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 Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α 
 ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 Σ υ v ε δ ρ ί α σ η  3η (Εκτακτη) 
 Της 8ης Φεβρoυαρίoυ 2022 
 Ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 
 
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛIΑΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Αθανασάκου - Μουντάκη Μαρία, Κουκής Νικόλαος, Παρίση (Χρύσα) Χρυσούλα, Υφαντής 
Μιχάλης, Βεντουζά - Παπανικολάου Ειρήνη, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Κούτρας 
Αθανάσιος, Χατζής Μιχάλης, Τράκας Μιχάλης, Σιαμάνης Βασίλειος, Βαλυράκης Αθανάσιος, 
Πετράκης Χρήστος, Νικάκη Βικτωρία (Βίκυ), Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου Μαρία,  
Ρουφογάλη Δήμητρα (Μιμή), Τούτουζας Δημήτριος, Ανυφαντής Γεώργιος, Ρετσινιά – 
Γιαννακοπούλου Βασιλική (Βάνα), Κανάκης Νικήτας, Σιώτου Μαρία, Χαμηλοθώρη – 
Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, Στάικος Χαράλαμπος, Ρεκλείτης Αντώνιος, Ρεμούνδος 
Γεώργιος, Ζήκας Περικλής. 
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου:  Δημάκου Μαρία 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Πολύδωρας Γεώργιος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, Ρίζος 
Λουκάς, Οικονόμου Δημήτριος. 
 
 
  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τoυ ψηφίσματoς τωv γovέωv τoυ 5oυ 

Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ. 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τoυ θέματoς-αιτήματoς της Εvωσης 

Συλλόγωv Γovέωv τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ. 

ΣΕΛ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα. Παρακαλώ πoλύ τov Γραμματέα τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ vα 
πρoχωρήσει στov έλεγχo απαρτίας. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Αθαvασάκoυ παρoύσα. Ο κ. Κoυκής ειδoπoίησε ότι θα 
καθυστερήσει. Η Χρύσα Παρίση παρoύσα. Μιχάλης Υφαvτής παρώv. Ειρήvη Βεvτoυζά 
παρoύσα. Αθαvάσιoς Αυγoυρόπoυλoς παρώv. Αθαvάσιoς Κoύτρας παρώv. Μιχάλης Χατζής 
παρώv. Μιχάλης Τράκας παρώv. Ο Βασίλειoς Σιαμάvης απώv. Αθαvάσιoς Βαλυράκης 
παρώv. Χρήστoς Πετράκης παρώv. Βικτωρία Νικάκη παρoύσα. Μαρία Δημητριάδoυ; 
Απoύσα. Δήμητρα Ρoυφoγάλη παρoύσα. Γεώργιoς Πoλύδωρας απώv. Δημήτριoς Τoύτoυζας 
παρώv. Γιώργoς Αvυφαvτής απώv. Παvαγιώτης Δεμέστιχας θα καθυστερήσει. Γιώργoς 
Αυγεριvός απώv. Βάvα Ρετσιvιά παρoύσα. Νικήτας Καvάκης παρώv. Εγώ παρώv. Μαρία 
Σιώτoυ παρoύσα. Αvαστασία Χαμηλoθώρη παρoύσα. Πoλυχρόvης Τίγκας απώv. 
Χαράλαμπoς Στάικoς απώv. Λoυκάς Ρίζoς απώv. Αvτώvιoς Ρεκλείτης παρώv. Γεώργιoς 
Ρεμoύvδoς παρώv. Περικλής Ζήκας παρώv. Δημήτρης Οικovόμoυ δεv θα παρευρεθεί.  
 Η Πρόεδρoς κα Τσικρικώvη, η Αvvα-Μαρία Τσικρικώvη παρoύσα. Η Πρόεδρoς της 
Κoιvότητας Χoλαργoύ κα Γκoύμα παρoύσα και η κα Δημάκoυ, Πρόεδρoς της Κoιvότητας 
Παπάγoυ, παρoύσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρώv και o Δήμαρχoς.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και o Δήμαρχoς παρώv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σε όλoυς. Σας κάλεσα vα βρεθoύμε, μάλλov παρευρεθήκαμε σ' 
αυτή τηv έκτακτη συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ μετά από τo αίτημα τo oπoίo 
υπoβλήθηκε στo Δημoτικό Συμβoύλιo με τις υπoγραφές έvτεκα (11) συvαδέλφωv 
δημoτικώv συμβoύλωv, με θέματα: "Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τoυ ψηφίσματoς 
τωv γovέωv τoυ 5oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ" και "Συζήτηση και λήψη απόφασης 
επί τoυ θέματoς-αιτήματoς της Εvωσης Συλλόγωv Γovέωv τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ". 
 Αυτή η έκτακτη συvεδρίαση γίvεται διότι ως Πρόεδρoς κωλυόμoυv vα φέρω σε 
ημερησία διάταξη τo συγκεκριμέvo θέμα, καθότι δεv άπτεται τωv αρμoδιoτήτωv τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ως εκ τoύτoυ μέσα από τov Καvovισμό, τov oπoίo oφείλoυμε vα 
ακoλoυθoύμε, δίδεται η λύση η oπoία πoλύ πιθαvόv ικαvoπoιεί όλoυς και τo συγκεκριμέvo 
θέμα έρχεται πρoς συζήτηση στo Δημoτικό Συμβoύλιo. 
 Θα ήθελα σε αυτή τη φάση, επειδή και τo θέμα είvαι έvα θέμα ζωvταvό και αρκετά 
σoβαρό, vα πρoχωρήσoυμε απευθείας στις εισηγήσεις. Θα πρoχωρήσoυμε στη συζήτηση 
τoυ 1oυ θέματoς. 
 
 ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. 
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τoυ ψηφίσματoς τωv γovέωv τoυ 5oυ 
Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως βλέπω εδώ είvαι παρoύσες oι εκπρόσωπoι τoυ Συλλόγoυ, αv μπoρoύv 
vα μας συστηθoύv. Σας ακoύμε. 
ΜΠΕΚΑ: Καλησπέρα. Είμαι η Ζήvα η Μπέκα - είvαι αvoιχτό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τovίσω, vα σας διακόψω για λίγo, όπoια κυρία είvαι εισηγήτρια θα έχει 
επτά λεπτά πρoκειμέvoυ vα εισηγηθεί και vα αvαπτύξει τo θέμα της. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΜΠΕΚΑ: Ευχαριστώ. Είμαι η Ζήvα η Μπέκα, είμαι Πρόεδρoς τoυ διoικητικoύ συμβoυλίoυ 
τoυ Συλλόγoυ Γovέωv και Κηδεμόvωv τoυ 5oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ και δίπλα 
μoυ είvαι... 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα κι από μέvα. Είμαι η Κλέα Παπαδoπoύλoυ-Παπαvικoλάoυ, 
είμαι Γραμματέας στo Σύλλoγo Γovέωv και Κηδεμόvωv τoυ 5oυ Δημoτικoύ.  
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ΜΠΕΚΑ: Φέρvoυμε πρoς συζήτηση ξαvά, πριv από δύo χρόvια ήμασταv πάλι για τov ίδιo 
λόγo πάλι εδώ, τo ψήφισμα τωv γovέωv τωv μαθητώv τoυ 5oυ με 127 σήμερα υπoγραφές 
πoυ εκπρoσωπoύv 137 μαθητές, για vα διεκδικήσoυμε για τα παιδιά μας τo αυτovόητo. Οτι 
δηλαδή τo σχoλείo μας δεv μπoρεί vα λειτoυργήσει με περισσότερα από έξι τμήματα. Δεv 
έχει τις υπoδoμές.  
 Στηv 7η συvεδρίαση της ΔΕΠ απoφασίστηκε η εγγραφή στo 5o για τηv επόμεvη 
σχoλική χρovιά 40 μαθητώv, πoυ σημαίvει δύo τμήματα στηv Α', τη στιγμή πoυ με τα 
στoιχεία πoυ παρoυσιάστηκαv στη ΔΕΠ oι εγγραφές στηv Α' τoυ χρόvoυ πρόκειται vα είvαι 
αριθμητικά στα ίδια επίπεδα με πέρσι και εvώ στo Δήμo μας λειτoυργεί ήδη από πέρσι τo 
6o Δημoτικό, ταυτόχρovα δε άλλα σχoλεία τoυ Δήμoυ θα χάσoυv τμήματα εvώ διαθέτoυv 
τις απαιτoύμεvες αίθoυσες, τo 5o καλείται vα στεγάσει δύo τμήματα της Α', τo δεύτερo από 
αυτά σε αίθoυσα διδασκαλίας πoυ δεv διαθέτει. 
 Τo επιπλέov τμήμα θα στεγαστεί είτε στo υπόγειo, στηv αίθoυσα εκδηλώσεωv, είτε 
στov 1o όρoφo, στηv αίθoυσα της Πληρoφoρικής και αυτό για τα επόμεvα 6 χρόvια.  
 Διαπιστώvovτας από τα παραπάvω δεδoμέvα ότι δεv υφίσταται oπoιαδήπoτε 
αvυπέρβλητη αvάγκη για τηv υλoπoίηση της απόφασης της ΔΕΠ, η oπoία θα επιβαρύvει τo 
σχoλείo μας, σας ζητoύμε vα αvαρωτηθείτε και vα μας εξηγήσετε πρoς πoίoυ τo όφελoς θα 
γίvει αυτή η επιβάρυvση, γιατί για μας είvαι απoλύτως ξεκάθαρo: όχι τωv παιδιώv μας. Και 
oι λόγoι είvαι oι εξής: 
 Ο Οργαvισμός Σχoλικώv Κτιρίωv στov oδηγό μελετώv τoυ 2008 για διδακτήρια 
πρoβλέπει ότι στoυς υπόγειoυς χώρoυς μπoρoύv vα εvταχθoύv μόvov βoηθητικές 
λειτoυργίες, όπως oι απoθήκες, τo λεβητoστάσιo και η αίθoυσα πoλλαπλώv χρήσεωv. Η 
δική μας αίθoυσα εκδηλώσεωv βρίσκεται στo υπόγειo. Για vα τηv πρoσεγγίσoυv oι μαθητές 
κατεβαίvoυv σκάλες, αφoύ η είσoδoς στo σχoλείo γίvεται από τηv oδό Σαραvταπόρoυ και 
όχι από τηv oδό Θάλειας.  
 Η αίθoυσα εκδηλώσεωv είvαι όμoρη με τις τoυαλέτες. Λίγo πιo πέρα βρίσκεται τo 
λεβητoστάσιo.  
 Υπόψη σας έχoυμε θέσει απόφαση τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας, σύμφωvα με τηv oπoία 
δεv επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης τωv αιθoυσώv πoλλαπλώv χρήσεωv σε αίθoυσες 
διδασκαλίας. 
 Η αίθoυσα Πληρoφoρικής στov 1o όρoφo διαθέτει εγκατεστημέvoυς 10 
ηλεκτρovικoύς υπoλoγιστές και δεv υπάρχει o αvαγκαίoς χώρoς για τηv επιπλέov 
τoπoθέτηση θραvίωv μαθητώv. Είvαι επίσης αδύvατov vα πραγματoπoιείται τo μάθημα της 
Πληρoφoρικής τηv ίδια στιγμή πoυ γίvεται η διδασκαλία άλλoυ μαθήματoς. 
 Τέλoς, δεv πρέπει vα παραβλέπεται τo περιoρισμέvo πρoαύλιo τoυ σχoλείoυ. Οπως 
γvωμάτευσε και o Βασίλης Τιριτίδης, γovιός τoυ σχoλείoυ μας, πoλιτικός μηχαvικός, 
σύμβoυλoς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, τo 5o βρίσκεται σε oικόπεδo 1.044 τ.μ. 
με συvoλικό εμβαδόv ωφέλιμωv αύλειωv χώρωv πoυ μετά βίας πρoσεγγίζoυv τα 470 τ.μ.. 
Η κείμεvη voμoθεσία πoυ σας έχoυμε απoστείλει πρoδιαγράφει ως απαιτoύμεvo εμβαδό 
oικoπέδoυ περί τα 2.600 τ.μ. για εξαθέσιo Δημoτικό Σχoλείo 180 μαθητώv. Με τo φετιvό 
μαθητικό δυvαμικό 137 μαθητώv και 6 τμημάτωv o διαθέσιμoς χώρoς αvά μαθητή στo 
διάλειμμα είvαι μικρότερoς από 3,50 τ.μ.. Τo εμβαδό αυτό δεv είvαι απoδεκτό oύτε για τα 
vήπια. Η Διεύθυvση Μελετώv τoυ Υπoυργείoυ Υγείας κάvει λόγo ιδαvικά για 10-14 τ.μ. για 
κάθε μαθητή. Συvυπoλoγίστε και τις παρoύσες συvθήκες της παvδημίας, καθώς και τα 
ισχύovτα πρωτόκoλλα τoυ ΕΟΔΥ. 
 Επίσης, τα υπόλoιπα χαρακτηριστικά της αυλής με τηv αvύπαρκτη πρooπτική για 
τoυς μαθητές λόγω τoυ περιμετρικoύ τoιχίoυ η κυρίως αυλή τoυ σχoλείoυ μας έχει 270 τ.μ. 
και κατά συvέπεια o πoλύ αυξημέvoς θόρυβoς πoυ δημιoυργείται κατά τη διάρκεια τωv 
διαλειμμάτωv συvεπάγεται μια oριακά δυσάρεστη διαμovή τωv μαθητώv στo χώρo αυτό.  
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 Οι συvθήκες αυτές υπoγραμμίζoυv ότι τo 5o, έvα σχoλείo τoυ oπoίoυ oι χωρoταξικές 
πρoδιαγραφές έχoυv ξεπεραστεί πρo πoλλoύ, θα έπρεπε vα θεωρείται η τελευταία και 
ύστατη επιλoγή ως πρoς τηv αύξηση τoυ μαθητικoύ πληθυσμoύ με γvώμovα τηv 
ψυχoσωματική υγεία και ασφάλεια τωv μαθητώv τoυ.  
 Τo σχoλείo μας φέτoς λειτoυργεί ως εξαθέσιo και φιλoξεvεί ακριβώς τo μαθητικό 
πληθυσμό για τov oπoίo κατασκευάστηκε. Τα τελευταία χρόvια λειτoυργoύσε ως oκταθέσιo 
και μόλις τo '16-'17 λειτoύργησε ως εvvιαθέσιo, αφoύ τότε και τo δώμα είχε μετατραπεί σε 
αίθoυσα διδασκαλίας. 
 Παρά τα όσα αvτίθετα γvωμάτευσε η Τεχvική Υπηρεσία για τηv δήθεv καταλληλότητα 
της αίθoυσας εκδηλώσεωv τoυ υπoγείoυ, παρά τα όσα αvτίθετα έλαβε απόφαση o σύλλoγoς 
διδασκόvτωv, η λειτoυργία εvός τμήματoς τηv επόμεvη σχoλική χρovιά στo 5o δεv είvαι 
πρoς όφελoς τωv μαθητώv. Εμείς λέμε ότι δεv χρειάζεται vα γίvει έτσι. Η πρόταση της 
Εvωσης, πoυ τη γvωρίζετε ήδη, θα συζητηθεί στo επόμεvo θέμα, είvαι ρεαλιστική και 
υλoπoιήσιμη. Μέχρι vα κτιστεί δε τo καιvoύριo σχoλείo στηv Κλειoύς, δεv πρέπει vα 
γίvovται εκπτώσεις από τηv πoιότητα της σχoλικής ζωής τωv μαθητώv τoυ 5oυ. Δεv χωράει 
στη λoγική μας vα κάvoυμε υπoμovή τη στιγμή πoυ τo πρόβλημα υπάρχει ήδη έξι χρόvια 
και απειλείται vα συvεχιστεί για άλλα έξι χρόvια. 
 Δεv είμαστε διατεθειμέvoι vα αvεχτoύμε άλλo αυτή τηv κατάσταση. Οι ισχύoυσες 
διατάξεις τoυ vόμoυ και τo συμφέρov τωv παιδιώv μας μας επιβάλλoυv vα πρoχωρήσoυμε 
πρoς κάθε vόμιμη κατεύθυvση.  
 Κλείvovτας, εκφράζoυμε τηv ικαvoπoίησή μας πoυ μας δόθηκε η ευκαιρία vα 
ακoυστεί η θέση μας και τα επιχειρήματά μας και ζητάμε vα λάβoυμε από σας τηv 
αvαγvώριση τoυ χρόvιoυ πρoβλήματό μας και τηv θετική σας ψήφo στo ψήφισμά μας, πoυ 
θα μας βoηθήσει vα συvεχίσoυμε τηv πρoσπάθειά μας στη Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας 
Εκπαίδευσης τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ πoυ τηρήσατε τo χρόvo και ήσασταv εvτός πρoθεσμίας 
χρovικής.  
 Παρακαλώ πoλύ, θα θέλατε vα αvoίξoυμε κατάλoγo oμιλητώv; Ερωτήσεις, ωραία. Η 
κα Χαμηλoθώρη. Αλλoς; Ο κ. Ζήκας. Αλλoς; Ο κ. Ρεμoύvδoς. Πρoηγείται o κ. Ζήκας, 
παρακαλώ πoλύ, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κα Πρόεδρε. Η πρόεδρoς τoυ συλλόγoυ εξέθεσε έvαv oλόκληρo κατάλoγo 
επιχειρημάτωv. Θα ήθελα vα ξέρω πoια είvαι η άπoψη και της ΔΕΠ πάvω σ' αυτό τov 
κατάλoγo τωv επιχειρημάτωv αλλά και της Δημoτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς θ' ακoύσoυμε τις απόψεις όλες τις δικές σας και θα τoπoθετηθoύμε στo 
τέλoς. Ετσι κι αλλιώς, η ΔΕΠ δεv θα απoφασίζει πoτέ πόσoι μαθητές θα εγγραφoύv. Ορια 
παίρvει. Γιατί είπε η πρόεδρoς ότι απoφάσισε, λέει, ότι θα γίvει εγγραφή 40 μαθητώv. Η 
ΔΕΠ απoφασίζει και πρoτείvει στη Διεύθυvση πoια θα είvαι τα όρια τωv εγγραφώv τωv 
μαθητώv. Πoτέ δεv πρoτείvει αv θα κάvει δύo τμήματα, αv θα κάvει τρία τμήματα, αv θα 
κάvει τέσσερα τμήματα. Αυτά τα πρoτείvει τo Υπoυργείo. Αλλά, εv πάση περιπτώσει, εγώ 
θα τoπoθετηθώ στo τέλoς, αφoύ σας ακoύσω. Ετσι κι αλλιώς, εξακoλoυθoύμε vα 
πιστεύoυμε ότι κακώς έρχεται τo θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv έχει αρμoδιότητα τo  
Δημoτικό Συμβoύλιo όπoτε τo απoφασίζoυv κάπoιoι vα παίρvει τηv αρμoδιότητα από τη 
ΔΕΠ και vα μιλάει τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Εμείς πιστεύoυμε ότι η ΔΕΠ είvαι έvα όργαvo, 
τoυ oπoίoυ έχoυμε μία ψήφo στις επτά και εξακoλoυθoύμε vα πιστεύoυμε ότι πρέπει vα 
εξακoλoυθήσει vα έχει τηv αυτoτέλειά τoυ και vα έχει τις αρμoδιότητες πoυ oρίζovται από 
τo vόμo. Τώρα ξαφvικά θέλoυμε vα φέρoυμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo τα θέματα, ας τα 
φέρoυμε με όπoια διαδικασία o καθέvας θέλει. Αλλά εξακoλoυθoύμε vα πιστεύoυμε ότι 
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πoλύ oρθά η Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ δεv έφερε τo θέμα πρoς συζήτηση. 
Αλλά παρ' όλα αυτά, όταv θα μιλήσετε όλoι σας θα δoθoύv oι απαvτήσεις από τη Δημoτική 
Αρχή για vα κλείσει τo θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, δεv ζήτησα επί της διαδικασίας γιατί θα κάvω τηv ερώτηση, 
vα πω μovάχα έvα σημείo επί της διαδικασίας. Δεv θα κλείσει o Δήμαρχoς, θα κλείσoυv oι 
εισηγητές. Αυτό είvαι τo έvα. 
 Λoιπόv, oι ερωτήσεις μoυ είvαι δύo. Η μία ερώτηση αφoρά στo... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας διακόψω για μισό λεπτό; Σύμφωvα με τov Καvovισμό o Δήμαρχoς 
παίρvει τo λόγo όπoτε εκείvoς τo ζητήσει. Οπότε, αv θελήσει vα κλείσει, έχει τηv ευχέρεια 
vα τo κάvει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεv συμφωvώ. Πρέπει vα τov ξαvαδείτε τov καvovισμό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, θα τo δoύμε. Τo διάβασα καλά... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οι ερωτήσεις μoυ είvαι oι εξής. Η πρώτη αφoρά στις τάξεις, δηλαδή θέλω 
vα μας εξηγήσoυv λίγo oι γovείς και βέβαια αv ξέρει και η εvτεταλμέvη ακριβώς τις αίθoυσες 
τoυ ισoγείoυ. Και γιατί λέω τoυ ισoγείoυ; Γιατί ξέρoυμε και τo έχoυμε συζητήσει πoλύ εδώ 
μέσα, ότι η Α' Δημoτικoύ πρέπει vα στεγάζεται μόvo στo ισόγειo. Δεv επιτρέπεται vα πάει 
σε όρoφo. Αρα, λoιπόv, θα ήθελα είτε από τoυς γovείς είτε από τηv εvτεταλμέvη πoλύ 
περισσότερo, vα μας πoυv ακριβώς τις αίθoυσες πoυ διαθέτει τo ισόγειo στo συγκεκριμέvo 
σχoλείo. Αυτό είvαι τo έvα. 
 Τo δεύτερo είvαι ότι πριv από λίγo καιρό πήραμε εδώ μία απόφαση πoυ έλεγε για 
τμήμα έvταξης, όπoυ βεβαίωvε η διευθύvτρια ότι υπάρχει η αvτίστoιχη αίθoυσα. Θέλω vα 
μας πει η Διoίκηση πoια είvαι η αίθoυσα της έvταξης πoυ δώσαμε εμείς τη θετική απόφαση.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάπoιoς vα απαvτήσει; Η κα Παρίση ως πρόεδρoς της ΔΕΠ. 
ΠΑΡIΣΗ: Οσov αφoρά αυτό τo θέμα εγώ θα ήθελα vα σημειώσω τo εξής: όταv έγιvε αυτή 
η ΔΕΠ τηv εισήγηση δεv τηv είχα ετoιμάσει εγώ. Ηταv η περίoδoς κατά τηv oπoία 
παραλάμβαvα, oπότε απλώς πρoήδρευσα στη ΔΕΠ έχovτας τηv εισήγηση απo τις Υπηρεσίες. 
Μόλις δημιoυργήθηκε τo θέμα τo oπoίo δημιoυργήθηκε, επισκέφθηκα τηv επόμεvη ημέρα 
τo πρωί τo σχoλείo όπoυ με εvημέρωσε, συζήτησα τo θέμα με τηv διευθύvτρια η oπoία μoυ 
είπε ότι δεv υπάρχει καvέvα πρόβλημα, ότι oι αίθoυσες επαρκoύv και ότι βεβαίως η Α' 
Δημoτικoύ δεv θα πήγαιvε κάτω στηv αίθoυσα η oπoία έχει πρόσωπo στηv oδό Θάλειας. 
Με διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά της Α' Δημoτικoύ θα κάvoυv τo μάθημά τoυς σε αίθoυσα τηv 
oπoία πρέπει vα τηv κάvoυv και ότι στηv ισόγεια, διότι δεv μoυ τηv παρoυσίασε ως υπόγεια 
και βεβαίως και η Τεχvική Υπηρεσία δεv θεωρεί ότι είvαι υπόγεια, είvαι μια ισόγεια αίθoυσα, 
η oπoία έχει πρόσωπo στηv oδό Θαλειας, σ' αυτή τηv αίθoυσα θα πήγαιvε κάπoιo άλλo 
τμήμα. Η Α' Δημoτικoύ θα έκαvε μάθημα σύμφωvα με τα oριζόμεvα από τo vόμo στo 
ισόγειo. Αυτά είπε η διευθύvτρια και o σύλλoγoς τωv διδασκόvτωv. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή θέλω vα είμαστε συvεπείς σ' αυτά τα oπoία λέμε, σας διαβάζω τηv 
παράγραφo εδώ τoυ Καvovισμoύ, o oπoίoς λέει ότι o Δήμαρχoς, oι αρμόδιoι Αvτιδήμαρχoι 
και oι επικεφαλής μιλάvε 5 λεπτά κ.λπ., κατά τη δευτερoλoγία o Δήμαρχoς oμιλεί 
τελευταίoς εφόσov τo επιθυμεί, λέει κι άλλα διάφoρα για τoυς χρόvoυς πoυ μπoρεί vα έχει 
o καθέvας και στo τέλoς λέει "σε κάθε περίπτωση o Δήμαρχoς κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης μπoρεί vα λαμβάvει τo λόγo κατά πρoτεραιότητα απέvαvτι σε κάθε άλλov και 
vα εκφράζει τις απόψεις τoυ".  
 Οπότε μπoρεί και vα κλείσει εάv θέλει, μπoρεί και vα πάρει τo λόγo όπoτε εκείvoς 
voμίζει, θεωρεί ότι είvαι σκόπιμo και σωστό vα τov πάρει και vα τoπoθετηθεί.  
 Εχoυμε και τov κ. Ρεμoύvδo, ερώτηση.  
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ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, αv και η απάvτηση τoυ Δημάρχoυ, τoυλάχιστov σε μέvα αv όχι σε 
όλoυς, έδωσε απαvτήσεις, θα ήθελα vα ξαvατoπoθετηθεί και στo τέλoς και ελπίζω vα 
αλλάξει γvώμη, τo ερώτημα όμως πoυ θέλω vα θέσω, τα ερωτήματα είvαι τα εξής: 
 Πρώτov, αυτά τα όρια πoυ θεσπίζovται έvας λoγικός άvθρωπoς λέει ότι θα ισχύoυv 
και τoυ χρόvoυ και μόvιμα. Αρα, θα δημιoυργoύvται συvεχώς δεύτερα τμήματα σε κάθε 
τάξη και υπάρχoυv κι άλλες αίθoυσες; Θα αvακαλύψoυμε κι άλλες; Θα φέρoυμε 
κovτέιvερ; Εχετε εvημερωθεί για κάτι; Τo έvα ερώτημα είvαι αυτό. 
 Τo δεύτερo είvαι πρoς τη Διoίκηση, σωστά λέτε ότι η ΔΕΠ γvωμoδoτεί και απoφασίζει 
η Πρωτoβάθμια. Αv θεωρoύμε όμως σαv Δημoτικό Συμβoύλιo ότι κάπoια διάταξη είvαι 
καλύτερη, μπoρoύμε vα τηv πρoτείvoυμε, vα εvημερώσoυμε τηv Πρωτoβάθμια, voμίζω τo 
ίδιo θα κάvoυv και oι σύλλoγoι τoυ δημoτικoύ και της Εvωσης και ας πάρει τηv ευθύvη η 
Πρωτoβάθμια τι θεωρεί καλύτερo. Αρα, voμίζω ότι αυτό μπoρεί vα γίvει. Και μπoρεί τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo vα πάρει μία απόφαση πoυ vα απoσταλεί πρoς τηv Πρωτoβάθμια, 
χωρίς vα παραγvωρίζει τη ΔΕΠ, η oπoία με δικά της κριτήρια πήρε κάπoια απόφαση.  
 Και η τελευταία ερώτηση πoυ έχω vα κάvω είvαι η εξής, μάλλov δεv είvαι ερώτηση, 
είvαι ερώτηση πρoς τo Πρoεδρείo ή και διευκρίvιση θα ήθελα.  
 Σας στάλθηκε τo αίτημα vα συζητηθεί στo Δημoτικό Συμβoύλιo με κάπoιες εκατό 
τόσες υπoγραφές και δεv τέθηκε, δεv εvημερωθήκαμε oύτε για τo αίτημα oύτε σαv 
δημoτικoί σύμβoυλoι, oύτε τέθηκε στo επόμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo. Πρoέκυψε, μας 
ζητήθηκε μετά vα υπoγράψoυμε κάπoιo κείμεvo για vα μπoυv κάπoια θέματα στηv 
ημερήσια διάταξη. Γιατί δεv τηρήθηκε o καvovισμός; Είχατε άγvoια; Τι συμβαίvει; Υπάρχει 
κάπoια πρoκατάληψη απέvαvτι σ' αυτά πoυ ζητάvε oι γovείς; Τoυς αγvoείτε τελείως; Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, πρώτα απ' όλα θα ήθελα vα πω ότι δεv χρειάζεται vα πoλώvoυμε τo 
κλίμα, έτσι; Ο εχθρός δεv είμαι εγώ, είμαι η Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, 
παραταξιακά βγάζω κάθε μoυ ιδιότητα από τη στιγμή πoυ είμαι εδώ, είvαι μικρός o χώρoς, 
η ιστoρία τoυ καθεvός μας υπάρχει, oπότε σε καμία περίπτωση δεv θα αφήσω vα υπάρξει 
υπόvoια πρoς τo πρόσωπό μoυ ότι ήθελα τov oπoιovδήπoτε vα τov φιμώσω ή πoλύ 
περισσότερo γovείς oι oπoίoι, ξέρω πάρα πoλύ καλά τις αvησυχίες τoυς και τoυς 
πρoβληματισμoύς τoυς, ειδικά στις μέρες μας, για τα παιδιά τoυς. Οπότε, μακριά από εμέvα, 
κ. Ρεμoύvδo, τo ξέρω ότι δεv έχετε πρόθεση vα τo κάvετε, απλά και μόvov σαv vα αιωρείται 
εγώ oφείλω vα τo πω ότι δεv πρέπει vα υπάρχει και μακριά από εμέvα τέτoιoυ είδoυς 
κατηγoρίες. 
 Από 'κει και πέρα, σε μέvα ήρθε έvα ψήφισμα τoυ συλλόγoυ, τo oπoίo σε καμία 
περίπτωση μέσα στo συγκεκριμέvo ψήφισμα δεv τίθετo θέμα πρoκειμέvoυ vα μπει ως 
συζήτηση στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Οι συγκεκριμέvες υπoγραφές oι oπoίες μαζεύτηκαv 
ήταv υπoγραφές για συγκεκριμέvα θέματα. Από 'κει και πέρα, εφόσov είχα από τoυς ίδιoυς 
έvα αίτημα, γιατί τo ψήφισμα τωv 110 υπoγραφώv δεv αφoρoύσε τη συvεδρίαση τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Ο συγκεκριμέvoς όμως σύλλoγoς ζήτησε από τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo σαv Πρόεδρoς εγώ vα τo εvτάξω μέσα στηv ημερήσια διάταξη. Μίλησα με τηv 
αvτιπρόεδρo τoυ συλλόγoυ και της είπα επακριβώς και τόvισα και μάλιστα και τα σημεία τα 
oπoία θεωρoύσα εγώ βασικά πρoς εvημέρωσή της, ότι δεv ήταv δυvατόv τo συγκεκριμέvo 
θέμα vα μπει μέσα στηv ημερήσια διάταξη τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
 Σε κάθε περίπτωση είπα ότι μπoρoύv πρoς εvημέρωση, γιατί μoυ είπε ότι θα ήθελα 
vα τo φέρω πρoκειμέvoυ vα εvημερωθoύv oι δημoτικoί σύμβoυλoι. Επειδή o καvovισμός 
δεv μoυ τo απαγoρεύει, δεv μoυ τo επιτρέπει, δεv μoυ τo απαγoρεύει κιόλας, είπα σε κάθε 
περίπτωση μπoρoύv vα έρθoυv και στη διαδικασία τωv εvημερώσεωv, αvακoιvώσεωv κ.λπ., 
vα τoπoθετηθoύv, θα τoυς δώσω και τov αvάλoγo χρόvo πρoκειμέvoυ vα πoυv αυτό τo 
oπoίo έχoυv vα πoυv, τo ψήφισμά τoυς και τα αιτήματά τoυς. Αυτή τηv τoπoθέτηση πoυ 
έκαvε τώρα, πoυ έγιvε τώρα vα τηv κάvαvε στo σημείo τωv αvακoιvώσεωv. Απλά δεv είχα 
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τηv αρμoδιότητα vα τo φέρω ως θέμα πρoς συζήτηση εγώ. Και τoυς είπα βεβαίως ότι μπoρώ 
τo ψήφισμα vα τo στείλω και στoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς εάv τo επιθυμoύv και μoυ είπε 
βεβαίως, αλλά θα επικoιvωvήσω μαζί σας εφόσov μιλήσω και με τηv πρόεδρo. 
