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2. Καλογιάννη Σταύρο 
3. Οικονόµου Αθανάσιο 
4. Παντούλα Μιχαήλ 
5. Τασούλα Κωνσταντίνο 

 
Θέµα: Πρότυπα Σχολεία – Γεραρά Ζωσιµαία Σχολή 

 
κ.κ. Βουλευτές του Νοµού Ιωαννίνων 
 
Μετά την δηµοσιοποίηση του Νοµοσχεδίου για τα Πειραµατικά Πρότυπα Σχολεία που 

κατατέθηκε στη Βουλή, για συζήτηση και ψήφιση, σας υποβάλουµε, ως κάτωθι, τον σχολιασµό µας 
επί του εν λόγω Νοµοσχεδίου  και τις Προτάσεις µας για την επαναλειτουργία της Ζωσιµαίας 
Σχολής  

 
1. Προσδιορισµός αιτήµατος 
 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων επικέντρωσε, τα τελευταία χρόνια, τις 
προσπάθειες στο να επαναλειτουργήσει η Γεραρά Ζωσιµαία Σχολή ως ∆ηµόσιο Πρότυπο 
Σχολείο, συνδεδεµένο αναπόσπαστα µε την εκπαιδευτική παράδοση της Σχολής και το 
Κληροδότηµα Νικολάου Ζωσιµά. 

 
2. Πρότυπα Σχολεία 
 

Τα Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία δηλαδή η Ζωσιµαία Σχολή (1828, το αρχαιότερο σχολείο της 
ελληνικής επικράτειας), η Ιωνίδειος Σχολή Πειραιώς (1847) και η Βαρβάκειος Σχολή Αθηνών (1854) 
λειτούργησαν, µέχρι το 1985 που καταργήθηκε ο θεσµός των Προτύπων Σχολείων, ως δηµόσια 
σχολεία στα οποία παρείχετο παιδεία υψηλής ποιότητας. Τα συγκεκριµένα σχολεία συνδέονταν 
άρρηκτα, από της ιδρύσεώς τους, µε τα κληροδοτήµατα των Εθνικών Ευεργετών Νικολάου Ζωσιµά 
και Ιωάννη Βαρβάκη και µε τη δωρεά του Κωνσταντίνου Ιωνίδη, παρήγαγαν δε σπουδαίο 
εκπαιδευτικό έργο που βασίστηκε τόσο στην εφαρµογή προγράµµατος σπουδών υψηλών 
απαιτήσεων, όσο και στην επιλογή και συνεχή αξιολόγηση µαθητών και διδασκόντων, δηλαδή τα 
συγκεκριµένα σχολεία αυτά διέγραψαν τη λαµπρή πορεία τους ως Σχολεία Αριστείας. ∆υστυχώς 
όµως το 1985 τα δηµόσια Πρότυπα Σχολεία καταργήθηκαν και έκτοτε στη χώρα µας παιδεία 
υψηλών προδιαγραφών παρέχεται µόνο στα ακριβά ιδιωτικά σχολεία. Σηµειωτέον ότι δηµόσια 
σχολεία αριστείας λειτουργούσαν και λειτουργούν σε όλες τις προηγµένες χώρες (µηδέ της τέως 
Σοβιετικής Ένωσης εξαιρουµένης) και η µόνη χώρα στην οποία δεν λειτουργούν τέτοια 
σχολεία είναι η Ελλάδα.   

   
3. Πειραµατικά Σχολεία 
 

Τα Πειραµατικά Σχολείο είναι, αναµφίβολα, ένας πολύ χρήσιµος θεσµός πλην όµως αυτός ο 
θεσµός είναι τελείως διαφορετικός από τον θεσµό των Προτύπων Σχολείων.. 

Στα πειραµατικά Σχολεία δεν καλλιεργείται ούτε προωθείται η αριστεία, αλλά αποτελούν τις 
σχολικές µονάδες στις οποίες προάγεται η εκπαιδευτική έρευνα µε την εφαρµογή νέων µεθόδων 
διδασκαλίας ή στα οποία κάνουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές των Παιδαγωγικών, κυρίως, 
Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων.  



