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Elleeccttrraa PPaallaaccee
Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου στο ξενοδοχείο Electra Palace
κατά την οποία ο Πρόεδρος Μάριος Μπαχάς, αναφέρθηκε αναλυτικά στα
πεπραγμένα του Δ.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ ο ταμίας του
Συλλόγου Γιώργος Γκλαβάς υπέβαλε τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου
1/1/2008–31/12/2008 και τον προϋπολογισμό της περιόδου 1/1/2009‐31/12/2009. Ο κ.
Μπαχάς αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρωτοβουλίες που λήφθηκαν κατά τη
διάρκεια της θητείας του σε σχέση με τους βασικούς στόχους του Συλλόγου,
δηλαδή την επάνοδο των δημόσιων προτύπων σχολείων και την ανέγερση νέου
σχολικού κτιρίου που να ανταποκρίνεται στην ιστορία της Βαρβακείου Προτύπου
Σχολής. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το νέο Υπουργό
Παιδείας Άρη Σπηλιωτόπουλο, που τυγχάνει απόφοιτος του Προτύπου Γυμνασίου
Πατρών και έχει ήδη εκφρασθεί δημόσια θετικά σε σχέση με την επαναλειτουργία
προτύπων σχολείων. Αποφασίστηκε ακόμη η αύξηση της ετήσιας συνδρομής των
μελών του συλλόγου στα 25 ευρώ. Στη συνέχεια, διεξήχθησαν εκλογές από τις
οποίες προέκυψε η σύνθεση του νέου Δ.Σ. στο οποίο εισήλθαν δύο νέα μέλη: o κ.
Κωσταντίνος Ουζούνης, εκδότης, με πολύχρονη δραστηριοποίηση στο χώρο της
χρηματοοικονομικής ενημέρωσης και ο κ. Νικόλαος Μαγκλάρας, δικηγόρος. Στις
17 Ιουνίου συνήλθε το νέο Δ.Σ. και αποφάσισε τη σύνθεσή του σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μάριος Μπαχάς, Αντιπρόεδρος: Αλεξάνδρα Αργυροπούλου,
Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Περλεπές, Ειδικός Γραμματέας: Θεόφραστος
Λύχρος, Ταμίας: Γεώργιος Γκλαβάς και Μέλη: οι Κωνσταντίνος Βούλγαρης,
Σωτήρης Ζησόπουλος, Κυριάκος Σαμπατακάκης, Κωσταντίνος Ουζούνης,
Νικόλαος Μαγκλάρας και Δημήτρης Τζάνας.
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Το Σάββατο 20 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του
Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής ημερίδα με θέμα το ρόλο των προτύπων σχολείων
στη σύγχρονη εκπαίδευση. Η ημερίδα οργανώθηκε από το Σύλλογο Αποφοίτων
της Βαρβακείου Σχολής από κοινού με το Σύλλογο Αποφοίτων της Ζωσιμαίας
Σχολής Ιωαννίνων με την ευγενική χορηγία της εταιρείας ACCENTURE που
κάλυψε το σύνολο της σχετικής δαπάνης για την εκδήλωση. Την ημερίδα
χαιρέτησε εκ μέρους του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Άρη Σπηλιωτόπουλου, ο
οποίος λόγω έκτακτου κωλύματος δεν παρευρέθη, ο αρμόδιος διευθυντής Μέσης
Εκπαίδευσης κ. Νικολόπουλος που τόνισε τη βούληση του υπουργείου για
πιλοτική επαναλειτουργία μικρού αριθμού προτύπων σχολείων. Στη συνέχεια, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής κ. Μάριος Μπαχάς
κάλεσε στο βήμα προκειμένου να χαιρετήσουν την ημερίδα επίλεκτους
παριστάμενους, όπως ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο Πρόεδρος του
Βαρβακείου Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μπίκας, οι πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου κ. κ. Σήριος και Μιχαλόπουλος, καθώς και
διακεκριμένοι απόφοιτοι της Βαρβακείου Σχολής όπως ο νομάρχης Α. Αττικής
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Λεωνίδας Κουρής, ο καθηγητής Ευτύχιος Βορίδης, ο επίτιμος Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων
Χρήστος Γεραρής, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Αναστάσιος Μαρίνος, ο Καθηγητής Ευτύχιος Βορίδης, ο επιχειρηματίας
Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής
που ολοκληρώνει σύντομα ντοκυμαντέρ για τον Ιωάννη Βαρβάκη και ξεκινά τη
δημιουργία ταινίας για τον Εθνικό Ευεργέτη. Όλοι αποδοκίμασαν την κατάργηση
των προτύπων σχολείων και τόνισαν την ανάγκη επαναλειτουργίας τους.
Η ημερίδα περιέλαβε τρεις συνεδρίες. Κατά την πρώτη συνεδρία προήδρευσε ο
Μάριος Μπαχάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής.
