
Εικόνα 1.
Στο βάθος το κτήριο 
που στη συνέχεια στέγασε 
το Γυμνάσιο Θηλέων 
Κέρκυρας, σε φωτογραφία
της περιόδου 
του Μεσοπολέμου.



Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!
Κι ότι σ’ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,

Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!
Σκάψε βαθειά. Τι κι’ αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;

Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί……….
Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!

Αξίζει να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση ενός
από τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
του Γυμνασίου Θηλέων, το οποίο έκανε την εμφά-
νισή του στα μέσα του προηγούμενου αιώνα στα

Επτάνησα και σταμάτησε τη λειτουργία του γύρω
στο 1980. Παρακάτω γίνεται σύντομη αναφορά στο
πλαίσιο ίδρυσής τους και στην ιστορική πορεία των
Γυμνασίων Θηλέων Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφα-
λονιάς και  Ζακύνθου. 

Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης στα δημόσια
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
τον 19ο αιώνα
Οι προβληματισμοί και οι προσπάθειες για αποδο-
χή του θεσμού της συνεκπαίδευσης έστω και από
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Εικόνα 2.
Συμμετοχή  στον εκκλησιασμό
της εορτής του Αγ. Γεωργίου
στο ναό του Φρούριου, 1939.



ανάγκη, υλοποιήθηκαν επί   υπουργού Παι δεί -
ας Δημ. Πετρίδη με το νόμο ΒΤΜΘ/1895, σύμ-
φωνα με τον οποίο η συνεκπαίδευση είναι επιτρε-
πτή υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα  προβλέπε-

ται ότι η εκπαίδευση των θηλέων γίνεται σε χωρι-
στά σχολεία, στα οποία διδάσκουν δασκάλες. Επι-
τρέπεται όμως να φοιτούν στα σχολεία των θηλέ-
ων και αγόρια, «εν ελλείψει σχολείου αρρένων», αλλά
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Εικόνα 3.
Στην αυλή του Γυμνασίου Θηλέων Kέρκυρας.



μόνον «τα μη υπερβάντα το  δέκατον έτος της ηλικίας αυ-
τών» ( άρθρα, 20 και  21).

Πιο συγκεκριμένα, στα σχολεία της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (Ελληνικά, Γυμνάσια)  κατά το
19ο αιώνα ο θεσμός της συνεκπαίδευσης είναι ανύ-
παρκτος. Ο ιδρυτικός νόμος της Μέσης Εκπαίδευ-
σης (1836) δεν κάνει καμία αναφορά στην εκπαί-
δευση των κοριτσιών, ενώ σε όλα τα νομοσχέδια
ως το 1893 το Γυμνάσιο προορίζεται αποκλειστικά
και μόνο για τους μαθητές.

Ωστόσο και σε άλλες προηγμένες χώρες η εικόνα
δεν είναι και πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα
το 1881-82 σε ολόκληρη τη Μ.Ε. της Γαλλίας
υπήρχαν μόνο 342 μαθήτριες ενώ «η παιδεία που δι-
νόταν στις γυναίκες δεν ήταν η ίδια με εκείνη των ανδρών.
[…] 

Η συνεκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση τον 20ο αιώνα

Με την είσοδο του 20ου αιώνα το θέμα της εκπαί-
δευσης των κοριτσιών και κατ΄ επέκταση ο θεσμός
της συνεκπαίδευσης προκαλεί έντονες συζητήσεις
και προβληματισμούς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και σε πολλές προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο  Α΄  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο το
1904, το οποίο αποτελεί τομή στην ιστορία της εκ-

παίδευσης των κοριτσιών, κυριαρχεί το δίλημμα
της επιλογής ανάμεσα στις  «γερές μητέρες» ή
τις «αδύνατες και ασθενικές διανοούμενες».

