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Δσθύνη μας να ζεβαζηούμε ηην ιζηορία ηης 
Εωζιμαίας τολής! 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

  Γράθοσν οι: ΚΩΝ. ΚΟΤΛΗΓΑ, πρ. Δπιθεωρηηής Γημοη. Δκπ/ζης 

                        ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΝΟΤ, Ηαηρός 

                        ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΝΣΟΤΛΑ, Φιλόλογος – πρ. Βοσλεσηής 

•  Ζ επαναλειηοσργία ηης ιζηορικής Εωζιμαίας τολής ως ενιαίας 

προηύποσ ζτολικής μονάδας (γσμνάζιο – λύκειο) αποηελούζε, εδώ 

και πολλά τρόνια, επίμονο και αδιαπραγμάηεσηο αίηημα ηης 

κοινωνίας ηων Ηωαννίνων. Για ηούηο όηαν η κσβέρνηζη ανακοίνωζε 

ηην πρόθεζή ηης να αποκλείζει από ηα πρόησπα ιζηορικά ζτολεία 

ηης παηρίδας μας ηο Γσμνάζιο και ηο Λύκειο ηης Εωζιμαίας, οι 

θορείς ηης πόλης ανηέδραζαν άμεζα και δσναμικά: ηο Γημοηικό 

σμβούλιο, οι ζύλλογοι ηων Αποθοίηων, η Δηαιρεία Ζπειρωηικών 

Μελεηών, η Δηαιρεία Λογοηετνών και σγγραθέων Ζπείροσ, 

πανεπιζηημιακοί δάζκαλοι, παλαιοί καθηγηηές ηης τολής, 

πολιηιζηικοί θορείς, διακεκριμένοι επιζηήμονες, μεμονωμένοι 

πολίηες, ο ύλλογος Γιδαζκόνηων ηοσ Προηύποσ – Πειραμαηικού 

Γσμναζίοσ ηης Εωζιμαίας τολής κ.α. 

Οι πρώηες απηέο αληηδξάζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ην Γπκλάζην ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο λα ζπκπεξηιεθζεί, ηειηθώο, ζηνλ θαηάινγν ησλ ππό 

ίδξπζε πξνηύπσλ ζρνιείσλ. Γηα ιόγνπο αθαηαλόεηνπο ε θπβέξλεζε 

επέκελε ζηελ εμαίξεζε ηνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο, ηε ζηηγκή πνπ ζην ίδην 

ζ/λ ηα ππόινηπα ηζηνξηθά ζρνιεία εληάζζνληαλ ζην ζεζκό ησλ πξνηύπσλ 

κε ην ζύλνιν ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπο. Σηηο 12 Μαΐνπ 2015, εκέξα 

ζπδήηεζεο ηνπ ζρεηηθνύ ζ/λ ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο, ε θπβέξλεζε 

ππνζρέζεθε λα δώζεη πεηζηηθή απάληεζε ζην βαζαληζηηθό όζν θαη 

απηνλόεην εξώηεκα: κε πνην ζθεπηηθό δηέγξαςε ην Λύθεην ηεο Εσζηκαίαο 

Σρνιήο από ηνλ θαηάινγν ησλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ; Γπζηπρώο, ν 

αξκόδηνο Υπνπξγόο επέιεμε ηελ ηαθηηθή ηεο ζησπήο, αθόκε θη όηαλ 

βνπιεπηέο ηνλ θαηήγγεηιαλ επζέσο γηα απζαίξεηε επηβνιή 

εμσεθπαηδεπηηθώλ επηινγώλ θαη θαηνλόκαζαλ ηνπο πξαγκαηηθνύο ιόγνπο 

εμαίξεζεο ηνπ Λπθείνπ. Ζ θαηαγγειία απηή δελ δηαςεύζηεθε κέρξη 

ζήκεξα… Ο λνώλ λνείησ. Δίλαη, πάλησο, ραξαθηεξηζηηθό όηη νπδείο 



θνξέαο ησλ Ησαλλίλσλ (εθπαηδεπηηθόο, απηνδηνηθεηηθόο, δηνηθεηηθόο ή 

άιινο) ζπκθώλεζε κε ηηο θπβεξλεηηθέο επηινγέο. 

ηις 20 Μαΐοσ 2015 ν Σύιινγνο ησλ θαζεγεηώλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο εμέδσζε κία ηδηαηηέξσο απνθαιππηηθή αλαθνίλσζε. 

Ό,ηη δελ είπε ν Υπνπξγόο ζηε Βνπιή ην απνθαιύπηεη ε αλαθνίλσζε. 

