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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

ΑΒΕ 1788 

Τίτλοσ 

Αρχείο 27ου Λυκείου Αθηνών 

Χρονολογία (εσ) 

1980 -1992  

Επίπεδο περιγραφήσ 

Αρχείο 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

52 φάκελοι,  38 βιβλία, 1 τεφχοσ, 6 τετράδια, (29 αρχειακά κυτία) 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

27o Λφκειο Ακθνϊν 

∆ιοικητική ιςτορία  

Το Σχολείο ιδρφεται ςφμφωνα με πλθροφορίεσ που αντλοφνται από το Αϋ 

Ρρακτικό του Σχολείου ςτισ 24 Μαρτίου του 1937 και ςτεγάηεται ςε διϊροφο κτιριο 

τθσ οδοφ Ιωαννίνων 14.1 Το 1947 ςτθ κζςθ του Β’ παλιοφ Νεκροταφείο ςτθν 

Ακαδθμία Ρλάτωνοσ, δίπλα ςχεδόν ςτθν εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου, επί των οδϊν 

Μοναςτθρίου-Ρφλου και Τιμαίου παραχωρείται οικόπεδο για τθν ανζγερςθ του 

νζου κτθρίου για τθ μεταςτζγαςθ του ςχολείου.2 Οι εργαςίεσ ανοικοδόμθςθσ 

κακυςτζρθςαν περιςςότερο από είκοςι χρόνια, γιατί ςτο οικόπεδο ανζγερςθσ του 

Διδακτθρίου εντοπίςτθκαν από τθν αρχαιολογικι Υπθρεςία αρχαιότθτεσ. Στισ 20 

                                                           
1
 Το κτιριο διατθρείται μζχρι ςιμερα ςτθν οδό Ιωαννίνων. Στθν ουςία το ςχολείο λειτουργοφςε ςτον 

κάτω όροφο του κτθρίου. Επρόκειτο για ζνα μαγαηί –ζτςι αποκαλοφςαν άλλωςτε και όλεσ οι 

μακιτριεσ το ςχολείο ’’το μαγαηί’’- που είχε διαμορφωκεί ςε ςχολείο χωρίσ αυλι για τθν άκλθςθ των 

μακθτριϊν. Εκεί λειτουργοφςαν οι τελευταίεσ τάξεισ του Γυμναςίου. Οι δφο πρϊτεσ τάξεισ του 

Γυμναςίου ςτεγάηονταν ςτο 67
ο
 Δθμοτικό Σχολείο τθσ οδοφ Ναυπλίου ςε απογευματινό ωράριο ωσ 

Ραράρτθμα του Η’ Γυμναςίου Θθλζων Ακθνϊν. Ρροφορικζσ μαρτυρίεσ από τισ μακιτριεσ του 

Σχολείου Βαςιλικι Χατηθμιχαιλ, Ρθνελόπθ Ταςοποφλου, Kωνςταντίνα Τςιάτςου. Βλ. Αρχείο Η’ 

Γυμναςίου Θθλζων Ακθνϊν, φ. 28. Εκτόσ από το πρακτικό υπάρχει και το πρϊτο Μακθτολόγιο ςτο 

οποίο οι πρϊτεσ εγγραφζσ μακθτϊν γίνονται το ςχολικό ζτοσ 1936-1937. Αρχείο, ό.π., φ. 1. 
2
 Αρχείο Θμερθςίου Η’ Γυμναςίου Θθλζων Ακθνϊν, φ. 409.  
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Νοεμβρίου του 1969 το ςχολείο μεταφζρκθκε ςτθν οδό Ρφλου και Μοναςτθρίου 

ςτθν Ακαδθμία Ρλάτωνοσ και εγκαινιάςτθκε από τον Στυλιανό Ραττακό τότε Αϋ 

Αντιπρόεδρο τθσ Εκνικισ Κυβερνιςεωσ και Υπουργό Εςωτερικϊν δια του 

αντιπροςϊπου Υπουργοφ Ραιδείασ Ν. Σιϊρθ. Το ςχολείο λειτοφργθςε ςτισ 7 

Ιανουαρίου του 1970 ςτο νζο κτιριο. Στο ίδιο κτιριο με το Γυμνάςιο ςτεγάςτθκε και 

το Ηϋ Λφκειο, ενϊ παράλλθλα λειτουργοφςε και νυχτερινό Γυμνάςιο.3 Ραράλλθλα 

λειτουργεί και το Μικτό παράρτθμα Κολωνοφ ςε άλλο κτιριο ςτθν οδό Διςτόμου 

ςτον Κολωνό. Το 1977-1978 ιδρφκθκε θμεριςιο παράτθμα Ακαδθμίασ Ρλάτωνοσ 

Γυμναςίου και Λυκείου. Το 1980 το Ηϋ Γυμνάςιο Θθλζων Ακθνϊν μετονομάςτθκαν ςε 

27ο Λφκειο.4 Το 1982 με τθν αρικ. Θ/5421/1982 κοινι απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ 

και του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων  το  θμεριςιο παράτθμα 

Ακαδθμίασ Ρλάτωνοσ Γυμναςίου και Λυκείου μετονομάςτθκε ςε 51ο Γυμνάςιο και 

Λφκειο.5 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Το αρχείο ειςιχκθ ςτα Γ.Α.Κ. το Δεκζμβριο του 2010 και ζλαβε τον αρικμό βιβλίου 

ειςαγωγισ (ΑΒΕ) 1788. 

Επιλογζσ, εκκαθαρίςεισ και τελική διατήρηςη 

Ζγινε εκκακάριςθ ςε ςτελζχθ και αποκόμματα απουςιολογίων, βεβαιϊςεισ 

δικαιολόγθςθσ απουςιϊν και ςτελζχθ υποβολισ αιτιςεων για δικαιολόγθςθ 

απουςιϊν των τριϊν τάξεων (Α-Β-Γ) και των Δεςμϊν (1981-1991). Διατθρικθκαν 

κάποια ςτελζχθ απουςιολογίων (μόνο για λόγουσ διατιρθςθσ του τφπου του 

απουςιολογίου ςτο διθνεκζσ). 

Προςθήκεσ υλικοφ 

Δεν αναμζνονται προςκικεσ αρχειακοφ υλικοφ. 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Κατά τθν διαδικαςία ταξινόμθςθσ το αρχείο του Η’ Γυμναςίου Θθλζων χωρίςτθκε ςε 

τρία τμιματα: το αρχείο του θμεριςιου Η’ Γυμναςίου Θθλζων Ακθνϊν, το αρχείο 

του Νυκτερινοφ Ραραρτιματοσ του Η’ Γυμναςίου Θθλζων Ακθνϊν και το αρχείο του 

                                                           
3
 Σφμφωνα με το Ν.Δ. 4379/16.10.1964’’Ρερί οργανϊςεωσ και διοικιςεωσ τθσ Γενικισ (Στοιχειϊδουσ 

και Μζςθσ) Εκπαιδεφςεωσ’’, θ Μζςθ Εκπαίδευςθ χωρίηεται ςε 2 αυτοτελείσ κφκλουσ τριετζσ 
Γυμνάςιο και Τριετζσ Λφκειο ςτο οποίο ειςάγονται μετά από ειςαγωγικζσ εξετάςεισ οι απόφοιτοι του 
Γυμναςίου. Θ μεταρρφκμιςθ αυτι του 1964 δεν ολοκλθρϊκθκε, αλλά καταργικθκε από το 
δικτατορικό κακεςτϊσ του 1967 με τον Α. Ν. 129/1967., ςφμφωνα με τον οποίο το Γυμνάςιο είναι 
εξαετζσ. ΦΕΚ 182

Α
 24.10.1964 και ΦΕΚ 163

Α
 25.9.1967 

4
 ΦΕΚ 753  9.8.1980 

5
 https.//51gymath.weebly.com. 
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27ου Λυκείου Θθλζων Ακθνϊν.6 Λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα τθσ διοικθτικισ 

ιςτορίασ και τθσ αρχειακισ κατανομισ των εγγράφων που ακολουκοφςε ο 

παραγωγόσ, το αρχείο του Η’ Γυμναςίου Θθλζων Ακθνϊν (Η’ Γυμνάςιο Θθλζων, 

Νυκτερινό Ραράρτθμα και 27ο Λφκειο) χωρίςτθκε ςτισ παρακάτω ςειρζσ: 

1. Λειτουργία ςχολείου / Μαθητικά θζματα / Φοίτηςη 

 Μακθτολόγια 

 Ρρακτικά 

 Εξετάςεισ-Γραπτά Δοκίμια 

 Τίτλοι ςπουδϊν/εγγραφισ 

 Βιβλία ανεξεταςτζων 

 Βιβλία αιτιςεων 

 Βιβλία φλθσ 

 Απουςιολόγια 

2. Αλληλογραφία / Διοικητικά  

 Ρρωτόκολλα ελζγχου και αλλθλογραφίασ 

 Ζγγραφα πλθροφοριακοφ χαρακτιρα 

 Κοινοποιιςεισ 

 Διαταγζσ 

 Αρχείο 

3. Προςωπικό 

 Ατομικοί φάκελοι κακθγθτϊν 

 Υπθρεςιακζσ μεταβολζσ-Υπθρεςιακζσ εκκζςεισ 

4. Οικονομικά θζματα  

 Μιςκοδοςία 

 Ζξοδα 

5. Σχολική εφορεία  

 Διδακτιρια  

 Οικονομικι διαχείριςθ  

6. Σχολική υγιεινή - Σωματική Αγωγή 

7. Περιουςία 

8. Σχολικά βιβλία 

9. Ποικίλα 

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Δακτυλογραφθμζνα υπθρεςιακά ζγγραφα, υπθρεςιακά βιβλία, φυλλάδια, 

μθχανογραφθμζνεσ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ κακθγθτϊν, αποδείξεισ και 

καταςτάςεισ εξόδων τθσ ςχολικισ εφορείασ, τίτλοι ςπουδϊν, ςτελζχθ διπλοτφπων 

αποδείξεων, πλάνο τάξθσ. 

                                                           
 



Εργαλείο ζρευνασ για το αρχείο του 27
ου

 Λυκείου Αθηνών 
 

5 

 

Όροι πρόςβαςησ  

Οι όροι πρόςβαςθσ διζπονται από τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ αναγνωςτθρίου 

των Γ.Α.Κ. 

Όροι αναπαραγωγήσ  

Οι όροι αναπαραγωγισ διζπονται από τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ αναγνωςτθρίου 

των Γ.Α.Κ. 

Γλώςςα/γραφή των τεκμηρίων 

Ελλθνικι 

Φυςικά χαρακτηριςτικά και τεχνικζσ προχποθζςεισ 

Το υλικό του αρχείου διαςϊηεται ςε ςχετικά καλι κατάςταςθ, εκτόσ από 

πολφ περιοριςμζνο αρικμό φακζλων όπου εντοπίηεται βιολογικι προςβολι 

(μφκθτεσ) των τεκμθρίων. Σε οριςμζνα  βιβλία ζχουν αποςπαςκεί φφλλα από το 

ςϊμα του βιβλίου, επιπλζον, παρατθροφνται φκορζσ ςτθν περιοχι τθσ ράχθσ του 

καλφμματοσ και απόςπαςθ τμθμάτων του υλικοφ κάλυψθσ. Τζλοσ, ςε μεγάλο 

αρικμό βιβλίων υπάρχουν μεταγενζςτερεσ προςκικεσ επικαλυμμζνων ενδείξεων. 

Σε κάκε περίπτωςθ ςτθ ςτιλθ των παρατθριςεων ζχουν επιςθμανκεί τα τεκμιρια 

τα οποία χριηουν ςυντιρθςθσ. 

