  σε ότι  με αφορά, με 

σεβασμό στέκομαι  και δηλώνω ότι  δεν βοηθήσαμε όσο έπρεπε τα 

Ειδικά Σχολεία.  Και μακάρι να έχουμε την δυνατότητα να μπορέσουμε 

να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν αυτά τα 

προβλήματα. Τεράστια τα προβλήματα τους.   

Να κλείσω, να μην πω περισσότερα. Είπε ο φίλος μου ο 

Χρονόπουλος ότι  εφόσον δεν μπορούμε να δώσουμε Παιδεία,  εφόσο ν 

δεν μπορούμε να δώσουμε υγεία,  να  κλείσουμε τα σχολεία αύριο,  να 

κλείσουμε,  λέω εγώ, φίλε Χρονόπουλε,  είσαι εδώ ή έφυγες;  Μιας και  

είσαι διευθυντής του ΙΚΑ Ιεροθέου, να κλείσεις  και το ΙΚΑ Ιεροθέου, 

γιατί  δεν προσφέρει αυτά που έπρεπε να προσφέρει.  Δεν ε ίναι σοβαρά 

πράγματα τώρα αυτά. Τώρα, αν ο Σούτσος είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  
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(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

Ρε παιδί ,  και εγώ λέω αυτό,  εντάξει .  Το λέω σχηματικά γιατί  μπορεί 

να προσφέρει αλλά, εν πάση περιπτώσει,  δεν εμβολιάζει  όλα τα 

παιδάκια  αν δεν πάνε με χαρτί  και τα λοιπά και αν δεν είναι,  πως το 

λένε,  με ασφάλεια.   

Αλλά τώρα εγώ τώρα εσένα αν σου πω, αν είσαι διευθυντής στο 

σχολείο,  ξέρεις ,  πεις  στο σχολείο σου χωρίς να υπάρχει απεργιακή 

κινητοποίηση από το συνδικαλιστικό σου και τα λοιπά , πως θα στο πω; 

Δεν γίνεται;  Έτσι ;  Άρα, να λέμε και πράγματα που είναι πρακτικά και  

εφαρμόσιμα.  

Κύριοι  συνάδελφοι,  κλείνοντας,  ότι  πράγματι η Παιδεία έχει  

πολλά κενά. Με την εποχή που ζούμε και βιώνουμε,  τα προβλήματα 

οπωσδήποτε είναι  περισσότερα. Αλλά γ ια όνομα του θεού, οι  

εκπαιδευτικοί πρώτοι και θα έχουνε τον σεβασμό μας,  τον έχετε τον 

σεβασμό μας,  αλλά σταθείτε όσο μπορείτε στα παιδιά δίπλα. Στέκεστε. 

Δώστε τους ελπίδα.   

Κος  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

Το ξέρω. Δώστε τους ελπίδα και,  εν πάση περιπτώσει,  αυτή την 

μαυρίλα την οποία υφιστάμεθα από όλο το σύστημα, λίγο να την 

ελαφρύνουμε.  Λίγο να την ελαφρύνουμε.  Θα κάνουμε καλό.  

Κος  :  

Το κάνει  το σχολείο.   

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

Το κάνει το σχολείο.  Το κάνει .  Εντάξει ,  αυτά ήθελα να πω κύριοι  

συνάδελφοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο κύριος Μιχαλόπουλος.   

Κος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.  Να ενημερώσω και  εγώ το Σώμα και τους 

προέδρους των συλλόγων σχετικά με την σχολική επιτροπή και 

καθαρίστριες και τροχονόμους.   

 Η οικονομική κατάσταση των σχολείων χειροτερεύει  με 

γεωμετρική πρόοδο. Το 2011, όταν κάναμε,  πήραμε τα στοιχεία όλων 
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των σχολείων,  μόνο τρία σχολεία ήτανε στο κόκκινο.  Το 2012 γίναν 

οκτώ. Αυτή την στιγμή είναι 22.  Από τα 44,  22.  Το 50% είναι σε 

άσχημη κατάσταση. Και από αυτά μόνο τα  11 μπορούν να βγάλουνε 

την χρονιά με,  άνετα.  Τα άλλα 11 θα δυσκολευτούν αν συνεχιστεί  η 

ίδια κατάσταση. Και πιστεύω ότι  του χρόνου τέτοια εποχή και  οι  44 

σχολικές επιτροπές  της πρωτοβάθμιας  θα έχουνε πρόβλημα.  

 Στην δυσκολότερη κατάσταση είναι  τα νηπιαγω γεία,  αυτά που 

έχουνε σχολική κοινότητα μόνα τους.  Αυτά που είναι μέσα σε 

Δημοτικά έχουνε κάποια βοήθεια από τους διευθυντές,  από την 

σχολική κοινότητα των σχολείων.  

Τα έξι  νηπιαγωγεία που έχουνε μόνα τους σχολική κοινότητα,  

παίρνουνε,  πήρανε πέρσι 3.000 ευρώ το καθένα τον χρόνο. Δηλαδή,  

300 ευρώ τον μήνα. Από αυτά, δηλαδή, περίπου 10 ευρώ την ημέρα.  

Ένα σχολείο που έχει  ΙΚΑ, πως το λένε,  ΔΕΗ, ΟΤΕ, πετρέλαιο,  

φωτοτυπίες υπερβολικές,  τα νηπιαγωγεία είναι σε κατάσταση 

απελπιστική.  Δεν θα έχουνε να βάλουνε ο ύτε πετρέλαιο.    

Να πω σχετικά τώρα με τις  καθαρίστριες.  Οι καθαρίστριες στο 

δήμο Περιστερίου,  λόγω μιας επιχορήγησης που είχαμε πάρει τον 

Δεκέμβριο του 11 από την διοίκηση, από τον δήμο Περιστερίου,  την 

οικονομική υπηρεσία,  είναι για να πληρωθούνε 40 καθα ρίστριες που 

υπήρχανε τότε,  με το ΙΚΑ τους και με το ΜΤΠΥ τους,  για τέσσερις  

μήνες.   

Τώρα, αυτή την στιγμή, λόγω συνταξιοδότησης πολλών ΙΔΑΧ, 

έχουν αυξηθεί στους 50.  Αυτή την στιγμή πιέζουμε,  και εμείς  και η 

διοίκηση και οι  σύλλογοι,  οι  πρόεδροι των συλλόγ ων, να μπούνε τα 

χρήματα μέσα στον Δεκέμβρη. Διότι  εμείς  τις  πληρώνουμε από τον 

Σεπτέμβριο κανονικά, και τα  χρήματα από το… έρχονται Δεκέμβριο.  