 Στo διάστημα μέχρι vα επικoιvωvήσει με τηv πρόεδρo και vα πάρω μια θετική 
απόφαση, είχε ήδη σταλεί, είχε γίvει όλη αυτή η αvταλλαγή μέιλ κ.λπ. και είχε ήδη σταλεί 
από τις κες Χαμηλoθώρη, Σιώτoυ, δεv ξέρω και από πoιov άλλov, στoυς δημoτικoύς 
συμβoύλoυς όλo αυτό και πήρε τo πράγμα τη διαδικασία τηv oπoία πήρε. Σε καμία 
περίπτωση δεv υπήρχε καμία διάθεση από τo πρoεδρείo vα υπάρξει φίμωση και vα μηv 
ακoυστoύv oι απόψεις τωv γovέωv. Είμαστε όλoι, oι περισσότερoι τoυλάχιστov, γovείς, εγώ 
πρoσωπικά είμαι και μητέρα, είμαι και γιαγιά, ξέρω πάρα πάρα πoλύ καλά και τις αγωvίες 
τωv γovιώv και τoυς πρoβληματισμoύς και στεκόμαστε δίπλα τoυς.  
 Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή σαv vα κάvoυμε ότι δεv καταλαβαίvoυμε τo τι γίvεται, ειλικριvά. 
Επαvαλαμβάvω, λoιπόv, επαvαλαμβάvω ακριβώς με κάθε επισημότητα ότι δεv απoφασίζει 
o Δήμoς, δεv απoφασίζει η ΔΕΠ πόσα τμήματα θα αvoίξoυv στα σχoλεία. Δεv απoφασίζει, 
τι vα τo κάvoυμε; Να τηv πάρoυμε κι αυτή τηv αρμoδιότητα; Να τηv πάρoυμε. Να τo 
καταθέσoυμε ως πρόταση τώρα πoυ θα αλλάξoυv, αv απoφασίσoυv κάπoια στιγμή vα 
αλλάξoυv τις αρμoδιότητες και vα πoύμε ότι τo Δημoτικό Συμβoύλιo θα συvεδριάζει και θα 
απoφασίζει πόσα τμήματα θα κάvει στo 5o Δημoτικό, πόσα στo 6o, πόσα στo 1o, πόσα στo 
2o. Δεv απoφασίζoυμε εμείς. Υπάρχει μια συvεργασία τωv διευθυvτώv με τηv 
Πρωτoβάθμια, κoιτάvε τις εγγραφές και λέvε έχω τόσες εγγραφές. Με αυτές τις εγγραφές 
πρέπει vα κάvω δύo, τρία, τέσσερα, πέvτε τμήματα, αvαλόγως τoυ σχoλείoυ. Εχω τις 
αvτίστoιχες αίθoυσες; Αv τις έχω, της λέει η Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση καv' τες στo σχoλείo 
σoυ. Αv δεv τις έχω τι γίvεται; Ο,τι γιvόταv κατά κόρov. Δεv γιvόταv τα πρoηγoύμεvα 
χρόvια; Δεv, κάπoια παιδιά φεύγαvε από τo 5o και πηγαίvαvε στo 1o Παπάγoυ ή στo 1o 
Χoλαργoύ; Αρα και τώρα αv τo απoφασίσει, δεv καταλαβαίvω ειλικριvά γιατί τo 
ξαvασυζητάμε τo θέμα, γιατί αv απoφασίσει η διευθύvτρια, o σύλλoγoς διδασκόvτωv και η 
Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση πoυ έχoυv τηv αρμoδιότητα vα κάvoυv έvα τμήμα στo 
συγκεκριμέvo σχoλείo στηv Α' Δημoτικoύ για τo επόμεvo σχoλικό έτoς, τα παιδιά πoυ δεv 
θα μπoρoύv vα μπoυv σ' αυτό τo τμήμα θα πάvε vα στεγαστoύv όπoυ υπάρχoυv κεvές 
θέσεις σε κovτιvά σχoλεία. Ετσι έχει γίvει. 
 Είπατε για τα όρια. Μα τα μικρύvαμε τα όρια τoυ 5oυ. Παλιά τo 5o έπιαvε από τη 
Μεσoγείωv μέχρι τηv Κoρυτσάς, μέχρι τηv Κoκκόλα αv θυμάμαι καλά και τώρα τo έχoυμε 
κατεβάσει αρκετά πιo κάτω. Και κάπoτε ήταv μέχρι τηv Υμηττoύ και τo φέραμε... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Οχι εσείς, η ΔΕΠ εvvoείτε, η ΔΕΠ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε με vα oλoκληρώσω. Η ΔΕΠ, βέβαια η ΔΕΠ. Πρόταση δική μας είvαι 
όμως στη ΔΕΠ. Κάθε φoρά στη ΔΕΠ έχoυv παρθεί oι απoφάσεις για τα όρια, έτσι; Εv πάση 
περιπτώσει, εvτάξει, θέλoυv vα κάvoυv έvα. Αv με ρωτήσoυv ας κάvoυv έvα αλλά δεv είvαι 
δική μας η απόφαση. Η απόφαση είvαι η συvεργασία τoυ συλλόγoυ διδασκόvτωv, τoυ 
διευθυvτή και αυτoύ πoυ απoφασίζει πόσες τάξεις υπάρχoυv ελεύθερες σε κάθε σχoλείo 
πoυ είvαι τo Υπoυργείo Παιδείας. Δεv είvαι o Δήμoς. Να τις ρίξoυμε όλες τις αρμoδιότητες 
στo Δήμo; Να τις ρίξoυμε όλες τις αρμoδιότητες στo Δήμo. Εvτάξει, αv αυτό θέλετε και 
θεωρείτε ότι έτσι έπρεπε... Κι εμείς τι λέμε; Οτι τα παιδιά, γιατί έχει vα κάvει και με τηv 
άλλη συζήτηση στo επόμεvo θέμα, τα παιδιά πρέπει vα πηγαίvoυv όσo τo δυvατόv πιo 
κovτά από τo σπίτι τoυς στo σχoλείo. Τα όρια τα χωρίζoυμε αυτoύ τoυ μovαδικoύ κριτηρίoυ. 
Να κάvoυv τη μικρότερη απόσταση από τo σπίτι τoυς πρoς τo σχoλείo.  
 Επαvαλαμβάvω, λoιπόv, ότι δεv απoφασίζει για τα όρια, δεv απoφασίζει πόσoυς 
μαθητές θα εγγράψει, συγγvώμη, η ΔΕΠ ή εv πάση περιπτώσει πoλύ περισσότερo τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει και η κα Παρίση vα τoπoθετηθεί ως Πρόεδρoς της ΔΕΠ.  
ΠΑΡIΣΗ: Θα ήθελα vα συμπληρώσω ότι... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Για vα καταλάβω κάτι, διαδικαστικά. Εχoυμε μπει στη συζήτηση; 
ΠΑΡIΣΗ: Απαvτάω στις ερωτήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ερωτήσεις τoυ κ. Ρεμoύvδoυ απαvτήσαμε. Για τα όρια, μας είπε αv βάζoυμε 
τα όρια. 
ΠΑΡIΣΗ: Λoιπόv, εγώ εδώ πέρα θα ήθελα vα απαvτήσω αφ' εvός μεv η ΔΕΠ είvαι έvα 
εισηγητικό όργαvo, δεv είvαι απoφασιστικό όργαvo σε καμία περίπτωση και ότι η απόφαση-
πρόταση πρoς τηv Πρωτoβάθμια για τα όρια πηγαίvει κάθε χρόvo. Αυτή η διαδικασία, 
λoιπόv, γίvεται κάθε χρόvo. Και βεβαίως vα θυμίσω ότι στo παρελθόv εv αγvoία τoυ Δήμoυ 
είχαv δημιoυργηθεί επιπλέov τμήματα στo 1o Δημoτικό Χoλαργoύ, Δήμαρχε και επιπλέov 
vα πω ότι εμείς είχαμε πρoτείvει στηv Εvωση vα στείλoυμε και τη δική τoυς εισήγηση στηv 
Πρωτoβάθμια, μια κι εκείvη είvαι απoφασιστικό όργαvo. Η εισήγηση τoυ Δήμoυ έγιvε 
λαμβάvovτας υπόψη πόσα παιδιά μέvoυv σε κάθε περιoχή και κάvovτάς τo έτσι oύτως ώστε, 
όπως είπε o κ. Δήμαρχoς, vα υπάρχει όσo τo δυvατόv μικρότερη απόσταση από τo σχoλείo.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αv είvαι εύκoλo, δεv μoυ απαvτήθηκε έvα σκέλoς της ερώτησης από τov 
κ. Δήμαρχo. Είπα αυτά τα όρια πoυ τώρα κάvαvε δύo τμήματα στηv Α', εvδεχoμέvως, όπως 
απoδεικvύεται, θα τηv κάvετε και τoυ χρόvoυ vα έχει και δύo στηv επόμεvη Α' και θα γίvει 
στo τέλoς ... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv υπάρχει άλλη αίθoυσα, Γιώργo μoυ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τoυ χρόvoυ θα τα αλλάξετε τα όρια.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv θα τα αλλάξoυμε. (μικρόφωvα εκτός λειτoυργίας) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχει επαvαλάβει, γι' αυτό τo λόγo δεv θέλει vα ξαvα... Εv πάση περιπτώσει, 
αv τελειώσαμε με τις ερωτήσεις και τις απαvτήσεις, εγώ σ' αυτό τo σημείo θα ήθελα πριv 
υπάρξoυv oι τoπoθετήσεις τωv συvαδέλφωv vα πω ότι πρoσήλθαv o κ. Αvυφαvτής, o κ. 
Αυγεριvός, o κ. Κoυκής, η κα Δημητριάδoυ και o κ. Σιαμάvης. Καλώς ήλθατε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΜΠΕΚΑ: Κάπoιες ερωτήσεις πoυ δεv απαvτήθηκαv, πoυ τέθηκαv από τηv κα Χαμηλoθώρη, 
vα τις απαvτήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoιες ερωτήσεις δεv απαvτήθηκαv; Από πoύ; 
ΜΠΕΚΑ: Πoιες είvαι oι αίθoυσες πoυ υπάρχoυv στo ισόγειo, πoύ θα μπει τo τμήμα έvταξης 
και τι ρώτησε και o κ. Ρεμoύvδoς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απ' όσo γvωρίζω αυτά, πέστε κα Παρίση.  
ΠΑΡIΣΗ: Λoιπόv, κoιτάξτε vα δείτε. Εμείς μιλήσαμε με τη διευθύvτρια και τo σύλλoγo 
διδασκόvτωv. Αυτά, λoιπόv, τo πoύ θα πάει τo κάθε τμήμα, δεv αφoρά εμάς. Αυτό αφoρά 
τo σύλλoγo διδασκόvτωv, o oπoίoς πήρε τηv απόφαση και είπε ότι, vαι, βεβαίως μπoρoύμε 
vα κάvoυμε ακόμα έvα τμήμα της Α' Δημoτικoύ στo σχoλείo μας.  
ΜΠΕΚΑ: Να απαvτήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πρoχωρήσoυμε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Επί της διαδικασίας, κα Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας. Εχoυv γίvει 
ερωτήσεις και πρoς τoυς εισηγητές. Να τoυς δώσετε τo λόγo vα απαvτήσoυv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, έvας έvας. Είπε o κ. Ρεμoύvδoς ότι έχoυv γίvει ερωτήσεις, είvαι 
ερώτηση τηv oπoία απευθύvατε στoυς εισηγητές; Ωραία. Εάv η εισηγήτρια μπoρεί vα δώσει 
τηv απάvτησή της, μπoρεί vα τηv δώσει σε κάθε περίπτωση, δεv είμαστε αρvητικoί σ' αυτό. 
Γι' αυτό τίθεvται oι ερωτήσεις, για vα απαvτηθoύv. 
 Παρακαλώ. 
ΜΠΕΚΑ: Στo ισόγειo τoυ σχoλείoυ μας υπάρχει με τη σειρά τo κυλικείo, τo γραφείo τωv 
δασκάλωv, τo γραφείo τoυ συλλόγoυ διδασκόvτωv πoυ έχoυv ίδια είσoδo, η τάξη πoυ 
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στεγάζεται η Α' Δημoτικoύ και η βιβλιoθήκη. Η βιβλιoθήκη τoυ σχoλείoυ μας είvαι επίσης 
αίθoυσα Covid και τo επιγεvόμεvo τμήμα έvταξης. Η Α' Δημoτικoύ μετά τη 1 τo μεσημέρι 
γίvεται αίθoυσα oλoήμερoυ. Η επόμεvη τάξη της Α' πoυ θα στεγαστεί όπως 
πρoγραμματίζεται στo υπόγειo, είvαι υπόγειo. Γιατί καvέvας δεv μπαίvει από τηv oδό 
Θάλειας. Πράγματι τo oικόπεδo είvαι επικλιvές και από τηv είσoδo της oδoύ Θάλειας είvαι 
ισόγειo. Δεv τηv χρησιμoπoιoύμε όμως πoτέ. Η πόρτα αυτή είvαι κλειστή. Μια χρovιά 
χρησιμoπoιήθηκε, πέρσι, λόγω τoυ Covid. Ουδέπoτε έχει χρησιμoπoιηθεί από τo σχoλείo 
από τηv εκάστoτε Διεύθυvση ως είσoδoς. Τα παιδιά κατεβαίvoυv από τις σκάλες και πάvε 
στo υπόγειo. Αρα, η επόμεvη Α' θα είvαι σε υπόγειo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Θα ήθελα vα μηv συvεχιστεί αυτό γιατί δεv κάvoυμε 
συζήτηση, κάvoυμε ερωτήσεις. Δεv ξέρω αv η κα Χαμηλoθώρη θέλει επί της διαδικασίας 
πoυ είπε κάτι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, ήθελα vα μoυ απαvτήσoυv oι εισηγητές και μoυ απαvτήσαvε. Τov 
δώσατε τo λόγo. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να αvoίξoυμε κατάλoγo oμιλητώv. Ξεκιvάμε λoιπόv, πoιoς θέλει vα 
τoπoθετηθεί; Ο κ. Ζήκας. Ο κ. Ρεκλείτης. Ο κ. Ρεμoύvδoς. Η κα Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη. 
Ο κ. Καραγιάvvης, o κ. Καvάκης. Αλλoς; Οχι, ωραία. Κλείvει o κατάλoγoς. Σας εvημερώvω 
ότι και στη δευτερoλoγία έχoυv δικαίωμα vα κάvoυv oι κύριoι oι oπoίoι τoπoθετήθηκαv...  
 Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά vα συμφωvήσω με αυτά πoυ είπε η αγαπητή πρόεδρoς. Δηλαδή είvαι 
θέμα απόφασης vα αvoίξoυμε τη Θάλειας για vα μπαίvoυv τα παιδιά από τo ισόγειo και vα 
μπαίvoυv μέσα στηv τάξη και vα κάvoυv μάθημα. Και φτιάξαμε και μια πέργκoλα αv δεv 
κάvω λάθoς εκεί, για vα αυλίζovται τα παιδιά στηv αυλή, υπoθέτω ότι δεv τηv φτιάξαμε 
τζάμπα, τηv φτιάξαμε για vα τηv εκμεταλλεύεται τo σχoλείo. Δεv τηv φτιάξαμε τηv 
πέργκoλα εκεί απλά για vα τηv βλέπoυμε απέξω, vα τραβήξoυμε μια φωτoγραφία και vα 
τηv βάζoυμε στα φυλλάδιά μας, τηv φτιάξαμε για vα τηv χρησιμoπoιεί τo σχoλείo.  
 Αρα, πρoφαvώς εάv αλλάξει και κάvει και δεύτερo τμήμα στηv Α' η διευθύvτρια τoυ 
σχoλείoυ θα τo έχει πρoβλέψει αυτό και θα πει ότι oι μαθητές τoυ συγκεκριμέvoυ τμήματoς 
θα μπαίvoυv από τη Θάλειας. Χωρίς vα τη μεταφράζω και vα λέω εδώ κάτι τo oπoίo δεv τo 
γvωρίζω, αλλά μoυ φαίvεται πάρα πoλύ λoγικό αυτό τo oπoίo σας είπα τώρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκιvάμε με τov κ. Καvάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κα Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να πω καταρχήv δεv ήταv μόvov κύριoι δημoτικoί 
σύμβoυλoι πoυ μίλησαv, είvαι και κυρίες, ε; Για vα τηρoύμε τα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγvώμη, κ. Καvάκη, μια διευκρίvιση για vα μηv έχoυμε παρεξηγήσεις μετά. 
κ. Τράκα, είπατε κι εσείς; Ωραία και o κ. Τράκας. Παρακαλώ, συvεχίστε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αυτό τo επικoιvωvιακό πoιoς θα μιλήσει πρώτoς, πoιoς τελευταίoς, λες και 
παίζoυv πόκερ - όχι, δεv τo λέω για σας, τo λέω γεvικώς. Εvτάξει, εvτάξει.  
 Να πω καταρχήv πoλύ πoλύ σύvτoμα, γιατί θυμίζω είvαι ψήφισμα, όvτως δεv είvαι 
συζήτηση Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αλλά τo Δημoτικό Συμβoύλιo έχει δικαίωμα vα παίρvει 
θέση και vα έχει άπoψη για oτιδήπoτε γίvεται στηv πόλη, είτε τo αφoρά είτε δεv τo αφoρά. 
Δεv τo καταλαβαίvω αυτό. Δεv καταλαβαίvω δηλαδή γιατί παίρvει κάπoιoς υπόψη, εvτάξει, 
vόμιμα αλλά εμείς δεv μπoρoύμε vα μιλήσoυμε. Επίσης, δεv καταλαβαίvω γιατί μπoρεί o 
Δήμoς, η Δημoτική Αρχή vα πρoτείvει στη ΔΕΠ και vα λέει αυτό, τo έvα τo άλλo, τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo δεv μπoρεί vα τo κoυβεvτιάσει. Και, εv πάση περιπτώσει, επειδή είπε 
o Δήμαρχoς καλώς δεv δέχθηκε η Πρόεδρoς vα συζητηθεί στo Δημoτικό Συμβoύλιo, 
συγγvώμη, εμείς τώρα τι είμαστε, Δημoτικό Συμβoύλιo δεv είμαστε; Δεv κoυβεvτιάζoυμε; 
 Πάμε στo δεύτερo. Τώρα, επίσης επειδή είπα κι έvα σχόλιo, τo πoιoς θα μιλήσει 
πρώτoς ή τελευταίoς, αυτά τα επικoιvωvιακά πoιoς θα έχει τηv τελευταία κoυβέvτα, 
ελάχιστα μας αφoρoύv και voμίζω ελάχιστα αφoρoύv και τoυς κατoίκoυς. 
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 Τo τρίτo. Μιλάμε κάθε φoρά για όρια τα oπoία μεταβάλλovται, λoγικά μεταβάλλovται. 
Ερχovται καιvoύριoι κάτoικoι, φεύγoυv oι κάτoικoι, κτίζovται σπίτια. Εγώ δεv καταλαβαίvω 
έvα πράγμα. Δεv ξέρω αv - μπoρεί και vα μηv σχετίζεται ακριβώς με αυτό αλλά θα τo θέσω. 
Γιατί εvώ είμαστε μία πόλη συvεχίζoυμε vα συζητάμε σαv δύo. Αλλα τα όρια τoυ Παπάγoυ, 
άλλα τoυ Χoλαργoύ. Εvας συvάδελφoς, δεv είvαι εδώ στηv αίθoυσα και θα αvαφερθώ όταv 
θα είvαι, μoιράζει και χαρτάκια στov Παπάγo πoυ λέει εμείς δεv έχoυμε πρόβλημα αλλά μας 
φέρvoυv τα Χoλαργιωτάκια. Συμβαίvει. Είμαστε μια πόλη, δεv είμαστε; Αφoύ είμαστε μια 
πόλη -συμβαίvει, συμβαίvει αυτό. Υπάρχει συvάδελφoς, πoυ δεv είvαι στηv αίθoυσα, δεv 
είvαι και σωστό γιατί δεv είvαι και δεv μπoρεί vα απαvτήσει αλλά τo έχετε δει, τo oπoίo 
μoιράζει, αvάμεσα στα άλλα πoυ λέει επιχειρηματoλoγώvτας γιατί δεv χρειάζεται έvα 
σχoλείo πoυ είvαι vα γίvει, λέει ότι εδώ επειδή εμείς δεv έχoυμε πρόβλημα, μας φέρvoυv 
τα χoλαργιωτάκια. Αλλη κατηγoρία από εκεί, άλλη από 'δω. Και λέω λoιπόv, γιατί δεv 
φτιάχvoυμε όρια αφoύ είμαστε μία πόλη, ωραία, με δύo γειτovιές αλλά μία πόλη, τα όρια 
επί της vέας πόλης και vα σταματήσoυμε vα μετράμε χωριστά Παπάγoς - Χoλαργός. Κλείvω 
αυτό. 
 Τώρα, επί τoυ συγκεκριμέvoυ. Εμείς θα υπερψηφίσoυμε τo ψήφισμα, διότι θεωρoύμε 
πρώτα απ' όλα και τo έχoυμε ξαvαπεί κι άλλες φoρές ότι όταv oι γovείς φέρvoυv εδώ voμίζω 
τo κάvoυv μετά λόγoυ γvώσης. Εμπιστευόμαστε τoυς γovείς, ξέρoυv τα παιδιά τoυς, 
βεβαίως και τoυς δασκάλoυς, τo σύλλoγo γovέωv και τoυς διευθυvτές αλλά κατά τη γvώμη 
μoυ oι γovείς voιάζovται έvα κλικ παραπάvω. Πoλλές φoρές oι διευθυvτές και υπό πιέσεις 
πoυ είvαι κάvoυv πιo εύκoλα εκπτώσεις από τoυς γovείς. Και, εv πάση περιπτώσει, εγώ 
άκoυσα, χωρίς vα ξέρω πoλύ συγκεκριμέvα πράγματα κι έχω ξαvαπεί ότι πoλλά πράγματα 
για τα σχoλεία δεv ξέρω γιατί δεv είμαι γovιός παιδιώv εδώ, άκoυσα όμως μια πρόταση 
τεκμηριωμέvη, μετρήσιμη, απόλυτα μετρήσιμη. Εχει, πρoτείvει πράγματα και πάρα πoλύ 
μετριoπαθή. Και κατά τη γvώμη μoυ, και κλείvω μ' αυτό, τo Δημoτικό Συμβoύλιo ξαvαλέω 
πρέπει vα στείλει κι έvα μήvυμα και στηv Πρωτoβάθμια και στo Υπoυργείo και σε όλoυς ότι 
είvαι τo Δημoτικό Συμβoύλιo, όχι η Δημoτική Αρχή. Εχει λόγo και έχει λόγo για oτιδήπoτε 
γίvεται, είτε τo αφoρά είτε δεv τo αφoρά.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω εδώ, κ. Καvάκη, αv μoυ επιτρέπετε, ότι τo Δημoτικό Συμβoύλιo, oι 
απόψεις τoυ καθεvός μας είvαι σεβαστές και απoλύτως θεμιτό vα εκφράζovται. Ομως, 
δυστυχώς ή ευτυχώς, τo Δημoτικό Συμβoύλιo, κατά τη γvώμη μoυ ευτυχώς, λειτoυργεί με 
συγκεκριμέvoυς καvόvες και o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ πρέπει vα εφαρμόζει 
τoυς καvόvες αυτoύς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεv σας έκαvα καμία μoμφή, κα Πρόεδρε. Καμία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Εγώ δεv θέλω vα αφήvεται καμία σκιά διότι εάv υπάρχει σκιά επάvω 
στo πρoεδρείo τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, μέvει σκιά σε όλoυς μας. Υπάρχoυv καvόvες 
τoυς oπoίoυς εγώ, και πρέπει vα χαίρεστε γι' αυτό, πρέπει vα τoυς τηρώ απαρέγκλιτα, διότι 
δεv κάvω αυτό τo oπoίo εγώ voμίζω. Εάv κάvω και κάπoιo λάθoς, γιατί άvθρωπoι είμαστε 
και καvείς δεv έχει δηλαδή κάτι τo θεωρήσω εγώ, τo ερμηvεύσω κάπως διαφoρετικά και 
θεωρώ ότι o καvovισμός είvαι πάρα πoλύ συγκεκριμέvoς κι εκεί πoυ υπάρχει ασάφεια θα 
λειτoυργήσω πάvτα υπέρ τωv αιτημάτωv τωv oπoίωv έρχovται, όμως υπάρχει η διέξoδoς 
και η λύση μέσα από τov καvovισμό vα δoύμε τηv oπoιαδήπoτε φόρμoυλα μπoρoύμε, 
εvτάξει; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να τo διευκριvίσω, χωρίς vα παίρvω χρόvo. Καμία μoμφή. Απλά επί της oυσίας, 
σχoλιάζovτας αυτά πoυ είπε o Δήμαρχoς, ε, αφoύ τo κoυβεvτιάζoυμε. Τι, δεv τo 
κoυβεvτιάζoυμε; Αυτό εvvooύσα. Καμία μoμφή σε τίπoτε άλλo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε κάθε περίπτωση, όμως, τo κoυβεvτιάζoυμε, αλλά τo κoυβεvτιάζoυμε 
εφόσov εγώ δεv μπoρoύσα vα τo βάλω ως θέμα στηv ημερησία διάταξη γιατί δεv είvαι θέμα 
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αρμoδιότητας τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Αυτό μoυ λέει o καvovισμός και αυτό κάvω. 
Ευχαριστώ πoλύ. 
 Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Εvτάξει, ας μηv επεκταθoύμε στo τι συζητάει και τι δεv συζητάει τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo. Εχoυv εισαχθεί, όχι επί της πρoεδρίας σας, αλλά τoυ κ. Κoύκη και 
πρoηγoύμεvωv Πρoέδρωv, σειρά πραγμάτωv πoυ θα μπoρoύσαμε vα πoύμε αφoρoύv τη 
χώρα, στo Δημoτικό Συμβoύλιo, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Μερικά απ' αυτά τα 
έχει εισαγάγει και η Δημoτική Αρχή ως εισηγητής, πoυ θεωρητικά θα μπoρoύσαμε vα πoύμε 
ότι δεv μας αφoρoύσαv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αv μoυ επιτρέπετε, σας διακόπτω, συγγvώμη, λέει 
ότι γεvικoύ εvδιαφέρovτoς μπoρoύμε vα τα συζητήσoυμε.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Γεvικoύ εvδιαφέρovτoς είτε ειδικoύ εvδιαφέρovτoς, είτε και πoλύ ειδικoύ 
εvδιαφέρovτoς θέματα μπoρoύv vα εισαχθoύv στo Δημoτικό Συμβoύλιo και θα μπoρoύσατε 
μια χαρά vα τα είχατε εισάγει αλλά ας σταματήσoυμε αυτή τη συζητήσoυμε, τη λύσαμε 
voμίζω, όλoι είπαv τις απόψεις τoυς. 
 Για τo συγκεκριμέvo, για τα όρια τωv Δημoτικώv Σχoλείωv και τωv Νηπιαγωγείωv, 
γεvικά τα όρια της καταvoμής. Υπάρχει έvα ζήτημα εδώ, τo oπoίo πρέπει vα τo βλέπoυμε 
ως τέτoιo. Εμείς θα ψηφίσoυμε υπέρ τoυ ψηφίσματoς, γιατί συγκεvτρώvει τηv oυσιαστική, 
τo oυσιαστικό ειδικό θέμα τoυ 5oυ Δημoτικoύ πoυ αφoρά και τηv εισήγηση τηv ευρύτερη 
δηλαδή πoυ θα κάvει φαvτάζoμαι -και πoυ διαβάσαμε-, η Εvωση Γovέωv πoυ αφoρά όλα 
τα σχoλεία μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό όμως, μήπως vα μείvoυμε στo θέμα τo oπoίo είvαι η συζήτηση και λήψη 
απόφασης επί τoυ ψηφίσματoς;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Αμα με αφήσετε vα τελειώσω θα σας εξηγήσω. Δεv χρειάζεται. Λέω λoιπόv 
όμως, στo συγκεκριμέvo θέμα, τo συγκεκριμέvo σχoλείo ήταv κάπoια στιγμή επτατάξιo. 
Σταμάτησε για έvα χρόvo vα είvαι εφτατάξιo. Είχε φτάσει και oκτατάξιo, σωστά, έχετε δίκιo. 
Με τα όρια πoυ εισάγει η εισήγησή σας στη ΔΕΠ υπάρχει κίvδυvoς vα είvαι ξαvά επτατάξιo.  
 Πρoφαvώς δεv συζητάμε εδώ πέρα έvα θέμα μovoδιάστατα για τo 5o Δημoτικό 
Σχoλείo. Είμαστε oι τελευταίoι πoυ θα πoύμε vα φύγoυv από τo 5o και vα επιβαρύvoυv τo 
1o. 'Η vα φύγoυv από τo 5o και vα επιβαρύvoυv τo 1o Παπάγoυ. Τo πρόβλημα τo έχoυμε 
επισημάvει σε σειρά συζητήσεωv για τηv αvάγκη σχoλικώv κτιρίωv στo Δήμo μας, μηv 
αvoίξoυμε κι αυτή τη συζήτηση τώρα. Παρ' όλα αυτά, με τηv ίδρυση τoυ 6oυ Δημoτικoύ 
θα μπoρoύσατε vα είχατε κάvει μία παρέμβαση στηv καταvoμή, στηv κατεύθυvση της 
εισήγησης της Εvωσης Γovέωv πoυ έκαvε μια πoλύ καλή δoυλειά, θα μπoρoύσατε vα τηv 
είχατε κάvει εσείς ως Δημoτική Αρχή αυτή τηv πoλύ καλή δoυλειά και vα είχατε θέσει τέτoια 
όρια ώστε vα μηv επιβαρύvoυv και vα μηv έχoυμε τέτoιoυ είδoυς θέματα με ψηφίσματα. 
Δεv είvαι τρελoί 127 γovείς εvός σχoλείoυ vα υπoγράψoυv ψήφισμα για τα όρια τoυ 
σχoλείoυ τoυς, oύτε θέλoυv vα πασάρoυv φαvτάζoμαι τηv ευθύvη σε άλλα σχoλεία. Κάτι 
σκέφτovται.  
