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  Συμμετοχή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου στην  Κίνηση για 

την Επαναφορά του Θεσμού των Προτύπων Σχολείων  

 

 Οι Σύλλογοι των αποφοίτων της Ζωσιμαίας, του Βαρβακείου και της 

Ιωνιδείου Σχολής υποστηρίζουν έντονα, εδώ και πολλά χρόνια, το αίτημα για 

την επαναλειτουργία των σχολείων τους ως Προτύπων. Οι απόφοιτοι αυτών 

των σχολείων κατέχουν εξέχουσες θέσεις στην επιστημονική, κοινωνική, 

πνευματική και πολιτική ζωή του τόπου, οι περισσότεροι απ’ αυτούς 

συντηρούν με πάθος την ιστορική μνήμη των σχολείων τους και είναι βέβαιο 

ότι θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.  

 

 Ιστορικό Πλαίσιο – Αναδρομή  

Ο θεσμός των Προτύπων Γυμνασίων καθιερώθηκε το 1936, και με τον 

Α.Ν. 247 αναβαθμίστηκαν σε Πρότυπα 120 Γυμνάσια της επικράτειας, που θα 

λειτουργούσαν πλέον “κατά παρέκκλισιν του εν λοιποίς γυμνασίοις 

εφαρμοζομένου προγράμματος”.  

Τα τρία ιστορικά Γυμνάσια υπήχθησαν στο νέο θεσμικό πλαίσιο 

αργότερα, η Ζωσιμαία και η Βαρβάκειος το 1937 και η Ιωνίδειος το 1946. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μία  ενδιαφέρουσα και σημαντική 

παρατήρηση: τα Ιστορικά Σχολεία 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 

Εκτός από τα 120 σχολεία του 1936 και τα τρία Ιστορικά Σχολεία, 

ονομάστηκαν Πρότυπα τέσσερα ακόμη Γυμνάσια που – με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο – διέθεταν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: το 1937 η Κοργιαλένειος 

- Αναργύρειος Σχολή Σπετσών (είχε ιδρυθεί το 1927 και υποστηρίζονταν 

οικονομικά από το ομώνυμο κληροδότημα), το 1946 το Γυμνάσιο Αριστούχων 

“Ανάβρυτα”, που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με πρωτοβουλία της τότε 

βασιλικής οικογενείας και το 1972 η Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης η οποία 

είχε ιδρυθεί το 1934 σε ανάμνηση της ιστορικής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

και το Β’ Γυμνάσιο Πατρών (δεν γνωρίζω το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκε η 

απόφαση αναβάθμισης του).  

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1929 

και το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1934 και 

λειτουργούσαν σε ομοιόμορφο περιβάλλον μαθητών με υψηλές επιδόσεις που 

επιλέγονταν με εξετάσεις. Το στοιχείο αυτό αποτελεί και την ουσιαστική 

διαφορά τους από τα σημερινά Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπου οι 

πειραματικές έρευνες γίνονται σε αντιπροσωπευτικό και τυχαίο δείγμα 

μαθητών. 

Ερχόμαστε τώρα στη περίοδο κατά την οποία αποδομείται σταδιακά ο 

θεσμός των προτύπων σχολείων, δηλαδή από το 1975 μέχρι το 1985. Ποια από 

τα 120 Πρότυπα Γυμνάσια που δημιουργήθηκαν συλλήβδην το 1936 

συνέχιζαν να λειτουργούν μέχρι τότε ως Πρότυπα; Κα - νέ - να! (απ’ όσα 

γνωρίζω μοναδική – σχετική – εξαίρεση αποτέλεσε το 1ο Γυμνάσιο Πλάκας 

που λειτούργησε σαν Πρότυπο μέχρι το 1964). Ως Πρότυπα – με την 

ουσιαστική έννοια του όρου - συνέχιζαν να λειτουργούν μόνο τα τρία 

Ιστορικά Σχολεία, τα Ανάβρυτα, η Ευαγγελική Σχολή, το Πρότυπο Γυμνάσιο 

Πατρών και τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης 

(η Κοργιαλένειος - Αναργύρειος Σχολή Σπετσών έπαψε να λειτουργεί σαν 

σχολείο από το 1983).  

 



Έτσι λοιπόν, με την κατάργηση αυτής καθαυτής της αντίληψης του 

θεσμού των Προτύπων σχολείων, “μαζί με τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά” και 

η Ζωσιμαία Σχολή, η Βαρβάκειος Σχολή και η Ιωνίδειος Σχολή τερμάτισαν 

άδοξα την μακρά τους πορεία ως σπουδαία διδακτήρια, με ανεκτίμητη 

προσφορά στην νεολαία μας, στην πατρίδα μας και στο λαό μας. 

 

Με απόφαση του ΔΣ ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 

θα συμμετάσχει μαζί με το Σύλλογο Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής, της 

Ζωσιμαίας Ιωαννίνων και του Πειραματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών 

στην κίνηση  για την επαναφορά των Προτύπων Σχολείων  

 

Για το Δ.Σ 

 

 Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας  

 

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης                               Κωνσταντίνος Βουτσινάς  

 

 