Εάν ρθούνε τον Δεκέμβρη, δεν έχουμε πρόβλημα. Εάν ρθούνε τον 

Γενάρη, θα δυσκολευτούμε λίγο να πληρώσουμε τον Δεκ έμβριο.   

Σχετικά με τις  τροχονόμους.  Ο θεσμός του εθελοντή τροχονόμου 

έγινε το 1999. Το 2007 ψηφίστηκε και έχουνε μια αποζημίωση 175 

ευρώ. Λέγεται αποζημίωση και για αυτό δεν έχουνε ούτε σύμβαση, 

ούτε ασφάλιση. Το 2012, που μας πέρασε,  πληρώθηκαν κανονικά.  Το 

2013…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Συγγνώμη…  
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Κος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  δεν άκουσα, ναι.  Το 2013, ενώ περιμέναμε να μας έρθουνε γύρω 

στις  90.000, που είναι η πίστωση για όλο τον χρόνο, μας ήρθανε μόνο 

33.000.  Ενώ τα δεδουλευμένα του πρώτου εξαμήνου του 12 ήτανε 

52.000.   

 Οι σχολικές καθαρίστριες πήρανε 554 ευρώ ενώ έπρεπε να 

πάρουν 833. Έχουνε δεδουλευμένα που δεν έχουνε πληρωθεί,  279 

ευρώ. Έχουμε μια  υπόσχεση, σε επικοινωνία που είχαμε,  ότι  με την 

επιχορήγηση που θα γίνει  για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, τον 

Νοέμβριο,  θα μπούνε και αυτά μέσα.  

Για να συνεχίσουμε το άλλο τετράμηνο, δεν μπορούμε,  διότι  δεν  

υπάρχει πίστωση,  ούτε ο  δήμος μπορεί να πληρώσει,  διότι  πιστεύω ότι  

η επίτροπος δεν  θα επιτρέψει να πληρώσει ο δήμος σχολικές  

τροχονόμους,  διότι  ίσως να είναι και μ ια έμμεση πρόσληψη ατόμων,  

που θα γίνει  χωρίς κριτήρια.   

Λοιπόν,  πολλοί δήμοι στην αρχή νομίζανε ότι  θα πάρουν τα 

χρήματα και είπανε στους σχολικούς τροχονόμους ότι  να συνεχίσουν 

την εργασία.  Αλλά όταν καταλάβανε ότι  δεν πρόκειται να ρθούνε 

χρήματα και αυτοί οι  δήμοι σταματήσανε τους εθελοντές  τροχονόμους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν,  κλείνουμε με τον κύριο Αρβανίτη και  

ολοκληρώνεται η συζήτηση.  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε πριν δώσω κάποια απαντήσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Έχω μια ερώτηση… από την ομιλία του κυρίου… είπατε ότι  θεωρείτε 

ότι  ο επίτροπος δεν θα επιτρέψει  αυτή την δαπάνη. Εντάξει ,  το  

γνωρίζουμε,  όμως, ή το εκτιμάμε…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:  

Να γίνει  γνωστό, να γίνει  γνωστό στο σώμα. Γιατί  ακούσθησαν πάρα 

πολύ, πάρα πολύ  ωραίες,  λοιπόν,  και νομίζω λογικές απόψεις.  Τι 
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συνέβη; Εν έτει  2012 η δ ιοίκηση του δήμου αποφασίζει  κατόπιν  

διαμαρτυρίας των σχολικών επιτροπών να χρηματοδοτήσει τα 

συστήματα συναγερμού. 40.000 όλο το μπάτζετ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) και ο κύριος Αρβανίτης αυτό.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:  

Μπράβο. Παίρνουμε απόφαση, η οικονομική επιτροπή, 21/3,  δίνουμε 

τα εντάλματα 15 και 25.000 και λαμβάνουμε την απάντηση ότι ,  κύριοι 

σας επιστρέφουμε τα δυο εντάλματα του δήμου Περιστερίου,  40.000 

ύψους,  διότι  η  πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια επιτροπή δεν 

μπορούν να πάρουν έκτακτη επιχορήγηση από σας,  διότι  η καταβολή 

των επιχορηγήσεων αυτής δεν είναι  νόμιμη, καθ’ όσον οι  σχολικές  

επιτροπές λαμβάνουν για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 

υπαγόμενων σε αυτές σχολικών μονάδων, τακτική επιχορήγηση των 

ΟΤΑ από το υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή,  το κόψαμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το ανοίγετε,  κύριε αντιδήμαρχε…  

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:  

Δηλαδή,  από μας… και αυτό εμείς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:  

Αυτό ακριβώς,  κύριε.  Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα,  

κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  επιτρέψτε μου. Κύριε Αρβανίτη,  κλείνετε.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αρβανίτη,  κλείνετε εσείς…  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Λοιπόν,  πριν δώσω κάποιες απαντήσεις θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όλους τους φορείς  της εκπαιδευτικής κοινότητας για το πολύ καλό 
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επίπεδο συζήτησης που είχαμε,  όπως επίσης και για τις… που κάνανε,  

είτε είναι θετικές προς την διοίκηση, είτε ε ίναι αρνητικές.  Και  είμαι  

από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι  όταν το τρίγωνο δήμος -  φορείς  

και σχολεία λειτουργούνε καλά, λύνονται πολλά προβλήματα. Και έτσι  

μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει και  για αυτό τον λόγο,  παρ’ όλα τα 

προβλήματα που ακουστήκανε π ιστεύω ότι  αυτή την στιγμ ή 

λειτουργούμε σε ικανοποιητικό επίπεδο.   

 Σχετικά με κάποιες ερωτήσεις θέλω να δώσω κάποιες 

απαντήσεις.  Στην αρχική μου τοποθέτηση, σε κάποια σημεία ε ίπα ότι  

πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι,  ανεξάρτητα τι  λέει  η διεύθυνση 

πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θέμα των 

συγχωνεύσεων.  

