
 
 

Αθωώθηκε ο Λυκειάρχησ που ζςτειλε ςτο δικαςτήριο η Φωτεινή 
Γιαννοποφλου 

 
Τον διαπόμπευςαν, του ζκαναν πόλεμο και άφηςαν υπόνοιεσ για την ηθική του. 
Όταν ζχαςε τισ εκλογζσ, η Γιαννοποφλου άφηςε χωρίσ τα ςτοιχειώδη τα ςχολεία. 

Κόλαφοσ η ζκθεςη του προϊςταμζνου τησ Β/θμιασΕκπ/ςησ: «Μασ ξεγζλαςαν, 
όπωσ προςπάθηςαν να ξεγελάςουν και τη Δικαιοςφνη πλαςτογραφώντασ την 

απόφαςη του Δημοτικοφ Συμβουλίου». 
 
 
Μια ςυγκλονιςτικι ιςτορία με πρωταγωνιςτζσ τθν πρϊθν διμαρχο Ηεφυρίου 
Φωτεινι Γιαννοποφλου, μζλθ τθσ δθμοτικισ τθσ αρχισ και το λυκειάρχθ του ΓΕΛ 
Ηεφυρίου Ευριπίδθ Γιαννίκα, ζκρυβε το αντίγραφο υπομνιματοσ που ιρκε ςτα 
γραφεία τθσ ΔΥΤΙΚΘΣ ΟΧΘΘΣ, ςτισ αρχζσ του καλοκαιριοφ. Ζνα υπόμνθμα που 
ςτάκθκε θ αφορμι για να ξετυλιχκεί ο μίτοσ μιασ υπόκεςθσ άγνωςτθσ ςτο ευρφ 
κοινό του Ηεφυρίου, που ζςυρε ςτα δικαςτιρια, διαπόμπευςε και προκάλεςε βαριά 
βλάβθ ςτθν υγεία ενόσ λυκειάρχθ με κθτεία 20 χρόνων ςτο Ηεφφρι , μιασ υπόκεςθσ 
που εμφάνιηε ςκοτεινά ςθμεία  και που, παράλλθλα, αποκάλυπτε ζναν «περίεργο» 
ρόλο για τθν πρϊθν διμαρχο.  
 
Τθσ ΜζνθσΠιρπινιά 
 
Δυο μζρεσ πριν θ Φωτεινι Γιαννοποφλου παραδϊςει τον πρϊθν διμο Ηεφυρίου ςτθ 
νζα δθμοτικι αρχι που προζκυψε από τισ εκλογζσ του Οκτωβρίου του 2010 και 
ςτον καλλικρατικό διμο Φυλισ, μετά από επιςτολι του λυκειάρχθ, ςτθν οποία 
ηθτοφςε να επιςτραφοφν χριματα ςτθ Σχολικι Επιτροπι αν τυχόν κάποιοι τα είχαν 
πάρει παράνομα, το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφάςιηε να ςταλεί ο φάκελοσ τθσ 
Σχολικισ Επιτροπισ ςτον Ειςαγγελζα για διερεφνθςθ τυχόν ποινικά κολάςιμων 
πράξεων από όποιον αυτζσ και αν προζρχονται και ταυτόχρονα τθν παραπομπι του 
κζματοσ ςτο υπουργείο Παιδείασ για πεικαρχικζσ ευκφνεσ όςων εμπλζκονται.  
Τόςο θ κα Γιαννοποφλου, όςο και ο τότε πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου 
Απόςτολοσ Ηζρβασ - όπωσ φαίνεται από τα πρακτικά διαβεβαίωναν τουσ 
ςυμβοφλουσ τθσ αντιπολίτευςθσ πωσ κα αποςτελλόταν ςτον ειςαγγελζα «όλοσ ο 
φάκελοσ Σχολικι Επιτροπι» (μαηί και οι καταγγελίεσ του λυκειάρχθ Ηεφυρίου), 
καταφζρνοντασ ζτςι να υφαρπάξουν τθν ψιφο τουσ (με εξαίρεςθ τθ δθμοτικι 
ςφμβουλο Βιργινία Γιολδάςθ που ψιφιςε λευκό). Παρόλα αυτά, ςτο επίςθμο 
απόςπαςμα τθσ απόφαςθσ εμφανίηεται το δθμοτικό ςυμβοφλιο να αποφαςίηει 
μόνο τθν παραπομπι τθσ διαχείριςθσ των οικονομικϊν τθσ ςχολικισ επιτροπισ του 
Λυκείου Ηεφυρίου από τον Ευριπίδθ Γιαννίκα! Στθν πραγματικότθτα, δθλαδι, 
αλλοιϊκθκε θ ψιφοσ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων! 
 
