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Δεν αποηελεί Πρόησπο, ηο Στολείο ηων μεγάλων 
προζωπικοηήηων 
 

Αηθληδηαζκόο. Γηα κία αθόκε θνξά, απηό ην ζπλαίζζεκα δηαθαηέρεη ηνπο Ζπεηξώηεο, νη 
νπνίνη έπεζαλ «ζύκαηα» ππνζρέζεσλ πνπ δε γίλνληαη ηειηθά πξάμε. 

Κη απηό γηαηί, ν ππνπξγόο Παηδείαο ν Αξηζηείδεο Μπαιηάο πνπ από ηελ αξρή ηεο 
ζεηείαο ηνπ, θηλήζεθε πξνο απαμίσζε ηνπ ζεζκνύ, βάδνληάο ηα κε ηελ «Αξηζηεία», κε 
αηθλίδηα ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζε, ζέηεη εθηόο Πξνηύπσλ ρνιείσλ, ηε Εσζηκαία. 

ύκθσλα κε ηελ ηξνπνινγία, ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Πξόηππα 
Πεηξακαηηθά, απνραξαθηεξίδνληαη θαη νξίδνληαη σο Πεηξακαηηθά ρνιεία, εθηόο από ηα: 
Βαξβάθεην Γπκλάζην θαη Λύθεην, Γπκλάζην θαη Λύθεην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, Γπκλάζην 
θαη Λύθεην Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, Γπκλάζην θαη Λύθεην Αλαβξύησλ, πνπ 
δηαηεξνύληαη σο Πξόηππα. 

Παξά ηηο αξρηθέο αλαθνξέο ηνπ ππνπξγείνπ, ε Εσζηκαία θαη ην Εάλλεην, δελ 
πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ Πξνηύπσλ. 

Έηζη, Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Ησαλλίλσλ ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο 
Πεηξακαηηθό, ελώ δελ ππάξρεη θακία πξόβιεςε γηα ηε ιεηηνπξγία αλάινγνπ Λπθείνπ ζηα 
Γηάλληλα. 

Ο ζεζκόο, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη πεξάζεη από ζαξάληα θύκαηα, θαζώο ε εθάζηνηε 
εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο παξελέβαηλε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, θπξίσο ζηε 
δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ θαη ίδξπε ή θαηαξγνύζε κνλάδεο. 

Απηή ηε θνξά, ηα Πεηξακαηηθά, όζα γιίησζαλ δειαδή, κεηαηξέπνληαη ζε ζρνιεία ηεο… 
γεηηνληάο, θαζώο ην ππνπξγείν εμνβειίδεη ηελ αξηζηεία. 

Επιζηολή διαμαρησρίας 
Όπσο ήηαλ θπζηθό, νη αληηδξάζεηο ζε ηνπηθό επίπεδν ήηαλ άκεζεο θαη ηζρπξέο. 
Δηδηθόηεξα, ν Γήκαξρνο Ησαλληηώλ Θσκάο Μπέγθαο απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνλ 

ππνπξγό Πνιηηηζκνύ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηνπο πέληε βνπιεπηέο ηνπ Ννκνύ, 
θάλνληαο ιόγν γηα «παιηλσδία». 

«Δηιηθξηλά δελ κπνξνύκε λα εμεγήζνπκε γηαηί όηαλ νξίδεηε πξόηππα ζρνιεία ‘γηα 
ηζηνξηθνύο απνθιεηζηηθά ιόγνπο’, όπσο αλαγξάθεηε ζηελ ηξνπνινγία, εμαηξείηαη ηε 
Εσζηκαία ρνιή πνπ είλαη ην πην ηζηνξηθό, ην πην παιηό (έηνο ίδξπζεο 1833) από ηα πέληε 
ζρνιεία ζηα νπνία εζείο είραηε αλαθεξζεί ζεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Μπέγθαο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, επαλαιακβάλεη ηελ απόθαζε ζηήξημεο ηεο δεκηνπξγίαο Πξόηππνπ 
ρνιείνπ «Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ (Γπκλάζην- Λύθεην)», απνζπλδένληαο ην από ην 
θηίξην όπνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ην Λύθεην Εσζηκαίαο θαη κε ζίγνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. 

«Ζ ζπδήηεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πξόηππσλ ρνιείσλ έξρεηαη από ην 
παξειζόλ θαη εμαθνινπζεί λα καο απαζρνιεί. Πξνζσπηθά ζεσξώ όηη είλαη ζεκαληηθή ε 
ιεηηνπξγία πξόηππσλ ζρνιείσλ, όρη κε ηελ έλλνηα ηεο αξηζηείαο θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 
ησλ καζεηώλ, αιιά κε ηελ έλλνηα ηελ εθπαηδεπηηθή. Έλα ζρνιείν όπνπ ε πνηόηεηα ηεο 
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ε πνηόηεηα ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε 
δηαξθήο εθπαίδεπζε δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, ζα απνηειεί πξόηππν θαη 
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. 

