
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Μαρτίου  του έτους 2011 και 
ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 122/2011 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 10/3/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
4/17-3-2011 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
       Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών 

µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Μαρτίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

14.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 2380/16-03-2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  21)Γεννάδιος Ιωάννης 1)Κωτούλας Φίλιππος 

2) Αναστασίου Απόστολος  22)Ντελής Ιωάννης 2)Καρκαλέτση Θεοδώρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  23)Ντούρλιας ∆ηµήτριος 3)Τσίπρας Εµµανουήλ 

4) Γούλας Σωτήριος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος   25)Τέγος Χρήστος  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος   

8) Κατσιαβάρας Θωµάς   28)Αρχοντής ∆ηµήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

10)Μαρκινός Αθανάσιος  30)Χάρµπας Θωµάς  

11)Μουζιούρας Νικόλαος    

12)Μπατζιάκας Βασίλειος    

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    

18)Τσιούκης Λάµπρος    

19) Χλαπάνας Ηλίας    

20)Βερίλλης ∆οµήνικος    



 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, 

παρόντες ήταν οι 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. 

Κωνσταντίνου Παπαλού. 

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε τις 
συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την διευκρίνιση του Προέδρου ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται 

άµεσα τα συµφέροντα των δηµοτών µας, γονέων, µαθητών, εκπαιδευτικών ύστερα από 
τις εξελίξεις που είχαµε στον τοµέα της εκπαίδευσης µε την πρωτοφανή επιδροµή σε 
βάρος των σχολείων του τόπου µε τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις και ότι αυτό 
συνεπάγεται για την πόλη µας. 

 
 
2. Την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε ότι εκφράζει την 

πλήρη αντίθεσή του στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης να 
αποφασίσει για µείζονα ζητήµατα, όπως είναι το ζήτηµα της παιδείας χωρίς να ερωτηθούν 
οι τοπικές κοινωνίες.  

 
3. Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ζορµπά Ιωάννη η οποία έχει ως 

ακολούθως:  
«Βρισκόµαστε πραγµατικά προ εξελίξεων. Θεωρώ ότι η παιδεία είναι  ένας πυλώνας του 
κοινωνικού µας ιστού και έτσι πρέπει να τον βλέπουµε . ∆υστυχώς όµως για την περιοχή 
µας αυτό δεν υφίσταται. Η Υπουργός µπήκε σε µια διαδικασία να µας πείσει ότι 
συνενώνοντας και συγχωνεύοντας και καταργώντας σχολικές µονάδες θα έχουµε 
ποιοτική αναβάθµιση. Εγώ σαν εκπαιδευτικός και σαν αιρετός της Α/θµιας Εκπαίδευσης 
δεν κλήθηκα ποτέ να πω την άποψή µου. Ούτε γονείς κλήθηκαν. Όλα γίνανε εν κρυπτώ. 
Τη δεκαετία του ΄60 είχαµε το φαινόµενο της αστυφιλίας. Στην παρούσα φάση θα 
ξαναδηµιουργηθεί. Γιατί ποιος γονιός θα µείνει στο χωριό όταν το παιδί του θα είναι σε 
άλλο σχολείο; Ακόµη µπορεί κανείς να αποδείξει ότι τα πολυδύναµα σχολεία έχουν 
επιτυχίες; Η Καρδίτσα µε µονοθέσια , διθέσια και τριθέσια σχολεία σε όλη την 
εκπαιδευτική πορεία είναι ο 3ος νοµός σε επιτυχίες στα πανεπιστήµια. Στην πόλη µας θα 
έρθουν µαθητές από όλα τα χωριά . Αυτό πρακτικά σηµαίνει τάξεις των εικοσιπέντε (25) 
µαθητών , στοιβαγµένες σε αίθουσες χωρισµένες µε νοβοπάν και γυψοσανίδες. Μας 
µίλησε η Υπουργός για αναβάθµιση . Η αναβάθµιση αυτή γίνεται µε πολιτικές και 
χρηµατοδοτήσεις. Ένα άλλο ερώτηµα. Τι µεταφορές των µαθητών ποιος θα τις κάνει; 
Ποιος θα πληρώσει το κόστος ; Οι ∆ήµοι δεν µπορούν να πληρώσουν τους υπαλλήλους.  
Γνωρίζετε όλοι τι σηµαίνει η Τοπική Αυτ/ση  να επωµιστεί το βάρος των σχολείων. Τέλος 
τα µικρά παιδιά που θα µετακινηθούν θα έχουν πρόβληµα ύπαρξης. Εµείς οι 
εκπαιδευτικοί αποφασίσαµε συλλαλητήριο στην Περιφερειακή ∆/νση στις 12 η ώρα 
αύριο. Είµαι υπέρ να κλείσουν τα σχολεία πριν µας τα κλείσει το Υπουργείο. Προτείνω τη 
∆ευτέρα το απόγευµα στο Πανκαρδιτσιώτικο συλλαλητήριο να αποφασίσουµε το κλείσιµο 
όλων των σχολικών µονάδων». 
 

4. Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Αθ. Μαρκινού η οποία έχει ως ακολούθως:  
«Το επιχείρηµα της αναβάθµισης της παρεχόµενης γνώσης µε τον τρόπο που επιχειρείται 
είναι έωλο. Επειδή τυγχάνω να υπηρετώ ως αρµόδιος υπεύθυνος Αντιδήµαρχος στη 
∆ηµοτική Ενότητα Κάµπου σας αναφέρω ότι από τα επτά (7) σχολεία της αρµοδιότητάς 



µου κλείνουν τα τέσσερα (4). Το Νούµερο ένα κριτήριο για ένα νέο ζευγάρι για να µείνει 
στο χωριό µόνιµα είναι η ύπαρξη σχολείου. Το ζωντανό κύτταρο που κρατά ζωντανή την 
τοπική κοινωνία είναι το σχολείο. Μέχρι τώρα τα µικρά «κακά» σχολεία της επαρχίας µε 
το πλήθος και το µέγεθος των επιτυχιών ότι στέκονται ισάξια και καλύτερα απέναντι στα 
µεγάλα οργανωµένα σχολεία των αστικών κέντρων. Ποιος θα καθησυχάσει τους γονείς ; 
Ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλεια των παιδιών ; Οι τοπικές κοινωνίες δέχονται 
ανεπανόρθωτο  πλήγµα χωρίς να το ερωτηθούν. Μεταφέρω την αντίθεση της τοπικής 
κοινωνίας µέσα από τις αποφάσεις των Τοπικών Συµβουλίων των Τ.Κ. και θα είµαι στο 
πλευρό και στην κατεύθυνση οποιουδήποτε αγώνα αποφασιστεί».  
 

5. Την τοποθέτηση της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. Αρβανιτάκου η οποία η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
«Βλέπουµε µια απάνθρωπη αντιµετώπιση στο θέµα της παιδείας του κράτους . Επειδή 
τυγχάνω να υπηρετώ ως αρµόδια υπεύθυνη Αντιδήµαρχος στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Μητρόπολης  σας αναφέρω ότι από τα έξι (6) σχολεία της αρµοδιότητάς µου κλείνουν τα 
τέσσερα (4). Οι περισσότεροι γονείς νιώθουν ανασφάλεια . Το χωριό παραµένει ζωντανό 
µόνο µε το σχολείο. 
 

6. Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Τσιούκη Λάµπρου η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
 «Με βρίσκει κατηγορηµατικά αντίθετο η νέα υποβάθµιση που γίνεται στο χώρο της 
παιδείας . Παρατηρείται το φαινόµενο σχολεία πλήρως εξοπλισµένα να κλείνουν και τα 
παιδιά να µεταφέρονται σε σχολεία µε τεράστια προβλήµατα. Τέλος θέλω να προσθέσω 
ότι σε κάποια σχολεία έχουν φοιτήσει προσωπικότητες οι οποίες έχουν µεγαλουργήσει 
στην Ελλάδα .Αυτά τα σχολεία δεν πρέπει να κλείσουν . 
 

7. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βερίλλη ∆οµήνικου η οποία 
έχει ως ακολούθως:  
 «Θα ήθελα να σταθώ µόνο σε ένα σηµείο το οποίο ειλικρινά µου έκανε µεγάλη 
εντύπωση. Από όλους τους Νοµούς της χώρας εκείνος που επλήγη περισσότερο είναι ο 
Νοµός µας σε τροµακτικό ποσοστό. Οι καταργούµενες οργανικές θέσεις φτάνουν τις 160 
όταν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι 63. Θα έλεγα ότι εµείς θα πρέπει να 
αντιδράσουµε εντονότερα και θα είναι δική µας ευθύνη αν δεν υπάρξει αυτή η αντίδραση 
στην πόλη µας». 
 

8. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της 1ης ελάσσονος µειοψηφίας  κ. Τέγου Χρήστου η 
οποία έχει ως ακολούθως:  
 «Η σηµερινή συνεδρίαση πρέπει να έχει σκοπό τη µη υλοποίηση της συγκεκριµένης 
πολιτικής. Η σύσκεψη που έγινε στη Νοµαρχία νοµίζω εκφράζει το σύνολο των φορέων 
της περιοχής .Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να µην υλοποιηθεί αυτή η 
πολιτική. Θα θέσω τέσσερα ζητήµατα: 1) Πρέπει να µας ενδιαφέρει να µην αρχίζει το 
διαίρει και βασίλευε. Οφείλουµε να έχοµε ενιαία πολιτική ώστε να ανατραπεί αυτό το 
πράγµα. ∆ιαφαίνεται ότι δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος . 2) Για την ίδρυση νέας 
σχολικής µονάδας µε την νέα νοµοθεσία αίτηµα υποβάλλει ο αρµόδιος ∆ήµος. Θα 
ζητήσουµε να φτιάξουν νέα σχολεία εκεί όπου αυτοί τα κλείνουν. 3) Να συγκροτηθεί 
∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας . Θεωρώ ότι θα αρχίσει 2ος κύκλος µε τα ΕΠΑΛ. Το 
Υπουργείο δε µπήκε ακόµα στην Τεχνική Εκπαίδευση που είναι µεγάλη µερίδα 
εκπαίδευσης. 4) Μου κάνει εντύπωση που λείπουν οι Πρόεδροι . Ο λαός τους εξέλεξε για 
να είναι παρόντες σε τέτοια ζητήµατα. Τέλος θέλω να ρωτήσω τι µέλλει γενέσθαι µε τα 
χρήµατα 1) για τις καθαρίστριες των σχολικών µονάδων 2) για τις µεταφορές των 
µαθητών 3) για τη συντήρηση των σχολείων 4) για τις λειτουργικές δαπάνες των 
σχολείων. Τελειώνοντας θεωρώ ότι εφαρµόζεται η πολιτική της τρόικας να µειώνουν τους 
µισθούς στους ∆/ντές , στα επιδόµατα , ότι έχει σχέση µε το κόστος του προσωπικού και 
δε συνοδεύουν  τις µεταρρυθµίσεις µε τους αντίστοιχους πόρους. Η ιστορία αυτή δεν 



τελειώνει εδώ , τώρα ανοίγει. Οφείλουµε να βάλουµε τη φαντασία µας να δουλέψει πως 
περισσότερο θα πληρώσουν  πολιτικό κόστος  για αυτές τις πράξεις τους , µόνο αυτό θα 
τους αναγκάσει να κάνουν πίσω». 
 

9. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της 2ης ελάσσονος µειοψηφίας  κ. Αρχοντή ∆ηµήτρη η 
οποία έχει ως ακολούθως:  
 «Προχωράνε σε µια µεταρρύθµιση χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. ∆εν συµβαδίζει µε τη 
∆ηµοκρατία γι’ αυτό συµφωνώ να συµµετέχουµε στις κινητοποιήσεις. Οικονοµία στην 
Παιδεία δε νοείται .Είναι ευαίσθητος τοµέας. Εγώ ως µηχανικός ξέρω ότι κατεδαφίζουµε 
για να ανοικοδοµήσουµε. Εδώ υπάρχει κατεδάφιση παντού χωρίς οικοδόµηση.» 
 