 Ο Νίκος ο  Σούτσος έβαλε ένα θέμα το οποίο,  βέβαια,  είναι πολύ 

επικίνδυνο. Νίκο,  είπε ότι  υπάρχει  μεγάλος κίνδυνος τα δυο Εσπερινά 

ΕΠΑΛ να τα συνενώσουνε.  Βέβαια,  επίσημα δεν έχω ενημέρωση.  

Απλώς, ακούγονται πολλά στο περιθώριο.   

Όπως επίσης και τα τρία ΕΠΑΛ κατά νου τους έχουν να τα 

κάνουνε δυο.  Για  αυτό τον λόγο είπα προηγουμένως ότι  πρέπει  να 

είμαστε υποψιαζόμενοι,  ανεξάρτητα του ψηφίσματος,  του 

οποιουδήποτε ψηφίσματος πάρουμε.  Εντάξει;  Εκεί  διατρέχουμε,  

πιστεύω, κίνδυνο.  

Δεν το ξέρουμε αυτό.  Επίσημα δεν έχει  έρθει  τίποτα.  Η επίσημη 

τοποθέτηση, επαναλαμβάνω για να είμαι ξεκάθαρος.  Η επίσημη 

τοποθέτηση του Ζαφειρακίδη λέει ,  τ ίποτα δεν  θα προτείνω. Αυτό μου 

το είπε χτες το μεσημέρι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Έτσι μπράβο. Λοιπόν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Δεν είναι μόνο το… τώρα. Τώρα, από ότι  διαβάζω, βγάλανε και το My 

School .  Το οποίο εκεί  μέσα καταγράφονται τα πάντα. Ακόμα, ας 

πούμε,  και  πόσα διαλείμματα κάνει  ο καθηγητής,  ξέρω γω, έτσι;  Και  
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που πηγαίνει  και  τι  κάνει .  Έτσι;  Εν πάση περιπτώσει,  εν πάση 

περιπτώσει,  απλώς το θέτω αυτό υπ’ όψιν του Σώματος.   

 Μια δεύτερη απάντηση,  στον κύριο Γαβαλά, ο  οποίος  το έθεσε.  

Είπε ότι  για κάποια νηπιαγωγεία,  δ εν χτίζονται.  Κύριε Γαβαλά,  

δημοπρατήθηκαν όλα τα νηπιαγωγεία.  Πριν ένα μήνα. Και τα δυο 

νηπιαγωγεία που είναι στην Φιλικών και τα νηπιαγωγεία που είναι στο 

κτήμα του Μπέφου.  

Για το Ειδικό Σχολείο.  Ο κύριος Σβουράκης.  Πραγματικά, είναι 

ένα σχολείο που όλο ι ε ίμαστε ευαίσθητοι.  Ότι μπορούμε,  λύνουμε.  Και 

δεν το λύνουμε σήμερα.  Το λύνουμε από χτες.  Το κρατάμε σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο,  έτσι;  Προσπαθούμε ότι  ζητήσει η διεύθυνση ή 

ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων να ανταποκριθούμε σε μέγιστο 

βαθμό.  

Ακόμα και  η καθυστέρηση της  μεταφοράς των ατόμων, των 

παιδιών με ε ιδικές  ανάγκες,  αντί  για  11 του μηνός,  που ανοίξανε τα 

σχολεία,  πήγε… δεν ευθύνεται ο δήμος,  κύριε Σβουράκη. Έτσι δεν  

είναι;  Όπως γνωρίζετε με παρέμβαση δικιά  μας κάναμε,  μέχρι τον 

Σγουρό έφτασα εγώ γιατί  την αρμοδιότητα αυτή έφυγε από τους  

δήμους και την πήρε η περιφέρεια,  με αποτέλεσμα, δεν μπορούσαμε να 

βρούμε άκρη. Και  με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε,  και εγώ 

προσωπικά, με τον Παπαθανασίου,  τον αντιπεριφερειάρχη, και με τον 

ίδιο τον Σγουρό, κατορθώσαμε και το λύσαμε στο ελάχιστο δυνατόν 

χρόνο.  

Ένα τρίτο,  μια τρίτη ερώτηση. Επειδή ακούστηκαν πολλά 

πράγματα για υποχρηματοδότηση, έτσι;  Υποχρηματοδότηση. Βέβαια,  

το ερώτημα, ας πούμε,  που περίμενα είναι πως επιβιώνεις,  ρε 

Αρβανίτη,  εκεί  πέρα, με τόσα σχολεία στην πλάτη όταν τα έσοδα σου 

είναι τόσα; Έτσι;   

Έχω πει  ξανά στην αίθουσα αυτή,  δεν είναι τα χρήματα που 

παίρνουμε σε σύγκριση, για συντηρήσεις,  προσέχτε,  σε σύγκριση με 

προηγούμενα χρόνια είναι ελάχιστα,  έτσι;  Αλλά βέβαια,  εδώ θέλω να 

ευχαριστήσω και τον δήμαρχο, ο οποίος έχει  δείξει  κατανόηση και  

πολλά θέματα έχουνε λυθεί  και λύνονται σε καθημερινή βάση με 

βάζοντας ο Σταυρούλιας το χέρι στο ταμείο του δήμου. Διαφορετικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Όχι μόνο… και από την ΣΑΤΑ…  



ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

17
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΣ 19

ης
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

80 

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Και από την ΣΑΤΑ. Ναι,  αυτά,  την ΣΑΤΑ, την ΣΑΤΑ. Τα χρήματα, 

ναι,  ναι,  τα χρήματα που παίρνουμε είναι μέσα από την ΣΑΤΑ. 

Επομένως, μην περιμένετε,  δηλαδή, μην τα περιμένουμε όλα από 

πάνω. Τουλάχιστον υπάρχει  στήριξη από πλευράς διοίκησης για την 

Παιδεία,  να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε.  

Θέλουμε κι  άλλη, έχεις  δίκιο.  Θέλουμε κι  άλλη.  

 Τώρα, αν καθυστερήσαμε,  κύριε Πουλιάση, ένα μήνα να γίνει  το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  την στιγμή που αμέσως δέχτηκα να συζητηθεί το 

θέμα της Παιδείας στο ανώτατο όργανο του δή μου,  που λέγεται 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,  δεν νομίζω ότι  είναι,  ας πούμε,  τόσο 

μεγάλος χρόνος,  γιατί  και στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ήταν και  

όλοι οι  φορείς και πραγματικά, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση.  

