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Ηωάλληλα  15 Μαξηίνπ  2015 

Πξνο: ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Ηωαλλίλωλ 

          θ. Γεώξγην Παπαδηώηε 

Κνηλ.:  1. Γήκαξρν Ηωαλλίλωλ θ. Θωκά Μπέγθα 

           2. Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο Γήκνπ Ηωαλληηώλ  

 

Θέμα: Πρότσπα Στολεία – Γεραρά Ζωσιμαία Στολή 

Σρεηηθό: ε, από 24 Φεβξνπαξίνπ 2015, επηζηνιή ηνπ Αζαλαζίνπ Γάιια (Αξηζκόο Πξωη. 

Γεκαξρείνπ: 13102/1168/25-02-2015) 

 

θύξηε θ. Πξόεδξε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηωαλληηώλ 

 

Ζ Κπβέξλεζε αλαθνίλωζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ πξνγξακκαηηθώλ δειώζεωλ ηεο, 

ηελ θαηάξγεζε όιωλ ηωλ Πξνηύπωλ ζρνιείωλ αιιά, κεηά ηελ θαζνιηθή αληίδξαζε ηνπ 

Τύπνπ θαη ηεο πλεπκαηηθήο εγεζίαο ηνπ ηόπνπ, ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο ηξνπνπνηήζεθε 

κεξηθώο θαη απνθαζίζηεθε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε όιε ηε ρώξα κόλν 5 Πξόηππα 

Γπκλάζηα θαη Λύθεηα. Παξ’ όιν όηη ωο βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο εηέζεζαλ ε 

ηζηνξηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζύλδεζε ηνπ κε θάπνην Κιεξνδόηεκα, ε Εωζηκαία 

Σρνιή, ην αξραηόηεξν ζρνιείν ηεο Διιάδνο, ζπλδεδεκέλν κε ην ελεξγό θαη εύξωζην 

Κιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ Εωζηκά, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ κεηαμύ απηώλ ηωλ πέληε 

Πξνηύπωλ Σρνιείωλ.  

Ζ Εωζηκαία Σρνιή, ν «κνπζαίνο ιακπηήξ ηνπ Γέλνπο», δηέηξερε ηνλ θίλδπλν ηεο 

νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο από ηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνξία ηεο παηξίδαο καο, κηαο θαη 

θαλέλαο θνξέαο ηεο πόιεο καο (πνιηηηθόο, απηνδηνηθεηηθόο, ζξεζθεπηηθόο, πνιηηηζηηθόο, 

επηζηεκνληθόο ή επαγγεικαηηθόο) ή ζύιινγνο ή ζωκαηείν δελ ζεώξεζε ζθόπηκν λα 

αζρνιεζεί κε ην θιέγνλ δήηεκα. Πξν απηήο ηεο θαηαζηάζεωο, κία επάξηζκε νκάδα 

παιαηώλ καζεηώλ ηεο Εωζηκαίαο Σρνιήο, αλαινγηζηήθακε όηη ην ρξένο πξνο ηελ ηξνθό 

Σρνιή δελ εμνθιείηαη θαη δελ δηαγξάθεηαη πνηέ, θαη απνθαζίζακε λα δξάζνπκε 

ζπληνληζκέλα θαη πξνο πάζα θαηεύζπλζε κέρξηο επηηεύμεωο ηωλ, αδηαπξαγκάηεπηωλ, 

ζηόρωλ πνπ απνβιέπνπλ α) ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Εωζηκαίαο Σρνιήο ωο Πξνηύπνπ 

Σρνιείνπ θαη β) ζηελ ζύλδεζε ηεο Σρνιήο κε ην Κιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ Εωζηκά. 

Απνθαζίζακε ακέζωο ηε ζπγθξόηεζή καο ζε λόκηκν Σωκαηείν κε ηελ επωλπκία  

ΔΝΩΣΖ ΑΠΟΦΟΗΤΩΝ ΕΩΣΗΜΑΗΑΣ ΣΦΟΛΖΣ θαη, ζε πνιύ ιίγν ρξόλν, ήξζε θαη ε 

πξώηε – πνιύ ζεκαληηθή – επηηπρία. Μεηά από δηθή καο έγγξαθε παξέκβαζε,  ν 

Υπνπξγόο Παηδείαο θ. Αξηζηείδεο Μπαιληάο επείζζε λα αλαθαιέζεη ηελ πξνγελέζηεξε 

απόθαζή ηνπ θαη λα εληάμεη ηε Εωζηκαία Σρνιήο ζηα πέληε (5) Σρνιεία πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα.  

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, ζεωξνύκε όηη έρνπκε ππνρξέωζε λα αλαθνηλώζνπκε 

επίζεκα ζηελ Γεκνηηθή Αξρή ηε ζύζηαζε ηνπ Σωκαηείνπ ΔΝΩΣΖ ΑΠΟΦΟΗΤΩΝ 



ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΘΤΩΝ 
ΖΩΣΘΜΑΘΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ 
 

 2 

ΕΩΣΗΜΑΗΑΣ ΣΦΟΛΖΣ, κε πξνζωξηλό Πξόεδξν ηνλ ππνγξάθνληα Αζαλάζην Γάιια θαη, 

επηπξόζζεηα, λα ζαο γλωξίζνπκε ηα εμήο: 

1. γηα λα ηθαλνπνηεζεί θαη ην δεύηεξν θξηηήξην επηινγήο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ωο Πξόηππα Σρνιεία, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα 

ηελ άκεζε δηεπζέηεζε ηεο  εθθξεκόηεηαο πνπ αθνξά ζηε ζύλδεζε ηεο Σρνιήο κε 

ην Κιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ Εωζηκά. 

2. πηνζεηνύκε ζην ζύλνιό ηεο ηελ πξόηαζε πνπ ζαο ππνβιήζεθε κε ηελ, ελ ζέκαηη, 

ζρεηηθή επηζηνιή θαη δεηάκε λα ζεωξεί ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε ωο 

ππνβιεζείζα θαη εθ κέξνπο ηεο ΔΝΩΣΖΣ ΑΠΟΦΟΗΤΩΝ ΕΩΣΗΜΑΗΑΣ ΣΦΟΛΖΣ 

3. αληηπξνζωπεία ηνπ Σωκαηείνπ καο απνηεινύκελε από ηνπο θ.θ.: Κνπιίδα 

Κωλζηαληίλν, Δπηζεωξεηή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Πάλνπ Γεκήηξην, Ηαηξό, 

Παληνύια Μηράιε, Φηιόινγν θαη πξώελ Βνπιεπηή, Παπαζηαύξν Αλαζηάζην 

Αξρηηέθηνλα θαη πξώελ Γήκαξρν Ηωαλλίλωλ θαη Σηακόπνπιν Κωλζηαληίλν, 

Καζεγεηή Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ηωαλλίλωλ ζα παξαζηεί  ζηε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε γηα λα ππνζηεξίμεη – εάλ απαηηεζεί – ελώπηνλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνύιην, ην δίθαην ηνπ αηηήκαηόο καο.  

 

κε εθηίκεζε 

 

Γηα ηελ 

ΔΝΩΣΖ ΑΠΟΦΟΗΤΩΝ ΕΩΣΗΜΑΗΑΣ ΣΦΟΛΖΣ 

 

 

 

Αζαλάζηνο Γάιιαο 

Πξνζωξηλόο Πξόεδξνο 

  

 


