
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ / 29-03-2011 
 

Στην Τρίπολη σήμερα, 29 Μαρτίου 2011 συγκεντρωθήκαμε – το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αρκαδίας, ο 
Δήμαρχος Τρίπολης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι Τρίπολης, οι πρόεδροι 
τοπικών συμβουλίων: Βουρβούρων, Αλέας, Κανδάλου, Κερασιάς, Βλαχοκερασιάς, 
Νεστάνης, Λουκά, Δάρα, Αγιωργίτικων και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Τρίπολης - 
για να συζητήσουμε τις επιπτώσεις από την επικείμενη εφαρμογή απόφασης του 
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ που ανακοινώθηκε την Κυριακή 13-03-2011 και αφορά καταργήσεις και 
συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό μας.  
 
Κοινή πεποίθηση όλων των παρισταμένων είναι πως η παραπάνω απόφαση είναι 
βεβιασμένη και ελήφθη χωρίς να δοθεί απαραίτητος χρόνος για διαβούλευση και διάλογο 
με τις τοπικές κοινωνίες˙ δημιουργεί δε προβλήματα όπως: 

• Ανισότητες στις συνθήκες μάθησης των μαθητών που καλούνται να μετακινηθούν 
καθημερινά μεγάλες αποστάσεις σε δύσκολο οδικό δίκτυο, έναντι άλλων μαθητών 
των πόλεων. 

• Αύξηση της μαθητικής διαρροής 
• Ερήμωση της υπαίθρου, αφού θεωρείται βέβαιο πως κάποιες οικογένειες θα 

αναγκαστούν να μετοικήσουν. 

Το σημερινό επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης στα υπό κατάργηση σχολεία είναι πολύ 
υψηλό. Τα σχολεία έχουν να επιδείξουν υποδειγματικό διδακτικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό έργο. Στα ολιγομελή τμήματά τους βελτιστοποιούν τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα.  
 
Οι παραπάνω σκέψεις μας οδηγούν στο να εκφράσουμε την αντίθεσή μας για τις 
συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων. Αποφάσεις που αφορούν τον εκπαιδευτικό 
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σχεδιασμό, όπως αυτή, δεν μπορούν να λαμβάνονται μονομερώς ούτε από πολιτικούς, ούτε 
από φορείς της διοίκησης, αλλά απαιτούν ευρείες συναινέσεις  και σχεδιασμό από 
ανεξάρτητες Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μόνο έτσι 
εξασφαλίζεται ο πραγματικός παιδαγωγικός τους χαρακτήρας και δεν υπερτερούν τα 
«λογιστικά κριτήρια». 
 

• Ζητάμε την αναστολή εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης. 
• Καλούμε όλους τους φορείς καθώς και τους συλλόγους διδασκόντων και 
γονέων όλων των σχολείων της Αρκαδίας να εκφράσουν δημόσια τις 
θέσεις τους. 

Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αρκαδίας για την προώθηση του ψηφίσματος αυτού. 
 
 

Από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ  
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