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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 30.12.2012 
έκτακτης Συνεδρίασης Νο. 30/2012 του Δ.Σ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :  

 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας για ένταξη στην 
Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» - Λήψη απόφασης για ίδρυση Κέντρου Διά 
Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010) (επανεισαγωγή)». 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
30.12.2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14946/30-12-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 31/2012) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

 1

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:papako-g@otenet.gr


 2

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪΔΑΣ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΧΩΡΙΝΟΣ 
ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
5. 
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-
   ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ 
ΑΓΑΝΙΚΗ 
6. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ 
ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 
ΕΥΤΥΧΙΑ 
8. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
9. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
10. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 
15. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛ. 
16. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
18. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
19. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
21. ΚΟΣΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
22.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 

 

 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24. ΒΑΛΑΣΣΑΣ 
ΒΕΡΓΗΣ 
25. ΓΚΟΥΜΑ 
ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
26. ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
29.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
32.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
33.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

  

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 29 παρόντες 
και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Μπόβος Χαράλαμπος                                                  Κόντος Σταύρος 
Κότσιρας Παύλος                                                        Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Παϊδας Αδαμάντιος                                                     Πολίτης Σταύρος 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                     Μάλλιος Κλεομ.-Αθανάσιος 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           
Σιμιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
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Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης Δημήτριος  
Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
   
    
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής έκτακτης δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

στο μοναδικό  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10, συμφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης 
και με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 14351/12-12-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
 
Θ Ε Μ Α : Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας για ένταξη 
στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας 
και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» - Λήψη απόφασης για ίδρυση 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010)  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 
ΣΧΕΤ.: Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 749/28.09.2012 Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Δήμους 
της χώρας (2η φάση) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας  
 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω Ανοιχτή Πρόσκληση (βλ. σχετικά) της Γενικής 
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης καθώς και αντίγραφο του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη 
της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να 
τα μελετήσει προσεκτικά και να λάβει σχετική εγκριτική απόφαση για την ίδρυση 
στον Δήμο μας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) όπου θα πραγματοποιούνται 
δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι: 
 
Το υπό ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. μέσω της εν λόγω Πράξης θα υλοποιεί Προγράμματα εθνικής 
και τοπικής εμβέλειας και θα υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως προς την κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και 
την υλοποίηση των Προγραμμάτων, την επιλογή και αμοιβή του προσωπικού που 
προβλέπεται για την υποστήριξη του Κ.Δ.Β.Μ. κ.λ.π. 
 
Ο Δήμος μας θα πρέπει να αναλάβει τη διάθεση του χώρου διοίκησης και των χώρων 
εκπαίδευσης, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως 
αυτές αναφέρονται στην συνημμένη Ανοιχτή Πρόσκληση, να μπορούν να 
λειτουργούν απογευματινές ώρες καθώς και να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε 
Α.Μ.Ε.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Δ.Σ. όλες οι παράμετροι που 
αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των χώρων που θα παραχωρηθούν (π.χ. 
κόστος φωτοτυπιών για σημειώσεις και εκτύπωση βεβαιώσεων παρακολούθησης, 
χαρτιού Α4, μελανιών, θέρμανσης αιθουσών κατά τους χειμερινούς μήνες, 
διευθέτηση επίβλεψης αιθουσών πληροφορικής σε περίπτωση βλάβης των 
μηχανημάτων, συνεχή παρουσία σχολικού φύλακα κ.λ.π.) 
 
Εφόσον το Δ.Σ. του Δήμου εγκρίνει την ίδρυση του Κ.Δ.Β.Μ., θα υποβληθεί εν 
συνεχεία φάκελος αίτησης συμμετοχής του Δήμου μας, ο οποίος θα ελεγχθεί από την 



 5

Γεν. Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ως προς την πληρότητά του και ως προς τις 
ελάχιστες προδιαγραφές των προτεινόμενων χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης και 
εφόσον εγκριθεί, θα υπογραφεί κοινή Προγραμματική Σύμβαση με την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και 
το Ι.Ν.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 
Καταληκτική ημερομηνία ένταξης των Δήμων Β΄Φάσης στις εν λόγω Πράξεις ορίζεται 
αμετάκλητα η 31.12.2012. 
 
Δεδομένων των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει: 
 

1. Την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 , όπου ,ως τουλάχιστον, ένας χώρος Διοίκησης 
διατίθεται γραφείο στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 και 
Αγ. Αναργύρων και ως χώρος εκπαίδευσης διατίθεται αίθουσα στο 1ο Λύκειο 
της Νέας Χαλκηδόνας. 

2. Την συμμετοχή του Δήμου στις Πράξεις «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – 
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» και 
την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής  Σύμβασης. 

3. Τον ορισμό της υπαλλήλου Μαραγκουδάκη Ειρήνης ως Υπεύθυνου 
Εκπρόσωπου του Δήμου με αναπληρώτρια τη Δαγλόγλου Αικατερίνη 

4. Την εξουσιοδότηση της κας Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης 
συμμετοχής του Δήμου και παντός άλλου σχετικού εγγράφου. 
 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής : 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Η σημερινή μας 

συνεδρίαση έχει ένα και αποκλειστικό θέμα: Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Δήμου μας για ένταξη στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης» - Προγράμματα 

Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» - Λήψη απόφασης για 

ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2011). 

Ο κ. Κότσιρας έχει το λόγο για να μας ενημερώσει. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Αφού διευκρινίσω ότι εισηγητής είμαι γιατί το θέμα το είχε τρέξει από 

πλευράς συμβούλου ο κ. Σαραντόπουλος και ο κ. Νικολόπουλος ήταν τότε ο 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, θέλω να πω γιατί έχει κινήσει πολύ νερό στο 

αυλάκι, ότι αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και 

διάφορα, είναι μια συνεργασία της ΚΕΔΕ, της Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το 

Υπουργείο Παιδείας. Δεν έχει καμία σχέση με ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ ή οτιδήποτε άλλο και 

αυτή τη στιγμή θα αποφασίσουμε για το αν μας ενδιαφέρει να ενταχθούμε σε αυτό 
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το πρόγραμμα. Δεν θα αποφασίσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε και εάν θα 

συνεργαστούμε με κάποιο ΚΕΚ, ΙΕΚ ή οτιδήποτε άλλο. 

  Το Δια Βίου Μάθησης, το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε 

άνεργους να μετεκπαιδευτούν, να αποκτήσουν κάποιες ειδικές ικανότητες, είτε σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είτε σε ξένες γλώσσες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα 

ήταν περιττό. Καλύτερα να θέσουμε όλοι ψύχραιμα τις όποιες απορίες έχουμε επί του 

συγκεκριμένου θέματος και να ψηφίσουμε ούτως ώστε να αποκτήσει ο Δήμος μας μια 

κοινωνική διάσταση, γιατί μην ξεχνάτε όταν είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο το 

καλοκαίρι του 2011 το πρόγραμμα για τους 80 άνεργους με τη ΜΚΟ, 

κατηγορηθήκαμε ότι ήταν ΜΚΟ μαϊμού. Ψάχνουν τις ΜΚΟ μαϊμού σήμερα. Δεν είναι 

μαϊμού και το λέω με πάσα ευθύνη. 

  Σε άλλους δήμους μπορεί να έχει γίνει. Δεν ξέρω. Αλλά εδώ δεν έχει 

γίνει αυτό. Προσπαθούμε σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες, σε δύσκολες 

εσωτερικές, ενδοπαραταξιακές, πολιτικές συνθήκες να συμπεριφερθούμε όσο πιο 

ψύχραιμα γίνεται. Παρακαλώ λοιπόν ψύχραιμα να το αντιμετωπίσετε κι εσείς. 

  Ευχαρίστως ό,τι θέλετε, ό,τι μπορώ να απαντήσω και τα περισσότερα 

ο κ. Σαραντόπουλος που το έχει από την αρχή τρέξει το θέμα, να ενημερωθείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Σαραντόπουλο να μας εξηγήσει 

κάποια πράγματα και όποιες απορίες υπάρχουν να μας τις διευκρινίσει μετά. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα και χρόνια πολλά σε όλους.  

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζεται Πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθησης. Είναι από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια συνεργασία της Γενικής 

Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, του ΙΝΕ-ΔΒΜ, της ΚΕΔΕ και αφορά για όλους τους 

δήμους, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους δήμους. Η συγκεκριμένη 

πρόσκληση είναι η δεύτερη που έχει βγάλει το Υπουργείο Παιδείας. Στην πρώτη 

πρόσκληση έχουν ενταχθεί έως σήμερα 129 δήμοι οι οποίοι έχουν υπογράψει ένα 

σύμφωνο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς καλούμαστε να 

συμμετάσχουμε στη δεύτερη φάση του προγράμματος.  

  Είναι ένα πρόγραμμα 100% χρηματοδοτούμενο από πόρους του 

Υπουργείου Παιδείας και του ΕΣΠΑ. Ο φορέας διαχείρισης είναι το Ινστιτούτο 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το ΙΝΕ-ΔΒΜ. Στις 21/12/2012 ο Υπουργός Παιδείας 

κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος υπέγραψε το Συντονιστικό Όργανο το οποίο θα 

εποπτεύει και θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Μέλη του Συντονιστικού Οργάνου είναι 

η Γενική Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης η κα Ελένη Καραντζόλα, ο Πρόεδρος της 
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Επιτροπής Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος της 

Επιτελικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος είναι και μέλος του 

Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Και τρίτο ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕ-ΔΒΜ ο κ. Παναγιώτης 

Μανώλης. 

  Αν ο δήμος μας ενταχθεί στο πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει 30 άτομα μέχρι 20 άτομα το κάθε τμήμα. Δηλαδή το σύνολο 600 

άτομα δημότες Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν διάφορα προγράμματα από 68 ενότητες που υπάρχουν  μέσα 

στην πρόσκληση. 

  Οι καθηγητές έρχονται όλοι από το ΙΝΕ-ΔΒΜ. Έχει βγει και η 

προκήρυξη για όσους θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον για να διδάξουν σε αυτά τα 

προγράμματα. Η εμπλοκή του Δήμου είναι όσον αφορά να παράσχει μόνο το χώρο 

διδασκαλίας. Είναι 100% χρηματοδοτούμενο. Οι καθηγητές πληρώνονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το κόστος 

εκπαίδευσης, αλλά και το κόστος ύδρευσης, θέρμανσης, φωτισμού στις αίθουσες 

καλύπτεται 100% από το πρόγραμμα. 

  Θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος δεν καταβάλει ούτε ένα ευρώ για τη 

λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ό,τι απορίες 

έχετε είμαι στην διάθεσή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε κ. Σαραντόπουλε. 

  Ο κ. Τομπούλογλου έχει το λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε 

όλους και όλες. 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ισχυρισμός της διοίκησης ότι δήθεν 

χάνεται μια σημαντική ευκαιρία εκπαίδευσης για τους ανέργους της πόλης μας, είναι 

προδήλως παραπλανητικός και εντάσσεται στην απεγνωσμένη προσπάθεια 

μικροπολιτικής της χρησιμοποιώντας μάλιστα την άγνοια των ανέργων συμπολιτών 

μας πάνω σε τέτοια διαδικαστικά ζητήματα. 

  Η αλήθεια είναι ότι τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλους. 

Ανέργους και εργαζόμενους και όχι μόνο σε ανέργους. Και είναι τόση η ξεδιαντροπιά 

της διοίκησης και ο εμπαιγμός της προς τους ανέργους. Άραγε γιατί τους θυμήθηκε 

μόλις τώρα και τόσο ξαφνικά; Που εσκεμμένα τους παραπληροφορεί αποκρύπτοντάς 

τους ότι εδώ και χρόνια λειτουργούν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα 

πιστοποιημένα, όπου διεξάγονται προγράμματα αρχικής ή και συνεχιζόμενης 
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επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικά για ανέργους, όπου μέσω και των συμβούλων του 

ΟΑΕΔ επιλέγονται και στέλνονται προς παρακολούθηση σε αρκετές μάλιστα 

περιπτώσεις τα προγράμματα των ΚΕΚ είναι επιδοτούμενα και οι άνεργοι λαμβάνουν 

και μια μικρή αποζημίωση, ενώ στην δική μας περίπτωση δεν χρηματοδοτούνται. 

Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, αλλά πονάει και η διοίκηση του δήμου μας την 

αποκρύπτει.  

  Δεύτερον. Πουθενά στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια 

Βίου Μάθησης που εκδόθηκε στις 28/9/2012, αλλά και ο Δήμος μας ως συνήθως με 

την ραθυμία που τον διακρίνει, θυμήθηκε το θέμα στο παρά πέντε. Δεν αναφέρεται 

επ’ ακριβώς το χρηματικό ποσό με το οποίο θα υποστηριχθεί ο Δήμος μας από το 

Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των δαπανών που θα δημιουργηθούν. 

  Αυτό είναι ένα μελανό σημείο και πολύ κρίσιμο την ίδια στιγμή που 

όλοι ξέρουμε ότι ο Δήμος έχει αφήσει τις υπηρεσίες του χωρίς χαρτί Α4, χωρίς 

μελάνια για τους εκτυπωτές, τα φαξ, τα φωτοτυπικά, χωρίς γραφική ύλη κλπ., 

δεδομένης της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται.  

  Η προχειρότητα με την οποία η τωρινή διοίκηση αντιμετωπίζει όλα τα 

σοβαρά ζητήματα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και τώρα στο θέμα της ίδρυσης Δια Βίου 

Μάθησης. Η οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αν θέλουμε να είμαστε 

σοβαροί και όχι πολιτικάντηδες, απαιτεί σύστημα, οργάνωση, εξειδικευμένες γνώσεις 

και μεράκι που ο δήμος μας δεν διαθέτει.  

  Τρίτον. Η εισήγηση που μας δόθηκε είναι εσκεμμένα ελλιπής. Η 

πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης ζητά σαφώς να οριστούν 

χώροι εκπαίδευσης, ειδικά για ΑμεΑ. Έχουμε άραγε τέτοιους; Μπορεί να μας πει η 

διοίκηση ποιος θα καλύψει το κόστος της θέρμανσης και του ηλεκτροφωτισμού τις 

απογευματινές ώρες όπου θα διεξάγονται τα μαθήματα; 

  Έχουν οριστεί αίθουσες πληροφορικής, όπως απαιτεί η πρόσκληση; Θα 

υπάρχουν εκτυπωτές και scanner εν λειτουργία; Θα υπάρχει πρόσβαση στο internet; 

Σκεφτήκατε πώς θα διασφαλιστεί η προστασία αυτών των ακριβών μηχανημάτων και 

του λογισμικού τους από πιθανή κακή χρήση των συμμετεχόντων; Ποιος θα 

επιβαρυνθεί οικονομικά το κόστος επισκευής τους; Οι καθηγητές πληροφορικής του 

1ου Λυκείου Χαλκηδόνας έχουν ερωτηθεί σχετικώς; 

  Τέταρτον. Δεδομένου ότι τα μαθήματα θα διεξάγονται το απόγευμα 

μετά το σχόλασμα του λυκείου, ποιος υπάλληλος του δήμου θα αναλάβει την ευθύνη 

να ανοίγει το σχολείο, τη θέρμανση, να εποπτεύει το χώρο κλπ.; 
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  Πέμπτον. Η υπάλληλος που προτείνετε καθώς και αναπληρώτριά της 

ως υπεύθυνη εκπρόσωπος του Δήμου για το πρόγραμμα, είναι απλώς διοικητική 

υπάλληλος, απόφοιτη λυκείου χωρίς καμία περαιτέρω γνώση και εξειδίκευση, εμπειρία 

στην εκπαίδευση ενηλίκων όπως ρητά απαιτεί η πρόσκληση την ίδια στιγμή που ο 

Δήμος διαθέτει αποδεδειγμένα ικανούς πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς υπαλλήλους 

με μακρόχρονη προϋπηρεσία στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση 

ενηλίκων, οι οποίοι όμως συστηματικά περιθωριοποιούνται από την παρούσα 

δημοτική αρχή. 

  Οι αυξημένες αρμοδιότητες –έξι αναφέρονται στην πρόσκληση- του 

υπεύθυνου εκπροσώπου του δήμου απαιτούν τον ορισμό υπαλλήλου με 

εξειδικευμένες γνώσεις, που δεν διαθέτουν οι δυο προτεινόμενες υπάλληλοι. 

  Έκτον. Πουθενά στην εισήγηση δεν αναφέρεται ποια προγράμματα 

εθνικής εμβέλειας, αλλά και τοπικής εμβέλειας σκέφτεται να δημιουργήσει η δημοτική 

αρχή. Ιδιαίτερα για τα προγράμματα τοπικής εμβέλειας τι έχει να μας πει απόψε η κα 

Δήμαρχος και ο σύμβουλός της ο κ. Σαραντόπουλος που όλο αυτό το διάστημα έχουν 

επιδοθεί σε μια λυσσαλέα προπαγάνδα λασπολογίας για το θέμα αυτό 

παραπλανώντας τους ανέργους του δήμου μας; 

  Η περίεργη αυτή εμμονή της κας Δημάρχου για την ίδρυση Κέντρου 

Διά Βίου Μάθησης μόνο μικροπολιτικά μπορεί να εξηγηθεί. 

  Ερωτήσεις. Είναι πράγματι πίσω από τη συγκεκριμένη διαδικασία στη 

συνέχεια της συγκεκριμένης διαδικασίας, ιδιωτικές εταιρείες που θα αναλάβουν να 

εκτελέσουν το πρόγραμμα;  

  Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει κανένας κουμπάρος πίσω από το 

πρόγραμμα αυτό; Τρίτη ερώτηση. Είναι πράγματι πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, ή 

Διά Βίου Μάσησης; 

  Κύριοι συνάδελφοι, ο Δήμος μας δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με 

επάρκεια ένα τέτοιο εγχείρημα γι’ αυτό και καταψηφίζουμε την εισήγηση ως έχει στο 

σύνολό της.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Βαλασσάς έχει το λόγο. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Εμείς όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου που συζητήθηκε το θέμα, δεν συμφωνούμε με αυτά τα 

προγράμματα. Και δεν συμφωνούμε όχι γιατί δεν υπάρχουν scanner, ή ότι δεν είναι 

έτοιμος ο Δήμος, ή η δημοτική αρχή να εφαρμόσει αυτά τα προγράμματα. Δεν 

συμφωνούμε από θέση αρχής. Θεωρούμε ότι όπου έχουν εφαρμοστεί αυτά τα 



 10

προγράμματα ότι δεν έχουν παρέξει γνώσεις. Από τη μια παρέχουν, όπως ανέφερε 

και ο εισηγητής κάποιες ικανότητες, κάποιες δεξιότητες. Παρέχουν τελικά φθηνό 

ανειδίκευτο προσωπικό για τις ανάγκες της αγοράς, για τις ανάγκες του κεφαλαίου.  

  Και από την άλλη ο δήμος γίνεται επιχειρηματίας πιο φανερά ήταν, 

είναι, μέχρι σήμερα. Το ότι υπάρχει ανεργία είναι γνωστό. Η δημοτική αρχή για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας προτείνει αυτά τα προγράμματα; Δεν νομίζω ότι θα λυθεί 

το πρόβλημα της ανεργίας με αυτό τον τρόπο γι’ αυτό κι εμείς καταψηφίζουμε, όπως 

αναφέραμε και στην προηγούμενη συζήτηση, την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κανταρέλης έχει το λόγο. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφορικά με το πρόγραμμα, έχω 

ξαναπεί ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με την προχειρότητα την οποία κατέβηκε 

αρχικά, σε κάθε περίπτωση η υποβολή ενδιαφέροντος είναι κάτι το οποίο είναι σε 

θετική κατεύθυνση για το Δήμο και τους δημότες. 

  Εκείνο όμως που θα ήθελα να πω πέρα αυτού, συνεπώς υπερψηφίζω 

αυτό, αυτή την εισήγηση, θέλω να σας βάλω ένα προβληματισμό στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Σκεφτείτε ότι σήμερα είναι το τελευταίο, θεωρητικά τουλάχιστον, 

Δημοτικό Συμβούλιο του χρόνου. Αναλογιστείτε ότι γι’ αυτό το θέμα που συζητάμε 

ερχόμαστε τέταρτη φορά, τέσσερις μέρες στη σειρά, Πέμπτη – Παρασκευή – 

Σάββατο και Κυριακή. Ερχόμαστε εδώ, εμείς έχουμε υποχρέωση να έρθουμε, όποτε 

και αν καλεστούμε, απασχολούμε όμως έναν υπάλληλο, δύο, ερχόμαστε στο χώρο. 

Τέλος πάντων δημιουργούμε κάποιες καταστάσεις και δεν έχω καταλάβει το γιατί. 

  Παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου τις τελευταίες 4 ημέρες 

με κάποιους ανθρώπους που εάν απουσίασαν οργανωμένα και σκόπιμα το καταδικάζω 

και με κάποιους άλλους οι οποίοι αποχώρησαν που επίσης το καταδικάζω. Καταδικάζω 

λοιπόν αυτό το θέατρο του παραλόγου και το πήγαινε – έλα και το σούρτα φέρτα και 

το δεν μου βγαίνουν τα κουκιά, ή μου βγαίνουν σε κάθε περίπτωση απ’ όπου κι αν 

προέρχεται. 

  Κλείνοντας λοιπόν προβληματιστείτε όλοι με αυτό, έχω 

προβληματιστεί κι εγώ αρκετά και μεταφέρω τον προβληματισμό μου, κάνω μια ευχή 

μια και είναι το τελευταίο Συμβούλιο, το 2013 να μην επαναληφθούν τέτοια 

φαινόμενα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δημακόπουλος έχει το λόγο. 

Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. 

Όταν σήμερα έχουμε 1.300.000 άνεργους, όταν έχουμε 200.000 που επιδοτούνται 
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μόνο από το ταμείο ανεργίας, αυτά τα προγράμματα δεν φαντάζομαι ότι δεν θα 

βοηθήσουν.  

  Χρυσώνουν το χάπι, δήθεν ότι στους άνεργους και στους απλούς 

πολίτες θα δώσουν μια μόρφωση, λίγα εφόδια για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. 

Ποια δουλειά; Όταν 1 στους 3 στον ιδιωτικό τομέα είναι άνεργος; Όταν ο ιδιωτικός 

τομέας δεν υπάρχει πια. Δεν ξέρω ποιο ρόλο θα παίξουν αυτά τα προγράμματα. Είναι 

ένα πρόγραμμα που θέλει να δικαιολογήσει μια πολιτική που οδηγεί τον κόσμο στη 

φτώχια και στην εξαθλίωση. 

  Φυσικά και δεν θα το ψηφίσω, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που θέλει να 

ξεγελάσει τον άνεργο και τον εργάτη και τον απλό πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γρετζελιάς έχει το λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, χρόνια πολλά σε όλους. Θα διαφωνήσω με τον 

κ. Κανταρέλη. Θα αναφερθώ όμως παρακάτω, γιατί πρέπει να θέσουμε πολιτικά 

κάποια ζητήματα. Με ιδιαίτερη κομπορρημοσύνη στην εισήγηση αναφέρθηκε το 

πρόγραμμα αυτό, είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με την ΚΕΔΕ. Μιλάω 

για το όργανο το δικό μας. 