Αλ ζέιεηε ζα απνηειεί ηειηθά ην κνληέιν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ νθείινπκε όινη καο λα 
εξγαζηνύκε θαη λα ζέζνπκε σο πςειό ζηόρν λα είλαη ην κνληέιν πνπ ζα ηζρύζεη θαζνιηθά 
γηα όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο καο γηα όινπο ηνπο καζεηέο καο. 

Πηζηεύσ ζηε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ην Τπνπξγείν γηα ηνλ 
ηξόπν επηινγήο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξόηππσλ ζρνιείσλ ζα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα 
εθθξάζνπκε αλαιπηηθά ηηο απόςεηο καο επ’ απηνύ» θαηαιήγεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ν 
Γήκαξρνο. 



Σελ ίδηα ζηηγκή, ζε δειώζεηο ηνπ ρζεο, ν Αληηδήκαξρνο Παηδείαο Παληειήο Κνιόθαο, 
ζεκείσζε όηη «Σν Τπνπξγείν αιιάδεη θάζε ιίγν θαη ιηγάθη ηε ζέζε ηνπ. Θα ππάξμεη 
ζπλελλόεζε ηνπ Γεκάξρνπ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα ην πώο ζα αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα. 
Πάγηα ζέζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο είλαη πσο ιέκε λαη ζηα πξόηππα ζρνιεία, 
απνζπλδεδεκέλα από ην θηήξην. Σα Γηάλλελα δηθαηνύληαη λα έρνπλ πξόηππα ζρνιεία». 

Δξσηεζείο αλ ην ζέκα δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ησλ δηελέμεσλ πνπ ππήξμαλ ν θ. 
Κνιόθαο δελ ζέιεζε λα ηα ζπλδέζεη ιέγνληαο όηη ηα Γηάλλελα είλαη ππεξ ησλ πξόηππσλ 
απνζπλδεδεκέλα από ην θηίξην ηεο Βειαξάο εθεί δειαδή πνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ε 
Εσζηκαία. 

Κι άλλες ανηιδράζεις 
«Με ηελ πξάμε απηή ν θ. Τπνπξγόο Παηδείαο, αλαηξεί από κόλνο ηνπ θαη ρσξίο 

πξνθαλή ιόγν ή αηηία, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ 
Πξόηππα ρνιεία θαη επηρεηξεί λα δηαγξάςεη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ράξηε ηεο ρώξαο καο 
ηε Εσζηκαία ρνιή, ηνλ ‘κνπζαίν ιακπηήξα ηνπ Γέλνπο’ κε ηελ ηεξάζηηα πξνζθνξά ζηελ 
κόξθσζε θαη ζηελ πξόνδν ηνπ λενζύζηαηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

ηελ θξίζηκε απηή ζηηγκή θαλέλαο δελ δηθαηνύηαη λα ζησπήζεη ή λα επηθαιεζηεί άγλνηα 
ή ειιηπή πιεξνθόξεζε! Βνπιεπηέο, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, Γήκνο Ησαλληηώλ, Αγαζνεξγά 
Καηαζηήκαηα Ησαλλίλσλ, Πνιηηηζηηθά, Δπαγγεικαηηθά θαη Δπηζηεκνληθά σκαηεία ησλ 
Ησαλλίλσλ έρνπλ ππνρξέσζε λα δειώζνπλ δεκόζηα εάλ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαβάζκηζε 
ηεο δεκόζηαο παηδείαο, εάλ ππεξαζπίδνληαη ηελ καθξόρξνλε εθπαηδεπηηθή παξάδνζε ηεο 
πόιεο καο θαη εάλ ηηκνύλ ηελ κλήκε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ εζληθώλ καο επεξγεηώλ. ηελ 
πεξίπησζε δε πνπ απνθαζίζνπλ λα ζπκπαξαηαρζνύλ κε απηνύο πνπ δξνπλ γηα ηελ 
εθπιήξσζε απηώλ ησλ ζθνπώλ, νθείινπλ λα ελεξγήζνπλ άκεζα θαη κε θάζε λόκηκν 
ηξόπν γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο, βιαπηηθήο γηα ηνλ κέιινλ ηεο λενιαίαο καο, πξάμεο 
ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο» αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην site 
ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν ηαπξόο Καινγηάλλεο, αλαθέξεη όηη «Ζ 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 ζήκεξα ν αξκόδηνο Τπνπξγόο. 

Οθείινπκε όινη καο λα θηλεζνύκε γηα λα απνηξέςνπκε ηελ ηζνπέδσζε πνπ πξνσζεί ε 
αληζηόξεηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο». 

