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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Πξνο: ηνλ Υπνπξγό Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

ΘΔΜΑ: Αθαίξεζε ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο Ησαλλίλσλ από ηα Πξόηππα 

Σρνιεία 

Σε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ είρε παξαρώξεζε ν Υπνπξγόο Παηδείαο θ. 

Αξηζηείδεο Μπαιηάο ζηηο 25/2/2015 ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηεο λέαο θπβέξλεζεο 

γηα ηα πξόηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία, θαζόξηζε ηα θξηηήξηα επηινγήο (ηζηνξηθόηεηα, 

παξάδνζε θαη ζύλδεζή ηνπο κε θάπνην θιεξνδόηεκα) γηα ηελ έληαμε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ζηνλ ζεζκό ησλ Πξνηύπσλ Σρνιείσλ.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ, ηα Ηζηνξηθά 

Πξόηππα Σρνιεία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Εσζηκαία Σρνιή ησλ Ησαλλίλσλ (1833), 

έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηε δηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, ε νπνία είλαη 

απόιπηα ζεβαζηή θαη «ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κε ηνπο δηθνύο ηνπο, 

ηζηνξηθά αηηηνινγεκέλνπο, θαλόλεο ζπκπιεξσκαηηθά ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα σο ε 

βέιηηζηε εθδνρή ηνπ». 

Αθνινύζσο, κε ην έγγξαθν κε αξ. πξση. 36579/Γ6/5 Μαξηίνπ 2015 ηνπ 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Παηδείαο θ. Κνπξάθε, αλαθέξεηαη ξεηά πσο «πξνσζείηαη 

λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα 

ραξαθηεξηζζνύλ σο «πξόηππα» ηα εμήο γπκλάζηα: Π.Π.Γ. Ησληδείνπ Σρνιήο, 

Βαξβάθεην Π.Π.Γ., Π.Π.Γ. Εσζηκαίαο Σρνιήο Ησαλλίλσλ, Π.Π.Γ. Αλαβξύησλ, Π.Π.Γ. 

Δπαγγειηθήο Σρνιήο Σκύξλεο». 

Παξόια απηά, ζε ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζε ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο ζηελ 

Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ ζην ζρέδην λόκνπ «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

βίαο ζηα γήπεδα» ζηηο 28 Απξηιίνπ 2015, θαη ε νπνία απεζύξζε θαη πξόθεηηαη λα 

επαλέιζεη ζε απηνηειέο λνκνζρέδην, ε Εσζηκαία Σρνιή Ησαλλίλσλ έρεη αθαηξεζεί 

όισο αηθληδηαζηηθά από ηνλ θαηάινγν ησλ Πξνηύπσλ Σρνιείσλ πνπ πξόθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, ρσξίο θαλέλαλ ζθεπηηθό θαη παξά ηηο πξνεγνύκελεο δεζκεύζεηο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΥΠΟΠΑΗΘ. 

Ζ Εσζηκαία Σρνιή Ησαλλίλσλ ηδξύζεθε ην 1833, είλαη δειαδή ην αξραηόηεξν 

ελ ιεηηνπξγεία ζρνιείν ηεο Διιάδαο, από ηε Αδειθόηεηα Εσζηκάδσλ θαη 

ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά από ην Κιεξδόηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά, κεγάινπ επεξγέηε 

ηεο πόιεο. Από ην 1828 κέρξη ην 1985 ιεηηνύξγεζε σο Πξόηππν Σρνιείν, θαη κόλν 

γηα έλα κηθξό δηάζηεκα ην Λύθεηό ηεο ιεηηνύξγεζε σο ΓΔΛ ιόγσ αβιεςίαο 

ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαηά ηε δηαηύπσζε ηεο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 1158Β/76 θαη ε νπνία 

δηνξζώζεθε γηα ην κελ Γπκλάζην ην 1980 [ΠΓ 828/80] γηα ην δε Λύθεην κε ηελ ππ’ 

αξ. 212031/Γ6/31-12-2014 [ΦΔΚ 3646]. 

Απνηειεί δε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε όρη κόλν ησλ 

Ησαλλίλσλ αιιά νιόθιεξεο ηεο Διιάδαο θαη έρεη πξνζθέξεη αλεθηίκεηεο ππεξεζίεο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο ηνπ λενζύζηαηνπ ηόηε ειιεληθνύ θξάηνπο, πιεξεί δε όια 

ηα θξηηήξηα πνπ είρε νξίζεη ν ίδηνο ν θ. Υπνπξγόο.  



 

Τν Πνηάκη πηζηεύεη όηη ν ζεζκόο ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ 

είλαη από ηνπο ιίγνπο ζεζκνύο γηα ηα νπνία κπνξεί λα θακαξώλεη ε δεκόζηα 

εθπαίδεπζε από ην 2011 πνπ επαλαζπζηάζεθε ν ζεζκόο (Νόκνο 3966/2011) αθνύ 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε παηδηά, αλεμάξηεηα νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πνιύ θαιό θαη ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη γηα ην 

ιόγν πξέπεη λα επεθηαζεί θη όρη λα ζπξξηθλσζεί 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, εξσηάζηε: 

Πνπ νθείιεηαη ε αηθληδηαζηηθή αθαίξεζε ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο Ησαλλίλσλ 

από ηνλ θαηάινγν ησλ Πξόηππσλ Σρνιείσλ; Σθνπεύεηε λα εληάμεηε ην Γπκλάζην θαη 

ην Λύθεην ηεο Σρνιήο ζηα Πξόηππα Σρνιεία ζην λνκνζρέδην πνπ αλακέλεηαη λα 

θαηαηεζεί ηηο πξνζερείο εκέξεο; 

Ζ εξσηώζα βνπιεπηήο 

Καηεξίλα Μάξθνπ – Β’ Θεζζαινλίθεο 