Ωστόσο ο  θεσμός της συνεκπαίδευσης κερδίζει συ-
νεχώς έδαφος.   Εκτός από τα σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει να εμφανίζεται, με
ανεπίσημο τρόπο,   και στα δημόσια σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού πολλές μαθή-
τριες εγγράφονταν σ΄ αυτά με δυναμικό τρόπο και
συμφοιτούσαν με αγόρια. Έτσι κατά τη σχολική
χρονιά 1910-11 στα δευτεροβάθμια σχολεία αρρέ-
νων συνεκπαιδεύονται 1221 μαθήτριες με 30178
μαθητές (Ζιώγου 1993, σσ. 196, 202). Η πρακτική
αυτή της συνεκπαίδευσης καθώς και ο συνεχώς
αυξανόμενος αριθμός των μαθητριών που εγγρά-
φονταν στα σχολεία των  αρρένων  οδήγησε την
Πολιτεία στην ίδρυση των πρώτων δημόσιων Ελ-
ληνικών Σχολείων και Γυμνασίων  Θηλέων  το
1917 (Φ.Ε.Κ. 189/5-9-1917) καθώς και στην απα-
γόρευση της εγγραφής κοριτσιών στα σχολεία
των αρρένων στις πόλεις όπου λειτουργούσαν «του
αυτού βαθμού και του αυτού τύπου σχολεί α θη λέ -
ων». Κατ΄ εξαίρεση ήταν δυνατή η παραπάνω εγ-
γραφή, κατόπιν όμως σχετικής άδειας του αρμόδι-
ου Γεν. Επιθεωρητή (Ν.Δ. 13-10-1923, άρθρο 15
και Ν.4373/1929, άρθρο 27).

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις
του 1929, για το θεσμό της συνεκπαίδευσης των δύο
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Εικόνα 4.
Σήματα του Γυμνασίου Θηλέων.



φύλων, χαρακτηρίζονται ως «αρκετά προωθημένες» για
την εποχή εκείνη, ιδιαίτερα για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, και προκάλεσαν πολλές συζητήσεις αλ-
λά και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Για πρώτη
φορά παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, συλλογικοί φορείς
κ.λπ. ασχολήθηκαν σε βάθος με το θεσμό της συνεκ-
παίδευσης με αποτέλεσμα να προκύψουν και πολλές
γνώμες διιστάμενες μεταξύ τους.  

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε με τις νομοθετικές
ρυθμίσεις του 1929 γενικεύτηκε η εφαρμογή του θε-
σμού της συνεκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία από τότε λειτουρ-
γούν πλέον ως μικτά. Στα σχολεία όμως της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης παρατηρείται μια διαφορο-
ποίηση, ανάλογα με τον τόπο λειτουργίας τους. Μι-
κτά δηλαδή γυμνάσια και λύκεια στην επαρχία και
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Εικόνα 5.
Ο κανονισμός του Γυμνασίου
Θηλέων..



αμιγή στις πόλεις. Στις δεκαετίες που ακολουθούν,
ως το 1979, ο θεσμός της συνεκπαίδευσης λειτουργεί
στα πλαίσια των ρυθμίσεων του 1929.

Η ίδρυση του Γυμνασίου Θηλέων και η πα-
ρουσία του στην κερκυραϊκή κοινωνία
Σύμφωνα με το Νόμο του 1931 ιδρύεται  στην
Κέρκυρα  Δημόσιο Γυμνάσιο Θηλέων. Συγκεκρι-

μένα,  με βασιλικό διάταγμα  τον Ιούνιο του 1931
το  Β’ Γυμνάσιο  Αρρένων Κέρκυρας, το οποίο είχε
ήδη ιδρυθεί  τις 5-9-1924,  μετατρέπεται σε  Γυ-
μνάσιο Θηλέων, το οποίο αφορούσε αποκλειστικά
την πόλη της Κέρκυρας και στεγάζεται  αρχικά στα
Παλαιά Ανάκτορα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωρ-
γίου. Στη συνέχεια από το 1937 μεταστεγάζεται μα-
ζί με το  Β’ Γυμνάσιο Αρρένων μέχρι και την έναρ-
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Εικόνα 7.
Σύγχρονη φωτογραφία 
του κτηρίου που στέγασε 
το Γυμνάσιο Θηλέων 
Κέρκυρας. 



ξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  στο σημερινό
κτήριο του 2ου Γυμνασίου, στους  Βενετικούς Στρα-
τώνες Πασχαλίγου ή Γριμάνι. Στα χρόνια του πο-
λέμου στεγάζεται μαζί με το Πρακτικό Λύκειο  στο
κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας. 

Στο διάστημα της Ιταλικής Κατοχής, σε όλα τα εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα των Ιονίων Νήσων  τοποθε-
τούνται  σχολικοί επόπτες διορισμένοι από τη Ρώ-
μη. Στα σχολεία διδάσκεται το μάθημα της ιταλικής
γλώσσας, ως βασικό και πρωτεύον από Ιταλούς
καθηγητές, θεσπίστηκε ο ρωμαϊκός χαιρετισμός και
ποινικοποιήθηκε κάθε εκδήλωση των κατοίκων
των Επτανήσων η οποία αφορούσε το ελληνικό
αίσθημα. Στο χρονικό διάστημα 1941-1942 τη δι-
εύθυνση του Γυμνασίου Θηλέων αναλαμβάνει η
Ιταλίδα καθηγήτρια Τζαμπάλντι και ο κανονισμός

του Γυμνασίου ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, ψηφίζον-
τας μέτρα  καταστολής αντιστασιακών συμπεριφο-
ρών μέσα και έξω από το Γυμνάσιο.

Στα χρόνια μετά το 1940, το Γυμνάσιο Θηλέων
στεγάζεται  στο σημερινό κτήριο, όπου υπάρχει το
ξενοδοχείο BELLA VENEZIA και ήταν το αρ-
χοντικό  Σαραμαντάρη-Γιαλλινού. Το κτήριο ήταν
διώροφο, υπήρχαν φυσικά και κάποιες πολύ μι-
κρές αίθουσες στη σοφίτα. Οι αίθουσες φιλοξενού-
σαν περιπου 30-40 μαθήτριες. Επίσης υπήρχε και
ο αύλειος χώρος με την παρουσία μιας σιδερένιας
εξωτερικής σκάλας.

Στο κτήριο αυτό έμεινε μέχρι και το 1975. Τότε
μεταστεγάστηκε  στο κτήριο του παλαιού Αστικού
Νοσοκομείου απέναντι από τις Φυλακές, τα εγκαί-
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Εικόνα 8.
Παρέλαση 
25ης Μαρτίου, 1949.



νια του οποίου έγιναν  στις 19 Μαρτίου του 1976.

Στο χρονικό διάστημα από το 1945 μέχρι το 1975
εκτός από το κεντρικό κτήριο του Γυμνασίου Θη-
λέων, λειτούργησαν και δύο Παραρτήματα, το ένα
ακριβώς μπροστά από το κεντρικό κτήριο και το
άλλο στο κτήριο των σημερινών 5ου Λυκείου και
1ου ΕΠΑΛ στην περιοχή του Μαντουκιού. Φυσικά
αυτό οφειλόταν  στην αύξηση του μαθητικού δυ-
ναμικού του.

Ο Κανονισμός του Γυμνασίου Θηλέων 
Σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Γυμνα-
σίου, αξίζει να επισημανθούν τα παρακάτω:

Ο κανονισμός λειτουργίας ήταν ιδιαίτερα αυστη-
ρός, οι μαθήτριες  φορούσαν την μπλε ποδιά με τον
άσπρο γιακά, και η σχολική αυτή ενδυμασία έπρε-
πε να είναι ομοιόμορφη έτσι ώστε ν’αποφεύγονται
οι κοινωνικές ανισότητες αλλά και να τονίζεται  ο

καθωσπρεπισμός της εποχής. Η σχολική ποδιά στα
μετέπειτα χρόνια  ήταν χρώματος ραφ. Επίσης οι
μαθήτριες φορούσαν το σήμα του σχολείου αλλά
και την μπλε κορδέλα στα μαλλιά και ήταν υπο-
χρεωμένες να έχουν την ίδια εμφάνιση και τις
απογευματινές ώρες εκτός του σχολικού κτηρίου. 

