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Γελ είλαη ε κφλε παιηλσδία ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, αιιά νη ιφγνη 

ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ίζσο λα θαηαδείμνπλ πψο ηειηθά ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο απφ 

ην ππνπξγηθφ δίδπκν Αριζηείδη Μπαληά - Τάζοσ Κοσράκη. Τν ζέκα αθνξά ζηνλ νξηζκφ 

ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο Ησαλλίλσλ σο Πξφηππν Σρνιείν. Δηδηθφηεξα, ε Εσζηκαία, απφ ην 

1828 ψο ην 1985 πνπ ίζρπζαλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1566 ιεηηνχξγεζε σο Πξφηππν 

Σρνιείν. Καηφπηλ, φπσο εμήγεζε ρζεο ζηελ  εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» ν πξφεδξνο ηεο 

Έλσζεο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο Σρνιήο Ησαλλίλσλ, Αθανάζιος Δάλλας, εμαηηίαο κηαο 

αβιεςίαο ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηνπ ππνπξγείνπ, σο Πεηξακαηηθφ ιεηηνχξγεζε κφλν 

ην Γπκλάζην αιιά φρη ην Λχθεην ηεο Εσζηκαίαο, πνπ ιεηηνχξγεζε σο Γεληθφ Λχθεην. Δπί 

ππνπξγίαο Ανδρέα Λοβέρδοσ απνθαζίζηεθε θαη ην Λχθεην λα εληαρζεί ζηα Πξφηππα 

Πεηξακαηηθά Σρνιεία.  

Με ηελ απφθαζε ηεο λέαο θπβέξλεζεο γηα .... δηαρσξηζκφ ησλ Πξνηχπσλ απφ ηα 

Πεηξακαηηθά, ε Εσζηκαία παξνπζηάζηεθε κεηαμχ φζσλ ζα νξηζζνχλ σο Πξφηππα. Απηφ 

έιεγε ε απφθαζε ηνπ Τάζνπ Κνπξάθε ζηηο 5/3. Τη ζπλέβε ηειηθά θαη ε Εσζηκαία δελ 

πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ Πξνηχπσλ πνπ πξνβιέπεη ε ξχζκηζε, ηελ νπνία ζα θαηαζέζεη 

ζηε Βνπιή ηε Γεπηέξα ην ππνπξγείν; Ζ απάληεζε, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Γάιια, βξίζθεηαη ζε 

κία παξαηήξεζε ηεο Έλσζεο ζηελ επηζηνιή ζηνλ θ. Μπαιηά ζηηο 30/3: «Βάζεη ησλ φζσλ 

δηεκείθζεζαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπληνληζηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ Δπαλαιεηηνπξγία ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ δελ 

βαζίδεηαη ζε θάπνην νπζηαζηηθφ αίηεκα ή επηρείξεκα. Οκσο νη πξαγκαηηθνί -θαη κε 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα- ιφγνη πνπ ππαγφξεπζαλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ 

απνθαιχπηνληαη απφ ηηο δεκφζηεο δειψζεηο ηεο αξκνδίαο αληηδεκάξρνπ, Παξαζθεπήο 

Τζίιε, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: “Ο θχξηνο ιφγνο απνηπρίαο έληαμεο ηεο Εσζηκαίαο ζηνλ 

ζεζκφ ήηαλ ε άξλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ιπθείνπ. Γηα ηα πξφηππα ζρνιεία 

απαηηείηαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κε πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα. Μία ζεκαληηθή 

πξνυπφζεζε πνπ ζα νδεγνχζε ελδερνκέλσο ζε κεηαθίλεζε θαζεγεηψλ ζε άιιν 

ζρνιείν”». 


