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Πέμπηη, 30 Απριλίοσ 2015 

Δλώ ην ζ/λ ηνπ Τπ. Παηδείαο εηζάγεηαη αύξην ζηε Βνπιή γηα ζπδήηεζε… 

«Αναβραζμός» για ηην… έκπηωζη ηης 
Εωζιμαίας απ’ ηα Πρόησπα Στολεία! 

Τροπολογία καηέθεζε τθες η Νη. Μπακογιάννη • Ψήθιζμα ηοσ Γημοη. 
Σσμβοσλίοσ Ηωαννίνων και δημόζια παρέμβαζη ηης Δ.Ζ.Μ. 

 

Απαμίσζε κηαο νιόθιεξεο θνηλσλίαο, απηήο ησλ Ησαλλίλσλ θαη • θπζηθά ησλ 

ζεζκηθώλ θνξέσλ ηεο πνπ έρνπλ εθθξάζεη ζπγθεθξηκέλε άπνςε επί ηνπ 

ζέκαηνο, απνηειεί ε εμαίξεζε από πιεπξάο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο απ’ ηνλ θαηάινγν ησλ πξόηππσλ ρνιείσλ. Παξόια απηά, 

ηα «αληαλαθιαζηηθά» ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ δελ ππήξμαλ αξθεηά γξήγνξα, 

όζνλ αθνξά ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα εθδειώζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέςνπλ ηελ εμέιημε απηή, κέζσ ηεο νπνίαο παξαγλσξίδεηαη ε ζπνπδαία 

ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη ε κεγάιε εθπαηδεπηηθή πξνζθνξά ηεο Εσζηκαίαο από ην 

1833 πνπ ηδξύζεθε θαη κέρξη ηηο κέξεο καο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 



αξγνπνξίαο ζα θαλνύλ ηηο ακέζσο επόκελεο εκέξεο, αλ δελ αιιάμεη θάηη 

γξήγνξα! 

Υζεο, πάλησο, ηξνπνινγία ζην Ννκνζρέδην θαηέζεζε αλαθνξηθά κε ηε 

Εσζηκαία ε Νηόξα Μπαθνγηάλλε, ελώ ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ησαλλίλσλ 

εμέδσζε ςήθηζκα δεηώληαο λα επαλεληαρζεί ην Γπκλάζην ηεο Εσζηκαίαο ζηα 

Πξόηππα. Γεκόζηα παξέκβαζε έθαλε ρζεο θαη ε Δηαηξεία Ζπεηξσηηθώλ 

Μειεηώλ, θάλνληαο ιόγν γηα δπζεξκήλεπηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη 

δεηώληαο ηελ αλάθιεζή ηεο!  

Παξάιιεια, κε παξεκβάζεηο ηνπο παλεπηζηεκηαθνί, παιηνί θαζεγεηέο ηεο 

Εσζηκαίαο θαη απόθνηηνί ηεο δεηνύλ λα αλαζεσξήζεη άπνςε ν Τπνπξγόο. 

 

 

 

 

 

 

 

Αύριο ζηη Βοσλή 

 

Αύξην ην επίκαρν Ννκνζρέδην ηνπ λένπ Τπνπξγνύ Παηδείαο Αξηζηείδε Μπαιηά 

εηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο θαη νδεύεη νινηαρώο γηα 

ςήθηζε. Ζ Εσζηκαία ρνιή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα Πξόηππα ρνιεία πνπ γηα 

ηελ ρξνληά 2015 – 16 ζα είλαη κόιηο ηέζζεξα ζ’ όιε ηε ρώξα.  

Κη απηό παξά ηελ δέζκεπζε ηνπ Τπνπξγνύ πξηλ ελάκηζε πεξίπνπ κήλα όηη ε 

ηζηνξηθή ρνιή ησλ Ησαλλίλσλ ζα παξακείλεη πξόηππε, «γηα ηζηνξηθνύο 

ιόγνπο»! Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζεκεξηλό Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην 

Εσζηκαίαο ζα κείλεη κόλν σο Πεηξακαηηθό. 

