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 Πιεξνθνξνύκαζηε ζήκεξα κε έθπιεμε από ηα δεκνζηεύκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνπξγηθή 

ηξνπνινγία γηα ηελ Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄),  

όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά  Πξόηππα ζρνιεία, όηη ην Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην 

Ζσζηκαίαο Σρνιήο Θσαλλίλσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζρνιεία πνπ πξόθεηηαη λα 

ραξαθηεξηζηνύλ Πξόηππα «γηα ηζηνξηθνύο απνθιεηζηηθά ιόγνπο», ζύκθσλα κε ην 

ζθεπηηθό ηνπ λνκνζέηε. Η έθπιεμή καο γίλεηαη αθόκε κεγαιύηεξε ζην κέηξν πνπ ν 

ζεζκόο ησλ Πξνηύπσλ θαίλεηαη όηη είλαη απνδεθηόο ζην πιαίζην ηνπ λνκνζρεδίνπ, 

θαζώο δηαηεξνύληαη ηέζζεξα Πξόηππα Σρνιεία απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο.  

 Τν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Ζσζηκαίαο Σρνιήο Θσαλλίλσλ είλαη ην 

αξραηόηεξν ηζηνξηθό Πξόηππν Γπκλάζην ηεο Ειιάδαο (κε ίδξπζε ην 1828 ζύκθσλα κε 

ηηο πεγέο ή ην αξγόηεξν ην 1833), όπσο παξαδέρεηαη ν ππνπξγόο, θ. Αξ. Μπαιηάο ζηε 

ζπλνκηιία ηνπ κε εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ, ζύκθσλα κε ην δειηίν ηύπνπ ηεο 25
εο

/2/2015. 

Εμαξρήο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζπλδεόηαλ κε θιεξνδόηεκα ησλ αδειθώλ 

Ζσζηκάδσλ θαη από ηηο πξώηεο δεθαεηίεο κέρξη θαη πξόζθαηα ιεηηνπξγνύζε σο Πξόηππν 

Σρνιείν κε δηαθεθξηκέλνπο απνθνίηνπο. Επηπιένλ πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο πνπ 

επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ελόο Πξόηππνπ ζρνιείνπ κε πξνδηαγξαθέο πςεινύ επηπέδνπ 

(άξηηα ππνδνκή, πξνζσπηθό κε άξηζηε θαηάξηηζε θαη επηζηεκνληθό ππόβαζξν, 

παλειιήληεο θαη δηεζλείο επηηπρίεο).  Αθνύ ινηπόλ πιεξνύληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο, 

γηαηί απνγπκλώλεηαη ε επαξρία κε ζπγθέληξσζε ησλ Πξνηύπσλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

πεξηνρή ηεο πξσηεύνπζαο;  

 Μέρξη πξόζθαηα ν αλαπιεξσηήο ππνπξγόο θ. Αλ. Κνπξάθεο, όπσο θαίλεηαη ζε 

απάληεζή ηνπ πξνο ηνλ βνπιεπηή θ. Γ. Μαπξσηά (Δειηίν ηύπνπ ηεο 20
εο

/3/2015), 

αλαθεξόηαλ ζε πέληε Πξόηππα ζρνιεία, κε έγγξαθό ηνπ καο είρε αλαθνηλσζεί όηη ην 

ζρνιείν ζα παξέκελε Πξόηππν θαη καο είρε δεηεζεί ε πξόηαζή καο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 

εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ ζε απηό.  Επίζεο, ζε εξώηεζε ηνπ βνπιεπηή Θσαλλίλσλ θ. Χξ. 

Μαληά, ν ππνπξγόο θ. Αξ. Μπαιηάο απάληεζε: «Ξέξνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνξία ηεο 

πόιεο ησλ Θσαλλίλσλ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ηα ηζηνξηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο 

θαη ζέινπκε, όλησο, πξαγκαηηθά λα ην δνύκε». 

Ο κόλνο ιόγνο γηα λα απνραξαθηεξηζηεί ην Γπκλάζην Ζσζηκαίαο από Πξόηππν 

Σρνιείν ζα ήηαλ ε θαηάξγεζε όισλ ησλ Πξνηύπσλ. 
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Ο Δηεπζπληήο θαη ν Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ 

 


