
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 
 

Γ/ΝΗ: Πλ. Α. Παπανδρέου 5 

45221 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΣΗΛ.: 2651 3 61113 

Fax:   2651 3 61198 

e-mail: ds@ioannina.gr 

 

                                                                                 Ιωάννινα  7 Μαΐου 2015 
                                                                                                               Αρ.Πρωτ.:οικ.  

 
 
 
 

Προσ 
Τον Υπουργό και τον αν. Υπουργό  Πολιτιςμοφ, Παιδείασ  
και Θρηςκευμάτων  
κ. Αριςτείδη Μπαλτά και κ. Τάςο Κουράκη 
 
ΑΘΗΝΑ 
 
 
Αξιόηιμοι κ. Υπουπγοί, 

 
Σασ διαβιβάηουμε ψιφιςμα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ιωαννίνων ςχετικά με τθ 

δθμιουργία πρότυπου ςχολείου (Γυμνάςιο – Λφκειο) «Ζωςιμαία Σχολι Ιωαννίνων» και 
παρακαλοφμε, κερμά, να το εξετάςετε με τθν προςοχι που αρμόηει ςτθν ιςτορία και τθν 
παράδοςθ του τόπου μασ ςτα γράμματα. 
 

 
 

                                                                                                 Με εκτίμηςη 
 
 
 
                                                                                           Γεώργιοσ Παπαδιώτησ 
                                                                                   Πρόεδροσ Δημοτικοφ Συμβουλίου 
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ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩN 
 Γιάννθ Καραγιάννθ 
 Χριςτο Μαντά 
 Γιάννθ Στζφο 
 Κϊςτα Ταςοφλα 
 Μερόπθ Τηοφφθ 
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ΨΗΦΘΣΜΑ 

ΤΟΥ ΓΗΜΟΤΘΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΘΟΥ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ 

05-05-2015 

 

              Για ηη δημιουπγία Ππόηυπου ζχολείου (Γυμνάζιο – Λύκειο) 

                                    «Ζωζιμαία Σχολή Θωαννίνων » 

 

Tν Γεκνηηθό Σπκβνύιην Ιωαλλίλωλ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 5-5-2015, κε αθνξκή ηε 

ζπδήηεζε ζηε βνπιή ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα γεληθόηεξα 

ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγία πξόηππωλ θαη πεηξακαηηθώλ ζρνιείωλ, 

ζπδήηεζε γηα κηα αθόκα θνξά ην ζέκα θαη θαηέιεμε  ζηα παξαθάηω: 

 

 Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην Ιωαλλίλωλ έρεη εθθξαζκέλε ηζηνξηθά ζέζε γηα ηελ εζηθή 

ζεκαζία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξόηππνπ ζρνιείνπ 

(Γπκλάζην- Λύθεην) «Εωζηκαία Σρνιή Ιωαλλίλωλ», ε νπνία επαλαβεβαηώζεθε 

κάιηζηα ζε πξόζθαηε ζπλεδξίαζε, ζηηο 22 Απξηιίνπ 2015. 

 

 Σηεξίδνπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο ηε δεκηνπξγία 

πξόηππνπ ζρνιείνπ (Γπκλάζην- Λύθεην) «Εωζηκαία Σρνιή Ιωαλλίλωλ »  

απνζπλδένληάο ην από ην θηίξην όπνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ην Γεληθό Λύθεην 

Εωζηκαίαο θαη κε ζίγνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ.  

 

 Με έθπιεμε θαη δηθαηνινγεκέλε απνξία, πιεξνθνξεζήθακε όηη, κεηά από ηηο 

ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηξνπνινγίεο πνπ απνζύξζεθαλ, νύηε ζην λνκνζρέδην ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ θαηαηέζεθε θαη ζπδεηείηαη ζηε 

Βνπιή, πεξηιακβάλεηαη ε Εωζηκαία Σρνιή Ιωαλλίλωλ ζηα νξηδόκελα γηα 

ηζηνξηθνύο ιόγνπο πξόηππα ζρνιεία. 

 

 Γελ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ παιηλωδία ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ, όηαλ κάιηζηα από ηα πέληε ζρνιεία αλαθνηλώζεθαλ αξρηθά όηη 

«έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηε δηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, ε νπνία 

είλαη απόιπηα ζεβαζηή», ηειηθά ην κόλν ζρνιείν πνπ εμαηξέζεθε είλαη ε 

Εωζηκαία Σρνιή ηωλ Ιωαλλίλωλ, ην πην παιηό (έηνο ίδξπζεο 1833) θαη πην 

ηζηνξηθό από ηα πέληε ζρνιεία. 

 

 Εεηάκε από ηελ Κπβέξλεζε θαη ην αξκόδην Υπνπξγείν λα άξνπλ ηελ αδηθία θαη 

λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε Εωζηκαία Σρνιή ηωλ Ιωαλλίλωλ ζηα πξόηππα ζρνιεία. 

 

 Καινύκε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ηόπνπ καο ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην λα 

ζηεξίμνπλ κε όιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο ηε βνύιεζε ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο.  

 
 


