
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

Όλοι εµείς που συγκεντρωθήκαµε– Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµυνταίου, ο 

Βουλευτής Φλώρινας κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας 

κ. Ηλιάδης ∆ηµήτριος, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι Π.Ε. Φλώρινας κ. Κιοσές Ιωάννης,  

Σαµαράς Νικόλαος και φορείς του ∆ήµου µας σήµερα Σάββατο 19/3/2001 στην αίθουσα 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου: 

∆ιαπιστώνουµε ότι: 

 

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις & καταργήσεις  

σχολικών µονάδων, µε τον τρόπο που επιχειρήθηκε, - αφήνοντας απ’ έξω την Τοπική 

Κοινωνία και τους εκφραστές της, - ενισχύει το διάχυτο προβληµατισµό και την 

αµφισβήτηση σχετικά µε τις πραγµατικές προθέσεις της κεντρικής διοίκησης για την 

καλύτερη µάθηση και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. 

  

 

Ακριβώς επειδή κατανοούµε πως η πατρίδα µας περνάει δύσκολους καιρούς, 

επισηµαίνουµε πως η αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση του κράτους δεν έρχεται µέσα 

από στείρες οικονοµίστικες πρακτικές περικοπών, αλλά µέσα από την προοπτική 

ανάπτυξης και τη δηµιουργία οράµατος για καλύτερες ηµέρες.  

 

Αυτό το αποδεικνύοµαι και µε την θέση µας, κατανοώντας σε µεγάλο βαθµό τις 

συγχωνεύσεις ∆ηµοτικών Σχολικών µονάδων που θα γίνουν στον ∆ήµο µας. 

 

∆ηλώνουµε όµως: 

 

Είναι το λιγότερο άστοχο, να καταδικάζεται σε µαρασµό µία ήδη «ευαίσθητη» περιοχή της 

Ελλάδας, που αναζητά απεγνωσµένα νέα πνοή, για να κρατήσει τους νέους της και να 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατα εγκατάλειψης και αποµόνωσης. Επειδή πιστεύουµε ότι το 

∆ηµόσιο Σχολείο πρέπει να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, έτσι 

ώστε να αποτελεί το κύτταρο της ζωής για ανάπτυξη των κοινωνιών και κάθε οικισµού, 

εκφράζουµε την αγωνία µας εάν εφαρµοστεί αυτός ο σχεδιασµός θα ερηµώσει πλήρως τα 

χωριά µας. 

Αυτήν  την  παιδαγωγική πολιτική την απορρίπτουµε. 

 



Χαρακτηριστικό παράδειγµα η κατάργηση στον ∆ήµο µας του δυσπρόσιτου και ορεινού 

Γυµνασίου Βαρικού και των Νηπιαγωγείων χωρίς να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα 

κλιµατολογικά, οδικά και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της Τοπικής Κοινότητας. 

Το κόστος της µεταφοράς θα βαρύνει πρωτίστως τις οικογένειες σε περίοδο που τα 

εισοδήµατα έχουν υποστεί µεγάλη µείωση λόγω της κρίσης  και των µέτρων που έχουν 

παρθεί. 

Ο ∆ήµος µας  αδυνατεί να αναλάβει το κόστος µεταφοράς λόγω ασφάλειας αλλά και λόγω 

έλλειψης πόρων . 

Πιστεύουµε ότι: 

Οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις απαιτούν ουσιαστικό διάλογο και καθολική αποδοχή πράγµα 

που δεν ισχύει σήµερα µε τις µεθοδεύσεις που γίνονται. 

Καλούµε το υπουργείο Παιδείας , ∆ια Βίου Μάθησης  και Θρησκευµάτων στην ανάκληση 

της απόφασης του, καλώντας σε διάλογο από µηδενική βάση την Τοπική Κοινωνία και την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση λαµβάνοντας υπόψη και την υλικοτεχνική υποδοµή της κάθε 

Σχολικής Μονάδας του ∆ήµου µας. Σε αντίθετη περίπτωση θα κλιµακώσουµε τον αγώνα 

µας. 

Είµαστε υπέρ της βελτίωσης της ποιότητας στην παροχή της Παιδείας και δηµιουργία 

ποιοτικότερου Σχολείου 

 

 

 

 

 

 

 

Για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου 

 

 

 

 

Ιωσηφίδης Ιωακείµ 

Ο Βουλευτής 

 

 

 

 

 

Κωνσταντινίδης Ευστάθιος 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φλώρινας 

 

 

 

 

 

Ηλιάδης ∆ηµήτριος 

Γραφείο Τύπου 

Δήμου Αμυνταίου 

 


