
          
 

Πξέβεδα 22-01-2016 
 

Σίηινο: «Μεηαθνξά Μαζεηώλ ρνιείσλ ζηό Μνπζείν Σερλώλ θαη Επηζηεκώλ»        

ΠΡΟ: Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Πξέβεδαο 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: Πξόο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΚΣΔΛ Πξέβεδαο, θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ 

Γήκνπ Πξέβεδαο, πξόο Δθεκεξίδεο θαη ΜΜΔ Πξέβεδαο 

 
Αμηόηηκε Κύξηε Δήκαξρε θαη θθ. Δεκνηηθνί ύκβνπινη, 
 

Οπσο είλαη γλσζηό ηα Μνπζεία είλαη ηξηζδηάζηαηεο εγθπθινπαίδεηεο. Υσξίο θόπν, ν επηζθέπηεο θεξδίδεη 

γλώζεηο ηέρλεο θαη ηζηνξίαο θαη παξάιιεια θαιιηεξγείηαη ην αηζζεηηθό θξηηήξην πνπ ηόζν έρεη αλάγθε ε 

Ειιάδα ηνπ Κίηο. Η θαη εμνρήλ ειηθία πνπ ρξεηάδεηαη απηή ηελ πξνζθνξά είλαη ε παηδηθή ζρνιηθή ειηθία. 

Γη απηό θαη ηα Μνπζεία όινπ ηνπ θόζκνπ βαζίδνληαη ζηήλ επηζθεςηκόηεηα ησλ ρνιείσλ, ε νπνία 

επηρνγεγείηαη ΚΑΙ ΔΝΘΑΡΡΤΝΔΣΑΙ από ηνπο Γήκνπο θαη ην ΚΡΑΣΟ. 
 

Κύξηε Δήκαξρε, 

Σν έηνο 2013 είραηε ηελ ηηκή λα εγθαηληάζεηε ην εκέηεξν «Μνπζείν Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ Ηπείξνπ» ζηά 

Φιάκπνπξα, ην νπνίν κεηά από δύν ρξόληα έρνπλ επηζθεθζεί πεξίπνπ 2000 άηνκα. Καηά γεληθή νκνινγία 

ησλ επηζθεπηώλ θαη ηδίσο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ έιζεη, είλαη ην πηό ελδηαθέξνλ Μνπζείν ζηήλ 

Ηπεηξν, καδί κε απηό ηνπ αείκλεζηνπ Παίινπ Βξέιε. Σα παηδηά αλαρσξνύλ θαηελζνπζηαζκέλα από ηελ 

πνηθηιία ησλ εθζεκάησλ πνπ δελ έρνπλ δεί πνηέ, αιιά θαη πνιιά εμ απηώλ δελ ππάξρνπλ ζηήλ Διιάδα!  
 

Η ίδξπζε θαη θαηαζθεπή απηνύ ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ κηά αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

γξάθνληνο, από ην πζηέξεκά ηνπ. ΔΕΝ επηρνξεγήζεθε θαη δελ ρξεκαηνδνηήζεθε από θαλέλαλ. Ούηε 

δήηεζε από θαλέλαλ. Ο ζθνπόο ηνπ δελ ήηαλ, νύηε είλαη θεξδνζθνπηθόο. Ηηαλ απιώο έλα όξακα πνπ 

δπζηπρώο άιινη ην «βιέπνπλ» θαη άιινη δελ ην «βιέπνπλ». 
 

Ο Δήκνο Πξέβεδαο έρεη 8+4= 12 πεξίπνπ Δεκνηηθά ρνιεία (ΓΔΝ ππνινγίδσ ηα Γπκλάζηα θαη ηα Λύθεηα 

Πξέβεδαο πνπ ΟΤΓΔΠΟΣΔ έθαλαλ επίζθεςε). Κάζε δεκνηηθό ζρνιείν έρεη 6 ηάμεηο άξα εηεζίσο έρνπκε 

6Υ12= 72 ηάμεηο (=72 ιεσθνξεία). Δάλ ππήξρε επηζθεςηκόηεηα 72 ηάμεσλ εηεζίσο, όρη κόλν ζα ππήξρε ε 

εζηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ ηδξπηή ηνπ, αιιά θαη ζα δηλόηαλ ε νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα θηηζζεί θαη ην 

ππόινηπν ηκήκα ηνπ ώζηε λα θηάζεη ηα 800 m
2
 πνπ είλαη ην αξρηθό ζρέδην. Γπζηπρώο, ε επηζθεςηκόηεηα όρη 

κόλν δελ είλαη 72 ιεσθνξεία εθ Πξεβέδεο εηεζίσο αιιά είλαη εηεζίσο ΔΤΟ έσο ΜΗΔΕΝ ιεσθνξεία!!! 