10.Την τοποθέτηση της  δηµοτικής Συµβούλου κ. Ουρανίας Σούφλα η οποία  έχει ως 
ακολούθως:  
 «Εκτός από δηµοτική σύµβουλος είµαι και Πρόεδρος στο Σύλλογο Πολυτέκνων 
Καρδίτσας. Η µεταρρύθµιση θα επιτύχει το διχασµό και τη διάλυση της οικογένειας. ∆ε θα 
επιτρέψουµε να κλείσει κανένα σχολείο.» 
 

11.Την τοποθέτηση του  δηµοτικού Συµβούλου κ. Παπαδηµητρίου η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
 «Το Γυµνάσιο Καρδιτσοµάγουλας είναι ένα από τα αρτιότερα υλικοτεχνικώς Γυµνάσια µε 
42 µαθητές. Και όµως κλείνει. Έχουµε µαζέψει υπογραφές από όλους τους κατοίκους. 
∆εν υπάρχει επιστροφή. 
 

12.Την τοποθέτηση του  δηµοτικού Συµβούλου κ. Καραγιάννη η οποία έχει ως ακολούθως:  
 «Η σηµερινή Υπουργός το µόνο που κάνει είναι να συκοφαντεί τον εκπαιδευτικό κλάδο. 
Ανακάλυψε ότι για όλα τα κακά της εκπαίδευσης ευθύνονται τα πολλά και µικρά σχολεία 
και πρέπει να καταργηθούν. Είναι πασιφανές ότι κανένα παιδαγωγικό κριτήριο δεν ήταν 
το κίνητρό τους ούτε καν το οικονοµικό. ∆εν τους ενδιαφέρει  η ποιότητα της 
παρεχόµενης παιδείας , το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι στα πλαίσια του µνηµονίου να 
κόψουν θέσεις εκπαιδευτικών. Όλα έγιναν εν κρυπτώ. Χθες στην Περιφέρεια έγινε µια 
σύσκεψη , πιστεύω ότι οι προτάσεις που έγιναν είναι καλές. 
 

13.Την τοποθέτηση του  δηµοτικού Συµβούλου κ. Σουφλάκου η οποία έχει ως ακολούθως:  
    «Η άποψή µου είναι η εξής, πρέπει να δώσουµε συγκεκριµένες προτάσεις και όχι 

απαξίωση των πάντων . Να επιµείνουµε στη λογική των εξαθέσιων σχολείων και όχι των 
τετραθέσιων. Επίσης τα χρήµατα που ξοδεύονταν για τις µετακινήσεις να ζητήσουµε να 
έρθουν στους ∆ήµους για να εξυπηρετηθεί το σχέδιο των συγχωνεύσεων. Γιατί και πιο 
σωστά εκπαιδευτικά θα είναι τα πράγµατα στα πολυθέσια σχολεία µε πολύ πιο σωστές 
υποδοµές.» 

 
14.Την τοποθέτηση του  δηµοτικού Συµβούλου κ. Τσαντήλα η οποία έχει ως ακολούθως:  
     «Προτείνω να δούµε αντικειµενικά ποια σχολεία µπορούν να λειτουργήσουν και ποια όχι 

λόγω έλλειψης µαθητών . Το σχολείο είναι το πιο ζωντανό κοµµάτι του χωριού , ούτε 
καν η κοινότητα δεν είναι.΄Εχει ζωντάνια το σχολείο. Ο Καλλικράτης είναι η ταφόπλακα 
της περιφέρειας .» 

 
15.Την τοποθέτηση του  δηµοτικού Συµβούλου κ. Χάρµπα η οποία έχει ως ακολούθως:  
     «Βλέπω ότι λίγο πολύ συµφωνούµε όλοι τουλάχιστον για τα σχολεία στα µεγάλα χωριά. 

