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ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

 

Το Υπ. Παιδείαρ επιμένει να αγνοεί ηην ιζηοπία ηηρ 
Ζωζιμαίαρ Σσολήρ 

Ούηε ζην Πνιπλνκνζρέδην πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ηελ πεξηιακβάλεη 
ζηα Πξόηππα 
ΑΘ. ΓΑΛΛΑΣ (Eθπξόζσπνο Έλσζεο Απνθνίησλ): Πνύ είλαη ηα 
Αγαζνεξγά θαη νη βνπιεπηέο; 

 

• Τι κι αν η Ζωζιμαία Σσολή Θωαννίνων ςπήπξε ηο απσαιόηεπο εν 

ενεπγεία ζσολείο ηηρ ελληνικήρ επικπάηειαρ, με μακπά ιζηοπία, 

εκπαιδεςηική παπάδοζη και πποζθοπά; Η νέα ηγεζία ηος Υποςπγείος 

Παιδείαρ επιμένει να αγνοεί αςηή ηην ππαγμαηικόηηηα, απνούμενη να 

ηην ενηάξει ζηα Ππόηςπα Σσολεία! 

 Μπνξεί λα απνζύξζεθε ε πξώηε ηξνπνινγία πνπ εμαηξνύζε ηε Εσζηκαία απ’ 

ηνλ ζρεηηθό θαηάινγν, όκσο θαη ζην ηειηθό Πνιπλνκνζρέδην πνπ θαηέζεζε ην 

Υπνπξγείν πξνο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ε ηζηνξηθή γεξαξά Σρνιή παξακέλεη 

εθηόο ηεο νκάδαο ησλ Πξνηύπσλ, ζηελ νπνία έρνπλ πεξηιεθζεί κόλν ηέζζεξα 



εθπαηδεπηήξηα!  

Ζ εμέιημε απηή θαηά κεγάιν κέξνο νθείιεηαη ζηελ απνπζία έσο ηώξα 

επαξθνύο αληίδξαζεο από πιεπξάο ησλ θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ηνλ 

ηόπν καο, κε εμαίξεζε θπζηθά ηελ Έλσζε Απνθνίησλ Εσζηκαίαο Σρνιήο πνπ 

δίλεη κεγάιν αγώλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

Έπσεηαι ςποβάθμιζη 

Τν λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο δελ ηέζεθε πνηέ ζε δηαβνύιεπζε θαη 

ζα ζπδεηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, ελώ αλακέλεηαη λα ςεθηζηεί 

ηελ εξρόκελε Παξαζθεπή απ’ ηελ Οινκέιεηα, αθνύ πξώηα πεξάζεη θαη από 

ηελ Γηαξθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ πνπ ζπλεδξηάδεη ηελ Πέκπηε. 

Κάπσο έηζη θαη εθηόο… ζπγθινληζηηθνύ απξνόπηνπ, ε Εσζηκαία Σρνιή 

ππνβαζκίδεηαη εθπαηδεπηηθά, θαζώο απ’ ην ζεκεξηλό Πξόηππν Πεηξακαηηθό 

ηεο Γπκλάζην ζα αθαηξεζεί ν πξώηνο ηίηινο, ελώ ην Λύθεηό ηεο ζα παξακείλεη 

έλα απιό γεληθό Λύθεην! 

«Φλιαπέρ» ανηιδπάζειρ 

Γηαηί δελ άιιαμε ε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο γηα ηελ Εσζηκαία θαηά 

ηηο εκέξεο πνπ κεζνιάβεζαλ από ηελ απόζπξζε ηεο επίκαρεο ηξνπνινγίαο 

σο ηελ θαηάζεζε ηνπ Πνιπλνκνζρεδίνπ; Ζ απάληεζε απιή: Οη αληηδξάζεηο 

γηα ηελ εμαίξεζή ηεο απ’ ηα Πξόηππα Σρνιεία ππήξμαλ ριηαξέο, άξα όρη ηθαλέο 

λα πηέζνπλ θαη λα πείζνπλ ηνλ Υπνπξγό λα ηνπνζεηεζεί δηαθνξεηηθά επί ηνπ 

ζέκαηνο! 

Δθηόο από ηηο επαλεηιεκκέλεο παξεκβάζεηο ηεο Έλσζεο Απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο Σρνιήο πξνο ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη πνιηηηθνύο εθπξνζώπνπο 

ηεο Ζπείξνπ γηα ην δήηεκα, ππήξμε θαη κία επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ Ησαλληηώλ 

Θσκά Μπέγθα πξνο ηνλ Αξηζηείδε Μπαιηά γηα ην ζέκα ηεο Εσζηκαίαο θη από 

θεη θαη πέξα ηίπνηε! 