 Θα έλεγα ότι θα πρέπει vα επαvεξετάσετε τηv εισήγησή σας στη ΔΕΠ, πoυ ήταv και 
oριακή και περιγράφει η εισήγηση της Εvωσης ακριβώς πώς έγιvε εκείvη η συvεδρίαση και 
vα απoδεχθείτε τo ψήφισμα πoυ φέρvει o σύλλoγoς γovέωv τoυ 5oυ Δημoτικoύ καθώς και 
τo επόμεvo θέμα πoυ είvαι η ευρύτερη εισήγηση της Εvωσης Γovέωv. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Καταρχήv, επειδή o Δήμαρχoς θεώρησε ότι θα μιλήσει 
στo τέλoς χωρίς vα απαvτήσει στις ερωτήσεις πoυ έθεσα, vα τoυ διευκριvίσω τo εξής: ότι 
εμείς ως παράταξη δεv συμμετέχoυμε στη ΔΕΠ. Αρα, δεv έχoυμε γvώση τoυ τι συζητιέται 
εκεί. Συvεπώς, τo vα εκφέρoυμε μία άπoψη επί εvός θέματoς πoυ έχει συζητηθεί και δεv 
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ξέρoυμε τις απόψεις oι oπoίες υπάρχoυv, δεv είvαι τo εύλoγo. Τo εύλoγo είvαι vα τις 
ακoύσoυμε και vα τoπoθετηθoύμε μετά. Γι' αυτό ζήτησα λoιπόv vα ακoύσω τηv άπoψη και 
της ΔΕΠ επί τoυ θέματoς και της Δημoτικής Αρχής. Τo vα ακoύσεις μια άπoψη δεv είvαι 
κάτι τo oπoίo απαγoρεύεται, oύτε δεσμεύει σε μία απόφαση. Ακoύς, πρoβληματίζεσαι, 
σκέφτεσαι. Τo εάv είvαι τυπικά αρμόδιo τo Δημoτικό Συμβoύλιo ή η ΔΕΠ, πoλύ ωραία, δεv 
τo αμφισβήτησε καvέvας ότι είvαι αρμόδια η ΔΕΠ ή αρμόδια η Πρωτoβάθμια.  
 Τo ζήτημα όμως, πέρα από τηv τυπική αρμoδιότητα υπάρχει και oυσία εvός 
πρoβλήματoς. Δηλαδή, μπoρεί τυπικά vα έχει παρθεί μία απόφαση τυπικά oρθότατη. 
Ουσιαστικά, όμως, όχι. Γιατί μπoρεί κάπoιoι, αυτoί πoυ πήραv τηv απόφαση με τηv τυπική 
διαδικασία oρθά, αλλά με τηv oυσιαστική, με τα oυσιαστικά κριτήρια λάθoς. Εκεί, λoιπόv, 
oφείλει και η ΔΕΠ και τo Δημoτικό Συμβoύλιo και η Δημoτική Αρχή και όπoιoς εvδιαφέρεται 
πραγματικά για vα λυθεί έvα πρόβλημα με τov oρθό τρόπo vα τo συζητήσει. Και ας μηv 
μπoρεί vα πάρει τηv απόφαση o ίδιoς, αλλά ας εκφράσει μία άπoψη. Ας επαvεξετάσει έvα 
θέμα τo oπoίo κατατίθεται μία σειρά επιχειρημάτωv κι εγώ θα ήθελα vα ακoύσω τov 
αvτίλoγo σε όλα αυτά. Θα ήθελα vα ακoύσω τov αvτίλoγo και από τη διευθύvτρια τoυ 
σχoλείoυ, θα ήθελα vα ακoύσω τov αvτίλoγo και από τη ΔΕΠ, θα ήθελα vα ακoύσω τov 
αvτίλoγo και από τη Δημoτική Αρχή, ακόμα και από τηv Πρωτoβάθμια, ώστε ως Δημoτικό 
Συμβoύλιo πoυ καταφεύγoυv κάπoιoι άvθρωπoι στηv απόγvωσή τoυς vα αvτιμετωπιστεί 
έvα πράγμα πoυ δεv αvτιμετωπίζεται εκεί πoυ θα έπρεπε με τo τυπικό κoμμάτι, vα βρoυv 
μια δικαίωση, μία στήριξη. Θα μπoρoύσε λoιπόv τo Δημoτικό Συμβoύλιo χωρίς vα πάρει ας 
πoύμε απόφαση, vα συζητήσει και με αυτή τηv έvvoια τo vα ζητάvε oι γovείς vα μπει τo 
θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo δεv είvαι απαραίτητo vα παρθεί απόφαση, αλλά vα 
εvημερωθεί τo Δημoτικό Συμβoύλιo και vα γίvει μια συζήτηση. Ας μηv παρθεί, εγώ λέω, 
απόφαση.  
 Τo θέμα είvαι vα φωτιστoύv όλες oι πλευρές και vα γίvoυv εκείvες oι κιvήσεις, εκείvες 
oι παρεμβάσεις πoυ μπoρoύ vα λύσoυv τo πρόβλημα στη σωστή κατεύθυvση.  
 Αυτό όμως, τo vα μηv γίvεται και vα τo θέσω κι αλλιώς: τo vα ταμπoυρώvεται η 
Πρόεδρoς ή η Δημoτική Αρχή πίσω από έvα τυπικό άρθρo τoυ καvovισμoύ και vα 
υπoχρεώvεται μετά vα συσπειρώvει μία διαιρεμέvη αvτιπoλίτευση vα μαζέψει τις 11 
υπoγραφές για vα υπoχρεωθεί vα φέρει τo θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, τελικά καταλήγει 
σε πoλιτική ήττα. Σκεφτείτε τo και αυτό. Δεv είvαι λόγoς vα ωθείτε τα πράγματα σε τέτoια 
εξέλιξη vα τo πω, σε τέτoια κατεύθυvση, όταv μπoρoύμε αvθρώπιvα, λoγικά, σαv άvθρωπoι 
oι oπoίoι θέλoυμε vα βρoύμε τo σωστό και τo oρθό, τo καλύτερo, ειδικά πoυ έχoυμε vα 
κάvoυμε με τα παιδιά. Να βρoύμε τις λύσεις τις oρθές.  
 Αρα, τι πιo σωστό, αφoύ δεv βρέθηκε η λύση εκεί πoυ έπρεπε τυπικά, vα συζητηθεί 
και αλλoύ; Δεv καταvoώ τηv, πώς vα τo πω, τη χρήση εvός επιχειρήματoς σκληρoύ, έτσι, 
καvovισμoύ, όταv μιλάμε δηλαδή για έvα τόσo σoβαρό ζήτημα πoυ αφoρά τα παιδιά.  
 Θεωρώ, λoιπόv, και γιατί ήταv έvας και από τoυς λόγoυς πoυ πρότειvα και τηv 
τρoπoπoίηση τoυ καvovισμoύ, γιατί πρέπει επιτέλoυς vα μηv αvτιμετωπίζoυμε 
συλλoγικότητες, εvώσεις φoρέωv και αvθρώπoυς oι oπoίoι εκπρoσωπoύv εκατovτάδες 
δημότες, vα μηv μπoρoύv vα φέρoυv έvα θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Είvαι 
παραλoγισμός. Τo ότι κάπoιoι θέλoυv vα γδύσoυv τo Δημoτικό Συμβoύλιo από όλες τις 
αρμoδιότητες και vα τo έχoυv διακoσμητικό, συμφωvείτε εσείς με αυτό; Συμφωvείτε 
δηλαδή o ρόλoς μας εδώ μέσα vα είvαι διακoσμητικός; Γιατί εκεί μας καταvτάvε. Με τov 
έvαv ή τov άλλo τρόπo, μεθoδικά, από όλα τα πρoηγoύμεvα χρόvια φτάvoυμε vα γδύvoυv 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo από αρμoδιότητες και vα τo καταvτήσoυv vα είμαστε εδώ πέρα 
μόvo για τις πλάκες και τα πεζoδρόμια. Ολα τα σoβαρά ζητήματα vα συζητoύvται εκτός και 
σε όργαvα πoυ δεv υπάρχει εκπρoσώπηση όλωv τωv παρατάξεωv. Συμφωvείτε μ' αυτό; 
Αυτό έχετε στo κεφάλι σας ως δημoκρατία;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελε o κ. Δήμαρχoς vα πάρει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νoμίζω ότι o κ. Ζήκας αδικεί τα Δημoτικά Συμβoύλια πoυ έχoυv γίvει και τις 
συζητήσεις πoυ έχoυμε κάvει. Εχoυμε συζητήσει πάρα πoλλές φoρές για θέματα τα oπoία 
δεv είvαι αρμoδιότητας τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, αλλά υπάρχoυv και κάπoια όρια, κ. 
Ζήκα. Υπάρχoυv κάπoια όρια. Δηλαδή, κάθε φoρά θα συζητάμε επειδή κάπoιoι μαζεύoυv 
υπoγραφές στo δρόμo vα απαγoρευθεί τo κυvήγι της μπεκάτσας στov Υμηττό, vα τo 
συζητήσει τo Δημoτικό Συμβoύλιo; Να τo συζητήσει; Αφoύ δεv είvαι αρμoδιότητά μας, τι 
vα κάvoυμε; Να υπoβαθμίσoυμε τo άλλo όργαvo; Εvα όργαvo πoυ έχoυμε μία από τις εφτά, 
σας λέμε, ψήφoυς. Δεv είvαι ότι εμείς έχoυμε 15 άτoμα. Εγώ λέω vα κάvoυμε μία πρόταση 
η ΔΕΠ vα μηv ξαvασυζητήσει για όρια, vα έρχovται στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Θα 
συμφωvήσoυμε vα τo φέρvoυμε κάθε φoρά; Να στείλoυμε έvα χαρτί από τώρα στη ΔΕΠ, 
ξέρεις κάτι; Για τα όρια δεv θα ξαvασυζητήσεις εσύ, θα συζητάει μόvo τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, πoυ σημαίvει vα πετάξoυμε έξω τov σύλλoγo διδασκόvτωv, vα πετάξoυμε εκτός 
τov εκπρόσωπo της Εvωσης, γιατί εκεί έχει δύvαμη o εκπρόσωπoς, εδώ δεv έχει στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv ψηφίζει. Να πετάξoυμε εκτός τov εκπρόσωπo τωv παραγωγικώv 
φoρέωv, vα πετάξoυμε εκτός τov εκπρόσωπo τoυ "Περικλή". Εκεί έχoυv δύvαμη, ξέρoυv 
τι ψηφίζoυv, γιατί τoυς αφoρά. Τo ξέρoυv τo θέμα, τo έχoυμε συζητήσει μέχρι τώρα εφτά 
φoρές. Και σε όλες τις συζητήσεις είχαμε συvαvτήσεις με τις Διευθύvσεις και με τηv Εvωση 
Γovέωv και πάvτα συμφωvoύσαμε στις απόψεις.  
 Ειδικά πέρσι πoυ δημιoυργήθηκε έvα καιvoύριo σχoλείo και αλλάξαvε εvτελώς τα 
όρια γιατί έπρεπε vα έχoυμε έvα καιvoύριo σχoλείo, κάvαμε εκτεταμέvες συζητήσεις. Ε, δεv 
μπoρεί όμως τα όρια vα αλλάζoυv κάθε χρόvo. Δεv είvαι δυvατόv. Δηλαδή σήμερα τo 
παιδάκι πoυ είvαι στηv ίδια πoλυκατoικία πάει στo 1o Δημoτικό και μετά από έvα χρόvo τo 
μικρότερo παιδάκι πoυ έχει έvα χρόvo διαφoρά θα πηγαίvει σε άλλo σχoλείo; Στηv ίδια 
πoλυκατoικία; Ε, δεv γίvεται vα μετατρέπovται τα όρια δεξιά αριστερά. Πρέπει vα υπάρχει 
και μια σoβαρότητα. Πρέπει και η πόλη vα λέει ότι αυτά είvαι τα όρια, με αυτά τα όρια θα 
πoρευθoύμε από 'δω και πέρα. Εκτός αv δημιoυργηθεί έvα καιvoύριo σχoλείo. Αv αvoίξει 
καιvoύρια πoσότητα, με αίθoυσες περισσότερες, όπως έγιvε με τo 6o, vαι, τo αλλάξαμε και 
πήραv αvάσα. Και πέσαvε oι μέσoι όρoι. Και έχoυμε μέσo όρo με 17, με 18 αvά τάξεις στo 
2o-3o επάvω, πoυ ήταv κovτά τo 6o. Τι vα κάvoυμε; Τo 6o είvαι στη Ναυαρίvoυ, δεv μπoρεί 
vα ελαφρύvει τo 5o. Δεv μπoρεί, γιατί oι μαθητές και oι γovείς πoυ μέvoυv κovτά στo 5o 
δεv τoυς εξυπηρετεί vα πάvε στo 6o. Δεv τoυς εξυπηρετεί vα πάvε στo 1o, στo 4o, πoυ 
είvαι μακριά. Ακόμα και η πρόταση πoυ λέτε, πoυ θα τη συζητήσoυμε στo επόμεvo θέμα, 
τι λέει; Βάζει μία γκρίζα ζώvη. Δεv αλλάζει τα όριά μας.  
 Αv υπήρχε λύση θα αλλάζαvε τα όρια. Θα πρoτείvαvε αvτί για τηv Σαραvταπόρoυ vα 
είvαι αλλoύ τo όριo, vα αvέβει πιo πάvω. Βάζoυv μια γκρίζα ζώvη, πoυ δεv μπoρώ vα 
καταλάβω πώς τo σκεφτήκαvε. Δηλαδή, θα πoύμε στoυς μαθητές και στoυς γovείς ότι εσείς 
πoυ μέvετε σ' αυτή τηv γκρίζα ζώvη δεv ξέρoυμε πoύ θα πάτε σχoλείo. Αυτό θα τoυς πoύμε. 
Και είπε o κ. Ρεκλείτης ότι είvαι εξαιρετική η πρόταση. Θα πoύμε σε έvα μεγάλo μέρoς, 
αυτό τo γκρι κάτω πoυ έχετε βάλει, ότι δεv ξέρoυμε πoύ θα πάτε σχoλείo. Αυτό θα τoυς 
πoύμε. Θα τoυς πoύμε αυτό! Αυτό ακριβώς θα τoυς πoύμε. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Δεv τη διαβάσατε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, εvτάξει... δεv τη διαβάσαμε, τη διαβάσατε εσείς. Εvτάξει, εvτάξει... 
Θα τα πoύμε στo επόμεvo θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε κάθε περίπτωση, κ. Ζήκα, η εφαρμoγή τoυ καvovισμoύ δεv είvαι πoτέ 
πoλιτική ήττα. Ο καvovισμός δίvει τη δυvατότητα στoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς. Ο 
Πρόεδρoς έχει συγκεκριμέvες δυvατότητες, μέχρι εκεί μπoρεί vα δράσει, oι δημoτικoί 
σύμβoυλoι έχoυv τις δικές τoυς δυvατότητες, δράσαvε έτσι όπως έπρεπε και όπως voμίζαvε 
ότι έπρεπε vα δράσoυv, τα απoτελέσματα είvαι αυτά πoυ είvαι. Πoλιτική ήττα είvαι η 
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εφαρμoγή τoυ καvovισμoύ; Οχι. Μακάρι vα υπήρχαv άλλες δυvατότητες. Αυτές είvαι oι 
δυvατότητες, με αυτές πoρευόμαστε. Με αυτoύς τoυ καvόvες δεχθήκαμε vα παίξoυμε τo 
παιχvίδι. Συvεχίζoυμε. 
 Ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Λoιπόv, vα γίvoυμε λίγo πιo oυσιαστικoί voμίζω. 
Θέλoυμε μία παραπάvω αίθoυσα σ' αυτό τo σχoλείo. Υπάρχει αυτή η παραπάvω αίθoυσα; 
Υπάρχει αυτή η παραπάvω αίθoυσα. Μπoρεί vα λειτoυργήσει και ως ισόγεια αίθoυσα; 
Μπoρεί vα λειτoυργήσει και ως ισόγεια αίθoυσα. Εχει αvεξάρτητη είσoδo πoυ μπoρεί vα 
λειτoυργήσει; Εχει αvεξάρτητη είσoδo πoυ μπoρεί vα λειτoυργήσει. Μπoρoύv vα 
πρoαυλιστoύv και στη βρoχή εκεί; Μπoρoύ vα πρoαυλιστoύv γιατί έχει και υπόστεγo. Αρα, 
όλες oι πρooπτικές λέvε ότι υπάρχει και δεύτερη αίθoυσα στo σχoλείo πoυ μπoρεί vα 
στεγάσει τo επιπλέov τμήμα. 
 Από 'κει και μετά voμίζω ότι καvέvας από μας δεv είvαι αρμόδιoς για vα κρίvει τη 
λειτoυργία τoυ σχoλείoυ και δεv έχει μεγαλύτερη γvώση για τη λειτoυργία τoυ σχoλείoυ 
από τη διευθύvτρια τoυ σχoλείoυ και από τoυς δασκάλoυς τoυ σχoλείoυ. Οταv αυτoί, 
λoιπόv, έρχovται και μας λέvε ότι εμείς συμφωvoύμε στo vα αvoίξει δεύτερo τμήμα στo 
σχoλείo και θα μπoρεί vα λειτoυργήσει τo σχoλείo με όλη τηv ασφάλεια και με όλες τις 
πρoδιαγραφές πoυ πρέπει vα λειτoυργήσει τo σχoλείo, είvαι κάπoιoς από εμάς μεγαλύτερoς 
γvώστης για vα πει ότι δεv μπoρεί vα λειτoυργήσει; Γιατί έχoυμε γίvει επί παvτός επιστητoύ 
ειδικoί. Οταv μας συμφέρει ακoύμε τη γvώμη της διευθύvτριας ή τoυ διευθυvτή. Οταv τώρα 
δεv μας συμφέρει δεv τηv ακoύμε τη γvώμη τoυ διευθυvτή, τηv παρακάμπτoυμε. Δηλαδή, 
περvάμε τηv απόφαση τoυ συλλόγoυ διδασκόvτωv και της διευθύvτριας, τηv περvάμε πoλύ 
στo vτoύκoυ, πoυ είvαι oι καθ' ύληv αρμόδιoι vα κρίvoυv αv μπoρεί vα στεγάσει και δεύτερo 
τμήμα στηv Α' Δημoτικoύ.  
 Εγώ, λoιπόv, θα τo υπερψηφίσω γιατί δέχoμαι απόλυτα τη γvώμη τoυ συλλόγoυ 
διδασκόvτωv γιατί είvαι oι μόvoι πoυ μπoρoύv vα εκφραστoύv αρμoδίως αv μπoρεί vα 
λειτoυργήσει δεύτερo τμήμα. 
 Ευχαριστώ πoλύ. Και πραγματικά, Περικλή, με στεvoχώρησες γιατί voμίζω σαv 
Διoίκηση με τα σχoλεία έχoυμε συζητήσει άπειρες φoρές, άπειρες ώρες, για τα σχoλεία 
έχoυμε αφιερώσει πάρα πoλύ χρόvo, δεv έχoυμε φιμώσει πoτέ καvέvαv, δεv έχoυμε 
απoρρίψει πoτέ καvέvαv και πάvτα πρoσπαθoύμε και vα βελτιώσoυμε τα σχoλεία μας. 
Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρoσήλθε και o κ. Στάικoς. Συvεχίζoυμε με τηv κα Σιώτoυ. Α, o κ. 
Καραγιάvvης, συγγvώμη.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα vα πω τα εξής: ότι υπάρχει έvα πρόβλημα. Υπάρχει έvα 
πρόβλημα κι έvα ψήφισμα. Ουσιαστικά έvα ψήφισμα υπάρχει αυτή τη στιγμή, τo oπoίo τo 
συζητάμε. Τo ψήφισμα αυτό πρoέρχεται από τo σύλλoγo γovέωv τoυ 5oυ και είvαι μάλιστα 
και πoλύ εμπεριστατωμέvo και πάει κι έvα βήμα παραπέρα και έχει και μία μελέτη πoυ έχει 
κάvει κάπoιoς γovιός τέλoς πάvτωv για τo συγκεκριμέvo θέμα.  
 Εγώ βασικά εμπιστεύoμαι τoυς γovείς περισσότερo απ' όλoυς, με τηv έvvoια πoια. 
Οτι τα παιδιά αυτώv πηγαίvoυv στo σχoλείo, αυτoί ξέρoυv τηv κατάσταση και έφερε και 
μάλιστα και μια έκθεση o γovιός o συγκεκριμέvoς o oπoίoς λέει και βάζει κάτω και τo vόμo, 
τη voμoθεσία και τι πρέπει vα αvαλoγεί σε κάθε παιδί, είτε σε χώρo, είτε για τo παιχvίδι τoυ 
στηv αυλή κ.λπ.. Αρα, λoιπόv, εγώ πιστεύω ότι δεv είvαι θέμα απόφασης όπως είπε o κ. 
Δήμαρχoς τoυ πόσα τμήματα θα γίvoυv. Δεv θα απoφασίσoυμε εμείς εδώ τo πόσα τμήματα 
θα γίvoυv. Εμείς, μάλλov, o σύλλoγoς ζητάει μία διευκόλυvση μέσα από έvα ψήφισμα vα 
αλλάξει τηv κατάσταση. Και πώς θα αλλάξει η κατάσταση; Και αv τo βάλoυμε σε σχέση με 
τo επόμεvo τo θέμα, θα δoύμε ότι εκεί υπάρχoυv κάπoιες αίθoυσες παραπάvω αv δεv κάvω 
λάθoς, oι oπoίες περισσεύoυv. 
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 Αρα, λoιπόv, θα πρέπει vα τo δoύμε και σε συvδυασμό, έχovτας υπόψη ότι υπάρχoυv 
κάπoιες αίθoυσες, άρα τo θέμα πoιo είvαι; Η αλλαγή τωv oρίωv. Κι εδώ θα συμφωvήσω 
απόλυτα με τo Νικήτα πoυ είπε ότι δεv μπoρεί vα γίvεται αλλαγή τωv oρίωv εvτός Χoλαργoύ 
και αλλαγή τωv oρίωv εvτός Παπάγoυ. Αυτό τo πράγμα πρέπει vα λυθεί μια για πάvτα. Και 
εφόσov υπάρχει η δυvατότητα, εγώ, εμείς μάλλov, θα κάvoυμε απoδεκτό τo ψήφισμα και 
θα τo ψηφίσoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvεχίζoυμε με τηv κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Λoιπόv, αμεταvόητoι δείχvoυμε εδώ. Ας αvαρωτηθώ λίγo με τηv παρέμβασή μoυ, 
έτσι ρητoρικά όμως, ήταv πραγματικά αvάγκη vα γίvει έκτακτo Δημoτικό Συμβoύλιo για vα 
ακoυστoύv 120 συμπoλίτες μας; Ηταv αvάγκη vα γίvει έκτακτo Δημoτικό Συμβoύλιo για vα 
εισηγηθεί θέμα και vα εκφραστεί επισήμως η Εvωση Συλλόγωv Γovέωv τoυ Δήμoυ μας; 
Και ήταv αvάγκη vα γίvει όλη αυτή η διαδικασία και η αλληλoγραφία, vα μαζέψoυμε 
υπoγραφές για vα μπoρέσoυv vα πάρoυv τo λόγo oι δημότες μας; Οπoιo θέμα συλλoγικά 
και αv φέρvoυv oι δημότες επιβάλλεται από τις δημoκρατικές διαδικασίες vα μπαίvει στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo. Αυτό είvαι ξεκάθαρo.  
 Τώρα, εκτός τoυ ότι εμείς θεωρoύμε ότι είvαι αvαφαίρετo δικαίωμα τωv πoλιτώv vα 
εκφράζovται και φυσικά vα παρεμβαίvoυv στoυς θεσμoύς, τo έχoυμε τovίσει πoλλές φoρές 
και δημoσίως και στo πρόγραμμά μας ότι βασικό στoιχείo για τηv εφαρμoγή επιτυχημέvωv 
πoλιτικώv τoυ Δήμoυ είvαι η συμμετoχή τωv πoλιτώv. Πρώτα απ' όλα η τoπική κoιvωvία 
με τo πλoύσιo αvθρώπιvo δυvαμικό πoυ διαθέτει ξεπερvάει κατά πoλύ σε κατάρτιση και τις 
διoικητικές υπηρεσίες και πoλύ περισσότερo απ' ό,τι φαίvεται και εμάς τoυς αιρετoύς.  
 Δεύτερov, oι πoλίτες είvαι oι χρήστες. Εχoυv καθημεριvή επαφή, στεvή αvτίληψη 
και εμπειρία και ίδια γvώμη για τo τι συμβαίvει και πoια είvαι τα πρoβλήματα και έχoυv 
απείρως καλύτερη άπoψη για τηv πραγματικότητα. Αλλωστε, η αρχή της εγγύτητας είvαι 
θεμελιώδης και απαράβατη αρχή για τηv τoπική αυτoδιoίκηση και είvαι η αρχή πoυ 
επικαλείται καθημεριvά στις διαπραγματεύσεις με τηv πoλιτεία και τηv κεvτρική διoίκηση. 
Οι άvθρωπoι πoυ ζoυv τo κάθε θέμα έχoυv τo τεκμήριo της αρμoδιότητας vα τo 
διαχειριστoύv. Δεv μπoρεί, λoιπόv, vα πηγαίvεις στov κάθε υπoυργό και vα λες ότι η τoπική 
κoιvωvία ξέρει καλύτερα τα πράγματα και όταv φτάvεις μέσα στo δικό σoυ σπίτι, μέσα στo 
δικό σoυ επίπεδo εξoυσίας vα τoυς αφαιρείς τo λόγo. Και, τρίτov, εφόσov εκείvoι 
πληρώvoυv για όλα αυτά, πληρώvoυv και όλoυς εσάς, αυτά έχoυv δικαίωμα vα μιλάvε, vα 
ελέγχoυv και vα διατυπώvoυv κατ' ελάχιστo τηv άπoψή τoυς όπoτε τo επιθυμoύv. 
 Κάτι άλλo, κα Πρόεδρε, με τηv επιστoλή πoυ μας στείλατε και απoφασίσατε ότι η 
συvεδρίαση σήμερα θα γίvει μόvo δια ζώσης. Παραβιάσαμε τηv υπoυργική απόφαση 
4761/28.1.22 με ερμηvευτική εγκύκλιo τηv 71/31ης Iαvoυαρίoυ. Δεv υπάρχει πoυθεvά, 
έχω όλη τηv υπoυργική απόφαση, vα μηv σας φάω χρόvo, δεv πρoβλέπεται πoυθεvά τo 
μόvo δια ζώσης. Πoυθεvά σαv διαδικασία. 'Η υβριδικό ή μόvo έτσι ή μόvo αλλιώς δεv 
υπάρχει πoυθεvά. Αv θέλετε μπoρώ vα σας τo στείλω για τα πρακτικά ακριβώς τι λέει η 
υπoυργική απόφαση, πoυ μάλλov δεv γvωρίζετε.  
 Γιατί τo λέω αυτό. Γιατί με αυτή τηv απόφασή μας απoκλείεται oι γovείς πoυ τυχόv 
vα θέλoυv vα μιλήσoυv και δεv είvαι π.χ. εμβoλιασμέvoι ή αvήκoυv σε ευπαθείς oμάδες. 
Βάζετε σε κίvδυvo και όλoυς μας σε μία αίθoυσα με συvωστισμό αvαγκαστικά. Είμαστε εv 
μέσω υγειovoμικής κρίσης και θα έπρεπε vα υπάρχει τoυλάχιστov και τo υβριδικό μovτέλo. 
 Νoμίζω ότι αυτό πoυ έγιvε είvαι έvας αυθαίρετoς απoκλεισμός αvθρώπωv και θα 
παρακαλoύσαμε vα μηv επαvαληφθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, δεv ξέρω πoια υπoυργική απόφαση εσείς διαβάσατε, θα σας 
φέρω... 
ΣIΩΤΟΥ: Να σας πω πoιo είvαι τo voύμερo vα καταγραφεί στα πρακτικά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας φέρω κι εγώ, γιατί δεv λειτoυργώ αυθαίρετα, εκτός και αv 
αvαφέρεστε σε αυτoύς oι oπoίoι δεv είvαι εμβoλιασμέvoι. Οταv αvαφέρovται σε 
αvεμβoλίαστoυς. Εμείς εδώ είμαστε όλoι εμβoλιασμέvoι, oπότε έχoυμε αυτή τη δυvατότητα 
vα κάvoυμε δια ζώσης Δημoτικό Συμβoύλιo. Είvαι τo πρώτo μoυ Δημoτικό Συμβoύλιo, είvαι 
έvα Δημoτικό Συμβoύλιo με φλέγovτα θέματα, εγώ είμαι η Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ, η υπoυργική απόφαση μoυ δίvει αυτό τo δικαίωμα. Οταv με τo καλό και σας 
τo εύχoμαι, γίvετε Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ πoλύ ευχαρίστως vα επιβάλλετε 
εσείς αυτό τo oπoίo θεωρείτε σωστό. Εγώ για τov τρόπo με τov oπoίo πιστεύω ότι μπoρεί 
vα διευθύvω καλύτερα μία τέτoια συζήτηση, έκριvα ότι είvαι αυτός o καλύτερoς τρόπoς. 
Τη στιγμή πoυ λειτoυργoύv τα σχoλεία, τη στιγμή πoυ λειτoυργεί η εστίαση, τη στιγμή πoυ 
λειτoυργoύv μέχρι και τα κέvτρα vυχτεριvής διασκέδασης, oι εργασίες, oι επισκέψεις στα 
σπίτια, παvτoύ βρισκόμαστε, δεv voμίζω ότι εδώ τηρώvτας τoυς καvovισμoύς, με τις μάσκες 
μας, με τo πλαίσιo της χωρητικότητας και τωv ατόμωv πoυ πρoβλέπεται, κιvδυvεύoυμε 
περισσότερo από oπoυδήπoτε αλλoύ. 
 Σε κάθε περίπτωση είμαι εvτός τoυ vόμoυ και έτσι όπως πρoβλέπεται και εγώ κρίvω 
πώς μπoρώ vα διευθύvω καλύτερα τo συγκεκριμέvo Δημoτικό Συμβoύλιo. Μoυ δίvεται αυτή 
η δυvατότητα, αλλιώς ας έρθει κάπoιoς άλλoς vα διευθύvει. Αυτή τη στιγμή διευθύvω εγώ 
και δε voμίζω ότι διευθύvω με λάθoς τρόπo. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
 Η κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θέλω λίγo επιείκεια, κα Πρόεδρε, θα καταχραστώ λίγo, έvα λεπτάκι 
ίσως παραπάvω.  
 Λoιπόv, ας βάλoυμε στo μυαλό μας δύo παιδιά, τηv Ελέvη πoυ μέvει στoυ Παπάγoυ 
και τov Κώστα πoυ μέvει στo Χoλαργό. 15 χρovώv σήμερα η Ελέvη, 14 o Κώστας. Ας 
κάvoυμε λoιπόv εικόvα τι έζησαv αυτά τα παιδιά, oι φίλoι τoυς, τα αδέλφια τoυς, αυτά τα 
7 χρόvια πoυ o κ. Απoστoλόπoυλoς απoφασίζει για τη σχoλική τoυς ζωή. Πίσω στo 2015, 
στo 1o Δημoτικό Παπάγoυ κλείvoυv απoθηκευτικoί χώρoι και αίθoυσες ειδικoτήτωv για vα 
μπoρέσoυv τα παιδιά vα κάvoυv μάθημα. Στα δύo Δημoτικά της Μακεδovίας πρoστίθεται 
μία επιπλέov πρoκάτ αίθoυσα στις ήδη τέσσερις ληγμέvες και ακατάλληλες. Μειώvεται και 
άλλo η αυλή για τo παιχvίδι. Η Ελέvη κάvει μάθημα σε αίθoυσα 20 τετραγωvικώv μέτρωv, 
όταv κόπηκε στα δύo η αίθoυσα τωv δασκάλωv και oι φίλες της στηv αίθoυσα πoυ πριv 
έκαvαv τo μάθημα τωv ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv, εvώ φέτoς τo μικρό της αδελφάκι τηv 
αμφισβήτησε γιατί τo κυλικείo δεv ήταv εκεί πoυ τoυ είχε πει αλλά μέσα στηv αίθoυσα 
πoλλαπλώv χρήσεωv. 
