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Θέμα: Ππόηςπο Λύκειο Ζωζιμαίαρ Σσολήρ Θωαννίνων 

 

Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ, 

 

Τελ 12ε Μαΐνπ 2015 ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή ν Ν. 4327 (Φ.Δ.Κ. 50/14 Μαΐνπ 

2015) κε ηνλ νπνίν εγθξίζεθε ε επαλαιεηηνπξγία ησλ όισλ ησλ ηζηνξηθώλ 

Πξνηύπσλ Σρνιείσλ, κε μόνη εξαίπεζη αςηή ηος απσαιόηεπος ζσολείος ηηρ 

παηπίδαρ μαρ, ηος Λςκείος ηηρ Ζωζιμαίαρ Σσολήρ. Μέρξη ζήκεξα παξακέλεη 

αλαπάληεην ην εξώηεκα «γηα πνην ιόγν δελ εληάρζεθε ην Λύθεην ηεο Εσζηκαίαο από 

ηα Πξόηππα Σρνιεία;» θαη ε θνηλή γλώκε ησλ Ισαλλίλσλ αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ή λα 

εξκελεύζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή απόθαζε δεδνκέλνπ όηη: 

 όινη νη αξκόδηνη θνξείο ηεο πόιεο (απηνδηνηθεηηθνί, πλεπκαηηθνί, πνιηηηζηηθνί, 

επηζηεκνληθνί θ.ι.π.), ρσξίο ηελ παξακηθξή εμαίξεζε, εηάρζεζαλ ππέξ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εληαίαο Πξνηύπνπ Εσζηκαίαο Σρνιήο (Γπκλάζην θαη Λύθεην).   

 θαλέλαο θνξέαο ηεο πόιεο ησλ Ισαλλίλσλ – εθπαηδεπηηθόο ή κε – δελ είρε 

δηαηππώζεη δεκόζηα πξόηαζε ή αίηεκα ππέξ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Εσζηκαίαο 

Σρνιήο σο Λπθείνπ Γεληθήο Καηεύζπλζεο θαη όρη σο Πξνηύπνπ Σρνιείνπ. 

 Γελ πθίζηαην θαλέλαο νπζηαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο ή δηαδηθαζηηθόο ιόγνο γηα ηνλ 

απνθιεηζκό ηνπ ηζηνξηθνύ Λπθείνπ ηεο πόιεο καο από ηα Πξόηππα Σρνιεία 

 βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ είρε ζέζεη ε ίδηα ε Κπβέξλεζε ην Λύθεην ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο ηθαλνπνηνύζε ζην έπαθξν όιεο ηηο απαηηήζεηο ζε ηέηνην 

βαζκό ώζηε, ζε πεξίπησζε επηινγήο δη’ αμηνινγήζεσο, λα επηιεγεί πξώην 

κεηαμύ ησλ άιισλ ηζηνξηθώλ ζρνιείσλ.     

Θεσξνύκε όηη ε απόθαζε γηα ηελ αλαθήξπμε σο Πξνηύπνπ κόλν ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 

όρη ηνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο (εληάρζεθε ζηα Λύθεηα Γεληθήο Καηεύζπλζεο) 

είλαη - ηζηνξηθά, εζηθά, εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά - ιαλζαζκέλε θαη ζα δεκηνπξγήζεη 

ζην άκεζν κέιινλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ πόιε καο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζην 

εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα.  

Σύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 4327/15  ηα Πξόηππα Γπκλάζηα θαη 

Λύθεηα απνηεινύλ κία εληαία Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα θαη όηη «η σχολική πορεία 

των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ηων ζσολείων 

αςηών ςπόκειηαι μόνο ζηιρ ενδοζσολικέρ απολςηήπιερ εξεηάζειρ». 
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 Τν Πξόηππν Γπκλάζην ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο είλαη ην κόλν Πξόηππν 

Γπκλάζην ηεο ρώξαο πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη από Πξόηππν Λύθεην. Τνλ Ινύλην 

2016 ζα ηειεηώζνπλ ηηο Γπκλαζηαθέο ηνπο ζπνπδέο νη πξώηνη απόθνηηνη ηνπ 

Πξνηύπνπ Γπκλαζίνπ θαη απηόκαηα γελλάηαη ην – κεγάιεο θνηλσληθήο θαη 

εθπαηδεπηηθήο βαξύηεηαο - εξώηεκα: ζε ποιο Ππόηςπο Λύκειο θα ζςνεσίζοςν 

ηιρ ζποςδέρ ηοςρ αςηοί οι μαθηηέρ;  

 

Κύξηε Υπνπξγέ 

 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4327/15 έγηλε έλα κεγάιν ιάζνο, νη ζπλέπεηεο ηνπ 

νπνίνπ ζα είλαη νξαηέο ζε πνιύ ζύληνκν ρξόλν θαη ζα εμειηρζνύλ – όπσο 

εθηηκνύκε – ζε κείδνλ θνηλσληθό πξόβιεκα ηνλ Ινύλην 2016. Σαο παξαθαινύκε 

λα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά ζην αίηεκα ηνπ ζπλόινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ Ισαλλίλσλ 

θαη λα πξνβείηε ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο ώζηε: 

1. Να απνθαζηζηεί άκεζα ε έληαμε Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο Σρόιεο ζηα 

Πξόηππα Σρνιεία 

2. Να θξνληίζεηε γηα ηελ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ λνκνζεηηθώλ θαη 

γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνηύπνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο Σρόιεο.   

3. Να ελεξγήζεηε γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ Πξνηύπνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο 

Σρόιεο κε ην θαηάιιειν θαη αμηνινγεκέλν πξνζσπηθό 

4. Όια ηα παξαπάλσ πξναπαηηνύκελα λα πξνγξακκαηηζηνύλ θαη λα 

εθηειεζηνύλ έγθαηξά, νύησο ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ  

Πξνηύπνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο Σρόιεο, ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ Ινύλην 

2016.  

 

ελ αλακνλή ησλ δηθώλ ζαο ελεξγεηώλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη είκαζηε πάληνηε ζηε 

δηάζεζε ζαο γηα ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ. 

 

 

   κε εθηίκεζε 

 

 

 

Αζαλάζηνο Γάιιαο  

   Πξόεδξνο Γ.Σ.  
 
 