  Κυρίες και κύριοι δεν υπάρχει φωνή στην Αυτοδιοίκηση και 

καθημερινά ευτελίζονται τα πάντα. Όπως ευτελίστηκε και ο θεσμός αυτές τις ημέρες 

εδώ. Ο κ. Κανταρέλης ξέρει να καταδικάζει. Να διαλέξει εάν είναι ανεξάρτητος, ή αν 

έχει το θάρρος να είναι από εκεί. Παρακαλώ δεν …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά μην αναφέρεστε προσωπικά. Πείτε την άποψή σας για 

το θέμα και αφήστε τον κ. Κανταρέλη. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έτσι λοιπόν ναι θα πούνε αυτές οι φωνές που καταδικάζουν. Αυτές 

οι φωνές είναι που γυρίζουν τον Χούφτεν, οι δήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη και εδώ και 

εκεί ακριβώς για να πάρουν τις δουλειές. Ακριβώς λοιπόν προωθούν τέτοια 

προγράμματα, αντί να δίνουν, όπως σωστά είπε ο Δημακόπουλος της ανεργίας το 

επίδομα το οποίο συνεχώς συρρικνούται και κατεβαίνει και δεν ξέρω εάν θα είναι ένα 

βοήθημα των 50 ή 100 ευρώ. Καθίστε να δείτε τι θα γίνει το 2013, με αποτέλεσμα να 

χρυσώνουν τέτοια χαπάκια και να μας λένε μέσω της Νέας Γενιάς Δια Βίου Μάθησης, 

θα πάρετε αυτό το προγραμματάκι που ευφυώς και πονηρώς παραπλανήσατε 

πολλούς πολίτες που πίστευαν ότι θα πάνε εκεί και θα πάρουν 200, 300, 500 ευρώ. 

Με ρωτήσανε πάρα πολλοί. Και όταν τους είπα δεν πρόκειται περί αυτού, τότε οι 

άνθρωποι κοντοστάθηκαν και δυστυχώς αυτή την καραμέλα κάποιοι για τους δικούς 

τους λόγους, της παλαιοκομματικής αυτής αντίληψης, το σέρνουν εδώ και εκεί μπας 
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και αποκομίσουν ψηφάκια μέσω των γνωστών τρόπων που έχουν μάθει να 

δουλεύουν για να εκλέγονται. 

  Επιτέλους η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. 

Είχε πει πολύ σωστά ο κ. Κόντος, πρέπει να συζητήσουμε κάποια θέματα εδώ μέσα. 

Τι δήμο θέλουμε, τι στόχους θα έχουμε, τι οικονομική πολιτική πρέπει να 

ακολουθήσουμε κλπ. 

  Αντ’ αυτού συρόμαστε μη χάσουμε το κελεπούρι, το πρόγραμμα. Και 

ξέρετε τι γίνεται μέσα στις τάξεις και ξέρετε τι προβλήματα άλλα δημιουργούνται και 

τι έξοδα και σου λένε όλα είναι πληρωμένα. Είναι σαν ένα άλλο που είχαν έρθει μια 

άλλη φορά εδώ, ένα πρόγραμμα 30.000 -40.000 και όταν είπαμε να πληρώσει αυτός 

ο κύριος ένα ποσό στη Σχολική Επιτροπή δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν ξέρω εάν 

υλοποιήθηκε, ή εάν άφησε καμία δραχμή. Πάντως τα σκουπίδια του τα άφησε και τα 

πλήρωσε η Αυτοδιοίκηση. 

  Κι αυτό το γνωστό δεν θα πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ, να 

σταματήσει. Καιρός λοιπόν η Αυτοδιοίκηση να πει στο Υπουργείο Παιδείας τα θέματα 

εκπαίδευσης είναι δικά σου. Να μην μπερδεύεται στην Αυτοδιοίκηση. 1.800 δις 

κόβονται το 2013 από την Αυτοδιοίκηση. Ξέρετε τι προβλήματα οικονομικά θα 

έχουμε; Δεν τα φανταζόμαστε! 

  Αν αρχίσουμε τώρα και μας πετάνε παξιμάδια, πάρτε το 

προγραμματάκι τάδε, να το πάρουν εκείνοι στους οποίους αρμόζει καθ’ ύλην. Να το 

πάρει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα αυτές τις μέρες γινόμαστε μάρτυρες, όλα τα 

πρωινάδικα λένε για τις ΜΚΟ, κάτι τέτοιες εταιρείες είναι από πίσω, που έχει γίνει 

ορυμαγδός. Ριμάξανε τα πάντα, δεν μπορούν να βρουν άκρη. 

  Εάν δεν αντισταθούμε σε αυτές τις λογικές οι οποίες εκμαυλίζουν 

ανθρώπους, διότι σωστά είπε ο Δημακόπουλος, τι θα μάθουμε; Ένα εργατοτεχνικό 

προσωπικό στοιχειωδών γνώσεων θέλουν, ακριβώς για να τους κοροϊδεύουν. Πήρες 

και ένα πτυχιάκι και λέγεσαι κομπιουτεράς, λέγεσαι δεν ξέρω τι λογιστής, όπως 

πολλοί κάνουν το λογιστή και δεν έχουν τα πτυχία εκείνα που πρέπει να έχουν. Αυτά 

τα πληρώσαμε παρά πολύ. Αν δεν ορθώσουμε το ανάστημα stop δεν τα θέλουμε, 

ευχαριστούμε δεν τα θέλουμε και να μας δώσουν εκείνα που εμάς μας αρμόζουν ως 

αυτοδιοίκηση και μας ανήκουν, όπως πολύ σωστά λέει ο Βαλασσάς πάρα πολλές 

φορές, συνέχεια θα διευρύνεται αυτό το φάσμα του παξιμαδιού που θα μας πετάνε 

και σαν νηστικοί θα δαγκώνουμε.  

  Κύριε Πρόεδρε δεν το ψηφίζουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πλάτανος έχει το λόγο. 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ήδη έχω καλυφθεί 

από τους προηγούμενους ομιλητές. Δυο τρία πράγματα θα επισημάνω. Κύριε Μπόβο, 

δανείζομαι το όνομά σας –εσείς επειδή είστε θρησκευόμενος άνθρωπος το ευαγγέλιο 

λέει, «μετά πρώτη και δευτέρα νουθεσία παραιτού», της διοίκησης και όχι εσείς κ. 

Μπόβο. 

  Είναι η τέταρτη φορά που φέρνετε το θέμα. Επειδή το θέμα είναι από 

Σεπτέμβριο μήνα και τώρα είναι τέλη Δεκεμβρίου, εάν πραγματικά ενδιαφερόσασταν 

για τη Δια Βίου Μάθηση, θα το είχατε κάνει. Και επειδή λοιπόν μέχρι τώρα τα 

δείγματά σας δεν ενδιαφέρεστε ούτε για την παιδεία, αλλά ούτε και για τη Διά Βίου 

Μάθηση, επειδή τα προγράμματα αυτά σκοπό έχουν να συγκεράσουν όλες τις γενιές, 

τις μεγάλες, τις μικρές, να ξεκινήσουν από το νηπιαγωγείο μέχρι και τους πιο 

ηλικιωμένους. 

  Και εάν θέλετε και επειδή και στο παρελθόν τα προγράμματα αυτά 

εφαρμόζονταν και ο σκοπός ποιος ήταν; Οι πολίτες δημότες ήταν γλάστρες. Κάποιοι 

παίρνανε 100 ευρώ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τελειώσανε αυτά. Άρα δεν υπάρχουν 

πολίτες γλάστρες και σε 20 ώρες απογευματινού καφέ κάποιος θα αποκτήσει γνώσεις 

για να μπορεί να βγει στην αγορά εργασίας; Ρωτώ εσάς που ενδιαφέρεστε για το 

πρόγραμμα. Λυπάμαι, διαφωνώ με τον τρόπο που φέρνετε το πρόγραμμα και αν 

πραγματικά ενδιαφερόσασταν για τέτοια προγράμματα και για Διά Βίου Μάθηση, 

επειδή η κα Δήμαρχος ανέφερε και στο προχθεσινό συμβούλιο, πριν δυο μήνες 

πήραμε ομόφωνη απόφαση να χρηματοδοτήσουμε τις Σχολικές Επιτροπές, 30.000 

στην Πρωτοβάθμια και 30.000 στη Δευτεροβάθμια. Μέχρι τώρα λοιπόν τι έχετε κάνει; 

Δεν έχετε κάνει τίποτε. Άρα λοιπόν δεν ενδιαφέρεστε για την παιδεία.  

  Και να συμφωνήσω με αυτά που είπε και ο κ. Γρετζελιάς, επειδή και 

στο παρελθόν είχαμε άλλου είδους εταιρείες, όπως και τώρα υπάρχει άλλη εταιρεία, 

το περσινό καλοκαίρι είχαμε την εταιρεία ΔΡΩ, η οποία πήρε το πρόγραμμα της 

θερινής διαβίωσης και θα έδινε στα σχολεία τα οποία φιλοξενούνταν φως, νερό, 

τηλέφωνο κλπ. Ρωτώ τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, έχει καταβάλει η 

εταιρεία αυτή μέχρι σήμερα φως, νερό, τηλέφωνο κλπ.; Αν έχει καταβάλει να μας το 

πούνε. Ευχαριστώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Χθες κάναμε ρύθμιση  450.000 ευρώ σε νερό από τα σχολεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι γνωστό αυτό κ. Γρετζελιά. Θα μας υπενθυμίσετε τι πήραμε χθες;. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είναι γνωστό, αλλά ένας λαός δεν έχει μνήμη και ξεχνά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξεχνάμε. Πήραμε απόφαση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άμα δεν ξεχνάτε, πήραμε λεφτά από εκείνο το πρόγραμμα; Τα 

σχολεία, για την καθαρίστρια, για το ρεύμα; Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Κοσμά έχει το λόγο. 

Σ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά εγώ εκπλήσσομαι. Μακάρι να παίρναμε κι 

άλλα προγράμματα. Να είχαμε την ικανότητα να μην είχαμε καθυστερήσεις, να μην 

είχαμε λάθη και να παίρναμε κι άλλα προγράμματα. Ωστόσο κ. Γρετζελιά επειδή λέτε 

ότι ξεχνούμε κάποια πράγματα, θα σας θυμίσω ότι και επί των ημερών σας παίρναμε 

προγράμματα επιμόρφωσης και των υπαλλήλων για τα κομπιούτερ και άλλα 

προγράμματα και για το ΠΡΑΣΙΝΟ και για όλα. Θα πρέπει λοιπόν –πιστεύω εγώ- ότι 

με γνώμονα το καλό των πολιτών και της πόλης, να μη στερούμε ένα πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ, όποιο κι αν είναι αυτό. Γιατί όφελος θα έχουμε, έστω και λίγο. 

  Να μη βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Θεωρώ απαράδεκτο σε 

αυτές τις συνθήκες που ζει η χώρα, να στερούμε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από 

συμπολίτες και να παίζουμε σε βάρος της κοινωνίας, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό 

γίνεται. 

  Δεν μπορεί για μικροπολιτικές σκοπιμότητες να μην θέλουν κάποιοι να 

γίνει τίποτα στην πόλη. Αυτό θα γίνει. Δεν έγιναν άλλα και εμείς ελπίζαμε να γίνουν 

περισσότερα, αλλά έστω κι αυτό. Θα πούμε όχι και σε αυτό; Όχι κύριοι συνάδελφοι, 

θα πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα, αν πραγματικά αγαπάμε την πόλη, αν θέλουμε 

το αύριο της πόλης και αν θέλουμε το μέλλον της πόλης. 

  Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις δύσκολες μέρες, θα έπρεπε να γίνουμε 

όλοι εμείς με όποιες διαφωνίες αν έχουμε μεταξύ μας, ένα ζωντανό παράδειγμα, 

τουλάχιστον για θέματα που αφορούν την  πόλη και τους δημότες. Πρέπει να 

υπάρχει άλλος τρόπος σκέψης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους δύσκολους καιρούς. 