Δημοςιεφςεισ / βιβλιογραφία 

Νόμοι-διατάγματα-Νομοςχζδια 

Υπουργείον Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Γενικι Ειςθγθτικι Έκκεςισ και Εκπα‐ 
ιδευτικά Νομοςχέδια κατατεκζντα εισ τθν Βουλιν  κατά τθν ςυνεδρίαν τθσ 2ασ 
Απριλίου 1929 υπό του Υπουργοφ τθσ Ραιδείασ  Κωνςτ. Β. Γόντικα, Εν Ακιναισ 
(εκ του Εκνικού Τυπογραφείου) 
 
ΦΕΚ 297Α’ 20.8.1929 
ΦΕΚ 309Α’ 24-8-1929 
ΦΕΚ 263Α’ 13.7.1937 
ΦΕΚ 300Α’ 25.7.1939 
ΦΕΚ 119Α’ 3.6.1944 
ΦΕΚ 150Α’ 28.6.1951 
ΦΕΚ 187Α’ 7. 9. 1959 
ΦΕΚ 182Α’ 24.10.1964 
ΦΕΚ 163Α 25.9.1967 
ΦΕΚ 100  30.4.1976 
ΦΕΚ 753  9.8.1980 
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Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου:  

1. Θ πρϊτθ καταγραφι του αρχείου πραγματοποιείται ςτα πλαίςια Ρρακτικισ 

άςκθςθσ φοιτθτϊν ςτθν Υπθρεςία από τισ 2.12.2013/27.2.2014 από τθν φοιτιτρια 

του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Μαρία Σφακιανάκθ. Θ ταξινόμθςθ και θ 

εκπόνθςθ του εργαλείου ζρευνασ και του παραρτιματοσ πραγματοποιικθκε από 

τθν υπάλλθλο του Τμιματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, Υπακοι Χατηθμιχαιλ. Θ 

επιμζλεια του εργαλείου ζρευνασ πραγματοποιικθκε από τθν προϊςταμζνθ του 

Τμιματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, Αμαλία Γιαννακά. 

2. Σε αρκετά βιβλία (μακθτολόγια, γενικόσ, ειδικόσ ζλεγχοσ, πρακτικά) υπάρχουν 

αναντιςτοιχίεσ ςτισ  εςωτερικζσ ςε ςχζςθ με τισ εξωτερικζσ ενδείξεισ. Διατθρικθκαν 

και οι δφο ενδείξεισ, θ εςωτερικι ζνδειξθ εντάχκθκε ςε αγκφλθ. Στουσ φακζλουσ τθσ 

αλλθλογραφίασ διατθρικθκαν οι εξωτερικζσ ενδείξεισ ςε ειςαγωγικά. Επίςθσ 

αναντιςτοιχίεσ παρατθροφνται και ςτισ χρονολογίεσ. Ππου διαπιςτϊκθκε 

αναντιςτοιχία θ διόρκωςθ μπικε ςε αγκφλθ. Στουσ ατομικοφσ φακζλουσ των 

κακθγθτϊν-επειδι οι φάκελοι ακολουκοφν τουσ κακθγθτζσ ςε όλθ τθ διάρκεια του 

εργαςιακοφ τουσ βίου- οι χρονολογίεσ μπικαν, επίςθσ, ςε αγκφλθ με ακραίεσ 

χρονολογίεσ. Στουσ τίτλουσ εγγραφισ δεν χωρίςτθκαν οι παλαιοφ και νζου τφπου 

τίτλοι, γιατί ακολουκοφν αφξουςα και χρονολογικι αρίκμθςθ. Σθμειϊνεται όμωσ, 

ςτθ ςτιλθ του τίτλου δίπλα ςτθν αφξουςα αρίκμθςθ των τίτλων οι λζξεισ  ‘’παλαιοφ 

τφπου’’ και ‘’νζου τφπου’’, ‘’ Οκτατάξιο’’, ‘’ Εξατάξιο‘’, όπου διαπιςτϊνεται από τουσ 

ίδιουσ τουσ τίτλουσ του Σχολείου. 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ:  

Μάρτιοσ  2020 
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Αρχειακή ςειρά: 

Λειτουργία ςχολείου / Μαθητικά θζματα / Φοίτηςη
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Τίτλοσ 

Λειτουργία ςχολείου/ Μαθητικά θζματα/ Φοίτηςη 

Χρονολογία (εσ) 

1981 – 1993 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

70 φάκελοι 

Παρουςίαςη περιεχοµζνου 

Ρεριλαμβάνονται τα μακθτολόγια, τα βιβλία πρακτικϊν, ανεξεταςτζων, αιτιςεων, 

φλθσ, τα απουςιολόγια κακϊσ και οι φάκελοι των γραπτϊν δοκιμίων και τίτλων 

ςπουδϊν και εγγραφισ του ςχολείου. 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι τθσ ςειράσ «Λειτουργία ςχολείου/ Μαθητικά θζματα/ Φοίτηςη» 

ταξινομοφνται ςτισ κάτωκι υποςειρζσ: 

1. Μακθτολόγια 

2. Ρρακτικά 

3. Εξετάςεισ-Γραπτά Δοκίμια 

4. Τίτλοι ςπουδϊν/εγγραφισ 

5. Βιβλία ανεξεταςτζων 

6. Βιβλία αιτιςεων 

7. Βιβλία φλθσ 

8. Απουςιολόγια 
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Τίτλοσ 

Μαθητολόγια 

Χρονολογία (εσ) 

1979 – 1982 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

2 βιβλία  

Παρατηρήςεισ 

Τα δφο μακθτολόγια του 27ου Λυκείου Ακθνϊν αποτελοφν τμιμα των βιβλίων του Ηϋ 

Γυμναςίου Θθλζων Ακθνϊν. 

 

Βλ. φάκελο 9 του Αρχείου Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών  

Τίτλοσ: ''Βιβλίο, Μθτρϊο Μακθτϊν Μικτοφ Παραρτιματοσ από ςχ. Ζτουσ 1979-1980 

ζωσ 1981-82, Θμεριςιο παράρτθμα 27ου Λυκείου (13 παρ.)'' 

Χρονολογία: 1979 – 1982 

 

Βλ. φάκελο 10 του Αρχείου Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Ευρετιριο Μ. Παραρτιματοσ ςχ. Ζτουσ 1979-80, 1980-81 και 1981-1982 

Χρονολογία: 1979 - 1982 
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Τίτλοσ 

Πρακτικά 

Χρονολογία (εσ) 

1981-1988 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 βιβλίο 

 

Βλ. φάκελο 39 του Αρχείου Ζ΄ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών  

Τίτλοσ: '' Πρακτικά  Η' Γυμνάςιο Θθλζων 22/6/1976-6/9/76, Η' Λφκειο Θθλζων 

15/9/76-15/5/1981'' (14) 

Χρονολογία: 1976 - 1981 

 

Φάκελοσ  1 

Τίτλοσ: 'Ρρακτικά 2/6/1981-30/8/1988, 27ο Λφκειο Ακθνϊν'' (15) 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται οι πράξεισ των ςυνεδριάςεων του 

ςυλλόγου κακθγθτϊν που αφοροφν ςε κζματα λειτουργίασ του ςχολείου και 

φοίτθςθσ των μακθτϊν 

Χρονολογία: 1981 - 1988 
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Τίτλοσ 

Εξετάςεισ - Γραπτά Δοκίμια 

Χρονολογία (εσ) 

1990 – 1991 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

25 φάκελοι 

 

Φάκελοσ  2 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Α’  ''Αρχαία ελλθνικά'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν των 

τμθμάτων του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1,  Υποφ. 2: Τμιμα Α2,  ,  Υποφ. 3: Τμιμα 

Α3, ,  Υποφ. 4: Τμιμα Α4, Υποφ. 5: Τμιμα Α5 

Χρονολογία: 1990-1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 1 

 

 

Φάκελοσ  3 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Α’, ''Αγγλικά'' 

Περιεχόμενο:  Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα των Αγγλικϊν των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1,  Υποφ. 2: Τμιμα Α2 

Χρονολογία: 1990-1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 1 

 

 

Φάκελοσ  4 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Α’, ''Γαλλικά'' 

Περιεχόμενο:  Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα των Γαλλικϊν των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α2,  Υποφ. 2: Τμιμα Α3,  Υποφ. 3: Τμιμα Α4,   

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 1 
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Φάκελοσ  5 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Α’, ''Εκκεςθ'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Ζκκεςθσ των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1, Υποφ. 2: Τμιμα Α2, Υποφ. 3: Τμιμα Α3, Υποφ: 4. 

Τμιμα Α4 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ:  κυτίο 2 

 

 

Φάκελοσ  6 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Α’, ''Θρθςκευτικά'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν  των 

τμθμάτων του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1, Υποφ. 2: Τμιμα Α2,   Υποφ. 3: Τμιμα 

Α3, Υποφ. 4: Τμιμα Α4 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ:  κυτίο 2 

 

 

Φάκελοσ  7 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Α’, ''Ιςτορία'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ  των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1, Υποφ. 2: Τμιμα Α2, Υποφ. 3: Τμιμα Α3,  Υποφ. 4: 

Τμιμα Α4 

Χρονολογία: 1990-1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 3 

 

 

Φάκελοσ  8 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Α’, ''Νζα Ελλθνικά'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα των Νζων Ελλθνικϊν  των 

τμθμάτων του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1, Υποφ. 2: Τμιμα Α2,  Υποφ. 3: Τμιμα 

Α3,   Υποφ. 4: Τμιμα Α4 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 3 
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Φάκελοσ  9 

Τίτλοσ: Θετική Τάξη Α’, ''Άλγεβρα'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Άλγεβρασ  των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1, Υποφ. 2: Τμιμα Α2, Υποφ. 3: Τμιμα Α3, Υποφ. 4: 

Τμιμα Α4 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 4 

 

 

Φάκελοσ  10 

Τίτλοσ: Θετική Τάξη Α’, ''Γεωμετρία'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Γεωμετρίασ  των 

τμθμάτων του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1, Υποφ. 2: Τμιμα Α2,  Υποφ. 3: Τμιμα 

Α3,  Υποφ. 4: Τμιμα Α4 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 4 

 

Φάκελοσ  11 

Τίτλοσ: Θετική Τάξη Α’, ''Γεωλογία'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Γεωλογίασ  των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1, Υποφ. 2: Τμιμα Α2,  Υποφ. 3: Τμιμα Α3, Υποφ. 4: 

Τμιμα Α4 

Χρονολογία: 1990-1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 4 

 

 

Φάκελοσ  12 

Τίτλοσ: Θετική Τάξη Α’, ''Φυςικι'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1, Υποφ. 2: Τμιμα Α2,  Υποφ. 3: Τμιμα Α3,  Υποφ. 4: 

Τμιμα Α4 

Χρονολογία: 1990-1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 5 

 

 

Φάκελοσ  13 

Τίτλοσ: Θετική Τάξη Α’, ''Χθμεία'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Χθμείασ των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Α1 

Χρονολογία: 1990-1991 
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Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 5 

 

 

Φάκελοσ  14 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Β’, ''Θρθςκευτικά'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν των 

τμθμάτων του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Β1, Υποφ. 2: Τμιμα Β2, Υποφ. 3: Τμιμα Β3 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 5 

 

 

Φάκελοσ  15 

Τίτλοσ: Θεωρητική Τάξη Β’, ''Νζα Ελλθνικά'' 

Περιεχόμενο: : Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα των Νζων Ελλθνικϊν των 

τμθμάτων του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Β3 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 6 

 

 

Φάκελοσ  16 

Τίτλοσ: Θετική Τάξη Β’, ''Γεωμετρία'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Γεωμετρίασ των 