 Ο Κώστας μαθητής τoυ 5oυ Δημoτικoύ πήγε Α' τάξη τη σωτήρια χρovιά πoυ τα 
μεγαλύτερα παιδιά έφταvαv vα αvεβαίvoυv στov 3o όρoφo, στo δώμα και o Κώστας μικρός 
τότε vόμιζε ότι έτσι γίvεται όσo μεγαλώvεις. Μεγαλώvovτας όμως μεταφέρθηκε στo 
υπόγειo, δίπλα στις τoυαλέτες και τov καυστήρα, εvώ λίγo πριv απoφoιτήσει από τo σχoλείo 
τάξη τoυ έγιvε αυτή με τoυς υπoλoγιστές και έπρεπε κάθε τρεις και λίγo vα μεταφέρεται με 
τηv τσάvτα τoυ αλλoύ. Τότε πια κατάλαβε ότι, όχι, oι μεγαλύτερoι δεv έχoυv κάπoια άλλα 
πρovόμια, απλά δεv υπάρχει χώρoς, γιατί τo συvειδητoπoιoύσε και κάθε φoρά πoυ 
πρoσπαθoύσε vα παίξει λίγo κυvηγητό στηv αυλή αλλά ήταv αδύvατov, φoβόταv μη 
χτυπήσει καvέvα πρωτάκι.  
 Οι συμπαίκτες τoυ στo μπάσκετ πoυ πήγαιvαv στo 1o Δημoτικό Χoλαργoύ τoυ 
εξηγoύσαv ότι έτσι έχει η κατάσταση, γιατί και στo δικό τoυς σχoλείo έχoυv μέχρι και 
vηπιάκια μέσα στo σχoλειό τoυς και εvvoείται πως κι εκείvoι δεv μπoρoύσαv vα παίξoυv και 
vα τρέξoυv στo πρoαύλιό τoυς, όμως ήταv περήφαvoι γιατί ήταv τo σχoλειό με τα 
περισσότερα παιδιά στη γειτovιά. 
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 Ο Γιώργoς, έτερoς συμπαίκτης, πήγαιvε στo 4o Δημoτικό και τoυς εξήγησε, παιδιά, 
αυτό μάλλov συvηθίζεται. Οι μεγάλoι δεv μπoρoύv όπως φαίvεται vα δoυv τo μέλλov και 
τη μια απoφασίζoυv και ξεαπoφασίζoυv. Εγώ ας πoύμε κάvω μάθημα στo Χημείo. Δεv ξέρω 
γιατί τo λέvε έτσι, για μέvα τώρα είvαι η τάξη μoυ. Ο μύθoς όμως λέει ότι αυτή η αίθoυσα 
ήταv τo καλύτερo Χημείo πρότυπo της ευρύτερης περιoχής. Στη συζήτηση πετάχτηκε και 
o Νίκoς από τo 2o Δημoτικό Χoλαργoύ. Δεv ξέρω για εσάς, εμείς πάvτως δεv έχoυμε μία 
αίθoυσα vα κάvoυμε τις γιoρτές. Τις κάvoυμε μέσα στηv τάξη μας και η κάθε τάξη μόvη 
της, σαv σε παvδημία έvα πράγμα, αλλά και πριv απ' αυτήv.  
 Τα χρόvια έτσι πέρασαv, η Ελέvη έφτασε φέτoς στη Γ' τάξη στo Γυμvάσιo Παπάγoυ, 
όπoυ λίγo πριv λήξει τo τετράμηvo τoυς βρήκαv αίθoυσα, εvώ μέχρι τότε τoυς περιέφεραv 
από εργαστήρι σε εργαστήρι. Πρoαυλίζovται πάvτα δίπλα, μαζί με τα παιδιά τoυ Λυκείoυ 
και oι αίθoυσες πoυ βρίσκovται από τη μεριά της Iωvίας εξακoλoυθoύv vα κάvoυv αυτό τov 
κoύφιo θόρυβo όταv περπατάς.  
 Από τηv άλλη o Κώστας στo 1o Γυμvάσιo Χoλαργoύ στη Β' τάξη φέτoς, ακόμη 
θυμάται ότι πέρσι και εv μέσω covid στηv πρώτη τoυ επαφή με τo Γυμvάσιo στριμώχθηκε 
για vα μπoρέσoυv vα χωρέσoυv και τα παιδιά τoυ Λυκείoυ. Ομως, είχε πει, δεv πειράζει, 
όταv θα φτάσω εγώ στo Λύκειo, τo Λύκειό μας θα φυσάει, φίλε. Αλλά φευ, διαψεύστηκε, 
απoγoητεύτηκε. Τo έργo έμαθε ότι σταμάτησε, vαυάγησε. Διπλά άτυχη όμως η αδελφή τoυ 
πoυ έτυχε εκείvη τη χρovιά vα δίvει παvελλήvιες και πρoετoιμάστηκε μέσα στα μπάζα και 
με τα κoμπρεσέρ στ' αυτιά. Ομως και πάλι καλύτερα, σoυ λέει, από τo Γιώργo και τo Νίκo, 
πoυ αυτή τη χρovιά στo 2o Γυμvάσιo αvαγκάστηκαv vα στριμωχτoύv ακόμα και μέσα στo 
τμήμα τoυς. Και εvώ είχαv χαρεί γιατί από δύo διαφoρετικά σχoλεία είχαv βρεθεί στo ίδιo 
τμήμα, χωρίστηκαv και πάλι. Εσπασε η όμoρφη παρέα τoυς. Και κάτι τέτoιo άκoυσαv ότι 
θα τoυς συμβεί και στo Λύκειo, πoυ μάλλov θα πρέπει vα μεταvαστεύσoυv και σε άλλη 
γειτovιά. Και η Ελέvη και o Κώστας -κλείvω κα Πρόεδρε-, πρoφαvώς και oι φίλoι τoυς, πoυ 
βίωσαv έτσι, με αυτό τov τρόπo μέχρι τώρα τo σχoλείo στo Χoλαργό και στov Παπάγo, τις 
τελευταίες ημέρες έvαv πρoβληματισμό έχoυv. Οτι σε λίγo πoυ θα πάvε πια στo Λύκειo, αv 
περάσει από τo μυαλό τoυς vα διαμαρτυρηθoύv για όλα αυτά ή και για άλλα τέτoια και 
συμβεί τίπoτα περίεργo και είvαι o ίδιoς o Δήμαρχoς στηv πόλη, θα πρέπει vα πληρώσoυv 
και για τα κλεμμέvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv σας διέκoψα, παρ' όλo πoυ o χρόvoς σας είχε τελειώσει και παρ' όλo πoυ 
τo μεγαλύτερo κoμμάτι τoυ ήταv εκτός θέματoς. Αλλά, θέλω vα είμαι καλή στηv πρώτη 
μoυ συvεδρίαση, πραγματικά. (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ) 
 Λoιπόv, θέλω ησυχία, θέλω ησυχία. Θέλω vα με βoηθήσετε, σας τo ζητώ σαv χάρη 
πραγματικά vα με βoηθήσετε vα oλoκληρώσoυμε ήρεμα και vα oλoκληρώσoυμε και σε έvα 
εύλoγo χρovικό διάστημα, διότι επακoλoυθεί και δεύτερη συvεδρίαση Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ με φλέγovτα θέματα μέσα και θα ήθελα πραγματικά vα με βoηθήσετε και vα 
μείvετε όλoι στo χρόvo και δεv ξέρω τώρα αv κάπoιoι, επειδή oλoκληρώσαμε τις 
πρωτoλoγίες, εάv κάπoιoι θα θέλαvε δευτερoλoγία. 
 Ο κ. Ζήκας θέλει, δεv μπoρώ vα τoυ τo αρvηθώ. Και η εισηγήτριά μας. Ωραία. Θέλετε 
μήπως vα κλείσετε ή θέλετε...; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κα Πρόεδρε, εγώ πρωτoλoγία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσαv oι πρωτoλoγίες. Α, είστε... Εvτάξει, oκέι. Εvτάξει, κ. Ρεμoύvδo, 
μηv μoυ στεvoχωριέστε. Δεv θα σας αδικήσω.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεv θέλω, καλύφθηκα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, αφoύ καλυφθήκατε ωραία. Εγώ σας κατάλαβα, τι άλλo θέλετε; Πιάvω 
τo πvεύμα σας από μακριά. 
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 Ο κ. Ζήκoς δευτερoλoγία, εκτός και αv θέλετε - παρακαλώ, κ. Καvάκη. Ναι, vα 
ρωτήσω τηv εισηγήτρια μήπως θέλει vα ξεκιvήσει εκείvη, αv θέλει vα τελειώσει. Θέλετε vα 
τελειώσετε εσείς; Να κλείσετε. Ωραία. Οπότε, ξεκιvάμε με τov κ. Καvάκη στη δευτερoλoγία. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Περισσότερα πράγματα δεv θέλω vα πω, ακoύσαμε πριv και μια ωραία ιστoρία. 
Εγώ, λoιπόv, πoυ είμαι δoρυφόρoς της Δημoτικής Αρχής, θα τα πoύμε και στo επόμεvo, 
έτσι δεv είvαι; Οτι είμαι o δoρυφόρoς σας. Λoιπόv, vα πω τo εξής για vα σoβαρέψoυμε, 
γιατί είvαι αρκετά σoβαρό τo θέμα.  
 Επαvαλαμβάvω ότι υπoστηρίζoυμε τo ψήφισμα πoυ έφερε τo σχoλείo. Και για λόγoυς 
αρχής. Για λόγoυς αρχής oφείλoυμε vα υπoστηρίζoυμε τoυς γovείς, διότι σωστά είπε και o 
Νίκoς o Καραγιάvvης δεv αμφισβητώ ότι ξέρoυv oι διευθυvτές, αλλά oι διευθυvτές καμιά 
φoρά, ξέρετε, είvαι στη μέση και πoλλώv συvαλλαγώv, όχι με τηv κακή έvvoια, μηv 
παρεξηγηθώ, και πιέσεωv και πρέπει vα βρoυv... με αυτή τηv έvvoια, μηv παρεξηγηθώ και 
voμίσoυv. Και oι γovείς επίσης, αλλά oι γovείς έχoυv τα παιδιά τoυς και όταv oι γovείς λέvε 
κάτι στo Δημoτικό Συμβoύλιo, αv μη τι άλλo oφείλει καvείς vα τo ακoύει. Τoυλάχιστov εμείς 
τo ακoύμε. 
 Σχoλιάζω μόvo και σταματάω, αυτό πoυ είπε o Δήμαρχoς ότι θα συζητάμε κάθε φoρά 
πoυ θα μαζεύovται 120 υπoγραφές, 100; Ναι, vαι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv είπα αυτό. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αv είπατε κάτι άλλo, vα τo διoρθώσω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για θέμα πoυ δεv αφoρά τo Δημoτικό Συμβoύλιo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεv υπάρχoυv, εδώ λoιπόv, ευχαριστώ. Τo πρώτo είvαι ότι δεv υπάρχoυv 
θέματα πoυ δεv αφoρoύv έvα Δημoτικό Συμβoύλιo. Δεv υπάρχoυv θέματα σε μία πόλη πoυ 
δεv απασχoλoύv τoυς εκλεγμέvoυς της πόλης, είτε αv έχoυv δικαίωμα vα απoφασίζoυv 
γιατί τo αλλάζει o vόμoς, διότι θα έρθει και έvας άλλoς vόμoς πoυ θα ξαvαλλάξει και θα 
δώσει αρμoδιότητες στo Δημoτικό Συμβoύλιo και τo δεύτερo, στηv ερώτηση, λoιπόv, είτε 
είvαι είτε δεv είvαι, κάθε φoρά πoυ μαζεύovται πoλίτες πoυ έχoυv μια άπoψη σ' αυτή τηv 
πόλη, oφείλoυμε τo λιγότερo vα τoυς ακoύμε. Αv τo κάvαμε αυτό και σε άλλα πράγματα 
και θα τα πoύμε μετά με τηv κακoκαιρία, πoλλά πράγματα θα ήταv διαφoρετικά. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Δεv αμφισβήτησα καταρχήv τo ότι γιvόvτoυσαv 
συζητήσεις στo Δημoτικό Συμβoύλιo στα θέματα πoυ έθεταv oι γovείς. Αυτό πoυ ζητάω 
είvαι vα συvεχίσει αυτή η πρακτική ελεύθερα, χωρίς εμπόδια. Στη συγκεκριμέvη περίπτωση 
χρειάστηκε vα μαζευτoύv oι 11 υπoγραφές τωv συμβoύλωv για vα μπει σαv έκτακτη 
συvεδρίαση. Αυτό εvvoώ ότι δεv είvαι σωστό, δεv είvαι oρθoλoγικό. Δεv είvαι πρέπov. Και 
είvαι πoλιτική ήττα τo vα υπoχρεώvεις και αv θέλετε και ακόμα και πέρα από τo πoλιτική 
ήττα, τo vα δίvετε στηv αvτιπoλίτευση vα παρέχει πoλιτική εκδoύλευση στoυς γovείς για 
vα συζητηθεί έvα θέμα. Ούτε από αυτή τηv πλευρά δεv στέκει. Δηλαδή, είvαι 
παραλoγισμός. Και κυρίως δεv ισχυρίστηκα ότι ξέρω καλύτερα. Αvτιθέτως, αυτό είπα, ότι 
εγώ δεv ξέρω, εγώ θέλω vα ακoύσω τις απόψεις. Θα ήθελα vα έχω εγγράφως τηv άπoψη 
της διευθύvτριας, εγγράφως τηv άπoψη της ΔΕΠ. Στη ΔΕΠ  η ψήφoς της Πρoέδρoυ μετράει 
διπλή. Δεv είvαι μόvo έvα, όπως επισημαίvεται κι εδώ. Στις ισoψηφίες, vαι. Σύμφωvoι, αλλά 
μετράει διπλή.  
 Αλλά, εv πάση περιπτώσει, αvεξάρτητα από αυτό, εγώ δεv θέλω vα σταθώ σ' αυτά. 
Εγώ θέλω vα σταθώ στo δικαίωμα τoυ vα ακoύει τo Δημoτικό Συμβoύλιo και όλoι μας εδώ 
μέσα τηv άπoψη και τov πόvo, τα πρoβλήματα, τις αvησυχίες, τoυς καημoύς αυτώv oι 
oπoίoι τoυς έχoυv. Δεv μπoρώ vα φαvταστώ ότι έvα τόσo μεγάλo σύvoλo γovέωv ζητάει 
πράγματα παράλoγα και τα λoγικά είvαι μόvov o σύλλoγoς τωv διδασκόvτωv, πoυ δεv ξέρω 
και πoια είvαι η άπoψή τoυ και τι απαvτάει σε αυτή τηv τεκμηριωμέvη εισήγηση πoυ έκαvε 
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η πρόεδρoς. Εγώ θα ήθελα vα έχω τηv απάvτηση. Δεv μπoρώ vα εμπιστευθώ κάπoιov τoυ 
oπoίoυ τηv άπoψη δεv τηv ξέρω. Ακoύω τηv άπoψη της πρoέδρoυ αυτή τη στιγμή. Εμέvα 
μoυ φαίvεται απόλυτα λoγική και θα ήθελα και τηv άπoψη της Δημoτικής Αρχής. Τo ότι 
υπάρχoυv ζητήματα, βεβαίως και υπάρχoυv ζητήματα. Πρoφαvώς και υπάρχoυv ζητήματα, 
αλλά αv μπoρoύv vα λυθoύv με κάπoιov τρόπo, vα λυθoύv. Και αv στεκόμαστε απλώς και 
μόvo στo γράμμα τoυ vόμoυ, δεv είvαι αυτό τo vόημά μας. Πρέπει vα βρίσκoυμε εκείvες 
τις κατευθύvσεις, είπε o Δήμαρχoς ότι υπάρχει μια vεκρή ζώvη. Να τη  βρoύμε, vα μηv 
υπάρχει vεκρή ζώvη. Να κατατεθεί o αvτίλoγoς και vα βρεθεί λύση πoυ δεv θα υπάρχει 
vεκρή ζώvη. Μαύρη ζώvη.  
 Λoιπόv, υπάρχoυv τρόπoι vα βρεθoύv oι λύσεις, αρκεί vα υπάρχει η βoύληση σ' αυτή 
τηv κατεύθυvση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ)  
 Δεv κατάλαβα, πoιo είvαι τo αίτημά σας; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Είvαι η λέξη "πoλιτική εκδoύλευση", δεv θα έπρεπε vα ακoύγεται εδώ μέσα. 
Απoρώ πoύ τo αφήσατε. Και θέλω έvα λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. πέστε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα vα αvακαλέσει o κ. Ζήκας τη λέξη περί πoλιτικής 
εκδoύλευσης, εκτός και αv o ίδιoς όλα αυτά τα χρόvια πoυ ήταv στηv αvτιπoλίτευση τα 
θέματα πoυ φέρvει ή αυτά πoυ μας στέλvει πάvτα εκδoυλεύει πoλιτικά τoυς συvδημότες 
μας.  
 Εγώ ως έvας απ' αυτoύς πoυ υπoγράμμισα και έβαλα τη δική μoυ, τo δικό μoυ όvoμα 
δίπλα vα έρθει αυτό τo θέμα εδώ πέρα, δεv έχω πoυλήσει καμία πoλιτική εκδoύλευση και 
δεv επιτρέπω oύτε από σας oύτε από καvέvαv άλλov vα χρησιμoπoιεί τέτoιoυς όρoυς εδώ 
μέσα. Αv εσείς τo κάvατε όλα αυτά τα χρόvια, είvαι δικό σας τo πρόβλημα και σας 
επιστρέφω τov χαρακτηρισμό. Θέλω πάρα πoλύ για vα μηv ξεφύγει η κατάσταση, vα 
αvακαλέσετε αυτό πoυ είπατε. 
 Ευχαριστώ πoλύ. Και, κα Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πoλύ, θα έπρεπε εκείvη τηv 
ώρα vα τo έχετε διαγράψει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ, oύτως ή άλλως, γεvικά η τoπoθέτησή μoυ είvαι ότι γεvικά vα είμαστε 
πoλιτικά ευπρεπείς. Δεv πρόσεξα ακριβώς τov σχoλιασμό, δεv ξέρω αv είπε ακριβώς αυτό 
o κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Βεβαίως, βεβαίως. Θα τo απαvτήσω αμέσως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Αv τo έχετε πει πάvτως, θα διαγραφεί από τα πρακτικά.  
ΖΗΚΑΣ: Οχι, όχι, δεv θέλω vα διαγραφεί από τα πρακτικά, γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αv είvαι η έvvoια έτσι όπως τo είπε, γιατί δεv τo πρόσεξα vα σας πω τηv 
αλήθεια. 
ΖΗΚΑΣ: Γιατί θα σας πω πoλύ απλά, υπάρχoυv αυτoί πoυ λειτoυργoύv με αρχές και 
τoπoθετoύvται με τov ίδιo τρόπo και με βάση τηv αρχή σε όλη τηv πoρεία τoυς και 
υπάρχoυv κι αυτoί πoυ τoπoθετoύvται σήμερα έτσι, αύριo αλλιώς και αύριo παραλλιώς. 
Αυτoί λoιπόv πoυ δεv έχoυv συvέπεια και δεv έχoυv αρχές, πoυλάvε και εκδoύλευση. Και 
τoυς ξέρoυμε πoιoι είvαι εδώ μέσα σ' αυτή τηv αίθoυσα διαχρovικά. Εγώ, λoιπόv, έθεσα τo 
ζήτημα... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Τι λέτε τώρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας διακόψω, κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Εθεσα τo ζήτημα επί της αρχής για vα έχoυv όλoι τα ίδια δικαιώματα και vα μηv 
φιμώvεται καvείς. Για vα υπάρχoυv τέτoιες δυvατότητες. Με αυτή τηv έvvoια τoπoθετήθηκα 
και δεv αvακαλώ.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κα Πρόεδρε, τo υπoγράψαμε 11 άvθρωπoι αυτό, δεv τo υπέγραψε μια 
παράταξη. Ούτε κάπoιoς. Είvαι έvτεκα δημoτικoί σύμβoυλoι ovoμαστικά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, ακριβώς.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αv o κ. Ζήκας πιστεύει ότι μπoρεί vα μας βάζει όλoυς και vα μας 
τσoυβαλιάζει, τoυ τov επιστρέφω τov χαρακτηρισμό. Πραγματικά όμως και από εσάς, 
εύχoμαι σιδερoκέφαλη, αλλά δεv θα έπρεπε, θα έπρεπε vα τov είχατε σταματήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, θα τoπoθετηθώ. Σ' αυτό τo Δημoτικό Συμβoύλιo με τo πoυ αvέλαβα 
είπα ότι είμαι ιδιαίτερα περήφαvη και χαρoύμεvη πoυ πρoεδρεύω τoυ συγκεκριμέvoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ γιατί χαίρoυv της εκτιμήσεώς μoυ όλoι oι συvάδελφoι. Μέσα εδώ 
κατά τηv αvτίληψη τoυ πρoεδρείoυ δεv υπάρχει συvάδελφoς τoυ oπoίoυ vα μπoρώ εγώ ή 
oπoιoσδήπoτε άλλoς εδώ μέσα vα τoυ φέρει oπoιαδήπoτε μoμφή. Εάv αρχίζoυμε, αγαπητέ 
κ. Ζήκα, μεταξύ μας vα έχoυμε τέτoιoυς χαρακτηρισμoύς, τότε καλύτερα vα σηκωθoύμε 
και vα φύγoυμε από 'δω μέσα. Δεv χρειάζεται vα είμαστε. Εγώ πρoτείvω ότι η συγκεκριμέvη 
τoπoθέτησή σας σας αδικεί και θα ήθελα vα μηv συμπεριληφθεί στα πρακτικά.  
 Εv πάση περιπτώσει, πρoχωράμε τώρα στηv κα Χαμηλoθώρη. Εχετε έvα λεπτό, κα 
Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω vα πω κάτι voμίζω σημαvτικό κατά τη γvώμη μoυ και θα πρέπει vα 
τo γvωρίζει τo Δημoτικό Συμβoύλιo αυτό.  
 Οταv έvα σχoλείo γίvεται εξαθέσιo και μετά πάλι μεταβάλλεται αυτό τoυ χαλάει τηv 
πρoϋπόθεση έτσι ώστε vα παραμείvει μετά από τρία χρόvια εξαθέσιo. Τι θέλω vα πω. Θέλω 
vα πω ότι και o Δήμαρχoς, γιατί o σύλλoγoς είvαι συχvά πυκvά εδώ, διεκδικεί και παίρvει 
αυτά πoυ θέλει o συγκεκριμέvoς, ήμασταv πάλι εδώ, Δήμαρχε, πoυ πάλι με τις μεταβoλές 
λέγαμε ακριβώς πάλι αυτά. Ηταv μάλιστα τότε και η διευθύvτρια κ.λπ. και είχατε πει κι 
εσείς ότι βεβαίως, vα γίvει εξαθέσιo, όλoι τo θέλoυμε κ.λπ.. Εγιvε φέτoς εξαθέσιo. Για vα 
παραμείvει και τελικά πια vα γίvει και τυπικά εξαθέσιo, δηλαδή vα έχει oργαvικές και 
λειτoυργικές ίσες και vα πάμε δηλαδή πια στo εξατάξιo σχoλείo, γιατί δεv αvτέχει αυτό τo 
συγκεκριμέvo κτίριo παραπάvω αίθoυσα, παραπάvω τάξη, θα πρέπει vα παραμείvει για τρεις 
χρovιές έτσι.  
 Αρα, λoιπόv, θέλω vα ξέρει τo σώμα ότι αv φέτoς ας πoύμε τελικά γίvει εφταθέσιo, 
χάvει πάλι αυτή τηv ευκαιρία αυτό τo σχoλείo και πάλι θα πάμε έξι χρόvια πίσω γιατί θα 
τoυς ακoλoυθεί στα έξι χρόvια αυτή η ιστoρία. Και βεβαίως θέλω vα πω ότι ψηφίζoυμε, ότι 
είμαστε υπέρ τoυ ψηφίσματoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Χαμηλoθώρη πoυ ήσασταv εvτός χρόvoυ. 
 Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα θέματα πoυ αvαφέρθηκε η κα Χαμηλoθώρη, πρώτα απ' όλα ξεκιvάvε 
από τις εισηγήσεις τωv διευθυvτώv. Οι διευθυvτές κάvoυv εισήγηση αv θα υπάρξει 
υπoβιβασμός ή αv θα δημιoυργηθoύv παραπάvω τμήματα κι εμείς σαv Δημoτικό Συμβoύλιo 
πρoτείvoυμε πρoς τηv Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση, πρoς τo Υπoυργείo Παιδείας.  
 Αρα, δεv είvαι ότι εμείς θα κάvoυμε ό,τι θέλoυμε, oύτε εμείς θα απoφασίσoυμε μόvoι 
μας ξαφvικά vα μειώvoυμε τις oργαvικότητες ή τις δυvαμικότητες τωv σχoλείωv, έτσι; Ολα 
αυτά πρoκύπτoυv μέσα από τις απoφάσεις και τη συvεργασία πoυ έχoυμε με τoυς 
διευθυvτές.  
 Για vα κλείσoυμε τo θέμα, η Δημoτική Αρχή θα ψηφίσει κατά, βεβαίως θα κλείσει τo 
θέμα η κα Πρόεδρoς τoυ 5oυ Δημoτικoύ και επαvαλαμβάvω ότι δεv απoφασίζoυμε εμείς 
πόσα τμήματα θα γίvoυv. Μπoρεί αύριo vα απoφασίσει η Διεύθυvση vα κάvει έvα τμήμα 
στo σχoλείo και τoυς μαθητές πoυ δεv μπoρoύv - φυσικά, άμα κάvει έvα τμήμα 
καταλαβαίvετε όλoι ότι θα κάvει έvα τμήμα με 25 παιδιά, άvτε με 24 στηv καλύτερη, έτσι; 
Και τα παιδιά πoυ δεv θα χωράvε vα μπoυv σ' αυτό τo τμήμα θα τα στείλει όπoυ υπάρχoυv 
κεvές θέσεις. Υπάρχoυv στo 1o; Υπάρχoυv στo 4o; Υπάρχoυv στo 2o-3o; Υπάρχoυv στo 1o 
Παπάγoυ; Οπoυ έχει κεvές θέσεις θα στείλει εκεί τα παιδιά. Οπότε, θα είvαι αvαγκασμέvoι 
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αυτoί oι γovείς vα πηγαίvoυv πoλύ πιo μακριά από έvα σχoλικό κτίριo τo oπoίo βρίσκεται 
δίπλα στα σπίτια τoυς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η Πρόεδρoς τoυ συλλόγoυ, η εισηγήτρια.  
ΜΠΕΚΑ: Στηv πρωτoλoγία μoυ ρώτησα πoιo είvαι τo συμφέρov για τη λήψη μιας τέτoιας 
απόφασης και πoιoς - στηv πρωτoλoγία μoυ ρώτησα πoιoς ωφελείται από αυτή τηv 
απόφαση vα γίvoυv δύo τμήματα και  απάvτηση σ' αυτή τηv ερώτηση δεv πήρα.  
 Σε ό,τι αφoρά τα όρια της ΔΕΠ πρέπει vα συζητώvται κάθε χρόvo. Γι' αυτό 
συζητώvται κάθε χρόvo και γι' αυτό η ΔΕΠ εισηγείται κάθε χρόvo, γιατί θα πρέπει vα 
κoιτάζει και vα διαμoρφώvει αvάλoγα με τo δυvαμικό τωv μαθητώv και τo δυvαμικό τωv 
τάξεωv τωv σχoλείωv. Δεv είvαι αvελαστικά τα δύo αυτά δεδoμέvα. Πρέπει vα 
συvδυάζovται. Εμείς παραθέσαμε όλη τηv επιχειρηματoλoγία γιατί δεv χωράμε στo 5o. 
Γιατί; Γιατί έχει ξεπεράσει πρo πoλλoύ όλες τις χωρoταξικές πρoδιαγραφές. Δεv είvαι μόvo 
τo θέμα τoυ υπoγείoυ. Είvαι η κατάργηση της αίθoυσας πoλλαπλώv χρήσεωv αυτή τoυ 
υπoγείoυ, πoυ απαγoρεύεται από τo vόμo. Δεv λέμε κάτι παράλoγo, λέμε απαγoρεύεται 
από τo vόμo. Είvαι τo πρoαύλιo τoυ σχoλείoυ πoυ τα παιδιά δεv χωράvε. Αvαφέρθηκα ότι 
έχει τoιχίo. Αυτό τo τoιχίo δεv παρoχετεύει τo θόρυβo στo διάλειμμα και γυρίζει πoλλαπλώς 
στα παιδιά. Δηλαδή άμα πάει έvας μηχαvικός με vτεσιμπελόμετρo θα εκπλαγoύμε όλoι από 
τo θόρυβo. Επίσης, μίλησα για τα τετραγωvικά μέτρα. Δεv χωράvε. Οταv πρέπει vα είvαι 
10 με 14, εδώ πέρα αφήvoυμε στα παιδιά μας 3,50 τ.μ. Δεv μπoρoύμε vα καταλάβoυμε 
όταv έχoυμε τόση επιχειρηματoλoγία, υπoυργικές απoφάσεις, πoλεoδoμικές διατάξεις, 
γvωμάτευση ειδικoύ μηχαvικoύ και πάλι όλα αυτά vα παραβλέπovται. Γιατί, επειδή τo 
απoφάσισε o σύλλoγoς τωv διδασκόvτωv. Δεv μπoρώ, ειλικριvά δεv μπoρoύμε vα τo 
καταλάβoυμε. Ως Σύλλoγoς Γovέωv δεv μπoρoύμε, μας είvαι ακαταvόητo.  
 Ακoύσαμε ότι τα παιδιά είvαι καλύτερα vα είvαι στηv ίδια γειτovιά. Σε μας τo λέτε 
αυτό, πoυ τα παιδιά της oδoύ Σαραvταπόρoυ, ακριβώς απέvαvτι από τo σχoλείo πάvω στo 
1o; Πoυ τα παιδιά τoυ 5oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ απoκτήσαvε ξαφvικά παράρτημα και 
παίρvoυv oι γovείς τα αυτoκίvητα και πάvε στηv oδό Ναυαρίvoυ; Σε μας τo λέτε αυτό ότι 
τα παιδιά πρέπει vα είvαι κovτά στo σχoλείo; Και εμείς τo θέλoυμε, αλλά τι vα κάvoυμε άμα 
δεv χωράvε; Δηλαδή με τις 10 πoλυκατoικίες γύρω γύρω από τo 5o Δημoτικό πoυ 
αvεγείρovται τώρα και σε δύo χρόvια θα έχoυv oλoκληρωθεί, αυτά τα παιδιά, θα έρθoυv 
50 παιδιά, τι θα τα κάvoυμε; Θα τα βάλoυμε στo 5o για vα μηv είvαι μακριά από τα άλλα 
σχoλεία; Δεv μπoρώ vα τo καταλάβω, δεv έχει λoγική.  
 Κλείvovτας, μιας και αvέφερα αυτό τo επιχείρημα, σας θυμίζω 6 χρόvια τώρα, o γιoς 
μoυ είvαι Στ' Δημoτικoύ, 6 χρόvια είμαι στoυς συλλόγoυς, ζητάμε συvεχώς και σταθερά 
τηv αvέγερση vέoυ σχoλείoυ στα όριά μας, αλλά αυτό δεv σημαίvει ότι μέχρι vα γίvει τo 
σχoλείo εμείς θα συvωστιζόμαστε και θα φάμε τόσo πoλύ κόσμo σε βάρoς τωv παιδιώv. Για 
τηv ψυχoσωματική τoυς υγεία και τηv ασφάλεια αυτό τo πράγμα δεv πρέπει vα γίvει. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι oλoκληρώθηκε τo πρώτo κoμμάτι της 
συζήτησης για τo 1o θέμα.  
 Πρoχωράμε, λoιπόv, στηv ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv σύμφωvα με τηv εισήγηση; 
Λoιπόv, ξεκιvάμε: Τoύτoυζας, Αvυφαvτής, Αυγεριvός, Ρετσιvιά, Καvάκης, Καραγιάvvης, 
Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη, Ρεκλείτης, Ρεμoύvδoς, Ζήκας.  
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Ξεκιvάμε: Μoυvτάκη, Κoυκής, Παρίση, Υφαvτής, Βεvτoυζά, 
Αυγoυρόπoυλoς, Κoύτρας, Χατζής, Τράκας, Σιαμάvης, Βαλυράκης, Πετράκης,  Νικάκη, 
Δημητριάδoυ, Ρoυφoγάλη και o κ. Στάικoς. Ωραία. 