  Λυπάμαι πάρα πολύ, θα ήθελα πραγματικά να το σκεφτείτε πάλι, γιατί 

κάποιοι το ψηφίσατε στο προ-προηγούμενο Συμβούλιο και θα ήθελα πάλι να το 

ξανασκεφτείτε. Εδώ δεν θα πρέπει να κάνουμε πολιτική μίσους. Εδώ αυτές τις 

δύσκολες μέρες πρέπει να βλέπουμε οποιοδήποτε όφελος για την πόλη. Ας είναι και 

ελάχιστο αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ θα το ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουτσάκης έχει το λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία Δήμαρχος, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι σας 

εύχομαι χρόνια πολλά προσωπικά σε έναν – έναν ξεχωριστά και σε όλους μαζί, αυτή 

την ημέρα δεν πρέπει να είμαστε εδώ, έπρεπε να ήμασταν σπίτι μας και να 
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γιορτάζαμε τον ερχομό του καινούργιου έτους, καθόμαστε και συζητάμε αυτή τη 

στιγμή τέταρτη φορά για τα αυτονόητα. 

  Θεωρώ ότι οι πιο πολλοί από εδώ μέσα, τους σέβομαι όλους, ασχέτως 

εάν διαφωνούν μαζί μου, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν σας λέω ότι λύνει ούτε το 

πρόβλημα της ανεργίας, ούτε το πρόβλημα της επιμόρφωσης, ούτε είναι στο σημείο 

αυτό που τελικά θα είναι το μεγαλύτερο έργο μιας διοίκησης, ή όχι, αλλά είναι θετικό. 

Και σε αυτό το λίγο αντί να πούμε όλοι μαζί, αφού δεν βλάπτει, ωφελεί λίγο – λίγο, 

να πάμε όλοι μαζί, βρίσκουμε 1.000 δικαιολογίες για να κατηγορήσουμε ότι υπάρχουν 

εταιρείες από πίσω, ότι υπάρχουν κουμπάροι από πίσω, ότι υπάρχουν πράγματα και 

θαύματα. Όποιος έχει να καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα ευχαρίστως να τα πει 

εδώ μέσα στην αίθουσα και πραγματικά να λάβουμε όλοι τα μέτρα τα ανάλογα.  

  Όταν όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουν να καταγγείλουν στα ίσα τα 

πράγματα, όπως τα λένε, καλό είναι όλοι μαζί ένα τέτοιο πρόγραμμα να μην φύγει 

από την πόλη. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Καλή χρονιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Νικολόπουλος έχει το λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω. Δυο λόγια θα πω. 

Θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα που σίγουρα δεν λύνει όλα τα προβλήματα του 

Δήμου μας. Το 1990-1991 περίπου είχε εφαρμοστεί από την τότε διοίκηση του 

Δήμου ένα πρόγραμμα επιδοτούμενο και μη. 

  Η σύζυγός μου τότε εκδήλωσε ενδιαφέρον δεν μπήκε. Πήγε στη 

DIDACTA κ. Βαλασσά, στην Κάνιγγος και πλήρωσε 100.000 δραχμές και άλλη γνωστή 

μας κοπέλα πήγε στο πρόγραμμα με το χαρτί αυτό δεν πλήρωσε μία δραχμή.  

  Το πρόγραμμα δεν είναι μόνο για τους ανέργους, είναι για όλους τους 

ανθρώπους, απλώς προτεραιότητα έχουν οι άνεργοι. Εάν κρύβεται πίσω από το 

Κέντρο Νεότητας που λέω εγώ τότε γιατί παίρνουμε τα λεφτά από εκεί για τις 

καθαρίστριες των σχολείων; Και εμένα όταν μου έρχεται ένα χαρτί από το υπουργείο 

Εσωτερικών και βλέπω Στυλιανίδης δεν το γουστάρω, δεν μου αρέσει. Επειδή είναι ο 

Μανούρης και έτυχε να υπάρχει μια κουμπαριά με τον αείμνηστο τον Αποστολάκη; 

Μη φτάνουμε σε τέτοιες μικροπρέπειες. 

  Εγώ τότε όταν επικοινώνησα με τον υπεύθυνο του Διά Βίου Μάθησης, 

ζήτησα οι καθηγητές των σχολείων του λυκείου που έχει και για τα ΑμεΑ η 

Χαλκηδόνα και της Φιλαδέλφειας, επειδή είναι μηχανήματα και οι άνθρωποι είναι 

χρεωμένοι, ζήτησα τότε από τον υπεύθυνο του προγράμματος τις απογευματινές 
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ώρες να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι καθηγητές και να πληρωθούν με μια σχετική 

αποζημίωση. 

  Μου είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί γίνεται διαγωνισμός. Αν 

θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Αλλά για να τους πάρουν είναι 

λίγο δύσκολο, γιατί προτιμούνται και εκεί οι άνεργοι. Μας ζήτησαν στην αρχή του 

προγράμματος, τότε που ασχολήθηκα εγώ, το χώρο τον υπεύθυνο και μετά εάν 

προκρινόταν από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει η οποιαδήποτε συζήτηση για τα 

προβλήματα. 

  Το πρόβλημα αυτό με τη θέρμανση και τα έξοδα που θα προέκυπταν 

από την απογευματινή βάρδια, το συζητήσαμε και είπαν ότι βαραίνει το πρόγραμμα, 

τον Οργανισμό αυτόν. Δεν μου μίλησε κανένας για ΜΚΟ και τέτοια. Εγώ το ψηφίζω. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Παπανικολάου έχει το λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρώτη 

φάση του προγράμματος, απ’ ό,τι γνωρίζω, 129 δήμοι σε όλη την Ελλάδα 

συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και νομίζω ότι αύριο που ολοκληρώνεται και η 

δεύτερη φάση ίσως να μπούνε και όλοι οι υπόλοιποι. Μία απόφαση την οποία θα 

έπρεπε λογικά να παίρνετε με 33-0, αναγκαζόμαστε να κάνουμε τέσσερα συμβούλια 

και τελικά δεν ξέρω και ποια θα είναι η κατάληξη του αυτονόητου. 

  Πρώτα ακούσαμε στην πόλη ότι θέλουν να ρουσφετολογήσουν. Μετά 

ακούσαμε ότι θέλουν να μοιράσουν 500άρικα. Όταν εξηγήθηκε παντού ότι ούτε να 

ρουσφετολογήσεις μπορείς, ούτε να μοιράσεις 500άρικα, ξαφνικά είδαμε τη μη 

χρησιμότητα του προγράμματος. Δηλαδή τη μη χρησιμότητα ενός ανθρώπου να πάει 

να μάθει κάτι ακόμα. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Να πάει να μάθει να σφουγγαρίζει, να πάει 

να μάθει ό,τι κι αν είναι αυτό, γηράσκω αεί διδασκόμενος, ό,τι κι αν μάθουμε στη ζωή 

μας καλό είναι. Και απόδειξη αυτού είναι η σημερινή εφημερίδα, είναι 30 του μηνός 

ημερομηνία, λέει, γιατί αυτό το πρόγραμμα διαφημίζει, «Οι νέοι έχουν τη δυνατότητα 

να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την 

ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Τώρα είναι πιο 

εύκολο να βρεις θέση, τη θέση που σου αξίζει στην αγορά εργασίας». 

  Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, γιατί πλέον έχουμε φτάσει να κάνουμε 

τέσσερα συμβούλια μέσα στις γιορτές για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το 

αυτονόητο σε κάποιους που νομίζουν ότι θέλουμε να μοιράσουμε θέσεις εργασίας και 

500άρικα, όταν το πρόγραμμα δεν το λέει πουθενά αυτό. Πουθενά κανένας απ’ ό,τι 
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είδα εγώ στη διοίκηση δεν λέει πουθενά για ανέργους. Πουθενά δεν μίλησε για 

ανέργους. Αυτά είναι στη φαντασία κάποιων. Όποιος θέλει ας το ψηφίσει, όποιος δεν 

θέλει ας μην το ψηφίσει. Ας είμαστε ο μόνος δήμος, οι άλλοι 324 ας έχουν το 

πρόγραμμα, εμείς ας μην το έχουμε. Αυτό ο καθένας θα απολογηθεί εν ευθέτω 

χρόνω, εκεί που πρέπει να απολογηθεί. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Παπανίκα έχει το λόγο. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Κύριοι συνάδελφοι χρόνια πολλά. Το πρόγραμμα αυτό που 

προωθείται για να παραπλανήσει τους άνεργους πολίτες και όχι μόνο και να χρυσώσει 

το χάπι της ανεργίας, μου θυμίζει το δρόμο Αθήνα – Πάτρα και αυτό ήταν ενταγμένο 

σε πρόγραμμα που ο δρόμος αυτός ποτέ δεν φτιάχτηκε, ποτέ δεν τελείωσε για 

ευνόητους λόγους. Όπως και τόσα άλλα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει, δεν 

έχουν ολοκληρωθεί και που δεν έχουν φέρει και κανένα αποτέλεσμα τις περισσότερες 

φορές. 

  Νέοι και νέες και παιδιά με πτυχία πολλά και με γνώσεις υπάρχουν. 

Δουλειά δεν υπάρχει και μην μας κοροϊδεύουν. Πρόγραμμα ανάπτυξης μας χρειάζεται 

και μη χρησιμοποιούν με αυτό τον τρόπο για να περάσουν τα δικά τους μηνύματα και 

να κοροϊδέψουν το λαό. 

  Η δημοτική αρχή πρέπει να διεκδικήσει άλλα πράγματα και όχι αυτά τα 

οποία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Όμως, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο 

χθεσινό μας Δημοτικό Συμβούλιο. Το συμβούλιο της ντροπής. Παρακαλώ πολύ 

επιτρέψτε μου γιατί για μένα είναι θέμα ήθους, το οποίο δυστυχώς χθες το βράδυ 

αποκαλύψαμε ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε. 

  22 Δεκέμβρη 2012 ώρα 19.00 ημέρα ντροπής για τη διοίκηση του 

Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. Το θέμα Διά Βίου Μάθησης κατεπείγον, εν μέσω 

εορτών αγάπης, αλήθειας και αλληλεγγύης. Η διοίκηση άλλα λογάριαζε και άλλα 

βρήκε. Όταν οι δημοτικοί σύμβουλοι των άλλων παρατάξεων πιστοί στο καθήκον 

τους ήρθαν να ψηφίσουν το κατεπείγον, οι εκλεκτοί συνάδελφοι της διοίκησης 

ετράπησαν εις φυγήν, σαν τα ποντίκια που εγκαταλείπουν το καράβι όταν το πλοίο 

πάει να βυθιστεί.  

  Παραβίασαν το κατεπείγον και έφυγαν τρομαγμένοι. Ρωτώ γιατί; Έτσι 

όμως έπεσαν οι ίδιοι στο γκρεμό που είχαν ετοιμάσει για τους άλλους και ξεσκέπασαν 

την αλήθεια, γιατί αν δεν είχε συμβεί αυτό, εγώ δεν είχα καταλάβει τι γινόταν και 

ίσως το ψήφιζα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευα άλλα πράγματα. Αλλά η 

συμπεριφορά τους με οδήγησε σε άλλες σκέψεις.  
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  Εκείνο που τους ενδιέφερε δεν ήταν η Διά Βίου Μάθηση, αλλά…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία επισήμανση κυρία Παπανίκα. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Το θέμα μας είναι για τη Διά Βίου Μάθηση και χθες το βράδυ 

αποκαλύψατε πράγματα που εγώ δεν τα είχα καν φανταστεί και ξαφνικά 

εξαφανιστήκατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παπανίκα έχετε επιλεκτική μνήμη. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Γιατί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχθές κάτι άλλο έγινε.  

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Προχθές δεν είχα έρθει γιατί δεν μπορούσα να έρθω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα λέτε τα γεγονότα. Και το καλοκαίρι γίνανε άλλα, αν θέλετε να τα 

αναφέρετε όλα, αναφέρτε τα.  

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Μα, μιλάμε για … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάμε για τη Δία Βίου Μάθηση και θέλω να είστε μέσα στο θέμα σας 

παρακαλώ πάρα πολύ.  