 
4. Περιγραφή της εξέλιξης των (τέως) Προτύπων Σχολείων. 
 

Το 1985 καταργήθηκαν τα Πρότυπα Σχολεία και, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο 
Άρθρο 31 του Νόµου 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α), ορίζεται ότι τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της Βαρβακείου 
και της Ιωνιδείου θα λειτουργούν ως Πειραµατικά Γυµνάσια και τα Λύκεια. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται 
η λειτουργία µόνον του Γυµνασίου της Ζωσιµαίας Σχολής ως Πειραµατικού Γυµνασίου και το 
Λύκειο µεταπίπτει αυτόµατα στην κατηγορίας των Λυκείων Γενικής Κατεύθυνσης. 

Τα Πειραµατικά Σχολεία της Ιωνιδείου και της Βαρβακείου συνέχισαν να συνδέονται 
άρρηκτα µε τα αντίστοιχα Κληροδοτήµατα καθ’ όσον στεγάζονται σε διδακτήρια που 
ανήκουν - ιδιοκτησιακά και διαχειριστικά - στον αντίστοιχο φορέα διαχείρισης του κάθε 
Κληροδοτήµατος, τα δε έσοδα του Βαρβακείου και του Ιωνιδείου Ιδρύµατος διατίθενται στο 
σύνολό τους υπέρ των σχολείων. 

Αντίθετα στα Γιάννινα επικράτησε µία ιδιόµορφη κατάσταση. Από το 1985 και µετά τα οχτώ 
(8) διαδακτήρια που ανηγέρθησαν µε χρήµατα που ανήκαν στη «Μερίδα της Ζωσιµαίας Σχολής» 
(τεκµαρτό ενοίκιο περίπου 2.500.000 € ετησίως) χρησιµοποιούνται από το Υπουργείο 
Παιδείας για την δωρεάν στέγαση 27 σχολείων µε 4.700 µαθητές και τα έσοδα από τις 
µετοχές που ανήκουν στη Ζωσιµαία Σχολή δεν διατίθενται για την κάλυψη αναγκών του 
Σχολείου αλλά για την ικανοποίηση άλλων σκοπών.  

. 
5. Ψήφισµα Ηµερίδας για τα Πρότυπα Σχολεία 
 

Στις 20 Ιουνίου 2010 πραγµατοποιήθηκε στην Παλαιά Βουλή ηµερίδα για την επαναλειτουργία 
των ∆ηµόσιων Πρότυπων Σχολείων στην οποία, πέραν του ότι συµµετείχαν ως εισηγητές,  
ενέκριναν και συνυπέγραψαν το εκδοθέν ψήφισµα προσωπικότητες της εκπαίδευσης, των 
Γραµµάτων και της πολιτικής µεταξύ των οποίων και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θεόδωρος 
Πάγκαλος. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
♦ Επαναφορά της λειτουργίας των Ιστορικών Προτύπων Σχολείων µε βάση το 

καταστατικό ίδρυσης τους και όποιες προσθήκες είναι αναγκαίες 
♦ Άµεση ίδρυση Προτύπων Σχολείων σε κάθε Περιφέρεια (ή Νοµό) της χώρας 
♦ Πρότυπα Σχολεία τριών κατευθύνσεων: θετικό, κλασσικό, καλλιτεχνικό, µε επιµέρους 

κλάδους και µε δυνατότητα των µαθητών για αλλαγή κατεύθυνσης 
♦ Εισαγωγή µαθητών µε εξετάσεις και καθορισµός κριτηρίων για την κατ΄ έτος 

απόδοση τους 
♦ Αυστηρά αξιολογική επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού µε βάση τα 

µετρήσιµα κριτήρια (παιδαγωγικές γνώσεις, διδακτική µεθοδολογία, και κατ΄ έτος 
αξιολόγηση) και θετικά στοιχεία για µεταθέσεις προαγωγές 