Εµείς επιπλέον στον Πρόδροµο έχουµε ένα ακόµη πρόβληµα , εκεί που παλεύαµε για να 
φτιάξουµε το σχολείο µας τώρα παλεύουµε να κρατήσουµε τους µαθητές. Η κ. Πράντζου 
δεσµεύτηκε πως αν το υπάρχον κτιριακό οίκηµα της Κοινότητας διαµορφωθεί , το 
σχολείο θα παραµείνει και θα λειτουργήσει ως τετραθέσιο»    

 



16.Την τοποθέτηση του  δηµοτικού Συµβούλου κ. Ευαγγελακόπουλου η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
«Είναι γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν δεν έδωσαν τη δέουσα σηµασία     
όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα και την παιδεία. Σηµασία έχει ότι µια επίσηµη 
κυβέρνηση που θέλει να προχωρήσει µπροστά πρέπει να σταµατήσει στην κορωνίδα την 
αναπτυξιακή που λέγεται παιδεία. Είναι γεγονός ότι σήµερα η σηµερινή κυβέρνηση και οι 
προηγούµενες δε σταθήκανε στο ύψος των περιστάσεων ούτως ώστε να έχουµε ένα 
υγιές εκπαιδευτικό σύστηµα , ένα σύστηµα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θα πρέπει να 
σταθούµε ίσα και απέναντι σε όλες αυτές τις µεθοδεύσεις και ο αγώνας να είναι 
καθολικός , δίκαιος και ισότιµος.» 

 
17.Την τοποθέτηση του  δηµοτικού Συµβούλου κ. Γιοβάνη η οποία έχει ως ακολούθως:  
   «Υπήρξα ∆ήµαρχος δύο τετραετίες στο ∆ήµο Μητρόπολης . Η διαρροή των παιδιών από τα 

δηµοτικά σχολεία που καταργούνται στο ∆ήµο Μητρόπολης προς τα σχολεία της 
Καρδίτσας  θα επιφέρει την αυριανή µείωση στη λειτουργία του Γυµνασίου Μητρόπολης. 
Οι τοποθετήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας µε εκφράζουν. Το βασικότερο όλων είναι 
να δώσουµε όλοι ένα ενιαίο αγώνα.» 

 
18.Την τοποθέτηση του  Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ξυνονερίου κ. Βασιλάκου η 

οποία έχει ως ακολούθως:  
     «Εγώ είµαι Πρόεδρος από το χωριό που δε λέγεται Ξυνονέρι αλλά ονοµάζεται 

∆ασκαλοχώρι , διότι το χωριό µας έχει πολλούς δασκάλους. Και λυπάµαι ειλικρινά γιατί 
κανένας δάσκαλος δεν έχει εκφέρει γνώµη ούτε βγήκε ποτέ στον Τύπο. Παρά το γεγονός 
ότι η κ. Μητσιάδου µας διαβεβαίωσε ότι θα παραµείνει το σχολείο στο χωριό σήµερα 
αντιµετωπίσουµε άλλη κατάσταση. Σε µια συζήτηση που έκανα µε τους γονείς διαφάνηκε 
η επιθυµία τους να πάνε τα παιδιά τους σε σχολεία της Καρδίτσας και όχι της Κρύας 
Βρύσης που µας στέλνουν. Τα σχολεία πρέπει να µείνουν στα χωριά για να µείνουν 
ζωντανά, αλλιώς θα ερηµώσουν.» 

 
19.Την τοποθέτηση της  Προέδρου της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Καρδιτσοµάγουλας κ. 

Καρέτσου η οποία έχει ως ακολούθως:  
     «Το σχολείο στην Καρδιτσοµάγουλα ανήκει σε αυτά που θα κλείσουν. Και δεν µπορώ να 

καταλάβω τους λόγους . Το σχολείο µας είναι ένα σκέτο κόσµηµα. ∆ιαθέτει τα πάντα. 
Αίθουσες διδασκαλίας  , αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εργαστήριο φυσικής – 
χηµείας , γήπεδα µπάσκετ, βόλει , χάντµπολ, ποδοσφαίρου, κλειστό γυµναστήριο 
θερµαινόµενο  . Το σηµαντικότερο είναι ότι πολλοί νέοι από την πόλη έρχονται και 
κτίζουν σπίτια στο χωριό µας , που σηµαίνει ότι ο αριθµός των µαθητών συνεχώς 
αυξάνεται. Επίσης έχουµε έναν περιφερειακό που µέχρι τώρα έχει κοστίζει τις ζωές 
δεκαπέντε συγχωριανών µας . ∆εν µπορώ να καταλάβω τη λογική τους.» 