Το Ιςτορικό  
 



Θ κόντρα τθσ τότε δθμάρχου με το λυκειάρχθ Ηεφυρίου ξεκίνθςε το 2007, όταν θ 
δθμοτικι αρχι κζλθςε να δθμιουργιςει ενιαίεσ δθμοτικζσ ςχολικζσ επιτροπζσ και 
να μεταφζρει χριματα των υπαρχουςϊν ςχολικϊν επιτροπϊν ςτο διμο. Όλα τα 
ςχολεία αρνικθκαν να το κάνουν, ςτο «μάτι» του κυκλϊνα, ωςτόςο μπικαν οι 
πρωτοςτάτεσ - μεταξφ αυτϊν ο λυκειάρχθσ Ηεφυρίου αλλά και ο δθμοτικόσ τθσ 
ςφμβουλοσ και πρόεδροσ τθσ ςχολικισ επιτροπισ ΓΕΛ Ηεφυρίου Βαςίλθσ Τςίγκασ, ο 
οποίοσ λίγο αργότερα απομακρφνκθκε από το δθμοτικό ςυμβοφλιο. 
Το 2008, ςτον απολογιςμό διαπιςτϊνονται λογιςτικζσ παραλείψεισ ςτα βιβλία τθσ 
ςχολικισ επιτροπισ, τα οποία οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτα χριματα που 
δόκθκαν για τθν εκδρομι των μακθτϊν. Παρά τισ εξθγιςεισ που ζδωςε, ο κ. 
Γιαννίκασ αναγκάηεται να πλθρϊςει από τθν τςζπθ του το ποςό των 3.094,12€ με 
τθν προχπόκεςθ να πλθρϊςουν και οι ίδιοι περίπου 5000€ για τιμολόγια, τα οποία 
ο ίδιοσ δεν αναγνωρίηει. Ο πραγματικόσ λόγοσ που ο κ. Γιαννίκασ δε κζλθςε να 
επεκτακεί, ιταν ότι, ωσ λυκειάρχθσ, ςυμφϊνθςε να δοκεί ποςό 4.800 ευρϊ για τθν 
εκδρομι των παιδιϊν τθσ Γϋ Λυκείου από το ταμείο τθσ ςχολικισ επιτροπισ (με τθν 
προφορικι ςφμφωνθ γνϊμθ του δθμοτικοφ Συμβουλίου), ενζργεια που 
απαγορεφεται και θ οποία κα μποροφςε να προκαλζςει τθν πεικαρχικι δίωξι του. 
Γνϊριηε, δθλαδι, ότι θ δθμοτικι αρχι μποροφςε ζτςι να τον «εκβιάςει». Τελικά, το 
δθμοτικό ςυμβοφλιο, μετά τισ εξθγιςεισ του λυκειάρχθ και τισ απαραίτθτεσ 
διορκϊςεισ, εγκρίνει ομόφωνα τον απολογιςμό. 
Τα δυο χρόνια που ακολουκοφν δεν είναι ανζφελα. Από το Νοζμβριο του 2010 ο κ. 
Γιαννίκασ με επιςτολζσ ηθτά υλικά για το ςχολείο χωρίσ όμωσ ανταπόκριςθ από το 
διμο. Περί τα τζλθ Δεκεμβρίου μακαίνει ότι δεν υπάρχουν χριματα ςτθ ςχολικι 
επιτροπι και με επιςτολι του ςτισ 28 Δεκεμβρίου 2010 ςτουσ δθμοτικοφσ 
ςυμβοφλουσ Κϊςτα Σπθροφνθ και Σωτιρθ Τςουκαλά, κάνει λόγο για αταςκαλίεσ, 
για «μαϊμοφ» τιμολόγια και ηθτά να μάκει ποφ πιγαν αυτά τα χριματα κακϊσ και 
80 χιλιάδεσ ευρϊ τθσ επιχοριγθςθσ που ζδωςε το υπουργείο εςωτερικϊν για τισ 
ανάγκεσ των ςχολείων.  

