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Η αρχή 
 Ιδρύθηκε κατόπιν ενεργειών του τότε Δ/ντη του Ζαννείου 

Ορφανοτροφείου Γεώργιου Οικονόμου. 

 Διηύθυνε ο μαθηματικός Φιλάρετο,ς  Γυμνασιάρχης στο Ζάννειο 
Ορφανοτροφείο, σε κτήριο του οποίου και σήμερα με ενοίκιο, στεγάζεται. 

  Έτσι λειτούργησε από 1/10/1956 με την Α `τάξη και με 33 μαθητές, 
όλους τρόφιμους του Ζάννειου Ορφανοτροφείου.  

 Αρχικά ξεκίνησε σαν τριτάξιο προεφηβικό Γυμνάσιο με το όνομα «Ζάννειο 
Πειραματικόν Επαγγελματικό Προγυμνάσιον ».  

 Τα διδασκόμενα μαθήματα ήταν πολλές ώρες Μαθηματικών και Φυσικής 
ενώ προστέθηκαν και τα μαθήματα Βιομηχανικές Τέχνες, Λογιστικά, 
Εργατική Αγωγή, Σχέδιο, Ασφάλεια στην εργασία, Εφαρμογές στο 
Ξυλουργείο και το Μηχανουργείο, Κοινωνική Αγωγή, Ηλεκτροτεχνία, 
οπότε δημιουργήθηκαν και τα πρώτα εργαστήρια. 



Η Εξέλιξη 

 Το έτος 1959 ιδρύθηκε «παρά τω Ζαννείω Ορφανοτροφείο 
Αρρένων Πειραιώς» δημόσιο πειραματικό εξατάξιο Γυμνάσιο 
τεχνικής κατευθύνσεως με τίτλο : Ζάννειο Τεχνικό 
Γυμνάσιο, απόφοιτοι του οποίου είχαν τα ίδια δικαιώματα, για 
την ανώτατη Εκπαίδευση ή εργασία, με τους απόφοιτους των 
άλλων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.  

 Γίνονται πλέον δεκτοί και "εξωτερικοί" μαθητές όπου στη 
συνέχεια ο αριθμός τους υπερέβαινε τον αριθμό των 
εσωτερικών. 

 



  Το 1962-63 ιδρύθηκε η περίφημη δημόσια Μονοτάξια Σχολή 
Τεχνικών βοηθών εργοδηγών Ηλεκτρολόγων-
Μηχανολόγων, οι απόφοιτοι της οποίας ήταν περιζήτητοι 
στον επαγγελματικό και βιομηχανικό κόσμο, λόγω της αρίστης 
καταρτίσεώς τους.  

  Με τη μεταρρύθμιση του 1964 διατηρήθηκε το σχολείο και 
χωρίστηκε σε Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο-Λύκειο, χωρίς 
τον τίτλο Τεχνικό. 

 



 Το 1966-67 επανήλθε η ονομασία "Ζάννειο Πειραματικό 
Τεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο" (Ζ.Π.Τ.Γ),  

 ενώ το ίδιο έτος 1967 καταργήθηκε ο διαχωρισμός σε 
Γυμνάσια-Λύκεια! 



 

 

 Από το σχολικό έτος 1979-80 καταργήθηκε η Μονοτάξιος 
Σχολή Τεχνικών βοηθών εργοδηγών και από το έτος 1982-
83 σταμάτησε και η διδασκαλία των τεχνολογικών 
μαθημάτων.  

 Έκτοτε το Σχολείο είναι Τεχνικής κατ/νσεως και ακολουθεί 
το χωρισμό Γυμνάσιο-Λυκείου Γ.Ε , σαν Πειραματικό, όπως 
τα σχολεία Βαρβάκειο, Ιωννίδειος κ.α. Η εισαγωγή μαθητών 
στο Γυμνάσιο γίνεται με κλήρωση από πολλαπλάσιο αριθμό 
αιτήσεων μαθητών. 