 Για τον υποσιτισμό. Λοιπόν,  όπως σας εί πα,  εδώ και αρκετές 

ημέρες έχουμε κοινοποιήσει με ημέηλ σε όλους τους διευθυντές 

σχολείων να μας ενημερώσουνε που υπάρχει το πρόβλημα. Ήδη 

ανταποκρίθηκαν τα σχολεία,  έτσι;  Και η δέσμευση είναι ότι  αρχές 

Δεκέμβρη το φαινόμενο του υποσιτισμού για τα συγκεκρι μένα παιδιά,  

βέβαια,  πάντα σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία,  δεν μου λέει  

τίποτα ένας διευθυντής που λέει  ότι  το τάδε παιδί  έχει  πρόβλημα. 

Εμείς θα το τσεκάρουμε με την βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας.   

Δεσμευόμαστε,  λοιπόν,  ότι  το θέμα του υποσιτι σμού θα λυθεί.  

Και επειδή έχω καθημερινή συνεργασία με τον κύριο Παπλωματά, 

τέτοια φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί ,  έτσι ,  και έχει  φέρει  ο κύριος 

Παπλωματάς στο γραφείο μου ή άλλοι φορείς,  έχουνε λυθεί ,  μαζί  με 

την συνεργασία της κυρίας Κορόγιαννης.  Εξυπηρε τούνται σήμερα 

παιδιά.  Δεν τα έχουμε αφήσει έτσι.   

Λοιπόν,  ιεράρχηση, λέει ,  των αναγκών μας.  Εάν δεν υπήρχε 

ιεράρχηση των προβλημάτων της παιδείας,  δεν θα είμαστε σήμερα εδώ 

πέρα. Δεν μπορούσες να σταθείς εάν τα θέματα της Παιδείας δεν τα  

ιεραρχήσεις.  Ιεράρχηση, συνεπώς, υπάρχει.  Και το βασικότερο από 

όλα, υπάρχει καλή συνεργασία και με την ένωση γονέων και με τους  

συλλόγους διδασκόντων, δασκάλους και καθηγητές.  Εντάξει;   

Δείχνουμε κατανόηση. Δεν μπορούμε να δείξουμε αδυναμία σε 

κάποιο σχολείο.  Δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο.  Όποιος  να ήτανε στην 

θέση μου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αφορούν 
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προβλήματα για την υγιεινή και για  την ασφάλεια των παιδιών, δεν  

μπορείς να δείξεις  ιδιαιτερότητες.  Πρέπει να τα λύσεις .  Είναι,  όμως,  

πολλά τα προβλήματα της καθημερινότητας.   

Λοιπόν,  για αυτό τον λόγο,  αν υπάρχει καθυστέρηση,  υπάρχει 

βέβαια καθυστέρηση. Μακάρι να μπορούσα να τα λύσω την ίδια μέρα, 

όταν εμφανίζονται.   

Χρήματα για το πετρέλαιο.  Προσέχτε να δείτε,  βάσει και αυτών 

που είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος.  Βέβαι α,  αυτά τα προβλήματα, δόξα 

τω θεώ, έχουμε την εμπειρία,  θα τα ξεπεράσουμε όπως τα έχουμε 

ξεπεράσει μέχρι τώρα, ας πούμε.   

Μην νομίζετε ότι  και πέρσι η χρονιά ήτανε ρόδινη.  Μην νομίζετε 

ότι  πέρσι έρεε το χρήμα. Και πέρσι είχαμε προβλήματα. Και πέρσι δεν  

μπορούσαμε να πληρώσουμε φυσικό αέριο.  Και πέρσι δεν βάλανε,  δεν  

μπορούσαν να βάλουμε πετρέλαιο.   

Αλλά όμως ξέρετε,  δεν διαπιστώθηκε κανένα σχολείο να 

κρυώνουνε τα παιδιά ή να μην έχουμε πετρέλαιο.  Έτσι;  Σε κανένα 

σχολείο του Περιστερίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Σε κανένα σχολείο του Περιστερίου.  Αν θέλετε  

Κος ΓΑΒΑΛΑΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) για πολύ λίγο χρόνο… πετρέλαιο…  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Αυτό, σωστά, σωστά, κύριε Γαβαλά.  Θα απαντήσω σε αυτό.  Λοιπόν,  

προσέχτε να δείτε.  Επειδή,  λοιπόν,  αυτό το ακούω συνέχεια,  να 

απαντήσω,  λοιπόν,  να απαντήσω, κύριε Λεμπέση, κύριε Λεμπέση.  Το 

γνωρίζετε αυτό.  Και εγώ ο ίδιος έχω κάνω τηλέφωνο,  τηλέφωνα, σε 

διευθυντές και τους έχω παρακαλέσει,  με ευγενικότατο τρόπο, κύριε  

διευθυντά, αφήστε να κάψει το καλοριφέρ δυο ώρες ακόμα. Δεν 

παθαίνετε τίποτα.  Αλλά είναι μερικοί  διευθυντές οι  οποίοι  το ανοίγουν 

8:00 και αν μπορούν να το κλείσουν και 8:10,  το κλείνουνε.  Αυτό,  

όμως, δεν μπορώ εγώ με το ζόρι να τους πω, όταν μου λένε,  ξέρεις  

κάτι;  Ζεστάθηκε ο χώρος,  δεν χρειαζόμαστε,  από κει  και  πέρα, από κει  

και πέρα…  

Κος ΓΑΒΑΛΑΣ:  
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Στο 2
ο
 σχολείο κρυώνουνε… 4:00 η ώρα.  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  αυτό δεν λέει  ότι  δεν έχει  πετρέλαιο.  Αυτό,  

προσέχτε να δείτε .  Κύριε Λεμπέση,  κύριε Λεμπέση, σας π αρακαλώ 

πάρα πολύ. Όχι όλα, έτσι,  στον αντιδήμαρχο. Διότι  υπάρχουνε,  

υπάρχουνε θεσμοθετημένοι άνθρωποι ,  τα οποία έχουν τοποθετηθεί για 

να διαφυλάξουν την δημόσια περιουσία.  Δεν είναι μόνο ο 

αντιδήμαρχος ή ο  δήμαρχος εδώ μέσα. Υπάρχουν και  οι  διευθυντές,  

υπάρχουνε και συλλόγοι ,  που πρέπει,  ας πούμε,  να πάρουν και αυτοί  

τις  ευθύνες τους.  Ούτε εγώ μπορώ να τους πω, ξέρετε κάτι ,  ανοίξτε το 

πετρέλαιο εκείνη την ώρα τον καυστήρα, εκείνη την ώρα και κλείστε  

τον την τάδε ώρα. Από την στιγμή που μου λέει  ο διευθυντ ής,  

ζεστάθηκε ο χώρος,  τελείωσε.  Άρα, λοιπόν,  δεν υπάρχει  τέτοιο θέμα.  

