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ΓΓΓ...   ΣΣΣ...    EEEllleeeccctttrrraaa   PPPaaalllaaaccceee  
 
 

Την  Τρίτη  6  Ιουνίου  2007  πραγματοποιήθηκε  η  Γενική Συνέλευση  του Συλλόγου 
Αποφοίτων  Βαρβακείου  στο  ξενοδοχείο  ELECTRA  PALACE.  Στη  Συνέλευση 
προήδρευσε για πολλοστή φορά,  ο κ. Μανώλης Βουζαράς, που έχει ήδη ξεπεράσει 
το  80έτος  της  ηλικίας  του  και  έχει  πολλαπλά  συμπαρασταθεί  στο  έργο  του 
Συλλόγου. Αξιομνημόνευτη ήταν η παρέμβαση του αποφοίτου κ. Χατζηθεοδώρου, 
που,  αν  και  διανύει  την  ογδοηκοστή  δεκαετία  του,  διατηρεί  θαυμαστή  ενάργεια 
του  πνεύματος.  Με  την  παρέμβασή  του  αναφέρθηκε  στην  ανάγκη  διαρκούς 
αναμόρφωσης  του  Δ.Σ,  ώστε  να  περιλαμβάνει  όσο  το  δυνατό  ευρύτερο  φάσμα 
ηλικιών  αποφοίτων  και  επεσήμανε  την  ανάγκη  να  καταστεί  περισσότερο 
αποτελεσματική η επικοινωνιακή στρατηγική. 
 
Ο  Πρόεδρος  του  Συλλόγου  Μάριος  Μπαχάς  αναφέρθηκε  αναλυτικά  στα 
πεπραγμένα  του  Δ.Σ.  και  υπέβαλε  τον  οικονομικό  απολογισμό  της  περιόδου 
01/01/2006  –  31/12/2006,  καθώς  και  τον  προϋπολογισμό  της  επομένης  περιόδου 
(01/01/2007  –  31/12/2007).  Επικρότησε  πλήρως  την  άποψη  για  διεύρυνση  του 
ηλικιακού  πλουραλισμού  στο  Δ.Σ.  Επίσης,  τόνισε  ότι  η  αποτελεσματικότερη 
επικοινωνία  απαιτεί  περισσότερους  πόρους,  ζήτημα  στο  οποίο  ο  Σύλλογός  μας 
πάσχει, καθώς δεν επιτυγχάνεται ούτε η συγκέντρωση των συνδρομών των μελών 
(μόλις 15 ευρώ ετησίως !!!). Γενικά   υπάρχει χαμηλός βαθμός ενδιαφέροντος από 
τους νεώτερους αποφοίτους για εγγραφή και συμμετοχή στις δραστηριότητες του 
Συλλόγου, παρά την προσπάθεια που γίνεται για την προσέλκυσή τους. Σε κάθε 
περίπτωση,  η  αναζήτηση  τρόπων  αύξησης  των  πόρων  του  Συλλόγου  είναι 
κεντρικής  σημασίας  ώστε  να  μπορέσει  ο  Σύλλογος  να  επιδιώξει 
αποτελεσματικότερα την επίτευξη των βασικών στόχων του που είναι η επάνοδος 
των  Δημόσιων Προτύπων Σχολείων και η ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου που να 
ανταποκρίνεται στη ιστορία της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής. 
 
 

ΣΣΣυυυνννάάάννντττηηησσσηηη   ΠΠΠρρρόόότττυυυπππααα      ΣΣΣχχχοοολλλεεείίίααα  
 
 

Τη  Παρασκευή  22  Ιουνίου  τ.έ.,  έλαβε  χώρα  συνάντηση  της  Υπουργού  Εθνικής 
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  κας  Μαριέττας  Γιαννάκου,  με  τον  Πρόεδρο  του 
«Συλλόγου Αποφοίτων  Βαρβακείου  Σχολής»,  κ. Μάριο Μπαχά,  στο  γραφείο  της 
κας Υπουργού. 
Τη συνάντηση αυτή προκάλεσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Βαρβακείου Ιδρύματος κ. 
Κωνσταντίνος Μπίκας. 
Ο κ. Μπαχάς ανέπτυξε στην κα Υπουργό τους στόχους του Συλλόγου Αποφοίτων 
Βαρβακείου  Σχολής,  με  πρωταρχικό  τον  στόχο  της  επαναφοράς  στη  δημόσια 
δωρεάν δευτεροβάθμια εκπαίδευση του θεσμού των Προτύπων Σχολείων. 
Η κυρία Υπουργός απάντησε ότι θα συγκροτηθεί μια ad hoc Επιτροπή, η οποία θα 
αναλάβει  να  διερευνήσει  το  θέμα  στο  πλαίσιο  της  σύγχρονης  ελληνικής 
εκπαιδευτικής  πραγματικότητας,  λαμβάνοντας  υπόψη  όλων  των  επιμέρους 
παραμέτρων αλλά και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής εμπειρίας. 
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ΠΠΠεεερρριιιοοοδδδιιικκκόόό  «««ΜΜΜαααθθθηηητττιιικκκήήή   ΖΖΖωωωήήή»»»  
 
 

Γνωρίζετε  ότι  το  Βαρβάκειο  εξέδιδε  τη  δεκαετία  του  30  το  περιοδικό  «Μαθητική 
Ζωή»  ; Γνωρίζετε ότι στο περιοδικό αυτό ο Αντώνης Σαμαράκης είχε δημοσιεύσει 
κείμενο για τη σημασία των Βαλκανικών Αγώνων σε ηλικία μόλις 14 ετών ; Αυτό 
το κείμενο και αρκετά άλλα μπορείτε να τα διαβάσετε στο site του Συλλόγου μας 
καθώς ο απόφοιτος Παναγιώτης Κουρνούτος παρέδωσε στο Σύλλογο αντίγραφα 
από  το  πρωτότυπο  περιοδικό  που  είχε  φυλάξει  ο  πατέρας  του  Νικόλαος 
Κουρνούτος  (συνομήλικος  και  συμμαθητής  του  Αντώνη  Σαμαράκη),  απόφοιτος 
του 1938 και διακεκριμένο στέλεχος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας  στις 
Βρυξέλλες που προετοίμασε επί πολλά έτη κατά τη δεκαετία του 70 την είσοδο της 
Ελλάδος στην ΕΟΚ. 
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