 
20.Την τοποθέτηση της  Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού 

Σχολείου Προδρόµου η οποία έχει ως ακολούθως:  
    « Είµαστε το πιο πολύπαθο σχολείο. Εδώ και πέντε χρόνια προσπαθούµε να γίνει το κτίριο 

και τώρα όχι µόνο δεν το κατασκευάζουν αλλά θέλουν και να το καταργήσουν. Θα 
αγωνιστούµε να κρατήσουµε το σχολείο µας. Το Σεπτέµβριο το κουδούνι θα χτυπήσει στο 
σχολείο του χωριού µας.» 

 
21.Την τοποθέτηση του  ∆ηµάρχου κ. Κων/νου Παπαλού η οποία έχει ως ακολούθως:  

«Νοµίζω ότι δε θα χρειαστούν δευτερολογίες. Το µεγάλο θέµα το οποίο τέθηκε και το 
έθεσε ο κ. Τέγος είναι τελικά το ποιος αποφασίζει και ποιος νοµιµοποιείται να αποφασίσει. 
Και προϊόντος του χρόνου προς το Σεπτέµβριο νοµίζω ότι θα πρέπει τα πράγµατα να τα 
ξαναδούµε. Είναι προφανές ότι ο ∆ήµος δε θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονοµικές 
υποχρεώσεις µεταφοράς των µαθητών. Και δεν ξέρω εάν µπορούµε να πάρουµε µια 
πολιτική απόφαση κάποια στιγµή , αν µπορούµε να σκεφτούµε την αποποίηση άσκησης 



αυτής της αρµοδιότητας. ∆ηλαδή µα πάει µαζί µε τα χρήµατα στον αµέσως επόµενο 
βαθµό που είναι ο Περιφερειάρχης. Επίσης διαβλέπω από µέρους των τοπικών κοινωνιών 
την τάση το Σεπτέµβριο να πάνε στα σχολεία τα οποία καταργούνται. Εγώ θέλω την 
καταρχήν πολιτική έγκριση του ∆.Σ. εµείς σα ∆ήµος που είµαστε υπεύθυνοι για τα κτίρια 
να τα έχουµε έτοιµα. ∆ηλαδή για παράδειγµα αν πάνε οι γονείς µε τα παιδιά τους στο 
καταργούµενο σχολείο της Μυρίνης για παράδειγµα και µου πούνε ∆ήµαρχε ελάτε να 
ανοίξετε το σχολείο προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Αυτά να έχω την 
έγκρισή σας να τα κάνω. Επίσης θα ήθελα την έγκριση του ∆.Σ. όποια σχολεία έχουν 
ανάγκη συµπλήρωσης της υλικοτεχνικής υποδοµής , υπό την προϋπόθεση να είναι µικρό 
το κόστος  , αυτά επίσης να αναλάβουµε µια πολιτική ευθύνη. Ανακεφαλαιώνοντας λέω 
ότι συµµετέχουµε στην αυριανή κινητοποίηση  και συµµετέχουµε στο συλλαλητήριο που 
θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας τη ∆ευτέρα . Επίσης νοµίζω ότι µπορούν οι 
Τοπικοί Αντιδήµαρχοι συνεπικουρούµενοι από όποιον ∆ηµοτικό Σύµβουλο επιθυµούν να 
κάνουν οµάδες και να πάνε να ενηµερώσουν τις τοπικές κοινωνίες. 

 
                                           Αποφάσισε οµόφωνα 

 
Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και ∆ια Βίου 
Μάθησης να αποφασίσει για µείζονα ζητήµατα , όπως είναι το ζήτηµα της παιδείας χωρίς να 
ερωτηθούν οι τοπικές κοινωνίες. Τέτοιου είδους µεταρρυθµίσεις απαιτούν εξαντλητικό 
διάλογο και συγκεκριµένη εθνική στρατηγική καθολικής αποδοχής , η οποία δεν είναι 
δυνατό να διαµορφωθεί µέσα σε στενά χρονικά περιθώρια και η οποία επίσης θα 
αντιµετωπίζει συνολικά το πρόβληµα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στη χώρα µας και όχι 
αποσπασµατικά. 
 