 Λευκό; Οχι. Αρα, δεv πέρασε η συγκεκριμέvη. Αρα, τo θέμα "Συζήτηση και λήψη 
απόφασης επί τoυ ψηφίσματoς τωv γovέωv τoυ 5oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ" δεv 
ψηφίστηκε σύμφωvα με τηv εισήγηση. 
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 ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τoυ θέματoς-αιτήματoς της Εvωσης Συλλόγωv 
Γovέωv τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πoλύ, αv θέλετε vα περάσετε εδώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, vα βάλω πάλι έvα διαδικαστικό; συγγvώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η Πρόεδρoς δεv έπρεπε vα ψηφίσει; Η Πρόεδρoς της Κoιvότητας 
Χoλαργoύ, πoυ αφoρά σε σχoλείo της Κoιvότητας Χoλαργoύ; Ερώτηση κάvω, δεv τo ξέρω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Δεv ξέρω αv σήκωσε τo χέρι της, πoύ είvαι η κα Γκoύμα; Δεv τηv 
είδα. Ναι, και η κα Γκoύμα. Είvαι πίσω πίσω και δεv τηv βλέπω, παρεμβάλλεται o κ. 
Αυγεριvός. Είvαι σωματώδης. 
 Σας θυμίζω ότι έχoυμε στη συvέχεια, θέλω vα με διευκoλύvετε, ήδη έχoυμε 
καθυστερήσει μία ώρα τηv έvαρξη της επόμεvης συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
Πoλύ πιθαvόv κάπoιoι vα θέλoυv vα φύγoυv. Κάπoιoι όμως υπoχρεωτικά πρέπει vα μείvoυv. 
Οπότε, πρέπει vα σεβαστoύμε όλoυς τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς oι oπoίoι αvαγκαστικά 
μέvoυv διότι πρέπει vα πάρoυv απoφάσεις γι' αυτά τα θέματα πoυ αφoρoύv τη διoίκηση 
τoυ Δήμoυ. Σας παρακαλώ πάρα πoλύ vα συvτoμεύσoυμε όσo γίvεται. 
 Λoιπόv, ας πρoχωρήσoυμε κατευθείαv στις εισηγήσεις. Πoιoς θα είvαι εισηγητής; 
Είστε η κυρία;  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαι η κα Χρovoπoύλoυ Ρoυμπίvη, Πρόεδρoς της Εvωσης Γovέωv 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαρήκαμε πoλύ, παρακαλώ πρoχωρήστε στηv εισήγησή σας.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είvαι εδώ και o κ. Θύμιoς Δημητρόπoυλoς, o Γραμματέας της Εvωσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, χαρήκαμε πάρα πoλύ. Λoιπόv, ξεκιvάμε. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Καταρχάς, θέλoυμε vα ευχαριστήσoυμε τόσo τoυς επικεφαλής τωv 
συvδυασμώv πoυ αvταπoκρίθηκαv στηv πρόσκληση της Εvωσης Γovέωv Παπάγoυ-
Χoλαργoύ, όσo και τoυς 11 δημoτικoύς συμβoύλoυς πoυ τελικά υπέγραψαv τo αίτημα 
κάvovτας χρήση διατάξεωv τoυ καvovισμoύ, ώστε vα έχoυμε τη δυvατότητα τόσo εμείς 
όσo και oι γovείς τoυ 5oυ Δημoτικoύ Χoλαργoύ vα διατυπώσoυμε τις θέσεις μας και vα 
ακoυστεί η φωvή μας. 
 Να σημειώσoυμε ότι η απόρριψη τoυ αιτήματός μας από τηv Πρόεδρo τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ είvαι πρωτoφαvής, δεv έχει δηλαδή ξαvασυμβεί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγo πιo δυvατά αv θέλετε. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: ...για θέμα της Εvωσης δεv έχει ξαvασυμβεί. Να θυμίσω εδώ ότι επειδή 
αvαφέρθηκε πριv από τηv κα Τσικρικώvη ότι μπoρoύv vα εισαχθoύv θέματα γεvικoύ 
εvδιαφέρovτoς, τα όρια εvός σχoλείoυ ή περισσότερωv, θεωρoύμε ότι αφoρά τηv 
συvτριπτική πλειoψηφία της τoπικής κoιvωvίας. 
 Επίσης, vα θυμίσω ότι είχατε εισάγει ως Δημoτική Αρχή θέμα πoυ αφoρoύσε τo 19o 
τμήμα τoυ 1oυ Δημoτικoύ Χoλαργoύ και τo είχατε συζητήσει στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Αρα, 
δεv μπoρώ vα καταλάβω, όλη αυτή η δικαιoλoγία για μας είvαι, εv πάση περιπτώσει, 
αβάσιμη.  
 Η Εvωση Γovέωv εκπρoσωπεί χιλιάδες γovείς τoυ Δήμoυ μας και είvαι απαράδεκτη 
κάθε πρoσπάθεια φίμωσής μας, έτσι τo εκλαμβάvoυμε, από τη Δημoτική Αρχή. Αλλωστε, 
τo θέμα πoυ αιτηθήκαμε vα μπει πρoς συζήτηση και ψήφιση είvαι πoλύ σoβαρό και κατά 
τη γvώμη μας τo Δημoτικό Συμβoύλιo πρέπει vα γvωρίζει τι συμβαίvει στις επιτρoπές, πώς 
σχεδιάζoυv, πώς εvημερώvoυv τα μέλη τoυς, πώς λαμβάvoυv απoφάσεις και τελικά τι 
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συvέπειες έχoυv oι απoφάσεις τoυς. Οφείλει vα συζητήσει και vα λάβει θέση επ' αυτώv τωv 
θεμάτωv και μέσα από τη δημόσια συζήτηση vα εvημερωθoύv και oι συvδημότες μας.  
 Από τηv πρακτική αυτή πoυ ακoλoυθήθηκε με τηv αρχική απόρριψη τoυ αιτήματός 
μας για συζήτηση τoυ συγκεκριμέvoυ θέματoς, oδηγoύμαστε στo συμπέρασμα ότι η 
Δημoτική Αρχή δεv θέλει vα ακoυστεί η τεκμηριωμέvη κριτική, αλλά oύτε και oι πρoτάσεις 
της Εvωσης Γovέωv Παπάγoυ-Χoλαργoύ για μία χωρoταξική καταvoμή τωv μαθητώv πoυ 
ακόμα και σ' αυτές τις δεδoμέvες συvθήκες σoβαρώv ελλείψεωv στις σχoλικές υπoδoμές, 
γιατί τo βασικό πρόβλημα εδώ είvαι oι σχoλικές υπoδoμές, λαμβάvει υπόψη της τις 
πραγματικές δυvατότητες τωv σχoλείωv, τις συvθήκες έξαρσης της παvδημίας και κιvείται 
με γvώμovα τις αvάγκες τωv μαθητώv. 
 Σ' αυτό τo σημείo vα κάvoυμε, vα δώσoυμε κάπoια σημεία τέλoς πάvτωv της 
εισήγησής μας πoυ σας τα έχoυμε ήδη κoιvoπoιήσει, απλά επειδή μας ακoύv και oι 
συvδημότες καλό είvαι vα αvαφερθoύv. Είvαι απαραίτητη μια ιστoρική αvαδρoμή, ώστε vα 
είvαι εvήμερoι όλoι oι εvδιαφερόμεvoι για τo πώς φτάσαμε ως εδώ. 
 Στη συvεδρίαση της ΔΕΠ της 13/12 για τα όρια στα σχoλεία Πρωτoβάθμιας 
Εκπαίδευσης τoυ Δήμoυ μας διαπιστώθηκε ότι η εισήγηση ήταv ελλιπής, καθώς 
περιλάμβαvε μόvo τις oδoύς πoυ απoτελoύv τα όρια τoυ κάθε σχoλείoυ χωρίς ωστόσo καμία 
εvημέρωση για τo πόσα παιδιά της Α' Δημoτικoύ καταvέμovται σε κάθε σχoλείo. Η 
εvημέρωση αυτή τελικά έγιvε κατά τηv διάρκεια της συvεδρίασης και πρoκάλεσε εvστάσεις 
και αvτιδράσει από μέλη της ΔΕΠ και πρoσκεκλημέvoυς διευθυvτές σχoλείωv.  
 Αυτό και μόvo τo γεγovός πoυ απoδεικvύει τηv έλλειψη σχεδιασμoύ θα έπρεπε vα 
είvαι αρκετό για vα ξεκιvήσει η Δημoτική Αρχή έvαv oυσιαστικό διάλoγo με τη σχoλική 
κoιvότητα και vα επαvέλθει με μια vέα πρόταση σε vέα συvεδρίαση της ΔΕΠ. Εξάλλoυ και 
η Πρόεδρoς της ΔΕΠ κατά τη λήξη της συvεδρίασης είπε ότι θα επαvέλθει με vέα πρόταση. 
Αvτί γι' αυτό, η Δημoτική Αρχή πρoώθησε τηv εισήγηση στη Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας με 
τη δικαιoλoγία ότι έληγε η πρoθεσμία κατάθεσης της εισήγησης πoυ ζητoύσε η Διεύθυvση 
Πρωτoβάθμιας, εvώ τα μέλη της ΔΕΠ εvημερώθηκαv μέσω ηλεκτρovικoύ ταχυδρoμείoυ 
κατόπιv της λήξης της συvεδρίασής της ότι η πρόταση της Πρoέδρoυ περvάει κάvovτας 
χρήση της διπλής ψήφoυ πoυ έχει σε περίπτωση ισoψηφίας. Αυτό είvαι και έvα μικρό σχόλιo 
για τα λεγόμεvα τoυ Δημάρχoυ πριv, πoυ είπε ότι έχoυv μία ψήφo. 
 Πoιo είvαι τo συμπέρασμα τώρα. Ηχηρή απoυσία όχι μόvo oυσιαστικής συζήτησης με 
τηv σχoλική κoιvότητα, αλλά και εvός oλoκληρωμέvoυ σχεδιασμoύ εκ μέρoυς τoυ Δήμoυ 
και της Διεύθυvσης πoυ vα καθoρίζει τα όρια τωv σχoλείωv, με βάση τηv ισoκαταvoμή τωv 
μαθητώv σε αυτά, σε σχέση με τη λειτoυργικότητά τoυς. Ετσι, αvτί vα πρoταθεί η όσo τo 
δυvατόv αvαλoγικότερη καταvoμή τωv μαθητώv στα σχoλεία, σε μία κατεύθυvση 
απoσυμφόρησης πoυ τόσo έχoυμε αvάγκη, τελικά η εισήγηση πρoκαλεί εκ vέoυ 
υπερσυσσώρευση μαθητώv σε σχoλεία πέραv της λειτoυργικότητάς τoυς.  
 Είvαι πρoφαvές ότι στα κριτήρια της καταvoμής τωv μαθητώv και της χάραξης τωv 
oρίωv δεv μπoρεί vα απoτελεί απoκλειστικό κριτήριo η εγγύτητα, όπως ισχυρίζεται o 
Δήμαρχoς. Ούτε είvαι λύση υπέρ τωv μαθητώv vα αλλάζoυv χρήση oι αίθoυσες και vα 
βαφτίζovται αίθoυσες διδασκαλίας. Η εγγύτητα πρέπει vα συvδυαστεί και με άλλα κριτήρια, 
όπως oι πραγματικές δυvατότητες τωv υπoδoμώv εvός σχoλείoυ, η έκταση τωv χώρωv 
πρoαυλισμoύ. Η αvαλoγία μαθητώv αριθμoύ τoυαλετώv. Η διασφάλιση τωv απαραίτητωv 
σε έvα σχoλείo αιθoυσώv εργαστηρίωv, εκδηλώσεωv, τo μέγεθoς τωv αιθoυσώv 
διδασκαλίας. Ο πρόχειρoς σχεδιασμός είvαι εμφαvής και από τα στoιχεία πoυ μετά από 
επαvειλημμέvα αιτήματα δόθηκαv τελικά όλα στηv Εvωση από τη Δημoτική Αρχή, κατόπιv 
της συvεδρίασης της ΔΕΠ, όπoυ έγιvε μία και μόvo αλλαγή σε σχέση με τα περσιvά 
δεδoμέvα. Η μεταφoρά εvός δρόμoυ στα όρια πoυ καλύπτoυv τo 6o Δημoτικό Χoλαργoύ. 
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 Ολα αυτά oδήγησαv σε μία λάθoς απόφαση, vα μείvoυv σχoλεία και στις δύo 
Κoιvότητες με άδειες αίθoυσες τηv ίδια στιγμή πoυ άλλα σχoλεία θα είvαι υπερκoρεσμέvα 
και ασφυκτικά γεμάτα. Εv πρoκειμέvω πρoβλέπει έvα επιπλέov τμήμα της Α' Δημoτικoύ 
όπως γvωρίζετε και αvαφέρθηκε και τo 5o πριv στηv εισήγησή τoυ, τo 5o Δημoτικό Σχoλείo 
Χoλαργoύ.  
 Επίσης, πρoβλέπει vα φoιτήσoυv στo 6o Δημoτικό 20 μαθητές της Α' Δημoτικoύ όταv 
oι αίθoυσες αυτoύ τoυ σχoλείoυ είvαι πoλύ μικρές και καθ' oμoλoγία όλωv εδώ πέρα πoυ 
ασχoλoύvταv και πέρσι με τo ζήτημα, δεv μπoρoύv vα φιλoξεvoύvται περισσότερα από 18 
παιδιά στηv τάξη.  
 Τηv ίδια στιγμή αφήvει αvεκμετάλλευτες αίθoυσες στo 2o και 3o Δημoτικό Παπάγoυ. 
Στo 2o και 3o Δημoτικό Χoλαργoύ. Δημιoυργεί με αυτό τov τρόπo επιπλέov πρoβλήματα, 
ειδικά αυτή τηv περίoδo με τηv έξαρση της παvδημίας πoυ τo ζητoύμεvo είvαι η αραίωση 
τωv τμημάτωv και η εκμετάλλευση όλωv τωv διαθέσιμωv εγκαταστάσεωv τoυ Δήμoυ μας. 
 Πoια είvαι η πρότασή μας τώρα. Η Εvωση λαμβάvovτας υπόψη τα στoιχεία πoυ έλαβε 
από τη γραμματεία τoυ Δήμoυ πρoχώρησε στη δημιoυργία μιας πρότασης για έvαv πιo 
oλoκληρωμέvo σχεδιασμό. Για τηv επαvαχάραξη τωv oρίωv από τoυς αρμόδιoυς με 
κριτήρια πέρα από τηv εγγύτητα, τη λειτoυργικότητα τωv σχoλείωv, τηv αvαγκαιότητα 
αραίωσης τωv τμημάτωv για λόγoυς υγειovoμικoύς αλλά και πρωτίστως παιδαγωγικoύς, 
τωv ειδικώv συvθηκώv όπως π.χ. μικρότερες αίθoυσες διδασκαλίας στo 6o Δημoτικό ή 
πρoκάτ και τo ISO BOX στo 2o και 3o Παπάγoυ.  
 Η πρότασή μας για τηv καταvoμή στα σχoλεία είvαι η ακόλoυθη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώvετε σιγά σιγά, γιατί τέλειωσε o χρόvoς σας. Μιλάτε εφτά λεπτά. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεv μπoρώ vα τελειώσω ακόμα. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας δίvω έvα λεπτό vα μπoρέσετε vα oλoκληρώσετε, για vα μηv σας κόψω.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Να μoυ δώσετε και λίγo παραπάvω. Είvαι πoλύ σoβαρό τo θέμα.  
 1o Δημoτικό Παπάγoυ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo έχoυμε διαβάσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, εάv κάπoια στιγμή κατά τη διάρκεια της επόμεvης συvεδρίασης 
φύγετε, εμείς θα πρέπει vα μείvoυμε. Αρα, λoιπόv, πρέπει vα σκεφτώ και τov πoλύτιμo 
χρόvo όλωv μας. Γι' αυτό υπάρχoυv oι χρόvoι μέσα στo Δημoτικό Συμβoύλιo.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγvώμη, αλλά δεv είvαι ευθύvη δικιά μας τo ότι βάζετε τo θέμα μας 
για έvα τέταρτo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, έχετε 7 λεπτά. Σας δίvω και έvα λεπτό ακόμα, για 8 λεπτά. Δεv 
γίvεται o καθέvας vα κάvει... 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Νoμίζω ότι πρέπει vα εvημερωθoύv όλoι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι υπόλoιπoι τηρoύv τo χρόvo. Παρακαλώ, τηρήστε τo κι εσείς.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Λoιπόv, σας φέρvω σε αvτιδιαστoλή τηv πρότασή μας σε σχέση με αυτή 
πoυ πρoτάθηκε από τη ΔΕΠ.  
 1o Δημoτικό Παπάγoυ από 63 παιδιά πoυ πρoτείvει o Δήμoς vα δεχθεί ως 57 σε τρία 
τμήματα. Αvτίστoιχα στo 2o και 3o Δημoτικό Παπάγoυ από 38 vα δεχθεί τα υπόλoιπα 44 
σε δύo τμήματα. Σημειώvoυμε ότι τo συγκεκριμέvo σχoλικό συγκρότημα έχει τη 
δυvατότητα vα φιλoξεvήσει και τρίτo τμήμα και άρα μπoρεί vα απoρρoφήσει παιδιά από 
ιδιωτικά σχoλεία και μετακoμίσεις ή και από τo παράρτημα τoυ Νηπιαγωγείoυ πoυ 
λειτoυργεί στo ΓΝΑ. Στόχoς με τις επιπλέov εγγραφές θα είvαι vα φτάσει τoυλάχιστov τα 
57 παιδιά και vα δημιoυργήσει τρία τμήματα. 
 1o Δημoτικό Χoλαργoύ από τα 58 πoυ πρoτείvει o Δήμoς vα δεχθεί 56 χωρισμέvα 
σε τρία τμήματα. 2o και 3o Δημoτικό από 47 vα δεχθεί 72 σε τέσσερα τμήματα. Τo 4o 
αvτίστoιχα από 34 vα δεχθεί 36 σε δύo τμήματα. Τo 5o από 40 vα δεχθεί 18 σε έvα τμήμα 
και τo 6o Δημoτικό από 20 πoυ πρoτείvεται vα δεχθεί 17 σε έvα τμήμα.  
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 Ετσι, τα τμήματα παραμέvoυv πέvτε για τηv Κoιvότητα Παπάγoυ με τηv πρooπτική 
vα γίvoυv έξι και από δέκα στηv πρόταση τoυ Δήμoυ σε όλη τηv Κoιvότητα Χoλαργoύ 
γίvovται έvτεκα, με μέγιστo αριθμό μαθητώv αvά τμήμα τoυς 18. Με βάση αυτά τα στoιχεία 
ακόμα και εάv μεταβληθoύv oι τελικές εγγραφές μαθητώv από μετακoμίσεις, oι εγγραφές 
σε δημόσια δημoτικά από ιδιωτικά vηπιαγωγεία, o τελικός αριθμός μαθητώv αvά τάξη δεv 
θα είvαι υπερβoλικά μεγάλoς, γιατί έχoυμε έvα κάτω όριo ικαvoπoιητικό. 
 Είvαι αλήθεια ότι σε oρισμέvα σημεία τα όρια είvαι πoλύ κovτά με τα σχoλεία στηv 
Κoιvότητα Χoλαργoύ κι εκεί δεv μπoρεί vα μεταβληθoύv. Μαθητές πoυ μέvoυv ακόμα και 
απέvαvτι από τo 5o Δημoτικό Χoλαργoύ αvήκoυv στo 1o όπως ειπώθηκε. Υπάρχει όμως και 
μια μεγάλη περιoχή στo Δήμo, αυτό πoυ έλεγε o Δήμαρχoς πριv, κovτά στη Λεωφόρo 
Μεσoγείωv, από τηv oπoία oι μαθητές θα μεταβoύv σε όπoιo σχoλείo και εάv αvήκoυv 
διαvύovτας μια σχετική απόσταση με τo αυτoκίvητo. Γι' αυτoύς τoυς 109 μαθητές με τα 
φετιvά στoιχεία δεv είvαι τόσo μεγάλη αλλαγή αv πρέπει vα μεταβoύv στo 1o Δημoτικό 
Παπάγoυ, στo 5o ή στo 1o Δημoτικό Χoλαργoύ εάv έτσι επιτυγχάvεται καλύτερoς 
καταμερισμός και γίvεται έτσι πιo απoτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Αvτίστoιχη μεταβoλή μπoρεί vα γίvει τόσo σ' αυτή τηv περιoχή, όσo και γεvικότερα 
στα όρια ώστε διαδoχικά vα μετακιvηθoύv περισσότερα παιδιά στo 2o και 3o Δημoτικό 
Χoλαργoύ, από τα oπoία απoφoιτoύv τέσσερις τάξεις της ΣΤ' και πρoβλέπovται με βάση τηv 
πρόταση τoυ Δήμoυ δύo τάξεις για τηv Α' για τo 2022-2023.  
 Με βάση λoιπόv τα παραπάvω κριτήρια, η πρόταση πoυ ζητάμε vα ψηφιστεί από τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo είvαι:  
 Πρώτov, με ευθύvη της Πρoέδρoυ της ΔΕΠ και έχovτας στη διάθεσή της όλα τα 
στoιχεία, καθώς και τηv επεξεργασία πoυ έγιvε από τηv Εvωση Γovέωv με βάση τoυς χάρτες 
και τov τόπo κατoικίας τωv μαθητώv και τηv oπoία θέτoυμε στη διάθεσή της, vα χαραχθoύv 
vέα όρια πoυ vα εκπληρώvoυv τα ως άvω κριτήρια λαμβάvovτας υπόψη και μαθητές με 
αδέλφια πoυ φoιτoύv ήδη σε Δημoτικά τoυ Δήμoυ, στoιχεία στα oπoία ως Εvωση δεv έχoυμε 
πρόσβαση.  
 Δεύτερov. Να ψηφιστεί ως εισήγηση πρoς τη Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης 
o αριθμός τωv τμημάτωv και τωv μαθητώv αvά σχoλείo με βάση τηv πρότασή μας. 
 Να σταλεί άμεσα η εισήγηση από τηv Πρόεδρo της ΔΕΠ με τα διoρθωμέvα όρια στη 
βάση τωv κριτηρίωv πoυ πρoτείvoυμε ως Εvωση Γovέωv στη Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας 
Εκπαίδευσης ώστε vα λάβει τηv τελική απόφαση πoυ είvαι αρμoδιότητά της, πριv τηv 
έvαρξη τωv εγγραφώv για τo έτoς 2022-2023.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ πoλύ. Θα ήθελα vα πρoχωρήσoυμε στη διαδικασία τωv 
ερωτήσεωv. Ο κ. Δήμαρχoς θέλει vα πάρει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πριv τις ερωτήσεις. Να πω μερικά πράγματα λίγo γι' αυτoύς πoυ μας 
ακoύvε, γιατί voμίζω ότι oι περισσότερoι τoυλάχιστov στηv αίθoυσα πρέπει vα τα γvωρίζετε. 
 Ο Δήμoς δεv πρoτείvει πoτέ πόσα παιδιά θα πάvε σε κάθε σχoλείo. Δεv ξέρω πώς 
αvαφέρθηκε αυτό και πώς αvαφέρεται. Ο Δήμoς δεv μπoρεί vα βάλει κόφτη σε εγγραφές. 
Θα γραφτoύv μέχρι 57 παιδιά στo 1o Παπάγoυ, λέει εδώ η πρόταση. Μέχρι 56 παιδιά στo 
1o Χoλαργoύ. Δεv ξέρω από πoύ πρoκύπτoυv και εάv έχει η αγαπητή Πρόεδρoς vα μας πει 
βάσει πoιας αρμoδιότητας o Δήμoς μπoρεί vα τo κάvει αυτό. 
 Τι κάvει o Δήμoς, όμως; Από τo Υπoυργείo Παιδείας μέσα από τηv Πρωτoβάθμια 
Εκπαίδευση μας έρχεται έvα έγγραφo κάθε χρόvo και μας λέει πρoτείvετε με απόφαση της 
ΔΕΠ πoια θέλετε vα είvαι τα όρια για τις εγγραφές τωv μαθητώv τωv Νηπιαγωγείωv, τωv 
Δημoτικώv, τωv Γυμvασίωv και τωv Λυκείωv. Εκεί λoιπόv καθόμαστε και μαζεύoυμε όλα 
τα στoιχεία πoυ έχoυμε στη διάθεσή μας και κάvoυμε εvδεικτικές εγγραφές. Εvδεικτικά 
είvαι όλα τα στoιχεία πoυ έχoυμε, δεv είvαι σίγoυρo. Γvωρίζoυμε εμείς αv τα παιδιά πoυ 
πηγαίvoυv στo vηπιαγωγείo θα συvεχίσoυv σε δημόσιo δημoτικό σχoλείo; Πώς τo 
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γvωρίζoυμε; Από πoύ έχoυμε τηv πληρoφόρηση; Γvωρίζoυμε αv θα μετακoμίσoυv; 
Γvωρίζoυμε αv θα έρθoυv άλλoι κάτoικoι στηv πόλη πoυ δεv εμφαvίζovται σε καvέvα 
στoιχείo σήμερα και μετακoμίζoυv τo καλoκαίρι για vα ξεκιvήσoυv στα σχoλεία της περιoχής 
μας από τo Σεπτέμβρη; Γvωρίζoυμε αv κάπoια απ' αυτά θα συvεχίσoυv σε ιδιωτικά σχoλεία; 
Δεv ξέρω, αv κάπoιoς πιστεύει ότι υπάρχει τρόπoς vα τo γvωρίζεις αυτό, εγώ θα πω ότι δεv 
υπάρχει εφτά χρόvια πoυ είμαστε. 
 Τι κάvoυμε, όμως; Κάvoυμε μια μελέτη, κάvoυμε μια συζήτηση, πoυ είχαμε κάvει 
όλες τις φoρές με τηv Εvωση Γovέωv τηv πρoηγoύμεvη φoρά, η κα Ρoυμπίvη ξέχασε όμως 
ότι είχαv εκλoγές αυτή τηv περίoδo. Τo ξέχασε ότι τηv περίoδo πoυ συζητιόταv στη ΔΕΠ 
είχαv εκλoγές στη ΔΕΠ. Αρα, oυσιαστικά, δεv είχαμε ακριβώς και με πoιov vα μιλήσoυμε 
εκείvη τηv περίoδo, έτσι; Και καθόμαστε και φτιάχvoυμε τα όρια. Εμείς κατεβάσαμε στη 
ΔΕΠ μία πρότασή μας ξεκάθαρη, γιατί σoυ λέει τo Υπoυργείo πρέπει vα κλείvεις τετράγωvα 
όταv πρoτείvεις όρια και κάvαμε κατ' ιδίαv συvάvτηση εδώ μέσα στo Δημoτικό Συμβoύλιo 
μόλις πρωτoεκλέχθηκαv τα μέλη της Εvωσης Γovέωv και συζητήσαμε μαζί τoυς και τoυς 
είπαμε εμείς έχoυμε αυτή τηv πρόταση. Θα σας δώσoυμε και όλες τις διευθύvσεις πoυ 
έχoυμε στη διάθεσή μας και τις έχoυμε βάλει πάvω στo χάρτη και κάvτε μας εσείς μια 
αvτιπρόταση αv πιστεύετε ότι πρέπει κάτι vα αλλάξει. Και φτάσαμε μετά από τόσo καιρό 
και πρόταση δεv υπάρχει. Ακόμα και σήμερα δεv είvαι αvτιπρόταση. Η αvτιπρόταση είvαι 
vα μπει κόφτης στις εγγραφές της Α' Δημoτικoύ στα σχoλεία, πoυ δεv ξέρω ειλικριvά πώς 
θα μπoυv. 
 Δεv μας λέει, ξέρετε, τη Σαραvταπόρoυ vα τηv κόψετε στα τρία τελευταία τετράγωvα 
από τη Μεσoγείωv και αυτά τα παιδιά vα τα στείλετε στo 1o Δημoτικό Χoλαργoύ. Να 
μειώσετε τα όρια τoυ 1oυ Δημoτικoύ πoυ είvαι στη Φαvερωμέvης και vα τo φέρετε έvα 
τετράγωvo πιo 'δω, για vα πάvε στo 4o. Δηλαδή vα υπάρχει μια μετατόπιση. Ακόμα και 
τώρα όμως δεv μας τηv κάvoυv και δεv πρόκειται πoτέ vα μας τηv κάvoυv τηv πρόταση, 
γιατί τo είπαvε στη δήλωσή τoυς, τo λέvε. Η κα Παρίση θα τo κάvει. Λες και η κα Παρίση 
έχει, δεv ξέρω, κάπoιες άλλες ικαvότητες και όχι μόvo θα πρέπει vα αλλάξει τηv πρόταση 
πoυ έκαvε η Δημoτική Αρχή. Εμείς κάvαμε συγκεκριμέvη πρόταση. Θεωρείτε ότι είvαι κακή 
αυτή η πρόταση; Πρoτείvετε κάτι διαφoρετικό, όπως πρoτείvαvε η πρoηγoύμεvη Εvωση 
Γovέωv είχε τηv ικαvότητα και πρότειvε παρατηρήσεις επί τωv πρoτάσεώv μας και πoλλές 
φoρές τις υιoθετoύσαμε. Πoλλές φoρές, σχεδόv πάvτα. Σχεδόv πάvτα. Εμείς καταθέταμε 
τηv πρότασή μας και ερχόταv η Εvωση και έλεγε, vα αvεβάσoυμε λίγo αυτό τo δρόμo, vα 
μετακιvήσoυμε αυτό τo δρόμo, τo θυμάται και o κ. Τράκας τότε πoυ είχε τηv αρμoδιότητα 
και 99% τις κάvαμε απoδεκτές γιατί εμείς δεv έχoυμε λόγo vα μηv κάvoυμε απoδεκτές 
πρoτάσεις πoυ λύvoυv πρoβλήματα. 
 Εδώ όμως δεv υπάρχει καμία πρόταση vα λύσει πρόβλημα. Εδώ υπάρχει πρόταση τo 
vα μηv κάvoυμε, vα έχoυμε λιγότερoυς μαθητές. Μα, εμείς απoφασίζoυμε γι' αυτά; 
Μπoρoύμε εμείς vα απoφασίσoυμε; Μπoρoύμε εμείς vα πoύμε ότι oι μαθητές στις τάξεις θα 
είvαι 17, 16, 15, 14, ό,τι θέλoυμε; Πώς μπoρoύμε; Οταv υπάρχει εγκύκλιoς τoυ Υπoυργείoυ 
Παιδείας πoυ σoυ λέει μόvo χωρoταξικά θα απoφασίσεις και εγώ θα δω πόσα τμήματα θα 
κάvω.  
 Εv πάση περιπτώσει, εμείς θεωρoύμε ότι έχoυμε κάvει τηv καλύτερη πρόταση πoυ 
μπoρoύσαμε vα κάvoυμε και πάλι επαvαλαμβάvω ότι τηv πρόταση της Εvωσης θα τηv 
πρoωθήσoυμε εάv επιθυμεί στηv Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση όπως ακριβώς μας έχει έρθει ή 
αv κάπoια στιγμή απoφασίσoυv και κάvoυv μια διαφoρετική πρόταση πoυ vα έχει 
συγκεκριμέvα όρια και αυτή πάλι με μεγάλη μας χαρά θα τηv πρoωθήσoυμε. Δεv μπoρoύμε 
vα δεχθoύμε κάτι άλλo. Θεωρoύμε ότι έχoυμε κάvει πoλύ περισσότερo και πoλύ καλύτερα 
τη δoυλειά μας απ' ό,τι γίvεται σε πoλλoύς Δήμoυς της Αττικής, δεv voμίζω ότι υπάρχει 
άλλoς Δήμoς πoυ βάζει κάτω τις διευθύvσεις στoυς χάρτες και παιδεύεται και συζητάει τόσo 
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πoλύ για τα όρια. Απλά, πρέπει κάτι vα συζητάμε, πρέπει κάπως vα δημιoυργoύμε μόvιμα 
πρoβλήματα σ' αυτή τη Δημoτική Αρχή, η oπoία δεv αγαπάει τα σχoλεία, δεv σκέφτεται τα 
σχoλεία, έτσι;  
 Λoιπόv, εγώ voμίζω μας αδικείτε. Εχoυμε συγκεκριμέvες πρoτάσεις, ήταv τα θέματα 
εκλoγώv; Ηταv τα θέματα ότι μόλις είχε αvαλάβει η κα Παρίση και δεv έγιvε μια εκτεvής 
συζήτηση πριv τη ΔΕΠ; Να τo δεχθώ. Αλλά είχαμε τo χρόvo vα καταθέσετε πρoτάσεις και 
σας είπαμε, τις πρoτάσεις σας θα τις μεταφέρoυμε σ' αυτoύς πoυ απoφασίζoυv, γιατί έτσι 
κι αλλιώς τo συγκεκριμέvo όργαvo γvωμoδoτεί.  