 

Δκκωθανηική… αποσζία 

 

Όιεο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο θαη κέρξη ρζεο, ε απνπζία ησλ Γηαλλησηώλ 

θπβεξλεηηθώλ βνπιεπηώλ γηα ην ζέκα ππήξμε… εθθσθαληηθή (παξά ηα 

επαλεηιεκκέλα δεκνζηεύκαηα ηνπ «Π.Λ.») θη απηό δελ πέξαζε απαξαηήξεην 

από ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη εθπξνζώπνπο ηεο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πνπ 

θάλνπλ ιόγν αθόκα θαη γηα παξέκβαζε θάπνηνπ εμ απηώλ, πξνθεηκέλνπ ε 

Εσζηκαία λα κείλεη εθηόο Πξνηύπσλ ρνιείσλ! 

 

Τροπολογία Νη. Μπακογιάννη 

 

Κη ελώ νη ηνπηθνί βνπιεπηέο… αγξόλ εγόξαδαλ, ε πξώελ Τπνπξγόο θαη 



βνπιεπηήο ηεο Α’ Αζελώλ Νηόξα Μπαθνγηάλλε θαηέζεζε ηξνπνινγία ρζεο, κε 

ηελ νπνία δεηά λα πεξηιεθζεί ε Εσζηκαία ζηα Πξόηππα! Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε θ. Μπαθνγηάλλε, «ε Εσζηκαία ρνιή θαιύπηεη ζε 

απόιπην βαζκό ηα θξηηήξηα πνπ ζέζπηζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο (γηα ηα 

Πξόηππα ρνιεία), θαζ’ όζνλ απνηειεί ην αξραηόηεξν ελ ιεηηνπξγία ζρνιείν 

ηεο επηθξάηεηαο θαη ζπλδέεηαη κε ην ελεξγό θιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά»! 

 

Ψήθιζμα Γημ. Σσμβοσλίοσ 

 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ησαλλίλσλ θαηά ηελ πξνρζεζηλή 

έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηνπ απνθάζηζε λα εθδώζεη ςήθηζκα, δεηώληαο, ηελ 

ύζηαηε ζηηγκή, λα επαλέιζεη ε Εσζηκαία ζηελ νκάδα κε ηα Πξόηππα. ην 

πιαίζην ηεο ζπλεδξίαζεο ν αξκόδηνο γηα ζέκαηα Παηδείαο Αληηδήκαξρνο 

Παληειήο Κνιόθαο εμέθξαζε ηελ απνξία ηνπ γηα ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

λα εμαηξέζεη ηελ Εσζηκαία, ελώ ζην ίδην κήθνο θύκαηνο θηλήζεθε θαη ν 

Πξόεδξνο ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ Γηώξγνο Παπαδηώηεο. Σν ςήθηζκα επξόθεηην 

λα απνζηαιεί ρζεο ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο. 

 

Γηλώζεις σπέρ Εωζιμαίας 

 

• ην κεηαμύ, κηιώληαο ρζεο ζην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν ν επηθεθαιήο ηεο 

παξάηαμεο «Γηάλλελα Σώξα» Άξεο Μπαξηδώθαο ππνγξάκκηζε κε έκθαζε όηη 

«όιε ε πόιε ζέιεη έλα Πξόηππν ρνιείν. Σν απαηηεί ε πλεπκαηηθή ηζηνξία ησλ 

Ησαλλίλσλ. Όια ηα ππόινηπα πνπ αθνύγνληαη είλαη κηθξόηεηεο»! 

