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ANAΦΟΡΑ 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017 

 

Προς: τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου  

  

Κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα σας διαβιβάζω επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων του Δήμου Λευκάδας αναφορικά με την ανάγκη ανάκλησης της 

απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για την υποβάθμιση του Γυμνασίου - Λυκειακών 

Τάξεων Βασιλικής και την ανάγκη διατήρησής τους στην ομάδα Θ’ όπως και την 

ανάγκη τοποθέτησης του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Καρυάς στην 

κατηγορία από Η’ – ΙΒ’. Επίσης, επισυνάπτεται έγγραφο του ΚΤΕΛ Λευκάδας.  

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι στις 8/12/2017 διέρρευσε στα ΜΜΕ η πρόταση του 

Υπουργείου Παιδείας προς την ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ ΔΟΕ και ΕΛΜΕ για την 

αναμοριοδότηση των σχολείων της χώρας, σύμφωνα με την οποία το Γυμνάσιο και οι 

Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής υποβαθμίζονται από την κατηγορία Θ’ στην κατηγορία 

Ζ’, ενώ το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις Καρυάς παραμένουν στην κατηγορία 

ΣΤ’. Η πρόταση αυτή συνεπάγεται για τα δύο σχολεία τα εξής προβλήματα: 

Πρώτον: Η αλλαγή κατηγορίας του Γυμνασίου και των Γενικών Λυκειακών Τάξεων 

Βασιλικής προς τα κάτω, από την κατηγορία Θ’ στην κατηγορία Ζ’ συνεπάγεται 

αυτομάτως ότι η λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων των Ομάδων 

Προσανατολισμού θα εγκρίνεται μόνο κατά παρέκκλιση από το ίδιο το Υπουργείο 

Παιδείας, γεγονός που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση ή και 

κατάργηση του ίδιου του σχολείου.  

Όπως προκύπτει μάλιστα από το έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων, στην ανάγκη ανάκλησης της απόφασης αυτής συμβάλλει και το γεγονός 

ότι το Σχολείο Βασιλικής βρίσκεται στο νοτιότερο Τμήμα του νησιού και είναι το πιο 

απομακρυσμένο σε σχέση με την πρωτεύουσά του. Σε αυτό φοιτούν μαθητές που 

κατοικούν στα 13 ορεινά χωριά και τους 2 οικισμούς της Νότιας Λευκάδας που 

βρίσκονται σε ακτίνα περίπου 20 χιλιομέτρων περιμετρικά της Βασιλικής. Επίσης, η 

πρόσβασή του σε αυτό γίνεται από δύσβατο δρόμο, με πολλές και επικίνδυνες 

στροφές, υψομετρικές διακυμάνσεις και συχνές κατολισθήσεις λόγω βροχής. 

 

 



Σημειώνεται επίσης ότι 8 από τα απομακρυσμένα χωριά της περιοχής δεν 

επικοινωνούν καθημερινά με την πόλη της Λευκάδας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα 

προβληματική τη μετακίνηση των μαθητών στην πρωτεύουσα του νομού 

προκειμένου να παρακολουθήσουν την κατεύθυνση επιλογής τους. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το έγγραφο του ΚΤΕΛ Λευκάδας, που σημειώνει ότι η 

χιλιομετρική απόσταση Βασιλική-Λευκάδα είναι 38 χιλιόμετρα και ο χρόνος 

εκτέλεσης του δρομολογίου 1 ώρα και 15 λεπτά. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι στα 

χωριά Αθάνι, Δράγανο, Κομηλιό, Μανάση, Νικολή, Άγιος Ηλίας, Σύβοτα, Εύγηρος 

δεν υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια με την πόλη της Λευκάδας. 

Δεύτερον: Αναφορικά με το Γυμνάσιο και τις Λυκειακές Τάξεις Καρυάς τονίζεται ότι 

αυτό δεν πρέπει να παραμείνει στην κατηγορία ΣΤ’, καθώς σε αυτήν την κατηγορία 

απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός 8 μαθητών για τη λειτουργία των τμημάτων, ενώ δεν 

λαμβάνεται υπόψη οι γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της 

ορεινής Λευκάδας. Τονίζεται ότι το σχολείο αυτό φιλοξενεί μαθητές από 13 χωριά 

της ορεινής Λευκάδας, ενώ αποτελεί βασικό παράγοντα εκπαίδευσης και 

πολιτιστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται επίσης ότι η οδική 

σύνδεση με την πόλη της Λευκάδας γίνεται μέσω μιας εξαιρετικά επικίνδυνης 

διαδρομής. Είναι αυτονόητο ότι η διατήρηση του σχολείου στην κατηγορία ΣΤ’ θα 

οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο οριστικό κλείσιμο του σχολείου και τον τοπικό 

πληθυσμό σε αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι η δυσκολία και ο χρόνος μετακίνησης παραμένουν στο ίδιο 

επίπεδο για τουλάχιστον 20 χρόνια, και δεν έχει υπάρξει καμία βελτίωση του οδικού 

δικτύου μέχρι και σήμερα. Αντίθετα, με τους σεισμούς του 2003 και 2015 η 

κατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου έχει επιδεινωθεί σημαντικά.  

Υπογραμμίζεται επίσης ότι οι αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, που 

γνωρίζουν επακριβώς τις ιδιαιτερότητες των δύο αυτών σχολείων, κατατάσσουν το 

σχολείο της Βασιλικής στη κατηγορία Θ’ και το σχολείο της Καρυάς στην κατηγορία 

Η’. Είναι αυτονόητο ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

από το Υπουργείο. Μάλιστα, η ΕΛΜΕ έχει τοποθετηθεί στην ίδια κατεύθυνση.    

Ως εκ τούτου, κρίνεται σημαντικό όπως ανακληθεί η πρόταση του ΥΠΠΕΘ για την 

υποβάθμιση του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής και το σχολείο να 

παραμείνει στην κατηγορία Θ’. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι σύμφωνα με τους 

πίνακες του Υπουργείου Παιδείας με τη μοριοδότηση των σχολείων, που έχουν 

δημοσιευτεί, το συγκεκριμένο σχολείο είναι το μόνο της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Λευκάδας που λαμβάνει λιγότερα μόρια (από 9 γίνονται 7). Επίσης, το 

Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις Καρυάς είναι αναγκαίο όπως τοποθετηθεί στην 

κατηγορία από Η’-ΙΒ’. 

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τις απόψεις σας και τις ενέργειές σας για την επίλυση 

του θέματος. 

Αθανάσιος Ι. Καββαδάς 

 

Βουλευτής Ν. Λευκάδας 


