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Από το πρακτικό της 10/7-7-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 144/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ψήφισμα για την κατάργηση μαθημάτων στο σχολείο
Σήμερα, 7-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 14828/3-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αλεξιάδου Ιωάννας, που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019
καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα
ένας
(41) μέλη, συμμετείχαν τα είκοσι εννιά
(29), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
21. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
1. Αλεξιάδου Ιωάννα
22. Ωραιόπουλος Λάζαρος
2. Απατσίδης Δημήτριος
23. Ζησάκος Χρήστος
3. Σαουλίδης Αντώνιος
24. Ακριτίδης Δημήτριος
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
25. Σαγινίδης Αναστάσιος
5. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
26. Βέλλης Χαράλαμπος
6. Ζιγκερίδης Δημήτριος
27. Σταματίου Χρήστος
7. Γκατζές Στέλιος
28. Λαθήρας Ιωάννης
8. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
29. Κυπραίου Μαρία
9. Καγιαμπίνη Ειρήνη
ΑΠΟΝΤΕΣ
10. Συμεωνίδης Απόστολος
1. Κυζιρίδης Θεόδωρος
11. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
2. Ασβεστά Σοφία
12. Τερζίδου Αλεξάνδρα
3. Βαρσάμης Νικόλαος
13. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Ζάχαρης Ηλίας
14. Ανδριανίδου Σοφία
5. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
15. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
6. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
16. Καλτσίκας Αθανάσιος
7. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
8. Ασβεστάς Βασίλειος
18. Παπάζογλου
(Πενλόγλου)
9. Καλλινικίδης Νικόλαος
Απόστολος
10. Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
19. Καδίκας Αθανάσιος
11. Μασλαρινός Δημήτριος
20. Ζαρίφης Ιωάννης
12. Πάππου Μιχαήλ
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης
Συμεών.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κα Αυγερινού Ειρήνη,
Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Κοινότητας Πεύκων κα Αμοιρίδου Κυριακή,
Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1348/2018 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαρρενάκη Ελισσάβετ.
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση (7) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 4ο
έκτακτο, 5ο έκτακτο, 6ο έκτακτο, 7ο έκτακτο, 6ο, 2ο, 3ο, 4ο, 1ο, 7ο, 8ο, 10ο, 11ο, 13ο,
15ο, 17ο, 20ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 5ο, 9ο, 12ο, 14ο, 16ο, 18ο, 19ο, 21ο, 22ο, 23ο,
24ο, 30ο και 31ο θέμα ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. κ.
Γεννίτσαρη Παρασκευή, η οποία προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης .
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ.
κ. Βαρσάμης Νικόλαος και αποχώρησε η Δ.Σ. κ. Τσουκαλά Αικατερίνη.
Μετά την ψηφοφορία του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Σταματίου Χρήστος & Σαουλίδης Αντώνιος.
Κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ.
Λαθήρας Ιωάννης και προσήλθε ο Δ.Σ. Σαουλίδης Αντώνιος.
Κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. κ.
Καγιαμπίνη Ειρήνη.
Μετά την ψηφοφορία του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ.
Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Μετά την ψηφοφορία του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ.
Ωραιόπουλος Λάζαρος.
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 6ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: Ψήφισμα
για την κατάργηση μαθημάτων στο σχολείο, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα σχέδια
ψηφίσματος που κατέθεσαν η Πόλη Αλλιώς και η Λαϊκή Συσπείρωση και κάλεσε τα
μέλη να προβούν σε ένα ομόφωνο ψήφισμα.
Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η Πόλη Αλλιώς με
κάποιες προσθήκες εκφράζει και τη Διοίκηση.
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Η Δ.Σ. κ. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ) δήλωσε ότι συμφωνεί με το σχέδιο που
κατέθεσε ο κ. Λαθήρας και τις προσθήκες της Διοίκησης.

Ο Δ.Σ. κ. Ωραιόπουλος Λάζαρος δήλωσε ότι η παράταξή του στηρίζει το σχέδιο που
κατέθεσε ο κ. Λαθήρας με τις προσθήκες της Διοίκησης.
Ο Δ.Σ. κος Βέλλης Χαράλαμπος δήλωσε ότι τη Λαϊκή Συσπείρωση το ψήφισμα που
κατέθεσε ο κ. Λαθήρας δεν τους εκφράζει και ψηφίζουν το δικό τους ψήφισμα

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα
μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) το σχέδια ψηφίσματος που κατέθεσανη Πόλη
Αλλιώς και η Λαϊκή Συσπείρωση 3) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Ψήφισμα για την κατάργηση μαθημάτων στο σχολείο.