Οι καθηγητές ήταν αρκετά αυστηροί και το κλίμα
στη σχολική τάξη ήταν τυπικό και ελάχιστα φιλικό,
αυτό φαίνεται καθαρά από τα Πρακτικά των Συ-
νεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων.

Το Γυμνάσιο ήταν ήταν αρχικά οκτατάξιο  από τα
χρόνια του Ιωάννη Μεταξά και με νομοθετικό διά-
ταγμα του 1959 γίνεται ενιαίο εξατάξιο δύο τριετών
βαθμίδων. Από την Δ’ Τάξη μέχρι και την Στ’ Τά-
ξη  είχαν οριστεί δύο κατευθύνσεις με ισότιμο απο-
λυτήριο, της πρακτικής και της κλασικής. Αυτό
ίσχυε μέχρι και το 1979 με την παρουσία των Γυ-
μνασίων και Λυκείων τριετούς φοίτησης.
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Εικόνα.
Μαθήτριες το 1953.



«Στο  Γυμνάσιο Θηλέων ο Κανονισμός λειτουργίας  του
το σχολικό έτος 1973 έως το 1978 ήταν αρκετά αυστηρός
και  άμεσα συνδεδεμένος με τις κοινωνικές  και πολιτικές
αντιλήψεις εκείνης της εποχής. Οι μαθήτριες φορούσαν
την μπλε ποδιά όχι μόνο  τις πρωινές ώρες στο χώρο του
σχολείου αλλά και τις απογευματινές ώρες. Συγκεκριμένα
μαζί με την ποδιά τα κορίτσια φορούσαν και την μπλε κορ-
δέλα στα μαλλιά και  κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γί-
νονταν  έφοδοι στις τάξεις και οι μαθήτριες  φοβισμένες
από  την επιβολή αποβολής, αυτόματα την φορούσαν».

«Ο αριθμός των μαθητριών στα τμήματα ανέρχονταν στα
σαράντα (40) άτομα χωρίς να δημιουργούνται  προβλήματα
δυσλειτουργίας»

«Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυστηρότητας και
πειθαρχίας που επικρατούσε γενικά στην όλη λειτουργία

του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, την  ώρα του μαθήματος
της Γυμναστικής οι μαθήτριες, όχι φυσικά όλες μαζί αλλά
μια-μια, επειδή  ο αύλειος χώρος ήταν αρκετά περιορισμέ-
νος, έτρεχαν γύρω από το κτήριο και όχι μόνο του σχολείου
και αυτό που ήθελαν τόσο πολύ ήταν ν’ ανταλλάξουν  μα-
τιές με τους μαθητές του Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι περίμε-
ναν  με αγωνία  να δουν τα κορίτσια έστω και από τα πα-
ράθυρα τους. Ήταν πραγματικά σκηνή που μαρτυρούσε
ολοφάνερα τις αντιλήψεις αλλά και το αυστηρό κλίμα που
επικρατούσε στο Γυμνάσιο Θηλέων».

«Πρέπει να αναφερθούμε και στην ύπαρξη ενός Οικοτρο-
φείου κοριτσιών, το οποίο στεγαζόταν στην περιοχή Ιακώ-
βου Πολυλά (Τέννις) και το οποίο  το διεύθυναν Ορθόδο-
ξες Μοναχές και ανήκε στη Μητρόπολη. Στο Οικοτροφείο
αυτό έμεναν κορίτσια από διάφορα χωριά του νησιού, τα
οποία προέρχονταν από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα
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Εικόνα 10. 
Διδακτικό προσωπικό 
και μαθήτριες , 1966-67.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ  ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ
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Εικόνα 11.
Μάθημα οικοκυρικών 
με την καθηγήτρια 
Τριανταφύλλου.