Οι βοςλεςηέρ… απόνηερ! 

Μπνξεί ηα Γηάλλελα λα δηαζέηνπλ ηέζζεξηο θπβεξλεηηθνύο βνπιεπηέο, όκσο 

απηνί κάιινλ δελ… ζπγθηλήζεθαλ θαζόινπ γηα ηελ εμαίξεζε ηεο Εσζηκαίαο 

απ’ ηα Πξόηππα Σρνιεία. Ίζσο δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηελ ζεκαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο θαη γη’ απηό πξνηηκνύλ λα αζρνινύληαη κε άιια 

ζέκαηα πνπ ζεσξνύλ πην ζεκαληηθά, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ… 

επαλαθνξά ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο «Γσδώλε» ζε θξαηηθό έιεγρν! Ίζσο, 

πάιη, πίζσ από ηελ «εμαθάληζή» ηνπο λα θξύβεηαη άιιε ζθνπηκόηεηα! 

Ο Αθανάζιορ Δάλλαρ 

Κιεζείο απ’ ηνλ «Π.Λ.» λα ζρνιηάζεη ηελ εθ λένπ εμαίξεζε ηεο Εσζηκαίαο απ’ 

ηελ νκάδα ησλ Πξόηππσλ Σρνιείσλ ν εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο Σρνιήο Αζαλάζηνο Γάιιαο εμέθξαζε ηελ απνγνήηεπζή ηνπ ηόζν 



γηα ηελ παιηλσδία ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, όζν θαη γηα ηελ 

αδηαθνξία ηνπηθώλ θνξέσλ θαη εθπξνζώπσλ ηεο πεξηνρήο καο γηα ην δήηεκα. 

«Δίλαη ζιηβεξό ην γεγνλόο όηη απ’ όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο κόλν ν 

Γήκνο Ησαλληηώλ αληέδξαζε γηα ηελ Εσζηκαία θη απηόο ππό αίξεζε», 

αλαθέξεη ν θ. Γάιιαο θαη αλαξσηηέηαη: «Πνύ είλαη ηα Αγαζνεξγά Καηαζηήκαηα 

ηα νπνία απνηεινύλ ηνλ θαηά λόκν αξκόδην δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

Εσζηκαίαο θαη ζεκαηνθύιαθα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεο παξάδνζεο; Πνύ είλαη νη 

βνπιεπηέο καο, νη ζύιινγνη θαη νη ππόινηπνη θνξείο; Γηαηί δελ πήξαλ ζέζε 

δεκόζηα επί ηνπ ζέκαηνο; Αο αλαινγηζηνύλ όινη ηηο επζύλεο ηνπο». 

Καηαιήγνληαο, επηζεκαίλεη κε έκθαζε πσο «δελ είλαη δπλαηόλ ε Εσζηκαία 

Σρνιή λα παξέρεη επηά δηδαθηήξηά ηεο δσξεάλ ζην δεκόζην γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ θη απηό λα αδηαθνξεί θαη λα αγλνεί ηελ ηζηνξία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο 

παξάδνζε». 

Τέζζεπα ηα Ππόηςπα 

Μόλν ηέζζεξα Πξόηππα Σρνιεία απ’ ηα 60 ζήκεξα ζα δηαηεξεζνύλ κε ην 

ζρνιηθό έηνο 2015 – 16. Πξόθεηηαη γηα ην Βαξβάθεην Γπκλάζην θαη Λύθεην, ην 

Γπκλάζην – Λύθεην Ησληδείνπ Σρνιήο Πεηξαηά, ην Γπκλάζην θαη Λύθεην 

Δπαγγειηθήο Σρνιήο Σκύξλεο θαη απηό ηνλ Αλαβξύησλ. Δμαηξνύληαη ε 

Εσζηκαία θαη ην Εάλλεην. Τα ππόινηπα 56, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην 

Γπκλάζην ηεο Εσζηκαίαο, ζα είλαη κόλν Πεηξακαηηθά Σρνιεία. Ζ εηζαγσγή 

καζεηώλ ζ’ απηά ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θιήξσζε (!) θαη κόλν γηα ηελ 

εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε. 

 

 