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Δεν σας αρέσει να τα ακούτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε στο θέμα μας.  

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Γιατί αυτό που συνέβη χθες, συνέβη λόγω του Διά Βίου Μάθησης, η 

οποία ακούστηκε από το λαό μας, από τους πολίτες μας, ότι είναι Δία Βίου Μάσησης. 

Καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ειρωνείες δεν αρμόζουν πιστεύω στο άτομό σας. Δεν αρμόζει να 

κάνετε ειρωνείες. Παρακαλώ να είστε εντός θέματος. Είστε εκτός θέματος.  

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν αναφέρομαι σε ειρωνείες δικές μου. Ελέχθη 

από τον κόσμο που ήταν χθες εδώ στο δημοτικό μας συμβούλιο, από τους πολίτες…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εσείς το αναφέρετε 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Κι εγώ το αναφέρω, γιατί με βάζει σε σκέψεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα μας. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Θέλετε να σταματήσουμε κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα μας. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Το θέμα μας λοιπόν, αναφέρθηκα και πριν και ολοκληρώνω με τη 

χθεσινή συμπεριφορά των δημοτικών συμβούλων που ετράπησαν εις φυγήν, διότι 

δεν τους συνέφερε να γίνει αυτό το Συμβούλιο για τους δικούς τους λόγους. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Γιατί διαφορετικά σηκώθηκαν και φύγανε; Και μας φέρνουν και πάλι 

για να ακούμε πάλι τα ίδια και τα ίδια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την προηγούμενη συνεδρίαση σας λέω. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Ναι, θα βάλω και πρόπερσι. Καλά το κατάλαβα αυτό, αλλά αυτό 

έγινε χθες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ενοχλεί αυτό που σας λέω; Μήπως κάνατε το ίδιο κι εσείς; 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Αυτό έγινε χθες και για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν σας αρέσει να 

ακούτε.  

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εκτός θέματος κα Γκούμα. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Η αλεπουδίτσα και η αλεπού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς είστε συνήγορος της κας Παπανίκα; Σας παρακαλώ.  

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον κατάφερα να πω μερικά 

πράγματα που έπρεπε να ακουστούν, γιατί δεν σας αρέσει να τα ακούτε. Λυπάμαι 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε ελευθερία λόγου κυρία Παπανίκα. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Αλλά αυτό που κάνατε χθες και τραπήκατε εις φυγήν και λέγατε: 

«πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε», αυτό δεν σας τιμά. Και πώς εγώ να πιστέψω 

την πρότασή σας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Παπανίκα αποχώρησε στο προηγούμενο. Αυτό της λέω, αλλά 

δεν θέλει να το ακούσει. Τι να κάνουμε!! 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Λέει για εμάς; Το ίδιο δεν έκανε και η κα Παπανίκα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μια φορά, τρεις – τέσσερις. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Δεν αποχώρησα στην αρχή και δεν είχε άλλους στόχους που εσείς 

αποχωρήσατε. Αποχώρησα γιατί είχα πρόβα και έπρεπε να φύγω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμπτωματικά όλοι πρόβα είχατε; Σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε 

πρόβα; Σας παρακαλώ τώρα. 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Εγώ προσωπικά έφυγα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Παπαλουκά έχει το λόγο. 



 20

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Καλησπέρα κι από εμένα. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα να πω ότι 

προφανώς η κα Παπανίκα ενοχλεί πάρα πολύ και είναι και λογικό. Αφ’ ετέρου να 

απαντήσω εγώ επειδή δεν απάντησε η κα Παπανίκα, ότι δεν είναι ίδια η θέση της 

διοίκησης με τη θέση της αντιπολίτευσης ή οποιουδήποτε δεν συντάσσεται με τη 

διοίκηση. Έχουμε διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικές πολιτικές πρέπει να 

ακολουθούμε. 

  Όσον αφορά το θέμα, επειδή έχω καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από προηγούμενους ομιλητές, θα κάνω  ένα πολύ σύντομο σχόλιο λέγοντας σε όλους 

εσάς οι οποίοι έχετε τόση πολύ επιμονή να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα, ότι 

είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε και ο κ. Πλάτανος, οι Σχολικές 

Επιτροπές δεν χρηματοδοτούνται. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα Πνευματικά 

Κέντρα και το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς που θα 

έπρεπε να είναι φορείς πολιτισμού και παιδείας έχουν νεκρώσει και είναι ντροπή μας, 

σε μια περίοδο κατά την οποία έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με την 

υποχρέωση καταβολής τροφείων στους παιδικούς σταθμούς και τώρα ερχόμαστε εδώ 

σήμερα για 4η φορά λόγω της επιμονής να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα για το 

οποίο υπάρχουν τόσες πολλές αμφιβολίες από την πλειοψηφία του Δημοτικού 

Συμβουλίου γιατί δεν είστε πλειοψηφία. Καλή χρονιά σε όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Αγαγιώτου έχει το λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην προσπάθεια της διοίκησης, στην 

απελπισμένη προσπάθεια που κάνει η διοίκηση να φέρει αυτό το πρόγραμμα, 

ακούστηκαν τερατολογίες, ακούστηκαν ανακρίβειες, ακούστηκαν απαράδεκτα 

πολιτικά επιχειρήματα, με τελευταίο το επιχείρημα του κ. Παπανικολάου ότι αποκτούν 

προσόντα οι νέοι. Διάβασε μάλιστα την διαφήμιση, την πληρωμένη προφανώς 

διαφήμιση της εφημερίδας, ότι οι νέοι αποκτούν προσόντα για να βρουν θέσεις 

εργασίας. 

  Καλά κοροϊδευόμαστε; Το είπε η κα Παπανίκα. Ξέρετε τι στρατιές 

ανέργων νέων υπάρχουν με πτυχία, με μεταπτυχιακά, με δεύτερα και τρίτα πτυχία; 

Αυτή η χώρα αυτό χρειάζεται; Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν ένα χαρτί 

μετά από 20 ώρες εκπαίδευσης και αμέσως θα βρουν δουλειά; Κοροϊδεύετε τον 

κόσμο ή παίζεται το παιχνίδι της κυβέρνησης που βρίσκει… 

  Δεν χρειάζεται σήμερα αυτό ο τόπος. Δεν χρειάζονται λεφτά που θα 

πάνε σε εταιρείες που δεν ξέρουμε το ποιόν τους ακόμη, δεν ξέρουμε τι κρύβεται. 

Ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει από το ΄90 και μετά χιλιάδες τέτοια 
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προγράμματα; Αναβαθμίστηκε το επίπεδο γνώσεων στους Έλληνες; Αποκτήθηκαν 

δεξιότητες τέτοιες που άνοιξαν οι θέσεις εργασίας; Υπάρχουν θέσεις εργασίας και 

απλώς δεν έχουμε ειδικευμένο προσωπικό; Τι λέτε; Μας κοροϊδεύετε τώρα; Πού 

ζούμε; Πρόγραμμα ανάπτυξης δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας δεν 

υπάρχουν. Υπάρχει πάρα πολύ εκπαιδευμένος, υπάρχει μορφωμένος κόσμος στην 

Ελλάδα που δεν βρίσκει δουλειά. 

  Όσον αφορά το μικρόκοσμο του δήμου, έχω να πω κι εγώ ότι έχετε 

πάρα πολλά άλλα  θέματα σοβαρά να ασχοληθείτε, αλλά δεν κάνετε τίποτα. Βρήκατε 

ένα πρόγραμμα τώρα και ασχολείστε, να μην πω την έκφραση που θέλω να πω. 

Τέλος πάντων, νομίζω ανοήτως με αυτό το πράγμα. Τόσες μέρες μας απασχολείται 

όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε δημιουργήσει μια απίστευτη ένταση, έξοδα όπως 

λέει η κα Μαυράκη, απίστευτα έξοδα από μια επιμονή περίεργη για μένα, σώνει και 

ντε να περάσει ένα πρόγραμμα που έχουν γίνει κατά χιλιάδες τέτοια στην Ελλάδα και 

δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Έχουμε κάνει και στο Δήμο της Χαλκηδόνας, έχουν γίνει 

και στο Δήμο Φιλαδέλφειας 20ωρα προγράμματα που πήγαιναν εκεί και ερχόταν τα 

χαρτιά πίσω και δεν είχαν καμία αξία. Καμία ανταπόκριση. 

  Όλα αυτά είναι για να πάρουν κάποιες εταιρείες χρήματα. Όχι κυρίες 

και κύριοι. Αν θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά έχετε να ασχοληθείτε με τα θέματα της 

παιδείας στο Δήμο, να χρηματοδοτήσετε τις Σχολικές Επιτροπές, έχετε τον ενιαίο 

φορέα που μέσα υπάρχουν προγράμματα, έχετε πολλά πράγματα να κάνετε. Επειδή 

δεν κάνετε τίποτα όμως βρήκατε τώρα ένα σωσίβιο απ’ έξω,προσπαθείτε όλοι εκεί να 

σωθείτε. Δεν θα σας σώσει αυτό το σωσίβιο. Βυθίζεστε καθημερινά και αυτό που 

νομίζετε ότι είναι σωσίβιο, είναι μια σαμπρέλα τρύπια. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπόβος έχει το λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά γηράσκω αεί 

αηδιαζόμενος και προβληματιζόμενος. Είμαι τόσα χρόνια εδώ μέσα. Ποτέ μα ποτέ δεν 

φτάσαμε στην πληρη απαξίωση της προσωπικής ζωής του άλλου. Το είπε ο κόσμος, 

ακούστηκε ότι το Διά Βίου Μάθησης θα είναι Διά Βίου Μάσησης. Αλήθεια λέτε;  

  Ρίχνετε μομφή στην δημοτική αρχή ότι επιδιώκει να κερδίσει κάποιο 

όφελος οικονομικό απ΄ αυτή τη δουλειά; Λάθος κύριοι. Φοβερό λάθος. Αν 

μπορούσαν οι δήμοι να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας, πρώτοι θα επικροτούσαμε 

εμείς και θα πρωτοστατούσαμε. Μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε 

κατάματα τον κόσμο και να τους πούμε την αλήθεια.  
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  Το πρόγραμμα αυτό δεν λύνει τίποτα. Απλά μπορεί και είναι βέβαιο ότι 

θα δώσει σε ορισμένους ανθρώπους που θα το παρακολουθήσουν κάποιο ξεχωριστό 

εφόδιο. Ο Δήμος δεν πρόκειται να ζημιωθεί τίποτα. Υπήρχαν προγράμματα από την 

εποχή του μακαρίτη του Σάββα Σταματιάδη, συνέχεια με τον Παντελή Γρετζελιά και 

με αντισταθμιστικά οφέλη και στη συνέχεια με άλλα προγράμματα.  

  Κύριοι συνάδελφοι, δεν δέχομαι από κανέναν μαθήματα ηθικής. Δεν 

δέχομαι από κανέναν να μου υποδείξει τι θα κάνω. Πράττω αυτό που η συνείδησή 

μου επιβάλει, αλλά πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να κάνω εκείνο το οποίο χειροκρότησα 

στην αρχή.  

  Αλήθεια κύριοι συνάδελφοι, όταν τον Ιούλιο μήνα, Αύγουστο, 

Σεπτέμβρη, πότε ήταν ως δια μαγείας στο τρίτο Συμβούλιο ήρθατε όλοι για να 

καταψηφίσετε τους όρους του δανείου και δημιουργήθηκαν τεράστια οικονομικά 

προβλήματα, εννοώ το ’11, οι πρώτοι διδάξαντες είσαστε εσείς. Πρώτος το λίθο 

βαλέτω. Δεν είστε εσείς οι αναμάρτητοι, ούτε εμείς. Ευθέως σας λέω, αφού εσείς 

φύγατε στο πρώτο συμβούλιο που μπορούσε να συνεχιστεί και να απορριφθεί, να 

μην περάσει, παίξαμε κι εμείς το παιχνίδι του ποντικού με της γάτας. Είναι λάθος για 

όλους μας. Εδώ θα υπερασπιστούμε και θα αναλάβουμε και τις ευθύνες. Δεν είπαμε 

σε κανέναν, μα σε κανέναν ότι θα πάρει 500 ευρώ, ή 1 ευρώ. Όποιος το είπε, το είπε 

λάθος. Μην ξεχνάτε να βρείτε ενόχους πουθενά στη ζωή σας. Ένοχοι είμαστε εμείς 

στον ίδιο μας τον εαυτό.  

