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κ. Υπουργέ, 

 

Απευθυνόμαστε προς το πρόσωπό σας για να σας παρακαλέσουμε για μία ακόμη φορά να 

επανατοποθετηθείτε (εάν όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.  Ρωμύλος 

Χατζηγιάννογλου από εσάς προτάθηκε αρχικά η χρήση του κτιρίου) στο θέμα προσωρινής 

τοποθέτησης του Τμήματος Ψυχολογίας του ΔΠΘ κι όχι να εμμένετε τόσο εσείς, όσο και εκείνος 

στην χρήση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου.  

Συγκεκριμένα, σε δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας αναφέρονται τα εξής: «ήττα για όσους 

πίεζαν τον Δήμο Διδυμοτείχου να παραχωρηθεί το 3ο Δημοτικό Σχολείο», ενώ και ο κ. Δήμαρχος σε 

άλλες αναφορές του στα ΜΜΕ, από τη μέρα που κοινοποιήθηκε η Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ιωάννη Σάββα με ΑΔΑ:ΩΚ300Π1Υ, δηλώνει ότι θα υποβάλει ένσταση 

κατά της ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου που αφορά 

την παραχώρηση του σχολείου, κάνοντας προφανές με το ύφος που αναφέρεται στο θέμα, ότι το 

μόνο που περιμένει είναι η δική σας απόφαση, λέγοντας συγκεκριμένα: «Από δω και πέρα είτε θα 

προχωρήσουμε σε ένσταση είτε θα ξαναφέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ορθή 

διατύπωση ότι παραχωρείται  το 3ο Δημοτικό Σχολείο υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει νομοθετική 

ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την οποία θα γίνει μετεγκατάσταση του Σχολείου 

στα υπόλοιπα σχολεία της πόλης, ώστε να παραδώσουμε το κτίριο στο τμήμα Ψυχολογίας».  

Να σας ενημερώσουμε δε ,εάν σας ενδιαφέρει και το βρίσκετε άξιο λόγου, ότι η απόφαση 

77/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου για παραχώρηση του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου, δε στηρίζεται πουθενά νομικά και δεν πάρθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ο νόμος ορίζει. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, βάσει νόμου είναι άκυρη 

διότι δεν πάρθηκε ομόφωνα και διότι μια τέτοια απόφαση, χρειάζεται να στηρίζεται στην 

προαγωγή των τοπικών συμφερόντων…». 

Επειδή, εμείς οι γονείς των παιδιών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου και πολίτες 

αυτής της πόλης, μελετήσαμε, συζητήσαμε, προβληματιστήκαμε, για το ποια θα είναι τα τοπικά 

συμφέροντα του τόπου και δεν καταφέραμε να καταλήξουμε πουθενά, είτε λόγω άγνοιας, όπως 

θεωρούν ορισμένοι διοικούντες, είτε λόγω του ότι θεωρούν ότι δεν θέλουμε το «καλό του τόπου», 

παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε εντός του προβλεπόμενου από τον νόμο χρονικού 

διαστήματος τη μελέτη βιωσιμότητας της δημιουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας  στον τόπο μας, 

όπως απαραίτητα χρειάζεται να έχει σχεδιαστεί, καθώς και την μελέτη σκοπιμότητας της 

 Προς:- Υφυπουργό Γ’Βάθμιας Εκπαίδεσης (κ. Συρίγο) 

Κοιν.: - Υπουργό Παιδείας &  Θρησκευμάτων 
- Υφυπουργό Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης 
- Διεύθυνση Α’ Βάθμιας Έβρου (κα Βουρδόγλου) 
- Περιφερειάρχη Αν. Μακ. Θράκης 
- Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρύτανη ΔΠΘ 
- Αντιπρύτανη ΔΠΘ 
- Δήμαρχο Διδυμοτείχου 
- Εκπροσώπους Δημοτικών παρατάξεων Δήμου    
  Διδυμοτείχου 
- Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας 
- ΑΔΕΔΥ 
- Σύλλογο Νηπιαγωγών & Διδασκόντων Περ. Διδ/χου 
- ΜΜΕ 



δημιουργίας αυτής στο Διδυμότειχο, έτσι ώστε να αντιληφθούμε κι εμείς το μέγεθος του 

οικονομικού οφέλους για τον τόπο μας και το βάθος χρόνου αυτού. 

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να μας εξηγήσετε εγγράφως ποια είναι τα κίνητρα για τα 

οποία επιθυμείτε - με βάσει πάλι την σιγουριά με την οποία εκφράζεται ο Δήμαρχός μας- να 

διαλύσετε το 3ο Δημοτικό Σχολείο για την προσωρινή στέγαση του Τμήματος Ψυχολογίας και δεν 

αξιοποιείτε κάποιον άλλο χώρο.  