τμθμάτων του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Β1, Υποφ. 2: Τμιμα Β2   

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 6 

 

 

Φάκελοσ  17 

Τίτλοσ: Θετική Τάξη Β’, ''Φυςικι'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Β3 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 6 

 

 

Φάκελοσ  18 

Τίτλοσ: Θετική Τάξη Β’, ‘'Χθμεία'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων ςτο μάκθμα τθσ Χθμείασ των τμθμάτων 

του ςχολείου. Υποφ. 1: Τμιμα Β3  

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 6 
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Φάκελοσ  19 

Τίτλοσ: Τάξη Γ’ Δζςμεσ, Δζςμθ 1, Τμιμα Δ1 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων τθσ Γϋ τάξθσ, τθσ 1θσ Δζςμθσ του Δ1 

τμιματοσ ςτα παρακάτω μακιματα:  Υποφ: 1. Άλγεβρα-Αναλυτικι Γεωμετρία, 

Υποφ: 2. Ανάλυςθ, Υποφ: 3 Φυςικι, Υποφ: 4. Χθμεία 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 6 

 

 

Φάκελοσ  20 

Τίτλοσ: Τάξη Γ’ Δζςμεσ, Δζςμθ 2, Τμιμα Δ2 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων τθσ Γϋ τάξθσ, τθσ 2θσ Δζςμθσ του Δ2 

τμιματοσ ςτα παρακάτω μακιματα:   Υποφ: 1. Βιολογία, Υποφ: 2. Μακθματικά, 

Υποφ: 3 Φυςικι, Υποφ: 4. Χθμεία 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 6 

 

 

Φάκελοσ  21 

Τίτλοσ: Τάξη Γ’ Δζςμεσ, Δζςμθ 3, Τμιμα Δ3 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων τθσ Γϋ τάξθσ, τθσ 3θσ Δζςμθσ του Δ3 

τμιματοσ ςτα παρακάτω μακιματα:    Υποφ: 1. Ιςτορία, Υποφ: 2. Λατινικά 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 7 

 

 
Φάκελοσ  22 

Τίτλοσ: Τάξη Γ’ Δζςμεσ, Δζςμθ 4, Τμιμα Δ4α 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων τθσ Γϋ τάξθσ, τθσ 4θσ Δζςμθσ του Δ4α 

τμιματοσ ςτα παρακάτω μακιματα: Υποφ: 1. Μακθματικά, Υποφ: 2. Ιςτορία, Υποφ: 

3. Κοινωνιολογία, Υποφ: 4. Ρ. Οικονομία 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 7 

 

 
Φάκελοσ  23 

Τίτλοσ: Τάξη Γ’ Δζςμεσ, Δζςμθ 4, Τμιμα Δ4β 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια εξετάςεων τθσ Γϋ τάξθσ, τθσ 4θσ Δζςμθσ του Δ4β 

τμιματοσ ςτα παρακάτω μακιματα:  Υποφ: 1. Μακθματικά, Υποφ: 2. Ιςτορία, Υποφ: 

3. Κοινωνιολογία, Υποφ: 4. Ρ. Οικονομία 

Χρονολογία: 1990 - 1991 
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Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 7 

 

 
Φάκελοσ  24 

Τίτλοσ: Τάξη Γ’ Δζςμεσ, ''Ρροφορικά-Γραπτά αποτελζςματα 4 φάκελοι Άλγεβρα-

Γεωμετρία-φυςικι-χθμεία'' 

Περιεχόμενο: Γραπτά δοκίμια και προφορικά αποτελζςματα τησ Γ΄ Τάξησ ςτα 

παρακάτω μαθήματα: Υποφ: 1. Άλγεβρα, Υποφ: 2. Γεωμετρία, Υποφ: 3. Φυςικι, 

Υποφ: 4. Χθμεία 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 8 

 

 
Φάκελοσ  25 

Τίτλοσ: Τάξη Γ’ Δζςμεσ, ''Αποτελζςματα Φεβρουαρίου 1991-Σεπτεμβρίου 1991 

Ρροφορικά-Γραπτά'' 

Περιεχόμενο: Υποφ: 1. Τάξθ Α (καταςτάςεισ προφορικισ βακμολογίασ και 

διαγωνίςματα γραπτϊν ςυμπλθρωματικϊν εξετάςεων και επαναλθπτικϊν 

απολυτθρίων Σεπτεμβρίου: (Άλγεβρα, Αρχαία Ελλθνικά, Γαλλικά,  Γεωμετρία, 

Θρθςκευτικά,  Ιςτορία, Μακθματικά, Φυςικι), 2. Τάξθ Β (Άλγεβρα, Αρχαία 

Ελλθνικά, Γαλλικά,  Γεωμετρία, Θρθςκευτικά,  Ιςτορία, Φυςικι, Χθμεία), 3. Τάξθ Γ 

(Άλγεβρα, Ανάλυςθ, Αρχαία Ελλθνικά, Ιςτορία, Κοινωνιολογία, Μακθματικά, 

Ρολιτικι Οικονομία, Φυςικι, Χθμεία εξετάςεισ δεςμϊν 1θσ-4θσ), 4. ''Απολυτιριεσ 

επαναλθπτικζσ εξετάςεισ Φεβρουαρίου 1990-1991'' 

Χρονολογία: 1990-1991  

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 8 

 

Φάκελοσ  26 

Τίτλοσ: Τάξη Γ’ Δζςμεσ, ''ΓΑΛΛΙΚΑ 4ο εξετ. Κζντρο Ακινασ, 27ο Λφκειο Ακινασ 

Ξ,Ο,Ρ,)'' 

Περιεχόμενο: Υποφ: 1. ''Θζματα Σεπτεμβρίου 1990-1991'': Υποφ: 1.1. Θζματα 

προαγωγικϊν και απολυτθρίων εξετάςεων Μαΐου-Ιουνίου 1990 τάξεων Α, Β, Γ, 

Υποφ: 1.2. Θζματα εξετάςεων Μαΐου Ιουνίου 1991 Τάξεων Α, Β, Γ ,Yποφ:  2. Γραπτά 

Δοκίμια προαγωγικϊν και απολυτθρίων εξετάςεων Σεπτεμβρίου 1990, τάξεων Α, Β, 

Γ : Υποφ:2. 1. Τάξθ Α, Υποφ: 2.2.  Τάξθ Β. Υποφ: 2.3. Τάξθ Γ (Κορμόσ και Δζςμεσ) 

Χρονολογία: 1990-1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 9 
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Τίτλοσ 

Καταςτάςεισ Βαθμολογίασ 

Χρονολογία (εσ) 

1990 – 1993 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

2 φάκελοι  

 

Φάκελοσ  27 

Τίτλοσ: Καταςτάςεισ βακμολογίασ 

Χρονολογία: 1990 - 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 10 

 

 

Φάκελοσ  28 

Τίτλοσ: Καταςτάςεισ βακμολογίασ *ςχολ. Ζτοσ 1992-1993] 

Χρονολογία: 1993 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 10 
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Τίτλοσ 

Τίτλοι ςπουδών/εγγραφήσ 

Χρονολογία (εσ) 

1980 – 1992 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

12 φάκελοι 

Σφςτημα ταξινόμηςησ 

Τα απολυτιρια ζχουν ταξινομθκεί χρονολογικά.  

 
Φάκελοσ  29 

Τίτλοσ: ''27ο Γυμνάςιο Απολυτιρια Α Λυκείου 1980-1981'' 

Περιεχόμενο: Υποφ: 1. Η' Γυμνάςιον 1980, 2. Μικτό Ακαδθμίασ Ρλάτωνοσ 1980-

1981, 3. 27ο Γυμνάςιο 1981 

Χρονολογία: 1980-1981 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 11 

 

 
Φάκελοσ  30 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια εγγραφισ Μικτό Γυμνάςιο Ακαδθμίασ Ρλάτωνοσ'' 

Χρονολογία: 1981 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 12 

 

 
Φάκελοσ  31 

Τίτλοσ: '27ο Γυμνάςιο Απολυτιρια Α Λυκείου 1980-1981'' 

Χρονολογία: 1982 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 12 

 

 
Φάκελοσ  32 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια 27ου Γυμναςίου ςχολικοφ ζτουσ 1983'' 

Χρονολογία: 1983 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 12 
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Φάκελοσ  33 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια 27ου Γυμναςίου-Λυκείου ςχολικοφ ζτουσ 1984'' 

Χρονολογία: 1984 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 13 

 
 
Φάκελοσ  34 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια 27ου Γυμναςίου ςχολικοφ ζτουσ 1985-1986'' 

Χρονολογία: 1985 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 13 

 

 
Φάκελοσ  35 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια 27ου Γυμναςίου-Λυκείου ςχολικοφ ζτουσ 1986-1987'' 

Χρονολογία: 1986 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 13 

 

 
Φάκελοσ  36 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια 27ου Γυμναςίου-Λυκείου ςχολικοφ ζτουσ 1987-1988'' 

Χρονολογία: 1987 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 14 

 

 
Φάκελοσ  37 

Τίτλοσ: ''Καρτζλεσ μετεγγραφισ ςχολικοφ ζτουσ 1987-1988'' 

Χρονολογία: 1988 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 14 

 

 
Φάκελοσ  38 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια 27ου Γυμναςίου-Λυκείου ςχολικοφ ζτουσ 1989--1990'' 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 14 

 

 
Φάκελοσ  39 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια 27ου Γυμναςίου-Λυκείου ςχολικοφ ζτουσ 1991-1992'' 

Χρονολογία: 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 15 
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Φάκελοσ  40 

Τίτλοσ: ''Απολυτιρια 27ου Γυμναςίου-Λυκείου ςχολικοφ ζτουσ 1992-1993'' 

Χρονολογία: 1992 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 15 

 

 

 

Τίτλοσ 

Βιβλία ανεξεταςτζων 

Χρονολογία (εσ) 

1984 – 1986 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 βιβλίο 

 

Βλ. φάκελο 310 του αρχείου Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Βιβλίον ανεξεταςτζων από του ςχολικοφ ζτουσ 1974-1975 ζωσ 1982-1983'' 

Χρονολογία: 1974-1983 

 

Φάκελοσ  41 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο ανεξεταςτζων από Σεπτζμβριο 1984-1986'' 

Περιεχόμενο:  Στο βιβλίο περιλαμβάνονται οι ανεξεταςτζοι μακθτζσ τθσ περιόδου 

Σεπτεμβρίου του 27ου Λυκείου των ετϊν 1984 – 1986, ςτισ εγγραφζσ του οποίου 

καταγράφονται οι παρακάτω πλθροφορίεσ: αφξων αρικμόσ, ονοματεπϊνυμο 

μακθτι, τα μακιματα που ανεξετάηεται, οι βακμοί του αϋ και βϋ εξεταςτι, ο Μζςοσ 

όροσ  βακμολογίασ, το αποτζλεςμα και θ εξεταςτικι περίοδοσ 

Χρονολογία: 1984-1986 
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Τίτλοσ 

Βιβλία αιτήςεων 

Χρονολογία (εσ) 

1981-1983 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 βιβλίο 

 

Βλ. φάκελο 311 του αρχείου Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο Αιτιςεων δι' αποδεικτικά, βεβαιϊςεισ κ.α  Η' Λυκείου Θθλζων από 

19-6-79 ζωσ 31-12-80'' 

Χρονολογία: 19-6-79  ζωσ  *14-1-1981] 

 

Φάκελοσ  42 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο Αιτιςεων από 8-1-81 ζωσ 17-6-1983'' 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται οι αιτιςεισ μακθτϊν με αρ. 4-89 (1980-