 Λοιπόν,  χρήματα, λοιπόν,  για το πετρέλαιο απλώς 

πληροφοριακά, το έθεσε ο κύριος… νομίζω, και να θέλει  ο δήμος να 

βάλει πετρέλαιο σε ένα σχολείο,  δεν  μπορεί.  Χρήματα έχουμε.  Αλλά 

που θα κοπεί το τ ιμολόγιο;  Στο σχολείο;  Που θα κοπεί;  Δεν μπορεί.  

Δεν μπορεί,  δεν μπορεί,  γιατί  το σχολείο είναι νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου,  έχει  δικό του ΑΦΜ και αν κόψουμε το τιμολόγιο 

εκεί ,  ο Σταυρούλιας δεν θα το πληρώσει.  Έτσι δεν είναι,  κύριε 

Σταυρούλια; Η επίτροπος δεν θα το πληρώσει.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Λοιπόν,  και τελειώνω, και τελειώνω, για να μην σας κουράζω, για ένα 

κριτήριο,  λέει ,  ποιο είναι το κριτήριο για να γραφτεί  κάποιος μαθητής 

στο κοινωνικό φροντιστήριο.   

 Αποκλειστικά και  μόνο η κοινωνική υπηρεσία.  Όσες  αιτήσεις  

δέχτηκα στην αρχή, εξετάσθηκαν από την κοινωνική υπηρεσία,  πήρα 

το οκέι  και δέχτηκα τις  αιτήσεις των μαθητών.  Και έτσι θα 

συνεχίσουμε.  Λοιπόν,  αυτά,  κύριε πρόεδρε.  Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ;  

(ομιλία μακριά από το μ ικρόφωνο) μια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  μια.  Μιλάει ο δήμαρχος…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Για τα πρακτικά λίγο… είναι δυνατόν,  σαν φορέας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά. Γιατί  όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Είναι,  δηλαδή, μπορεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Ναι,  μπορεί,  μπορεί,  Κώστα.  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  και κάτι  ακόμα, σημαντικό,  που ξέχασα. Λοιπόν,  

σήμερα, βάσει του εγγράφου του υπουργού Παιδείας,  πρέπει να 

λάβουμε μια απόφαση.  

 Εγώ, λοιπόν,  παρουσίασα ένα σχέδιο που σας είπα δυο -  τρεις  

φορές,  ότι  αν θέλετε να το αλλάξετε προς αυτή την κατεύθυνση, το 

δεχόμαστε.  Σημασία έχει  ότι  πρέπει να πάρουμε την απόφαση να 

κοινοποιηθεί  η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στους διευθυντές  

πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  έτσι ,  για να μην 

βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο και μας πούνε ότι  εσείς  δεν  

στείλατε τίποτε.  Το παίζατε Αμερικάνοι.   

 Λοιπόν,  αν,  λοιπόν,  υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο που πρέπει να 

συζητηθεί,  να συζητηθεί και να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση, για 

να είμαστε και εμείς  εις  θέσιν να την δώσουμε σε μια πιθανή 

συγχώνευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι να τελειώσουμε με τον δήμαρχο, συνεννοηθείτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να συνεννοηθεί  με τους φορείς,  να δούμε τι  θα κάνουμε.  Έτσι,  κύριε 

Αρβανίτη; Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Κύριε Αρβανίτη,  αναλάβετε την πρωτοβουλία να συνεννοηθείτε για 

την απόφαση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι ,  κύριο ι  συνάδελφοι,  τέσσερις ώρες κουβεντιάζουμε 

ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα έλεγα το σημαντικότερο, το θέμα της 

Παιδείας.   
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 Όπως είδατε,  με μεγάλη προσοχή και  ευλάβεια θα έλεγα, άκουσα 

όλους τους ομιλητές.  Θεωρώ υποχρέωση μου να πω ότι  η σημερινή 

συνεδρίαση είναι μια συνεδρίαση που τιμά το Δημοτικό Συμβούλιο της  

πόλης μας.   

Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις  σοβαρές προτάσεις,  σκέψεις και 

απόψεις και του κυρίου Κελάφα,  και  του κυρίου Χρονόπουλου και του 

κυρίου Πουλιάση και της  κυρίας Αθανασοπούλου και ασφαλώς και  του 

κυρίου Τημπλαλέξη. Αλλά και των φορέων, της Έλλης Αλεξίου και 

των υπολοίπων. Της Ένωσης.   

Αγαπητοί συμπολίτες,  θα ζει  σε άλλη χώρα αν κάποιος δεν 

συμφωνήσει πώς οι  φωτιές του Μνημονίου δεν  έχουνε κάψει την κάθε 

ελληνική οικογένεια.  Αυτή είναι μια  πραγματικ ότητα. Την χώρα την 

χρεωκοπήσανε.  Ζούμε σε μια χρεωκοπημένη χώρα. Οι πολιτικές,  όχι  οι 

πολίτες.   

Εμείς,  όμως, εδώ, με σοβαρότητα,  με υπευθυνότητα και με 

συναινετικό και ενωτικό λόγο,  όπως ο σημερινός,  με διαφορετικές  

απόψεις ο καθένας,  για τα θέματα της Πα ιδείας πιστεύω, όπως είπα 

και προηγουμένως, ότι  η σημερινή συνεδρίαση είναι μια συνεδρίαση 

που τιμά τον δήμο Περιστερίου και μόνο καλά αποτελέσματα θα φέρει  

για το κομμάτι της  Παιδείας.   

Και εγώ συμφωνώ ότι  θα πρέπει μια  δημοτική Αρχή, εκτός από 

την σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, να είναι και διεκδικητική και να 

σηκώνει το ανάστημα της.  Και δόξα τω θεώ, έχει  ανάστημα ο δήμος 

Περιστερίου.   