 
6. Σχέδιο Νόµου για τα Πειραµατικά - Πρότυπα Σχολεία 
 

Τον ∆εκέµβριο 2010 δηµοσιοποιήθηκε το Σχέδιο Νόµου για τα Πειραµατικά Πρότυπα Σχολεία 
και εκτιµήσαµε, τότε, ότι ικανοποιούσε – έστω και µερικώς – τον στόχο επαναφοράς στη δηµόσια 
εκπαίδευση σχολείων, όπως ήταν τα  Πρότυπα Σχολεία που καταργήθηκαν µε τον Ν. 1566/85.  

Οι Σύλλογοι Αποφοίτων των τριών Ιστορικών Προτύπων Σχολείων (Ζωσιµαίας, Βαρβακείου, 
Ιωνιδείου) συντάξαµε, από κοινού µε το Σύλλογο Αποφοίτων του Πειραµατικού Αθηνών, υπόµνηµα 
που υπεβλήθη στην Υπουργό Παιδείας. Στο συγκεκριµένο υπόµνηµα περιλαµβάνονταν οι προτάσεις 
µας για βελτίωση ορισµένων διατάξεων του συγκεκριµένου Σχεδίου Νόµου και προσθήκη νέων 
διατάξεων ώστε: 

• να µπουν οι βάσεις για την επαρκή λειτουργία του θεσµού των Προτύπων Σχολείων ως 
σχολείων παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου µε αντικειµενική επιλογή µαθητών και 
καθηγητών αριστείας 

• να διασφαλισθεί η ένταξη στο θεσµό και των σχολείων εκείνων που σήµερα λειτουργούν 
ως κοινά σχολεία αλλά, στο παρελθόν, λειτούργησαν ως Πρότυπα Σχολεία (εν προκειµένω 
και το Λύκειο της Ζωσιµαίας Σχολής) 



• στις πηγές χρηµατοδότησης των Προτύπων Σχολείων να συµπεριληφθούν και “τα έσοδα 
από Ιδρύµατα και άλλους φορείς µε σκοπούς και δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή 
έµµεσα µε την παιδεία και από έσοδα σχολικών κληροδοτηµάτων κ.λ.π.”   

  
7. Νοµοσχέδιο για τα Πειραµατικά - Πρότυπα Σχολεία 
 

 Το τελικό Νοµοσχέδιο για τα Πειραµατικά Πρότυπα Σχολεία κατατέθηκε στη Βουλή, για 
συζήτηση και ψήφιση, τον Απρίλιο 2011. Από την ανάγνωση του συγκεκριµένου κειµένου 
διαπιστώσαµε ότι, όχι µόνο δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις που υπέβαλαν οι Σύλλογοι 
Αποφοίτων των τριών Ιστορικών Προτύπων Σχολείων (Ζωσιµαίας, Βαρβακείου, Ιωνιδείου) από 
κοινού µε το Σύλλογο Αποφοίτων του Πειραµατικού Αθηνών αλλά αλλοιώθηκε τόσο το πνεύµα όσο 
και η φιλοσοφία του  αρχικού Σχεδίου Νόµου για τα Πειραµατικά Πρότυπα Σχολεία. Ακόµη µε µία 
απλή ανάγνωση είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος ότι: 

♦ Το Νοµοσχέδιο αφορά µόνο στα Πειραµατικά Σχολεία και όχι στα Πρότυπα 
Σχολεία   

♦ Η έννοια της αριστείας στην εκπαίδευση αναφέρεται – προφανώς για τους τύπους και την 
αιτιολόγηση της παραπλανητικής ένταξης στον τίτλο του όρου “Πρότυπα” – µόνο στην 
παράγραφο δ του άρθρου 36 όπου αναγράφεται ότι “(µεταξύ των στόχων του 
Νοµοσχεδίου είναι) η υποστήριξη του στόχου της δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας και 
της αριστείας µε τη δηµιουργία οµίλων στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν 
µαθητές απ’ όλα τα σχολεία ....” 

