
2o   Λύκειο Καρδίτσας 

ένα  ιστορικό σχολείο 

Η ταυτότητα του 2ου Λυκείου Καρδίτσας, πριν 2ο Αρρένων, 

προσδιορίζεται από το παλιό οικοδόμημα και συνάμα την κτηριακή 

αρχιτεκτονική-μνημειακή πρόταση. Έχει αισθητική καθαρότητα και υλικά 

κατασκευής περισσότερο φυσικά από τα σημερινά δομικά υλικά των 

σύγχρονων σχολείων. Η φιλοσοφία  του αρχιτεκτονικού σχεδίου λαμβάνει 

υπόψη  τις ανάγκες της ψυχής ενός εφήβου και προβλέψιμες στο σχέδιο  

οι μαθησιακές σημερινές  ανάγκες που μπορούν να καλυφτούν χωρίς να 

αλλάξει τη βασική του δομή. Το αρχιτεκτονικό αυτό οικοδόμημα έχει δυο 

βασικά προτερήματα: το ελληνικό φως  γεμίζει άπλετα τους  χώρους του  

φωτίζοντας  την ψυχή και ξανοίγοντας το νου και ταυτόχρονα παιδεύει με 

την αισθητική του. Ίσως αυτά είναι και τα πιο βασικά στοιχεία ενός χώρου 

παιδείας.  

Είναι  ιστορικό σχολείο γιατί κρατά στους κόλπους του  βιβλιοθήκη 

η οποία είναι σημαντικό εργαλείο για τον διδάσκοντα και τον 

διδασκόμενο. Τα ξύλινα ράφια μιας εποχής με αισθητική αντίληψη  

κρατούν παλιές εκδόσεις βιβλίων, αρχαίων κειμένων(Οξφόρδης, Λειψίας), 

ιστορίας(Παπαρρηγόπουλος, Ι.Ε.Ε.), φυσικής και μαθηματικών. Υπάρχουν 

αρκετά βιβλία λογοτεχνίας,  και άλλα με πάσης φύσεως 

θεματική(επιστημονικά, πληροφοριακού χαρακτήρα, ανθολογίες, λεξικά, 

εγκυκλοπαίδειες, γραμματολογία (αρχαία, νεοελληνική) κ.λ.π.) τα οποία 

καλύπτουν τις πνευματικές ανησυχίες του μαθητή και τους διευκολύνουν 

στο διάβασμα.  

Τα παλιά όργανα  φυσικής και χημείας ταξινομημένα και 

τοποθετημένα στις προθήκες έρχονται συγκριτικά ως κατασκευές και ως 

υλικά με τα σύγχρονα όργανα που υπάρχουν ταξινομημένα στα τρία 

εργαστήρια φυσικής, χημείας του σχολείου για να καλύψουν τόσο  τις 

σύγχρονες αναζητήσεις των επιστημονικών αυτών κλάδων 

λειτουργώντας παράλληλα ως ουσιώδεις συντελεστές μάθησης.  

Καλύπτουν δε τα όποια επιπλέον πνευματικά ενδιαφέροντα των 

μαθητών.  

 



Σημαντικό για το 2ο Λύκειο είναι το αρχειακό υλικό του. Στο αρχείο 

του σχολείου φυλάσσονται τα αποδεικτικά και απολυτήρια των  μαθητών  

στην προηγούμενη λειτουργία του ως αρρένων  καθώς και οι φάκελοι  των 

καθηγητών που συνταξιοδοτήθηκαν. Η ιστορία ανθρώπων, μαθητών και 

καθηγητών που έζησαν, μόχθησαν, δηλαδή η ιστορία των προσώπων  του 

χώρου.  

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ιστορίας του 2ου Λυκείου, 

αντικείμενο μελέτης, είναι το βιβλίο – βαθμολόγιο της εποχής του 1909.  

Στο αρχείο κρατείται η ιστορία των ανθρώπων, είδη γραφής, 

γλώσσας, αντιλήψεις και νοοτροπίες μισού περίπου αιώνα. 

Το 2ο Λύκειο προτείνεται  ως κτήριο και ως δημιουργική ζωή όπως 

εξάλλου εκεί όπου κινείται ζωή και μάλιστα νέα ζωή. 

 

 

 


