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Δληόο θαη εθηόο Ησαλλίλσλ ζπλερίδεηαη ε άηππε εθζηξαηεία γηα λα 
ζπκπεξηιεθζεί ηειηθά ε Εσζηκαία ζρνιή, ην Πξόηππν-Πεηξκαηηθό Γπκλάζην 
δειαδή, κηαο θαη άιιν πξόηππν ζρνιείν απηή ηε ζηηγκή ζηα Γηάλλελα δελ 
ππάξρεη, ζηα «γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο» πξόηππα ζρνιεία πνπ ζα ππάξμνπλ 
κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λόκνπ γηα ηελ Παηδεία. 
εκεησηένλ όηη ν λόκνο ςεθίζηεθε ρσξίο γηαλληώηηθν ζρνιείν ζηελ Δπηηξνπή 
Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, θαηά πιεηνςεθία, ηελ πεξαζκέλε 
Σξίηε. Απηή ε εμέιημε δελ είλαη νξηζηηθή, σζηόζν αλ ππάξρεη θάηη πνπ κπνξεί 
λα αθήζεη «αλνηρηό παξάζπξν» γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Εσζηκαίαο, είλαη ε 
ηνπνζέηεζε ηνπ εηζεγεηή ηνπ ΤΡΗΕΑ Γεκήηξε Μπαμεβαλάθε ζηελ 
επηηξνπή. Ο θ. Μπαμεβαλάθεο ηόληζε ζηελ νκηιία ηνπ όηη λαη κελ ε λέα 
δηάθξηζε (θαη θαηάξγεζε ησλ πξνηύπσλ) είλαη δίθαηα, σζηόζν πξόζζεζε όηη 
«ππάξρεη ην κεηνλέθηεκα όηη είλαη κόλν ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο,» ηα νθηώ 
ζρνιεία, ηέζζεξα γπκλάζηα θαη ηέζζεξα ιύθεηα, πνπ δηαηεξνύληαη. Δάλ γίλεη 
θαη κηα αλαδξνκή ζηελ αξρηθή δήισζε ηνπ ππνπξγνύ Παηδείαο όηη πξόηππα 
ζα δηαηεξεζνύλ κόλν γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο, ηόηε ίζσο ππάξρεη έλα αρλό 
«θσο» γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Εσζηκαίαο.  
  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΗΜ 
 
ηα αηηήκαηα λα ρσξέζεη θαη ε Εσζηκαία, έζησ ζηα ιίγα πξόηππα πνπ ζα 
δηαηεξεζνύλ, πξνζηίζεηαη θαη απηό ηεο Δηαηξείαο Ζπεηξσηηθώλ Μειεηώλ. «Με 
έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε ηε κε ζπκπεξίιεςε ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο, ‘ηνπ 
εκηπαλεπηζηεκίνπ ηνύηνπ’ Ησαλλίλσλ ζηα Πξόηππα ρνιεία, πνπ επξόθεηην 
λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζύκθσλα κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε» αλαθέξεη ε δηνίθεζε 
ηεο ΔΖΜ. Τπελζπκίδεη όηη ε Εσζηκαία ηδξύζεθε ην 1833 κε θιεξνδόηεκα ησλ 
αδειθώλ Εσζηκά θαη ιεηηνύξγεζε έσο ην 1985 σο πξόηππν ζρνιείν «θαη ην 
πςειό επίπεδν ζπνπδώλ αλεγλσξίδεην από όινπο, κε πξνεμάξρνληα ζεζκό 
ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην νπνίν επέηξεπε ηελ εγγξαθή ησλ απνθνίησλ 
ηεο Εσζηκαίαο ρσξίο εμεηάζεηο». Σέινο, ε ΔΖΜ ηνλίδεη πσο «ε ηζηνξηθόηεηα 



ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ε πξνζθνξά ηεο ηόζν ζηνλ ρεηκαδόκελν 
Διιεληζκό έσο ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ησαλλίλσλ (1913) όζν θαη 
κεηαγελέζηεξα ππαγνξεύεη ηελ αλαζεώξεζε ηεο αλαηηηνιόγεηεο θαη 
δπζεξκήλεπηεο απόθαζεο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ». 
  
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  
  
ηε Βνπιή, ε Νηόξα Μπαθνγηάλλε, βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, 
θαηέζεζε ηξνπνινγία επί ηνπ λνκνζρεδίνπ. Ζ θα Μπαθνγηάλλε θάλεη θαη απηή 
ηελ αλαδξνκή ζηελ πξώηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ, ζηηο 25 
Φεβξνπαξίνπ, ζηελ νπνία αλαθεξόηαλ θαη ε Εσζηκαία Ησαλλίλσλ σο 
πξόηππν, ηζηνξηθό ζρνιείν, θαζώο θαη ζηελ ηειεπηαία απόθαζε ηεο 
πξνεγνύκελεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 
νξηδόηαλ σο πξόηππν θαη ην ιύθεην ηεο Εσζηκαίαο. Έηζη, δηακνξθώλεηαη ε 
ηξνπνινγία ζην άξζξν 10 πνπ πξνηείλεη νπζηαζηηθά ηα πεηξακαηηθά λα είλαη 
δέθα, κε ηελ πξνζζήθε γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ Εσζηκαίαο.  