Εικόνα 12.
Στην τάξη.
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και κάθε Σαββατοκύριακο πήγαιναν στα σπίτια  τους. Εκεί
το κλίμα ήταν ιδιαίτερα αυστηρό, τα κορίτσια επέστρεφαν
μετά το σχολείο στο Οικοτροφείο, τους βοηθούσαν στα μα-
θήματα οι Μοναχές , μερικές από τις οποίες ήταν  καθη-
γήτριες στο Γυμνάσιο Θηλέων και στην Εμπορική Σχο-
λή».

«Κάθε Κυριακή οι μαθήτριες του Γυμνασίου Θηλέων
ήταν υποχρεωμένες να συμμετέχουν στον εκκλησιασμό,
συνήθως στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, που ήταν
κοντά στο κτήριο του σχολείου και ο καθηγητής που τις συ-
νόδευε ήταν υποχρεωμένος να παίρνει παρουσίες. Αν κά-
ποια μαθήτρια απουσίαζε αδικαιολόγητα, είχε την επόμενη
μέρα ποινή.»

Το Γυμνάσιο Θηλέων στην Λευκάδα
Το Γυμνάσιο Θηλέων ξεκίνησε τη λειτουργία του
στη Λευκάδα ως εξατάξιο από το 1961-1964, στη συ-
νέχεια ως τριτάξιο Γυμνάσιο Θηλέων και Λύκειο

1964-1967. Αργότερα  ως εξατάξιο  από το 1970-
1976 και πριν την κατάργησή του από το 1976-1979
ως τριτάξιο Γυμνάσιο και Λύκειο Θηλέων.

Το Γυμνάσιο Θηλέων στην Κεφαλληνία
Το κτίριο που στεγαζόταν το 2ο Γυμνάσιο Αργο-
στολίου  (πίσω από τον ΟΤΕ Αργοστολίου) μέχρι
και πριν από το σεισμό του 2014, έχει μακρόχρονη
ιστορία.

Αρχικά, μετά τη διαθήκη του Κεφαλλονίτη Εθνικού
Ευεργέτη Μαρίνου Κοργιαλένιου (1830-1911), η
οποία  συντάχθηκε στις 15 Ιουνίου 1910, συστάθηκε
το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο που είχε ως
στόχο τη διοίκηση και τη διαχείριση:

α) της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης,

β) του Κοργιαλενείου Ανώτερου Παρθεναγωγεί-

Κάτια Κουτάγιαρ: Συνοπτική ιστορία της ίδρυσης και της πορείας των Γυμνασίων Θηλέων στα Ιόνια Νησιά

Εικόνα 13. 
Λιτανεία των Βαΐων, 1977.
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Εικόνα 14. 
Γυμναστικοί αγώνες,
1975-76.

Εικόνα 15. 
Σχολικό έτος 1976-77. 
Στην αυλή του σημερινού 
3ου και 4ου Γυμνασίου, 
όπου στεγαζόταν το Γυμνάσιο
Θηλέων Κέρκυρας 
κατά τα τελευταία έτη 
λειτουργίας του.



ου (Εικ.17), το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ,

γ) της αποξήρανσης των ελών του Κουτάβου. Τα
χρηματικά κεφάλαια,   τα κτίρια και ο πλούσιος για
την εποχή εξοπλισμός εξασφαλίστηκαν από τις
χρηματικές δωρεές του Μεγάλου Ευεργέτη.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1953, τα  κτίρια
στα οποία στεγάζονταν η   Κοργιαλένειος  Βιβλιο-
θήκη  και το  Κοργιαλένειο Ανώτερο Παρθενα-
γωγείο καταστράφηκαν ολοσχερώς.  Στα επόμενα
χρόνια, οι σοβαρές και επίμονες προσπάθειες του
Κοργιαλενείου Συμβουλίου και η συνεχής   επι-
μέλεια του  Αντιπροέδρου του, κ. Μαρίνου Σ. Κο-
σμετάτου, είχε ως αποτέλεσμα να ανοικοδομηθούν:

1.Το κτήριο της Κοργιαλενείου  Βιβλιοθήκης  και
η οικοδομική πτέρυγα Ευαγγέλου Μπασιά.