  Δεν είπαμε πουθενά ψέματα. Είπαμε ότι κύριοι θα δώσουμε κάποιες 

αιτήσεις, θα τις αναλάβει η κυρία και δεν ξέρω γιατί την έβαλαν αυτή την κοπέλα, 

διαφωνώ ριζικά για την Ειρήνη Μαραγκουδάκη. Κακώς τη βάλανε. Εγώ δεν το ήξερα, 

τώρα το άκουσα. Μπορούσαν να βρούνε κάποιον πτυχιούχο, κάποιον άλλον άνθρωπο 

να τον βάλουν. Δεν μπαίνω όμως σε άλλα ζητήματα, δεν με ενδιαφέρει. Ας το δούνε 

την τελευταία στιγμή. 

  Κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να περάσει το θέμα, διότι είμαστε 15 

– 14. Μακάρι να περνούσε. Μακάρι να περνούσε διότι ό,τι κι αν γίνεται στο Δήμο, ό,τι 

γίνεται σε όσους δήμους που έγινε, γίνεται για το καλό. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ 

όταν ψάχνουν να βρουν ενόχους κάποιοι, να κοιτάξουν τον εαυτό τους και μετά εμάς 

τους άλλους. Η πορεία μας, στα τόσα χρόνια που έχω, δεν έχω δώσει το δικαίωμα 

ποτέ, μα ποτέ και γι’ αυτό ορισμένες φορές η φωνή μου είναι στεντόρια, διότι δεν 

έχω να φοβηθώ τίποτα.  
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  Κύριοι κάντε όλοι την υπέρβασή σας. Ο Δήμος δεν θα χάσει. Δεν θα 

κερδίσει ο Δήμος. Θα κερδίσουν κάποιοι δημότες. Ας κάνουμε αυτή την υπέρβαση. 

Μην στεκόμαστε. Εγώ σας το λέω ειλικρινέστατα. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα 

να πάρει η ευχή να πάρει, όσοι έχουν εμπειρία μέσα εδώ, ποτέ. Ο κ. Χωρινός είναι 

από το ’90, η κα Μαυράκη, ποτέ δεν κάναμε Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – 

Κυριακή. 

  Δηλαδή εάν δεν ήταν 31 του μηνός που ήταν καταλυτική ημερομηνία, 

ενδεχομένως να το επαναφέραμε. Όχι. Έλεος λοιπόν. Ας σταθούμε στο ύψος των 

περιστάσεων και να είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι. Από εδώ και πέρα το 2013 και το 

2014 θα είναι δύσκολο. Εγώ απαιτώ σεβασμό και πρώτος θα δείξω εγώ το σεβασμό 

στους συναδέλφους, σε όλους, αλλά έχω απαίτηση να με σεβαστούν. 

  Ποτέ μην με δούνε σαν αντίπαλο. Ούτε μέσα ούτε κι έξω. Όλοι έχουμε 

ένα κοινό στόχο να επιτύχει ο δήμος, διότι αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν θα 

πετύχει καμία Αποστολάκη και κανένας Μπόβος. Ο Δήμος θα επιτύχει. Αν ο Δήμος 

βοηθηθεί απ’ όλους εσάς θα έχει θετικό αποτέλεσμα.  

  Ξέρετε το είπα και προχθές, ο Δήμος ήταν από τους πρώτους δήμους, 

από τους 42, που θα πάρει τα 4.400….. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Είμαι εκτός θέματος, το αναγνωρίζω, ζητώ συγνώμη. Ζητώ ταπεινά 

συγνώμη αν ξέφυγα από το θέμα. Σας εύχομαι καλή Πρωτοχρονιά. Σας εύχομαι να 

έχετε υγεία προσωπική, οικογενειακή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παϊδας έχει το λόγο. 

Α. ΠΑΪΔΑΣ: Καλησπέρα και καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Αναρωτιέμαι αν τόσοι 

δήμοι που έχουν πάρει αυτό το πρόγραμμα, δεν έχουν κανέναν τους το σκεπτικό που 

βλέπω ότι αντιπαρατίθεστε εσείς εδώ. Δεν νομίζω εκείνοι να είναι πιο χαζοί από εμάς.  

  Από εκεί και πέρα, απ’ ό,τι ξέρω, κάτι είπε και ο κ. Νικολόπουλος, 

υπάρχουν κυρίως νέοι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν γι’ αυτά τα σεμινάρια για ένα 

χαρτί το οποίο θα τους δώσει κάποια εφόδια, κάποια μόρια να πιάσουν κάποια 

δουλειά. Εδώ μπορούμε να τους προσφέρουμε –και πέντε να ήταν- μια τέτοια 

δυνατότητα.  

  Και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, ότι στην Ελλάδα στις δύσκολες 

ώρες δεν ισχύει αυτό που ισχύει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ομόνοια, η αγάπη, η 

αλληλεγγύη. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στο Συμβούλιό μας. Έχουμε σε τέτοιους 
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δύσκολους καιρούς έναν εμφύλιο πόλεμο. Πιστεύω και το δίνω ευχή το 2013 να 

πάψει αυτό, να συνετιστούμε όλοι μας. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Καβακοπούλου έχει το λόγο. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ένα 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν είναι δυνατόν να μην είναι θετικό για την πόλη και τον πολίτη. 

Πρέπει να ψηφιστεί ομόφωνα και να αφήσουμε πίσω μας όλες τις πολιτικές πικρίες 

και τα πολιτικά μίση που κουβαλάει ο καθένας μας. 

  Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Γκούμα έχει το λόγο. 

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ’ αρχήν χρόνια πολλά σε όλους. Να πω εν συντομία ότι από τα 

πολλά που ακούστηκαν, το θέμα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που επιδοτεί η Διά 

Βίου Μάθηση για μας λέει κάποια πράγματα, πέρα απ’ αυτά που έβαλε ήδη ο κ. 

Βαλασσάς, όπως το ότι υπάρχουν χρήματα από πλευράς κράτους και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αν θέλει να κάνει κάποιο πρόγραμμα.  

  Να ξεκαθαρίσω ότι τόσο η χρηματοδότηση του κράτους και η 

χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ είναι μέρος της φορολογίας των λαών, Ελλήνων, 

Ευρωπαίων αντίστοιχα τα οποία έρχονται πίσω με μορφή επιδότησης πλέον, όχι 

χρηματοδότησης όπως την είχαμε συνηθίσει, τα ΕΣΠΑ, αλλά επιδότησης με 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που σου λένε ότι θα κάνεις αυτό. Και το τι 

θα κάνεις είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Πολιτικής επιλογής που την έχει πάρει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την πήραμε όταν αποφασίσαμε να συμμετέχουμε σε αυτήν, την 

παίρνουμε κάθε φορά μέσα από τις κυβερνήσεις μας, την παίρνετε εδώ κι εσείς που 

στηρίζετε τα ΕΣΠΑ και λέτε πώς είναι ένα δυνατόν ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ένα 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία, για την Διά Βίου Μάθηση να 

μην είναι ωφέλιμο για την κοινωνία μας.  

  Ακριβώς αυτή η πολιτική είναι που διαχωρίζει και λέει ότι τα λεφτά δεν 

μπορούν να φτάσουν στις Σχολικές Επιτροπές, τα λεφτά αυτά δεν μπορούν να 

φτάσουν στην παιδεία, αλλά μπορούν να φτάσουν στις επιχειρήσεις, μπορούν να 

φτάσουν στους επιχειρηματίες. Αυτή είναι ακριβώς η λογική. 

  Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να φτάσουν στα σχολεία, γιατί έτσι θα 

πάνε λίγο παραπέρα στο να βγαίνουν άνθρωποι από τα σχολεία με ολοκληρωμένες 

γνώσεις, όσο μπορεί να τους βοηθήσει η έλλειψη φωτοτυπικού και η θέρμανση σε 

μια ολοκληρωμένη γνώση, ή η έλλειψη καθηγητών. Χρήματα. Όλα αυτά εξαρτώνται 

από χρήματα. 
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  Ολοκληρωμένες γνώσεις και δυνατότητες που θα βγάζουν 

μορφωμένους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι μηχανουργοί αυτοκινήτων, είτε είναι 

ιατροί, δεν θίγω κανένα επάγγελμα, θα μπορούν να κατανοήσουν το αντικείμενο στο 

οποίο δουλεύουν και δεν θα χρειάζεται κάθε φορά που κοιτάνε ένα πρόγραμμα που 

βγάζει τετράγωνα στον υπολογιστή να χρειάζεται να μάθουν πιο κουμπάκι κάθε φορά 

πρέπει να πατήσουν γι’ αυτό το τετράγωνο, γιατί θα ξέρουν πώς φτιάχνεται αυτό το 

τετράγωνο στη γεωμετρία και αν το ξέρουν στη γεωμετρία μπορούν να βρουν και 

μόνοι τους το κουμπάκι. Αν ξέρουν να διαβάζουν θα ανοίξουν να διαβάσουν και τον 

οδηγό. Απλά είναι τα πράγματα.  

  Κι αυτό το ξέρουν και λογιστές και μηχανικοί, πολύς κόσμος. Πιστεύω 

ότι κι εσείς εδώ στις δουλειές σας έχετε πράγματα τα οποία υπόκεινται σε γνώσεις και 

τα πράγματα τα οποία υπόκεινται σε καταρτίσεις οι οποίες μετά από λίγο θα είναι 

άχρηστες. Κι αυτό είναι ακριβώς που είπε και ο κ. Βαλασσάς ότι βγαίνουν φτηνοί και 

ευέλικτοι εργατικό δυναμικό. Γιατί σε δυο μήνες αυτό που θα μάθει, εάν έχει μια 

αποτελεσματικότητα αυτό το πρόγραμμα. Ένας στους είκοσι θα πιάσει μια δουλειά, 

μια σύμβαση δυο μηνών δεν θα την πιάσει;  

  Κι εδώ στο δήμο μια σύμβαση δυο μηνών σε δυο χρόνια να την 

πάρουμε, να πάρουμε και έναν απ’ αυτά τα επιδοτούμενα προγράμματα; Θα έχει ένα 

ποσοστό μεγάλο. Το 10-20% σε περίοδο ανεργίας είναι ένα μεγάλο ποσοστό για να 

αξιολογήσεις ένα πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και μετά εντάξει, πέρασε αυτό που 

έμαθε, να γράφει αποδείξεις με το συγκεκριμένο τρόπο με το συγκεκριμένο νόμο, του 

συγκεκριμένου φορολογικού, με τις συγκεκριμένες διευκρινίσεις που έβγαλε μέχρι 

τότε το Υπουργείο Οικονομικών, λέω ένα παράδειγμα και μετά δεν ξέρει πώς να το 

ξαναγράψει αυτό. Τελείωσε. Να ξανακάνουμε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα να το 

ξαναμάθουμε πώς να γράφει, αλλά γραφή να μη του μάθουμε, μπας και μορφωθεί 

και καταλάβει πόσο πολύ τον δουλεύουμε. 