Πρώτος ομιλητής ήταν η κα Σοφία Γελαδάκη, Διευθύντρια του Βαρβακείου
Πειραματικού Γυμνασίου, που ανέπτυξε διεξοδικά τη κοινωνική προέλευση των
μαθητών του Βαρβακείου σε σύγκριση με το Α΄ Γυμνάσιο. Η μελέτη αφορούσε
συγκεκριμένη περίοδο των μεταπολεμικών χρόνων και τόνιζε την προέλευση των
μαθητών από αστικά‐μεσοαστικά στρώματα που ήταν κατά κανόνα μισθωτοί.
Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ. Λεωνίδας Μάντζος, Διευθυντής του Βαρβακείου
Πειραματικού Λυκείου, που ανέπτυξε με ιδιαίτερα εύστοχες επισημάνσεις τη
χαρισματική προσωπικότητα του Ιωάννη Βαρβάκη. Στη συνέχεια, αποδοκίμασε
την «με μια μονοκονδυλιά» κατάργηση των προτύπων σχολείων το 1985,
διαπίστωσε ότι ωφελήθηκε η ιδιωτική εκπαίδευση και κάλεσε την πολιτεία να
επαναπροσδιορίσει το Βαρβάκειο επαναφέροντας, μεταξύ άλλων την αξιολόγηση
των εισαγομένων μαθητών. Τρίτος ομιλητής ήταν ο κ. Κώστας Βλάχος,
φιλόλογος‐Πρόεδρος Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, που αναφέρθηκε στην
ιστορία της Ζωσιμαίας Σχολής, τονίζοντας καταληκτικά την ανάγκη επανόδου
εισιτηρίων εξετάσεων για τους εισαγόμενους μαθητές. Τελευταίος ομιλητής της
πρώτης συνεδρίας ήταν ο κ. Σαράντος Καργάκος, ιστορικός‐συγγραφέας, ο
οποίος με το χαρακτηριστικά γλαφυρό λόγο του αποδοκίμασε την κατάργηση των
προτύπων (αποτελεί άραγε προλεταριακή κατάκτηση η σημερινή τροφοδότηση
ανωτάτων στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από το Κολέγιο,
αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά) και πρότεινε την άμεση επαναλειτουργία δέκα
προτύπων σχολείων.
Κατά τη δεύτερη συνεδρία προήδρευσε ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Διευθύνων
Σύμβουλος της Accenture, απόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής και μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας. Πρώτος ομιλητής ήταν η κα Αιμιλία Βλαχογιάννη, σχολική
σύμβουλος και πρώην Διευθύντρια του Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου, η
οποία ανέπτυξε με περίτεχνο τρόπο σειρά θέσεων και αντιθέσεων για το θεσμό
των προτύπων σχολείων, τεκμηριώνοντας έτσι την ανάγκη επανόδου του θεσμού
των προτύπων σχολείων για τα προικισμένα παιδιά. Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ.
Χρήστος Ντούμας, ομότιμος καθηγητής αρχαιολογίας, ο οποίος εξήγησε τους
λόγους της εγγενούς ανάγκης της κοινωνίας να αναζητεί τους επίλεκτους σε
κάθε πεδίο. Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας οφείλει να έχει ως
αποστολή την αποφοίτηση επίλεκτων μαθητών. Για το σκοπό αυτό είναι σκόπιμη
η επαναφορά των προτύπων σχολείων που στο παρελθόν συκοφαντήθηκαν
ψευδώς ως σχολεία για τους κοινωνικά και οικονομικά προνομιούχους. Είναι
ανάγκη, επομένως, η αποενοχοποίηση της λειτουργίας δημόσιων σχολείων που
επιτυγχάνουν την αποφοίτηση της αυριανής «πνευματικής ελίτ» από όλα τα
κοινωνικά στρώματα. Τρίτος ομιλητής ήταν ο κ. Αθανάσιος Δάλλας, πρώην
Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, ο οποίος ανέδειξε
τη συμβολή στην ελληνική κοινωνία των τριών ιστορικών προτύπων σχολείων:
του Βαρβακείου, της Ζωσιμαίας και της Ιωνιδείου Σχολής. Πρότεινε δε την άμεση
πιλοτική επαναλειτουργία οχτώ προτύπων δημόσιων σχολείων στα οποία θα
μπορούν να φοιτούν προικισμένοι μαθητές ανεξαρτήτως οικονομικών μέσων που
διαθέτουν: Το Βαρβάκειο, τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων, τη Σχολή Αναβρύτων,
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την Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης, τα Πειραματικά Σχολεία Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών
Κατά τη Τρίτη συνεδρία προήδρευσε ο κ. Δάλλας, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου
Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Ομιλητές εδώ ήταν επιλεγμένοι
πολιτικοί, όλοι απόφοιτοι της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής. Πρώτος μίλησε ο κ.
Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ, Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ
σήμερα. Ο ομιλητής τόνισε τη συμβολή των προτύπων δημόσιων σχολείων στην
εκπλήρωση της ισότητας ευκαιριών στην παιδεία, ενώ επεσήμανε ότι οι απόφοιτοι
των προτύπων σχολείων είναι κατά κανόνα διακεκριμένοι πολίτες αλλά και
ιδιαίτερα χρήσιμοι κοινωνικά λόγω της ικανότητάς τους να εκφράζονται σωστά
στην ελληνική γλώσσα. Πρότεινε, τέλος την επαναλειτουργία ικανού αριθμού
Πρότυπων Σχολείων (δύο έως τρία ανά νομό περίπου). Δεύτερος μίλησε ο κ.
Νίκος Κωνσταντόπουλος, πρώην Πρόεδρος του Συνασπισμού και της Προόδου.
Ο ομιλητής επεσήμανε τον καταλυτικό ρόλο της κοινωνίας της γνώσης στη
σημερινή υπερεθνική πραγματικότητα σε συνδυασμό με την ανάγκη για
διαμόρφωση ενός νέου ανθρωπισμού τον 21ο αιώνα. Τόνισε δε, ότι η λειτουργία
προτύπων δημόσιων σχολείων μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά και στα δύο.
Στηλίτευσε και αυτός το δημαγωγικό εξισωτισμό που υπαγόρευσε την κατάργηση
των προτύπων σχολείων το 1985 και διαπίστωσε απολογιστικά την καθοριστική
βοήθεια του σχολείου που φοίτησε στην ομαλή προσαρμογή του καθώς
προερχόταν από επαρχιακή πόλη, αλλά και στην εδραίωση υψηλής δημοκρατικής
συνείδησης καθώς συνυπήρχε ομαλά με συμμαθητές από διάφορα κοινωνικο‐
οικονομκά στρώματα. Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε και ο τελευταίος ομιλητής κ.
Θεόδωρος Πάγκαλος, Βουλευτής Αττικής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, που χαρακτήρισε πολυταξικό το Βαρβάκειο της εποχής κατά την οποία
φοιτούσε. Στη συνέχεια, ανέσυρε στη μνήμη την ατμόσφαιρα της απλής τάξης της
εποχής του (δεκαετία 50‐60) που διέθετε όμως εμπνευσμένους δασκάλους και
παθιασμένους μαθητές. Τόνισε ακόμη την ανάγκη ύπαρξης πολιτικού θάρρους
για τη λήψη άμεσων μέτρων στην παιδεία, ιδιαίτερα στις χαμηλότερες βαθμίδες.
Τέλος, θεώρησε ότι αποτελεί υψηλή προτεραιότητα η επαναλειτουργία
προτύπων σχολείων με τη θεσμοθέτηση κινήτρων για καλούς καθηγητές και
ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με το στρογγυλό τραπέζι και θέμα του το πρότυπο
σχολείο του μέλλοντος. Συντονιστής ήταν ο κ. Θάνος Βερέμης, καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.
Συμμετείχαν ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, ο Νίκος
Κωνσταντόπουλος, η Κυριακή Βλησίδου (Φιλόλογος, πρώην Διευθύντρια
Πειραματικού Βαρβακείου Λυκείου), η Ζωή Μπέλλα (Σχολική Σύμβουλος και
πρώην Διευθύντρια του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών) και
ο Χρήστος Ντούμας. Στο στρογγυλό τραπέζι έγινε ανασύνθεση των θέσεων που
διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ενώ υπήρξε πλειάδα
επισημάνσεων‐ερωτήσεων από εκπροσώπους του πυκνού ακροατηρίου της
ιστορικής αίθουσας. Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι το σύνολο των παρισταμένων
στην αίθουσα θεωρεί ότι η πολιτεία οφείλει άμεσα να αποκαταστήσει το
ιστορικό λάθος του 1985, επαναφέροντας σε λειτουργία το θεσμό των
δημόσιων προτύπων σχολείων, τα οποία χωρίς να είναι πανάκεια, μπορούν να
συμβάλλουν στην αναβάθμιση της πολλαπλά προβληματικής παιδείας μας.
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Επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί πάλι η «ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΗ‐Η
ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ» από τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ και σε ευρύ αριθμό

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 3 (ΜΕΓ. ΦΕΞΗ 8ΟΣ όροφος), Τ.Κ. 106 77 ΑΘΗΝΑ ° ΤΗΛ. & FAX: 210 3826377

www.varvakio.gr e-mail: conact@varvakio.gr

- 3/4 -

βιβλιοπωλείων. Πρόκειται για την έκδοση που αναφέρεται στην ιστορία της
Βαρβακείου Σχολής, η πρώτη έκδοση της οποίας ήδη εξαντλήθηκε. Η νέα έκδοση
έχει λάβει υπόψη το σύνολο των παρατηρήσεων των αποφοίτων σε σχέση με λάθη
και παραλείψεις που υπήρχαν στην πρώτη έκδοση. Η τιμή της ορίστηκε στα 18
ευρώ (απλή έκδοση) και 40 ευρώ (πολυτελής έκδοση).
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