Όπου μαζί προσπαθήσαμε,  τα αποτελέσματα ήτανε γνωστά. Και  

πέρυσι και πρόπερσι.  Στα σχολειά της πόλης.  Θυμόσαστε,  κύριοι ,  ότι  

μαζί  με την ΟΝΕ, Ένωση, μαζί με τ ις  δημοτικές παρατάξεις ,  μαζί  με 

την Έλλη Αλεξίου,  το 28
ο
 πριν δυο χρόνια αλλά και  τα σχολειά  μας,  τα 

οποία τα είχανε στοχοποιήσει ,  εφέτος,  στην αρχή της  σχολικής 

περιόδου, και πραγματικά θα πρέπει να πω,  να ομολογήσω,  όπως 

θέλετε πέστε το,  ότι  μαζί  με την προσπάθεια της δημοτικής Αρχής,  εάν 

δεν είχαμε δίπλα μας,  με στιβαρή θέση και άποψη, την Έλλη Αλεξίου,  

τους φορείς,  την Ένωση, δεν θα είχαμε πετύχει  το αποτέλεσμα να 

ανατρέψουμε 100% τα στοχευμένα σχολειά της πόλης μας ,  στην αρχή 

της σχολικής περιόδου.  
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Να πω για το κέντρο υγείας.  Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι  στο 

κέντρο υγείας της πόλης πέρασε μια καμπή πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν 

στα πρόθυρα, κάποιοι ,  ένα στολίδι  να το κλείσουνε.  Το κέντρο υγείας.   

Με την προσπάθεια της δημοτικής Αρχής αλλά και των κατοίκων 

και των συλλόγων και των φορέων,  αυτή την στιγμή όχι  μόνο δεν 

έκλεισε το κέντρο υγείας της πόλης αλλά θα πρέπει να σας πω ότι  

λειτουργεί  με πολύ, με πολλές περισσότερες ειδικότητες  από ότι  ήτανε 

πριν από δυο μήνες.  Καινο ύργιες ειδικότητες.  Δηλαδή, λειτουργεί  

100% το μικροβιολογικό,  έχουνε μπει και άλλοι παιδίατροι,  έχει  μπει  

οδοντίατρος.   

Και όλα αυτά τα λέω γιατί  σήμερα με φωνάξανε στο κέντρο 

υγείας για να μου ανακοινώσουνε τις  καινούργιες ειδικότητες που 

πήγαν στο κέντρο υγείας.  Αυτό είναι  μια επιτυχία,  όχι  του δήμαρχου,  

ούτε της δημοτικής Αρχής.  Είναι μια επιτυχία όλων, που όλοι μαζί  

προσπαθήσαμε και  επειδή μέσα στην αίθουσα αυτή υπήρχανε άτομα 

που βρεθήκαμε στο κέντρο υγείας,  να το προστατέψουμε για να το 

κρατήσουμε αναμμένο το φως του και να υπάρξει μια πορεία  

λειτουργίας,  έτσι όπως αρμόζει  σε ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου.  

Είμαστε στην αρχή. Δεν πάει  να πει  ότι  έχει  φτάσει στα επίπεδα 

τα οποία θέλουμε και στα επίπεδα τα οποία επιτρέπουν να αναπτυχθεί  

οι  κτιριακές του εγκαταστάσεις.  Γιατί  όλοι ξέρουμε ότι  οι  κτιριακές 

εγκαταστάσεις του κέντρου υγείας του δήμου Περιστερίου είναι αν όχι  

οι  καλύτερες που υπάρχουν σε κέντρο υγείας αστικού τύπου στην 

Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον μια από τις  καλύτερες.   

Μια άλλη διεκδίκηση,  που μαζί την δώσαμε… Λαμίας.  Το 

μεγάλο θέμα της  πόλης.  Κάναμε και κινητοποιήσεις.  Κάναμε και 

συγκεντρώσεις.  Δεκάδες δικαστήρια.  Μάχες.  Πολύ σοβαρό θέμα για 

την πόλη.   

Βρεθήκαμε μαζί,  κύριοι  συνάδελφοι,  με κάποιους από σας στους 

δρόμους,  για να βροντοφωνάξουμ ε και εμείς  ότι  είναι άδικο,  σκληρά 

άδικο,  αυτό που έγινε με τους σχολικούς αστυνόμους.  Με τους  

σχολικούς φύλακες .  Με τους δημοτικούς αστυνόμους.   

Το διεκδικήσαμε,  το παλέψαμε. Κάναμε,  είμαστε ο μοναδικός 

δήμος στην Ελλάδα, το έχω ξαναπεί και να μην το ξεχ νάει κανείς ,  

κανείς  να μην το ξεχνάει,  ο  μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που κάναμε 
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την κίνηση ματ για τους σχολικούς φύλακες.  Μην το ξεχνάει κανείς .  

Μόνο στον δήμο Περιστερίου έγινε αυτό.   

Και αυτή την στιγμή 78 άνθρωποι παίρνουνε μεροκάματο και  

είναι στην δουλειά τους.  Μόνο στον δήμο Περιστερίου.  Που μαζί με 

τον θυμό και την οργή που έχουμε για τους δημοτικούς αστυνόμους,  

δεν προστέθηκε,  δεν προστέθηκε,  δεν προστέθηκε,  δεν προστέθηκε 

θυμός και οργή για τους σχολικούς φύλακες.  Κάτι που με 

προνοητικότητα, με μεθοδικότητα…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με προνοητικότητα και μεθοδικότητα η δημοτική Αρχή το σήκωσε 

πριν από δυο -  δυόμισι χρόνια.  Τότε κανείς  δεν το πίστευε.  Έναν -  έναν 

τους παίρναμε και τους λέγαμε ότι  για το καλό σου είναι αλλά 

φοβόντουσαν. Και τέλος πάντων,  αυτή την στιγμή, πάλι ξαναλέω, 

είμαστε ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που κάναμε αυτή την κίνηση 

και σωθήκαν αυτοί  οι  άνθρωποι.   

Δεκάδες δήμοι,  για δεκάδες δήμοι ήρθανε να μας πούνε τον 

τρόπο που, δυστυχώς, οι  περισσότεροι,  εκτός από έναν -  δυο, δεν  

προφτάσανε πλέον να κάνουν αυτή την διαδικασία.   

