
 
ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΝ 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ομόφωνα έκανε δεκτή την πρόταση της 

σχολικής επιτροπής για την άμεση μεταστέγαση πέντε νηπιαγωγείων. Με την 
απόφαση αυτή δίδετε οριστική λύση στο μεγάλο πρόβλημα της στέγασης των 
νηπιαγωγείων.  Συγκεκριμένα τα νηπιαγωγεία που μετακινούνται είναι: 

• Το 1ο νηπιαγωγείο που στεγάζεται επί της οδού Μητροπολίτη Δανιήλ, 
μετακινείται στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Γρηγορίου Ε΄ 24 και 
Αρβάλη, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Σχίζα. 

• Το 2ο νηπιαγωγείου που στεγάζεται επί της οδού Αίθρας 3, μετακινείται σε 
ανεξάρτητο κτήριο (Γυμναστήριο)  του 4ου Γενικού Λυκείου Τρίπολης που 
βρίσκεται στην παλιά Ακαδημία. 

• Το 6ο νηπιαγωγείο που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, μετακινείται 
στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης που βρίσκεται επί της οδού Αταλάντης 42. 

• Το 9ο νηπιαγωγείο που βρίσκεται επί της οδού Λαγοπάτη 20, μετακινείται 
στο 10ο  Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης που βρίσκεται επί της οδού Αρακλόβου 
12. 

• Το 13ο νηπιαγωγείου που βρίσκεται επί της οδού Στ. Ρολογά, μετακινείται 
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Τρύφωνα 
18. 
 
Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής, δημοτικός σύμβουλος, Πέτρος 

Καλτεζιώτης ανέφερε για το θέμα:  
«Σήμερα καλούμαστε να πάρουμε μία πολύ σημαντική απόφαση, πρωτοπόρο 

και οδηγό για τα ελληνικά δεδομένα και που ίσως να αποτελέσει παράδειγμα και σε 
άλλους Δήμους της Χώρας. Τα νηπιαγωγεία  σήμερα στεγάζονται σε χώρους 
ακατάλληλους για τους οποίους μάλιστα πληρώνουμε ακριβά ενοίκια. Όλα τα 
νηπιαγωγεία θα μετακομίσουν σε γειτονικά Δημοτικά Σχολεία. Φέτος ξεκινήσαμε με 
τα πρώτα πέντε νηπιαγωγεία. Την επόμενη σχολική περίοδο θα ακολουθήσουν και τα 
υπόλοιπα.  
Η συστέγαση Δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων είναι εκπαιδευτικά 
ενδεδειγμένη διαδικασία. Οι μονάδες αυτές μπορούν να αποτελέσουν  μια ενιαία 
σχολική μονάδα – «οικογένεια» όπου θα συνυπάρχουν χωρίς να χάσουν την 
αυτοτέλεια τους. Κάθε σχολική μονάδα θα λειτουργεί με την δική του επιστημονική 
προσέγγιση και το έργο του ενός θα είναι συνέχεια του άλλου. 

Τα μικρά παιδιά είναι η προοπτική και η ελπίδα της κοινωνίας, ότι 
πολυτιμότερο και καλύτερο διαθέτουμε. Το νηπιαγωγείο δεν είναι ίδρυμα 
απασχόλησης, είναι τρόπος ζωής που πρέπει να βοηθήσει το κάθε παιδί σε ολόπλευρη 
ανάπτυξη. 

Η απόφαση της μεταστέγασης δεν δημιουργεί προβλήματα διότι τα 
νηπιαγωγεία μεταφέρονται σε σχολεία που βρίσκονται στην ίδια περιοχή πολλή 
κοντά από την τωρινή τους έδρα. Τα φιλοξενούμενα νήπια βγαίνουν από την 
απομόνωση τον περιορισμό και την στενότητα. Πράγμα με τεράστια παιδαγωγική και 
ψυχολογική σημασία. Τα σύγχρονα πορίσματα της παιδαγωγικής έρευνας λένε ότι ο 
μαθητής δεν είναι «νησί» και ότι η αγωγή στο σχολείο έχει καλύτερα αποτελέσματα 
όταν συντελείτε μέσα και μαζί με άλλους. Πιθανώς η δύσκολη προσαρμογή των 
νηπίων με την νέα κατάσταση να είναι πιο εύκολη τώρα αφού θα βρεθούν στον ίδιο 
χώρο με μεγαλύτερα παιδιά, ίσως αδελφάκια, ξαδέλφια ή φίλους. 



Πρέπει να αναφέρουμε επιπλέον ότι τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν από 
την μη καταβολή ενοικίου, τα οποία σε ετήσια βάση αποτελούν ένα σημαντικό ποσό, 
θα χρησιμοποιηθούν για να συντηρηθούν και βελτιωθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις 
των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, βελτιώσεις οι οποίες θα γίνονται πλέον 
στην περιουσία του Δήμου και όχι σε ενοικιαζόμενες αίθουσες όπως μέχρι σήμερα». 