 

 



 Σήμερα  
 

 Έχοντας μια μεγάλη ιστορία το Ζάννειο αποτελεί χώρο 
εκπαίδευσης γνώσης και δημιουργίας για τους μαθητές. Το 
Ζάννειο εξακολουθεί να είναι μία φερέγγυα και αξιόπιστη 
σχολική μονάδα της χώρας μας.  

 Έχει εξαιρετικούς καθηγητές, οι οποίοι αποτελούν εγγύηση 
για την υψηλή επιπέδου εκπαίδευση που δέχονται οι μαθητές 
σε αυτό.  



  Το σχολείο συνιστά μια από τις πρώτες επιλογές των 
μαθητών που θέλουν να ακολουθήσουν την θετική 
κατεύθυνση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστερεί στην 
συνείδηση των παιδιών που επιλέγουν την θεωρητική.  

 Στις εξετάσεις των πανελλαδικών το Ζάννειο παραδοσιακά 
αγγίζει ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 90% έως 100% στην 
εισαγωγή των μαθητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

  Το Ζάννειο συμμετέχει σε διεθνείς διαγωνισμούς δίνοντας 
την ευκαιρία στους μαθητές να διακριθούν από νωρίς 
αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες και τα έμφυτα 
ταλέντα που έχει ο καθένας σεβόμενοι την προσωπικότητα 
του καθενός παιδιού. 

 



 Η μετεξέλιξη του σε Πειραματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και η 
σημερινή πολύπλευρη εκπαιδευτική του προσφορά 
συμβαδίζουν με την προσπάθεια που κατέβαλε η χώρα να 
υπηρετήσει μέσω της εκπαίδευσης την κοινωνική δικαιοσύνη 
και τον εκσυγχρονισμό.  

 Από όλες τις απόψεις και για όλους αυτούς τους λόγους, η 
ιστορία του Ζαννείου είναι τελικά μια μικρογραφία της 
νεότερης και σύγχρονης εκπαιδευτικής μας ιστορίας 

 



Μια ματιά στο Ζάννειό μας…  











Τι σημαίνει Ζάννειο για εμάς… 





https://www.youtube.com/watch?v=tW76

EU293kU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=tW76EU293kU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tW76EU293kU&feature=youtu.be


 Μιλήσαμε, ρωτήσαμε, μάθαμε για την ζωντανή ιστορία και τις 
ιστορίες του Ζαννείου από τον απόφοιτο της χρονιάς 1968-
1969, Μιχάλη Γαβρά, μαθηματικό και γλυκύτατο άνθρωπο.  

 

 Διαβάσαμε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Μπέλση:  

    “Ένα ιστορικό σχολείο του Πειραιά «αποκαλύπτεται», 

Ζάννειο 1956-1986”, εκδ. Παπαζήση, 2016, και βέβαια τον 

καλέσαμε να μας μιλήσει για το «πώς ένα σχολείο γίνεται 

ιστορία», αφού είναι καθηγητής μας! 

 Φυσικά όλοι μπορούμε να σερφάρουμε στο site του 

Ζαννείου (http://zanneiolykeio.gr/) και να βρούμε  

 

http://zanneiolykeio.gr/
http://zanneiolykeio.gr/
http://zanneiolykeio.gr/
http://zanneiolykeio.gr/
http://zanneiolykeio.gr/


Μια δημιουργική εργασία από τους 
μαθητές και τις μαθήτριες 
 Στέλλα Αθανασάκου 

 Αφροδίτη Αντωνίου 

 Δήμητρα Βερσάκη  

 Χριστόφορος Βρανάς  

 Ειρήνη Γρέτου  

 Κυριακή Δαβάκη  

 Θωμαή Δελή  

 Κωνσταντίνος Καλαβρέζος  

 Εύα Κουτσαβλή 

 Θέμος Κουτσαβλής 

 Δέσποινα Κλεισιάρη 

 Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου  

 Παύλος Λαγουρός 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με Υπεύθυνη καθηγήτρια την 

 Παρασκευή Λεοντοπούλου 