  Εκεί θέλουμε να μην πάνε τα λεφτά, εκεί θέλω να καταλήξω, δεν 

μπορούμε να πάμε χρήματα στην παιδείακαι να φτιάξουμε υποδομές και σχολεία και 

καθηγητές και βιβλία που θα μπορούν να δώσουν ολοκληρωμένη γνώση, παναγία 

μου και βγάλουμε σκεπτόμενους ανθρώπους με κριτική σκέψη. Έλεος! Αλλά αυτά τα 

χρήματα με τη σφραγίδα κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλους προφανώς 

που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να φτάσουν στο ακριβώς το 

αντίθετο. Σε διασπασμένη γνώση, σε κουτάκια χωρίς καμία δυνατότητα 

ολοκληρωμένης προσέγγισης, να ξέρουμε ότι αυτό εδώ δουλεύει μόνο αν είσαι 

ηλεκτρολόγος, αν είσαι ηχολήπτης, δεν ξέρω ποια άλλη ειδικότητα μπορεί να είναι, να 
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πατάς αυτό το κουμπί και να ξέρεις ότι αυτό εδώ που είναι Philips ανοίγει μόνο αν 

πατάς αυτό το κουμπί. Πώς δουλεύει μέσα και πώς φτάνει αυτό εκεί, εκεί, δεν 

χρειάζεται να το ξέρω. Αυτό είναι η κατάρτιση και αυτό είναι ολοκληρωμένη γνώση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Γκούμα. 

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε υπερβεί το χρόνο σας κατά πολύ. Κατά πολύ έχετε ξεπεράσει το 

χρόνο σας. 

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: Είμαι η μοναδική στην οποία κρατάτε ρολόι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε όλους. Και στον κ. Μπόβο δεν έκανα παρατήρηση; Στην κα 

Παπανίκα δεν έκανα; 

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: Στον κ. Μπόβο έκανε παρατήρηση ο κύριος Τομπούλογλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνετε λάθος. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν παραχωρείται ο χρόνος σας κ. Βαλασσά. Τώρα τα έχουμε 

ισοπεδώσει όλα κ. Βαλασσά. 

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: Άλλωστε εγώ καταλαβαίνω ότι σας ενοχλούν πάρα πολύ αυτά που λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν με ενοχλεί τίποτα κα Γκούμα. Μέσα στο χρόνο σας, σας παρακαλώ 

να καταλήξετε. 

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αν νομίζετε αυτό, δεν μπορώ να σας το αλλάξω. Σας 

παρακαλώ να συντομεύσετε.  

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: Δίνονται ακριβώς τα λεφτά αυτή την περίοδο από κράτος και 

Ευρωπαϊκή Ένωση από τις κυβερνήσεις δηλαδή που μας διοικούν και αυτές 

συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε τι πορεία θα έχει. Αυτές ψηφίσανε και 

το Μάαστριχτ και όλες τις κατευθυντήριες.  

  Δίνονται τα λεφτά για τη διασπασμένη γνώση χωρίς δυνατότητα 

ολοκληρωμένης προσέγγισης κανενός αντικειμένου και βεβαίως χωρίς καμία 

δυνατότητα σκέψης ικανής να παράγει νέες γνώσεις. 

  Γι’ αυτούς τους λόγους, ξέρετε υπάρχει και η διαλακτική, πιάνεις από 

ένα μικρό και βγάζεις συμπεράσματα. Για τέτοια μικρά θέματα, αυτό, τη ΜΚΟ που 

σας κατηγορήσαμε ότι είναι δουλεμπορικά γραφεία που θέλατε να τα βάλατε μέσα 

στους δήμους, για ό,τι σας έχουμε κατηγορήσει μέχρι σήμερα και σας ενοχλεί και μας 
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κατηγορείτε ότι είμαστε αλλού για αλλού, για αυτούς όλους τους λόγους το ΚΚΕ 

προτείνει έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαγραφή του χρέους και λαϊκή εξουσία. 

Γιατί με αυτό, αυτό κάνετε. Τίποτε άλλο. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Δ. ΓΚΟΥΜΑ: Είστε εκτός θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει το λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας. Θα υπάρξουν 

δευτερολογίες από τους επικεφαλείς και πάμε σε ψηφοφορία μετά; Ποια διαδικασία 

θα ακολουθήσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Ο κανονισμός αυτό λέει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αν έχουν ολοκληρώσει όλοι οι 

συνάδελφοι να μιλήσω δευτερολογώντας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στον κ. Σαραντόπουλο; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Φυσικά. Να διευκρινίσει ο κ. 

Σαραντόπουλος και στη συνέχεια να δευτερολογήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διοίκηση κλείνει μετά τις δευτερολογίες. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η διοίκηση δεν είναι ο κ. 

Σαραντόπουλος. Είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσει κάποιες διευκρινίσεις ο κ. Σαραντόπουλος. Είναι ο κ. 

Κότσιρας ο αρμόδιος εισηγητής που θα κλείσει το θέμα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ας μιλήσει ο κ. Σαραντόπουλος και εν 

συνεχεία να ακολουθήσουν οι δευτερολογίες. Αν έχουν ολοκληρώσει όμως όλοι οι 

συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ζήτησε κάποιος άλλος το λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Τομπούλογλου, νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα. Να 

προχωρήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά βλέπετε ότι δεν εξαντλήθηκε, γιατί υπάρχει 

δευτερολογία. 

  Ο κ. Χωρινός έχει το λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα παρακαλούσα πολύ να προσέλθει η κα Δήμαρχος. 

Φέρνει το θέμα για τέταρτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι αυτή τη 

στιγμή εδώ για να παρακολουθήσει και να απαντήσει γιατί θα απευθυνθώ και 
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προσωπικά στην ίδια. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ αν δεν είναι παρούσα η κα 

Δήμαρχος.  

  Δεν είναι λογικό κ. Πρόεδρε αυτό το θέμα που βάζω, φέρνει με 

υπογραφή της για τέταρτη φορά το μοναδικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν 

κάθεται, τουλάχιστον να παρακολουθήσει.  

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ το θέμα αυτό κατ’ αρχήν το είχα 

ψηφίσει καλοπροαίρετα για να μη νομιστεί οτιδήποτε άλλο. Κι όταν ακούω 

προγράμματα του ΕΣΠΑ, εγώ τα ακούω θετικά. Όμως αυτά που συμβαίνουν σε αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ ότι είναι πρωτοφανή και τίθεται και ορισμένα 

ερωτηματικά πλέον. Αυτή η επιμονή τέσσερις φορές το ίδιο θέμα να έρθει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει χρεοκοπήσει απ’ αυτές τις 

λογικές και τις νοοτροπίες. Ερχόμενος είχα πρόθεση να το ψηφίσω, να μην 

ανακαλέσω την αρχική μου τοποθέτηση και απόφαση. Όμως, μπήκε ένα πολύ 

σοβαρό θέμα από πλευράς του κ. Τομπούλογλου. Θέμα κουμπαριάς και πρέπει να μας 

απαντήσει η κα Δήμαρχος, δεν απευθύνομαι στον κ. Τομπούλογλου, απευθύνομαι 

στην κα Δήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου να μας πει για ποια κουμπαριά εννοεί. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Το έχει πει. Ήταν ξεκάθαρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν γνωρίζω τι εννοεί κουμπαριά. Εγώ δεν ξέρω κάτι για 

κουμπαριά. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Επειδή κουμπαριές και συμπεθεριές έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και 

επειδή κα Δήμαρχε δεν σας έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη πλέον καταψηφίζω το 

θέμα. Ίσως θα είναι και κρίσιμη η ψήφος μου που θα δημιουργήσει το αποτέλεσμα. 

Άρα λοιπόν δεν χειριστήκατε σωστά το θέμα και δεν είναι το μοναδικό. Άρα λοιπόν με 

επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι είστε ανεπαρκής. Θα τα πούμε και αύριο στο 

γραφείο σας μια και είχατε την τιμή να με καλέσετε για να με διαγράψετε και θα 

έρθω περισσότερο για να ακούσω την άποψη των άλλων –να μην τους χαρακτηρίσω- 

συναδέλφων οι οποίοι δυστυχώς σας στηρίζουν ακόμη για να συνεχίσετε να 

καταστρέφετε ο Δήμος με την πολιτική σας αυτή που εσείς νομίζετε ότι θα σώσετε το 

Δήμο. 

  Κυρία Δήμαρχε δεν κάνετε γι’ αυτή τη δουλειά. Πάτε στη δουλίτσα 

σας. Δόξα τω Θεώ έχετε μια δουλίτσα, υποβάλετε μια παραίτηση για να σταθεί η 

πόλη, διότι βλέπω πιο δύσκολες περιόδους.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ επί του θέματος σας παρακαλώ πολύ. Και να σας 

υπενθυμίσω ότι ανήκετε στη διοίκηση τυπικά. Είστε στη διοίκηση. Να σας το 

υπενθυμίσω. Μη λέτε για τη διοίκηση, γιατί είστε μέλος της διοίκησης. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αυτό πράγματι είναι για να γελάει κανείς διότι εγώ ουσιαστικά δεν 

ανήκω στη διόικηση σχεδόν από τον πρώτο μήνα. Όταν ο κ. Κουτσάκης παράνομα 

ανανέωσε μια σύμβαση…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ δεν έχουμε τέτοιο θέμα.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Μου κλείνετε το μικρόφωνο; Θα τα ακούσετε τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι σας κλείνω το μικρόφωνο κ. Χωρινέ. Πάω να σας μιλήσω και δεν 

θέλετε να ακούσετε.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ:  Ο κ. Μπόβος δήλωσε ότι δεν δέχεται παρατηρήσεις. Θα τα πούμε 

αύριο και θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνω φέρνοντας το θέμα πλέον, το αναβληθέν 

περί διαφάνειας και απώλειας εσόδων πολύ σύντομα εφαρμόζοντας το νόμο, γιατί αν 

περιμένω…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι απειλή κ. Χωρινέ; Να την εκλάβουμε ως απειλή; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αν περιμένω από εσάς δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα απολύτως. Διότι 

δεν θέλετε τη διαφάνεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι αυτό το θέμα κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όλα είναι. Έχουν σχέση με το θέμα. Μίλησε για κουμπαριές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποιος μιλάει για κουμπαριές πρέπει συγκεκριμένα να μας αναφέρει τι 

εννοεί. Ποιες είναι οι κουμπαριές; Εγώ δεν γνωρίζω. Θέλω να ενημερωθώ. Εσείς 

γνωρίζετε; Δεν ανοίγω άλλο κύκλο. Κύριε Χωρινέ να τελειώνουμε.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω. Είχα την πρόθεση να έρθω να ψηφίσω 

θετικά, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλάξατε στην πορεία.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όχι απ’ αυτά που άκουσα απόψε στη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τις κουμπαριές εννοείτε; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Και τα χθεσινά που γίνανε και η επιμονή σας να θέλετε να 

υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλάπτε το Δήμο; 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Ανέλυσε ο κ. Τομπούλογλου 

και ο κ. Γρετζελιάς και οι συνάδελφοι το θέμα και είπαν ουσιαστικά πράγματα. Εκεί 

πάνω στηρίζομαι. Γι’ αυτό λοιπόν με προβληματίσανε και για άλλη μια φορά 

απεδείχθη ότι η κα Δήμαρχος δεν είναι αντάξια του ρόλου της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σαραντόπουλος έχει το λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι όλες οι απορίες οι οποίες εκφράστηκαν αναφέρονται 

ενδεικτικά μέσα στην πρόσκληση. Το πρόγραμμα δεν αναφέρεται και δεν 

απευθύνεται μόνο σε άνεργους, απευθύνεται σε όλους, ενήλικες, ανέργους και 

εργαζομένους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, 

θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους και φοιτητές. Με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον 

τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. 

  Όσον αφορά για τους ιδιώτες, αυτά όλα τα οποία ακούστηκαν 

αναφέρεται στην πρόσκληση ότι η υποστήριξη η οποία θα τύχουν οι δήμοι οι οποίοι 

θα ενταχθούν στις ανωτέρω πράξεις, συνιστάται στην επιλογή αμοιβή καθοδήγηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση από το ΙΝΕ ΔΒΜ του προσωπικού που προβλέπεται 

για την υποστήριξη των κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Το ΙΝΕ ΔΒΜ απ’ ό,τι γνωρίζουμε 

είναι το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Παιδείας.  