1981)  και 1-138 (1982-1983) και  3-101 (1983)  για ζκδοςθ αποδεικτικϊν 

απολφςεωσ 

Χρονολογία: 1981 - 1983 
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Τίτλοσ 

Βιβλία φλησ 

Χρονολογία (εσ) 

1986-1992 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

5 βιβλία 

 

Φάκελοσ  43 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο διδαςκόμενθσ  φλθσ Α2 ςχολικόν ζτοσ 1986-1987'' 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται: το μάκθμα, θ τάξθ, θ θμερομθνία, θ 

περίλθψθ του διδαςκόμενου μακιματοσ και θ υπογραφι του κακθγθτι 

Χρονολογία: 1986-1987 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 16 

 

 

Φάκελοσ  44 

Τίτλοσ: ''Βιβλία διδαςκόμενθσ  φλθσ ςχολικό ζτοσ 1987-1988, 27ο Λφκειο Ακθνϊν" 

Περιεχόμενο: Βιβλία διδαςκόμενθσ φλθσ του ςχολικοφ ζτουσ 1987-1988 των 

παρακάτω τμθμάτων:   Υποφ: 1. Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Υποφ: 2. Β1, Β2, Β3, Υποφ: 3. Γ1, 

Γ2, Γ3, Υποφ 4. ΓΔ1-Δ2, ΓΔ3, ΓΔ4α, ΓΔ4β 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 16 

 

 

Φάκελοσ  45 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο διδαςκόμενθσ  φλθσ ςχολικό ζτοσ 1988-1989, 27ο Λφκειο Ακθνϊν'' 

Περιεχόμενο: Βιβλία διδαςκόμενθσ  φλθσ του ςχολικοφ ζτουσ 1988-1989 των 

παρακάτω τμθμάτων:    Υποφ: 1. Α1, Α3, Υποφ: 2. Β2, Β4, Υποφ: 3. Γ1, Γ3, ΓΔ5 

Χρονολογία: 1988-1989 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 17 
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Φάκελοσ  46 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο διδαςκόμενθσ  φλθσ Α3 ςχολικό ζτοσ 1990-1991, 27ο Λφκειο 

Ακθνϊν'' 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται: το μάκθμα, θ τάξθ, θ θμερομθνία, θ 

περίλθψθ του διδαςκόμενου μακιματοσ και θ υπογραφι του κακθγθτι 

Χρονολογία: 1990-1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 17 

 
 
Φάκελοσ  47 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο διδαςκόμενθσ  φλθσ ςχολικό ζτοσ 1991-1992, 27ο Λφκειο Ακθνϊν'' 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται: το μάκθμα, θ τάξθ, θ θμερομθνία, θ 

περίλθψθ του διδαςκόμενου μακιματοσ και θ υπογραφι του κακθγθτι 

Χρονολογία: 1991-1992 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 18 

 

 

 

Τίτλοσ 

Απουςιολόγια 

Χρονολογία (εσ) 

1987-1990 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

23 βιβλία 

 

Φάκελοσ  48 

Τίτλοσ: 'Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) Τςιμπιδάκθ ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ 

Α Τμιμα 1'' *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 
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Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987 - 1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ κυτίο 19, β) περιζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 
Φάκελοσ  49 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Α Τμιμα 2'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 

Φάκελοσ  50 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Α Τμιμα 

3''*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 

Φάκελοσ  51 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Α Τμιμα 4'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 
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Φάκελοσ  52 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Α Τμιμα 5'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 

Φάκελοσ  53 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Β Τμιμα 1'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19 

 

 
Φάκελοσ  54 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Β Τμιμα 2'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 

Φάκελοσ  55 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Β Τμιμα 3'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 

Φάκελοσ  56 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Γ Τμιμα 1'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 
Φάκελοσ  57 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Γ Τμιμα 2'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 
 
Φάκελοσ  58 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1987-1988 Τάξθ Γ Τμιμα 3'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1987-1988 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 

Φάκελοσ  59 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Α Τμιμα 1'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 
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Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 
 
Φάκελοσ  60 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Α Τμιμα 2'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 
Φάκελοσ  61 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Α Τμιμα 3'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 

Φάκελοσ  62 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Α Τμιμα 4'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 
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Φάκελοσ  63 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Β Τμιμα 1'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19, β) εμπεριζχεται ςυνθμμζνθ καρτζλα 

ενθμζρωςθσ κθδεμόνων ςε κζματα φοίτθςθσ 

 

 
Φάκελοσ  64 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Β Τμιμα 2'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19 

 

 

Φάκελοσ  65 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Β Τμιμα 3'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19 

 

Φάκελοσ  66 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Γ Τμιμα 2'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19 
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Φάκελοσ  67 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Γ Τμιμα 3'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19 

 

 

Φάκελοσ  68 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο φοιτιςεωσ (απουςιολόγιο) ςχολικό ζτοσ 1989-1990 Τάξθ Γ Τμιμα 4'' 

*27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο του 

μακθτι, ο αρικμόσ των τριμινων, οι μινεσ, το ςφνολο των απουςιϊν (μθνιαίοσ 

αρικμόσ, τριμθνιαίοσ και δικαιολογθμζνεσ) 

Χρονολογία: 1989-1990 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19 

 

 
Φάκελοσ  69 

Τίτλοσ: ζνα ςτζλεχοσ απουςιολογίου του Β1 τμιματοσ 25-2-1988-18-5-1988, 3ο *27ο 

Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο ςτζλεχοσ καταχωρίηεται: θ  ονομαςία του Λυκείου, θ τάξθ, το 

τμιμα, ο αρικμόσ των μακθτϊν, θ θμερομθνία, το ονοματεπϊνυμο του μακθτι, τα 

μακιματα τθσ μζρασ κατά ϊρα και παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1988 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19 

 

 
Φάκελοσ  70 

Τίτλοσ: ζνα ςτζλεχοσ απουςιολογίου του Β2 τμιματοσ 1988-1989 30-11-1988-23-2-

1989, 2ο  *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο ςτζλεχοσ καταχωρίηεται: θ  ονομαςία του Λυκείου, θ τάξθ, το 

τμιμα, ο αρικμόσ των μακθτϊν, θ θμερομθνία, το ονοματεπϊνυμο του μακθτι, τα 

μακιματα τθσ μζρασ κατά ϊρα και παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1988-1989 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 19 
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Αρχειακή ςειρά: 

Αλληλογραφία / Διοικητικά  
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Τίτλοσ 

Αλληλογραφία /Διοικητικά  

Χρονολογία (εσ) 

1980 – 1986 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

4  φάκελοι 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι τθσ ςειράσ  ‘’Αλληλογραφία /Διοικητικά’’  ταξινομοφνται ςτισ κάτωκι 

υποςειρζσ: 

1. Ρρωτόκολλα ελζγχου και αλλθλογραφίασ 

2. Ζγγραφα πλθροφοριακοφ χαρακτιρα 

3. Κοινοποιιςεισ 

4. Διαταγζσ 

5. Αρχείο 
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Τίτλοσ 

Πρωτόκολλα ελζγχου και αλληλογραφίασ 

Χρονολογία (εσ) 

1982-1984 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 βιβλίο 

 

Βλ. φάκελο 321 του Αρχείου Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών» 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο Πρωτόκολλο Αλλθλογραφίασ Ηϋ Λυκείου Θθλζων 20-10-78 ζωσ 30-

12-81'' ''ράχθ το ίδιο  (1) *εςωτερικι αρικμ. 29-8-1978-29-12-1981+ κλείνει 11 -1-

1982 

Χρονολογία: 1978-1981 

 

Φάκελοσ  71 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο Ρρωτόκολλο Αλλθλογραφίασ Ηϋ Λυκείου Θθλζων 20-10-78 ζωσ 30-

12-81'' ''ράχθ το ίδιο  (1) *εςωτερικι αρικμ. 29-8-1978-29-12-1981+ κλείνει 11 -1-

1982 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο πρωτοκόλλου καταχωρίηονται: τα ειςερχόμενα ζγγραφα 

(αρ. πρωτοκόλλου, χρονολογία ειςερχομζνου, τόποσ που εκδόκθκε, χρονολογία 

λιψθσ εγγράφου, εκδοφςα αρχι, περίλθψθ ειςερχομζνου και τα εξερχόμενα 

ζγγραφα (αποφάςεισ εξερχομζνων, χρονολογία, αρχι ςτθν οποία απευκφνεται και 

παρατθριςεισ) 

Χρονολογία: 1982-1984 
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Τίτλοσ 

Ζγγραφα πληροφοριακοφ χαρακτήρα 

Χρονολογία (εσ) 

1980-1981 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 φάκελοσ 

 
Βλ. φάκελο 324 του αρχείου Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Περί Εγγραφϊν & Εξετάςεων 1970'' *Νομαρχία Αττικισ/δ. Μ.Ε+ 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ των διαταγϊν του Υπουργείου από τθ Νομαρχία  περί 

κατατακτθρίων εξετάςεων των ςτρατευςίμων τελειοφοίτων μακθτϊν, περί 

πανελλθνίων εξετάςεων, περί εγγραφϊν μακθτϊν ςε ςχολεία του εξωτερικοφ και 

ςτα Πειραματικά ςχολεία και περί των ςυμπλθρωματικϊν εξετάςεων ςτα γυμνάςια. 

Χρονολογία: [1972 - 1981] 

 

 

Βλ. φάκελο 329 του αρχείου Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Πλθροφοριακοφ Χαρακτιροσ από Αφγουςτο 1979'' 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ τθσ  Διεφκυνςθσ Γενικισ επικεϊρθςθσ Μζςθσ 

Εκπαίδευςθσ περί αποηθμιϊςεων ςτουσ απαςχολοφμενουσ ςτισ γενικζσ εξετάςεισ, 

περί ςυνεδρίων, περί παρακολοφκθςθσ κεατρικϊν παραςτάςεων και 

κινθματογραφικϊν ταινιϊν, περί μετακζςεων και αποςπάςεων κακθγθτϊν ςτο 

εξωτερικό, επιςκζψεων μακθτϊν, περί εράνων, υποτροφιϊν, βραβεφςεων 

μακθτϊν, περί πλιρωςθσ οργανικϊν κζςεων ςτο Βαρβάκειο και ςτο ςχολείο 

Αναβρφτων, περί αιμοδοςίασ και περί ανταλλαγισ μακθτϊν. 

Χρονολογία: 1979-1980 

 

 

Φάκελοσ  72 

Τίτλοσ: ''Ρλθροφοριακοφ Χαρακτιροσ από 1-9-1980'' *27o Λφκειο+ 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ τθσ Γενικισ Επικεϊρθςθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ  περί 

ειδικϊν εκλογικϊν καταλόγων δθμοςίων υπαλλιλων και ςτρατιωτικϊν, περί 

ειςιτθρίων εξετάςεων, ςεμιναρίων, εορτϊν, μετακζςεων και αποςπάςεων 

εκπαιδευτικϊν ςτο εξωτερικό, περί εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν μακθτϊν, 
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επιςκζψεων μακθτϊν και περί εράνων. Σχζδια ομιλιϊν για εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, 

ςτατιςτικά ςτοιχεία μακθτϊν. 

Χρονολογία: 1980-1981 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 20 

 

 

 

Τίτλοσ 

Κοινοποιήςεισ 

Χρονολογία (εσ) 

1973-1981 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

2 φάκελοι 

 
Βλ. φάκελο 333 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Ζγγραφα γενικισ επικεωριςεωσ 1973-1981'' 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ τθσ Νομαρχίασ/Γενικι Επικεϊρθςθ Μζςθσ 

Εκπαίδευςθσ περί παρακολοφκθςθσ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων, περί εράνων, περί 

επιδομάτων και αςφάλιςθσ κακθγθτϊν, οδοιπορικϊν εξόδων, υπερωριϊν, 

αποδοχϊν αναπλθρωτϊν (γενικά φάκελοσ με οικονομικά κζματα περί κυλικείων). 

