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Μένουν μόνο πέντε Πρότυπα Σχολεία
ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΛΑΚΑΑ

Επεηεξίδα αληί αξηζηείαο! Από ηα ζπλνιηθά 60 Πξόηππα Πεηξακαηηθά
Σρνιεία (ΠΠΣ) κόλν πέληε ζα πξνθξηζνύλ, κε θξηηήξην ηελ ηζηνξηθόηεηα θαη
όρη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο, γηα λα ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο ηωλ Πξνηύπωλ
ζηα νπνία ζα εηζάγνληαη κε εμεηάζεηο άξηζηνη καζεηέο. Τα ππόινηπα 55
ΠΠΣ, παξόηη έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά, ζα κείλνπλ κόλν Πεηξακαηηθά, κε ηνλ
θίλδπλν λα εθθπιηζηνύλ ζε ζρνιεία ηεο γεηηνληάο, όπωο πξηλ από ην 2011.
Η απόθαζε πξνθαιεί νμείεο αληηδξάζεηο κεηαμύ γνληώλ, θαζώο ηα παηδηά
ζα ζπλωζηηζζνύλ γηα κηα ζέζε ζηα 5 Πξόηππα. Βέβαηα, ρζεο ζην ππνπξγείν
Παηδείαο ππήξρε ζύγρπζε, θαζώο ν αλαπιεξωηήο ππνπξγόο Τάζνο
Κνπξάθεο θέξεηαη λα δηαθωλεί κε ηελ παξαπάλω απόθαζε πνπ απνδίδεηαη
ζηνλ ππνπξγό Αξηζηείδε Μπαιηά, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν πξωζππνπξγόο
Αιέμεο Τζίπξαο δήιωζε, θαηά ηνλ Σηαύξν Θενδωξάθε, όηη δελ έρνπλ
ιεθζεί νξηζηηθέο απνθάζεηο.
Εηδηθόηεξα, ν θ. Μπαιηάο έρεη απνθαζίζεη από ηα ππάξρνληα ΠΠΣ
πέληε λα ζπλερίζνπλ κε ην θαζεζηώο ηωλ Πξνηύπωλ: το Βαρβάκειο, η
Ιωνίδειος Πειραιά, το Ζάννειο, τα Ανάβρσττα, η Εσαγγελική Στολή. Τν
επηρείξεκα είλαη ε ηζηνξηθόηεηα ηωλ ζρνιείωλ, θαζώο ην θιεξνδόηεκα ηεο
ίδξπζήο ηνπο πξνέβιεπε εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγωγή ηωλ καζεηώλ.
Οπζηαζηηθά, ε απόθαζε ζπληζηά έλα βήκα πίζω από ηελ πξνεγνύκελε

αλαθνίλωζε ηνπ Τ. Κνπξάθε γηα θαηάξγεζε όιωλ ηωλ ΠΠΣ. Από ηελ άιιε,
ρζεο ε ηνκεάξρεο Παηδείαο ηωλ ΑΝΕΛ, Σηαπξνύια Ξνπιίδνπ, ζπλαληήζεθε
κε ηνλ θ. Μπαιηά θαη θέξεηαη λα έιαβε ηε δηαβεβαίωζε όηη θέηνο ζα γίλνπλ
θαλνληθά νη εμεηάζεηο εηζαγωγήο ζε όια ηα ΠΠΣ.
Σηελ πνιπγιωζζία ζην ρώξν ηεο Παηδείαο ζπλέβαιε θαη ν θ. Τζίπξαο
δηά ηνπ θ. Θενδωξάθε. Ο επηθεθαιήο ηνπ «Πνηακηνύ», ύζηεξα από
ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Τζίπξα ζην Μέγαξν Μαμίκνπ, δήιωζε: «Η
πξνζπάζεηα λα θαηαξγεζνύλ ηα πξόηππα ζρνιεία είλαη εθηόο ινγηθήο, λα
ζπξώμνπκε δειαδή ηνλ θόζκν μαλά ζηα ηδηωηηθά ζρνιεία. Επίζεο, είλαη
θαθό κήλπκα όηη νπζηαζηηθά εθδηώρλνληαη νη Ειιελεο παλεπηζηεκηαθνί ηνπ
εμωηεξηθνύ, νη νπνίνη έρνπλ έξζεη ζηε ρώξα γηα λα πξνζθέξνπλ
αθηινθεξδώο ζηα ΑΕΙ. Ο πξωζππνπξγόο κνπ είπε, θη εγώ ην άθνπζα κε
κεγάιε ραξά, όηη ζην ζέκα ηεο Παηδείαο πξέπεη λα γίλεη κηα εζληθή ζπδήηεζε
θαη λα κε ζεωξώ ηίπνηα ηειεηωκέλν, θαζώο όια ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ».

