ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Μονεμβασιάς.
Αριθ. Απόφασης 56/2011
«Περί εκφράσεως θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις φημολογούμενες
καταργήσεις – συνενώσεις Σχολείων του Δήμου Μονεμβασιάς».
Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την
με αριθμό 5/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών,
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.Κρυπωτός Παναγιώτης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8.
Λύρας Χαράλαμπος
9.
Μαρούσης Χαράλαμος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Τσάκος Κωνσταντίνος
24. Μέντης Γεώργιος
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε απόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης
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Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου,
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας
Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς,
Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ.
Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης
Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος
Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,
Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Σαργκάνης Γεώργιος
Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος
Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Κολλιάκο , ο οποίος είπε τα εξής:
Μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, των συγχωνεύσεων των σχολείων μεταξύ
άλλων και του Δήμου μας, κρίνεται σκόπιμο να τεθεί το θέμα υπόψη σας, προκειμένου να προβούμε
στη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση:

αποφ ασίζει ομόφ ωνα

Η θέση του Δήμου είναι να παραμείνει η λειτουργία των σχολείων και να μην πραγματοποιηθεί
καμία συγχώνευση, για τους εξής λόγους:
Εδώ και πολλά χρόνια στους δήμους μας (τέως Ασωπού-Βοιών-Ζάρακα-Μολάων-Μονεμβασίας),
έχουμε προχωρήσει σε αρκετές συγχωνεύσεις πρωτοβάθμιων σχολείων (π.χ. Μεταμόρφωσης-Συκέας,
Ασωπού-Παπαδιανίκων-Φοινικίου, Ελαίας-Πακίων-Μολάων κ.λ.π.). Είναι κάτι που το γνωρίζουμε πολύ
καλά και το έχουμε πράξει.
Τα σχολεία λοιπόν που έμειναν και λειτουργούν αυτόνομα, είχαν ιδιαίτερους λόγους που
παρέμειναν και οι οποίοι ισχύουν ακόμη.
Το δημοτικό σχολείο του Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, βρίσκεται μακριά από
αυτό της Νεάπολης, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το οδικό δίκτυο είναι επικίνδυνο με συνεχείς
στροφές και πάνω σε βουνό που ιδιαίτερα το χειμώνα ο κίνδυνος αυξάνεται. Επίσης το μεγαλύτερο
ποσοστό των γονέων εργάζονται ως αγρότες ή κτηνοτρόφοι, πολλοί είναι ναυτικοί, με τις μητέρες να
επιφορτίζονται διπλό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών τους. Από το επόμενο έτος, θα υπάρχει
αύξηση στο νήπιο-προνήπιο, σύμφωνα με τα στοιχεία σήμερα το σχολείο έχει 16 ή 18 μαθητές, το
2013 θα έχει 21. Μετά από χρηματοδότηση του ΟΣΚ και ενέργειες του δήμου, το σχολείο
ανακατασκευάστηκε πλήρως το περασμένο έτος με προϋπολογισμό 170.000,00 € και πλέον μιλάμε
για ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχολείο.
Το ίδιο ισχύει και για τα τρία επόμενα δημοτικά σχολεία, της Αγγελώνας, των Βελλιών και του
Αγίου Ιωάννου. Και αυτά τα σχολικά κτίρια είναι άρτια και λειτουργικά, αφού έχουν συντηρηθεί.
Όλα τα σχολεία του Δήμου μας, που συγχωνεύονται, είναι διθέσια. Αυτό σημαίνει ότι η
διδασκαλία στα σχολεία αυτά, είναι οργανωμένη σε Κύκλους Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης
Τάξης. Πιο αναλυτικά τη φετινή χρονιά διδάσκονται οι κύκλοι Τετάρτης και Έκτης Τάξης. Οι μαθητές
λοιπόν που φέτος φοιτούν στην Τρίτη τάξη, διδάσκονται τα μαθήματα της Τετάρτης τάξης (μαζί με
τους μαθητές της Τετάρτης) και του χρόνου που οι ίδιοι αυτοί μαθητές θα είναι στην Τετάρτη τάξη,
θα διδαχθούν τα μαθήματα της Τρίτης τάξης. Συνακόλουθα οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην
Πέμπτη τάξη, παρακολουθούν τον Κύκλο της Έκτης τάξης (μαζί με τους μαθητές της Έκτης τάξης),
ενώ την επόμενη χρονιά που θα φοιτούν στην Έκτη τάξη, υποχρεωτικά θα παρακολουθήσουν τον
Κύκλο της Πέμπτης τάξης. Σημειώνεται ότι τα Μαθηματικά είναι το μόνο μάθημα που διδάσκεται
ξεχωριστά σε κάθε τάξη.
