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Θέμα: Οι θέσεις του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου για την 

επαναφορά των προτύπων σχολείων  

 

Σε κάθε σύγχρονη κοινωνία, όπως η ελληνική, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε σχολεία παροχής παιδείας 

υψηλών απαιτήσεων σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σ’ αυτούς που έχουν 

την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν τα δίδακτρα των ακριβών 

ιδιωτικών σχολείων. Με τη λειτουργία των Δημοσίων Πρότυπων Σχολείων 

ικανοποιείται η βασική δημοκρατική απαίτηση για παροχή ίσων ευκαιριών  

στο σύνολο των πολιτών και ιδιαίτερα στους οικονομικά ή κοινωνικά 

ασθενέστερους.    

Σήμερα αναγνωρίζεται απ’ όλους η ανάγκη αναβάθμισης της παιδείας 

και, 25 χρόνια μετά την κατάργηση των Προτύπων σχολείων, διαπιστώνεται 

ότι το έλλειμμα των καλών δημόσιων σχολείων κάθε άλλο παρά ωφέλησε την 

κοινωνία μας.  

Για την ορθή και επιτυχή εφαρμογή ενός προηγμένου και 

αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού συστήματος απαιτείται η ικανοποίηση 

πολλών και σημαντικών προϋποθέσεων (διοικητικών, οικονομικών, 

διαχειριστικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών κ.λ.π.). Δεν πρέπει όμως να 

επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος. Η γενικευμένη εφαρμογή του 

συστήματος, χωρίς σοβαρή μελέτη και προγραμματισμό, είναι βέβαιο ότι θα 
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οδηγήσει το εγχείρημα σε μαρασμό ή αποτυχία, όπως ακριβώς συνέβη και με 

τα 120 πρότυπα σχολεία του 1936.  

Επειδή θεωρούμε ότι, αντί να αναλωνόμαστε σε ατέρμονες συζητήσεις 

και θεωρητικές προσεγγίσεις του προβλήματος, θα ήταν προτιμότερο να 

προχωρήσουμε στην επεξεργασία και εφαρμογή πρακτικών και αποδοτικών 

λύσεων, προτείνουμε τα εξής: 

 

1ον) Το εγχείρημα για την αναβάθμιση της παιδείας θα πρέπει να ξεκινήσει 

από την επαναλειτουργία των Δημόσιων Προτύπων Γυμνασίων και 

Λυκείων. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί και να εφαρμοστεί άμεσα και 

ανεξάρτητα από την έκβαση του, εν εξελίξει, διαλόγου για την παιδεία, από 

τα Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία. Τα Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία, (η Ιωνίδειος 

Σχολή Πειραιά που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1847, η Βαρβάκειος 

Σχολής το 1860 και η Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων το 1833, προϋπήρξαν 

των Προτύπων, αποτέλεσαν το υπόδειγμα για την δημιουργία των Προτύπων 

σχολείων και το καθένα απ’ αυτά είχε δημιουργήσει την δική του ιστορία και 

τη δική του εκπαιδευτική παράδοση. Έχουν τους πόρους, τη διοίκηση και το 

εκπαιδευτικό δυναμικό να φέρουν σε πέρας το έργο τους ως σχολεία 

αριστείας και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων. Έτσι δεν τίθεται θέμα 

αποφάσεων λόγω σφικτής δημοσιονομικής πολιτικής. Τα Ιστορικά Πρότυπα 

σχολεία λειτουργούσαν στο παρελθόν – και πιστεύουμε ότι έτσι θα πρέπει να 

λειτουργήσουν και στο μέλλον - συμπληρωματικά στο εκάστοτε ισχύον 

εκπαιδευτικό σύστημα και κατά την βέλτιστη εκδοχή του. 

 
 

(2ον) Τα Ιστορικά Σχολεία θα πρέπει να «υιοθετήσουν» συγκεκριμένες 

σχολικές μονάδες , δημιουργώντας ένα «σχολικό δίκτυο βοήθειας», στην 

Περιφέρεια τους και να τις υποστηρίξουν σε επίπεδο πόρων και τεχνογνωσίας 

και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι όταν συγκεκριμένα σχολεία της 

περιοχής του Πειραιά χρειάζονται βοήθεια για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων ή ακόμη και άμεσων λειτουργικών αναγκών, οι σχολικές 
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επιτροπές και τα κληροδοτήματα να συνδράμουν και να υποστηρίζουν, 

καλύπτοντας με πόρους τις ανάγκες αυτές. 

 

(3ον) Εκτός από τις εξετάσεις εισαγωγής τα πρότυπα σχολεία θα πρέπει να 

υιοθετήσουν κριτήρια επιλογής, που να λαμβάνουν υπόψη τις ομάδες που 

απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, ομάδες με χαμηλό εισόδημα, το 

ενδεχόμενο οι γονείς ή αδέλφια των μαθητών να έχουν φοιτήσει στο 

παρελθόν στα πρότυπα, αλλά και την κατηγορία μαθητών υψηλών 

αποδόσεων που αποδεδειγμένα έχουν υψηλή ευφυΐα. 

 

(4ον) Το σύστημα των Προτύπων να εφαρμοστεί στην αρχή, πιλοτικά, στα 

Πρότυπα Σχολεία που λειτουργούσαν μέχρι το 1985 δηλαδή στη Ζωσιμαία 

Σχολή Ιωαννίνων, στη Βαρβάκειο Σχολή Αθηνών, στην Ιωνίδειο Σχολή 

Πειραιά, στα Ανάβρυτα, στην Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης, στο Πρότυπο 

(σήμερα Πειραματικό) Πατρών και στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Αργότερα, όταν αποκτηθεί από την εκπαιδευτική 

κοινότητα η απαιτούμενη εμπειρία, ας επεκταθεί η εφαρμογή του θεσμού 

σταδιακά και σε άλλα σχολεία.  

 

  Η πρόταση για πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στα συγκεκριμένα 

σχολεία της χώρας βασίζεται στo ότι δεν πρόκειται για προνομιακή επιλογή, 

αλλά για πράξη επαναφοράς στο προγενέστερο  θεσμικό και εκπαιδευτικό 

καθεστώς. Πέραν τούτου με μια επιλογή, βάσει αντικειμενικών ιστορικών και 

εκπαιδευτικών κριτηρίων, αποτρέπεται ο κίνδυνος εμπλοκής λόγω πληθώρας 

αιτημάτων με τοπικιστικά χαρακτηριστικά (π.χ. γιατί στην Πάτρα και όχι στη 

Λαμία, γιατί στη Θεσσαλονίκη και όχι στο Ηράκλειο κ.ο.κ.). 

 

Για το Δ.Σ 

 

 Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας  
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Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης                               Κωνσταντίνος Βουτσινάς  