  Δεν έχει καμία σχέση ούτε με ιδιωτικά ΚΕΚ, ούτε με ιδιωτικά ΙΕΚ, ούτε 

με κάποιον ιδιώτη ή κάποια ΜΚΟ. Ίσως να γίνεται ένα μπέρδεμα σε αυτό που 

αναφέρθηκε για την επιδότηση των ανέργων το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που 

ονομάζεται training voucher, εκπαιδευτική επιταγή, πραγματοποιείται μόνο μέσω 

ιδιωτικών ΚΕΚ και εκεί πηγαίνουν οι άνεργοι, παίρνουν μια επιταγή 500 ευρώ από τον 

ΟΑΕΔ, παρακολουθούν κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια και κάποια εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Για όσο χρονικό διάστημα παρακολουθούν στο ιδιωτικό ΚΕΚ αυτά τα 

μαθήματα, διακόπτεται το επίδομα ανεργίας τους. Αυτό προς διευκρίνιση. Δεν έχει 

καμία σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και καμία σχέση με το Δήμο. 

Αναφέρεται μόνο σε ιδιωτικούς φορείς. 

  Όσον αφορά το κόστος, πάλι μέσα στην πρόσκληση λέει ότι η κάλυψη 

των δαπανών για την οργάνωση και λειτουργία και υλοποίηση των προγραμμάτων 

εθνικής και τοπικής εμβέλειας, θα καλύπτεται από το ΙΝΕ ΔΒΜ.  

  Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα, όπως 

αναφέρεται, που δεν είναι ευρέσως εργασίας. Είναι Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων το 

οποίο το βλέπουμε και στην πρώτη σελίδα της πρόσκλησης και νομίζω ότι δίνεται η 
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δυνατότητα σε πάρα πολλούς δημότες να εκπαιδευτούν σε κάποια πράγματα, να 

επιμορφωθούν και να αποκτήσουν εφόδια για την αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. 

Ελπίζω να ψηφιστεί απ’ όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει το λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε 

φανερό γιατί η διοίκηση επιμένει τόσο πολύ, έχει φέρει το θέμα τέσσερις φορές, μας 

κουβάλησε παραμονή Πρωτοχρονιάς για να το συζητήσουμε.  Έκανε χθες συμβούλιο, 

δεν της έβγαιναν τα κουκιά, έφυγαν οι δημοτικοί σύμβουλοι σαν βρεγμένες γάτες. 

Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί επιμένουν τόσο πολύ. Θα το πω ξεκάθαρα. Για να 

ωφελήσουν τις εταιρείες που παίρνουν από το Διά Βίου Μάθησης τις διάφορες 

εντολές εκτέλεσης των συγκεκριμένων έργων. Αυτό τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει ο 

δήμος. Τους νοιάζουν οι εταιρείες κύριοι συνάδελφοι. Γι’ αυτό επιμένουν. 

  Κι επειδή εγώ δεν υπήρξαν ποτέ ανακόλουθος στη ζωή μου, μου το 

θύμισε τώρα ο Γιάννης Δοκτόγλου, όταν ήμουνα δημοτικός σύμβουλος στη Νέα 

Χαλκηδόνα είχα καταγγείλει την 01 Πληροφορική  για προγράμματα μαϊμού. Βάζανε 

τον κόσμο και υπέγραφε και τσίμπαγαν τα λεφτά οι εταιρείες και ήρθε το πόρισμα 

που με επιβεβαίωνε. 

  Εγώ λοιπόν ξέρω πολύ καλά γιατί η Δήμαρχος, ο κ. Σαραντόπουλος, η 

κα Αμπατζή επιμένουν και μας φέρνουν εδώ. Θέλουν να κάνουν τα χατήρια στις 

εταιρείες που είναι πίσω από το πρόγραμμα αυτό. 

  Και βέβαια όταν μιλάνε για την εκπαίδευση του κόσμου, πραγματικά 

είναι υποκριτές. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό και ξέρουν πολύ καλά ότι το οποιοδήποτε 

πτυχιάκι πάρουν όσοι τα παρακολουθήσουν, όσοι πραγματικά τα παρακολουθήσουν, 

δεν θα τους ωφελήσει σε τίποτα για να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά αξιοπρεπή. 

Άλλες είναι οι προτεραιότητες σήμερα. Να μην μειώνονται τα επιδόματα ανεργίας. Να 

μπορεί ο κόσμος να βρίσκει δουλειές, να υπάρχει ανάπτυξη. Και σε αυτά δεν απαντά 

το πρόγραμμα. Απαντά μόνο στα οφέλη των εταιρειών. 

  Και το επιστρέφω κ. Μπόβο. Δεν έχετε ποτέ –επειδή μας κάνατε μια 

παραίνεση- συνδέσει το όνομά σας με αδιαφανείς ενέργειες. Να το καταψηφίσετε κ. 

Μπόβο. Αυτό αποτελεί θέματα ηθικού χρέους απέναντι στο δήμο και απέναντι στο 

λαό που τόσα χρόνια σας ψηφίζει δημοτικό σύμβουλο. Ποτέ δεν έχετε γίνει όργανο 

και μοχλός συμφερόντων. Μην γίνεται και σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Δήμαρχος έχει το λόγο. 



 32

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να μου διευκρινίσετε κ. Τομπούλογλου ποιες είναι αυτές οι 

εταιρείες που εγώ, ο κ. Σαραντόπουλος και η κα Αμπατζή επιμένουμε να φέρουμε 

αυτό το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης που είναι για το καλό των δημοτών; Και να 

μου απαντήσετε ποιος είναι ο κουμπάρος. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα με οδηγήσετε σε απαντήσεις 

που θέλετε εσείς. Θα σας πω συγκεκριμένα λοιπόν τι εννοώ όταν μιλάω για εταιρείες. 

Τα προγράμματα αυτά δεν τα υλοποιεί κάποιος μηχανισμός κρατικός. Τα υλοποιούν 

ιδιωτικές εταιρείες με τις οποίες συμβάλλετε η Διά Βίου Μάθηση και έρχεται να τις 

εκτελέσει στους διάφορους δήμους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά τα 

συμφέροντα των εταιρειών υπηρετεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Είμαι σαφέστατος. 

  Το ποιες εταιρείες κα Δήμαρχε είναι, αυτό πρέπει να το ξέρετε μάλλον 

εσείς. Αν το ξέρετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί να καταγγέλλετε κάτι χωρίς να έχετε …. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σας απάντησα ευθύτατα. Τα 

προγράμματα αυτά και έγινε και ένας σκυλοκαυγάς στο ΠΠΕΔ το καλοκαίρι. Μπροστά 

μου πήραν τον κ. Σαραντόπουλο και του έκαναν παράπονα κάποιοι που δεν τους είχε 

ειδοποιήσει έγκαιρα. Τα προγράμματα αυτά τα υλοποιούν συγκεκριμένες εταιρείες. Το 

ποιες είναι οι εταιρείες το ξέρετε εσείς ενδεχομένως, ενδεχομένως ο κ. 

Σαραντόπουλος, ενδεχομένως η κα Αμπατζή, ενδεχομένως και όσοι σας 

υποστηρίζουν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μου απαντήσατε για τον κουμπάρο όμως.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω τους κουμπάρους που έχετε. 

Εσείς τους ξέρετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς το αναφέρατε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ είπα μήπως είναι κάποιος 

κουμπάρος από πίσω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος κουμπάρος είναι; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω. Να μου απαντήσετε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ερώτηση έκανα. Αν δεν υπάρχει 

κανένας τι να πω; Τι να σας πω; Δεν το ξέρω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ερώτηση είναι όταν…. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ μίλησα ευθύτατα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά. Θα μου απαντήσετε άλλη στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κότσιρας έχει το λόγο. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Μετά απ’ όλα αυτά που ακούστηκαν, είμαι προβληματισμένος στο τι 

ακριβώς κάνουμε εδώ, γιατί ασχέτως του καθενός την τοποθέτηση απέναντι σε αυτό 

το πρόγραμμα, δεν άκουσα κανέναν, από κάποιον άνθρωπο ο οποίος έτρεξε γι’ αυτό 

το πρόγραμμα, τον κ. Σαραντόπουλο, να του θέσει κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις 

για να πάρει κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. 

  Ερχόμαστε εδώ έχοντας προαποφασίσει το τι θα ψηφίσει, τι στάση θα 

κρατήσει ο καθένας, τουλάχιστον, να κάνουμε κάτι άλλο. Να ψηφίζουμε στα τρία 

λεπτά να μη χάνουμε το χρόνο μας. Να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Να πάμε στα 

σπιτάκια μας να μας δούνε οι οικογένειές μας. Όλοι έχουμε σπίτια. 

  Από το να καθόμαστε εδώ και να λέμε, λέμε και να φτάνουμε από εκεί 

που ξεκινήσαμε γιατί δεν τέθηκε ούτε μια ερώτηση. Δεν του κάνανε του ανθρώπου 

που έτρεξε, είναι ένα νέο παιδί, δεν τον ήξερα, τον έχω γνωρίσει δυο χρόνια. Δεν 

κάνω παρέα μαζί του, αλλά είναι ένα νέο παιδί και είναι κι άλλα νέα παιδιά εδώ πέρα. 

Αυτή την Ελλάδα θέλουμε; Αυτή την Ελλάδα θα έχουμε.  

  Σήμερα το πρωί χαλαρός άνοιξα την τηλεόραση και είδα τον Βουτζά 

και μου έκανε εντύπωση, έχει την ηλικία του πατέρα μου, 82 χρονών και του είπαν 

ορισμένα πράγματα και λέει, θέλω πρώτα να ζητήσω συγνώμη από τους νέους 

ανθρώπους, γιατί; Γιατί ευθύνομαι. Του λένε οι παρουσιαστές δεν ευθύνεστε εσείς, 

ευθύνομαι γιατί δεν έκανα τίποτα.  

  Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα; Ταμπουρωνόμαστε, είμαστε δυο 

παράλληλες γραμμές οι οποίες τέμνονται στο άπειρο. Πουθενά. Αυτό είναι εύκολο και 

δράκοι υπάρχουν, αλλά δεν τους έχει δει κανείς. Καλή χρονιά σε όλους.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Διαγράψαμε την διαδικασία. Νομίζω 

ότι τελειώσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ένα θέμα για το όνομά του που αναφέρθηκε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το όνομά του δεν αναφέρθηκε σε 

καμία περίπτωση υποτιμητικά. Εάν εξελήφθη έτσι, θεωρώ ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να πείτε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κ. Πρόεδρε. Θα απαντήσω κι εγώ 

στη συνέχεια. Το λέω. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 

• Υπέρ του θέματος δήλωσαν ότι 
τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, 
Α.Καβακοπούλου, Ε.Σιμιγδαλά, Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, 
Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, Σ.Κοσμά, Δ.Κανταρέλης, 
Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης (σύνολο 14). 

 
• Κατά του θέματος δήλωσαν ότι 

τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζ.Χωρινός, Ε.Παπαλουκά, 
Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 
Ι.Τομπούλογλου, Σ.Γραμμένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος,  Ε.Πλάτανος, 
Β.Βαλασσάς, Δ.Ε.Γκούμα, Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα και Χ.Δημακόπουλος. 
(σύνολο 15). 
 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3879/10. 
• Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 749/28.09.2012 Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Δήμους 

της χώρας (2η φάση) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(14  ΥΠΕΡ-15 ΚΑΤΑ)  
 

Απορρίπτει την εισήγηση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου 
μας για ένταξη στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής 
Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» - Λήψη απόφασης για ίδρυση 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010) στο σύνολό της. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   231/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Μπόβος Χαράλαμπος 
Κότσιρας Παύλος 
Παΐδας Αδαμάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου Αγανίκη 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης Δημήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων 
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