Αντιτίθεται στις άρδην συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών µονάδων για τους εξής 
λόγους: 

1. Η συγχώνευση – κατάργηση των σχολικών µονάδων θα έχει ως συνέπεια τη µεγάλη 
ταλαιπωρία των µικρών µαθητών, οι οποίοι θα αναγκάζονται να διανύουν µεγάλες 
αποστάσεις για να φτάνουν στο σχολείο τους. 
2. Το κόστος µεταφοράς θα βαρύνει πρωτίστως τις οικογένειές τους σε µια περίοδο που 
το οικογενειακό εισόδηµα έχει υποστεί λόγω της κρίσης και των οικονοµικών µέτρων 
σηµαντικότατη µείωση. Ο ∆ήµος αδυνατεί να αναλάβει το κόστος λόγω έλλειψης πόρων.  
3.  Το κακό οδικό δίκτυο της περιοχής, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, καθώς και οι 
ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, πέρα από την καθηµερινή 
ταλαιπωρία εγκυµονούν κινδύνους ατυχηµάτων. 
4. Η δηµιουργία υπερτροφικών, απρόσωπων σχολικών συγκροτηµάτων χωρίς υποδοµές 
θα επιφέρει δυσκολίες επικοινωνίας καθηγητών, µαθητών –γονέων µε πιθανή αύξηση 
των φαινοµένων βίας και εγκληµατικότητας σ’ αυτά. Τα µεγάλα σχολικά συγκροτήµατα 
θεωρούµε ότι δεν πληρούν ούτε τα στοιχειώδη, από άποψη ασφάλειας και συνθηκών 
εργασίας. 
5.    Θα εγκαταλειφθούν σε πολλές περιπτώσεις αξιόλογες υποδοµές στα υπό κατάργηση 
σχολεία, για τις οποίες διατέθηκαν σηµαντικοί πόροι. 
6.    Το κλείσιµο σχολείων θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε ερήµωση την 
πλειοψηφία των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς θα καταστούν αφιλόξενες για κάθε νέα 
οικογένεια. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους: 
- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Πολιτεία να µην εφαρµόσει την πολιτική αυτή.  
- ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα αντιταχθούµε στην υλοποίηση εκτεταµένων συγχωνεύσεων και 

καταργήσεων σχολικών µονάδων 
- ΚΑΛΟΥΜΕ το αρµόδιο Υπουργείο να έλθει σε διάλογο µε τα θεσµικά όργανα της 

Αυτοδιοίκησης, τις τοπικές κοινωνίες και την εκπαιδευτική κοινότητα.  
     -   ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ από την Πολιτεία: 



1. Ενιαίο 12χρονο Υποχρεωτικό Σχολείο, αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν χωρίς 
φραγµούς και φυλετικές διακρίσεις 

2. Σε καµία τάξη να µην  υπάρχουν πάνω από 20 µαθητές 
3. ∆ίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή 
4. Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Κατάργηση του Φ.Π.Α. στους λογαριασµούς 

και τις δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών. Να είναι αποκλειστικά δωρεάν το 
πετρέλαιο, το ρεύµα, το νερό και το τηλέφωνο στα σχολεία. 

5. Να µην επιβαρύνονται οι οικογένειες µε πληρωµή λειτουργικών εξόδων, 
τραπεζοκόµων και καθαριότητα, βιβλίων κ.λ.π. 

6. Σύγχρονο πρόγραµµα σχολικής στέγης για τον εκσυγχρονισµό των σχολικών 
υποδοµών. 

7. Εκπαιδευτικό προσωπικό µε µόνιµη και σταθερή δουλειά. 
 
Συµµετοχή στη διαµαρτυρία  που οργανώνεται από διάφορους φορείς , γονείς , µαθητές , 
εκπαιδευτικούς κ.λ.π. που θα γίνει στη Λάρισα στις 18-03-2011 στην έδρα της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 
 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  122 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

 

 
 