♦ Η µόνη διάταξη που µπορεί να οδηγήσει συνειρµικά – και όχι ουσιαστικά – στο θεσµό των 
Προτύπων Σχολείων είναι αυτή της παραγράφου 5 του άρθρου 44, σύµφωνα µε την 
οποία “η εισαγωγή των µαθητών σε κάθε πειραµατικό Λύκειο θα γίνεται µε εξετάσεις ή 
δοκιµασία (τέστ) δεξιοτήτων....”. ∆ηλαδή ο στόχος των εξετάσεων ή της δοκιµασίας δεν 
είναι η αριστεία ή επιλογή µαθητών µε υψηλές επιδόσεις αλλά η επιλογή µαθητών 
µε δεξιότητες (όρος κενός ουσίας και αόριστος). 

♦ Στο θεσµό των Πειραµατικών (και ψευδεπίγραφα Προτύπων) Σχολείων έχουν δικαίωµα να 
ενταχθούν ορισµένα µόνο από τα, ήδη λειτουργούντα, Πειραµατικά Σχολεία (στο 
Άρθρο 37 αναφέρεται ότι στον νέο θεσµό θα ενταχθούν περισσότερα από 30 σχολεία ενώ 
στο Άρθρο 51 αναφέρεται ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του Νόµου τα Π.Π.Σ. δεν µπορεί 
να υπερβαίνουν τα 15).  

  Βάσει των διατάξεων του συγκεκριµένου Νοµοσχεδίου το Λύκειο της Ιστορικής 
Ζωσιµαίας Σχολής δεν αποστερείται µόνο του δικαιώµατος να λειτουργήσει σαν 
Πρότυπο Σχολείο αλλά, σύµφωνα µε τους συντάκτες του Νόµου, δεν έχει καν το 
δικαίωµα να λειτουργήσει σαν Πειραµατικό Σχολείο.   

∆εν γνωρίζουµε τι συζητήθηκε στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της 
δηµοσιοποιήσεως του Σχεδίου Νόµου και της σύνταξης του τελικού Νοµοσχεδίου. Το µόνο το 
οποίο είναι βέβαιο ότι αλλοιώθηκαν ριζικά το πνεύµα και η φιλοσοφία του  αρχικού Σχεδίου Νόµου 
για τα Πειραµατικά Πρότυπα Σχολεία και απορρίφθηκαν, παρά τις, περί του αντιθέτου 
διαβεβαιώσεις των αρµοδίων παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας, οι προτάσεις που υπέβαλαν οι 
Σύλλογοι Αποφοίτων των τριών Ιστορικών Προτύπων Σχολείων (Ζωσιµαίας, Βαρβακείου, 
Ιωνιδείου) από κοινού µε το Σύλλογο Αποφοίτων του Πειραµατικού Αθηνών. 

 

κ.κ. Βουλευτές του Νοµού Ιωαννίνων 
 

Το αίτηµα για την επαναλειτουργία της Προτύπου Ζωσιµαίας Σχολής αποτελεί 
αίτηµα της κοινωνίας της πόλης µας και απαίτησή της για µια αναβαθµισµένη δηµόσια 
εκπαίδευση.  

Επειδή πιστεύουµε ακράδαντα ότι τα θέµατα παιδείας δεν αποτελούν  αντικείµενο πολιτικής 
αντιπαράθεσης, απευθυνόµαστε σ’ εσάς και σας προτείνουµε να προβείτε σε µία κοινή και 
συντονισµένη ενέργεια για την αποκατάσταση της αδικίας που συντελείται εις βάρος της νεολαίας 
µας και των επόµενων γενεών.  