Ο ίδιοσ, ςε επιςτολι του προσ το διευκυντι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
Αργφρθ Αργυρίου, εξθγεί τουσ λόγουσ που υπζβαλε το υπόμνθμα: «1ον) από 
κακικον για τον τρόπο που διαχειρίςτθκαν τα χριματα, 2ον) από αγανάκτθςθ για 
τον τρόπο που με ανάγκαςαν να δϊςω τα χριματα ςτθ Σχολικι Επιτροπι, μθν 
αναγνωρίηοντασ για πρϊτθ φορά ταμειακζσ αποδείξεισ με μικροποςά, επειδι δεν 
γράφτθκαν αναλυτικά λεσ και ιμουν εγϊ ο λογιςτισ τουσ, γιατί αιςκάνκθκα οργι 
που για τα ίδια τιμολόγια είχαν δφο μζτρα και δφο ςτακμά, αναγκάηοντάσ με να τα 
πλθρϊςω παρόλο που αγόραςα πράγματα για το ςχολείο ενϊ αυτοί πιγαν τα 
τιμολόγια ςτθ Σχολικι Επιτροπι που αυτοί δθμιοφργθςαν και πιραν τα  5000 € 
παράνομα, γιατί διαπίςτωςα ότι δεν είχαν οφτε αρχζσ, οφτε αξίεσ καιδεν τιρθςαν τα 
όςα είχαμε ςυμφωνιςει, 3ον)προπαντόσ γιατί το ςχολείο είχε μείνει ςτο ζλεοσ 
τουΘεοφ από το Νοζμβριο του 2010. Τουσ ηθτοφςα με τα υπ’ αρικμ. Δ.Υ. 26-11-
2010 και Δ.Υ. 21-12-2010 απαραίτθτα υλικά για το ςχολείο και κυρίωσ υλικά 
κακαριότθτασ, αλλά δεν υπιρχε καμία ανταπόκριςθ, πικανόν λόγω ζλλειψθσ 
χρθμάτων. Γιατί παράτθςαν τα ςχολεία μζςα ςτθ βρϊμα και τθ δυςωδία 
διακινδυνεφοντασ τθν υγεία και τθ ηωι των μακθτών αποδεικνφοντασ ότι δεν τουσ 
ενδιζφερε ποτζ θ Παιδεία, αλλά μζςω των γνωριμιϊν χρθςιμοποιϊντασ τα ςχολεία 
απζβλεπαν μόνο ςτο να εκλεγοφν Διμαρχοι, αντιδιμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι 
κ.λ.π.  4ον) γιατί αναγκαηόμουν να πλθρϊνω με δικό μου οικονομικό κόςτοσ τισ 



ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ του ςχολείου για να μθν κλείςει και να μθν διακινδυνεφςει θ 
αςφάλεια και θ ηωι των μακθτϊν λόγω τθσ ζξαρςθσ του ιοφ Α (Η1Ν1) και άλλων 
λοιμωδϊν νοςθμάτων. Κατά τθ διάρκεια των Χριςτουγζννων θ κακαρίςτρια του 
ςχολείου αναγκάςτθκε να αγοράςει υλικά κακαριότθτασ με δικά τθσ χριματα, γιατί 
το ςχολείο μφριηε επικίνδυνα λόγω του ότι οι τουαλζτεσ είναι εςωτερικζσ και 5ον) 
γιατί υπιρχε ςαφισ εντολι του Προϊςταμζνου του 2ου Γραφείου, κ. Περιμζνθ 
Κυριάκου να μθ ςυναινζςω για τθ μεταφορά των 80.000 € από τον κωδικό των 
ςχολείων ςε άλλο κωδικό, κάτι το οποίο απαγορεφεται αυςτθρά από τθν κείμενθ 
νομοκεςία». 
 