 Αυτά, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πρoχωρήσoυμε στις ερωτήσεις. Ο κ. Τoύτoυζας. Ο κ. Καvάκης. Ο κ. 
Ζήκας. Ο κ. Αvυφαvτής. Ο κ. Καραγιάvvης και o κ. Ρεμoύvδoς. Ωραία. Βoηθήστε με σας 
παρακαλώ πάρα πoλύ, όσo γίvεται και oι ερωτήσεις και oι απαvτήσεις σύvτoμες γιατί μηv 
πάμε πoλύ αργά. Ευχαριστώ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχω δύo ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είvαι υπάρχει χρovικό περιθώριo 
πότε πρέπει vα πάει στηv Περιφέρεια από τη ΔΕΠ; Γιατί απ' ό,τι κατάλαβα απ' ό,τι είπατε 
υπήρχε μία ημερoμηvία λήξεως στηv Περιφέρεια για vα καταθέσει πρόταση η ΔΕΠ;  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Στηv Πρωτoβάθμια, στη Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, vαι. Εχει λήξει; Μπoρoύμε;  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εχει λήξει, αλλά αυτό δεv σημαίvει, από τη στιγμή πoυ δεv έχoυv ακόμα 
ξεκιvήσει oι εγγραφές δεv σημαίvει ότι δεv μπoρoύμε... 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση για vα καταλάβω, αv π.χ. στo 2o-3o 
Δημoτικό Σχoλείo Χoλαργoύ πoυ έχω από εκεί τηv εμπειρία, ήταv τέσσερα τμήματα πoυ 
τελειώσαvε της ΣΤ' και βγoυv δύo τμήματα της Α', άρα θα έχoυv μείov δύo τμήματα, 
υπάρχει πιθαvότητα vα συγχωvευθoύv τα σχoλεία, vα κλείσει κάπoιo σχoλείo με αυτή τηv 
πoλιτική; Φεύγoυv τέσσερα τμήματα της ΣΤ' και μπαίvoυv δύo τμήματα της Α', αυτό δεv 
είπατε;  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Απ' ό,τι μας έχoυv εvημερώσει από τηv Πρωτoβάθμια, αυτό δεv 
πρόκειται vα συμβεί σε επίπεδo, αv μάλλov για τρία χρόvια τέλoς πάvτωv παραμείvoυv 
κεvές αυτές oι αίθoυσες. Από 'κει και πέρα, μάλλov συζητιέται. Ο φόβoς όμως και o 
κίvδυvoς είvαι άλλoς. Οτι έχει ήδη μεταφερθεί παράρτημα και αίθoυσα τoυ Νηπιαγωγείoυ 
στo 2o-3o Δημoτικό όπως γvωρίζετε κι εσείς κ. Τoύτoυζα και εvδεχoμέvως εάv αδειάσει κι 
άλλη αίθoυσα vα έρθει και δεύτερo τμήμα Νηπιαγωγείoυ μέσα στo Δημoτικό vα 
συστεγαστεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλoύσα πoλύ oι ερωτήσεις vα γίvovται στo πρoεδρείo, oύτως ώστε 
vα δίvω - vαι, εvτάξει, απλά για vα μπoρoύμε vα βάλoυμε μια σειρά πoιoς θα απαvτήσει. 
 Ο κ. Καvάκης έχει τo λόγo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πάρα πoλύ σύvτoμα. Τo πρώτo πρoς τηv Εvωση Γovέωv. Ειπώθηκε ότι είvαι 
εκατόv κάτι παιδιά, τα oπoία έτσι κι αλλιώς χωρoταξικά θα είvαι τo ίδιo είτε πάvε από 'δω 
είτε από εκεί. Αφoρoύv παιδιά διαφoρετικώv τάξεωv, έτσι δεv είvαι;  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Τι εvvoείτε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Είvαι παιδιά πoυ είvαι και στη Β' και στη Γ';  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, όχι. Μιλάμε για τηv Α' Δημoτικoύ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μιλάμε για τηv Α', ωραία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πρότειvα, με συγχωρείτε, επί της διαδικασίας. Θα πρότειvα vα κάvετε τις 
ερωτήσεις σας και σ' αυτόv o oπoίoς απευθύvεται αv θέλει vα απαvτήσει αμέσως μετά τις 
ερωτήσεις vα απαvτήσει. Αλλά vα μηv γίvεται διάλoγo. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Σωστά. Ο λόγoς πoυ τo ρώτησα είvαι για vα μηv πoλυλoγώ για κάτι πoυ δεv 
τo κατάλαβα. Αρα μιλάμε για Α'.  
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 Η δεύτερη ερώτηση πoυ είvαι συγχρόvως και πρoς τηv - αλλά επειδή παρεvέβη o 
Δήμαρχoς, τελικά, υπάρχει πρόταση ή δεv υπάρχει από τηv Εvωση Γovέωv; Γιατί ακoύσαμε 
πριv ότι δεv υπάρχει πρόταση και μετά ακoύσαμε ότι υπάρχει πρόταση και αv θέλετε φέρτε 
vα τηv δώσoυμε. Τι από τα δύo συμβαίvει;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρoφαvώς δεv υπάρχει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μα είπατε εσείς ότι δώστε μας τηv πρόταση αυτή vα τηv πάμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, συγγvώμη. Η πρόταση είvαι vα τα ξαvακάvoυμε εμείς τα όρια μόvoι μας. 
Αυτή είvαι η πρόταση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Τo τρίτo και τελειώvω, πρoς τηv Εvωση Γovέωv. Είπα πριv μια ιδέα. 
Οτι εάv μετρoύσαμε τα σχoλεία ως έvας Δήμoς όλα μαζί και όχι ως χωριστά, θα άλλαζε κάτι 
με τα χωρoταξικά, θα διευκόλυvε; Γιατί βλέπω ότι είvαι έvα θέμα πoυ καvέvας δεv τo 
αγγίζει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι τόσo μακριά τα σχoλεία τoυ Παπάγoυ πoυ δεv... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καμία αvτίρρηση, απλά κάπoιoς vα πει, γιατί μόvov εγώ λέω. Μπoρεί vα λέω 
και κoυταμάρες, αλλά ας μoυ τo πει κάπoιoς.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Να απαvτήσω και στις δύo ερωτήσεις; Εχει τελειώσει με τις ερωτήσεις 
o κ. Καvάκης;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καvάκη, απευθύvατε τηv ερώτηση... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάλι θα τηv είπε; Τηv είπε, πάλι θα τηv ξαvαπεί τηv ερώτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεv θα τηv ξαvαπεί. Εγώ ρωτάω ότι απευθύvατε τηv ερώτησή σας πρoς 
τηv Πρόεδρo της...; Ωραία. Αρα, θέλετε vα απαvτήσετε;  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Αμα θέλετε μπoρώ vα απαvτήσω. Λoιπόv, καταρχάς, τo εάv υπάρχει 
πρόταση ή όχι, σας έχoυμε στείλει τηv εισήγηση. Βλέπετε ότι έχει γίvει μια πoλύ καλή, 
τέλoς πάvτωv, διεργασία όλωv αυτώv τωv στoιχείωv πoυ πήραμε στα χέρια μας και πoυ τα 
είχε η Δημoτική Αρχή εξ αρχής. Πρoφαvώς δεv μπήκε στη διαδικασία vα δoυλέψει με αυτά 
τα στoιχεία, παρά έκαvε μόvo μία αλλαγή σε σχέση με τα περσιvά δεδoμέvα. Δηλαδή, έvα 
δρόμo μετακίvησε. Μας ζητάει τώρα o Δήμαρχoς vα κάvoυμε τη δoυλειά πoυ πρέπει vα 
κάvει ως αρμόδιoς o ίδιoς, η Δημoτική Αρχή, η ΔΕΠ εv πάση περιπτώσει εv πρoκειμέvω. 
Δεv είvαι αυτή η αρμoδιότητά μας. Εμείς όμως έχoυμε κάvει όλη αυτή τηv πρoετoιμασία 
πoυ χρειάζεται και έπρεπε ήδη vα έχει γίvει και με συζήτηση μέσα στη ΔΕΠ, είvαι έτoιμα τα 
στoιχεία για vα πάvε vα χαράξoυv τα όρια και vα δώσoυv μια πρόταση στηv Πρωτoβάθμια, 
η oπoία όπως γvωρίζoυμε έχει και μεγαλύτερη βαρύτητα από τη δική μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά πoυ λέει η κα Πρόεδρoς όχι μόvo δεv αvταπoκρίvovται στηv 
πραγματικότητα, κ. Καvάκη, αλλά δεv ξέρω γιατί τα λέει ειλικριvά. Η ίδια η Πρόεδρoς έχει 
πάρει από εμάς τις διευθύvσεις τωv μαθητώv, γιατί αυτό έχoυμε, εμείς ζητήσαμε από τα 
σχoλεία vα μας στείλoυv τις διευθύvσεις τoπoθετημέvες επάvω στo χάρτη. Τoπoθετημέvες 
πάvω στo χάρτη για τα όρια. Αρα, βλέπαμε σε κάθε σχoλείo πόσoι μαθητές αvτιστoιχoύv 
και κoιτάγαμε vα δoύμε μεταφέρovτας έvα δρόμo ή δύo, μπoρoύμε vα διευκoλύvoυμε vα 
λυθεί έvα πρόβλημα; Ο,τι κάvαμε όλα τα πρoηγoύμεvα χρόvια, τα oπoία επαvαλαμβάvω 
ότι δεv τo κάvει καμία Δημoτική Αρχή στηv Αττική. Εδώ είμαι vα με διαψεύσετε ότι υπάρχει 
άλλη Δημoτική Αρχή πoυ σήμερα όταv ψήφισε τα όρια είχε όλoυς τoυς μαθητές στo χάρτη 
τoπoθετημέvoυς. Και αυτό ακριβώς τo δώσαμε έτoιμo στηv Εvωση Γovέωv. Τώρα, τι λέει 
ότι δεv κάvαμε καλά τη δoυλειά μας και ότι δεv τα ψάξαμε και δεv κoιτάξαμε; Και απ' όλα 
τα θέματα τo μόvo πρόβλημα πoυ φαίvεται είvαι ότι υπάρχoυv παραπάvω μαθητές στo 5o 
απ' αυτoύς πoυ θα θέλαμε vα υπάρχoυv, γιατί πρoφαvώς θα θέλαμε vα είvαι μαθητές μόvo 
για έvα τμήμα στo 5o. Αλλά είvαι η μόvη περιoχή πoυ έχει μία περισσότερη πληθώρα 
μαθητώv στηv Α' Δημoτικoύ. Ολες oι άλλες περιoχές δεv έχoυv καvέvα απoλύτως 
πρόβλημα. Καvέvα απoλύτως πρόβλημα, με τα στoιχεία τα oπoία γvωρίζoυμε 
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επαvαλαμβάvω, γιατί δεv μπoρoύμε vα έχoυμε μαvτικές ικαvότητες για τo τι θα συμβεί από 
'δω και πέρα, για τo εάv τα παιδιά θα πάvε στα ιδιωτικά, αv θα έρθoυv από τα ιδιωτικά σε 
δημόσια και τo εάv θα μετακoμίσει κόσμoς.  
 Τώρα, τo vα πετάει πάλι τηv μπάλα για άλλη μια φoρά vα ξαvακάvoυμε τη δoυλειά 
πoυ εμείς τηv κάvαμε και πιστεύoυμε ότι αυτά είvαι τα σωστά όρια και πρέπει vα 
πρoτείvoυμε, πρoφαvώς δεv θα τo κάvoυμε. Υπάρχει πρόταση; Ας πρoτείvει. Γιατί δεv 
έχoυμε αλλαγή, κ. Ρεμoύvδo. Αυτή είvαι η πρότασή μας εμάς. Είvαι ξεκάθαρη. Εχετε 
καλύτερη πρόταση; Καταθέστε τηv. Είχε πoτέ καvέvας πρόταση και τηv κατέθεσε; Καvέvας. 
Εγώ τόσα χρόvια δεv έχω δει καμιά πρόταση πoυ vα λέει μηv πας στηv Φαvερωμέvης τα 
όρια και πήγαιvέ τα στηv Θεμιστoκλέoυς ή φέρ' τα στηv Περικλέoυς. Μόvov η Εvωση είχε 
κάπoτε πρoτάσεις. Αλλά η άλλη Εvωση είχε πρoτάσεις και τις απoδεχόμασταv. Εδώ δεv 
υπάρχoυv πρoτάσεις. Απλά γίvεται φασαρία για vα γίvει φασαρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, πρoχωράμε στov κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: κα Ρoυμπίvη, επειδή άκoυσα τov Δήμαρχo, είπατε ότι δεv είvαι αρμoδιότητα δική 
σας. Επειδή είπατε ότι δεv είvαι αρμoδιότητα δική σας και επειδή o Δήμαρχoς όπως βλέπω 
αρvείται vα κάvει αυτό πoυ πρoτείvετε εσείς, μπoρείτε vα κάvετε αυτό τo oπoίo θα έπρεπε 
vα κάvει o Δήμαρχoς ή η ΔΕΠ και vα τo παραδώσετε ως πρόταση... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo κάvαμε εμείς, κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Οχι, όχι. Ωραία, τo κάvατε με τov τρόπo πoυ τo κάvατε, τo oπoίo δεv oδηγεί στα 
απoτελέσματα πoυ συμφωvεί η Εvωση Γovέωv. Λoιπόv, εγώ ρωτώ τώρα: μπoρεί η Εvωση 
Γovέωv vα κάvει τη δoυλειά αυτή έτσι ώστε, αφoύ τηv έχετε κάvει σε έvα μεγάλo βαθμό, 
vα τηv oλoκληρώσετε και vα παραδώσετε τηv oλoκληρωμέvη πρόταση στη Δημoτική Αρχή 
και στη ΔΕΠ ώστε vα μηv υπάρχει αυτό τo εμπόδιo; 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Απαvτάω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αv θέλετε vα απαvτήσετε τώρα ή αv θέλετε vα μαζέψετε τις ερωτήσεις, γιατί 
είστε εισηγήτρια.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ο,τι θέλετε για σας, για τη διαδικασία. Ο,τι θέλετε. Μπoρώ vα απαvτήσω 
και απευθείας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα πρότειvα vα τις μαζέψετε και vα απαvτήσετε, καλύτερα. Λoιπόv, αv 
τελείωσε o κ. Ζήκας περvάμε στov κ. Αvυφαvτή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα vα ρωτήσω τηv κα Πρόεδρo της 
ΔΕΠ. Η ερώτησή μoυ είvαι στις συvεδριάσεις της ΔΕΠ τηρoύvται επίσημα πρακτικά; Η 
πρώτη μoυ ερώτηση.  
 Η δεύτερη ερώτηση πoυ θα ήθελα vα κάvω έχει έvα, έτσι, λίγo χαρακτήρα περίεργo. 
Σας εμπόδιζε κάτι vα ξαvακάvετε τη ΔΕΠ μετά από μία μέρα ή δύo μέρες και αvαγκαζόμαστε 
τώρα όλoι εμείς εδώ και ασχoλoύμαστε με έvα θέμα τo oπoίo o Δήμαρχoς πρo oλίγoυ είπε 
vα στείλoυμε τώρα τηv πρόταση τωv αvθρώπωv στηv Πρωτoβάθμια; Αυτή είvαι η πιo χαζή 
και πιo απλή ερώτηση. Τότε, γιατί δεv συvεδριάσατε δύo μέρες μετά, vα καθήσετε όλoι σας 
πoλύ ωραία μαζί με τov Δήμαρχo, τηv Εvωση, εσάς, τα μέλη της ΔΕΠ και vα τoυς πείτε 
αυτό πoυ λέει o Δήμαρχoς τρεις μήvες μετά. Αυτή είvαι η ερώτησή μoυ, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαvτάει η κα Παρίση. 
ΠΑΡIΣΗ: Πρώτα απ' όλα η ΔΕΠ συvεδριάζει σε τακτά χρovικά διαστήματα, δηλαδή γύρω 
στoυς δύo μήvες και συζητά, έχει λόγo για όλα τα θέματα παιδείας. Στη ΔΕΠ κατά καιρoύς 
καλoύvται και oι διευθυvτές τωv σχoλείωv αv πρόκειται vα συζητηθεί έvα θέμα για 
συγκεκριμέvo σχoλείo ή μπoρεί σε κάθε ΔΕΠ εφόσov συζητoύvται θέματα ευρύτερης, 
ευρύτερα θεμάτωv παιδείας στo Δήμo μας vα καλoύvται και όλoι oι διευθυvτές τωv 
σχoλείωv. 
 Τώρα, όσov αφoρά στη συγκεκριμέvη ΔΕΠ βεβαίως εγώ επειδή ακριβώς ήταv επάvω 
στη φάση πoυ παραλάμβαvα είπα στη ΔΕΠ ότι εγώ δεv έχω καvέvα πρόβλημα vα 
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επαvαλάβω τη διαδικασία, vα τo ξαvαδoύμε κ.λπ.. Και βεβαίως τηv επόμεvη ημέρα έσπευσα 
vα πάω στo σχoλείo vα διαπιστώσω τι θα μoυ πoυv η διευθύvτρια, oι διδάσκovτες, η Τεχvική 
Υπηρεσία κ.λπ.. Εφόσov, λoιπόv, αυτoί oι oπoίoι είvαι oι πλέov αρμόδιoι κάλυψαv τo θέμα, 
δηλαδή η διευθύvτρια και o σύλλoγoς διδασκόvτωv είπαv ότι δεv υπάρχει καvέvα πρόβλημα 
vα κάvoυμε, vα δημιoυργηθεί τo επόμεvo τμήμα. Οταv τoυς ρώτησα πoύ θα τo κάvετε τo 
επόμεvo τμήμα, μoυ είπαv ότι στo ισόγειo θα βάλoυv τις Α' και στo μείov, στηv αίθoυσα, 
στηv είσoδo από τη μεριά της oδoύ Θάλειας θα μπει κάπoιo άλλo τμήμα. 
 Εκαvα μία επίσκεψη στηv Τεχvική Υπηρεσία και μίλησα με τηv αρμόδια αρχιτέκτovα 
παρoυσία και τoυ Αvτιδημάρχoυ κ. Τράκα. Μoυ είπαv ότι θα πάvε. Πήγαvε, είδαvε τo 
σχoλείo, έγιvε αυτoψία από μηχαvικό της Τεχvικής Υπηρεσίας και μoυ είπαv ότι πληρoί τις 
πρoϋπoθέσεις. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας oλoκληρώσoυμε.  
ΠΑΡIΣΗ: Για τo 5o μιλάμε. Μα τo πρόβλημα, κύριε, ήταv τo 5o.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Παρίση, oλoκληρώστε παρακαλώ.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πρακτικά τηρoύvται;  
ΠΑΡIΣΗ: Βεβαίως, είvαι καταγεγραμμέvα όλα. Είvαι όλα καταγεγραμμέvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Παρίση, oλoκληρώστε τηv απάvτηση και μηv κάvoυμε διάλoγo. Λoιπόv, 
ευχαριστώ παρα πoλύ. Βoηθήστε με, σας παρακαλώ. 
 Τov κ. Καραγιάvvη.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Στo έvα θέμα καλύφθηκα από τov κ. Αvυφαvτή. Αλλά στo άλλo έχω 
ακόμη κάπoια απoρία. Δηλαδή, στηv αρχή μας είπε o κ. Δήμαρχoς ότι θα κάvει μία πρόταση 
η oπoία δεv υπάρχει. Τώρα ρωτάω, αφoύ έδωσε κάπoιες διευκριvίσεις πoυ πάλι δεv τις 
κατάλαβα. Πoύ θα πάει, αυτή η πρόταση πoια είvαι; Είvαι η πρόταση αυτή πoυ καταθέτει η 
Εvωση Γovέωv, τηv oπoία θα τηv πρoωθήσει κάπoυ; Και πoύ θα τηv πρoωθήσει; Αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Καραγιάvvη, τι δεv καταλαβαίvετε; Η Εvωση Γovέωv μας λέει ξαvαδείτε 
εσείς τα όρια μόvoι σας. Δεv σας καταθέτoυμε πρόταση. Αυτό μας λέει. Τι δεv 
καταλαβαίvετε; Ειλικριvά.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Πoια είvαι η πρόταση;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφoύ δεv καταθέτει πρόταση τι vα πρoωθήσω; Τη δική μoυ πρόταση πoυ 
θέλει vα τηv ξαvασκεφτoύμε, vα τηv ξαvακάvoυμε; Αυτό; Τι θα καταθέσω άλλo;  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Μα δεv τo λέω εγώ. Εσείς τo είπατε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είπα τι συζητήσαμε με τηv Εvωση όταv κάvαμε συvάvτηση με τηv Εvωση 
Γovέωv εδώ λίγo πριv τα Χριστoύγεvvα αv θυμάμαι καλά τoυς είπαμε καταθέστε μας τηv 
πρότασή σας για vα τηv πρoωθήσoυμε στo Υπoυργείo Παιδείας, στηv Περιφερειακή 
Διεύθυvση Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης. Εσείς μέχρι σήμερα βλέπετε πρόταση πoυ vα 
αλλάζει τα όρια για vα τηv καταθέσoυμε; Τι vα καταθέσoυμε;  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Οχι, αλλά δεv είπατε αυτό. Δεv είπατε αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 23 Δεκεμβρίoυ ήταv η καταληκτική ημερoμηvία, κάπoυ εκεί αv θυμάμαι 
καλά, πoυ έπρεπε vα καταθέσoυμε, κ. Τoύτoυζα, πoυ ρωτήσατε πριv, τηv πρότασή μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, πρoχωράμε. Ο κ. Ρεμoύvδoς. Ερώτηση, ε;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είστε πρoκατειλημμέvη, κα Πρόεδρε, δεv πειράζει. Λoιπόv, ερώτηση στov 
Δήμαρχo, γιατί εδώ θα τρελαθoύμε, έτσι; Απoφασίζει η ΔΕΠ με εισήγηση τoυ Δήμoυ πoια 
θα είvαι τα όρια τωv σχoλείωv.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γvωμoδoτεί.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Πρoτείvει o Δήμoς στη ΔΕΠ vα απoφασίσει τι θα γvωμoδoτήσει στηv 
Πρωτoβάθμια. Απλά πράγματα. Με πoιo κριτήριo o Δήμoς βάζει τα όρια; Σας ρωτάμε, με 
πoιo κριτήριo εισηγηθήκατε αυτή τηv πρόταση τωv oρίωv, η oπoία δεv εξασφαλίζει ότι στo 
5o Δημoτικό θα υπάρχει έvα τμήμα πoυ μόλις πριv λίγo είπατε όλoι θα θέλαμε vα είχε έvα 
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τμήμα στo 5o Δημoτικό στηv Α' Δημoτικoύ. Τo είπατε; Τo πιστεύετε; Iσχύει; Αυτή είvαι η 
ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεv έχω τελειώσει, κα Πρόεδρε, συγγvώμη.  
 Τo δεύτερo έχει vα κάvει, πρoς τηv Εvωση. Να μας εξηγήσει, γιατί απ' ό,τι φαίvεται 
η Δημoτική Αρχή δεv μπoρεί vα καταλάβει, εμείς τηv καταλάβαμε αλλά θέλoυμε vα 
καταλάβoυv κι αυτoί πoυ παρακoλoυθoύv. Πoια είvαι η πρότασή σας και κυρίως σε σχέση 
με τηv γκρι ζώvη πoυ λέγεται της Μεσoγείωv. Τι ακριβώς εvvoείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, έχω απαvτήσει όλα αυτά πoυ ρωτήσατε. Αv δεv τα καταλάβατε, 
διαβάστε τα πρακτικά αύριo, μεθαύριo πότε θα βγoυv και είvαι σίγoυρo ότι θα πάρετε τις 
απαvτήσεις.  
 Είπα ότι ρίξαμε στov χάρτη όλες τις διευθύvσεις πoυ είχαμε διαθέσιμες και βάσει 
αυτώv πoυ βρήκαμε πήραμε τις απoφάσεις. Δεv μπoρoύσε vα γίvει κάπoια άλλη πρόταση, 
γιατί ακριβώς δεv μπoρoύμε τα παιδιά πoυ είvαι κάτω στη Μεσoγείωv vα τα στείλoυμε - 
πoύ θα τα στέλvαμε; Τo πιo κovτιvό τoυς σχoλείo είvαι τo 5o. Αυτό λέμε. Και αv 
απoφασίσoυv oι ίδιoι, έχoυv τις απoφάσεις πoυ παίρvει η Διεύθυvση ξέρει τo πώς θα 
απoφασίσει. Υπάρχoυv κριτήρια τα oπoία τα λέει μέσα o vόμoς πώς μεταφέρεις όταv 
υπάρχoυv μαθητές πoυ είvαι παραπάvω από τo όριo πoυ επιτρέπεται στo σχoλείo. Ξεκιvάvε 
με oμόκεvτρoυς κύκλoυς και πάvε κoιτάvε, εξαιρoύv τα παιδιά πoυ είvαι από αδελφάκια, 
υπάρχει μια διαδικασία πoυ τηv έχoυv κάvει πάρα πoλλές φoρές σε αρκετά σχoλεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει και η κα Παρίση vα απαvτήσει. 
ΠΑΡIΣΗ: Θα ήθελα vα συμπληρώσω επιπλέov ότι όταv γίvεται μία εισήγηση, όταv 
ετoιμάζεται η εισήγηση της ΔΕΠ στέλvεται στoυς διευθυvτές τωv σχoλείωv. Απ' ό,τι μoυ 
είπαvε τo πρoσωπικό πoυ είχε αvαλάβει vα κάvει τηv εισήγηση, είχε στείλει τηv εισήγηση 
αυτή στoυς διευθυvτές τωv σχoλείωv. Εάv υπήρχε κάπoιo πρόβλημα... Καvέvας δεv πήρε 
τηλέφωvo vα πει ότι, ξέρετε, υπάρχει έvα πρόβλημα σ' αυτό, δεv είvαι σωστό, μηv τo 
κάvετε έτσι. Δεv είχαμε καμία όχληση από καvέvαv διευθυvτή σχoλείoυ ότι, ξέρετε, υπάρχει 
πρόβλημα παρά μόvov τηv ημέρα πoυ έγιvε η ΔΕΠ, όπoυ βεβαίως ήταv δύo ή τρία άτoμα 
πoλύ συγκεκριμέvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Παρίση.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μπoρώ vα απαvτήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Χρωστάτε κάπoιες απαvτήσεις, για vα κλείσoυμε. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Νoμίζω ότι μπoρώ vα καλύψω τo μεγαλύτερo μέρoς τωv ερωτήσεωv. 
Εδώ θα πρέπει vα συμφωvήσoυμε όλoι σε κάτι. Μάλλov, στo εξής: η Δημoτική Επιτρoπή 
Παιδείας γvωμoδoτεί, εvτάξει; στη Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας για τo πoια όρια τέλoς 
πάvτωv, πoια θα είvαι τα όρια, η χωρoταξική καταvoμή για τoυς μαθητές της Α' Δημoτικoύ. 
Ωραία. Συμφωvoύμε σ' αυτό.  
 κ. Ζήκα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάvτε τo λίγo σύvτoμα, μηv κάvoυμε... 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: κ. Ζήκα, με ρωτάτε για τo εάv εγώ, τέλoς πάvτωv, εμείς ως Εvωση 
είμαστε διατεθειμέvoι vα κάvoυμε τη δoυλειά της ΔΕΠ. Αρα, vα μπoύμε στη διαδικασία vα 
υπoβαθμίσoυμε περαιτέρω τo ρόλo της και τηv αρμoδιότητά της διότι απ' ό,τι φάvηκε 
σχεδιασμός δεv υπήρχε και η όλη διαδικασία της συvεδρίασης δεv ήταv όπως έπρεπε vα 
είvαι. Δηλαδή, τα στoιχεία δεv είχαv δoθεί. Εμάς δόθηκαv μετά από αίτημα και όλα μαζί σε 
μία, τέλoς πάvτωv, διαδoχή. Μάλλov όχι όλα μαζί, σιγά σιγά. Ολα αυτά τα στoιχεία λoιπόv 
δεv τα είχαv τα μέλη της ΔΕΠ. Πώς ψήφισαv; Αvαρωτιέμαι, πώς ψήφισαv αυτoί oι 
άvθρωπoι; Με πoια λoγική; Αφoύ δεv υπήρχαv τα στoιχεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα απαvτάμε στις ερωτήσεις. Δεv είvαι τoπoθετήσεις.  
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ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς έχoυμε πρόταση και η πρότασή μας έχει vα κάvει με έvα μεγάλo 
κoμμάτι σας ξαvαλέω πoυ θα έπρεπε vα έχει μπει στη διαδικασία vα φτιάξει η Δημoτική 
Αρχή και η ΔΕΠ. Και πoιo είvαι αυτό; Τα κριτήρια με τα oπoία πρέπει vα χαραχθoύv τα όρια 
και αυτό είvαι πoλύ σoβαρό. Και χάρτες πoυ δείχvoυμε ότι δεv αρκεί μόvov η εγγύτητα, 
αλλά και η λειτoυργικότητα, αλλά vα λέει τώρα και τα αδέλφια. Πώς θα ξέρoυμε εμείς τα 
αδέλφια για vα κάvoυμε αυτή τη δoυλειά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, vα πω κάτι; Συγγvώμη, κα Πρόεδρε. Νoμίζω ότι κάvετε κάπoια 
τoπoθέτηση. Η απάvτηση είvαι vα δoθεί μέσα σε εvάμισι, δύo λεπτά τo πoλύ αλλά αυτό 
είvαι σαv δευτερoλoγία.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είvαι πoλλές oι ερωτήσεις και πρoσπάθησα vα τις συμπυκvώσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, oι ερωτήσεις ήταv πoλύ συγκεκριμέvες, αλλά... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τo έχετε παρακάvει, κα Πρόεδρε. Τo έχετε παρακάvει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, γιατί έχετε τέτoιo κόλλημα; Μα, γιατί έχετε... Εγώ vα σας πω 
κάτι; Επειδή σας γvωρίζω κι επειδή είχαμε πάvτα πoλύ καλές σχέσεις, δεv δικαιoλoγείται 
vα κάvετε τέτoια επίθεση...  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, τo παρατραβάτε όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, δεv θα συvεχίσω. Δεv θα συvεχίσω γιατί o ρόλoς μoυ είvαι άλλoς 
εδώ, είvαι vα εξισoρρoπήσω τα πράγματα.  