Τα έργα, παιδιά.  Τα έργα γίνονται  στην πόλη. Είναι,  κάποιος 

σηκώνει το ανάστημα του.  Δηλαδή, δεν το σηκώνει ο  Παχατουρίδης.  

Το σηκώνει η πόλη. Είναι απόσταγμα διεκδίκησης.  Θέλω, λοιπόν,  να 

πω ότι  η πόλη σίγουρα καταγράφει την δικιά της πορεία.   

Όπως είπα και στον προϋπολογισμό, με λόγια δεν καλυτερεύει 

κανείς  την ε ικόνα της πόλης.  Ούτε την καλυτερεύει,  ούτε την 

συσκοτίζει .  Με πράξεις και με συμπεριφορές είναι αυτό που αλλάζει  

την εικόνα της πόλης και καλυτερεύει την  καθημερινότητα των 

πολιτών.   

Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 

ανεξαιρέτως σήμερα, που συμμετείχανε και μιλήσανε και  

τοποθετηθήκανε για τα θέματα Παιδείας.   

Εγώ έχω καταγράψει όλες τ ις  προτάσεις και τις  σκέψεις.  Όπως 

είπαμε,  μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάποια.  Αλλά έχουμε την 

ικανότητα, όταν θέλουμε,  να συνεννοηθούμε και να βρεθούμε κάπου.  
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Για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω έναν -  έναν τους  

αρχηγούς των παρατάξεων. Έχουμε καταγράψει τις  θέσεις αλλά και  

των φορέων, και πιστεύουμε στις  δύσκολες εποχές,  στους δύσκολους 

καιρούς,  σε μια πατρίδα,  πάλι το ξαναλέω, που την χρεωκοπήσανε,  

εμείς  τουλάχιστον,  οι  άνθρωποι των κοινωνιών,  θα πρέπει να σταθούμε 

όρθιοι  και εμείς  που εκπροσωπούμε ένα κομμάτι  της τοπικής 

κοινωνίας,  δυο φορές θα πρέπε ι να σταθούμε όρθιοι ,  για να φανούμε 

χρήσιμοι στον συμπολίτη,  στον οικογενειάρχη, που όπως είπα 

προηγουμένως, η μνημονιακή ασφυξία τον έχει  πνίξει .  Σας ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αρβανίτη,  έχετε καταλήξει ;   

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Ναι,  έχουμε.  Επειδή δεν υπάρχει άλλο σχέδιο ψηφίσματος,  παρακαλώ 

να μπει σε ψηφοφορία το σχέδιο που έχω καταθέσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) πρόταση… να κλείσουνε τα 

σχολεία,  λόγω της προβληματικής…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστηκε η πρόταση. Εδώ ήταν ο αντιδήμαρχος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Να την βάλετε…  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Συγγνώμη, συγγνώμη, είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Κύριε 

πρόεδρε,  επειδή είναι,  επειδή,  πρόεδρε,  επειδή πρέπει,  μιλάω… με 

διακόπτεις ,  ρε παιδί  μου.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) φεύγετε,  έρχεστε,  αλά κάρτ.  Κύριε 

Αρβανίτη.  Ο κύριος Αρβανίτης μιλάει .   

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Λοιπόν,  πρέπει να παρθεί μια απόφαση για να κοινοποιηθεί  στους  

διευθυντές εκπαίδευσης.  Επειδή δεν  υπάρχει άλλο σχέδιο,  αυτό που 

κατέθεσα σας παρακαλώ να μπει σε ψηφοφορία.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε,  εγώ περίμενα μια ομόφωνα απόφαση,  να συνεννοηθείτε.  

Προφανώς δεν υπάρχει.  Αυτό μου λέτε;  Γιατί  βλέπω χέρια… δεν 

υπάρχει ομόφωνη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε,  κύριε.  Περιμένετε.  Μιλάω.  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Απόφαση ή ψήφισμα;  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Προσέχτε να δείτε .  Είναι μια γνωμοδότηση, λέει  το έγγραφο. Λοιπόν,  

αυτή την στιγμή, μετά από συνεδρίαση, μια απόφαση. Μια απόφαση.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι ,  εγώ το ξέρω ότι  είναι απόφαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Να την διατυπώσει  ο πρόεδρος για να την ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι ,  θα κάτσετε δυο λεπτά, να συνεννοηθούμε; Γιατί  σας βλέπω 

όρθιους.  Δεν γίνεται.  Κάντε δυο λεπτά ησυχία.  Μην χαλάσουμε 

τώρα… κύριε Αρβανίτη,  πέστε ακριβώς την πρόταση σας,  ότι  είναι 

απόφαση, τι  περιλαμβάνει…  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Έχω καταθέσει,  έχω καταθέσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) πληροφορία… ζήτημα, θα 

ψηφιστεί .  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Έχω καταθέσει μια  πρόταση για ψήφισμα. Που αφορά το έγγραφο του 

υπουργείου Παιδείας,  σχετικά με το θέμα των συγχωνεύσεων. Οπό τε,  

αν θέλετε,  διαβάστε το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγγνώμη, μας το διαβάσατε πριν.  Όπως το διαβάσατε…  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Ναι,  αυτό είναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να παρθεί η απόφαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Να μην αποδεχθούμε καμία συγχώνευση.  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Ναι,  μωρέ.  Τυπικά διαδικασία.  Να ι,  ναι.   

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση τώρα που έχουμε κλείσει  δεν μπορείτε να κάνετε.   

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) είναι επί  της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο, θέτετε διαδικαστικό; Σας βοηθάω…  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Ο κύριος Χρονόπουλος έκανε μια πρόταση. Αυτή θα μπει σε 

ψηφοφορία;  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Ας ψηφίσουμε πρώτα, κύριε Πουλιάση, ας τελειώσουμε και μετά 

συζητάμε την πρόταση του κυρίου Χρονόπουλου.  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Ναι,  αλλά όταν είπα εγώ να μπει δεύτερο θέμα, μου είπε ο πρόεδρος 

ότι  δεν γίνεται.  Είναι δυο,  ε ίναι δυο,  πρόεδρε,  επί  της διαδικασίας,  σε 

παρακαλώ. Πρόεδρε.  Είναι δυο διαφορετικά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το καταλάβαμε.   

