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Κύριε .κ. Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ιωαννιτών 
 
Είναι γνωστό ότι στην προσπάθεια µας για την αναβίωση της Γεραράς Ζωσιµαίας Σχολής ο 

µόνος φορέας ο οποίος ετάχθη, δηµοσίως, στο πλευρό µας ήταν ο ∆ήµος Ιωαννιτών που, µε την 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ’ αριθµόν 166/2007 ετάχθη σχεδόν οµόφωνα (µειοψήφησε 
µόνον ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής) υπέρ του σκοπού µας  

Τον ∆εκέµβριο 2010 δηµοσιοποιήθηκε το Σχέδιο Νόµου για τα Πειραµατικά Πρότυπα Σχολεία 
και εκτιµήσαµε, τότε, ότι ικανοποιούσε – έστω και µερικώς – τον στόχο επαναφοράς στη δηµόσια 
εκπαίδευση σχολείων, όπως ήταν τα  Πρότυπα Σχολεία που καταργήθηκαν µε τον Ν. 1566/85.  

 ∆υστυχώς όµως στο τελικό Νοµοσχέδιο για τα Πειραµατικά Πρότυπα Σχολεία που 
κατατέθηκε στη Βουλή την 7η Απριλίου 2011, όχι µόνο δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις µας αλλά 
αλλοιώθηκε τόσο το πνεύµα όσο και η φιλοσοφία του  αρχικού Σχέδιο Νόµου για τα Πειραµατικά 
Πρότυπα Σχολεία. Βάσει των όσων προβλέπονται στο συγκεκριµένο Νοµοσχέδιο το Λύκειο της 
Ιστορικής Ζωσιµαίας Σχολής δεν αποστερείται µόνο του δικαιώµατος να λειτουργήσει σαν 
Πρότυπο Σχολείο αλλά, σύµφωνα µε τους συντάκτες του Νόµου, δεν έχει καν το δικαίωµα να 
λειτουργήσει σαν Πειραµατικό Σχολείο 

Εν όψει της συζήτησης στη Βουλή αποστείλαµε προς τους Βουλευτές του Νοµού Ιωαννίνων 
επιστολή µε την οποία τους ζητάµε υποβάλουν, κατά την συζήτηση του επίµαχου Νοµοσχεδίου, 
κοινή πρόταση για οριστική και ουσιαστική ικανοποίηση του αιτήµατος για επαναλειτουργία της 
Ζωσιµαίας Σχολής. Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε, για λεπτοµερέστερη ενηµέρωση επί του θέµατος, 
την επιστολή που απευθύναµε Βουλευτές του Νοµού Ιωαννίνων, στην οποία παρατίθεται όλο το 
ιστορικό του θέµατος, ο σχολιασµός του Νοµοσχεδίου, η τεκµηρίωση του αιτήµατος και η πρόταση 
µας περί του πρακτέου).  

Το αίτηµα για την επαναλειτουργία της Προτύπου Ζωσιµαίας Σχολής αποτελεί αίτηµα της 
κοινωνίας της πόλης µας και απαίτηση της για µια αναβαθµισµένη δηµόσια εκπαίδευση, επ’ ωφελεία 
της νεολαίας µας και των επόµενων γενεών.  

Επειδή µε τη µέχρι τώρα στάση του συνόλου των ∆ηµοτικών Παρατάξεων αποδείξατε 
έµπρακτα ότι ο ∆ήµος Ιωαννιτών δεν ανέχεται ούτε την κατάλυση  της εκπαιδευτικής παράδοσης 
της πόλης µας και της Ζωσιµαίας Σχολής, ούτε την προσβολή της µνήµης των Εθνικών Ευεργετών 
χάριν της ικανοποίησης των όποιων συµφερόντων ή επιδιώξεων  

 
σας ζητάµε 

 
♦ Να εκδώσετε ψήφισµα µε το οποίο να δηλώνετε, αφ΄ ενός µεν την αταλάντευτη βούληση 

σας για επαναλειτουργία της Γεραράς Ζωσιµαίας Σχολής (Γυµνάσιο και Λύκειο) ως 
∆ηµόσιου Πρότυπου Σχολείου, συνδεδεµένου αναπόσπαστα µε την 
εκπαιδευτική παράδοση της Σχολής και το Κληροδότηµα Νικολάου Ζωσιµά.    