Η απολογία… 
 
Μια μζρα μετά το υπόμνθμα Γιαννίκα, το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει, μετά τθ 
ςχετικι ειςιγθςθ προζδρου δθμοτικοφ ςυμβουλίου και δθμάρχου, να ςτείλει όλο 
το φάκελο τθσ ςχολικισ επιτροπισ ςτον ειςαγγελζα να διερευνθκεί θ υπόκεςθ και 
όποιοσ φταίει να πάει φυλακι. Στθν επίςθμθ απόφαςθ, ωςτόςο, αναγράφεται ότι 
παραπζμπεται μόνο ο λυκειάρχθσ!  
Θ εξζλιξθ για τθν παραπομπι  πικραίνει, ςφμφωνα με ςυνεργάτεσ του τον Ευριπίδθ 
Γιαννίκα, αλλά ταυτόχρονα τον ευχαριςτεί γιατί κα αποςταλεί, όπωσ πιςτεφει, προσ 
διερεφνθςθ  το όλο κζμα. Όταν διαπιςτϊνει ότι θ κλιςθ αφορά μόνο τον ίδιο και τα 
υπόλοιπα «κάβονται», κλονίηεται θ υγεία του και πακαίνει βαρφ εγκεφαλικό 
επειςόδιο. Ο κ. Γιαννίκασ φαίνεται να ζμακε όλθ τθν αλικεια λίγο πριν πάει ςτο 
δικαςτιριο το 2013. 
Παρόλα αυτά, ξεκινά να μαηεφει ςτοιχεία, ςτζλνει επιςτολζσ ενθμζρωςθσ ςτουσ 
ςυλλόγουσ γονζων και ςτουσ προϊςταμζνουσ του και ηθτά εξονυχιςτικό ζλεγχο ςε  
όλα. Σε μια από τισ επιςτολζσ (με αρικμ. πρωτ. 805/13-5-2013), προσ τα μζλθ και   
τον τότε πρόεδρο τθσ Ζνωςθσ Γονζων Ηεφυρίου Θανάςθ Σχίηα τονίηει: «ςτθν 
περίπτωςθ που διαπιςτϊςετε δικζσ μου ευκφνεσ κα ςασ παρακαλζςω κερμά να 
είςτε πάρα πολφ αυςτθροί απζναντί μου, να με διαγράψετε ωσ κακθγθτι που 
υπθρζτθςα ςτθν περιοχι είκοςι χρόνια και να ηθτιςετε τθν καταδίκθ μου». 
Στισ εξθγιςεισ, εξάλλου, που ζδωςε ενϊπιον του δικαςτι, αναφζρει μεταξφ άλλων: 
«Η κ. Γιαννοποφλου Φ. τόςο ςτο ιςτορικό τθσ όςο και ςτθν ζνορκθ κατάκεςι τθσ 
παραποίθςε πλιρωσ τθν αλικεια όπωσ εφκολα  αποδεικνφεται παρακάτω 
μεπραγματικά περιςτατικά(…)» ενϊ επικαλείται μαρτυρίεσ κακθγθτϊν που 
υπθρετοφςαν ςτο ςχολείο, «για το ότι ζδινα χριματα από τθν τςζπθ μου για τισ 
ανάγκεσ του ςχολείου» και επιςθμαίνει ότι «από το 2002 που ανζλαβα τθ 
Διεφκυνςθ του ςχολείου μζχρι και το 2008 με τθ χρθςτι διαχείριςθ των χρθμάτων 
από τθ ςχολ. επιτροπι το Λφκειο απογειϊκθκε».  
 
Το υπουργείο Παιδείασ, η επιςτολή του Κυριάκου Περιμζνη και η απόφαςη 
 
Μια μζρα πριν αφιςει τθν καρζκλα του δθμάρχου, θ Φωτεινι Γιαννοποφλου 
ςτζλνει προςωπικι επιςτολι ςτθν τότε υπουργό Παιδείασ Άννα Διαμαντοποφλου 
εναντίον του κ. Γιαννίκα. Το υπουργείο κεωρεί, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ, τισ 
αιτιάςεισ κατά του λυκειάρχθ ατεκμθρίωτεσ και αβάςιμεσ, και βάηει τθν υπόκεςθ 
ςτο αρχείο.  