Χρονολογία: 1973-1981 

 

 
Βλ. φάκελο 334 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: *Διαταγζσ Νομαρχίασ+ 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ τθσ Νομαρχίασ /Διεφκυνςθ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ περί 

διδαςκαλίασ μακθμάτων. Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία μακθμάτων, εγκρίςεισ 

βοθκθμάτων για τθ διδαςκαλία των ξενόγλωςςων μακθμάτων. 

Χρονολογία: 1974-1981 
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Τίτλοσ 

Διαταγζσ 

Χρονολογία (εσ) 

1971-1981 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

3 φάκελοι 

 
Βλ. φάκελο 358 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''χ.τ Ζγγραφα Γεν.επικεϊρθςθσ 1971-81'' 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ τθσ Νομαρχίασ/Επικεϊρθςθ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ περί 

εορταςμϊν εκνικϊν επετείων, εράνων, ςχολικϊν εκδρομϊν, ςυμμετοχι μακθτϊν ςε 

πανελλινιουσ διαγωνιςμοφσ και βραβεφςεισ μακθτϊν. Αποςτολι φυλλαδίου για τθ 

νόςο του Χάνςεν, περί παρελάςεων, ζντυπο ''Υπουργείον Εκνικισ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Διεφκυνςισ Σωματικισ Αγωγισ και Υγιεινισ, Προγραμματιςμόσ 

ακλθτικϊν και γυμναςτικϊν εκδθλϊςεων ςχολείων μζςθσ εκπαιδεφςεωσ ςχολικοφ 

ζτουσ 1973-74, Ακιναι 1973''. 

Χρονολογία: 1971-1981 

 

 
Βλ. φάκελο 360 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Λειτουργία του ςχολείου (Αναρρωτικζσ-εκπαιδευτικζσ άδειεσ'' *Νομαρχία 

Αττικισ/ δ. Μ. Ε  Δ. Γενικισ επικεϊρθςθσ-κακθγθτζσ+ 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ αποφάςεων τθσ Νομαρχίασ περί αναρρωτικϊν αδειϊν 

και περί αδειϊν κακθγθτϊν για μετάβαςι τουσ ςτο εξωτερικό 

Χρονολογία: 1972-1981 

 

 
Βλ. Βιβλίο 361 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Περί Λειτουργίασ Σχολείου 1972-1981'' 

Περιεχόμενο: Φυλλάδιο τθσ 21θσ Απριλίου, κοινοποιιςεισ τθσ Νομαρχίασ/Γενικι 

Επικεϊρθςθ για λειτουργία του ςχολείου (καταχϊρθςθ βακμολογίασ ςε καρτζλεσ, 

ατομικζσ καρτζλεσ προςωπικοφ, μετονομαςίεσ ςχολείων, κ.α), περί εγγραφϊν 

αποφοίτων δθμοτικϊν, ανάλθψθσ υπθρεςίασ και μετακζςεισ κακθγθτϊν, 

αρικμθτικϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων μακθτϊν και κακθγθτϊν, προγραμματιςμό 
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διδαςκαλίασ μακθμάτων, περί μακθτικϊν κοινοτιτων, περί ωραρίου κακθγθτϊν, 

περί των βιβλίων φλθσ, περί τθσ λειτουργίασ των ςχολείων ςτισ εορτζσ, περί των 

ωρϊν διδαςκαλίασ των μακθμάτων, περί εκδόςεων αποδεικτικϊν και 

αναβακμολογιςεων. Κωδικοποίθςθ των γυμναςίων κατά γεωγραφικζσ περιφζρειεσ. 

Χρονολογία: 1972-1981 

 

 

Τίτλοσ 

Αρχείο 

Χρονολογία (εσ) 

1980-1986 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

2 φάκελοι 

 

Φάκελοσ  73 

Τίτλοσ: ''Αρχείον Φ7, από 11-9-80 ζωσ 19.12.85'' 

Περιεχόμενο: Υποφ: 1. Στατιςτικά, 2. Ωρολόγια προγράμματα (πρόχειρα) 

Χρονολογία: 1980-1985 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 21 

 

 
Φάκελοσ  74 

Τίτλοσ: ''Αρχείον  3'' 

Περιεχόμενο: Υποφ:  1. 1981, 2. 1982, 3. 1983, 4. 1984, 5. 1985, 6. 1986: αποφάςεισ 

τθσ Διεφκυνςθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ περί υπθρεςιακϊν και μιςκολογικϊν  

μεταβολϊν των κακθγθτϊν 

Χρονολογία: 1981-85 [1981-1986] 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 21 
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Αρχειακή ςειρά 

Προςωπικό 
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Τίτλοσ 

Προςωπικό 

Χρονολογία (εσ) 

1977 – 1990 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

3 φάκελοι 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι τθσ ςειράσ «Προςωπικό» ταξινομοφνται ςτισ κάτωκι υποςειρζσ: 

1. Ατομικοί φάκελοι κακθγθτϊν 

2. Υπθρεςιακζσ μεταβολζσ-Υπθρεςιακζσ εκκζςεισ 
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Τίτλοσ 

Ατομικοί φάκελοι καθηγητών 

Χρονολογία (εσ) 

1952-1990 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

2 φάκελοι 

 

Βλ. Βιβλίο 364 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Ατομικόσ Φάκελοσ Ακαναςοποφλου Ελζνθσ ςωμ. αγωγισ κωδ. Αρ. 110886'' 

Περιεχόμενο: ΦΕΚ διοριςμοφ, υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, αναρρωτικζσ άδειεσ 

Χρονολογία: [1955-1990] 

 

 
Βλ. Βιβλίο 369 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Φάκελλοσ  Ηοφρου Ευαγγελίασ κακθγθτρίασ ςωματικισ αγωγισ κωδ. Αρ. 

110888''   

Περιεχόμενο: Αποφάςεισ και κοινοποιιςεισ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν και άδειασ 

μετάβαςθσ ςτο εξωτερικό, αναρρωτικζσ άδειεσ 

Χρονολογία: [1952-1982] 
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Τίτλοσ 

Υπηρεςιακζσ μεταβολζσ-Υπηρεςιακζσ εκθζςεισ 

Χρονολογία (εσ) 

1977-1981 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 φάκελοσ 

 
Βλ. βιβλίο 392 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Προςωπικό Κακθγθτϊν από Σεπτζμβριο 1977'' 

Περιεχόμενο: Μετακζςεισ κακθγθτϊν, διακζςεισ προςλιψεισ πρόςκετων και 

αναπλθρωτϊν, κοινοποιιςεισ του Υπουργείου παιδείασ περί αλλαγισ κλιμακίων 

κακθγθτϊν, περί χρονοεπιδομάτων: γενικά υπθρεςιακζσ μεταβολζσ κακθγθτϊν 

Χρονολογία: 1977-1981 
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Αρχειακή ςειρά: 

Οικονομικά 
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Τίτλοσ 

Οικονομικά 

Χρονολογία (εσ) 

1980 – 1992 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

5 φάκελοι,  6 δζςμεσ λυτϊν  

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι τθσ ςειράσ «Οικονομικά» ταξινομοφνται ςτισ κάτωκι υποςειρζσ: 

1. Μιςκοδοςία 

2. Ζξοδα 
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Τίτλοσ 

Μιςθοδοςία 

Χρονολογία (εσ) 

1980-1992 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

4 φάκελοι, 6 δζςμεσ  λυτϊν 

 
Βλ. βιβλίο 401 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: '1) Βιβλιάρια  αγοράσ ενςιμων από 1974 περίπου, 2) Βιβλία, κατάςταςθ 

θςφαλιςμζνων ΙΚΑ'' 

Χρονολογία: 1972-1982 

 

 
Βλ. βιβλίο 407 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Μιςκολόγιον Ι.Κ.Α. Ηϋ Γυμναςίου Θθλζων, Πφλου και Μοναςτθρίου, 

κακαριςτριϊν προθγοφμενοσ ζλεγχοσ ΙΚΑ 26-4-77 και 27/2/78 

Χρονολογία: [1977-1981] 

 

Βλ. βιβλίο 408 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Μιςκολόγιον Ι.Κ.Α. Ηϋ Γυμναςίου Θθλζων, Πφλου και Μοναςτθρίου, 

αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν (προθγοφμενοσ ζλεγχοσ ΙΚΑ 26-4-77)'' 

Χρονολογία: [1977-1982] 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ  

 

 
Φάκελοσ  75 

Τίτλοσ: ''Μθτρϊον Μιςκοδοςίασ 1980-81'' 

Ρεριεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

υπαλλιλου, εκκακαρίηουςα υπθρεςία, μινεσ πλθρωμισ, ο αρικμόσ τθσ κατάςταςθσ, 

πάγιεσ κρατιςεισ (κακαρό ποςό πλθρωμισ, φόροσ, υπζρ Ο.Γ.Α., υγειονομικι 

περίκαλψθ, Μ.Τ.Ρ. υπαλλιλων (τακτικι , ζκτακτθ, λόγω νεοδιοριςμοφ), Ταμείο 

Αρωγισ υπαλλιλων, Δάνεια (ταχυδρομικοφ ταμιευτθρίου, Ταμείου 
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Ραρακατακθκϊν και δανείων, Μ.Τ.Ρ.Υ., Τ.Α.Ο.Υ.), ςφνολο κρατιςεων, ςφνολο 

αποδοχϊν, επιδόματα, κρατιςεισ 

Χρονολογία: 1980-1981 
 

 

Φάκελοσ  76 

Τίτλοσ: Μιςκολογικζσ καταςτάςεισ *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 

κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1980-1981 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 22 

 

Φάκελοσ  77 

Τίτλοσ: Μιςκολογικζσ καταςτάςεισ *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 

κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1982-1983 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 23 

 

Φάκελοσ  78 

Τίτλοσ: Μιςκολογικζσ καταςτάςεισ *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 
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κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1984-1985 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 24 

 

Φάκελοσ  79 

Τίτλοσ: Μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 

κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1986-1987 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 25 

 

Φάκελοσ  80 

Τίτλοσ: Μιςκολογικζσ καταςτάςεισ ''Αναπλθρωτϊν 1990'' 27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 

κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1990 [1987-1990] 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 26 
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Φάκελοσ  81 

Τίτλοσ: Μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 

κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1988-1989 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 27 

 

 

Φάκελοσ  82 

Τίτλοσ: Μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 

κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1990 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ:  κυτίο 28 

 

 
Φάκελοσ  83 

Τίτλοσ: Μιςκολογικζσ καταςτάςεισ *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 

κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 



Εργαλείο ζρευνασ για το αρχείο του 27
ου

 Λυκείου Αθηνών 
 

47 

 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1991 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ:  κυτίο 28 

 

 
Φάκελοσ  84 

Τίτλοσ: Μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ *27ο Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο 

εκκακαριςτι, βακμόσ,  εκκακαρίηουςα υπθρεςία, αφξων αρικμόσ, αρικμόσ 

μιςκολογικοφ μθτρϊου ταμείου, ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, βακμόσ, αρικμόσ 

κϊδικα και κατονομαςία εξόδου (βαςικόσ μιςκόσ, κοινωνικό επίδομα λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, προςαφξθςθ μιςκοφ λόγω πολυετισ υπθρεςίασ, επίδομα 

ευδοκίμου παραμονισ ςτον βακμό, ςφνολο ακακαρίςτων αποδοχϊν, πάγιεσ 

κρατιςεισ ( φορολογία ειςοδιματοσ, ΟΓΑ, υγειονομικι περίκαλψθ, ΜΤΥΡ, ΤΡΔΥ), 

λοιπζσ κρατιςεισ (αδικαιολόγθτθ απουςία, ςφνολο κρατιςεων, υπόλοιπο πλθρωτζο 

ςτον δικαιοφχο, αποδοχζσ πρϊτου και δευτζρου δεκαπενκθμζρου, υπογραφι 

δικαιοφχου, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1992 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ:  κυτίο 28 

 

Τίτλοσ 

‘Ζξοδα 

Χρονολογία (εσ) 

1981 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 φάκελοσ 
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Φάκελοσ  85 

Τίτλοσ: ''Γραφικά'' 

Περιεχόμενο: Αποδείξεισ πλθρωμισ προμικειασ γραφικϊν ειδϊν. 