Έληνλν παξαζθήλην κε ζηόρν ην θαθώο ελλννύκελν κηθξνθνκκαηηθό 

ζπκθέξνλ, πιήξεο πεξηθξόλεζε ησλ αξρώλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 

δεκνζίνπ δηαιόγνπ, αθύξσζε ηεο ιακπξήο ηζηνξίαο θαη ηνπ έξγνπ ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο. Τη λα πεη θαλείο! 

Ούηως ετόνηων ησλ πξαγκάησλ ην αίηεκα είλαη πξνθαλέο. Ζ έληαμε ηνπ 

Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο ζηα πξόηππα δεκόζηα ζρνιεία πξέπεη λα γίλεη ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηό. Ζ εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή παξαδνμόηεηα 

ίδξπζεο πξνηύπνπ Γπκλαζίνπ Εσζηκαίαο Σρνιήο ρσξίο ηελ πξόβιεςε 

ηεο εμέιημήο ηνπ ζε πεηξακαηηθό Λύθεην είλαη αλεπίηξεπην λα ζπλερηζηεί. Ζ 

επζύλε είλαη πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή, ην ελδηαθέξνλ θνηλό, όπσο θνηλέο 

θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ άκεζα από όινπο, 

ηνπηθνύο θνξείο θαη πνιηηεία. 

Κλείνοσμε ηην «εθ βαζέσλ» απηή παξέκβαζή καο θαηαζέηνληαο ζην 

δεκόζην δηάινγν δύν – ηξεηο αιήζεηεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηζηνξία ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

παξάδνζε ησλ Ησαλλίλσλ: 

• Ο ηίηλος «Εωζιμαία τολή» απνηειεί πξνλόκην ηνπ ζρνιείνπ, πνπ: α) 

ιεηηνπξγεί σο ζρνιείν αξηζηείαο (θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, 

επηινγή καζεηώλ θαη δηδαζθόλησλ, ζπλερήο αμηνιόγεζε – 

αλαηξνθνδόηεζε ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ, θιπ.) θαη β) ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ην Κιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά. Ωο εθ ηνύηνπ ε ρξήζε ηνπ ηίηινπ 

«Εσζηκαία» είλαη πξνλόκην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δηαζέηεη ηα 

πξναλαθεξζέληα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

• Οι κανόνες λειηοσργίας ηεο εληαίαο Εσζηκαίαο Σρνιήο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαζήθεο 

ηνπ Νηθνιάνπ Εσζηκά θαη ηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο. Καηά ζπλέπεηα 

θαλέλα άιιν πξόζσπν, δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, δελ απνθηά 

δηθαίσκα –όζν θαιέο θη αλ είλαη νη πξνζέζεηο ηνπ- λα νηθεηνπνηεζεί ηνλ 

ηίηιν, ηελ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, ηελ θαιή θήκε ή ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο. 



• Δίναι απολύηως λαθεμένος, πηζαλόηαηα θαη πζηεξόβνπινο, ν 

ηζρπξηζκόο όηη ε Εσζηκαία Σρνιή ιεηηνύξγεζε σο ζρνιείν πςειώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ απαηηήζεσλ κόλν γηα έλα κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα είθνζη επηά ρξόλσλ (1936-1963). Ζ Εσζηκαία Σρνιή ζηελ 

ηζηνξηθή ηεο δηαρξνλία δηέγξαςε ιακπξή εθπαηδεπηηθή πνξεία, πνπ ηελ 

αλέδεημε ζε κία από ηηο θνξπθαίεο ζρνιέο ηνπ Γέλνπο θαη ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηελ πλεπκαηηθή, επηζηεκνληθή θαη πνιηηηζηηθή πξόνδν ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη από ην 1860 έσο ην 1926 νη 

απόθνηηνη ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο εγγξάθνληαλ άλεπ εμεηάζεσλ ζηηο 

ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ. Τόζν 

πςειό ήηαλ ην θύξνο ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο ζηνλ αθαδεκατθό ρώξν. 

• Δίναι ασηονόηηο όηη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνηύπνπ Γπκλαζίνπ ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο –θαη ζηελ νζνλνύπσ βεβαία αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ 

Λπθείνπ ηεο- απηό πνπ πξνέρεη είλαη ηα πνηνηηθά εθπαηδεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Καη ηνύην γηαηί έλα δεκόζην πξόηππν γπκλάζην θαη ιύθεην 

νθείιεη λα απνηειέζεη ην θαιό παξάδεηγκα θαη ελ ηέιεη ηνλ νδεγό (Leader) 

γηα ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο όπνπ ιεηηνπξγεί. 

Τν αλακέλνπκε. 

 

* Οι κ.κ. Κων/νος Κοσλίδας, Γημήηρης Πάνοσ και Μιτάλης 

Πανηούλας είναι απόθοιηοι ηης Εωζιμαίας τολής Ηωαννίνων. 

 