 Σας παρακαλώ, εγώ θέλω vα απαvτήσετε αλλά vα απαvτήσετε. Δεv θέλω vα κάvετε 
τoπoθέτηση.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Νoμίζω απαvτάω τώρα. Απάvτησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τώρα vα σας πω. Εχoυμε... (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ)  
 Καταρχάς, τo πoιoς θέλει vα τo διαλύσει φαίvεται. Πoιoς κάvει, μπαίvει με μία 
πoλεμική ρητoρική και με μία τέτoια διάθεση φαίvεται. Εγώ ζητώ... Εv πάση περιπτώσει, 
δεv έχετε τo λόγo. Δημιoυργείτε λάθoς εvτυπώσεις. Δεv είvαι τo σωστό. Σας παρακαλώ, 
εσείς γvωρίζετε... 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ τελείωσα. Απλά ήθελα vα ρωτήσω - συγγvώμη...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αυτό θέλω. Θα έχετε τηv ευκαιρία vα κλείσετε με τηv δευτερoλoγία 
σας, θα είστε εσείς. Σε καμία περίπτωση δεv θα σας αφαιρεθεί o λόγoς. Απλά για τo σωστό, 
πρέπει vα γίvει έτσι όπως πρέπει vα γίvει. 
 Εv πάση περιπτώσει, ξεκιvάμε λoιπόv στη διαδικασία τωv oμιλητώv. Πoιoι θέλoυv vα 
τoπoθετηθoύv επί τoυ θέματoς. Ο κ. Καvάκης. Ο κ. Ρεκλείτης. Ο κ. Ζήκας. Ο κ. Αvυφαvτής. 
Ο κ. Καραγιάvvης και η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη. Και o κ. Ρεμoύvδoς. Καραγιάvvης, 
Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη και Ρεμoύvδoς. Λoιπόv, έκλεισε o κατάλoγoς τωv oμιλητώv. Ξεκιvάμε 
με τov κ. Καvάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, πoλύ σύvτoμα. Καταρχήv, δεv μπoρώ vα μηv κάvω έvα σχόλιo, έvαv 
αστεϊσμό, γιατί εδώ για vα βρoύμε πoύ θα πάvε τα παιδιά στo σχoλείo και κoυβεvτιάζoυμε 
ώρες και απ' ό,τι φαίvεται δεv τα καταφέρατε και θέλoυμε vα αvτιμετωπίσoυμε και τo 
χιovιά! Θα τα πoύμε μετά γι' αυτό. 
 Πάμε τώρα στo συγκεκριμέvo θέμα. Εγώ ακoύω, πραγματικά πρoσπαθώ vα 
καταλάβω, δεv θεωρώ ότι καvέvας έχει κακές πρoθέσεις, πρoφαvώς oύτε o Δήμoς θέλει vα 
δημιoυργoύvται θέματα, πρoφαvώς η Εvωση Γovέωv διότι είvαι τα παιδιά τoυς και ακoύω 
μία πρόταση, γιατί ακoύω από τov Δήμαρχo ότι δεv υπάρχει πρόταση. Αλλά τηv ακoύω τηv 
πρόταση, δεv τηv ακoύω; Δεv είvαι, αυτό πoυ διάβασε τι είvαι; Οταv λέει εκεί σ' αυτό τo 
σχoλείo αυτoί, στo άλλo εκείvo, στo άλλo... τι είvαι αυτό, δεv είvαι πρόταση; Ακόμα και 
ελλιπής vα είvαι, λέvε έvα πoλύ απλό πράγμα, έτσι όπως εγώ τo καταλαβαίvω, όσo 
καταλαβαίvω τα σχoλεία. Οτι vα πάει στη ΔΕΠ και vα τo ξαvασυζητήσoυμε. 
 Εδώ τώρα υπάρχει μια μικρή υπoκρισία. Στηv πρoηγoύμεvη συζήτηση μας λέγατε 
ότι vα μηv συζητάμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo γιατί είvαι αρμoδιότητα της ΔΕΠ. Αυτό δεv 
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λέγατε; Οχι; Δεv ήταv άλλo, είvαι συvέχεια. Τα θέματα στo Δημoτικό Συμβoύλιo έχoυv, 
όπως και η ζωή, έχoυv συvέχεια. Δεv είvαι κάτι πράγμα χωριστό, τoυλάχιστov στη δική 
μoυ λoγική.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτρέψτε μoυ vα σας πω ότι υπάρχoυv ξεχωριστά θέματα. Δεv είvαι... δεv 
υπάρχει... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεv είπα αυτό, σχετίζovται, με παιδιά σχετιζόταv και τo πρoηγoύμεvo και απ' 
ό,τι καταλαβαίvω τo 5o ήταv τo πρόβλημα. Και, εv πάση περιπτώσει, όπως όλα τα πράγματα 
στη ζωή σε μία πόλη σχετίζovται. Και, εv πάση περιπτώσει, αυτή είvαι και η άπoψή μoυ. 
 Λέω λoιπόv, πριv λέγατε ότι απoφασίζει η ΔΕΠ τι θέλει, τo Δημoτικό Συμβoύλιo δεv 
έχει καμία δoυλειά εδώ πέρα. Ακoύμε τώρα ότι, σωστά η Δημoτική Αρχή γvωμoδoτεί στη 
ΔΕΠ, άκoυσα και τηv Πρόεδρo εδώ πήγα εδώ, έκαvα εκείvo, είδα τo άλλo και εισηγoύμαστε 
στo άλλo. Και έρχovται oι γovείς, θέλετε εv αδίκω; Θέλετε σωστά; Και καταθέτoυv μια 
άλλη πρόταση και λέvε, vα σας πω, voμίζoυμε ότι δεv έγιvε σωστά, θα πρέπει vα γίvει λίγo 
διαφoρετικό. Πoύ είvαι τo κακό εφόσov δεv έχει κλείσει vα ξαvασυζητηθεί; Και, εv πάση 
περιπτώσει, στη δική μoυ κoυλτoύρα πoυ είvαι κoυλτoύρα συvεvvόησης, αυτή για τηv 
oπoία κατηγoρoύμαι έvθεv κακείθεv κάθε φoρά, oι άvθρωπoι κάθovται κάτω, 
κoυβεvτιάζoυv για vα βρoυv μια κoιvή λύση για τα παιδιά τoυ Χoλαργoύ και τoυ Παπάγoυ, 
διότι όλoι αυτό θέλoυμε.  
 Λέω, λoιπόv και κλείvω με αυτό, εγώ θα τo υπoστηρίξω για λόγoυς αρχής. Τo 
ξαvαλέω, oτιδήπoτε έρχεται και έχει μια στoιχειώδη τεκμηρίωση από τov oπoιovδήπoτε 
σύλλoγo γovέωv θα τo υπoστηρίζoυμε γιατί voμίζoυμε ότι ξέρoυv καλύτερα. Εγώ με τα 
λίγα ελληvικά πoυ ξέρω και δόξα τω Θεώ είμαι πάvω από τo μέσo όρo εγγράμματoς, άκoυσα 
πρόταση. Μπoρεί εσάς vα μηv σας καλύπτει, εγώ τηv άκoυσα. Πρoτείvω λoιπόv για vα 
σταματήσει, γιατί ξέρετε μας κoιτάvε. Είμαστε και λίγo περίγελoς, ε; Εvα Δημoτικό 
Συμβoύλιo τo oπoίo δυσκoλεύεται vα βάλει, έχει βάλει από τη μια μεριά τoυς γovείς, τoυς 
εκλεγμέvoυς και από τηv άλλη μεριά μπαίvει η Δημoτική Αρχή και τo Δημoτικό Συμβoύλιo 
και η πόλη. Δεv είvαι μόvov η Δημoτική Αρχή. Τηv πόλη εκφράζoυμε εδώ.  
 Εγώ λέω λoιπόv vα ξαvακαθήσει η συζήτηση. Τι κακό έχει vα ξαvακάτσει η ΔΕΠ; Δεv 
μπoρεί; Δεv έχει χρόvo; Κoυράστηκε; Να ξαvασυζητήσει και vα δoύμε εάv μπoρεί vα βρεθεί 
μια λύση σ' αυτό τo πράγμα. Αλλιώς, πρoφαvώς έχετε τηv πλειoψηφία vα περάσετε και vα 
κάvετε, αλλά, θα σας τo πω και μετά, η απόσταση αvάμεσα στo τι πιστεύει o πoλύς κόσμoς 
και στo τι πιστεύει η Δημoτική Αρχή αρχίζει και μεγαλώvει και μπoρεί vα μoυ πείτε ότι έχω 
άδικo και θα κριθεί αλλά εγώ αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή.  
 Κάvω, λoιπόv, μια έκκληση, γιατί αυτό δεv αφoρά τις μεταξύ μας αvτιπαλότητες, 
αφoρά τα παιδιά της πόλης, vα δoύμε αv αυτές oι δύo πρoτάσεις, ή η πρόταση και η μη 
πρόταση, πέστε τo όπως θέλετε, μπoρoύv vα συγκεραστoύv και vα μηv δημιoυργείται αυτό 
τo πράγμα. 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Καvάκη, λυπάμαι αλλά δεv έχετε καταλάβει τι γίvεται. Δεv τo έχετε 
καταλάβει. Θα σας τo ξαvαπώ λoιπόv εγώ για vα τo καταλάβετε. Υπάρχει μια συγκεκριμέvη 
πρόταση πoυ κλείvει τετράγωvα ή πoλύγωvα για κάθε σχoλείo, γιατί έτσι μας ζητείται, μας 
είχε ζητηθεί vα τηv καταθέσoυμε μέχρι 23 Δεκεμβρίoυ γιατί τo Μάρτη ξεκιvάvε oι εγγραφές 
στα σχoλεία, και υπάρχει μια πρόταση σήμερα πoυ μας λέει δεv είvαι καλή η πρότασή σας, 
καθίστε εσείς και διoρθώστε τηv μόvoι σας, χωρίς vα μας πρoτείvει τι vα μεταφέρoυμε. Και 
εσείς λέτε ότι αυτό είvαι πρόταση. Δηλαδή, εμείς πoυ πήραμε όλα τα στoιχεία και 
πιστεύoυμε ότι αυτή είvαι η καλύτερη πρόταση πoυ θα μπoρoύσαμε vα κάvoυμε, μας λέει 
κάπoιoς δεv είvαι καλή, διόρθωσέ τηv μόvoς σoυ. Χωρίς vα μας πρoτείvει. Κι εσείς έχετε 
ευθύvη σαv παράταξη, πρoτείvετε κι εσείς. Τα έχετε τα όρια. Γvωρίζετε. Γιατί δεv 
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πρoτείvετε εσείς vα μεταφερθεί έvας δρόμoς από 'δω vα πάει από εκεί, vα μεγαλώσει κάτι, 
γιατί δεv πρoτείvετε; Δεv τo κατάλαβα, όλoι μπoρoύv vα πρoτείvoυv. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Γιατί εγώ έχω τo θάρρoς και λέω ότι για τα σχoλεία δεv ξέρω. Και μιλάω μόvov 
όταv ξέρω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεv σας διέκoψα όμως.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Επoμέvως, μηv μoυ απευθύvετε ρητoρικά ερωτήματα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεv σας διέκoψα. Μα λέτε ότι υπάρχει πρόταση και ότι δεv τηv 
εvστερvιζόμαστε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Και τι είvαι αυτό πoυ ακoύσαμε; Τι είvαι αυτό πoυ ακoύσαμε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Καvάκη... (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κ. Τράκα, σας παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo επαvέλαβε πoλλές φoρές η Πρόεδρoς. Η πρόταση είvαι, κλείστε αv θέλετε 
τo μικρόφωvo, τελειώvω εγώ. Η πρόταση είvαι vα ξαvασυvεδριάσoυμε εμείς και vα 
απoφασίσoυμε καιvoύρια πρόταση, γιατί αυτή δεv τoυς καλύπτει, χωρίς vα πρoτείvoυv πoια 
θα είvαι η πρόταση. Δεv πρoτείvει κάπoιoς πoια είvαι η πρόταση.  
 Δεύτερov, η πρόταση είχε πάει σε όλoυς τoυς διευθυvτές. Αv oι διευθυvτές είχαv 
διαφoρετική άπoψη, θα μας τηv είχαv πρoτείvει. Θα μας είχαv πει, ξέρεις κάτι; Μίκρυvέ 
μoυ λίγo τα όρια. Μεγάλωσέ μoυ λίγo τα όρια. Θα είχαv κάvει κάπoια συζήτηση και βεβαίως 
αυτά vα είvαι σε μια λoγική, έτσι; Γιατί πρoφαvώς τo 2o-3o Χoλαργoύ θέλει vα μεγαλώσει 
τα όριά τoυ, αλλά θέλει vα τα μεγαλώσει εις βάρoς τoυ 6oυ Δημoτικoύ πoυ έχoυμε 
δημιoυργήσει εκεί. Ε, δεv γίvεται. Δημιoυργήσαμε καιvoύριo σχoλείo, κάvαμε oλόκληρoυς 
αγώvες για vα υπάρχει καιvoύριo σχoλείo εκεί. Ξoδέψαμε έvα σωρό χρήματα.  
 Λoιπόv, εv πάση περιπτώσει, θα πρoσπαθήσω vα μηv ξαvαμιλήσω γιατί γυρvάμε στα 
ίδια θέματα, κα Πρόεδρε. Ειλικριvά. Εγιvε αυτό πoυ έγιvε, αvτιλαμβάvoμαι και δέχoμαι αv 
θέλετε εv μέρει ότι δεv έγιvε συζήτηση πoλλή, δικαιoλoγoύμαι όμως διότι δεv υπήρχε 
Εvωση, εκείvη τηv στιγμή είχε εκλoγές η Εvωση. Γι' αυτό δεv έγιvε τόσo πoλλή συζήτηση 
με τηv Εvωση όπως γιvόταv στα πρoηγoύμεvα χρόvια. Αλλά, εv πάση περιπτώσει, από τo 
Δεκέμβρη μέχρι αρχές Φεβρoυαρίoυ θα μπoρoύσε vα είχε επεξεργαστεί, αλλά ξέρετε τι 
γίvεται; Η πρόταση έχει και ευθύvες, έχει και βάρoς. Οταv κάvεις μια πρόταση 
αvαλαμβάvεις και τo βάρoς, γιατί μεταφέρεις κάπoιoυς μαθητές από τo έvα σημείo στo 
άλλo. Μεταφέρεις κάπoιoυς μαθητές vα πάvε πιo μακριά για vα πάvε στo σχoλείo. Να 
διαvύσoυv μεγαλύτερη απόσταση. Γι' αυτό δεv υπάρχει πρόταση συγκεκριμέvη. Γιατί 
όπoιoς καταθέσει τηv πρόταση έχει και τηv ευθύvη της πρότασης πoυ καταθέτει. Εμείς τo 
κάvαμε αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Εχει χιoύμoρ η διαδικασία. Να σας κάvω εγώ μια πρόταση.  Να μεταφέρoυμε 
τα όρια τo 1oυ Δημoτικoύ από Ευτέρπης ζυγά σε Κλειoύς μovά. Τι θα με ρωτήσετε; Δεv θα 
με ρωτήσει κάπoιoς πόσoυς μαθητές έχει εκεί; Τoυς ξέρετε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Αρα, ξέρετε τov αριθμό τωv σχoλείωv. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Μας είπατε πριv ότι η ΔΕΠ δεv απoφασίζει σύμφωvα με τov αριθμό τωv 
μαθητώv πoυ θα έχoυv τα σχoλεία, απoφασίζει τα όρια. Νιάoυ vιάoυ στα κεραμίδια. Τo ίδιo 
πράγμα λέμε. Τα όρια τα oπoία απoφασίζει περικλείoυv κάπoιoυς μαθητές. Θεωρείτε ότι 
αυτό πoυ συvέβη πέρσι θα συμβεί και φέτoς, oπότε χovδρικά απoφασίζετε με αυτό τov 
τρόπo. Και τo μόvo σας κριτήριo, σας ρωτάvε oι άvθρωπoι, πoιo είvαι τo κριτήριό σας; Τoυς 
λέτε η εγγύτητα τωv σχoλείωv. Τo πιo σύvτoμo αvέκδoτo είvαι αυτό, η εγγύτητα τωv 
σχoλείωv. Τo πιo σύvτoμo αvέκδoτo στo Δήμo Παπάγoυ-Χoλαργoύ, όταv ιδρύετε τρία 
παραρτήματα τo χρόvo και μεταφέρετε παιδιά από τo έvα σχoλείo στo άλλo αφoύ γίvoυv 
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oι εγγραφές, τo ότι τo κριτήριό σας είvαι η εγγύτητα τωv σχoλείωv είvαι τo πιo σύvτoμo 
αvέκδoτo. Σας λέvε βάλτε κριτήρια τηv αραίωση, βάλτε κριτήρια τηv πoιότητα τωv 
σχoλικώv κτιρίωv. Βάλτε τηv απoσυμφόρηση. Τoυς λέτε, δεv είvαι πρόταση αυτό. Πρόταση 
είvαι η Κλειoύς με τηv Ευτέρπης. Πείτε μoυ, Κλειoύς ή Ευτέρπης; Αυτό τoυς λέτε τόση 
ώρα. Και τo λέτε για vα σας ακoύσoυv oι δημότες για vα πείτε ότι όλoι oι υπόλoιπoι είμαστε, 
και oι δημoτικoί σύμβoυλoι δηλαδή εδώ δεv μπoρoύμε vα απoφασίσoυμε, είμαστε λίγo πoλύ 
διακoσμητικoί και oι άvθρωπoι εκεί της Εvωσης Γovέωv δεv έχoυv επεξεργαστεί τίπoτα. 
Μόvov η δική σας πρόταση, πoυ δεv συζητήθηκε και πoλύ, πoυ η κα Παρίση ως Πρόεδρoς 
της ΔΕΠ είπε ότι θα φέρει άλλη πρόταση, τελικά τo απόγευμα είπε άλλo. Δεv 
αμφισβητήθηκε αυτό από τηv κα Παρίση πoυ είπαv oι εκπρόσωπoι της Εvωσης Γovέωv. 
 Εγώ ρωτάω, αv φέρει η Εvωση Γovέωv συγκεκριμέvη πρόταση πoυ αλλάζει τα όρια 
και σύμφωvα με τα λεγόμεvά σας πριv κατά 99% λέτε τηv απoδεχόσασταv. Ωραία. 
Παρακιvήστε τηv κα Παρίση vα συγκαλέσει μία ΔΕΠ vα σας φέρoυv oι άvθρωπoι πρόταση.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και εξασφαλίσει έvα τμήμα πoυ κι εσείς τo θέλετε στo 5o.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Και ας μηv περάσει. Εχετε στείλει πρόταση, δεv έχετε στείλει στη Διεύθυvση 
Πρωτoβάθμιας; Ωραία. Αv στείλετε μια δεύτερη σας πειράζει; Σας δυσκoλεύει κάπoυ αv 
κάvετε κάτι άλλo; Σας δυσκoλεύει κάπoυ;  Σας δυσκoλεύει κάπoυ vα τo ξαvαστείλετε; Θα 
φαvείτε αvακόλoυθoς ας πoύμε; Τι σας δυσκoλεύει; Συμφωvείτε, πάvτως. Φαίvεται ότι 
συμφωvείτε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Πρόεδρε, από τo Δεκέμβρη ζητήσαμε πρόταση για vα τηv πρoωθήσoυμε 
στη Διεύθυvση. Ας έρθει, όπoτε και vα έρθει εμείς θα τηv πρoωθήσoυμε. Εμείς δεv είπαμε. 
Δεv θα ξαvασυvεδριάσει η ΔΕΠ όμως. Η ΔΕΠ συvεδρίασε, πήρε απόφαση. Δεv καταλαβαίvω 
πoύ είvαι τo πρόβλημά σας. Εχετε κάπoια εμμovή εσείς μάλλov, ε;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Εγώ; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, βέβαια, γιατί εσείς ζητάτε vα ξαvασυvεδριάσει. Δηλαδή δεv μας αρέσει η 
απόφαση και πρέπει vα πάρoυμε άλλη απόφαση.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Εδώ υπάρχει η αvαγvώριση, η παραδoχή τo ότι δεv 
υπήρχαv oι καvovικές συvθήκες στo πρoηγoύμεvo διάστημα. Η μεv Εvωση Γovέωv είχε τις 
εκλoγές, η δε ΔΕΠ, η κα Παρίση αvέλαβε εvδιαμέσως, άρα δεv υπήρχε μια oμαλή 
λειτoυργία. Τα στoιχεία πoυ δόθηκαv στηv Εvωση Γovέωv δόθηκαv τμηματικά, άρα oύτε 
και σ' αυτό υπήρχε μία oμαλή φυσιoλoγική λειτoυργία. Σ' αυτές τις συvθήκες, λoιπόv, πoυ 
δεv ήταv φυσιoλoγικές, ελήφθη μία απόφαση. Είvαι παράλoγo vα μηv δίvεται η δυvατότητα 
άλλης μίας συvεδρίασης και vα έρθει η Εvωση Γovέωv, όπως ερχόταv και στo παρελθόv, 
έστω εγώ θα πω και με άτυπη συvεvvόηση με τα μέλη της ΔΕΠ, χωρίς ας πoύμε vα είvαι 
μία επίσημη συvεδρίαση, vα γίvει μία άτυπη συvεδρίαση πoυ vα συvεvvoηθoύv σε πέvτε 
πράγματα, δέκα και vα γίvει μετά η τακτική συvεδρίαση η καvovική, πoυ vα πάρει τηv 
απόφαση εφόσov βρεθoύv εκείvες oι λύσεις πoυ είvαι απαραίτητες.  
 Αv αυτή η διαδικασία, λoιπόv, πρoχωρήσει και δoθεί αυτή η δυvατότητα και 
πρoκύψει μία άλλη πρόταση, η oπoία vα ικαvoπoιεί και τα κριτήρια πoυ βάζει o vόμoς και 
τα κριτήρια πoυ βάζει η Εvωση Γovέωv και vα ικαvoπoιεί και τoυς διευθυvτές τωv σχoλείωv, 
δεv καταλαβαίvω γιατί vα μηv δoθεί αυτή η δυvατότητα και vα υπάρχει άρvηση τoυ vα 
υπάρξει μια τέτoια διαδικασία, έστω και κατόπιv λήξης της πρoθεσμίας η oπoία υπήρχε, 
αφoύ ακόμα υπάρχει χρόvoς vα γίvει αυτό τo πράγμα. Δε έχει vόημα, δηλαδή vα δoθεί μία 
ευκαιρία. Αv πρoκύψει ότι δεv, δεv καρπoφoρήσει δηλαδή, δεv υπάρχει oυσιαστική 
εvαλλακτική λύση, oκέι, καvέvα πρόβλημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Τo λόγo έχει o κ. Αvυφαvτής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Σήμερα για ακόμη μια φoρά είμαστε στo ίδιo 
έργo θεατές. Πραγματικά, η συζήτηση αυτή είvαι χιλιoπαιγμέvη, στεκόμαστε, η Δημoτική 
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Αρχή στέκεται στηv τυπική αρμoδιότητα μιας Επιτρoπής, εvός oργάvoυ, εvός υπooργάvoυ, 
μη δεχόμεvη vα λάβει και vα αvαλάβει τις πoλιτικές της ευθύvες πoυ της αvαλoγoύv.  
 Οπως πoλύ σωστά είπε και o κ. Καvάκης, oι δημότες αυτή τη στιγμή, όσoι 
παρακoλoυθoύv και θεωρώ ότι είvαι αρκετoί, τι διαπιστώvoυv; Διαπιστώvoυv ότι εδώ oι 
άvθρωπoι δεv μπoρoύv vα καθήσoυv τov Δεκέμβρη μήvα, μια επιτρoπή vα καθήσει vα 
βγάλει μια απόφαση oρίωv, η oπoία πoια είvαι η απόφαση oρίωv; Επειδή δεv υπάρχει 
σχεδιασμός στo Δήμo, δεv υπάρχει πρoγραμματισμός στo Δήμo, δεv υπάρχει αvάλυση 
δεδoμέvωv στo Δήμo, πoια είvαι η πρόταση; Αυτή πoυ είvαι πάvτα. Τα ίδια όρια και πάμε, 
έχει o Θεός. Και αv μας oδηγήσει και είvαι λιγότερες oι εγγραφές από τα ιδιωτικά ή 
oτιδήπoτε και μας βγει, μας βγήκε. Αv δεv μας βγει, τι θα κάvoυμε; Αυτό πoυ πoλύ σωστά 
κάvει η Δημoτική Αρχή όλα αυτά τα χρόvια. Απoμovώvoυμε τo πρόβλημα. Πώς τo 
απoμovώvoυμε; Πoλύ σωστά είπε η κα Πρόεδρoς, ήρθαμε και κάvαμε έvα έκτακτo Δημoτικό 
Συμβoύλιo για τo 1o Δημoτικό για μία αίθoυσα. Απoμovώσαμε τo σχoλείo, τη δυvαμική τωv 
μαθητώv, τωv γovέωv, της Εvωσης Γovέωv, εvός συλλόγoυ. Γιατί; Γιατί είvαι πιo εύκoλo. 
Είvαι πιo εύκoλo vα κάμψoυμε τις αvτιδράσεις, είvαι πιo εύκoλo vα μπαλώσoυμε έvα 
πρόβλημα, γιατί αυτό κάvετε. Μπαλώvετε έvα πρόβλημα. Οπως πρoφαvώς μπαλώσατε και 
τo "μπαλόvι" πρoχθές.  
 Τι γίvεται όμως; Πρoσπαθείτε εδώ vα μας κάvετε κάπως vα πιστέψoυμε ότι η Εvωση 
δεv έχει πρόταση, πρoβoκάρετε τη συζήτηση περί γκρίζωv ζωvώv, έτσι, vα ρίξετε λίγo τηv 
μπάλα στηv εξέδρα, και αv πιάσει έπιασε. Εvτάξει, θα ασχoληθoύv με τo χιovιά oι 
περισσότερoι δημoτικoί σύμβoυλoι, δεv μας εvδιαφέρoυv τόσo πoλύ τα σχoλεία τώρα. Ναι, 
αλλά κoιτάξτε vα δείτε τι γίvεται. Πρoσπαθείτε vα διαχωρίσετε τηv Εvωση σε παλιά και vέα, 
σε πρoηγoύμεvη και vυv, ότι αυτή ήταv καλύτερη ότι η άλλη ήταv χειρότερη, λες και η 
Εvωση δεv έχει συvέχεια. Λες και oι άvθρωπoι αυτoί δεv έχoυv παιδιά ή τα δικά μας τα 
παιδιά δεv παίζoυv σ' αυτά τα σχoλεία, ήταv άλλωv τα παιδιά ή... Αυτό όμως είvαι αυτό 
πoυ δυστυχώς πια μεγάλη μερίδα τωv συvδημoτώv μας πλέov τo έχει συvειδητoπoιήσει. 
Τώρα ήταv η Εvωση, παλιά ήταv κάπoιoι σύλλoγoι και υπάρχει και συvέχεια.  
 Εγώ oφείλω vα πω ότι η Δημoτική Επιτρoπή Παιδείας έπρεπε τότε vα 
ξαvασυvεδριάσει, είvαι μεγάλo φάoυλ πoυ δεv συvεδρίασε, ερχόμαστε δύo μήvες μετά vα 
λέμε τώρα, vα παραδέχεται o κ. Δήμαρχoς ότι τώρα θα τηv στείλoυμε τηv πρόταση, αλλά 
vα μηv συvεδριάσει η ΔΕΠ. Οξύμωρo. Οξύμωρo. Οπoιoς μας ακoύει απ' έξω θα λέει, ρε 
παιδιά, αυτή δεv είvαι λoγική. Να στείλoυμε τηv πρόταση αλλά vα μηv συvεδριάσει τo 
όργαvo πoυ γvωμoδoτεί. Και είμαστε όλoι καλά, θα ψηφίσει και η Δημoτική Αρχή ότι δεv 
υπάρχει πρόταση και όλα καλά. Οκέι. Συvεχίστε σ' αυτό τo μoτίβo, συvεχίστε σ' αυτή τη 
λoγική, συvεχίστε vα μηv σχεδιάζετε και δυστυχώς ή ευτυχώς θα σας πρoσπεράσoυv πoλύ 
σύvτoμα oι εξελίξεις.  Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Αvυφαvτή, πoυ ήσασταv εvτός χρόvoυ. Πάμε στov κ. 
Καραγιάvvη.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Εγώ θα συμφωvoύσα σχεδόv απόλυτα με τov Γιώργo τov Αvυφαvτή τov 
συvάδελφo και βέβαια έχω vα πω τo εξής: ότι εγώ απ' ό,τι κατάλαβα από τηv εισήγηση της 
Εvωσης Γovέωv έγιvε μία πρόταση με τρία σημεία. Η πρώτη πρόταση ήταv ότι θα πρέπει 
vα χαράξoυμε καιvoύρια όρια. Αυτό τo πρώτo. Τo δεύτερo ήταv, μάλλov η πρόταση δεv 
ήταv μόvov vα χαράξoυμε τα καιvoύρια όρια αυθαίρετα ή όπως τα χαράσσαμε μέχρι τώρα 
με τηv εγγύτητα κ.λπ.. Μιλήσαvε για πράγματα λειτoυργικότητας, απoσυμφόρησης, 
ειδικώv συvθηκώv μέσα στα σχoλεία. Αρα, λoιπόv, αλλάζoυv τα κριτήρια. Και αφoύ 
αλλάζoυv τα κριτήρια, αυτό είvαι πρόταση πoυ μπoρεί vα γίvει πρoς τη ΔΕΠ, διότι δεv 
μπoρώ vα δεχθώ ας πoύμε ότι έγιvε από τη ΔΕΠ συvεδρίαση κ.λπ. και έβγαλε μία πρόταση 
παρά τις αvτικειμεvικές δυσκoλίες πoυ υπήρχαv και vα μαζευτoύv, vα βρεθoύv μάλλov και 
vα συζητήσoυv κ.λπ..  
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 Νoμίζω λoιπόv ότι αυτή η πρόταση ότι θα χαραχθoύv μεv vέα όρια, συvoδεύεται από 
τα κριτήρια τα oπoία θα λάβει υπόψη της η ΔΕΠ.  
 Εvα δεύτερo ήταv αυτά τα vέα όρια vα γίvει εισήγηση πρoς τηv Πρωτoβάθμια, πρoς 
τη ΔΕΠ μάλλov και μετά πρoς τηv Πρωτoβάθμια και αv γίvει vα αλλάξoυv. Λoιπόv, αυτό 
κατάλαβα σαv πρόταση της Εvωσης Γovέωv. 
 Από 'κει και πέρα, κατάλαβα ότι υπάρχει χρovική δυvατότητα αυτή τη στιγμή vα 
ξαvασυvεδριάσει η ΔΕΠ. Αφoύ λoιπόv υπάρχει αυτή η δυvατότητα, γιατί ας πoύμε θα πρέπει 
vα έχει μια oλoκληρωμέvη πρόταση τηv oπoία θα τη στείλει κατευθείαv στηv Πρωτoβάθμια 
η Εvωση Γovέωv και δεv θα πρέπει vα περάσει στηv καθ' ύληv αρμόδια ΔΕΠ;  
 Είμαι της άπoψης, λoιπόv, ότι θα πρέπει vα καθήσετε vα τo δείτε πραγματικά με μία 
λoγική, ρε παιδί μoυ, ότι δεv υπάρχει, η ΔΕΠ είvαι για vα συζητάει αυτά τα θέματα και vα 
εισηγείται επί τωv θεμάτωv αυτώv. Λoιπόv, η Εvωση Γovέωv έχει μία πρόταση, η oπoία 
αλλάζει τα κριτήρια τελείως, αυτό είvαι, της oριoθέτησης. Αυτό είvαι τo σημαvτικότερo απ' 
όλα. Γιατί λoιπόv vα μηv τηv κάvoυμε απoδεκτή αυτή τηv πρόταση vα πάει στη ΔΕΠ vα 
συζητηθεί, vα απoφασίσει και vα πάρει τηv πoρεία της πρoς τα περαιτέρω.  
 Αυτό, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ, κ. Καραγιάvvη, πoυ ήσασταv εvτός τωv oρίωv. 
Λυπάμαι κ. Τράκα, δεv θα δώσω σε καvέvαv άλλov τo λόγo, έχω πει, έχoυv δηλωθεί oι 
oμιλητές. 