Είναι προφανές ότι θα πρέπει να μην παρακωλυθεί η ομαλή συνέχεια της διδακτικής αυτής
διδασκαλίας, που αποτελεί ιδιαιτερότητα του ολιγοθεσίου δημοτικού σχολείου της Αγγελώνας, έτσι
ώστε να επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους, που έχουν τεθεί από
την αρχή εφαρμογής των Κύκλων. Αν λοιπόν αυτά τα παιδιά μεταφερθούν σε ένα πολυθέσιο σχολείο,
θα ανακύψει μεγάλο παιδαγωγικό ζήτημα σε ποια τάξη θα τοποθετηθούν. Δε συνάδει η λειτουργική
και παιδαγωγική τοποθέτησή τους σε καμιά από τις προβλεπόμενες τάξεις ενός πολυθέσιου σχολείου.
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Ας μην παραβλέπεται ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και δεν προβλέπεται σε καμία εγκύκλιο ή νόμο, να
υπάρχουν ηλικιακές διαφορές σε τάξεις, αν δε συντρέχει σοβαρό ελλιπές μαθησιακό πρόβλημα.
Επίσης προβληματισμός υπάρχει και με τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών, όπως π.χ.
συμβαίνει στο σχολείο των Βελλιών. Τα ολιγοθέσια σχολεία θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για τα
παιδιά από τις ξένες χώρες, γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν ομαλά σ’ αυτά τα πολυδύναμα και
χαοτικά σχολεία και μόνο τα ολιγομελή τμήματα και η μετωπική διδασκαλία, θα τα βοηθήσει να
ξεπεράσουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Εξάλλου το σχολείο των
Βελλιών, εξυπηρετεί μαθητές και από άλλα απομακρυσμένα χωριά, όπως Τάλαντα, Άγιο Νικόλαο,
Φούτια, Άγιο Γεώργιο). Τα τέσσερα αυτά χωριά, που τα σχολεία τους συγχωνεύονται, είναι χωριά με
μια μεγάλη δυναμική τόσο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και από άποψη πληθυσμού και γενικότερα
πολιτιστικής δυναμικής. Τα σχολεία γι’ αυτούς ισοδυναμούν με πανεπιστήμιο, όσο παράξενο κι αν
ακούγεται.
Γι΄ αυτό θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν με τον ίδιο αριθμό δασκάλων που έχουν αυτή τη
στιγμή και να είστε βέβαιοι ότι όταν θα έρθει η ώρα και υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες (όπως π.χ.
ένα νέο σχολικό συγκρότημα σύγχρονο που θα μπορεί να απορροφήσει τα παιδιά), εμείς θα
κινήσουμε τις διαδικασίες συγχωνεύσεων των συγκεκριμένων σχολείων.
Επιπλέον έντονος προβληματισμός υπάρχει, όσον αφορά στο κόστος των μεταφορών, οι οποίες
από 1/7/2011, θα περιέλθουν στη δικαιοδοσία του Δήμου, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν
προβλέπεται η ύπαρξη συνοδού, την οποία θεωρούμε απαραίτητη, καθώς υπό το καθεστώς των
συγχωνεύσεων, οι μαθητές θα διανύουν μεγάλες αποστάσεις, γι’ αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να
προβλεφθεί.
Συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τους δημοτικούς συμβούλους: 1) Ιωάννη Κολλιάκο, 2)
Κατερίνα Τσαφατίνου, 3) Σταύρο Χριστάκο, 4) Γεώργιο Μέντη και 5) Δημοσθένη Δημητρόπουλο, για
το συντονισμό των ενεργειών και τον καθορισμό του τρόπου κινητοποιήσεων.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2011.
Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 21-03-2011
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κων/νος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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