Παρακαλούμε να επανεξετάσετε το χώρο στέγασης του Τμήματος Ψυχολογίας, διότι 

υπάρχουν κι άλλα κτίρια, τα οποία προτάθηκαν αλλά ποτέ δεν εξετάστηκαν, και τα οποία δεν 

προτάθηκαν από τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου κατά τη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων που 

πραγματοποιήθηκαν με θεματολογία την στέγασή του.  

Εάν πράγματι επιθυμείτε να επέλθει ανάπτυξη στον τόπο μας, παρακαλούμε να φροντίσετε 

να επανεξετασθούν από τους αρμόδιους εγκαίρως και μέσα στη διάρκεια παράτασης που εσείς 

έχετε δώσει στη Δημοτική αρχή του Διδυμοτείχου, όλοι οι χώροι των σχολείων και των κτιρίων, τα 

περισσότερα από τα οποία χρειάζονται ανακατασκευή! Τότε αναφερόμαστε σε πραγματική 

ανάπτυξη κι όχι καταστρέφοντας ένα ήδη άριστα φτιαγμένο διδακτήριο Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, 

όπως το 3ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτός ο τρόπος δεν ονομάζεται ανάπτυξη και ελπίζουμε να το 

κατανοείτε και να το παραδεχτείτε, όπως οφείλετε από τη θέση στην οποία βρίσκεστε. 

Παρακαλούμε να γίνει διάλογος μεταξύ υμών και του Δημάρχου κ. Χατζηγιάννογλου, έτσι 

ώστε εκείνος να αξιοποιήσει την παράταση του ενός έτους που του δόθηκε από μέρους σας, και να 

μην προβεί στην διάλυση του 3ου Δημοτικού σχολείου, το οποίο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, 

εφόσον υπάρχουν κι άλλοι χώροι που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την προσωρινή στέγαση 

του Τμήματος Ψυχολογίας, αρκεί να γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες εργασίες και νομιμοποιήσεις. 

Ο κ. Χατζηγιάννογλου στην 1η επίσκεψή μας στο γραφείο του, αφότου μάθαμε ότι επιθυμούσε να 

χρησιμοποιήσει το σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά μας, μας υποσχέθηκε ότι: «….εάν σε 16 μήνες 

δεν είναι έτοιμος ο χώρος για την μόνιμη στέγαση της σχολής, θα παραχωρήσω το Δημαρχείο, που 

ως χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωρινή εγκατάσταση πανεπιστημιακού τμήματος». 

Ανέφερε ότι εκκρεμούσε μόνο η πυρασφάλεια και η άδεια και ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία 

διεκπεραίωσής τους. Επομένως, μέχρι την ημέρα λειτουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας, εφόσον 

του δώσατε παράταση (και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό), θα προλάβουν να διεκπεραιωθούν αυτές οι 

εκκρεμότητες και με τη βοήθειά σας, εφόσον θεωρείτε τόσο εσείς όσο κι ο κ. Χατζηγιάννογλου ότι 

πρόκειται για επείγον θέμα που αφορά την εξέλιξη του τόπου μας. 

Θεωρούμε κι ελπίζουμε να σας βρίσκει σύμφωνο η άποψή μας, ότι προτιμάται, βάσει 

λογικής, η μεταστέγαση ενηλίκων, από εκείνη των ανηλίκων. Όσον αφορά τους χώρους προσωρινής 

στέγασής τους, στο Διδυμότειχο υπάρχουν αμέτρητα κτίρια ανεκμετάλλευτα που δεν συντηρούνται 

και χάριν της ανάπτυξης του τόπου θα ήταν καλό να ανακατασκευαστούν. Επομένως, θα ήταν και 

μια καλή ευκαιρία να ανακατασκευαστούν κι όχι όπως αναφέραμε πιο πάνω να καταστραφούν ήδη 

υπάρχοντες λειτουργικοί χώροι. 

Στις 15.9.21, σ’ ένα δημοσίευμα-συνέντευξη, κάποιος πρώην Δήμαρχος του Διδυμοτείχου, ο 

κ. Παπατσαρούχας, ανέφερε ότι σε 2 χρόνια έτσι κι αλλιώς θα κλείσει κάποιο σχολείο, λόγω 

συρρίκνωσης του πληθυσμού. Εάν η βλέψη της Ελληνικής Κυβέρνησης βρίσκεται προς αυτό το 

στόχο για λόγους οικονομίας περιττών δαπανών, σαφώς και το σεβόμαστε εάν δεν υπάρχουν 

τρόποι ανάπτυξης του τόπου μας και αν θεωρείτε ότι αυτός ο τόπος χρειάζεται να απαξιωθεί και 

τελικά να «σβήσει»  η λειτουργικότητά του από τον χάρτη, εφόσον μάλιστα το επιτρέπουν και οι 

Διοικούντες την πόλη μας. Το μόνο που είμαστε σε θέση να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε με 

όλους τους έννομους τρόπους να περισώσουμε ό,τι κι όπως γνωρίζουμε.  