Χρονολογία: 1981 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαλείο ζρευνασ για το αρχείο του 27
ου

 Λυκείου Αθηνών 
 

49 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχειακή ςειρά: 

Σχολική εφορεία 
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Τίτλοσ 

Σχολική εφορεία 

Χρονολογία (εσ) 

1980– 1982 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

3 βιβλία, 6 τετράδια, 1 τεφχοσ 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι τθσ ςειράσ «Σχολική εφορεία» ταξινομοφνται ςτισ κάτωκι υποςειρζσ: 

1. Διδακτιρια 

2. Οικονομικι διαχείριςθ 
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Τίτλοσ 

Διδακτήρια 

Χρονολογία (εσ) 

[1972-1980+ (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 φάκελοσ 

 

Φάκελοσ  βλ. βιβλίο 410 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Διαδακτθριακά'' 

Περιεχόμενο: Αλλθλογραφία τθσ Νομαρχίασ/Διεφκυνςθ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ με 

τουσ διευκυντζσ δθμοςίων γυμναςίων ςχετικά με τα διδακτιρια (ςτζγαςθ, 

μετατροπζσ αικουςϊν). 

Χρονολογία: [1972-1980] 
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Τίτλοσ 

Οικονομική διαχείριςη 

Χρονολογία (εσ) 

1980-1982 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Υποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

3 βιβλία, 6 τετράδια, 1 τεφχοσ 

 

Βλ. Βιβλίο 417 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Βιβλίον πράξεων τθσ ςχολικισ εφορείασ του Ηϋ Λυκείου Θθλζων από 27-9-

76 ζωσ'' 

Περιεχόμενο:  

Χρονολογία: 1976-31.12.1981 

 

Βλ. Βιβλίο 418 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Πρωτόκκολον αλλθλογραφίασ τθσ ςχολικισ εφορείασ του Ηϋ Λυκείου 

Θθλζων Ακθνϊν από 1-9-76 ζωσ'' *εςωτ. Αρικμ.. 26-9-1976/6-5-1982] 

Περιεχόμενο:  

Χρονολογία: 1976-1982 

 

Βλ. Βιβλίο 419 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Βιβλίον ταμείου Σχολικισ εφορείασ του ΗϋΛυκείου Θθλζων Ακθνϊν 

Οικονομικι χριςισ 1977-'' 

Περιεχόμενο:  

Χρονολογία: [1977-1981] 

 

Βλ. Βιβλίο 429 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Φάκελοσ Σχολικισ Εφορείασ''                

Περιεχόμενο: υποφ: 1. ''Φάκελλοσ προχπολογιςμοφ χριςισ 1979'', 2. ''φάκελλοσ 

προχπολογιςμοφ χριςισ 1980-1981''. 

Χρονολογία: 1979-1981 
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Βλ. Βιβλίο 430 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Σχολικι εφορεία'' 

Περιεχόμενο: υποφ: 1. Σχολικό ζτοσ 1980-1981: κοινοποιιςεισ τθσ Γενικισ 

Επικεϊρθςθσ προσ τα δθμόςια γυμνάςια και λφκεια περί επιχοριγθςθσ των 

ςχολικϊν εφορειϊν, αντίγραφα τριπλοτφπων ειςπράξεων, αποδείξεισ ειςπράξεων. 

Ενα ςτζλεχοσ αποδείξεων πλθρωμϊν από 27/6/1980-26/5/1982. Ζνα ςτζλεχοσ 

''Διπλότυπον αποδείξεων ειςπράξεων από 21 ζωσ 40 οικον. ζτοσ 1980''. Υποφ: 1. 

''Φάκελλοσ κακαριςτριϊν (2) Σχολ. ζτουσ 1978-79 1) Κατηοφ Ειρινθ, 2) Τηοφβαλθ 

Διμθτρα: περιζχει πρακτικό προκιρυξθσ πρόςλθψθσ κακαρίςτριασ με ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ ζργου, εφ. ''Εκπαιδευτικά Νζα'' τχ. 5 Οκτϊβριοσ-Δεκζμβριοσ 1978, ΦΕΚ 

513 29/5/1979, 2. ''Φάκελλοσ κακαριςτριϊν του Λυκείου από 1/1/1980-30/6/1980 

και 1/8/1980-31-12/1980. υποφ: 2. Πίνακασ προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 1981, 

υποβολι για ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ 1982, με ςυνθμμζνα πρακτικά τθσ 

ςχολικισ εφορείασ και ειςθγθτικζσ εκκζςεισ, πίνακεσ ειδϊν γραφικισ και ειδϊν 

κακαριότθτασ που αγοράςτθκαν για το ςχολείο, απόδειξθ παραλαβισ του 

βιβλιαρίου του ςχολικοφ ταμείου από τθ Γυμναςιάρχθ του 27ου Λυκείου  Ειρ. 

Πολυκρζτθ . 'Ζνα ςτζλεχοσ ''Διπλότυπο αποδείξεων πλθρωμισ από 1ζωσ 25 οικον. 

ζτοσ 1982''.   

Χρονολογία: 1979-1982 

 

Φάκελοσ  86 

Τίτλοσ: ''Σχολικι εφορεία'' 

Περιεχόμενο: Ρρόχειρα πρακτικά τθσ εφορείασ 

Χρονολογία: : [1980] 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  87 

Τίτλοσ: ''ΜΤΡΥ'' 

Περιεχόμενο: Ρρόχειρα πρακτικά τθσ εφορείασ 

Χρονολογία: [1980] 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  88 

Τίτλοσ: ''Σχολικι εφορεία 27ο Λφκειο Ακθνϊν'' 

Περιεχόμενο: εμπεριζχεται πίνακασ προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 1981 

Χρονολογία: [1980] 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 
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Φάκελοσ  89 

Τίτλοσ: ''Σχολικι εφορεία, Ρρωτόκολλα παραδόςεωσ & παραλαβισ'' *εςωτερικι 

ζνδειξθ 27ο Λφκειο+ 

Χρονολογία: [1980-1981] 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29, β) εμπεριζχεται πίνακασ 

προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 1981 

 

 

Φάκελοσ  90 

Τίτλοσ: ''Βιβλίον εκτελζςεωσ προχπολογιςμοφ 1981 κατά κωδικοφσ αρικμοφσ'' *27ο 

Λφκειο Ακθνϊν+ 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται θ κίνθςθ των εςόδων και εξόδων: Κωδικόσ 

αρικμόσ, κατονομαςία, το ποςό (προχπολογιςκζν και ειςπραχκζν ςε δραχμζσ) 

αρικμόσ πράξθσ και θμερομθνία, αρικμόσ ζγκριςθσ πράξθσ και θμερομθνία, 

αρικμόσ  ενταλμάτων, παρατθριςεισ 

Χρονολογία: 1981 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  91 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο ςχολικοφ ταμείου του 27ου Λυκείου Ακθνϊν αρχόμενο από 

24/7/1981'' 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηονται τα παρακάτω ςτοιχεία:  Εκπαιδευτικι 

περιφζρεια, ςχολικό ταμείο (επωνυμία ςχολείου), χρονολογία χριςθσ, χρονολογία 

είςπραξθσ, αιτία είςπραξθσ, ειςπραχκζν ποςό, χρονολογία πλθρωμισ, αιτία 

πλθρωμισ, ενταλκζν και πλθρωκζν ποςό (αρικμθτικά και ολογράφωσ) 

Χρονολογία: 1981 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  92 

Τίτλοσ: Βιβλίον πράξεωσ ςχολικισ εφορείασ ''Ελλθνικι Δθμοκρατία, Νομαρχία 

Αττικισ Διαμζριςμα Ακθνϊν 27ο Λφκειο Ακθνϊν'' 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηετι θ 1θ πράξθ του απολογιςμοφ τθσ 

οικονομικισ διαχείριςθσ του ςχολ. Ταμείου Ιανουαρίου-Μαρτίου 1982 

Χρονολογία: 1982 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  93 

Τίτλοσ: ''Σχολικι εφορεία , 1982'' *εςωτερικι ζνδειξθ 27ο Λφκειο+ 
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Περιεχόμενο: Τετράδιο εςόδων-εξόδων τθσ ςχολικισ εφορείασ 

Χρονολογία: 1982 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29, β) ζχει επαναχρθςιμοποιθκεί τετράδιο 

των πανελλθνίων εξετάςεων του 1981 

 

 

Φάκελοσ  94 

Τίτλοσ: ''Σχολικι εφορεία, κίνθςθ εςόδων-εξόδων, 1982'' 

Περιεχόμενο: Τετράδιο εςόδων-εξόδων τθσ ςχολικισ εφορείασ 

Χρονολογία: 1982 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29, β) ζχει επαναχρθςιμοποιθκεί τετράδιο 

των πανελλθνίων εξετάςεων του 1981 

 
 
Φάκελοσ  95 

Τίτλοσ: ''Βιβλίο εςόδων-εξόδων ςχολικισ εφορείασ 27ου Λυκείου από 1/1/1982'' 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο καταχωρίηεται: ο αρικμόσ και θ θμερομθνία του 

διπλοτφπου είςπραξθσ, ςτοιχεία καταβάλλοντοσ και αιτιολογία είςπραξθσ, ποςό, 

αρικμόσ και θμερομθνία δικαιολογθτικϊν  πλθρωμισ, ςτοιχεία ειςπράττοντοσ, 

αιτιολογία και ποςό πλθρωμισ 

 Χρονολογία: 1982 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 
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Αρχειακή ςειρά 

Σχολική υγιεινή - Σωματική Αγωγή 
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Τίτλοσ 

Σχολική υγιεινή - Σωματική Αγωγή 

Χρονολογία (εσ) 

1973 - 1983 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 φάκελοσ 

 

Βλ. Βιβλίο 451 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Φυςικι Αγωγι'' 

Περιεχόμενο: κοινοποιιςεισ τθσ Νομαρχίασ/Γενικι Επικεϊρθςθ Μζςθσ 

Εκπαίδευςθσ των διαταγϊν του Υπουργείου περί τθσ οργάνωςθσ πανελλθνίων 

αγϊνων, προκιρυξθ και διεξαγωγι αγϊνων, οργάνωςθ επιτροπϊν αγϊνων, περί 

ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, περί ςεμιναρίων λειτουργϊν φυςικισ αγωγισ. 