Καη απηό θαζόζνλ ην εηζηηήξην είλαη ην θηελόηεξν ζηήλ Ειιάδα ΔΤΟ Euro, όζν έλα ηζίπο!  
 

Δηο πείζκα ηνπ παξάδνμνπ απηνύ θαηλνκέλνπ, ε ιηγνζηή επηζθεςηκόηεηα ηνπ Μνπζείνπ πξνέξρεηαη από 

ρνιεία ησλ Ισαλλίλσλ, ηεο Φηιηππηάδαο, ηεο Πάξγαο, ηνπ Κνκκέλνπ Αξηαο θαη ...ηεο Απζηξίαο. 
 

Απηό είλαη απαξάδεθην!!! Δπεηδή ζηή δσή κνπ πνηέ δελ ζπλήζηδα λα εθιηπαξώ, έςαμα ην ζέκα λα δώ ηί 

ζπκβαίλεη. Καη ε απάληεζε ήξζε: Γηεπζπληήο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηεο Πξέβεδαο δήισζε όηη «ηο ειζιηήπιο 

δεν αποηελεί οικονομικό ππόβλημα, αλλά ηο κςπιόηεπο είναι η κάλςψη ηων εξόδων λεωθοπείος ηος 

ΚΤΕΛ, και ο Δήμορ έπαψε να ηο καλύπηει». Καη εξσηώ ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

ΚΣΔΛ. Πόζα είλαη ηα θαύζηκα πεηξειαίνπ ιεσθνξείνπ γηά 16+16=32 Km απόζηαζε; Δίλαη ην πνιύ 10 

Euro!!! Δξσηώ ινηπόλ: Απηά ηα παηδηά θαη εγγόληα καο πνπ είλαη ην Μέιινλ θαη ε Διπίδα ηεο Πξέβεδαο, δελ 

αμίδνπλ αλά 50 άηνκα 10 Euro γηά έμνδα κεηάβαζεο γηά λα δνύλ ην θαιύηεξν Μνπζείν ηεο Ηπείξνπ; Δίλαη 

ζεκαληηθόηεξε σο εθδήισζε ε Γηνξηή ηεο αξδέιαο θαη ηα Κνύινπκα;  
 

Γηά πξώηε θαη ηειεπηαία θνξά θάλσ έθθιεζε κέζα από ηα ΜΜΔ ζηό Γήκν Πξέβεδαο θαη ζηόλ αμηόηηκν 

Πξόεδξν ηνπ ΚΣΔΛ Πξέβεδαο, πνπ εθηειεί θνηλσληθό ζθνπό θαη δεπηεξεπόλησο πξνζβιέπεη ζην θέξδνο, λα 

ζπλεξγαζζνύλ θαη λα ΕΝΘΑΡΡΤΝΟΤΝ  εζηθά θαη νηθνλνκηθά ηα ρνιεία καο ζηήλ επηζθεςηκόηεηα 

απηή. Είλαη παηδηά καο θαη εγγόληα καο.  
 

Εάλ δελ ηα «δέζνπκε» ςπρνινγηθά θαη εγθπθινπαηδηθά κε ηελ παηξίδα ηνπο, ζα αλαρσξήζνπλ ζύληνκα 

γηά Αζήλα θαη ην εμσηεξηθό γηά πάληα. Σηο επηπηώζεηο ΘΑ ΣΙ ΓΔΙΣΔ θαη ζα ηηο ΤΠΟΣΔΙΣΔ, όηαλ 

θηάζεηε 80 εηώλ θαη ζα είζζε κόλνη θαη εγθαηεηιεκέλνη ζηήλ πόιε, όπσο ην βιέπσ θαζεκεξηλά ζηό ηαηξείν 

κνπ θαη ζιίβνκαη! 
 

Με αγάπε θαη θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Δξ. Υαξάιακπνο Γθνύβαο 

Γηεπζπληήο                                                                        