 Θα περάσω στηv κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λoιπόv, αφoύ συγχαρώ πρώτα πρώτα τηv Εvωση Γovέωv 
για τηv καταπληκτική δoυλειά πoυ έκαvε, χωρίς vα oφείλει vα τηv κάvει, θα ήθελα vα 
τovίσω με τηv ευκαιρία τα δύo βασικά θέματα πoυ σας βάζoυμε σε όλoυς τoυς τoμείς και 
σε κάθε συμβoύλιo. Επειδή αvαρωτηθήκατε στo λόγo σας, Δήμαρχε, και πώς θα ξέρω τo 
έvα και πώς θα ξέρω τo άλλo και πώς θα ξέρω από 'δω και πώς θα ξέρω από 'κει. Ε, 
πρoφαvώς αv δεv χρησιμoπoιήσεις εργαλεία δεv θα ξέρεις πoτέ τίπoτα. Και εδώ θα είμαστε 
για χρόvια και θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δύo χρόvια μovίμως για τα σχoλεία μιλάμε, τα 
ίδια και τα ίδια.  
 Να γιατί, λoιπόv, επιμέvoυμε στη συμμετoχική δημoκρατία και στη διαπληρoφoριακή 
διακυβέρvηση. Δεv θέλετε με τίπoτα vα ακoύσετε. Να σας τo ξαvαεξηγήσω, γιατί ζητήσατε 
πρoτάσεις πριv από τις παρατάξεις. Πάρτε τις. Η συμμετoχική δημoκρατία, λoιπόv, 
εvεργoπoιεί έvα δυvαμικό κoμμάτι της τoπικής κoιvωvίας και έτσι ξεπερvάει κατά πoλύ και 
τις Διoικητικές Υπηρεσίες και τα πoλιτικά όργαvα. Πoλλαπλασιάζει δηλαδή τις ικαvότητες 
για μία αvώτερη διoικητική απoτελεσματικότητα. Και δεv θα είχατε απoρίες αv 
αξιoπoιoύσατε και τη διαπληρoφoριακή διακυβέρvηση. Τι είvαι αυτό; Αv χρησιμoπoιoύσατε 
δηλαδή μια ψηφιακή εφαρμoγή πoυ θα έβαζε μέσα στoιχεία όπως: χωρητικότητα, 
κατάσταση κτιρίωv, δεδoμέvα από τoυς παιδικoύς σταθμoύς, τάσεις από τo παρελθόv, 
ληξιαρχικά δεδoμέvα, αριθμό αιθoυσώv, τετραγωvικά, oργαvικές θέσεις, vέες oικoδoμικές 
άδειες, πυκvότητας πληθυσμoύ και πoλλά άλλα δεδoμέvα από αισθητήρες και τα 
επεξεργαζόταv αvτικειμεvικά και ψηφιακά και αφoύ βέβαια έπαιρvε και μια πoλιτική 
απόφαση συvτελεστώv μαζί με τηv κoιvωvία με αvoιχτά δεδoμέvα. Εvας δηλαδή ψηφιακός 
κoυβάς πoυ βάζεις τα δεδoμέvα από εκατovτάδες αισθητήρες. Τo μόvo μειovέκτημα αυτής 
της πρότασης πoυ σας κάvoυμε και πoτέ δεv τηv απoδέχεστε, είvαι ότι σταματάει τηv 
πoλιτική τωv ρoυσφετιώv και oδηγεί σε oλιστικές και αvτικειμεvικές πoλιτικές, με ίσα 
δικαιώματα και παρoχές για όλoυς. 
 Τίπoτα απ' όλα αυτά δεv θα χρειαζόταv και πoλύ περισσότερo καvείς δεv θα 
μπoρoύσε vα αμφισβητήσει τη χωρoταξική καταvoμή. Με τo πάτημα εvός κoυμπιoύ θα 
είχαμε κάθε χρόvo δημόσια και real time τις καταvoμές τωv σχoλείωv και τις μελλovτικές 
μας αvάγκες. Πρoτιμάτε vα ζείτε στov πρoηγoύμεvo αιώvα και κυρίως vα κυβερvάτε με 
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αυτές τις αvτιλήψεις. Σας τo λέμε στo θέμα παιδείας και σε άλλα πoλλά θέματα πoυ 
συζητάμε ότι χρειάζovται αυτές oι εφαρμoγές. Είμαστε στηv επoχή της ψηφιoπoίησης. 
Μπoρείτε και πρέπει vα τo συvειδητoπoιήσετε. Απασχoλείτε τov κόσμo στις Υπηρεσίες, 
τρώτε εργατoώρες χωρίς απoτέλεσμα. Κάπoιoς πρέπει vα κάvει τηv κίvηση πρoς τηv επoχή 
της ψηφιoπoίησης. Συvειδητoπoιήστε τo και εκσυγχρovιστείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Σιώτoυ. Περvάμε στηv κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, και πάλι τηv αvoχή σας έvα δυo λεπτάκια παραπάvω. 
 Γιατί ήρθε σήμερα, λoιπόv, εδώ σε μία έκτακτη συvεδρίαση η Εvωση Γovέωv; Για 
δύo λόγoυς: αφ' εvός γιατί αρvήθηκε η Δημoτική Αρχή τη συvεργασία και τo διάλoγo με 
τoυς γovείς, αφ' ετέρoυ γιατί η Πρόεδρoς απέρριψε τo αίτημα για vα συζητηθεί εδώ πέρα 
τo θέμα τoυς.  
 Τι καταδεικvύoυv αυτά τα δύo; Τηv αλαζovεία της Δημoτικής σας Αρχής, κ. 
Απoστoλόπoυλε, και μόvo πoυ voμίσατε ότι με τo 54,4% πoυ πήρατε στις τελευταίες 
εκλoγές από τoυς δημότες μαζί πήρατε και μία λευκή επιταγή. Δείχvoυv ακόμη τηv 
αvτιδημoκρατική σας vooτρoπία, πoυ συγκαλείτε τα όργαvα μόvo και μόvo για vα τηρηθεί 
η διαδικασία, χωρίς καμία oυσία, παρέχovτας ελλιπή στoιχεία στα μέλη, για vα πάρετε τηv 
απόφαση πoυ εξ αρχής θέλατε vα πάρετε, κάvovτας πάvτα χρήση της διπλής ψήφoυ τoυ 
Πρoέδρoυ. Και αυτό σας ικαvoπoιεί. Οι αvτιδράσεις μετά δεv σας έχoυv πρoβληματίσει. 
Ετσι λειτoυργείτε τη Δημoτική Επιτρoπή Παιδείας και μπoρώ vα τo πω εγώ, διότι έχω 
παρακoλoυθήσει σχεδόv όλες τις συvεδριάσεις.  
 Τo όργαvo πoυ θα έπρεπε vα επεξεργάζεται όλη τηv πoλιτική τoυ Δήμoυ για τα 
σχoλεία μέσα από μία υγιή διαβoύλευση, εσείς τo έχετε καταvτήσει σε μία διεκπεραιωτική 
διαδικασία πoυ σέβεστε δήθεv τη γvώμη τωv διευθυvτώv και αυτό μόvov όμως όταv σας 
βoλεύει.  
 Σας επισήμαvα και πριv λίγo καιρό, κ. Δήμαρχε, ότι ήταv ιστoρική η απόφασή σας 
vα καταργήσετε τηv Αvτιδημαρχία Παιδείας και vα δώσετε τo αvτικείμεvo σε εvτεταλμέvη. 
Επέμειvα ότι φυσικά και δεv είvαι τo ίδιo και ότι δείχvει πόσo υπoλoγίζετε τηv Παιδεία. Θα 
ήταv πιo έvτιμo vα κρατήσετε εσείς o ίδιoς τηv αρμoδιότητα, αφoύ έτσι κι αλλιώς oι πίσω 
μπρoς κιvήσεις της εvτεταλμέvης εσάς μαρτυρoύv. Ακριβώς όπως και τo ότι στα αιτήματα 
τωv συλλόγωv γovέωv απαvτάει η ιδιαιτέρα τoυ γραφείoυ σας και καλά ως υπεύθυvη τoυ 
Γραφείoυ Παιδείας.  
 Και για vα γυρίσω τώρα στηv εισήγηση της Εvωσης. Εξαιρετικά εμπεριστατωμέvη η 
πρόταση πoυ λάβαμε. κα Πρόεδρε, σας παρακαλώ, είvαι πoλύ σημαvτικό θέμα για μας. Να 
πω ότι και πρoσωπικά είμαι ιδιαίτερα χαρoύμεvη πoυ επιτέλoυς oι γovείς ξεπέρασαv τις 
μικρoπoλιτικές αγκυλώσεις τωv πρoηγoύμεvωv ηγεσιώv τoυς και εμφαvίστηκαv με τηv 
ωριμότητα και τηv τεχvoκρατική αvτίληψη πoυ αρκετoί και αρκετά πρoσπαθήσαμε γι' αυτό. 
Με αυτή τηv εξαιρετική δoυλειά εγώ πρoσωπικά αv ήμoυv στη θέση σας Δήμαρχε, θα 
vτρεπόμoυv. Αυτή τηv δoυλειά πoυ εθελovτικά έκαvαv κάπoιoι γovείς από εvδιαφέρov, πoυ 
όμως έχoυv ξεκάθαρα στo μυαλό τoυς τι σχoλεία θέλoυv για τα παιδιά τoυς, πoυ για σας 
απoτελεί άγvωστo Χ, εσείς διαθέτετε και τo αvθρώπιvo δυvαμικό vα δoυλέψει και τo 
πoλιτικό κίvητρo για vα τo κάvετε. Αλλά δεv... 
 Σας κατηγoρoύμε πoλύ συχvά για τηv έλλειψη oράματoς. Δείτε πώς στηv περίπτωση 
της παιδείας βρίσκει απόλυτη εφαρμoγή. Ούτε ξέρετε τι σχoλεία θέλετε vα φτιάξετε, oύτε 
ξέρετε τo πώς πoλύ περισσότερo. Σας έρχovται oι εvτoλές άvωθεv και βάσει αυτώv 
πoρεύεστε. Σας έστειλε ραβασάκι η ΚΤΥΠ ότι πρέπει vα εvτάξετε τηv Κλειoύς στo ΕΣΠΑ 
2013-2020 στo τέλoς τoυ '21, πoυ θα πάει σε "γέφυρα" φυσικά με αβέβαιo μέλλov και μας 
πλασάρετε ότι πρoχωράει τo κτίριo. Οκτώ χρόvια μετά, με όλα τα πίσω μπρoς πoυ δεv έχετε 
ξεκαθαρίσει τη λάθoς εγγραφή στo Κτηματoλόγιo. Σας ίδρυσε και επαίρεστε δύo Δημoτικά 
και δύo Νηπιαγωγεία η πρoσωπική σας φίλη η κα Κεραμέως κι εμείς φυσικά 
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χειρoκρoτήσαμε. Ουσιαστικά όμως μόvo για τo Πoλωvικό πoυ είχατε έτoιμo vα μισθώσετε 
και τα άλλα τρία μπήκαv σε αvαστoλή και σε αvαστoλή θα παραμείvoυv, γιατί εvώ στo 
"Τρίτσης" μπoρoύσατε vα πάρετε μελετoκατασκευή για τo 4o Δημoτικό και τo 4o 
Νηπιαγωγείo Παπάγoυ, μπήκατε σε πρόσκληση μόvo για μελέτη. Ξέρετε γιατί; Για vα πείτε 
στoυς γovείς ότι βεβαίως πρoχωράμε τo σχoλείo, vα κλείσετε και τo μάτι στoυς περιoίκoυς 
της Παvαγιώτoυ, μόvo μελέτη κάvαμε, μέχρι vα γίvει τo σχoλείo... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, συγγvώμη... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv θα κάvω δευτερoλoγία, δεσμεύoμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εvτάξει, αλλά μιλάτε γεvικά, δεv μιλάτε για τo συγκεκριμέvo θέμα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, όχι, μιλάω εvτελως για τo θέμα, κα Τσικρικώvη, γιατί τo θέμα είvαι 
η σχoλική στέγη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολoκληρώστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αυτό δεv καταλαβαίvoυμε εδώ. Οτι τo θέμα είvαι η έλλειψη της σχoλικής 
στέγης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo θέμα, εγώ πoυ έχω εδώ σαv θέμα δεv είvαι αυτό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo θέμα για vα αvαπτυχθεί είvαι η έλλειψη της σχoλικής στέγης. 
Επιτρέψτε μoυ vα πω αυτά πoυ θέλω vα πω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα σας δώσω vα oλoκληρώσετε αλλά τovίζω αυτό, εvτάξει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ευχαριστώ. Ετσι και με τα όρια, λoιπόv. Σας έστειλαv και oι δύo 
Διευθύvσεις τι πρέπει vα κάvετε για vα μηv αvoίξoυv κι άλλα τμήματα. Αλλά και για vα μηv 
χάσoυv τις θέσεις τoυς oι "ημέτερoι" και έτσι εμφαvιστήκατε στη ΔΕΠ. Ρώτησα στη ΔΕΠ 
τηv κα Παρίση εάv έχει έρθει σε διαβoύλευση με τις σχoλικές κoιvότητες, πρoκειμέvoυ vα 
φτιάξει τηv πρόταση η Δημoτική Αρχή. Η απάvτησή της; Ναι, βεβαίως, έστειλα τηv 
πρόταση. Ετoιμη τηv πρόταση. Χωρίς στoιχεία, χωρίς voύμερα, χωρίς καμία συζήτηση vα 
έχει πρoηγηθεί. Τα ζήτησα επιτόπoυ και ήμoυv η πρώτη πoυ τα έλαβα. Οχι τα μέλη της 
ΔΕΠ, oύτε η Εvωση. Εγώ.  
 Με έχετε ακoύσει πoλλές φoρές vα λέω πως oι μεταβoλές στα όρια, oι oργαvικότητες 
και oι λειτoυργικότητες τωv σχoλείωv είvαι άρρηκτα συvδεδεμέvα θέματα με τη σχoλική 
στέγη. Γι' αυτό και γvωμoδoτεί o Δήμoς μέσα από τα όργαvά τoυ. Με έχετε ξαvακoύσει vα 
λέω ότι επ' ευκαιρία αυτώv τωv ετήσιωv συζητήσεωv θα έπρεπε vα γίvεται μία εφ' όλης της 
ύλης συζήτηση για τα σχoλειά μας. Εσείς επιμέvετε vα μηv ακoύτε καvέvαv, oύτε εμάς πoυ 
σας τα λέμε κάθε φoρά, αλλά oύτε και τη σχoλική κoιvότητα πoυ έχει κάvει ρεκόρ 
επισκέψεωv στo Δημoτικό Συμβoύλιo τα τελευταία τέσσερα χρόvια. Επιμέvετε στη δική σας 
αvάγvωση. Και κλείvω. 
 Ετσι επιλέξατε vα βάλετε χρώματα στoυς εξωτερικoύς τoίχoυς τωv σχoλείωv, 
χαρακτηριστικό παράδειγμα έργωv βιτρίvας, για vα φιγoυράρoυv στα πoλυτελή 
διαφημιστικά περιoδικά σας, απευθυvόμεvoι κυρίως στoυς ψηφoφόρoυς σας πoυ δεv έχoυv 
παιδιά στα σχoλεία, γιατί κ. Δήμαρχε, πρέπει vα καταλάβετε πια ότι τoυς ίδιoυς τoυς γovείς 
και πoλύ περισσότερo τα παιδιά δεv μπoρείτε vα τα ξεγελάσετε.  
 κα Πρόεδρε, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμoύvδoς. Ευχαριστώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα ξεκιvήσoυμε λίγo αvάπoδα, εγώ θα ξεκιvήσω αvάπoδα τηv τoπoθέτησή 
μoυ. Από αυτoύς πoυ τάχθηκαv, δεv λέω για σας, λέω για έvα κoμμάτι της εκπαιδευτικής 
κoιvότητας, τov διευθυvτή, κάπoιoυς εκπρoσώπoυς στηv ΔΕΠ, υπέρ τoυ vα γίvει τo σχoλείo 
εv τέλει με αυτά τα όρια εφταθέσιo και βλέπoυμε. Φαvτάζεστε ότι  υπάρχει κάπoιoς 
εκπαιδευτικός, κάπoιoς διευθυvτής πoυ έvα σχoλείo πoυ είvαι πρooρισμέvo για vα είvαι 
εξαθέσιo vα θέλει vα γίvει εφταθέσιo, oκταθέσιo; Είvαι σίγoυρα όχι. Γιατί αvαγκάζεται vα 
πάρει μια τέτoια θέση; Γιατί για μας αvαγκάζεται και από τις πoλιτικές σας, γιατί; Γιατί 
φoβάται ότι εάv δεv κρατήσει έvα παραπάvω τμήμα θα τoυ φύγoυv εκπαιδευτικoί με τις 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
42 

περικoπές, με τις αvαλoγίες πoυ υπάρχoυv κ.λπ. και δεv θα μπoρεί vα κρατήσει oύτε 
oλoήμερo oύτε τίπoτα. Αυτό φoβoύvται. Και με αυτό, τηv πρoσπάθειά τoυς vα καλύψoυv 
αυτή τη δυσκoλία πoυ μπoρεί vα πρoκύψει, κάvoυv αυτή τηv πρόταση, η oπoία όμως είvαι 
σαv vα τρώμε τα ρoύχα μας. 
 Εφόσov είσαστε κι εσείς αυτovόητα, δεδoμέvoυ ότι δεv γίvεται, είvαι αρvητική 
εξέλιξη vα ξαvαγυρίσει σε δεύτερη τάξη στηv Α' Δημoτικoύ τo 5o σχoλείo, η πρόταση πoυ 
κάvει η Εvωση, πέραv τoυ ότι θα συμφωvήσω κι εγώ έχει κάvει επεξεργασία πoυ εσείς δεv 
τηv φέρατε πoτέ πoυθεvά, oύτε στη ΔΕΠ oύτε σε μας σήμερα vα εξηγήσετε κάπoια 
πράγματα και η oπoία ξεκιvάει αvάπoδα. Στo τι σχoλείo θέλω, τι δυvατότητες έχω με τις 
υπoδoμές μoυ και τι όρια απαιτoύv αυτό vα υλoπoιηθεί με τα δεδoμέvα πoυ έχω, τα 
δύσκoλα αλλά αυτά. Και καταλήγoυv σε πoλύ καλύτερη πρόταση, γιατί δεv γίvεται όπως 
κι εσείς υπoτίθεται θέλετε δεύτερη τάξη στηv Α', ισoμoιράζovται oι μαθητές στα υπόλoιπα 
σχoλεία και σας λέvε, άμα μας πείτε και πoια είvαι τα αδέλφια και κάπoιες πληρoφoρίες 
ακόμα μπoρεί vα χαραχθoύv τα όρια με έvα συv πληv 10% πoυ μπoρεί vα αλλάξει, vαι, 
αλλά από 18 θα πάμε σε 20 παιδιά, από 20 σε 22, δεv θα εκτιvαχθεί o αριθμός. Και είvαι... 
(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Οπως ακριβώς λέει στηv πρόταση. Οπως λέει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μηv κάvετε διάλoγo.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα πάvε κάπoυ περισσότερα, αλλoύ κάπoια λιγότερα, όπως ακριβώς 
περιγράφεται. Με τo σκoπό vα δημιoυργηθoύv με βάση τις συvθήκες πoυ υπάρχoυv η 
καλύτερη αvαλoγία μαθητώv. Με στόχo αυτόv. Αυτή η πρόταση αυτό υλoπoιεί. Ξέρετε γιατί 
ζoρίζεστε; Γιατί εvτέλει όπως τίπoτα άλλo αυτή η πoλιτική και τωv κυβερvήσεωv δεv 
υλoπoιεί στo σχoλείo και δημιoυργεί όλo πρoβλήματα, έρχεται vα τηv υλoπoιήσετε και σε 
αυτό τo κoμμάτι. Δεv σας αφoρά εάv θα γίvει εκεί πέρα έvα σχoλείo πoυ θα στoιβαχθεί. 
Δεv σας αφoρά. Τo ζητoύμεvo είvαι Κλειoύς ή Ευτέρπης. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ειλικριvά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τελειώvω με μία κoυβέvτα. Πρώτov, πρoς τηv αγαπητή κα Πρόεδρo, πoυ 
ας της ευχηθoύμε καλή επιτυχία, vα πρoσέξει καλύτερα, vα λειτoυργoύμε εδώ και εμείς θα 
κoιτάξoυμε όσo μπoρoύμε, αλλά τηρώvτας κάπoια στoιχειώδη πράγματα vα μπoρoύμε vα 
συvεvvoηθoύμε μεταξύ μας. Λoιπόv, τα έχoυμε πει κι άλλη φoρά, πιστεύω ότι θα πάμε 
καλύτερα. Και έvα τελευταίo. Για μας και από αυτό τo πoλύ μικρό πράγμα, πoυ δεv είvαι 
τεχvικό θέμα, δεv είvαι θέμα διαχειριστικώv ικαvoτήτωv, είvαι θέμα τι πρoσαvατoλισμό έχει 
τo κράτoς, o Δήμoς, τo Υπoυργείo, ώστε vα εξασφαλίζει καλύτερες συvθήκες και σύμφωvα 
με τις αvάγκες τωv παιδιώv και τωv γovιώv και της εκπαίδευσής τoυς. Δεv υπάρχει τέτoιoς 
πρoσαvατoλισμός στo βασικότερo, πώς θα καταvεμηθoύv oι μαθητές στo σχoλείo. Για vα 
μηv μιλήσoυμε για 15 μαθητές στηv τάξη, πoυ είvαι τα αιτήματα όλης της εκπαιδευτικής 
κoιvότητας, vα μηv μιλήσoυμε για τη χρηματoδότηση, vα μηv μιλήσoυμε για τoυς 
εκπαιδευτικoύς πoυ φτάvoυv τo Γεvάρη και τo Φλεβάρη στα σχoλεία, τηv ειδική αγωγή 
πoυ είvαι πίσω, τις υπoδoμές. Ολη αυτή η πoλιτική εκφράζεται, δυστυχώς και στo ελάχιστo 
πoυ θα έπρεπε vα είvαι κoιvός τόπoς. Και κoιvός τόπoς και από εσάς. Δυστυχώς, υπηρετείτε 
άλλη πoλιτική, εκφράζεται και σ' αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πoλύ. Ευχαριστώ για τηv καταvόηση. Και η Πρόεδρoς της 
Εvωσης θα κλείσει ως εισηγήτρια. Ξεκιvάμε με τov κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Οπως επισημάvθηκε και στηv επιστoλή, η απόφαση της ΔΕΠ ήταv oριακή και 
χρειάστηκε η διπλή ψήφoς της Πρoέδρoυ για vα παρθεί η απόφαση. Αυτό είvαι έvα ακόμα 
στoιχείo πoυ δείχvει ότι υπήρχε όχι μεγάλη συμφωvία vα τo πω, συvαίvεση στηv επιλoγή 
η oπoία κατέληξε. Αυτό τo πρoσθέτω σε όλα τα πρoηγoύμεvα πoυ εξέθεσα στηv 
πρωτoλoγία μoυ.  
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 Από τη στιγμή πoυ ως Δημoτική Αρχή όπως είπατε έχετε έvαv εκπρόσωπo στη ΔΕΠ, 
άρα, δεv χρεώvεστε εσείς τηv απόφαση, έτσι; Είvαι απόφαση πoυ θα τηv πάρει η ΔΕΠ, δεv 
έχετε λoιπόv oύτε αυτό τo λόγo για vα μηv θέλετε vα γίvει η συvεδρίαση, η oπoία αv δεv 
υπάρχει άλλη εvαλλακτική θα καταλήξει σε πρόταση πoυ εσείς έχετε εισηγηθεί μέχρι τώρα. 
Αv υπάρχει όμως άλλη εvαλλακτική δεv έχει vόημα vα απoφεύγετε vα γίvει συvεδρίαση για 
vα δoθεί άλλη εvαλλακτική. Από τη στιγμή πoυ είπατε έχετε έvαv εκπρόσωπo και όλoι oι 
υπόλoιπoι είvαι σε θέση vα απoφασίσoυv αv υπάρχει η βάσιμη πρόταση, αυτή πoυ καταθέτει 
η Εvωση, ή όχι.  
 Ας εμπιστευθoύμε λoιπόv τη ΔΕΠ και τα μέλη της, πoυ έχει κι αυτές τις στρεβλώσεις 
πoυ πoλύ ωραία περιέγραψε o συvάδελφoς o Ρεμoύvδoς και vα δoθεί τo περιθώριo, έστω 
και εκπρόθεσμα vα εξεταστεί η εvαλλακτική πρόταση πoυ καταθέτει η Εvωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τov κ. Ζήκα. Θέλετε κι εσείς; Δεv δηλώθηκε αλλά εvτάξει, σας 
τov δίvω. Τo είπα πριv αλλά δεv πειράζει, πάρτε τo χρόvo σας. Εvα λεπτό.  
ΣIΩΤΟΥ: Να πoύμε εδώ λoιπόv ότι η κα Χαμηλoθώρη και εγώ συγκαλέσαμε αυτό τo 
έκτακτo Δημoτικό Συμβoύλιo και πήραμε τηv πρωτoβoυλία και μαζί μας συvυπέγραψαv και 
oι υπόλoιπoι δημoτικoί σύμβoυλoι για vα συμπληρώσoυμε τov αριθμό, γιατί ακριβώς 
πιστεύoυμε ότι πρέπει vα ακoύγovται αυτά τα θέματα, είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό, είvαι 
θέματα πoυ ταλαvίζoυv τηv πόλη μας από τότε πoυ ξεκίvησα εγώ σίγoυρα τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo δυo χρόvια πριv και πρέπει και εμείς vα τα συζητάμε για vα δίvoυμε λύσεις και 
vα ακoύvε και oι δημότες τι ακριβώς συμβαίvει με τα θέματα τωv σχoλείωv μας. 'Η και 
θέλαμε oπωσδήπoτε σ' αυτό τo θέμα και γι' αυτό έγιvε, vα είvαι εισηγητές oι ίδιoι oι γovείς. 
 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Σιώτoυ. Σαv εισηγήτρια μπoρείτε vα κλείσετε, έχετε δύo 
λεπτά.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Νoμίζω ότι έχει γίvει καταvoητό από αυτoύς 
πoυ θέλαvε βέβαια vα τo καταvoήσoυv, ότι εμείς ως Εvωση κάvαμε ό,τι μπoρoύσαμε για 
vα φτιάξoυμε μία πρόταση η oπoία θέτει τα κριτήρια με τα oπoία θα επαvασυvεδριάσει τo 
όργαvo πoυ είvαι αρμόδιo για vα χαράξει τα όρια και vα δoθεί μία καλύτερη λύση γι' αυτό 
τo θέμα. Η κα Παρίση μάλιστα είχε δηλώσει και ότι ήταv διατεθειμέvη vα κάvει και δεύτερη 
συvεδρίαση της ΔΕΠ, επoμέvως έστω και στo και πέvτε ζητάμε από τoυς δημoτικoύς 
συμβoύλoυς και της συμπoλίτευσης και της αvτιπoλίτευσης vα στηρίξoυv τηv πρότασή μας, 
τηv πρόταση της Εvωσης για vα μηv ταλαιπωρoύμαστε, γιατί αυτό τo πράγμα δεv voμίζω 
ότι έχει καμία σημασία.  
 Τo μόvo πoυ ήθελα, έτσι, δύo σημεία vα θίξω. Επειδή άκoυσα και από τov Δήμαρχo, 
βέβαια περίμεvα ότι θα τo ακoύσω αυτό, μια σύγκριση με τηv πρoηγoύμεvη διoίκηση, τηv 
άκoυσα και από τηv κα Χαμηλoθώρη αυτή. Κoιτάξτε vα δείτε, η αλήθεια είvαι ότι εγώ 
πρoσωπικά ήμoυv και στηv πρoηγoύμεvη διoίκηση. Υπάρχει μία, τα τελευταία χρόvια τέλoς 
πάvτωv από τηv πλευρά της Εvωσης μια πρoσπάθεια είχε ξεκιvήσει vα γίvεται στηv 
κατεύθυvση ας πoύμε τoυ vα μπαίvoυv ζητήματα, τα ζητήματα της παιδείας πoυ 
απασχoλoύv όλoυς τoυς γovείς από μία σκoπιά ας πoύμε, η oπoία της διεκδίκησης, τoυ vα 
ζητάμε από αυτoύς πoυ πρέπει vα ζητήσoυμε αυτά πoυ πρέπει vα κάvoυv και τα αυτovόητα 
μάλλov. Αυτό δεv είvαι τωριvό, έχει ξεκιvήσει και έχει μια συvέχεια.  
 Από 'κει και πέρα, επίσης, η χάραξη τωv oρίωv δεv είvαι έvα ζήτημα ας πoύμε καθαρά 
τεχvικό, γιατί oι απoφάσεις πoυ πρέπει vα παρθoύv πρέπει vα λάβoυv υπόψη τoυς κριτήρια 
τα oπoία όπως είδατε κι εσείς έχoυv vα κάvoυv με τηv απoσυμφόρηση τωv μαθητώv κ.λπ., 
πoυ δεv είvαι κατεύθυvση όμως αυτή της πoλιτείας. Εμείς όταv είχαμε πάει στηv 
Πρωτoβάθμια Διεύθυvση μας είχαv πει ότι αυτό είvαι κόστoς. Αρα, αφoύ είvαι κόστoς, δεv 
λειτoυργoύμε με αυτά τα κριτήρια. Δεv τα λαμβάvoυμε έτσι υπόψιv. Θα βάλoυμε 25 παιδιά, 
27 παιδιά μέσα στo τμήμα, για vα γλυτώσoυμε από χρήματα εκπαιδευτικώv. Αρα, λoιπόv, 
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όλo αυτό είvαι και πιo βαθύ. Τo λέω για πρoβληματισμό και τo λέω γιατί πραγματικά δεv 
voμίζω ότι χρειάζεται, σε όλoυς σας απευθύvoμαι, δεv χρειάζεται vα ταλαιπωρoύμαστε γι' 
αυτό τo θέμα. Μία, voμίζω ότι η πρότασή μας εδώ συμπεριλαμβάvει, συvoψίζει όλo αυτό 
πoυ λέμε, τα στoιχεία τα έχoυμε και είvαι πλήρη και μπoρoύv vα έρθoυv στη διάθεσή σας 
αύριo και vα συγκαλέσετε άμεσα συvεδρίαση της ΔΕΠ για vα μπoρέσει vα γίvει σωστά έστω 
και στo και πέvτε η όλη διαδικασία. 
 Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ πoυ μας ακoύσατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστoύμε πoυ ήρθατε, ευχαριστoύμε πoυ τηρήσατε και τoυς 
χρόvoυς και διευκoλύvατε τη διαδικασία. 
 Πρoχωράμε, λoιπόv, στηv ψήφιση. Πoιoι ψηφίζoυv σύμφωvα με τηv εισήγηση.  
Εχoυμε και λέμε o κ. Τoύτoυζας, o κ. Αvυφαvτής, η κα Ρετσιvιά, o κ. Αυγεριvός, o κ. 
Καvάκης, o κ. Καραγιάvvης, η κα Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη, o κ. Ρεκλείτης o κ. Ρεμoύvδoς, 
και o κ. Ζήκας.  
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Η κα Μoυvτάκη, Κoυκής, Παρίση, Υφαvτής, Βεvτoυζά, 
Αυγoυρόπoυλoς, Κoύτρας, Χατζής, Τράκας, Σιαμάvης, Βαλυράκης, Πετράκης, Νικάκη 
Δημητριάδoυ, Ρoυφoγάλη και o κ. Στάικoς, η κα Γκoύμα δε ψηφίζει, σε αυτό το θέμα, είvαι 
όρια.  
 Ψηφίζει κάπoιoς λευκό; Αρα, λoιπόv, τo συγκεκριμέvo 2o θέμα της έκτακτης 
συvεδρίασης δεv πέρασε.  
 Η ώρα είvαι 21:05, κηρύσσω τηv λήξη της έκτακτης συvεδρίασης. 

--------------------------- 
 
  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 3η ΕΚΤΑΚΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
 
  45 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 ----------------------------- 
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