• Από ηελ πιεπξά ηεο ε Πξόεδξνο ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηώλ Βνύια Σζίιε ζεκείσζε κε έκθαζε πσο «δελ κπνξεί λα 

απαμηώλεηαη κηα νιόθιεξε θνηλσλία θαη νη ζεζκηθνί θνξείο ηεο όηαλ έρνπλ 

εθπεθξαζκέλε άπνςε γηα ην ζέκα», ππελζπκίδνληαο πσο ην Γεκ. πκβνύιην 

θαηά ηελ πξνεγνύκελε ζεηεία ηνπ είρε απνθαζίζεη πσο επηβάιιεηαη λα 

ππάξρεη ζηα Γηάλλελα Πξόηππν Πεηξακαηηθό ρνιείν. «Ζ πόιε καο έρεη καθξά 

ηζηνξία ζηα Γξάκκαηα θαη Πξόηππν ρνιείν ππήξμε επί δεθαεηίεο εδώ», ηόληζε 

ραξαθηεξηζηηθά, ελώ αλαξσηήζεθε πνύ ζα πάλε νη καζεηέο ηνπ ζεκεξηλνύ 

Πξόηππνπ Γπκλαζίνπ αλ απηό θαηαξγεζεί. 

 

Πάλησο, ε θ. Σζίιε απνζπλέδεζε ην Πξόηππν Λύθεην Εσζηκαίαο πνπ κπνξεί 

λα ηδξπζεί κε ην ζεκεξηλό Γεληθό Λύθεην ηεο Εσζηκαίαο, ιέγνληαο πσο άιιε 

κνξθή εθπαίδεπζεο ζα γίλεηαη ζην θαζέλα! 

• Γεκόζηα παξέκβαζε γηα ην ζέκα θάλεη θαη ν Οκόη. Καζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Απόζηνινο Καηζίθεο, απόθνηηνο ν ίδηνο ηεο 

Εσζηκαίαο, ν νπνίνο κε αλνηρηή επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο Αξ. 



Μπαιηά (δεκνζηεύεηαη ζήκεξα ζηνλ «Π.Λ.»), δεηά ηελ πξνηππνπνίεζή ηεο, 

ελώ ν αξραηόηεξνο ελ δσή Καζεγεηήο ηεο γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο Θσκάο 

Μπατξαθηάξεο, κηιώληαο ρζεο ζηνλ «Π.Λ.» έθαλε ιόγν γηα απαξάδεθηε 

απόθαζε θαη παξέπεκςε πξνο ελεκέξσζε θαη… ζπκκόξθσζε ηνλ Τπνπξγό 

ζηνλ καθξύ θαηάινγν ησλ απνθνίησλ ηεο ρνιήο πνπ δηαπξέπνπλ ζήκεξα 

εληόο θη εθηόο ζπλόξσλ ηεο ρώξαο καο! 

 

Παρέμβαζη ηης Δ.Ζ.Μ. 

 

Παξέκβαζε γηα ην ζέκα ηεο Εσζηκαίαο έθαλε ρζεο θαη ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο Ζπεηξσηηθώλ Μειεηώλ, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ  

έθπιεμή ηνπ γηα ηελ κε ζπκπεξίιεςε ηεο ρνιήο, «ηνπ εκηπαλεπηζηεκίνπ 

ηνύηνπ» ησλ Ησαλλίλσλ, όπσο ηελ νλνκάδεη, ζηα Πξόηππα ρνιεία, πνπ 

πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηε λέα ρξνληά. 

«Παξέιθεη λα ππελζπκίζνπκε όηη ε Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ, πνπ 

ηδξύζεθε ην 1833 κε θιεξνδόηεκα ησλ αδειθώλ Εσζηκά ιεηηνύξγεζε έσο ην 

1985 σο πξόηππν ρνιείν θαη ην πςειό επίπεδν ζπνπδώλ αλεγλσξίδεην από 

όινπο, κε πξνεμάξρνληα ζεζκό ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην νπνίν επέηξεπε 

ηελ εγγξαθή ησλ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρσξίο εμεηάζεηο», ζεκεηώλεηαη 

ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δ.Ζ.Μ. ελώ παξάιιεια επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: «Ζ 

ηζηνξηθόηεηα ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ε πξνζθνξά ηεο ηόζν ζηνλ 

ρεηκαδόκελν Διιεληζκό έσο ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ησαλλίλσλ (1913) όζν θαη 

κεηαγελέζηεξα ππαγνξεύεη ηελ αλαζεώξεζε ηεο αλαηηηνιόγεηεο θαη 

δπζεξκήλεπηεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ». 

 


