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Γιώργος Τζανηίκος  
 

Ανηιδράζεις για ηο… μη πρόησπο ζτολείο 
 
Η επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρότυπο σχολείο στα Γιάννενα σε οποιαδήποτε βαθμίδα, παρά 
μόνο το Γυμνάσιο Ζωσιμαίας που θα παραμείνει μόνο «πειραματικό» και όχι «πρότυπο», έχει 
ξεσηκώσει αντιδράσεις στα Γιάννενα 
 
 

Ο δήκαξρνο Θσκάο Μπέγθαο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγό Παηδείαο 
Αξηζηείδε Μπαιηά, επηζεκαίλεη ηελ έθπιεμή ηνπ γηα ην γεγνλόο, θαζώο, όπσο 
ηνλίδεη, ζεσξνύζε δεδνκέλν πσο ε Εσζηκαία ζρνιή (θαη ην γπκλάζην θαη ην ιύθεην) 
ζα είλαη ζηα πξόηππα, γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο, ζρνιεία, πνπ ζα είλαη θαη ηα κόλα ηα 
νπνία ζα δηαηεξεζνύλ σο ηέηνηα.  

«Δηιηθξηλά δελ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε  γηαηί ππήξμε απηή ε παιηλσδία από 
ηελ πιεπξά ζαο, όηαλ κάιηζηα από ηα πέληε ζρνιεία πνπ εζείο ν ίδηνο δειώζαηε όηη 
‘έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηε δηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, ε νπνία είλαη 
απόιπηα ζεβαζηή’, ηειηθά ην κόλν ζρνιείν πνπ εμαηξέζαηε ζηελ ηξνπνινγία είλαη ε 
Εσζηκαία ρνιή ησλ Ησαλλίλσλ» ηνλίδεη ν δήκαξρνο ζηελ επηζηνιή ηνπ.  

Ζ ζρεηηθή ηξνπνινγία θαηαηίζεηαη αύξην Παξαζθεπή ζηε Βνπιή σο απηνηειέο 
λνκνζρέδην θαη ν δήκνο Ησαλληηώλ δεηάεη από ηνλ θ. Μπαιηά λα ζπκπεξηιάβεη θαη 
ηε Εσζηκαία ζηα πξόηππα. Δπηθαιείηαη δε θαη ηελ απόθαζή ηνπ, από ηηο 22 
Απξηιίνπ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν δήηεζε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξόηππνπ 
ζρνιείνπ Εσζηκαίαο, όρη όκσο ζην θηίξην ηεο πιαηείαο Αξρηεπηζθόπνπ ππξίδσλα, 
αιιά ζην λέν θηίξην, ζηελ Αλαηνιή.  

Ο θ. Μπέγθαο επηζεκαίλεη θαη κεξηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ πξόηππσλ ζρνιείσλ. «Σν πξόηππν ζα απνηειεί ηειηθά ην κνληέιν ηνπ 
ζρνιείνπ, πνπ νθείινπκε όινη καο λα εξγαζηνύκε θαη λα ζέζνπκε σο πςειό ζηόρν 
λα είλαη ην κνληέιν πνπ ζα ηζρύζεη θαζνιηθά γηα όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο καο γηα 
όινπο ηνπο καζεηέο καο» αλαθέξεη ζρεηηθά θαη εθθξάδεη ηελ ειπίδα ηειηθά λα είλαη 
ε Εσζηκαία ζηελ ηειηθή πξόηαζε γηα ηα πξόηππα ζρνιεία.  

 «ΝΑ ΠΑΡΔΜΒΟΤΝ ΟΗ ΦΟΡΔΗ» 

Ζ Έλσζε Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ζηε δηθή ηεο αλαθνίλσζε θαιεί όινπο ηνπο 
θνξείο ηεο πόιεο λα παξέκβνπλ θαη λα δειώζνπλ δεκόζηα «εάλ ππνζηεξίδνπλ ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο δεκόζηαο παηδείαο, εάλ ππεξαζπίδνληαη ηελ καθξόρξνλε 
εθπαηδεπηηθή παξάδνζε ηεο πόιεο καο θαη εάλ ηηκνύλ ηελ κλήκε θαη ηελ πξνζθνξά 
ησλ εζληθώλ καο επεξγεηώλ». Με απηά ηα ζηνηρεία ζπλδέεη ε Έλσζε ηελ 
αλαγλώξηζε ή όρη ηεο Εσζηκαίαο σο πξνηύπνπ ζρνιείνπ. εκεησηένλ, όηη ε ζέζε 
ηεο Έλσζεο είλαη όηη θαηαιιειόηεξν σο θηίξην γηα ην πξόηππν Εσζηκαίαο, είλαη ην 
ιύθεην Εσζηκαίαο. Σέινο, ν πξώελ βνπιεπηήο ηεο ΝΓ ηαύξνο Καινγηάλλεο θάλεη 
ιόγν γηα «ηζνπέδσζε πνπ πξνσζεί ε αληζηόξεηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ 
Παηδείαο».  
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