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Σεηάπηη 20 Μαΐος 2015 

Οι καθηγηηέρ ΓΕΛ Ζωζιμαίαρ για ηα Ππόηςπα 
σολεία… 
 

  

 

 

 

 
 

 
Μεγάλη δημόζια ζςζήηηζη έσει πποκαλέζει ηο ηελεςηαίο διάζηημα η 

εξαίπεζη απσικά και επανένηαξη ζηη ζςνέσεια ηος Γςμναζίος ηηρ 
Ζωζιμαίαρ σολήρ ζηα Ππόηςπα σολεία, αλλά και η ζύζηαζη Πποηύπος 
Λςκείος ζηα Γιάννενα ωρ αναγκαίο ζςμπλήπωμα ηος Ππόηςπος 
εκπαιδεςηηπίος. 
Ο «Π.Λ.» θιλοξένηζε όλερ ηιρ απότειρ πος διαηςπώθηκαν επί ηος θέμαηορ, οι 
οποίερ θςζικά ζςνέκλιναν ππορ ηην ανάγκη ίδπςζηρ και Ππόηςπος Λςκείος 
ζηην πόλη μαρ. Σήμεπα δημοζιεύοςμε υρ ένα είδορ ανηιλόγος ηην ανακοίνυζη 
πος εξέδυζε σθερ ο Σύλλογορ Διδαζκόνηυν ηος Γενικού Λςκείος ηηρ 
Ζυζιμαίαρ Σσολήρ, ςπό ηον ηίηλο «Η Ζυζιμαία έσει ηη δική ηηρ ιζηοπία», ζηην 
οποία καηαθέηει ηην άποτή ηος για ηο επίμασο θέμα και για ηο πώρ ηο ΓΕΛ 
Ζυζιμαίαρ δεν καηέληξε να γίνει Ππόηςπο Πειπαμαηικό. 

Η ανακοίνωζη Οι Καθηγηηέρ ηος ΓΛΕ Ζωζιμαίαρ ζηην ανακοίνωζή 
ηοςρ αναθέποςν ηα ακόλοςθα σαπακηηπιζηικά: 

«ηηο 12 Μαΐνπ 2015 έιεμε ην πξόβιεκα πνπ ηαιάληζε κία νιόθιεξε ρξνληά 
ην Γεληθό Λύθεην Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ. Σν  ζρνιείν καο  
απνζπλδέζεθε ηειηθά  από ην ζεζκό ησλ Πξνηύπσλ ζρνιείσλ, γεγνλόο πνπ 
βξίζθεη ζύκθσλνπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, δειαδή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε 
Ζπείξνπ, ην Γήκν Ησαλληηώλ, ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ θαη ην ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 
ηνπ ρνιείνπ.  



Σν ΓΔΛ Εσζηκαίαο ρνιήο γλσξίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηελ ηηκά. Σηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γξάθεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία, ρσξίο λα είλαη Πξόηππν. Δίλαη 
έλα ζρνιείν θαηαμησκέλν ζηε γηαλληώηηθε θνηλσλία γηα ην ήζνο θαη ηηο επηδόζεηο 
ησλ καζεηώλ ηνπ, όπσο εμάιινπ θαη ηα ππόινηπα ζρνιεία ηεο πόιεο. 
Απόθνηηνη ηνπ ζρνιείνπ, κεηά ην 1963 (ηειεπηαίν έηνο ιεηηνπξγίαο σο 
πξνηύπνπ), είλαη επηηπρεκέλνη επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο ζηελ Διιάδα θαη 
ην εμσηεξηθό θαη αγαπνύλ θαη λνζηαιγνύλ απηό ην ζρνιείν. Γηα λα  
πιεξνθνξεζεί  θαη ε γηαλληώηηθε θνηλσλία, πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηζηνξηθά  όηη 
ε  «Εσζηκαία  ρνιή» ιεηηνύξγεζε σο Πξόηππν Γπκλάζην κόλν από ην 1937 
κέρξη θαη ην 1963 (Λεηηνύξγεζε αξρηθά ζην ηζηνξηθό θηίξην  πνπ ζήκεξα 
ζηεγάδεη ην 1ν Γπκλάζην, ζηε ζπλέρεηα,  ιόγσ ησλ εηδηθώλ  ζπλζεθώλ πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ,  
κεηαζηεγάζηεθε ζην Παιαηό Ρνπκαληθό ρνιείν θαη από ην 1957 ζην ζεκεξηλό 
θηίξην). Μεηά ηνλ νξηζηηθό  δηαρσξηζκό ησλ Γπκλαζίσλ από ηα Λύθεηα, ην 
Λύθεην ιεηηνύξγεζε απνθιεηζηηθά  σο Γεληθό Γεκόζην ρνιείν κε θαζαξά 
γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
επηβαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ηνπο θνξνινγνύκελνπο 
πνιίηεο.  

