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Πξνο: ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο. Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ  

          θ. Νίθν Φίιε 

          Α. Παπαλδξένπ 37, Μαξνύζη 151 80 

 

Θέμα: Υποβολή ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ για ηην άμεζη λειηοςπγία ηος Πποηύπος 

Λςκείος ηηρ Ζωζιμαίαρ Σσολήρ 

Σσεηικά: α) ηο με απ.ππωη. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 160669/Δ6/12-10-2015 έγγπαθό μαρ 

  β) ηο με απ.ππωη. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 180693/Δ6/10-11-2015 έγγπαθό μαρ 

 

Τελ 12ε Μαΐνπ 2015 ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή ν Ν. 4327 (Φ.Δ.Κ. 50/14 Μαΐνπ 

2015) κε ηνλ νπνίν εγθξίζεθε ε επαλαιεηηνπξγία όισλ ησλ ηζηνξηθώλ 

Πξνηύπσλ Σρνιείσλ, κε μόνη εξαίπεζη αςηή ηος απσαιόηεπος ζσολείος 

ηηρ παηπίδαρ μαρ, ηος Λςκείος ηηρ Ζωζιμαίαρ Σσολήρ. Τνλίδνπκε ελ 

πξνθεηκέλσ όηη παξακέλεη, κέρξη ζήκεξα, αλαπάληεην ην εξώηεκα «γηα πνην 

ιόγν δελ εληάρζεθε ην Λύθεην ηεο Εσζηκαίαο από ηα Πξόηππα Σρνιεία;».   

Με ηα (α) θαη (β) ζρεηηθά έγγξαθα ζαο είρακε δεηήζεη λα ελεξγήζεηε έγθαηξα γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο πνπ έρεη δηαπξαρηεί ζε βάξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ησλ Ησαλλίλσλ θαη εηο βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο λενιαίαο 

ηεο πόιεο καο.  

Μέρξη ηώξα δελ πήξακε θακκία απάληεζε επί ηνπ ππνβιεζέληνο 

αηηήκαηνο, γεγνλόο ην νπνίν – ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιιεο ελέξγεηεο ηεο 

Δπηζεώξεζεο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ – καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη, ε 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, δελ πξνηίζεηαη λα ελαξκνληζηεί κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ 

Πξνηύπνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο. 

Καηόπηλ ηνύηνπ θαη επεηδή ην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνηύπνπ Λπθείνπ 

ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο θαζώο θαη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο αθνξνύλ πξσηίζησο ηελ θνηλσλία ησλ Ησαλλίλσλ, ζπληάμακε ην 

ζπλεκκέλν ΥΠΟΜΝΖΜΑ θαη θαιέζακε ηνπο ηνπηθνύο παξάγνληεο λα 

ζπκπαξαηαρζνύλ καδί καο θαη λα δειώζνπλ – δηα ηεο ππνγξαθήο ηνπο - όηη 

ππνζηεξίδνπλ ην αίηεκα καο γηα  άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνηύπνπ Λπθείνπ ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο. 

Παξ’ όιν όηη ζπλερίδεηαη ε ζπγθέληξσζε ππνγξαθώλ, ε κέρξη ηώξα 

αληαπόθξηζε ήηαλ θαζνιηθή θαη ην ζρεηηθό ΥΠΟΜΝΖΜΑ ππνζηεξίρζεθε θαη 

ππνγξάθηεθε, κέζα ζε ειάρηζην ρξόλν από: 
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 ηνλ Μεηξνπνιίηε Ησαλλίλσλ θαη Πξόεδξν ησλ Αγαζνεξγώλ Καηαζηεκάησλ 

Ησαλλίλσλ 

 ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ 

 Όινπο, αλεμαηξέησο, ηνπο Γεκάξρνπο ηνπ Ννκνύ Ησαλλίλσλ θαη δύν (2) 

Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο (Μείδσλ αληηπνιίηεπζε) ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ 

 ηνπο πέληε (5), από ηνπο έμε (6), πξώελ Γεκάξρνπο Ησαλλίλσλ 

 ηξεηο (3) βνπιεπηέο θαη πξώελ βνπιεπηέο ηνπ Ννκνύ Ησαλλίλσλ  

 ηελ Παλεπεηξσηηθή Σπλνκνζπνλδία Διιάδνο θαη ηξία (3) αθόκε Σσκαηεία 

ησλ Ζπεηξσηώλ ηεο δηαζπνξάο 

 ην ζύλνιν, ζρεδόλ, ησλ επαγγεικαηηθώλ, επηζηεκνληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 

Σπιιόγσλ θαη Σσκαηείσλ ηεο πόιεσο ησλ Ησαλλίλσλ 

 ην ζύλνιν ησλ Σπιιόγσλ Απνθνίησλ θαη ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ ησλ ηζηνξηθώλ Πξνηύπσλ Σρνιείσλ ηεο ρώξαο 

 νγδόληα ηξεηο (83) πξνζσπηθόηεηεο ηνπ αθαδεκατθνύ, επηζηεκνληθνύ, 

θαιιηηερληθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ. 

