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Το Υπ. Παιδείας θέλει να καηαργήζει ηο Πρόησπο ηης Ζωζιμαίας 
 

ΚΑΘ Η «ΑΡΘΣΕΘΑ» ΣΩΡΑ ΣΟ ΣΟΧΑΣΡΟ! 
 
Γηα παιηλσδία θάλεη ιόγν ν Γήκαξρνο Ησαλλίλσλ Θσκάο Μπέγθαο ζε 
επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγό Αξηζη. Μπαιηά • Θ. ΓΑΛΛΑ (πξ. Πξόεδξνο 
Απνθνίησλ Εσζ. ρνιήο): Απζαίξεηε ε απόθαζε… 
 
Απνζύξζεθε κεηά ηηο αληηδξάζεηο ε επίκαρε ηξνπνινγία 

 
 

Λάζνο δξόκν αθνινπζεί ε Κπβέξλεζε ζε πνιινύο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο ηεο, 

θαζώο ηα ζηειέρε ηεο επηιέγνπλ λα θάλνπλ κεηαξξπζκίζεηο κέζσ ηεο… 

θαηεδάθηζεο όισλ όζσλ επηηεύρζεθαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα απ’ ηνπο 

πξνθαηόρνπο ηνπο. 

Απηό ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ρώξν ηεο πνιύπαζεο Παηδείαο καο, όπνπ 

πξνσζνύληαη αιιαγέο νη νπνίεο, αληί λα αληηκεησπίδνπλ ηηο παζνγέλεηεο, 

πξνθαινύλ λέα πξνβιήκαηα, ζίγνληαο δνκέο θαη ζεζκνύο κε επξέσο απνδεθηή αμία 

θαη πξνζθνξά. 

Σειεπηαίν παξάδεηγκα ηα Πξόηππα – Πεηξακαηηθά ρνιεία, ε επηρείξεζε 

απνδόκεζεο ησλ νπνίσλ απ’ ηε λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο έρεη ιάβεη πηα 

μεθάζαξε κνξθή, κέζσ ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο, ε νπνία παξαιίγν λα θαηαηεζεί 

πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή. ’ απηή πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή καζεηώλ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ρνιεία κε… θιήξσζε (!), ελώ κεγάιν πιήγκα επηθέξεη ζηε γεξαξά 

Εσζηκαία ρνιή, ε νπνία κέλεη εθηόο ηνπ θαηαιόγνπ ησλ Πξνηύπσλ. 

Οη αληηδξάζεηο γηα ην ζέκα ησλ Πξνηύπσλ είλαη έληνλεο ζε παλειιαδηθό επίπεδν 

θαη θπζηθά ζηα Γηάλλελα, κε ηνλ Γήκν λα δηακαξηύξεηαη ζην Τπνπξγείν γηα ηελ 

εμαίξεζε ηεο Εσζηκαίαο απ’ ηνλ θαηάινγν κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία, ελώ πηέζεηο 

αζθνύλ θαη νη απόθνηηνη ηνπ ηζηνξηθνύ δηδαθηεξίνπ ηεο πόιεο καο, κε επηθεθαιήο 

ηνλ πξ. Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ 

Αζαλάζην Γάιια. 

 

Η επίματη ηροπολογία 

  

Ζ δηαγξαθή ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο απ’ ηνλ θαηάινγν κε ηα Πξόηππα 

πεξηιακβάλεηαη ζε ηξνπνινγία πνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαηέζεζε ηελ 

πεξαζκέλε Σξίηε ζηε Βνπιή, εληαγκέλε ζην Ννκνζρέδην  «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο βίαο ζηα γήπεδα». 

Ωζηόζν, νη αληηδξάζεηο βνπιεπηώλ γηα ην ζέκα ησλ Πξόηππσλ – Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ, θαζώο θαη γηα άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Δθπαίδεπζε αλάγθαζε 

ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ λα απνζύξεη ηελ επίκαρε ηξνπνινγία γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία. Απηή πξνβιέπεηαη λα ππνβιεζεί μαλά ηηο επόκελεο εκέξεο σο 

μερσξηζηό λνκνζρέδην. 