Σν 2011 θαζηεξώζεθε ν ζεζκόο ησλ Πξνηύπσλ – Πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ. 
Σν Λύθεην Εσζηκαίαο δελ εθδήισζε ελδηαθέξνλ λα κεηαηξαπεί ζε Πξόηππν 
Πεηξακαηηθό,  όπσο άιισζηε θαη θαλέλα άιιν Λύθεην ηεο πόιεο. Από εθείλε ηε 
ζηηγκή θαη κεηά έγηλαλ πξνζπάζεηεο  από θάπνηνπο εμσζεζκηθνύο παξάγνληεο 
λα ζπλδεζεί ην Λύθεην απηό κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκό.  Οη πξνζπάζεηεο είραλ 
σο απνηέιεζκα αθελόο λα κελ αμηνπνηεζεί γηα ηελ ίδξπζε ελόο Πξνηύπνπ - 
Πεηξακαηηθνύ  Λπθείνπ  ην λεόδκεην ζρνιείν ηεο Αλαηνιήο, όπσο ήηαλ ε 
βνύιεζε ησλ ζεζκηθώλ παξαγόλησλ ηεο πόιεο θαη αθεηέξνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 
2014 λα αιιάμεη ν λόκνο θαη λα κεηαηξαπεί ην Γεληθό Λύθεην Εσζηκαίαο ρνιήο 
ζε Πξόηππν – Πεηξακαηηθό, παξά ηελ αληίζεηε βνύιεζε ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ζπείξνπ, ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ, ηεο ΔΛΜΔ Ησαλλίλσλ , ηνπ 
πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Λπθείνπ θαη ηνπ πιιόγνπ 
Γηδαζθόλησλ.  Δίλαη  ιάζνο  ινηπόλ  θάπνηνη λα θαηεγνξνύλ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Λπθείνπ Εσζηκαίαο γηα όια ηα παξαπάλσ θαη λα 
απεπζύλνληαη ζ’ απηνύο κε απαμησηηθνύο θαη απζαίξεηνπο ραξαθηεξηζκνύο.  

Σν ζρνιείν είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο. Σξέθεη όλεηξα, κλήκεο θαη 
ειπίδεο. Χηίδεη ζρέζεηο. Εσληαλεύεη από ηελ παξνπζία ησλ καζεηώλ  θαη ησλ 
θαζεγεηώλ ηνπο νη νπνίνη δίλνπλ ό,ηη θαιύηεξν γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 
πςειέο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ην Λύθεην, όπσο όινη νη 
εθπαηδεπηηθνί εμάιινπ. Δκείο ζα ζπλερίζνπκε ην έξγν καο κε απηαπάξλεζε θαη 
αίζζεζε πςεινύ θαζήθνληνο θαη ζα   δηαηεξήζνπκε έλα πςειό επίπεδν ζηελ 
πνηόηεηα ηεο δνπιεηάο καο». 
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