 

θύξηε Υπνπξγέ 

 

ζαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ην πξναλαθεξζέλ ΥΠΟΜΝΖΜΑ, κε ηελ αλαγθαία 

δηεπθξίληζε όηη ηα θείκελα κε ηηο πξσηόηππεο ππνγξαθέο βξίζθνληαη ζην αξρείν ηνπ 

Σσκαηείνπ καο θαη αληίγξαθα ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα ηεζνύλ ζηελ δηάζεζή καο κε 

ηελ πξώηε δήηεζε.  

 Από ηελ απιή αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ όζσλ έρνπλ ππνγξάςεη, κέρξη ηώξα, ην 

ΥΠΟΜΝΖΜΑ, πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ηο αίηημα για άμεζη λειηοςπγία ηος 

Πποηύπος Λςκείος ηηρ Ζωζιμαίαρ Σσολήρ αποηελεί καθολικό αίηημα και 

απαίηηζη ηων θοπέων και ηων πολιηών ηων Θωαννίνων. Πέξαλ ηνύηνπ 

επηζπκνύκε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε όηη ε θνηλή γλώκε ησλ Ησαλλίλσλ αδπλαηεί λα 

θαηαλνήζεη ηνπο ιόγνπο πνπ επέβαιαλ απηή ηελ άληζε θαη άδηθε ζπκπεξηθνξά ηεο 

πνιηηείαο εηο βάξνο ηεο λενιαίαο ηεο πόιεο καο δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη: 

 θαλέλαο θνξέαο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ – εθπαηδεπηηθόο ή κε – δελ έρεη 

δηαηππώζεη δεκόζηα πξόηαζε ή αίηεκα ππέξ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Εσζηκαίαο 

Σρνιήο σο Λπθείνπ Γεληθήο Καηεύζπλζεο θαη όρη σο Πξνηύπνπ Σρνιείνπ. 

 Γελ πθίζηαην θαλέλαο νπζηαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο ή δηαδηθαζηηθόο ιόγνο γηα 

ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ηζηνξηθνύ Λπθείνπ ηεο πόιεο καο από ηα Πξόηππα 

Σρνιεία 

 βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ είρε ζέζεη ε ίδηα ε Κπβέξλεζε ην Λύθεην ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο ηθαλνπνηνύζε ζην έπαθξν όιεο ηηο απαηηήζεηο ζε ηέηνην 

βαζκό ώζηε, ζε πεξίπησζε επηινγήο δη’ αμηνινγήζεσο, λα επηιεγεί πξώην 

κεηαμύ ησλ άιισλ ηζηνξηθώλ ζρνιείσλ.     
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο παξαθαινύκε λα ελεξγήζεηε άκεζα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θαζνιηθνύ αηηήκαηνο ηεο θνηλσλίαο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ζύκθσλα κε 

ηα όζα λαθέξνληαη ζηα (α) θαη (β) ζρεηηθά έγξαθα.  

Δλ αλακνλή ησλ δηθώλ ζαο ελεξγεηώλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη είκαζηε πάληνηε ζηε 

δηάζεζε ζαο γηα ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ. 

   

  

 

                                              κε εθηίκεζε                                                   

 

 

 

               Αζαλάζηνο Γάιιαο                                Μηραήι Παληνύιαο 

                  Πξόεδξνο Γ.Σ.                                  Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σηοισεία επικοινωνίαρ 

 

1. Αθανάζιορ Δάλλαρ, Ππόεδπορ Δ.Σ  

Τειέθσλα.: 6973-347.474 & 210- 612.66.75     e-mail: sakisdallas@otemet.gr 

2. Πανηούλαρ Μισαήλ, Γενικόρ Γπαμμαηέαρ:  

Τειέθσλα.: 6979-800.368 & 26510-41.360      e-mail: pantoulasm@gmail.com 
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