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:  

Να μπει πρόταση… η δική μου… και στην συνέχεια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το καταλάβαμε.  Το θέμα  είναι  να το καταλάβετε και εσείς .  Όχι εσείς ,  

προσωπικά. Κύριοι ,  για να συνεννοηθούμε,  γιατί  έχετε την γρηγοράδα 

να απαντήσετε πριν καταλάβετε.  Υπάρχει η απόφαση, που επί της 

ουσίας νομίζω ότι  συμφωνήσατε.  Τώρα, αν υπάρχει κάτι  άλλο, να μου 

το πείτε.  Και βάζει  και ένα θέμα, σαν ψήφισμα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Συγγνώμη, κύριε  πρόεδρε,  συγγνώμη. Αυτό είναι,  πρέπει να 

απαντήσουμε στο υπουργείο.  Όλα τα άλλα είναι δικές μας κουβέντες.  

Εδώ πέρα ο αντιδήμαρχος λέει ,  ρε παιδιά,  πρέπει να απαντήσουμε στο 

υπουργείο.  Το υπουργείο  ρωτάει το Δημοτικό Συμβούλιο ποια είναι  η 

θέση του για τις  συγχωνεύσεις… όλοι να γίνει  αυτό.  Αυτό δεν λέτε,  

κύριε;  Λοιπόν,  βάλτε το σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό θα μπει,  αυτό θα μπει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι στις  συγχωνεύσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ε ίναι ομόφωνα κατ’ αρχήν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Βάλ’ το σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  μπορεί να είναι ομόφωνη. Να μην μπαίνουμε,  να 

ταλαιπωρούμαστε.  Ομόφωνα; Οπότε μπαίνουμε σε ονομαστική 

ψηφοφορία.   

 Σύμφωνα, λοιπόν,  με όπως έχει  καταθέσει ο κύριος Αρβανίτης 

της απόφαση την οποία και διάβασε στην αρχή της ομιλίας του,  ο 

κύριος Μπέτσης,  ναι.  Η κυρία Ευσταθιάδου, ναι.  Η κυρία Τσιώτα; 

Ναι.  Ο κύριος Λύκος,  ναι.  Η κυρία Κορόγιαννη, ναι.  Ο κύριος  

Ζορπίδης,  ναι.  Ο κύριος Κακλαμάνος,  ναι.  Ο κύριος Μιχαλόπουλος,  

ναι.  Ο κύριος Κασουρίδης,  ναι .  Ο κύριος Παπαδόπουλος Βασίλης,  ναι.  

Γιατί  έχουμε και τον Στέφανο εκεί .  Η κυρία Παντελιού,  ναι.  Ο κύριος  

Αυγουστίδης,  ναι.  Ο κύριος Αρβανίτης,  ναι.  Ο κύριος Καλλιάφας,  ναι.  

Ο κύριος Θεοδωράκος,  ναι.  Ο κύριος Χρονόπουλος,  ναι.  Ο κύριος 

Δάβος,  ναι.  Ο κύριος  Μουκουβίνας,  ναι.  Ο κύριος  Πλέστης,  ναι.  Ο 

κύριος Κελάφας,  ναι.  Ο κύριος Δημητρίου,  ναι.  Ο κύριος 

Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο κύριος Πουλιάσης; Ναι.  Η κυρία Κολοβού,  

αποχή. Ο κύριος Τημπλαλέξης αποχή.  Η Γραμματέας ναι.   

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:  

Απέχουμε βάσει της ομιλίας  μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο πρόεδρος ναι.  Με 25 θετικές ψήφους και δυο αποχές το θέμα 

ψηφίζεται όπως έχει  τεθεί  από τον αντιδήμαρχο Παιδείας.   
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 Την μη αποδοχή καμιάς νέας συγχώνευσης υποβιβασμού και  

κατάργησης οποιασδήποτε σχολικής μονάδας στο Δήμο μας.   

 Η οριακή  κατάσταση που επικρατεί  στην παιδεία,  δεν επιτρέπει  

καμία επιπλέον μεταβολή, χωρίς πλέον να δημιουργηθούν σοβαρά 

προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι 3  

συγχωνεύσεις και οι  13 υποβιβασμοί  στην Α’θμια Εκπαίδευση, καθώς 

και οι  8 συγχωνεύσεις στην Β΄θμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 

2011-2012, έκλεισαν αυτό τον κύκλο.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου και οι  εκπαιδευτικοί φορείς  

(δάσκαλοι,  καθηγητές,  γονείς)  θα συνεχίσουν να δίνουν καθημερινή 

μάχη για την αναβάθμιση της παιδείας,  για δωρεάν Δημόσιο Σχολείο,  

σε μια σύγχρονη Κοινωνία που θα δίνει  ίσες ευκαιρίες στα παιδιά μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ήθελα λίγο να το διατυπώσετε.  Διατυπώστε λίγο,  γιατί  αυτό είναι 

ένα ψήφισμα που πρέπει πρώτα να περάσει,  αν θα το βάλετε σε 

ψήφισμα…  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι ψήφισμα. Είναι απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να γ ίνει  

πρόταση σε συνεργασία με τους φορείς,  μια μέρα κλείσιμο των 

σχολείων. Αυτή είναι η πρόταση μου, την είπα και στην εισήγηση μου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, παρακαλώ, ο κύριος Αρβανίτης έχει  εισάγει  κάποιο θέμα.  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:  

Ναι,  στην πρόταση του κυρίου Χρονόπουλου. Το σχολείο μπορεί να 

κλείσει ,  τα σχολεία μπορούν να κλείσουνε μόνο σε δυο περιπτώσεις.  

Θεομηνίας και τα λοιπά και κάποια λοιμώδη, κάποιες άλλες  επιδημίες.  

Σε κανένα άλλο,  γ ια κανένα άλλο λόγο δεν  μπορεί  να κλείσει .  Βάσει 

του νόμου του Καλλικράτη. Εντάξει;  Οποιαδήποτε απόφαση και αν  

πάρουμε εδώ πέρα δεν θα είναι νόμιμη. Δεν μπορούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  :  

Κύριε Αρβανίτη,  είναι πολιτική απόφαση…  

 

(Διάλογοι )  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θεωρώ ότι  μετά την τοποθέτηση του αντιδημάρχου δεν  

υπάρχει κάποιο άλλο θέμα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λήγει  η 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.  Και καλή επιτυχία στην 

Εθνική.  

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 

 

ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
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