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Μζχρι το 1985 θ Ζωςιμαία Σχολι λειτουργοφςε ςαν Πρότυπο Γυμνάςιο οπότε θ Πολιτεία 
κατιργθςε το κεςμό των Προτφπων ςχολείων, και ζτςι θ Ζωςιμαία Σχολι τερμάτιςε άδοξα μια λαμπρι 
εκπαιδευτικι πορεία 150 ετϊν. Το 1995 ιδρφκθκε ο Σφλλογοσ Αποφοίτων Ζωςιμαίασ Σχολισ Ιωαννίνων 
που ςαν πρωταρχικό του μζλθμα ζκεςε τθν επαναλειτουργία τθσ Ζωςιμαίασ Σχολισ ωσ Πρότυπο ςχολείο.  

Οι πρωτοβουλίεσ του Συλλόγου Αποφοίτων τθσ Ζωςιμαίασ Σχολισ για τθν επαναλειτουργία των 
Προτφπων Σχολείων ςε ςυνεργαςία με τουσ Συλλόγουσ Αποφοίτων τθσ Βαρβακείου, Ιωνιδείου Σχολισ, 
Ευαγγελικισ Σχολισ και του Πειραματικοφ Γυμναςίου του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν αλλά και μεμονωμζνα 
και ζχοντασ ςυμπαραςτάτθ τον Διμο Ιωαννιτϊν με τισ επανειλθμμζνεσ υποςτθρικτικζσ αποφάςεισ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου του, δραςτθριοποιικθκε και με προςωπικζσ επαφζσ ςτο Υπουργείο Παιδείασ και 
τθν πολιτικι θγεςία από το 2005 ζωσ το 2011. Οι προςπάκειεσ απζδωςαν καρποφσ το 2011, όταν θ 
Πολιτεία ψιφιςε τον νόμο 3966 για τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάςια και Λφκεια. Και το μεν Γυμνάςιο 
τθσ Ζωςιμαίασ εντάχκθκε ςτο κεςμό των Προτφπων Πειραματικϊν Σχολείων αλλά δυςτυχϊσ το Λφκειο τθσ 
Ζωςιμαίασ Σχολισ ιταν το μόνο από τα ιςτορικά ςχολεία που δεν εντάχκθκε ςτον κεςμό των Προτφπων 
Πειραματικϊν Σχολείων διότι ο Σφλλογοσ των κακθγθτϊν του δεν ικελε να υποβάλλει τον φάκελο που 
προζβλεπε ο νόμοσ. 

Ο Σφλλογοσ Αποφοίτων Ζωςιμαίασ Σχολισ δεν ςταμάτθςε τθν προςπάκεια. Τελικά τον Δεκζμβριο 
2014 εκδόκθκε Υπουργικι Απόφαςθ με τθν οποία ορίηεται ότι, από τθ ςχολικι χρονιά 2015-2016, το 
Λφκειο τθσ Ζωςιμαίασ Σχολισ κα λειτουργεί ωσ Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο, ωσ ενιαία ενότθτα με το 
Γυμνάςιο τθσ Ζωςιμαίασ Σχολισ. 
 

ΠΡΟΦΑΣΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 
Στα μζςα του Φεβρουαρίου 2015 λάβαμε τθν πλθροφορία ότι ο  νζοσ Υπουργόσ Παιδείασ κ. 

Μπαλτάσ αποφάςιςε όπωσ, από τα υπάρχοντα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, μόνο πζντε εξ αυτϊν κα 
λειτουργιςουν ςαν Πρότυπα, αλλά θ Ζωςιμαία Σχολι δυςτυχϊσ δεν ςυμπεριλαμβάνονταν. μεταξφ αυτϊν  

Τθν 25θ Φεβρουαρίου 2015 ο Υπουργόσ Παιδείασ παραχϊρθςε ςυνζντευξθ τφπου από τθν οποία 
προζκυπτε ότι αποφάςιςε όπωσ και θ Ζωςιμαία Σχολι να ςυμπεριλθφκεί ςτα ιςτορικά ςχολεία 
(Βαρβάκειο, Ιωνίδειο, Ευαγγελικι Σχολι) που κα λειτουργιςουν ωσ Πρότυπα, δθλαδι ωσ "ςχολεία 
αριςτείασ".  

Στα τζλθ Απριλίου 2015 θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ αποφάςιςε με κατατεκείςα 
τροπολογία, τθν διαγραφι τθσ Ζωςιμαίασ Σχολισ από τον κατάλογο των ςχολείων που κα λειτουργιςουν 
ςαν Πρότυπα Σχολεία.  

Εάν τελικά το Λφκειο τθσ Ζωςιμαίασ δεν ενταχκεί ςτα Πρότυπα ςχολεία, τότε κα δθμιουργθκοφν 
παρανοϊκζσ καταςτάςεισ διότι οι απόφοιτοι του Γυμναςίου τθσ Ζωςιμαίασ δεν κα μποροφν να ςυνεχίςουν 
τθν εκπαίδευςι τουσ ςε Πρότυπο Λφκειο, ςτα Ιωάννινα,  κακότι τα υπόλοιπα Πρότυπα Λφκεια 
λειτουργοφν μόνο ςτθν Αττικι, με αποτζλεςμα να ακυρωκεί αντικειμενικά, για τα Ιωάννινα, ο κεςμόσ του 
Προτφπου.  Η διερεφνθςθ καταλλθλότθτασ για ζνα απολφτωσ ακατάλλθλο κτίριο ςε τελείωσ ακατάλλθλθ 
κζςθ, μόνον μελανάν κυμθδίαν προκαλεί!   

Φςτερα από τα παραπάνω ο Σφλλογοσ Αποφοίτων τθσ Ζωςιμαίασ Σχολισ Ιωαννίνων διαμαρτφρεται 
εντόνωσ για τθν αδικαιολόγθτθ ενδεχόμενθ απόφαςθ εξαιρζςεωσ τθσ Ζωςιμαίασ Σχολισ (Γυμναςίου και 
Λυκείου) από τον πίνακα των ςχολείων που κα λειτουργοφν ςαν Πρότυπα και καλεί όλουσ τουσ 
εμπλεκομζνουσ (τα πολιτικά κόμματα, το Υπουργείο Παιδείασ και τουσ βουλευτζσ ιδιαίτερα τουσ 
βουλευτζσ Ηπείρου) να μθν ςυνδζςουν το όνομά τουσ με τθν εξαίρεςθ του ιςτορικοφ ςχολείο τθσ 
Ζωςιμαίασ Σχολισ (Γυμνάςιο και Λφκειο) από τον πίνακα των Προτφπων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςτθ 
ςυνεδρίαςθ τθσ Βουλισ τθν Τρίτθ 12-5-2015, και τουσ καλοφμε να αναλάβουν τθν πρωτοβουλία, τθν 
ευκφνθ αλλά και τθν υποχρζωςθ χειριςμοφ του κζματοσ και να πράξουν το αυτονόθτο, ιτοι τθν ζνταξθ 
τθσ Ζωςιμαίασ Σχολισ (Γυμνάςιο και Λφκειο) ςτον κατάλογο των Προτφπων Σχολείων τθσ χϊρασ.  
Η εφαρμογι του νόμου δεν είναι "α λα καρτ" -και δει προσ χάριν εξωκεςμικϊν παραγόντων-  αλλά  
υποχρεωτικι για όλουσ ςε ζνα Κράτοσ Δικαίου.  
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