 

 



Ένηονες ανηιδράζεις 

 

Οη αληηδξάζεηο γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ Γπκλαζίνπ Εσζηκαίαο απ’ ηνλ θαηάινγν ησλ 

ζρνιείσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα πξνθαιεί, όπσο είλαη θπζηθό, 

εληνλόηαηεο αληηδξάζεηο πξώηα ζηα Γηάλλελα, θαζώο ηόζν ν Γήκνο όζν θαη ν 

εθπαηδεπηηθόο θόζκνο ηεο πόιεο ζεσξνύλ όηη απνηειεί αζέβεηα απέλαληη ζηελ 

ηζηνξία θαη ηελ πξνζθνξά ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο, ε νπνία, ζεκεησηένλ, ηδξύζεθε 

ην 1833! Δμάιινπ, αλ ιεθζνύλ ππόςε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν γηα ηελ 

έληαμε ζηα Πξόηππα ρνιεία, ε Εσζηκαία είλαη ε πξώηε πνπ ζα έπξεπε πεξηιεθζεί 

ζ’ απηά! 

 

Επιζηολή Θ. Μπέγκα 

 

Δπηζηνιή γηα ην ζέκα κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδεη ηελ έθπιεμή ηνπ γηα ηελ εμαίξεζε 

ηεο Εσζηκαίαο απ’ ηα Πξόηππα ρνιεία, απεύζπλε ρζεο πξνο ηνλ Τπνπξγό 

Παηδείαο Αξηζηείδε Μπαιηά ν Γήκαξρνο Ησαλληηώλ Θσκάο Μπέγθαο, δεηώληαο λα 

ππάξμεη δηόξζσζε. 

Ο θ. Μπέγθαο ππελζπκίδεη ζηνλ Τπνπξγό όηη ν ίδηνο είρε αλαθνηλώζεη ζηηο 25 

Φεβξνπαξίνπ πσο ε Εσζηκαία ρνιή (Γπκλάζην – Λύθεην) ζα πεξηιακβάλνληαλ 

ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ Τπνπξγείνπ πεξί Πξόηππσλ ρνιείσλ θαη ζεκεηώλεη κε 

έκθαζε: «Δηιηθξηλά δελ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε γηαηί ππήξμε απηή ε παιηλσδία 

από ηελ πιεπξά ζαο, όηαλ κάιηζηα από ηα πέληε ζρνιεία πνπ εζείο ν ίδηνο 

δειώζαηε όηη «έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηε δηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, 

ε νπνία είλαη απόιπηα ζεβαζηή», ηειηθά ην κόλν ζρνιείν πνπ εμαηξέζαηε ζηελ 

ηξνπνινγία είλαη ε Εσζηκαία ρνιή ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ Εσζηκαία είλαη ην πην 

ηζηνξηθό, ην πην παιηό από ηα πέληε ζρνιεία ζηα νπνία εζείο είραηε αλαθεξζεί»!  

  

Ένα Πρόησπο ζηα Γιάννενα 

 

Ο Γήκαξρνο θάλεη αλαθνξά θαη ζε πξόζθαηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Ησαλλίλσλ κε ηελ νπνία ζηεξίδεη «γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Πξόηππνπ ρνιείνπ «Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ (Γπκλάζην - Λύθεην), 

απνζπλδένληάο ην από ην θηίξην όπνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ην Λύθεην Εσζηκαίαο θαη 

κε ζίγνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ». Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη 

πσο είλαη ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία Πξόηππσλ ρνιείσλ, όρη κε ηελ έλλνηα ηεο 

αξηζηείαο θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ, αιιά κε ηελ έλλνηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή. 