Το δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολής – Συκεών μεταφέροντας τα αισθήματα τόσο
των εκπαιδευτικών των σχολείων του δήμου μας, όσο και αυτά των γονέων και
των μαθητών μας εκφράζει την πλήρη διαφωνία στην απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας να διαμορφώσει, με τα νέα ωρολόγια προγράμματα στο Γυμνάσιο και
στο Λύκειο, ένα σχολείο κι επομένως μια κοινωνία χωρίς την εκπαίδευση στην
τέχνη και στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, πράγμα που θεωρούμε
επικίνδυνο. Υποβαθμίζει και αποκλείει διδακτικά αντικείμενα, που κατά τη γνώμη
μας, προάγουν τη διαμόρφωση ελεύθερων, σκεπτόμενων και δημιουργικών
ανθρώπων.
Συγκεκριμένα:
Το μάθημα της Οικιακής οικονομίας περιλαμβάνει τόσα χρήσιμα γνωστικά
αντικείμενα για τη διαπαιδαγώγηση εφήβων όπως διατροφή, αγωγή υγείας,
διαπροσωπικές σχέσεις, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αγωγή απαραίτητα
για έναν υγιεινό και συνειδητό τρόπο ζωής.

3

Οι Κοινωνικές και Πολιτικές επιστήμες που μέχρι τώρα κατείχαν μια
σημαντική και ευδιάκριτη θέση και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, εξοβελίζονται
από το πρόγραμμα του, στερώντας τους μαθητές από τη δυνατότητα να
αποκτήσουν ουσιαστικές και θεμελιώδεις γνώσεις, ώστε να λειτουργήσουν ως
υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολίτες .
Όσο για τα μαθήματα της Καλλιτεχνικής Παιδείας "αποβάλλονται" εντελώς από το
Λύκειο και αυτό δείχνει την αντίληψη του Υπουργείου για την καλλιέργεια της
αισθητικής αγωγής των αυριανών πολιτών. Όχι μόνο δεν πρέπει να αποβληθούν αυτά τα
μαθήματα αλλά να υπάρχει και εξειδικευμένη θεατρική και μουσική αγωγή στα σχολεία.
Η περαιτέρω αύξηση των ωρών σε μαθήματα θετικών επιστημών δεν πρέπει να γίνει σε
καμία περίπτωση εις βάρος άλλων αναγκαίων και επιβεβλημένων μαθημάτων. Επιπλέον
κόβονται και τα μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού σχεδίου που είναι
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα(!)

Οι Φυσικές Επιστήμες, επίσης, υποβαθμίζονται στο Λύκειο αλλά και στο
Γυμνάσιο:
η μία ώρα Χημείας, για παράδειγμα, στη Δευτέρα και Τρίτη
γυμνασίου, καταδεικνύει την αντίληψη του Υπουργείου για την επαφή του
σύγχρονου ανθρώπου με τη γνώση και την επιστήμη.
Είμαστε αντίθετοι, επομένως, σε ένα σχολείο που εξυπηρετεί μόνο τη λογική των
δεξιοτήτων και περιορίζει στο ελάχιστο την ανάπτυξη της ολόπλευρης γνώσης
και κριτικής σκέψης. Θεωρούμε ότι με τα νέα ωρολόγια προγράμματα το σχολείο
θα συμβάλει όλο και λιγότερο στη διαμόρφωση πνευματικής και αισθητικής
καλλιέργειας του μαθητή.
Σχετίζεται προφανώς
με σχολείο που θέλουμε. Ένα σχολείο της άρτιας
υλικοτεχνικής υποδομής, γενναία επιχορηγούμενο από το κράτος. Δημόσιο,
δωρεάν για όλους, δημοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία και την πραγματική ζωή.
Ένα σχολείο που θα χωρά όλα τα μαθήματα, όλους τους εκπαιδευτικούς και όλα
τα παιδιά. Ένα σχολείο ελεύθερο και δημιουργικό που δεν θα περικόπτει διαρκώς
προσωπικό και ειδικότητες, που θα έχει ως κριτήριο και προτεραιότητα για την
αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων τις μορφωτικές ανάγκες των
μαθητών στο σύγχρονο κόσμο. Ένα σχολείο που θα συμβάλλει στην πνευματική,
αισθητική, πολιτιστική και πολιτική καλλιέργεια και την φαντασία των μαθητών.
Όλα τα μαθήματα, και αυτά που υποβαθμίζονται ή καταργούνται, θα έπρεπε να
αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν. Στη χώρα που γέννησε την τέχνη, τη
δημοκρατία, την επιστήμη είναι απαράδεκτο να «διώκονται» ως διδακτικά
αντικείμενα τα εικαστικά αλλά και οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες.

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Βέλλης Χαράλαμπος & Σταματίου Χρήστος οι οποίοι

ψήφισαν το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 144/2020
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος
Σαουλίδης Αντώνιος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Γκατζές Στέλιος
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Καγιαμπίνη Ειρήνη
Συμεωνίδης Απόστολος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Ανδριανίδου Σοφία
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Καλτσίκας Αθανάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος
Καδίκας Αθανάσιος
Ζαρίφης Ιωάννης
Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Ζησάκος Χρήστος
Ακριτίδης Δημήτριος
Σαγινίδης Αναστάσιος
Βέλλης Χαράλαμπος
Σταματίου Χρήστος
Λαθήρας Ιωάννης
Κυπραίου Μαρία
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