Τι είτε προηγηθεί 
ε ζπλέληεπμε Σύπνπ πνπ παξαρώξεζε, ηελ 25ε Φεβξνπαξίνπ, ν ππνπξγόο Παηδείαο 

Αξηζηείδεο Μπαιηάο θαζόξηζε ηα θξηηήξηα επηινγήο (ηζηνξηθόηεηα, παξάδνζε θαη ζύλδεζή 
ηνπο κε θάπνην θιεξνδόηεκα) γηα ηελ έληαμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ζηνλ ζεζκό ησλ 
Πξνηύπσλ ρνιείσλ. ηελ ζπλέρεηα δήισζε όηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Πξόηππα ηα 3 
ζρνιεία πνπ θαιύπηνπλ ζην αθέξαην ηηο ηεζείζεο πξνϋπνζέζεηο δειαδή ηα Ηζηνξηθά 
Πξόηππα ρνιεία, ε Εσζηκαία ρνιή ησλ Ησαλλίλσλ (1833), ε Ησλίδεηνο ρνιή Πεηξαηά 
(1847) θαη ε Βαξβάθεηνο ρνιήο (1860) θαη επί πιένλ αθόκε δύν ζρνιεία πνπ 
πξνζηέζεθαλ αξγόηεξα, δειαδή ε Δπαγγειηθή ρνιή Νέαο κύξλεο (1934/1972) θαη ην 
Γπκλάζην Αξηζηνύρσλ Αλαβξύησλ (1946). 

Με ην έγγξαθν κε αξ. πξση. 36579/Γ6/5 Μαξηίνπ 2015 ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 
Παηδείαο αλαθνηλώζεθε επίζεκα «όηη πξνσζείηαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζην Διιεληθό 
Κνηλνβνύιην, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα ραξαθηεξηζζνύλ σο «πξόηππα» ηα εμήο 
γπκλάζηα: Π.Π.Γ. Ησληδείνπ ρνιήο, Βαξβάθεην Π.Π.Γ., Π.Π.Γ. Εσζηκαίαο ρνιήο 
Ησαλλίλσλ, Π.Π.Γ. Αλαβξύησλ, Π.Π.Γ. Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο». 

Σελ Σξίηε, ν ππνπξγόο Παηδείαο θαηέζεζε ηαηθληδηαζηηθά ηξνπνινγία κε ηα ζέκαηα 
Παηδείαο – Ννκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα», κε ηελ νπνία 
δηαγξάθεη απζαίξεηα (ρσξίο θάπνην ζθεπηηθό ή αηηηνινγία) ηε Εσζηκαία ρνιή από ηα 
Πξόηππα ρνιεία. 

  
Η ιζηορία ηης 
Γηα ηνλ… ππνπξγό θαη όζνπο δε γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηεο, ε Εσζηκαία ρνιή 

Ησαλλίλσλ ππήξμε θαη παξακέλεη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εθπαηδεπηήξηα, ην νπνίν 



ηδξύζεθε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ην 1828. Με πξνζσπηθή 
δαπάλε πέληε αδειθώλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Εσζηκάδσλ θαηάθεξε λα γίλεη 
πξαγκαηηθόηεηα έλα από ηα θνξπθαία ζρνιεία ηεο ρώξαο. Ζ νηθνγέλεηα ησλ Εσζηκάδσλ 
είρε κεηαλαζηεύζεη ζηε Ρσζία, όπνπ πέηπρε ζην εκπόξην. Αξρηθά, ε Εσζηκαία ρνιή 
ιεηηνύξγεζε κε ηέζζεξηο ζρνιηθέο ηάμεηο, ππό ηελ πιήξε επζύλε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Ησαλλίλσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο Εσζηκά. 

ηαζκόο ζηελ πνξεία ηεο ζρνιήο ππήξμε ε αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ 
από ηνλ Αλαζηάζην αθειιάξην, έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πλεπκαηηθνύο ηνπ 
Διιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Δηζη, ην 1840 πξνζηέζεθαλ αθόκα ηξεηο ηάμεηο ζην εθπαηδεπηηθό 
πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζρνιή ρσξίζηεθε ζε ηξηηάμην δεκνηηθό θαη ηεηξαηάμην 
γπκλάζην. Δίθνζη ρξόληα αξγόηεξα, κε απόθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, νη απόθνηηνη 
ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο εηζάγνληαλ ζην ΑΔΗ ρσξίο εμεηάζεηο, θαζώο ην εθπαηδεπηήξην είρε 
γίλεη μαθνπζηό όρη κόλν ζε όιε ηελ Διιάδα, αιιά θαη εθηόο ζπλόξσλ. Σειηθά, ην 1937 ε 
Πνιηηεία, αλαγλσξίδνληαο ην εθπαηδεπηηθό έξγν ηεο ζρνιήο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνο ην 
έζλνο, ζε έλδεημε ηηκήο θαη επγλσκνζύλεο πξνο ηνπο Εσζηκάδεο, ηελ αλαθήξπμε ζε 
Πξόηππν Γπκλάζην. 

Μεηαμύ ησλ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο ζπγθαηαιέγνληαη ν ζπγγξαθέαο 
Αλαζηάζηνο Γνύδαο, ν θεκηζκέλνο παλεπηζηεκηαθόο Γεκήηξεο Υαζηώηεο, ν ινγνηέρλεο 
Γεκήηξεο Υαηδήο θαη ν θνξπθαίνο πνηεηήο θαη πεδνγξάθνο Κώζηαο Κξπζηάιιεο. 

 