 

Οι απόθοιηοι Ζωζιμαίας 

 

Σελ έληνλε δηακαξηπξία ησλ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο γηα ηελ εμαίξεζε 

ηνπ Γπκλαζίνπ Εσζηκαίαο απ’ ηα Πξόηππα ρνιεία εθθξάδεη θαη ν πξ. Πξόεδξνο 

ηνπ πιιόγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ Αζαλάζηνο Γάιιαο κε 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο. «Ζ απόθαζε ειήθζε απζαίξεηα θαη θαηά 

παξάβαζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ εζείο θαζνξίζαηε θαη αλαθνηλώζαηε επίζεκα κε ην  

Γειηίν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο 25εο  Φεβξνπαξίνπ 2015», ηνλίδεη, 

κεηαμύ άιισλ ν θ. Γάιιαο, δεηώληαο ζηελ ηξνπνινγία πνπ ζα επαλππνβιεζεί ζηε 



Βνπιή, λα εληαρζεί εθ λένπ ε Εσζηκαία ζηνλ θαηάινγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα ρνιεία. 

Μηιώληαο ζρεηηθά ρζεο ζηνλ «Π.Λ.», ν θ. Γάιιαο επαλέιαβε όηη «ε 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη απζαίξεηε θαη δελ ππάξρεη 

ιόγνο λα εμαηξεζεί ε Εσζηκαία απ’ ηα Πξόηππα ρνιεία. Ίζηα – ίζα, θαλνληθά 

έπξεπε λα πεξηιεθζεί πξώηε ζηνλ ζρεηηθό θαηάινγν, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ην 

ίδην ην Τπνπξγείν έρεη ζέζεη»! 

 

Ο η. Καλογιάννης 

 

Γξαπηή δήισζε γηα ην ζέκα ηεο Εσζηκαίαο εμέδσζε ρζεο θαη ν πξ. βνπιεπηήο 

ηαύξνο Καινγηάλλεο, ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα επηθξηηηθόο. Όπσο 

αλαθέξεη, «ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, αλίθαλε κέρξη ζηηγκήο γηα ν,ηηδήπνηε 

ζεηηθό, θαηεδαθίδεη όζα κε θόπν ρηίζηεθαλ ζην παξειζόλ, μεθηλώληαο κάιηζηα από 

ηελ Παηδεία. Ζ επαίζρπληε ηξνπνινγία πξέπεη λα απνζπξζεί νξηζηηθά θαη λα κελ 

επαλαθαηαηεζεί ζε επόκελν λνκνζρέδην πνπ ζα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, όπσο 

αλαθνίλσζε ν αξκόδηνο Τπνπξγόο». 

 

Θα μείνει Πειραμαηικό! 

 

Αλ δελ αλαζεσξεζεί ε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο γηα ηα Πξόηππα πνπ 

αθήλεη εθηόο ηεο Εσζηκαία, ηόηε ην ζεκεξηλό Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην 

Ησαλλίλσλ ζα κείλεη κόλν σο Πεηξακαηηθό, ελώ δελ ζα αιιάμεη ηίπνηε γηα ην λπλ 

Λύθεην ηεο Εσζηκαίαο. 

 

*** 

Πνηα είλαη όκσο ηα εθπαηδεπηήξηα πνπ ην Τπνπξγείν θξίλεη πσο ηζηνξηθά… 

ππεξηεξνύλ ηεο Εσζηκαίαο, νπόηε δηθαηνύληαη ηνλ ηίηιν ηνπ Πξόηππνπ; Ζ Ησλίδεηνο 

ρνιή Πεηξαηά (έηνο ηδξύζεσο 1847), ε Βαξβάθεηνο ρνιή (1860), ε Δπαγγειηθή 

ρνιή Νέαο κύξλεο (1934/1972) θαη ην Γπκλάζην Αξηζηνύρσλ Αλαβξύησλ (1946). 

Όια ηνπο κεηαγελέζηεξα ηεο γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο όζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε 

θαη ιεηηνπξγία! 

 


