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Θέμα: Πρόησπα ζτολεία και Εωζιμαία Στολή Ηωαννίνων 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

 

ηελ εθεκεξίδα ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν κε ηίηιν “Μένοςν μόνο πένηε Ππόηςπα Σσολεία”, 

δεκνζηεύζεθε ε πιεξνθνξία ζύκθσλα κε ηελ νπνία “ο κ. Μπαληάρ έσει 

αποθαζίζει από ηα ςπάπσονηα ΠΠΣ πένηε να ζςνεσίζοςν με ηο καθεζηώρ 

ηων Πποηύπων: ηο Βαπβάκειο, η Ιωνίδειορ Πειπαιά, ηο Ζάννειο, ηα 

Ανάβπςηηα, η Εςαγγελική Σσολή. Το επισείπημα είναι η ιζηοπικόηηηα ηων 

ζσολείων, καθώρ ηο κληποδόηημα ηηρ ίδπςζήρ ηοςρ πποέβλεπε εξεηάζειρ 

για ηην ειζαγωγή ησλ καζεηώλ”. 

Παξ’ όιν όηη δελ γλσξίδνπκε εάλ ζην πξναλαθεξζέλ δεκνζίεπκα 

απνηππώλνληαη νη πξαγκαηηθέο ζαο πξνζέζεηο, έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαζέζνπκε θαη ηε δηθή καο άπνςε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία θάζε 

ζρεδηαζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ δελ ζα ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηε 

Εσζηκαία ρνιή, ζα βξίζθνληαλ ζε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα θαη ηελ ηζηνξία ηεο Διιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Υάξηλ ηεο αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζαο γλσξίδνπκε όηη: 

1. Ζ Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ ηδξύζεθε ην 1828 θαη απνηειεί ηο 

αρταιόηερο, εν λειηοσργία, ζτολείο ηοσ Δλληνικού κράηοσς (ε 

Ησλίδεηνο ρνιή ηδξύζεθε ην 1847 θαη ε Βαξβάθεηνο ην 1854) 

2. Ζ Εσζηκαία ρνιή ηδξύζεθε θαη ιεηηνύξγεζε κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε 

ηνπ, ελεξγνύ κέρξη ζήκεξα, Κιεξνδνηήκαηνο Νηθνιάνπ Εσζηκά. 

3. Ζ Εωζιμαία Στολή, η Ηωνίδειος και η Βαρβάκειος είναι ηα μόνα 

ζτολεία ποσ λειηούργηζαν ως Πρόησπα Στολεία από ηην 

ίδρσζή ηοσς και μέτρι ηο 1985, δειαδή κέρξη ηόηε πνπ θαηαξγήζεθε 

ν ζεζκόο ησλ Πξνηύπσλ ρνιείσλ. 

4. Ζ ρνιή Αλαβξύησλ ηδξύζεθε ην 1946 κε πξσηνβνπιία ηεο 

Βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ήηαλ ζρνιείν εηδηθνύ ζθνπνύ, δελ ζπλδέεηαη 
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κε θάπνην Κιεξνδόηεκα  θαη δελ ιεηηνύξγεζε πνηέ ζαλ Πξόηππν 

Γπκλάζην (ιεηηνύξγεζε σο «ζρνιείν αξηζηνύρσλ»)  

5. Ζ Δπαγγειηθή ρνιή κύξλεο εληάρζεθε – καδί κε ην Β’ Γπκλάζην 

Παηξώλ πνπ, επίζεο, δελ κλεκνλεύεηαη ζην δεκνζίεπκα – ζην ζεζκό 

ησλ Πξνηύπσλ ρνιείσλ ην 1972 θαη ε ίδξπζε ηνπ ζρνιείνπ δελ 

ζπλδέεηαη κε θάπνην Κιεξνδόηεκα.  

6. Γελ γλσξίδσ εάλ ην Εάλλεην είρε ιεηηνπξγήζεη γηα θάπνην ρξνληθό 

δηάζηεκα ζαλ Πξόηππν ρνιείν, είλαη βέβαην όκσο όηη, ζηνλ Ν. 

1566/85 (ΦΔΚ 167Α/85) κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθαλ ηα Πξόηππα 

Γπκλάζηα θαη Λύθεηα, δελ κλεκνλεύεηαη ζαλ Πξόηππν ρνιείν. ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν Νόκν ηα κόλα ζρνιεία πνπ έθεξαλ – κέρξη ηόηε – ηνλ 

ηίηιν “Πξόηππν” – ήηαλ ηα εμήο: Εωζιμαία Στολή Ηωαννίνων,  

Ηωνίδειος Στολή Πειραιά, Βαρβάκειος Στολή Αθηνών, 

Δσαγγελική Στολή Σμύρνης  και Β’ Γσμνάζιο Παηρών.      

 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Πξνηύπνπ 

Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ηελ ζύλδεζή ηεο κε ην Κιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ 

Εσζηκά κπνξείηε,  λα αλαδεηήζεηε εάλ ην θξίλεηε ζθόπηκν, ζηελ ηζηνζειίδα 

zsgiannina.gr. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο παξαθαινύκε όπσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απνθαζίζεηε ηελ αιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ θαζεζηώηνο 

ησλ Πξνηύπσλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ, ιάβεηε ππ’ όςε ζαο όια ηα 

ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ ζαο εθζέζακε παξαπάλσ θαη αθνξνύλ ζηε 

Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ.   

Δίκαζηε πάληνηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλίζεσλ   

 

 

κε εθηίκεζε 

 

 

 

Αζαλάζηνο Γάιιαο  

Δμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο 

 

 

                                                            


