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Στόχος του Δήμου είναι η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την 
εκπαίδευση όλων των βαθμίδων στη Γορτυνία μαζί με την τοπική κοινωνία 

 
Την Πέμπτη, 5 Μαϊου 2011, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του 
Δημάρχου κ. Γιάννη Γιαννόπουλου, επικεφαλής επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας στο 
Υπουργείο Παιδείας, όπως είχε αποφασιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η 
υφυπουργός κ. Ευη Χριστοδουλοπούλου απουσίαζε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, 
γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσφορία της επιτροπής και είχε ως αποτέλεσμα 
την αποχώρηση ορισμένων μελών της μετά την παρέλευση μίας ώρας. Προκειμένου 
να ενημερωθεί το Υπουργείο για τις αποφάσεις του Δήμου, έγινε τελικά συνάντηση 
με την Διευθύντρια του Γραφείου της Υφυπουργού κας Ζόμπολα, παρουσία στελεχών 
του Υπουργείου, αρμόδιων για τα θέματα των συγχωνεύσεων των σχολείων. 

 
Ο κ. Γιάννης Γιαννόπουλος παρουσίασε αναλυτικά τις επιπτώσεις που θα έχει η 
σχεδιαζόμενη συγχώνευση για τους μαθητές των γυμνασίων-λυκείων, αλλά και για 
τις οικογένειες τους, και γενικότερα στην λειτουργία και εξέλιξη του Δήμου 
Γορτυνίας, ως ενός κατ' εξοχήν ορεινού Δήμου, με δύσκολη μορφολογία. Μετέφερε 
στους παράγοντες του Υπουργείου την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 
ανάγκη για ολοκληρωμένη λύση για την εκπαίδευση στην Γορτυνία, που θα 
βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα και σε μελέτες όσον αφορά τη μεταφορά των 
μαθητών, τον αριθμό των ενεργών καθηγητών, τις δυνατότητες χρηματοδότησης από 
τον Δήμο και τοπικούς ή πατριωτικούς φορείς ή ακόμα και από ευρωπαϊκά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ) στα οποία μπορεί να ενταχθεί ο Δήμος Γορτυνίας. 

 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, αντί 
της συγχώνευσης και των τριών σχολείων σε ένα, με την προϋπόθεση ότι δέν θα 
πραγματοποιηθεί φέτος η ανακοινωθείσα συγχώνευση, γιατί προφανώς τότε δέν έχει 
νόημα η οποιαδήποτε συζήτηση. Από την πλευρά του Υπουργείου υπήρξε η 
δέσμευση ότι θα λάβει υπόψη τις απόψεις του Δήμου στην τελική διαμόρφωση του 
Σχολικού Χάρτη της χώρας. 

 
Η διατήρηση των σχολείων με παράλληλη αναβάθμισή τους είναι καίριο ζήτημα για 
την Γορτυνία και είναι απόλυτα δικαιολογημένες οι ανησυχίες και των κατοίκων και 
των φορέων, όπως είναι ευπρόσδεκτες οι πρωτοβουλίες πατριωτών, επώνυμων και 
ανώνυμων, που έχουν ενεργοποιηθεί για την θετική έκβαση του προβλήματος που 
δημιουργήθηκε με την μονομερή ενέργεια του Υπουργείου. 

 



Δέν είναι όμως η ώρα για πολιτική εκμετάλλευση, είτε για ευκαιριακή 
αντιπολίτευση με την παρουσίαση διαφόρων προτάσεων και "ό,τι κάτσει", είτε για 
την προσωπική ανάδειξη παραγόντων της Γορτυνίας με την επίκληση προνομιακών 
προσωπικών σχέσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που όμως δέν 
μεταφράζονται σε απτό αποτέλεσμα. Επιπλέον, η διασπορά φημών και ψευδών 
"ειδήσεων", που έχουν σκοπό την "φθορά" της Δημοτικής Αρχής, βλάπτει την 
αξιοπιστία του Δήμου ως κατεξοχήν αρμόδιας αρχής, που οφείλει να κινείται 
θεσμικά, με ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες. Οι πρακτικές που αποσκοπούν στην 
προσωπική επιβεβαίωση δέν βοηθούν, αλλά αντίθετα υπονομεύουν την διεκδίκησή 
μας για ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για το μέλλον της Γορτυνίας. 

 
Ο Δήμος έχει ήδη κατοχυρώσει την ένταξη του Γυμνάσιου Δημητσάνας στο Δίκτυο 
των Ιστορικών Σχολείων που θα ανακοινωθεί σύντομα και έχει υποβάλει επίσημο 
αίτημα για την λειτουργία Τμήματος Συντήρησης Εργων Τέχνης στην ΕΠΑΣ 
Στεμνίτσας, ενώ ετοιμάζονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τα Λαγκάδια, την 
Κοντοβάζαινα, την Ηραία (ΚΕΠΕ), τη Μυγδαλιά και τις κατασκηνώσεις της Βυτίνας. 
Οι ενέργειες αυτές όμως αποτελούν στοιχεία του γενικότερου σχεδιασμού της 
Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων στην 
Γορτυνία και η λειτουργία ζωντανών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
αδιαπραγμάτευτη. 

 
Ο Δήμος θα επιμείνει σταθερά και αταλάντευτα στην θέση του ότι η οποιαδήποτε 
μεταρρύθμιση και η οποιαδήποτε καινοτομία πρέπει να έχει την κοινωνική συναίνεση 
για να αποδώσει, όπως και η κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινοτήτων είναι 
απαραίτητη για την επιτυχία της προσπάθειας για ισόρροπη ανάπτυξη της επαρχίας 
μας. Με βάση αυτά τα κριτήρια οργανώνουμε τις κινήσεις μας, ώστε να 
εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
στη Γορτυνία. 
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