♦ Να ζητάτε την προσθήκη στο Νοµοσχέδιο ενός επί πλέον Άρθρο µε το παρακάτω 
περιεχόµενο 

 
 



 
Άρθρο .....  - Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία 

1. Τα Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία (Γυµνάσια και Λύκεια), δηλαδή τα Σχολεία που 
λειτούργησαν στο παρελθόν ως Πρότυπα Σχολεία και συνδέονται άµεσα µε 
Κληροδοτήµατα, διαθήκες ή δωρεές µπορούν να λειτουργήσουν, µε βάση το 
καταστατικό ίδρυσης τους και όποιες προσθήκες είναι αναγκαίες, ως Πρότυπα Σχολεία 
παροχής παιδείας υψηλού επιπέδου, για ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
κάθε µαθητή και την επίτευξη του στόχου της αριστείας  

2. Τα εν λόγω Σχολεία εντάσσονται στο θεσµό των Προτύπων Σχολείων µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας. 

3. Η εισαγωγή των µαθητών στο Γυµνάσιο καιν στο Λύκειο των Προτύπων Σχολείων θα 
γίνεται µε εισαγωγικές εξετάσεις για την επιλογή µαθητών µε υψηλές επιδόσεις. 

4. Η σύνθεση του Επιστηµονικού Εποπτικού Συµβουλίου είναι επταµελής και συµµετέχουν 
σ’ αυτό τα πέντε  µέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 41 και επί πλέον ένας εκπρόσωπος 
του διαχειριστή του κάθε Κληροδοτήµατος, Ιδρύµατος κ.λ.π. και ένας εκπρόσωπος του 
Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου   

5. Η επιλογή του ∆ιευθυντού, του Υποδιευθυντού και των Καθηγητών θα γίνεται βάσει 
των όσων αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 48. 

6. Η αξιολόγηση τυ εκπαιδευτικού έργου των Προτύπων Σχολείων και του προσωπικού 
τους γίνεται  βάσει των όσων αναφέρονται στο Άρθρο 50       

♦ Να κοινοποιήσετε τις αποφάσεις σε όλα τα Πολιτικά Κόµµατα, στην Υπουργό Παιδείας, 
στους Βουλευτές του Ν. Ιωαννίνων και σε όλους του εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου και του Νοµού Ιωαννίνων. 

♦ Ο ∆ήµος Ιωαννιτών να ασκήσει την επιρροή του προς πάσα κατεύθυνση µε σκοπό την 
ικανοποίηση του δίκαιου αιτήµατός µας   

 
Επειδή επίκειται η ψήφιση του Νοµοσχεδίου για τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία σας 

παρακαλούµε να εισάγετε το θέµα για συζήτηση, ως επείγον, στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Είµαστε πάντοτε στη διάθεση σας για συνεργασία και για παροχή τυχόν συµπληρωµατικών 
πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

 

Με εκτίµηση 
 
 
 
 

Αθανάσιος ∆άλλας 
Υπεύθυνος για την  προώθηση         
του αιτήµατος επαναλειτουργίας  
της Προτύπου Ζωσιµαίας Σχολής 
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2. ∆άλλας Αθανάσιος, πρώην Πρόεδρος ∆.Σ. και υπεύθυνος για την προώθηση του αιτήµατος 

επαναλειτουργίας της Προτύπου Ζωσιµαίας Σχολής: ∆. Χαϊµαντά 8α, Μαρούσι 151 22 
     Τηλέφωνα: 210-612.66.75, 6973-347.474   e.mail: sakisdallas@otenet.gr  


