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ΘΕΜΑ: «Επαναφορά χαρακτηρισμού Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ζαχάρως για το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο και Λύκειο 
της τοπικής κοινότητας Ν. Φιγαλείας ως δυσπρόσιτα». 

 

Σας γνωρίζουμε ότι τα τελευταία δύο  χρόνια τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας και 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαχάρως και ειδικότερα το Δημοτικό 
Σχολείο και το Γυμνάσιο & Λύκειο Ν. Φιγαλείας  αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα 
στη εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού  τους έργου λόγω της υποστελέχωσής 
τους. Αιτία αυτού αποτελεί το γεγονός ότι πριν δύο χρόνια ήρθη ο χαρακτηρισμός 
τους ως «Δυσπρόσιτα». Αποτέλεσμα είναι  να μην επιλέγονται τα συγκεκριμένα 
σχολεία λόγω του ότι εκλείπουν τα κίνητρα μοριοδότησης και του οικονομικού 
επιδόματος απομακρυσμένων περιοχών, τα οποία ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς 
που ασκούν το έργο τους σε σχολεία  χαρακτηρισμένα ως δυσπρόσιτα.  

Ο πρώην Δήμος Ν. Φιγαλείας, ο οποίος έχει μακραίωνη ιστορία, ενσωματώθηκε στο 
Δήμο Ζαχάρως,  με τον οποίο αποτελεί ενιαία κοινότητα. Πρόκειται για ένα  ορεινό 
δημοτικό διαμέρισμα, τα όρια του οποίου φτάνουν μέχρι τον Επικούρειο 
Απόλλωνα.  Στην τοπική κοινότητα Ν. Φιγαλείας  λειτουργούν εξαθέσιο Δημοτικό 
Σχολείο καθώς Γυμνάσιο και Λύκειο, όπου φοιτούν μαθητές και από τα 
παρακείμενα, ακόμη πιο ορεινά, χωριά. Πρόκειται για παιδιά οικογενειών που 
ασχολούνται, κατά βάση, με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και που επιθυμούν τα 
παιδιά τους να αποκτήσουν ισότιμα τη γνώση που δικαιούνται και που η πολιτεία 
οφείλει να τους διασφαλίσει. Η άρτια λειτουργία των σχολείων συμβάλλει στην 
παραγωγή νέων ανθρώπων, καταρτισμένων, που θα μπορέσουν να στηρίξουν τον 



τόπο τους. Αποτελεί δε μεγάλη ανάγκη για το δήμο μας, ο οποίος φθίνει διαρκώς 
πληθυσμιακά, η στήριξη εκ μέρους της πολιτείας για την άρτια λειτουργία βασικών 
αγαθών, όπως αυτό της εκπαίδευσης. 

Για τους λόγους αυτούς θερμά παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά μας για 
επαναφορά του χαρακτηρισμού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της τοπικής κοινότητας Ν. Φιγαλείας (Δημοτικό, 
Γυμνάσιο και Λύκειο), καθώς πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον 
ορεινό όγκο του Δήμου Ζαχάρως. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει και η θετική 
εισήγηση του ΠΥΣΔΕ  Ν. Ηλείας.  

Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αίτημα του δήμου μας και με την 
πεποίθηση ότι χρέος όλων μας είναι να διαφυλάξουμε και να παρέχουμε ισότιμες 
ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τον τόπο που διαβιούν, αναμένουμε τη 
θετική απάντησή σας.  

 

Με εκτίμηση 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος 