Αποτελεί πραγματικότητα ότι ο πληθυσμός του Β. Έβρου είναι γηραιός κι ότι με περιττές 

δαπάνες σε χώρους που λειτουργούν επιβαρυνόμαστε έμμεσα, όλοι οι πολίτες. Σ’ εκείνο που 

ενιστάμεθα είναι πρώτον ότι υπάρχουν λύσεις ανάπτυξης, οι οποίες ουδέποτε υλοποιήθηκαν με 

σύστημα και συνέπεια και δεύτερον ότι βρίσκουμε παράλογο το να μιλάμε για ανάπτυξη ενός 



τόπου, διαλύοντας  και καταργώντας δομές που είναι ήδη σε άριστη κατάσταση, αποφεύγοντας να 

«εργαστούμε» για να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε και να ανακατασκευάσουμε άλλες δομές, έτσι 

ώστε να τις αξιοποιήσουμε, είτε προσωρινά είτε μόνιμα για την χρήση πολιτισμικής, οικονομικής, 

παιδαγωγικής, είτε οποιασδήποτε ανάπτυξης είναι και θα είναι αναγκαίο για τον εκάστοτε τόπο. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την απορία μας για το πώς ο κ. Χατζηγιάννογλου 

αναφέρει δημοσίως ότι θα προβεί σε τέτοιου είδους πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, αιτούμενος να μοιραστούν τα παιδιά του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου 

στα υπόλοιπα σχολεία, ενώ καθημερινά κοινοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας Εγκύκλιοι προς 

όλα τα σχολεία και τα Νοσοκομεία της χώρας κι αφορούν τα μέτρα πρόληψης διασποράς του 

Covid-19. Καθημερινά όλοι οι πολίτες βομβαρδιζόμαστε επί τούτου, έτσι ώστε να συμβάλλουμε 

στην πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού και τελικά θα επιτρέψετε εσείς σε Τοπικούς 

Διοικούντες να συμβάλλουν στο ακριβώς αντίθετο, καταργώντας ένα σχολείο και τοποθετώντας 

περισσότερα παιδιά στο κάθε σχολείο του τόπου μας; 

Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε εγγράφως κι εγκαίρως στα παραπάνω αιτήματα κι 

ερωτήματά μας. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι τα παιδιά που αριθμεί φέτος το 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Διδυμοτείχου είναι 145, από τα οποία, μόνο 15 έρχονται από χωριά της περιφέρειας με υπεραστική 

συγκοινωνία. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν ανταποκριθείτε θετικά  στο αίτημα του Δήμου 

Διδυμοτείχου για την μεταστέγαση των μαθητών αυτού σε άλλα σχολεία και τελικά την κατάργησή 

του, θέλουμε να γνωρίζετε ότι θα ταλαιπωρηθούν 130 μαθητές και οι γονείς και κηδεμόνες αυτών. 

Εάν υπάρχει ίχνος αμφιβολίας επί τούτου από μέρους σας, παρακαλούμε όπως αιτηθείτε επίσημα 

από την Διεύθυνση του σχολείου μας να σας αποστείλει τη λίστα του συνολικού αριθμού των 

παιδιών που φοιτούν (εάν και χρειάζεται να υπάρχουν στα αρχεία του Υπουργείου Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και θεωρούμε ότι οφείλετε να το γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε κι εσείς και ο κ. 

Χατζηγιάννογλου και το τι προβλέπει ο νόμος για την παραχώρηση διδακτηρίων και για την 

δικαιοδοσία των Δημοτικών Συμβουλίων να προβούν σε τέτοιου είδους αποφάσεις, όπως αυτή που 

ακυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ). Επιπρόσθετα, εάν επιθυμείτε θα 

μπορούσατε να αιτηθείτε και την λίστα των διευθύνσεων των μαθητών, έτσι ώστε να διαπιστώσετε 

κι εσείς τον ακριβή αριθμό των παιδιών που μεταφέρονται με υπεραστική συγκοινωνία από τα 

γύρω χωριά. Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι ο αριθμός των υπογεγραμμένων υπεύθυνων 

δηλώσεων των γονέων που αντιτίθενται σε αυτή την αυθαίρετη απόφαση του Δημοτικού 

συμβουλίου με αριθμό 77/2021 είναι μεγάλος κι επίσης εάν επιθυμείτε μπορείτε να αιτηθείτε προς 

τον Σύλλογό μας να σας αποσταλούν αντίτυπα αυτών και να προβείτε σε καταμέτρησή τους. 

