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ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  

 

       Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
   

       Στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε το 

«Σχέδιο Αθηνά», διαπιστώσαµε κατά τη διάρκεια τής διαβούλευσης ότι υπάρχει για 

ακαδηµαϊκούς και οικονοµικούς λόγους ειληµµένη απόφαση της Ακαδηµαϊκής 

κοινότητας (Σύγκλητος, φοιτητές) και του Υπουργείου Παιδείας, για την κατάργηση του 

Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και τη µεταφορά του 

από τη Νάουσα στη Θεσσαλονίκη, την οποία απόφαση απορρίπτουµε και ζητάµε να 

ακυρωθεί ώστε να συνεχίσει η εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος.  

       Επικουρικά και επειδή αναγνωρίζουµε την ανάγκη εφαρµογής µεταρρυθµίσεων στον 

τοµέα της παιδείας, και επειδή η Νάουσα δικαιούται να έχει Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, 

θεωρούµε σήµερα επίκαιρο το πάγιο αίτηµα του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για 

την Ίδρυση Σχολής Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, µε έδρα τη Νάουσα.  

       Ειδικότερα, πρόκειται για ένα χρόνιο αίτηµα των Ναουσαίων, το οποίο συνδέεται µε 
την µακραίωνη ιστορία και τα σπουδαία αρχαιολογικά µνηµεία της περιοχής: Σχολή 

Αριστοτέλους, Μακεδονικοί τάφοι Ανθεµίων, Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας κλπ. και µπορεί 
να υλοποιηθεί για τους εξής βασικούς λόγους:     

     

1. Η ίδρυση Σχολής Αριστοτελικής Φιλοσοφίας στη Νάουσα, ταυτίζεται µε το 

εµβληµατικό αρχαιολογικό µνηµείο τού «Νυµφαίου της Μίεζας», το οποίο βρίσκεται 
δύο χιλιόµετρα από το κέντρο της πόλης. Η Σχολή Αριστοτέλους,  είναι ο ιστορικός 

τόπος στον οποίο ο µέγιστος των φιλοσόφων Αριστοτέλης δίδαξε το 342 π.Χ.  και για 

τέσσερα χρόνια τον έφηβο Μ. Αλέξανδρο, την κλασική ελληνική σκέψη, διαπλάθοντας 

το ήθος και τις αρετές του, πριν ηγηθεί της µεγάλης εκστρατείας των Ελλήνων στην 

Ανατολή, θέτοντας ουσιαστικά τα θεµέλια του ∆υτικού πολιτισµού. Πρόκειται λοιπόν 

για ένα µνηµείο παγκόσµιας ιστορικής σηµασίας. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί από το 

2007 το Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, ένα σύγχρονο κτήριο που είναι 
δωρεά στο ∆ήµο τού αείµνηστου Χρήστου Λαναρά και της οικογένειάς του (αξίας 

3.000.000 ευρώ). Περιλαµβάνει σύγχρονες υποδοµές συνεδρίων, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Οι επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 



ξεπερνούν ετησίως τους 25.000, ενώ όλο το χρόνο διοργανώνονται σηµαντικά διεθνή 

συνέδρια, επιστηµονικές ηµερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.    

 

2. Η Σχολή Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, µπορεί θεσµικά να υλοποιηθεί είτε: α) Με τη 

λειτουργία της στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, για µεταπτυχιακές σπουδές 

φοιτητών απ’ όλο τον κόσµο, β) Με τη δηµιουργία αντίστοιχου Τµήµατος στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα θέµατα όπως το ακριβές 

γνωστικό αντικείµενο, διοικητικά-οργανωτικά ζητήµατα,  µπορούν να επεξεργαστούν 

από το Υπουργείο και  την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, µε την συνδροµή και 
συµπαράσταση του ∆ήµου µας.  

 

3. Η στέγαση της Σχολής Αριστοτελικής Φιλοσοφίας µπορεί να γίνει στις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις του παλαιού διατηρητέου νηµατουργείου «Λόγγου-Τουρπάλη», 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου µας, στο οποίο από το 2004 και µέχρι σήµερα λειτουργεί το 

Τµήµα ∆ιοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που σύµφωνα µε το 

Σχέδιο «Αθηνά» µεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και το οποίο µπορεί να παραχωρηθεί 
κατά χρήση.  

 

4. Η λειτουργία µιας τέτοιας Σχολής, µε το παγκόσµιο κύρος και την ακτινοβολία του 

µέγιστου των φιλοσόφων Αριστοτέλη που δίδαξε σε αυτήν την περιοχή τον 

«µεγαλύτερο» µαθητή του τον Μεγαλέξανδρο, θα συµβάλλει στην προσέλκυση όχι 
µόνο φοιτητών για µεταπτυχιακές σπουδές από όλο τον κόσµο, αλλά και 
«Αριστοτελιστές» καθηγητές καταξιωµένους παγκόσµια.  

 

5. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια της χώρας µας, αναδεικνύεται η 

ιστορία, η αρχαία κλασική ελληνική σκέψη, τοµείς τους οποίους η Ελλάδα και το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού οφείλει από εδώ και πέρα να υποστηρίξει.    
 

6. Για την πόλη µας, η οποία µε µεγάλο αγώνα απέκτησε το 2004 το παραπάνω 

Πανεπιστηµιακό Τµήµα (∆ιοίκηση Τεχνολογίας), δικαιούται και αυτή, όπως πάρα 

πολλές επαρχιακές πόλεις έχουν Πανεπιστηµιακές Σχολές ή Τ.Ε.Ι. άρα και µεγάλο 

αριθµό φοιτητών (Γιάννενα, Σέρρες, Μεσολόγγι, Κοµοτηνή κλπ.) να έχει και αυτή το 

Πανεπιστήµιο της, που θα είναι µια πολύ σηµαντική ανάσα και θα ενισχύσει την 

κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα σε αυτήν τη 

δύσκολη συγκυρία µε τα µεγάλα προβλήµατα της αποβιοµηχάνισης και της ανεργίας.  

 

 

       Κύριε Υπουργέ,  
 

       Η Νάουσα ως η µοναδική Ηρωική Πόλη στη χώρα µας (αναγνωρίστηκε ως τέτοια µε 
Β.∆. του 1955, για το Ολοκαύτωµά της από τους Τούρκους το 1822), ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ και 
ΑΠΑΙΤΕΙ την ανάλογη υποστήριξη από την Ελληνική πολιτεία. Πολύ ορθά στο παρελθόν, 

αλλά και σήµερα, βλέπουµε να υποστηρίζεται µε ενίσχυση και άλλων τµηµάτων Τ.Ε.Ι. η 

έτερη µοναδική Ιερή πόλη το Μεσολόγγι, µε την οποία η έχουµε αδελφοποιηθεί. 
Εποµένως, για  αυτές τις δύο ιστορικές πόλεις θα πρέπει να συντρέχουν τα ίδια κριτήρια.   
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