Χρονολογία: 1973-1983 
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Αρχειακή ςειρά 

Περιουςία 
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Τίτλοσ 

Περιουςία 

Χρονολογία (εσ) 

1965 -*2006+ (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 βιβλίο 

 

Βλ.Βιβλίο 454 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ''Βιβλίον Κινθτισ Ρεριουςίασ του Η' Γυμν. Θθλζων από 4-4-1965'' *εςωτερικι 

ζνδειξθ Βιβλίον κινθτισ περιουςίασ+ 

Περιεχόμενο:  

Χρονολογία: 4-4-1965- [2006] 
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Αρχειακή ςειρά 

Σχολικά βιβλία 
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Τίτλοσ 

Σχολικά βιβλία 

Χρονολογία (εσ) 

1985 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

2 βιβλία 

 

Φάκελοσ  96 

Τίτλοσ: '' Βαςιλικι Δενδρινοφ, English as a foreing language, Οδθγόσ διδαςκαλίασ 

ΟΕΔΒ Ακινα'' 

Χρονολογία: 1985 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  97 

Τίτλοσ: ''Ο άνκρωποσ & το περιβάλλον Γ' Γυμναςίου'', Υπουργείο Εκνικισ 

Οικονομίασ Υπ. Εκνικισ παιδείασ και κρθςκευμάτων Υπουργείο χωροταξίασ 

οικιςμοφ και περιβάλλοντοσ, ΟΕΔΒ 

Χρονολογία: χ.χ 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοκζτθςθ: κυτίο 29 
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Αρχειακή ςειρά 

Ποικίλα 
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Τίτλοσ 

Ποικίλα 

Χρονολογία (εσ) 

1973-1981 (ακραίεσ χρονολογίεσ) 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Σειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τουσ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 φάκελοσ 

 

Βλ.Βιβλίο 458 του Ζ’ Γυμναςίου Θηλζων Αθηνών 

Τίτλοσ: ‘’Μακθτικά Ειςιτιρια’’ 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ τουσ Νομαρχίασ, του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ, 

Συγκοινωνιϊν και τουσ Επιχείρθςθσ Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν τουσ τα δθμόςια ςχολεία 

τουσ περιφζρεισ και τουσ διευκυντζσ των ςχολείων περί των μακθτικϊν ειςιτθρίων, 

εγκφκλιοσ 59/ 15/ 9/1975, 89 25/8/1975 περί μακθτικϊν ειςιτθρίων 

Χρονολογία: 1973-1981 
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Παράρτημα 
«Σφντομη επιςκόπηςη τησ Ιςτορίασ τησ Εκπαίδευςησ 1936-1992» 

Μετά τθν επανάςταςθ του 1909 μια νζα περίοδοσ αρχίηει για τθν ελλθνικι 

κοινωνία, αλλά και τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια απθχοφν αυτό ακριβϊσ το νζο πνεφμα. Τα 

νομοςχζδια του 1913 για τθν Ραιδεία –τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ των οποίων είχε γράψει ο Δ. 

Γλθνόσ- είχαν προθγθκεί βαςικά γεγονότα για τθν ιςτορία τθσ νεοελλθνικισ εκπαίδευςθσ, 

όπωσ το Σχολείο του Βόλου υπό τθ διεφκυνςθ του Δελμοφηου που δοκίμαηε καινοφργιεσ 

ιδζεσ ςτθν πράξθ, ειςιγαγε τθ δθμοτικι γλϊςςα, και ‘’άλλαξε τθν ατμόςφαιρα του φόβου 

ςτθν τάξθ ςε ατμόςφαιρα ςυνεργατικισ προςπάκειασ’’, ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ που 

ςτόχευε ςτθ δθμιουργία ενόσ Ρρότυπου δθμοτικοφ ςχολείου, για να ‘’βοθκιςει να 

αναμορφωκεί με τον καιρό θ ελλθνικι εκπαίδευςθ’’, θ Φοιτθτικι ςυντροφιά που 

υιοκετοφςε ‘’καινοφργια πνευματικά ιδανικά’’, αλλά και θ ίδρυςθ του Διδαςκαλείου Μζςθσ 

Εκπαίδευςθσ κ.α. Ο βαςικόσ προςανατολιςμόσ των  νομοςχεδίων του 1913 ιταν θ 

προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ ςυντελοφμενεσ οικονομικζσ και 

κοινωνικζσ αλλαγζσ με κακιζρωςθ ςυςτιματοσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Το εξαετζσ 

δθμοτικό ςχολείο ζδινε τθν απαραίτθτθ γενικι προπαιδεία για τθ γεωργία, βιοτεχνία, 

βιομθχανία που ζλειπε από το Ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ βαςικι καινοτομία, 

όμωσ, αφοροφςε ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ  ςτθν οποία κακιερϊνονταν δφο τφποι 

ςχολειϊν, το εξαετζσ γυμνάςιο, και τα Αςτικά ςχολεία που λειτουργοφςαν παράλλθλα αλλά 

είχαν διαφορετικοφσ ςτόχουσ και προςανατολιςμοφσ. Το Γυμνάςιο κα ανταποκρίνεται ςτισ 

ανάγκεσ τθσ ανωτζρασ τάξθσ και κα φιλοξενεί ςτουσ κόλπουσ τθσ του ‘’μζλλοντασ 

επιςτιμονασ, τουσ μεγαλοκτθματίασ, τουσ μεγαλεμπόρουσ, τουσ μεγαλοβιομθχάνουσ, τουσ 

αξιωματικοφ και πάςαν τθν ανωτζραν υπαλλθλίαν του κράτουσ’’. Τα αςτικά ςχολεία 

προορίηονταν για τθν μζςθ αςτικι τάξθ και απευκφνονταν ςτουσ ‘’μζλλοντασ εμπόρουσ, 

μικροβιομθχάνουσ και βιοτζχνασ, τουσ γεωργοκτθματίασ,  τουσ εμποροχπαλλιλουσ, τθν 

κατωτζραν υπαλλθλίαν του κράτουσ.7 Στο τριετζσ Αςτικό ςχολείο που κα παρζχεται 

ανωτζρα μόρφωςθ μετά τθν αποφοίτθςθ από το δθμοτικό, ο ειςθγθτισ κζτει 

διαφορετικοφσ ςτόχουσ από το εξαετζσ Γυμνάςιο που προετοιμάηει για ανϊτερεσ ςπουδζσ. 

Ρροορίηεται  να παρζχει  τθν αναγκαία μόρφωςθ για όςουσ πρόκειται, αμζςωσ, ι  μετά τθ 

ςυμπλιρωςθ των ςπουδϊν ςε επαγγελματικζσ, εμπορικζσ, γεωπονικζσ, βιοτεχνικζσ, 

ναυτικζσ ςχολζσ να κατζλκουν ςτον αγϊνα τθσ ηωισ.8 Τα νομοςχζδια του 1913 ποτζ δεν 

ψθφίςτθκαν γιατί κεωρικθκαν αφορμι ςφγκρουςθσ ανάμεςα ςτισ κατεςτθμζνεσ ιδζεσ των 

κρατικϊν φορζων και των εκςυγχρονιςτικϊν τάςεων που εκφράηονταν από τον Γλθνό, τον 

Δελμοφηο και άλλουσ ιδεολογικοφσ και πολιτικοφσ κφκλουσ. Από το ζργο του Υπουργείου 

Ραιδείασ, λοιπόν, ςτθν περίοδο 1913-1915 ζμεινε μόνο ζνα πρόγραμμα του δθμοτικοφ 

ςχολείου και μερικά διδακτικά βιβλία για τθν ίδια βακμίδα που ξεχϊριηαν για τθν 

απλουςτευμζνθ γλωςςικι τουσ μορφι. Το 1914 ιδρφονται τα Αςτικά ςχολεία κθλζων ςτα 

οποία εγγράφονταν κορίτςια που είχαν αποφοιτιςει από το εξαετζσ δθμοτικό ςχολείο.9 Οι 

                                                           
7
 Σ. Γκλαβάσ, Επιςκόπθςθ τθσ Ιςτορίασ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτο Νεοελλθνικό κράτοσ,  2010 ςτο www.pi-

schools.gr, ς. 26-28. 
8
 Α. Φραγκουδάκθ Εκπαιδευτικι Μεταρρφκμιςθ και Φιλελεφκεροι Διανοοφμενοι, Ακινα 1982, ς. 30-

32. και Αλ. Δθμαράσ, όπ.,  ς. 191. 
9
 ΦΕΚ 255 Α, 11-9-1914 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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απόφοιτοι των Αςτικϊν ςχολείων είχαν τθ δυνατότθτα να καταταγοφν, φςτερα από 

εξετάςεισ, ςτθν Α’ τάξθ Διδαςκαλείου κθλζων ι Νθπιαγωγϊν ι άλλθσ επαγγελματικισ 

ςχολισ. Ραράλλθλα οι δφο ανϊτερεσ τάξεισ των Ανωτζρων Ραρκεναγωγείων καταργικθκαν 

και οι υπόλοιπεσ ζξι κατϊτερεσ διατθροφνταν και αποτελοφςαν πλιρεσ Δθμοτικό Σχολείο. 

Το 1919 τα δθμόςια Γυμναςιακά ι Ανϊτερα Ραρκεναγωγεία μετατράπθκαν ςε Αςτικά 

ςχολεία. Στισ αρχζσ του 1929 λειτουργοφςαν ςε όλθ τθ χϊρα 22 Αςτικά ςχολεία, τα οποία 

με τθ μεταρρφκμιςθ του 1929/1932 διζκοψαν τθ λειτουργία τουσ.10 Το 1916 που κλείνει 

αυτι θ περίοδοσ τθσ ιςτορίασ τθσ νεοελλθνικισ εκπαίδευςθσ, τθν εικόνα τθσ ακινθςίασ ςτα 

εκπαιδευτικά πράγματα ςυμπλθρϊνει ο απόθχοσ τθσ ‘’Δίκθσ του Ναυπλίου‘’ που ακωϊνει 

τουσ πρωτεργάτεσ αλλά επιςφραγίηει το κλείςιμο του Σχολείου του Βόλου.11 Bαςικό ςτακμό 

ςτθν εκπαίδευςθ, όμωσ, του 20ου αιϊνα αποτελοφν τα νομοςχζδια του 1917 που 

νομοκετικθκαν από τθν  Ρροςωρινι Κυβζρνθςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ από τον Ελευκζριο 

Βενιηζλο και κεςμοκετικθκαν από τθ Βουλι των Ελλινων. Νομοκετοφν τθ Δθμοτικι 

γλϊςςα, μεταρρυκμίηουν το ςφςτθμα τθσ ςυγγραφισ, ζγκριςθσ και χρόνου ιςχφοσ των 

ςχολικϊν βιβλίων και μεριμνοφν για τθ μόρφωςθ και μετεκπαίδευςθ των δαςκάλων. Δεν 

επζβαλαν, όμωσ, τα αςτικά ςχολεία, όπωσ προζβλεπαν τα νομοςχζδια του 1913. Εκείνο που 

πρόςφεραν ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ιταν ‘’μια γεφςθ μεταρρφκμιςθσ, μια εμπειρία του 

τι κα μποροφςε να γίνει , παρά ζνα ριηικά ανανεωμζνο και αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα.12   Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα παρά τισ όποιεσ μεταβολζσ εξακολουκεί να 

αντιμετωπίηει ςοβαρά προβλιματα. Τθ δεκαετία του 1920 με δεδομζνθ τθν κοινωνικι 

ηιτθςθ για τισ γυμναςιακζσ ςπουδζσ ιδρφονται πολλά νζα γυμνάςια τα οποία 

υπολειτουργοφςαν, γιατί δεν υπιρχε γενικότεροσ ςχεδιαςμόσ. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο 

παγκόςμιοσ πόλεμοσ, που υπερδιπλαςίαςαν το ζδαφοσ και τον πλθκυςμό τθσ Ελλάδα, 

επιτάχυναν τθν οικονομικι, πολιτικι και κοινωνικι εξζλιξθ τθσ χϊρασ. Θ μαηικι ειςροι 

προςφφγων το 1922 και  θ εκβιομθχάνιςθ που παρουςιάηεται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, 

δθμιοφργθςε νζα κατάςταςθ ςτθν αγορά εργαςία που ενίςχυςε τθ ηιτθςθ εξειδικευμζνων 

εργατϊν και τεχνθτϊν για τισ νεοϊδρυμζνεσ βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ, κακϊσ και για τον 

τομζα υπθρεςιϊν και κοινισ ωφελείασ. Αρχίηει να τίκεται λοιπόν το ηιτθμα τθσ τεχνικισ και 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Αυτόσ που προχϊρθςε ςε ουςιαςτικι εκπαιδευτικι 

μεταρρφκμιςθ ιταν θ Κυβζρνθςθ του Ελευκζριου Βενιηζλου με τθν ψιφιςθ μιασ ςειράσ 

νόμων που επιδίωκαν τθ κεμελίωςθ του Αςτικοφ ςχολείου. Κφριοι ςυντάκτεσ των 

νομοςχεδίων ιταν ο Ευάγγελοσ Κακοφροσ ( ςε ςυνεργαςία με τον Ι. Βαχαβιόλο και Δ. 