Επίσης, αν και η θέση μας ως Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, ορίζει την προάσπιση 

των συμφερόντων των παιδιών και των γονέων του σχολείου μας, παρ’ όλα αυτά δεν γίνεται να 

παραβλέψουμε και τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να διασφαλιστούν η γαλήνη και 

την ηρεμία τους, με στόχο να προσφέρουν το μέγιστο την δυνατοτήτων τους. Πρόκειται για τους 

ανθρώπους που μεταδίδουν γνώση, ηθικές αρχές, θετικό τρόπο σκέψης, ορθές συμπεριφορές, 

σωματική και συναισθηματική ασφάλεια στο χώρο όπου διαπαιδαγωγούνται  και συμβάλλουν στην 

ολιστική μόρφωση των παιδιών μας κι οφείλουμε να αναφερθούμε και να προασπίσουμε και τον 

δικό τους ρόλο προς χάριν σεβασμού, όπως θεωρούμε ότι κι εσείς οφείλετε να κάνετε εάν 

επιθυμείτε να το κάνουν κι εκείνοι προς εσάς, εφόσον αποτελείτε πρότυπο προς μίμηση για 

εκείνους εκ της θέσης στην οποία βρίσκεστε. 

Τελική επιβεβαίωση πως πρόκειται για εμμονή όλων όσοι εμπλέκονται στην διάλυση του 

σχολείου, αποτελεί και το γεγονός ότι στην τελευταία απόφαση περί καταργήσεως, ιδρύσεως και 

υποβιβασμών σχολείων με αριθμό 102255/Δ3 στις 20.8.21,αρ.φ.3896, δεν αναφέρεται πουθενά η 

κατάργηση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου .Εάν, λοιπόν, έπειτα από την ακύρωση της 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου για παραχώρηση του 3ου 

Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου, αποφασίσετε τόσο ξαφνικά εσείς να μεταφέρετε τους μαθητές 

σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία και κατ’ επέκταση να καταργήσετε αυτό, ενώ αφενός δεν 



συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη πρόσφατη Απόφασή σας, κι αφετέρου ενώ εσείς ο ίδιος 

δώσατε ένα έτος παράταση για εύρεση χώρου στέγασης της σχολής, τότε δικαιολογημένα όλοι 

εμείς δικαιούμαστε να ανησυχούμε με ιδέες υστεροβουλίας όχι ανάπτυξης, αλλά διάλυσης του 

τόπου μας. 

Θερμά στηρίζουμε την άποψη ότι δεν επιτρέπεται να αναπτυσσόμαστε όπως οι 

τριτοκοσμικές χώρες, κοιτάζοντας μόνο το «σήμερα» σε θέματα που αφορούν μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό. Επιθυμούμε η τοπική ανάπτυξη να επιτυγχάνεται χτίζοντας ή ανακατασκευάζοντας ή 

νομιμοποιώντας κτίρια και δομές κι όχι διαλύοντας άριστα λειτουργικές μονάδες, ειδικά όταν 

πρόκειται για μονάδες εκπαίδευσης. 

Παρακαλούμε να μας συγχωρείστε εάν αισθάνεστε ότι σας κατηγορούμε για κάτι άδικα κι 

αν το επιτρέπει ο χρόνος σας, θα ήταν τιμή μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση επιθυμείτε (Γραμματέας του Συλλόγου και πρόσωπο αναφοράς: Νταπιάπη Ουρανία-

6943665153) . Δεν βρίσκουμε  ποιος άλλος θα είχε τόση δύναμη να πιέσει τόσο πολύ έναν τοπικό 

ηγέτη και ποιος άλλος θα μπορούσε να πάρει την τελική απόφαση για κάτι τόσο σημαντικό για έναν 

τόπο, όπως αυτό το θέμα που αφορά ζητήματα παιδείας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και παρακαλούμε να μην 

επιτρέψετε να σπαταληθεί η παράταση που δώσατε για την επιλογή χώρου στέγαση του Τμήματος 

Ψυχολογίας σε έναν νέο κύκλο ενστάσεων κι ανταλλαγής επιστολών, δίχως κανένα αποτέλεσμα.  

Παρακαλούμε για την δική σας συμβολή τόσο στην βραχυπρόθεσμη, όσο και στην 

μακροπρόθεσμη εξέλιξη του τόπου μας, φροντίζοντας να προβαίνετε σε αποφάσεις, οι οποίες θα 

διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια τόσο του τόπου μας όσο και της Ελλάδας. 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-                                                                        -Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- 

                    ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                             ΝΤΑΠΙΑΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 


