ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44
591 32 ΒΕΡΟΙΑ
****************
URL:http://dipe.ima.sch.gr
e-mail: mail@dipe.ima.sch.gr
Πληροφορίες: Ηρακλής Αγαθαγγελίδης
Τηλέφωνο: 2331024588
FAX :
2331024047

Βέροια, 14-01-2019
Αριθμ. Πρωτ.
Φ. 31.2/202

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
57001, Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για την Ερώτηση αριθμ. 4664/04-01-2019 που κατατέθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων»
ΣΧΕΤ.: α) Το Αριθμ. Πρωτ. 665/11-01-2019 έγγραφό σας
β) Π.Δ. 79/2017, άρθρ. 16 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 ιβ του
Ν. 4559/2018 (Α 142)
Σε απάντηση του α΄ σχετικού και αναφορικά με το «Βλαχογιάννειο Μουσείο
Μακεδονικού Αγώνα Βέροιας», σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Όταν τον Ιούνιο 2018 πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα και καταγγελίες του
Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) ότι ανέκυψε
ζήτημα με ορισμένα από τα εκθέματα του εν λόγω Μουσείου, μεταβήκαμε άμεσα
στον συγκεκριμένο χώρο και διαπιστώσαμε ότι μεταξύ των εκθεμάτων υπήρχαν
στρατιωτικές στολές, προκλητικές για το δημοκρατικό αίσθημα, αφού ανήκαν σε
πρόσωπα που έδρασαν κατά την εποχή της δικτατορίας 1967 και καταδικάστηκαν
ως βασανιστές, καθώς και επεξηγηματικές-ενημερωτικές πινακίδες εκθεμάτων, οι
οποίες παραβίαζαν το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1863/1989 (Α 204) «Άρση των
συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944-1949» (συγκεκριμένα υπήρχαν αναφορές
σε «συμμοριτοπόλεμο», «εαμοβουλγάρους» κλπ).
2. Υποδείξαμε στον υπεύθυνο λειτουργίας του Μουσείου κ. Κανέλλο Ντόντο, να
αποσύρει άμεσα τα επίμαχα εκθέματα και τις σχετικές πινακίδες και να
συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία, δηλώνοντάς του ότι σε διαφορετική
περίπτωση θα ενημερώναμε τα σχολεία αρμοδιότητάς μας, προκειμένου να
επανεξετάσουν το ενδεχόμενο πιθανών επισκέψεων στο συγκεκριμένο Μουσείο.
3. Ενημερώσαμε άμεσα για όλα τα ανωτέρω τον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης &
Καμπανίας, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το «Βλαχογιάννειο Μουσείο», ο
οποίος με εντολή του ανέστειλε τη λειτουργία του έως την απόσυρση όλων των
επίμαχων εκθεμάτων.

4. Επισκεφθήκαμε εκ νέου το συγκεκριμένο Μουσείο, στις αρχές Ιουλίου 2018, και
διαπιστώσαμε ότι τα επίμαχα εκθέματα και οι διχαστικού περιεχομένου πινακίδες
είχαν αποσυρθεί, σύμφωνα με τις υποδείξεις μας.
5 Σε τμήμα του Μουσείου, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα εκθέματα από
την εποχή του εμφυλίου πολέμου, υπάρχει σαφώς μονομερής παρουσίαση των
ιστορικών τεκμηρίων (αναφορές στον Εθνικό Στρατό) χωρίς όμως τις προηγούμενες
αρνητικές και παράνομες αναφορές για τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Σε
παρατήρησή μας γι’ αυτή την μονομερή παρουσίαση, ο κ. Κ. Ντόντος μας ανέφερε
πως εάν προσφερθεί στο Μουσείο και αντίστοιχο υλικό της «άλλης πλευράς» και
αυτό θα εκτεθεί, αναφέροντας, ως απόδειξη, την ύπαρξη στην προθήκη των
μεταλλίων και ενός μεταλλίου ανδρείας του Δημοκρατικού Στρατού. Κατά την
απόψή μας, η ύπαρξη ενός μεταλλίου του Δημοκρατικού Στρατού και οι «αγνές»
προθέσεις του κ. Κ. Ντόντου δεν αναιρούν το γεγονός της μονομερούς παρουσίασης
της ευαίσθητης αυτής ιστορικής περιόδου.
6 Επειδή, κατά τα λεγόμενα του κ. Κ. Ντόντου, η Συλλογή του Μουσείου έχει
κυλιόμενο χαρακτήρα και δύναται να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, η Υπηρεσία
μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει άμεσα και επακριβώς για το τι εκτίθεται κάθε
φορά στο εν λόγω Μουσείο. Έχουμε όμως τη ρητή και δημόσια διαβεβαίωση του
Μητροπολίτη ότι δεν θα επιτρέψει στο εξής την παρουσίαση διχαστικού
περιεχομένου εκθεμάτων, καθώς και αναφορών που παραβιάζουν τον νόμο.
7. Στο μέρος που μας αφορά, και συγκεκριμένα για την ευθύνη της Υπηρεσίας μας στο
εν λόγω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι οι σχολικές δράσεις, στις οποίες εντάσσονται
και οι επισκέψεις σε Μουσεία, δεν τελούν υπό την έγκριση της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης. Αντιθέτως, και σύμφωνα με το β΄ σχετικό, οι σχολικές επισκέψεις σε
Μουσεία αποφασίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, εντάσσονται στον ετήσιο ή
στον τριμηνιαίο προγραμματισμό που κάνει το σχολείο και στη συνέχεια,
υποβάλλονται για ενημέρωση στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της
Διεύθυνσης. Ο τελευταίος περιορίζεται στη δυνατότητα να διατυπώνει τις
παρατηρήσεις ή προτάσεις του επί των αποφάσεων των συλλόγων διδασκόντων.
Στο πλαίσιο αυτό, και μετά την επαναλειτουργία του Μουσείου, τον Δεκέμβριο του
2018, επιστήσαμε την προσοχή των διευθυντών των σχολείων μας, και
συγκεκριμένα:
• να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί ως προς τα εκθέματα του Μουσείου
• να ενημερώσουν αμέσως την Υπηρεσία μας στην περίπτωση που θα αντιληφθούν
οτιδήποτε ασύμβατο προς τους σκοπούς και τη λειτουργία του
• να μην επιτρέπουν στον υπεύθυνο του Μουσείου κ. Κ. Ντόντο να ξεναγεί και να
ενημερώνει τους μαθητές, καθώς αυτός, εκτός των άλλων, στερείται μουσειακής
εκπαίδευσης, καθώς και των τυπικών προσόντων του ξεναγού
• να αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί την ξενάγηση
και ενημέρωση των μαθητών τους.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
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