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ΘΕΜΑ: << Εορτασμός Αγ. Τρύφωνα ως Πολιούχου Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ  

ΠΑΛΛΗΝΗΣ>> 

 

 

Αξιότιμοι και Αξιότιμες κυρίες και κύριοι  

 

Για  την επίσημη πληροφόρησή σας και προς αποκατάσταση της αλήθειας, ως 

προς τον εκκλησιασμό των Σχολείων κατά την ημέρα εορτασμού του Πολιούχου 

Παλλήνης Αγ. Τρύφωνα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

α) Ο Δ/ντης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν.Αττικής κ.Στέφ.  Καπέλλας, με 

τον υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1438/25-1/2017 έγγραφό του προς το Δήμο Παλλήνης, έθεσε(για 

πρώτη φορά στα όσα χρόνια διευθύνει την παραπάνω Δ/νση), το ερώτημα εάν τα 

Σχολεία της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης θα λειτουργήσουν την 1- 2-2017,  

ημέρα εορτής του Αγίου Τρύφωνα. 

Χωρίς να του δοθεί γραπτή απάντηση, απέστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες 

του Δήμου Παλλήνης, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1782/30-1-2017 έγγραφό του, με το οποίο 

ενημέρωνε ότι την εν λόγω ημερομηνία τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, 

αγνοώντας την προφορική ενημέρωση που  είχε εν τω μεταξύ,  για την εθιμική αργία 

των σχολείων εκείνη την ημέρα. 

Την εν λόγω επιστολή κοινοποίησε και στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αν.Αττικής. 

 

β) Η Δ/ντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.Αττικής, κα.Βασ.Ξυθάλη, με το 

υπ αριθμ. πρωτ. Φ.135/2863/30-1-2017 έγγραφό της προς το Δήμο Παλλήνης, ζητούσε 

να ενημερωθεί εγγράφως «…εάν η 1
η
 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα εορτής του Αγίου 

Τρύφωνα, έχει ορισθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως ημέρα εορτασμού του 

Πολιούχου της πόλης…» 

Στο εν λόγω ερώτημα, δόθηκε έγγραφη απάντηση ότι η εορτή του Αγίου 

Τρύφωνα, ως Πολιούχου της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης, δεν έχει ορισθεί 

κατά Νόμο (με διάταγμα) ως επίσημη αργία, παρά μόνο κατά την εθιμική διαδικασία. 
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Στη συνέχεια η Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.Αττικής, με το υπ’ αρ. 

πρωτ. Φ.135/2936/30-1/2017 έγγραφό της, προς τις Δημόσιες και ιδιωτικές Σχολικές 

Μονάδες Π.Ε. Δήμου Παλλήνης, έδωσε εντολή για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων 

των Π. Δ/των 201/98 και 200/98. 

 

Ως εκ των άνω, καθίσταται σαφές, ότι για πρώτη φορά οι Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, όντας οι μόνες 

και αποκλειστικές αρμόδιες Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  

Θρησκευμάτων  για τη λήψη σχετικής  απόφασης, αποφάσισαν να εφαρμόσουν την 

κείμενη νομοθεσία,  κατά την τυπική  έννοια τον νόμου, καταργώντας τον καθιερωμένο 

επί δεκαετίες εκκλησιασμό των Σχολείων και την κατ έθιμο καθιερωμένη συμμετοχή 

των Σχολείων στην εορτή του Πολιούχου Παλλήνης Αγ. Τρύφωνα , την οποία  

γνώριζαν τόσο εξ ιδίας αντιλήψεως, όσο και από την κατά τ΄ ανωτέρω ενημέρωσή τους. 

 

Με εκτίμηση 

 

Αθανάσιος Ζούτσος 

Δημάρχος Παλλήνης 

 

 

Επισυνάπτονται τα (5) ως άνω αναφερόμενα έγγραφα 