2. Το κτήριο του Κοργιαλενείου  Οικοτροφείου Θη-
λέων  στο οικόπεδο όπου στεγάζονταν και προσει-
σμικά το Κοργιαλένειο Ανώτερο Παρθεναγωγείο.

Στο νέο μετασεισμικό κτήριο λειτούργησε το Κορ-
γιαλένειο Οικοτροφείο Θηλέων από το 1965 ως το
1975, όπου και σταμάτησε να λειτουργεί.  Μέρος
του κτηρίου είχε μισθωθεί στο Δημόσιο και στο

ΙΕΚ, ενώ το υπόλοιπο μαζί με το οικόπεδο έγινε
δωρεά στο Κράτος  και συστεγάζονταν το 2ο , το 3ο
Γυμνάσιο και το Εσπερινό Γυμνάσιο  Αργοστολίου.

Στο ισόγειο του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί  δύο
μαρμάρινες πλάκες που αναφέρουν τα εξής:

1η πλάκα
ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Ι -
ΔΡΥ  ΜΑΤΑ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ “ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ”

ΤΟ ΜΕΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ ΤΟ ΔΕ ΔΑΠΑΝΑΙΣ
“ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ” ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΩ-
ΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕ-
ΨΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΚ
ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1953

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΝΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΟΡ-
ΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
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Εικόνα 16. 
Μαθήτριες 
του Γυμνασίου Θηλέων
Λευκάδας.



ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΔΙ-
ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΕ-
ΡΟΘΕΟΥ. ΕΤΕΙ 1962

2η πλάκα
ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗ
ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘ. ΜΠΑΣΙΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ.

Μετά τον σεισμό του 2014 το ανωτέρω κτίριο κρί-
θηκε ακατάλληλο για σχολική χρήση.

Το Γυμνάσιο Θηλέων στη Ζάκυνθο
Το Γυμνάσιο Θηλέων ιδρύεται για πρώτη φορά
στη Λευκάδα το 1964-1965 και τον ίδιο χρόνο με-
τατρέπεται σε Γυμνάσιο και Λύκειο Θηλέων. Το
1976-1977 μετατρέπεται σε Λύκειο Γενικής Κα-

τεύθυνσης Θηλέων και το 1979-1980 το Λύκειο
Θηλέων μετονομάζεται 2ο Γενικό Λύκειο. Πρέπει
ν΄αναφερθεί ότι συστεγαζόταν σε κτήριο που  είχε
κτιστεί μετά τους σεισμούς του 1953,  μαζί με το Γυ-
μνάσιο Αρρένων και λειτουργούσαν πρωί  και
απόγευμα, αλλάζοντας κάθε χρόνο. 

Παραθέτω μαρτυρία μαθητή εκείνης της χρονικής
περιόδου 1970-1976:

«Αποφασίσαμε όλη η τάξη να κάνουμε αποχή μιας ώρας
μόνο  όταν ήμουν στην Ε’ Γυμνασίου  και η ποινή που
πήραμε από την Διεύθυνση του Σχολείου ήταν αποβολή
οκτώ ημερών και μείωση διαγωγής».

«Δεν  ξεχνάω τα λόγια του Διευθυντή όταν κάποιος συμ-
μαθητής μου έσπασε ένα τζάμι και είπε ότι θα το πλήρωνε.
Ο Διευθυντής όμως του απάντησε με τα εξής λόγια: «Δεν
είναι Σπάω-Πληρώνω αλλά Σπάω – Πληρώνω-Τιμω-
ρούμαι».

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι  στα μικρότερα νη-
σιά δεν λειτούργησαν Γυμνάσια Θηλέων.
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Εικόνα 17. 
Το Κοργιαλένειο 
Παρθεναγωγείο.
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