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο να υποβάλετε, κατά την συζήτηση του 
επίµαχου Νοµοσχεδίου, πρόταση για οριστική και ουσιαστική ικανοποίηση του αιτήµατος για 



επαναλειτουργία της Ζωσιµαίας Σχολής. Κατά την άποψή µας, για την επίλυση του προβλήµατος, 
θα πρέπει να προστεθεί στο Νοµοσχέδιο ένα επιπλέον Άρθρο µε το παρακάτω περιεχόµενο: 

  
Άρθρο .....  - Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία 

1. Τα Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία (Γυµνάσια και Λύκεια) που συνδέονται άµεσα µε 
Κληροδοτήµατα, διαθήκες ή δωρεές µπορούν να λειτουργήσουν µε βάση το καταστατικό 
ίδρυσης τους και όποιες προσθήκες είναι αναγκαίες, ως Πρότυπα Σχολεία παροχής παιδείας 
υψηλού επιπέδου, για ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε µαθητή και την 
επίτευξη του στόχου της αριστείας . 

2. Τα εν λόγω Σχολεία εντάσσονται στο θεσµό των Προτύπων Σχολείων µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας.  

3. Η εισαγωγή των µαθητών στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο των Προτύπων Σχολείων θα γίνεται µε 
εισαγωγικές εξετάσεις για την επιλογή µαθητών µε υψηλές επιδόσεις. 

4. Η σύνθεση του Επιστηµονικού Εποπτικού Συµβουλίου είναι επταµελής και συµµετέχουν σ’ αυτό 
τα πέντε  µέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 41 και επί πλέον ένας εκπρόσωπος του διαχειριστή 
του κάθε Κληροδοτήµατος, Ιδρύµατος κ.λ.π. και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποφοίτων 
του σχολείου   

5. Η επιλογή του ∆ιευθυντή, του Υποδιευθυντή και των Καθηγητών θα γίνεται βάσει των όσων 
αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 48. 

6. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Προτύπων Σχολείων και του προσωπικού της 
γίνεται  βάσει των όσων αναφέρονται στο Άρθρο 50       

 

Στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας δεν ανταποκριθεί θετικά  και συνολικά στο δίκαιο 
αίτηµά της κοινωνίας µας θεωρούµε ότι δεν θα είναι επωφελής η αποδοχή τυχόν ηµίµετρων ή 
στρεβλών (δήθεν συµβιβαστικών) λύσεων. Στην περίπτωση αυτή εισηγούµαστε να συνεχίσουµε τη 
προσπάθειά µας µέχρι την πλήρη δικαίωσή του ευγενούς σκοπού µας, ανυποχώρητοι και χωρίς 
κοµµατικές αντιπαραθέσεις, µε τη σύµπραξη του  ∆ήµου Ιωαννιτών και των επιστηµονικών, 
επαγγελµατικούς και πολιτιστικών φορέων της πόλης µας.   

Είµαστε πάντοτε στη διάθεση σας για συνεργασία και για παροχή τυχόν συµπληρωµατικών 
πληροφοριών ή διευκρινίσεων. 

 

Με εκτίµηση 
 
 
 
 

Αθανάσιος ∆άλλας 
Υπεύθυνος για την προώθηση         
του αιτήµατος επαναλειτουργίας  
της Προτύπου Ζωσιµαίας Σχολής 

 
Συνηµµένα:  
Το κοινό υπόµνηµα των Συλλόγων Αποφοίτων Ζωσιµαίας, Βαρβακείου, Ιωνιδείου και Πειραµατικού 
Αθηνών. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
1. Σταύρος ∆ερµατάς, Πρόεδρος ∆.Σ.: ∆ωρίδος 8 - 10, Χολαργός 155 62 
    Τηλέφωνα: 210-65.35.679, 6944-414.157   e.mail: dermatas@hol.gr  
2. ∆άλλας Αθανάσιος, πρώην Πρόεδρος ∆.Σ. και υπεύθυνος για την προώθηση του αιτήµατος 

επαναλειτουργίας της Προτύπου Ζωσιµαίας Σχολής: ∆. Χαϊµαντά 8α, Μαρούσι 151 22 
Τηλέφωνα: 210-612.66.75, 6973-347.474   e.mail: sakisdallas@otenet.gr  


