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Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2015 

 

Πξνο: ηνλ Υπνπξγό Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

θ. Αξηζηείδε Μπαιηά 

Α. Παπαλδξένπ 37, Μαξνύζη 151 80 

Κνηλνπνίεζε: θ. Τάζν Κνπξάθε, Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Παηδείαο  

 

Θέμα: Πρόησπα ζτολεία και Εωζιμαία Στολή Ηωαννίνων 

 

Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ, 

 

Σην Γειηίν Τύπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 

δεκνζηνπνηήζεθαλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζηεξώζεθαλ από εζάο γηα ηελ επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα Σρνιεία: 

ηζηνξηθόηεηα, εθπαηδεπηηθή παξάδνζε θαη ζύλδεζή ηνπο κε θάπνην θιεξνδόηεκα. 

Σηελ ζπλέρεηα δειώζαηε όηη επηιέμαηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα ηα 3 

ζρνιεία πνπ θαιύπηνπλ ζην αθέξαην ηηο ηεζείζεο πξνϋπνζέζεηο, δειαδή ηα 

Ιζηνξηθά Πξόηππα Σρνιεία, η Εωζιμαία Στολή ηων Ηωαννίνων (έηος 

ιδρύζεως:1833), η Ηωνίδειος Στολή Πειραιά (έηος ιδρύζεως:1847) και η 

Βαρβάκειος Στολής (έηος ιδρύζεως:1860) θαη επί πιένλ αθόκε δύν ζρνιεία 

πνπ πξνζηέζεθαλ αξγόηεξα (αιιά δελ ζπλδένληαη κε θάπνην θιεξνδόηεκα), 

δειαδή η Εσαγγελική Στολή Νέας Σμύρνης (1934/1972) και ην Γπκλάζην 

Αξηζηνύρσλ Αλαβξύησλ (1946).  

Με ην, από 5 Μαξηίνπ 2015, έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Παηδείαο 

θ. Τάζνπ Κνπξάθε (αξ. πξση. 36579/Γ6) νξίδνληαη επίζεκα θαη ηειεζίδηθα ηα 

ζρνιεία εθείλα πνπ θαιύπηνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ζεζπίζαηε θαη ηα νπνία 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα Σρνιεία. Σην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν 

αλαγξάθεηαη «όηι πποωθείηαι νομοθεηική πύθμιζη ζηο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο, ζύμθωνα με ηην οποία θα σαπακηηπιζθούν ωρ «ππόηςπα» ηα 

εξήρ γςμνάζια: Π.Π.Γ. Ιωνιδείος Σσολήρ, Βαπβάκειο Π.Π.Γ., Π.Π.Γ. 

Ζωζιμαίαρ Σσολήρ Ιωαννίνων, Π.Π.Γ. Αναβπύηων, Π.Π.Γ. Εςαγγελικήρ 

Σσολήρ Σμύπνηρ». 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 είρε 

δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ. 3646 ε ππ’ αξηζκόλ 212031/Γ6 απόθαζε ηνπ, ηόηε, 

Υθππνπξγνύ Παηδείαο θ. Αιέμαλδξνπ Γεξκεληδόπνπινπ κε ηελ νπνία 

δηνξζώζεθε κία ππεξεζηαθή αβιεςία ηνπ παξειζόληνο θαη κε ηελ νπνία νξίζηεθε 

όηη ην Λύθεην ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο  ζα ιεηηνπξγήζεη σο Πξόηππν Πεηξακαηηθό 

Σρνιείν από ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016.  
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Τελ Τξίηε 28 Απξηιίνπ 2015, θαηαζέζαηε ηξνπνινγία ζην Ννκνζρέδην  «Γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» θαη δηαπηζηώζακε, κε κεγάιε έθπιεμε, 

όηη ε Εσζηκαία Σρνιή είρε δηαγξαθεί από ηνλ θαηάινγν ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα Σρνιεία.  

Δθθξάδνπκε ηελ έληνλε δηακαξηπξία καο θαηά ηεο απνθάζεσο ζαο λα 

δηαγξάςεηε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ράξηε ηεο παηξίδνο καο ηελ ηζηνξηθή Εσζηκαία 

Σρνιή, ηνλ «Μνπζαίν ιακπηήξα ηνπ Γέλνπο», ην  αξραηόηεξν ελ ιεηηνπξγία 

ζρνιείν ηεο Διιάδνο πνπ ηδξύζεθε από ηελ Αδειθόηεηα Εσζηκάδσλ θαη 

ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά από ην Κιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά θαη ην νπνίν 

πξνζέθεξε αλεθηίκεηεο ππεξεζίεο ζην έζλνο καο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

παηδείαο ηνπ λενζύζηαηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. Γειώλνπκε δε όηη ε πηθξία πνπ 

αηζζαλόκαζηε γίλεηαη αθόκε πην κεγάιε επεηδή δηαπηζηώλνπκε όηη απηή ε 

απόθαζε ειήθζε απζαίξεηα θαη θαηά παξάβαζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ εζείο 

θαζνξίζαηε θαη αλαθνηλώζαηε επίζεκα κε ην  Γειηίν Τύπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο ηεο 25εο  Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη ην έγγξαθν 36579/Γ6/05-03-2015 ηνπ 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Παηδείαο θ. Τάζνπ Κνπξάθε.   

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο παξαθαινύκε λα αλαζεσξήζεηε ηηο αξρηθέο 

απνθάζεηο θαη,  ζηελ ηξνπνινγία πνπ ζα επαλππνβάιεηε ζηε Βνπιή, λα εληάμεηε 

εθ λένπ ηε Εσζηκαία Σρνιή ζηνλ θαηάινγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα Σρνιεία. Δθηηκνύκε όηη ε επαλέληαμε ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο ζηα Πξόηππα Σρνιεία απνηειεί πξάμε δηθαίνπ θαη ελίζρπζεο 

ηνπ πλεύκαηνο εκπηζηνζύλεο ηνπ ιανύ πξνο ηελ πνιηηηθή ηνπ εγεζία.  

Δπειπηζηνύκε λα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά ζην αίηεκα καο θαη βξηζθόκαζηε αλ 

αλακνλή ησλ δηθώλ ζαο ελεξγεηώλ.  

 

κε εθηίκεζε 

 

 

 

Αζαλάζηνο Γάιιαο  

Δμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο 

 

 

                                                        

    