Καταπζλτθσ, ωςτόςο, για τον τρόπο που λειτοφργθςαν τόςο θ κα Γιαννοποφλου, 
όςο και ο πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου Απόςτολοσ Ηζρβασ, ιταν θ ζκκεςθ 
του προϊςταμζνου τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ  τθν περίοδο 2008-2009-2010 Κυριάκου 

Περιμζνθ, ςφμφωνα με τθν οποία, από την πλήρη ζρευνα που διεξήγαγε, δεν 
προζκυπτε τίποτα ςε βάροσ του Ευριπίδθ Γιαννίκα, τουναντίον αποδεικνυόταν ότι 
πλιρωνε και δικά του χριματα για τθ λειτουργία του ςχολείου! Συνολικά, όπωσ 
ανζφερε ςτθν ζκκεςι του,«τα χριματα που πλιρωςε ο κ. Γιαννίκασ για να καλφψει 
τισ ανάγκεσ του ςχολείου, κατά τθν περίοδο που θ κ. Γιαννοποφλου ιταν διμαρχοσ 
και πρόεδροσ τθσ ΔΕΠ  ανζρχονται περίπου ςτισ 6000 € με τουσ πιο μετριοπακείσ 
υπολογιςμοφσ. Επιπλζον, όταν ανζλαβε το ςχολείο ςαν Δ/ντισ και υπιρχε άνοιγμα 
τθσ Πρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ με το Υπουργείο Παιδείασ πλιρωςε το ποςό των 
675€, χωρίσ να ζχει καμία ευκφνθ και υποχρζωςθ». 

Μεγαλφτερο χαςτοφκι, ωςτόςο, αποτζλεςαν οι δυο αποκαλφψεισ του κ. 
Περιμζνθ που περιλαμβάνονται, ςτθ ςυμπλθρωματικι του ζκκεςθ:  

Πρϊτον, ότι κ. Γιαννίκασ ουδζποτε αποδζχκθκε τα όςα του καταμαρτυροφν 
και του καταλόγιςαν κακϊσ και ότι τισ διορκϊςεισ ςτο βιβλίο εςόδων-εξόδων και 
ότι αναλαμβάνει τα τυχόν λάκθ που ζγιναν, «τα δζχκθκε κατόπιν δικισ μου 
προτροπισ(ς.ς. του κ. Περιμζνθ) για να κλείςει το κζμα, γιατί όπωσ με ζπειςε ο 
Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Ζζρβασ Απόςτολοσ, λογιςτισ το επάγγελμα, 
ζπρεπε να ακολουκιςουμε αυτι τθ διαδικαςία. Δυςτυχϊσ με ξεγζλαςε, όπωσ 
προςπάκθςε να ξεγελάςει και τθ Δικαιοςφνθ πλαςτογραφϊντασ τθν απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου». 

Δεφτερον, ότι παρουςία πολλϊν ανκρϊπων,«είχαμε ςυμφωνιςει με τθν κ. 
Γιαννοποφλου να δθμιουργιςουμε μία ανεξάρτθτθ επιτροπι από ανκρϊπουσ του 
Διμου και τθσ Υπθρεςίασ μου για να προβοφν ςτον ζλεγχο του απολογιςμοφ.  
Δυςτυχϊσ θ κ. Γιαννοποφλου ακζτθςε το λόγο τθσ και ανζκεςε τον ζλεγχο ςε μία 
πενταμελι επιτροπι με άτομα που ιταν υπεφκυνα βάςει νόμου για όςα είχαν 
ςυμβεί». 

Τελικά, ςτισ 15 Οκτωβρίου του 2013, μετά από μια τρίχρονθ, επίπονθ και 
επϊδυνθ διαδικαςία, το δικαςτιριο ακωϊνει τον Ευριπίδθ Γιαννίκα ενϊ οικογζνεια, 
φίλοι και ςυνεργάτεσ του τον υποδζχονται με πανθγυριςμοφσ. Ο ίδιοσ αιςκάνεται 
δικαιωμζνοσ αλλά θ διαπόμπευςθ του ωσ άνκρωπο και εκπαιδευτικό από τισ 
ενζργειεσ που του επεφφλαξαν θ Φωτεινι Γιαννοποφλου και ςυνεργάτεσ τθσ, κακϊσ 
και θ ανεπανόρκωτθ βλάβθ τθσ υγείασ του, ελάχιςτα μάλλον του ζχουν επιτρζψει 
να χαρεί αυτι τθ δικαίωςθ…  
 