Γεωργακάκθ)13  Οι μεταρρυκμίςεισ που προτάκθκαν ςτθν περίοδο από το 1899 μζχρι τθ 

δεκαετία του 1920 δεν μπόρεςαν αν εφαρμοςτοφν πριν από το 1929.14  Θ μεταρρφκμιςθ 

του 1929 ςφμφωνα με τον Αλζξθ Δθμαρά αποτελεί τθν πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ 

μεταρρφκμιςθ ςτθν νεοελλθνικι εκπαίδευςθ, θ οποία ζβαλε τα κεμζλια του αςτικοφ 

ςχολείου και κεςμοκζτθςε το ςχολείο που ίςχυε με ελάχιςτεσ αλλαγζσ μζχρι το 1964. Οι 

αλλαγζσ, ςφμφωνα με το νόμο 4397/1929, αφοροφςαν όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ  

με κατάργθςθ του ελλθνικοφ ςχολείου και διαίρεςθ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ςε δφο 

                                                           
10

 Δ. Αντωνίου, Περίγραμμα τθσ Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ 1821-2017, Οργάνωςθ του 
Εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, Ακινα 2018, ς. 73. 
 
11

 Αλ. Δθμαράσ, Θ μεταρρφκμιςθ που δεν ζγινε, τόμ. Β’ , Ακινα  1974, ς. λ.κ’.  
12

 Αλ. Δθμαράσ, ό.π., τόμ. Β , ς. μ’. 
13

 Αλ. Δθμαράσ, ό.π., τόμ. Β , ς. μσ’. Βλ. και Σ. Γκλαβάσ, όπ., ς. 33. 
14

 Ρρόκειται για τα νομοςχζδια των υπουργϊν παιδείασ Κ. Γόντικα (1929) και Γ. Ραπανδρζου (1930) 
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ιςόχρονουσ κφκλουσ: ζξι χρόνια δθμοτικό ςχολείο και ζξι χρόνια γυμνάςιο. Θ μεταρρφκμιςθ 

αυτι εξαςφάλιςε επίςθσ, τυπικά τουλάχιςτον, ίςεσ ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μακθτζσ 

και τισ μακιτριεσ, αφοφ κακιζρωνε Γυμνάςια κθλζων και αρρζνων ςτισ πόλεισ και μικτά 

ςτισ επαρχίεσ.15 Γενικότερα ςτθ μεταρρφκμιςθ του 1929 παρουςιάηονται ριηικζσ μεταβολζσ 

ςτο πνεφμα του ςυςτιματοσ οι οποίεσ εκφράηονται και με αλλαγζσ ςτα εξωτερικά 

χαρακτθριςτικά του (εξάχρονο δθμοτικό εξάχρονθ υποχρεωτικι φοίτθςθ, εξάχρονο 

γυμνάςιο  με διακλάδωςθ των ςπουδϊν μετά τθ δευτζρα τάξθ (κλαςικι, πρακτικι, 

γεωργικι κατεφκυνςθ).16  Αν και θ βαςικι φιλοςοφία που οδιγθςε ςτθ μεταρρφκμιςθ του 

1929 ιταν θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ τθσ υπερτροφίασ του μακθτικοφ δυναμικοφ των 

γυμναςίων με φραγμό ςτθ λειτουργία πολλϊν από αυτά, όμωσ θ μεταρρφκμιςθ δεν 

κατάφερε να υπερκεράςει τθν εμμονι του κοινωνικοφ ςϊματοσ προσ παραδοςιακοφσ 

εκπαιδευτικοφσ προςανατολιςμοφσ. Ραρά τθν αρχικι ροι μακθτϊν από τθ Μζςθ 

εκπαίδευςθ προσ τθν Τεχνικι-Επαγγελματικι, θ μεταςτροφι αυτι εξάντλθςε γριγορα τα 

όριά τθσ. Και αυτό γιατί δεν ςυνοδευόταν από ζνα ςυγκροτθμζνο ςχεδιαςμό ανάλογο με τισ 

αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ.17 Θ μεγάλθ ανατροπι κα ςυμβεί το 1935 με τα νζα 

προγράμματα του γυμναςίου που ςτθν ουςία ρίχνουν ςτισ καλζνδεσ τθ μεταρρφκμιςθ του 

1929 επιςτρζφοντασ ςτο παλιό πνεφμα.18 Με τθν επιβολι τθσ δικτατορίασ του Μεταξά το 

1936 , θ δθμοτικι εκδιϊχκθκε από τθν 4θ, 5θ και 6θ τάξθ, θ φοίτθςθ ςτο δθμοτικό ζγινε 

τετράχρονθ και θ φοίτθςθ ςτο γυμνάςιο οχτάχρονθ. To 1937 θ κυβζρνθςθ του δικτατορικοφ 

κακεςτϊτοσ τθσ 4θσ Αυγοφςτου με τον Α.Ν 770/3 Ιουλίου 1937 ‘’Ρερί των ςχολείων τθσ 

Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ’’ προχϊρθςε ςε νζα διαρρφκμιςθ τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ.19 

Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Α. Ν. ‘’επιδιϊκουςα δια τθσ αρμονικισ αναπτφξεωσ των 

ψυχικϊν, πνευματικϊν και ςωματικϊν δυνάμεων των παίδων και τθσ Εκνικισ Θρθςκευτικισ 

και Θκικισ αγωγισ αυτϊν, τθν επιςτθμονικιν προπαραςκευιν των μελλόντων νϋ 

ακολουκιςωςιν ανωτζρασ ςπουδάσ, παρζχει ςυγχρόνωσ τθν αναγκαία γενικιν μόρφωςιν 

δια τον κοινωνικόν βίον’’. Σχολειά Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ είναι τα Γυμνάςια, τα Ρρακτικά 

Λφκεια, οι Εμπορικζσ Σχολζσ, τα Αςτικά ςχολεία, οι κατϊτεροι κφκλοι Γυμναςίων, τα 

Ρειραματικά ςχολειά, τα πρότυπα του Διδαςκαλείου Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ, οι Ιερατικζσ 

ςχολζσ, και τα Κατϊτερα επαγγελματικά ςχολεία. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου, 

κακιερϊκθκαν τα 8ετι Γυμνάςια και Ρρακτικά Λφκεια, ςτα οποία ειςάγονται -μετά από 

ειςιτιριεσ εξετάςεισ- μακθτζσ απόφοιτοι τθσ 4θσ τάξθσ Δθμοτικοφ ςχολείου το οποίο 

εξακολουκοφςε να είναι 6τάξιο για όςουσ δεν επρόκειτο να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ 

ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. Ο κατϊτεροσ κφκλοσ του Γυμναςίου, το κοινϊσ λεγόμενο 

Ρρογυμνάςιο, αποτελείτο από πζντε τάξεισ. Στθν 3θ τάξθ Γυμναςίου και Ρρακτικϊν Λυκείων 

μποροφςαν να εγγραφοφν-‘’κατόπιν ευδοκίμων κατατακτθρίων εξετάςεων’’- απόφοιτοι 

6ετοφσ Δθμοτικοφ ςχολείου και ςτθν 6θ τάξθ απόφοιτοι κατωτζρων κφκλων Γυμναςίου.20  Θ 

μεταρρφκμιςθ αυτι του 1937 δεν ολοκλθρϊκθκε, κακϊσ θ ίδια θ κυβζρνθςθ (με υπουργό 

Ραιδείασ τον πρωκυπουργό Ιω. Μεταξά) προχϊρθςε ςε ανακεϊρθςι τθσ. Συγκεκριμζνα, με 

τον Α. Ν 1849 τθσ 26 Ιουνίου 1939 ‘’Ρερί των ςχολείων τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ’’ 

                                                           
15

 Νόμοσ 4397/1929 ΦΕΚ 309
Α
’/24-8-1929. 

16
 Αλ. Δθμαράσ, Θ μεταρρφκμιςθ ό.π. τόμ. Β’  ς. μη’. Βλ. και Σ. Γκλαβάσ, ό.π., ς. 39. 

17
 Γκλαβάσ,  ό.π., ς. 43-44. 

18
 Αλ. Δθμαράσ, Θ μεταρρφκμιςθ, όπ. τόμ. Β’ ς. μκ’. 

19
 ΦΕΚ 263

Α
’ 13.7.1937 

20
 Δ. Αντωνίου, ό.π.,  ς. 74-75. 
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(καταργικθκαν τα ςχολεία του Α.Ν 770/1937 και κακιερϊκθκαν δφο κφκλοι ςχολείων 

Μζςθσ Εκπαίδευςθσ: 6ετισ κατϊτεροσ (περιλάμβανε τα Γυμνάςια που δζχονταν ςτθν Αϋ 

τάξθ κατόχουσ ενδεικτικοφ προαγωγισ από τθ δ’ τάξθ Δθμοτικοφ ‘’κατόπιν ευδοκίμων 

ειςιτθρίων εξετάςεων’’, αλλά και από τθ εϋ και ςτϋ τάξθ, μετά από κατατακτιριεσ και 2ετισ 

ανϊτεροσ (περιλάμβανε τα Λφκεια, με τμιματα κλαςικό και πρακτικό, ςτα οποία γίνονταν 

δεκτοί-μετά από ειςαγωγικζσ εξετάςεισ απόφοιτοι 6ετοφσ Γυμναςίου) που ονομάςτθκε 

‘’Γυμνάςιο νζου τφπου’ ςε αντιδιαςτολι με το 6τάξιο Γυμνάςιο ‘παλαιοφ τφπου’’ του Ν. 

4373/1929.21 Τον Απρίλιο του 1941 τα γερμανικά ςτρατεφματα μπικαν ςτθν πρωτεφουςα. 

Οι επόμενεσ χρονιζσ ιταν πιο επϊδυνεσ για τισ ακθναϊκζσ οικογζνειεσ, οι οποίεσ ιταν 

αναγκαςμζνεσ να παλεφουν για τθν επιβίωςι τουσ. Ειδικότερα, ενϊ το ςχολικό ζτοσ 1941-

1942 είχε κακοριςτεί να αρχίςει τον Ιανουάριο του 1942, άρχιςε ζνα μινα αργότερα και 

ζλθξε τον Δεκζμβριο τθσ ίδιασ χρονιάσ. Το ςχολικό ζτοσ 1942-1943 είχε επτάμθνθ διάρκεια 

(Ιανουάριοσ –Δεκζμβριοσ 1943), ενϊ το αμζςωσ επόμενο (1943-1944) ξεκίνθςε τον 

Σεπτζμβριο, ζλθξε όμωσ τον Φεβρουάριο του 1945.22 Στθν Κατοχι ςταμάτθςαν να 

λειτουργοφν οι Α’ και Β’ τάξεισ των 8ταξίων Γυμναςίων, ζγιναν δθλαδι ςτθν πράξθ 6/τάξια 

τα Γυμνάςια. Ζτςι είχαμε και δεν είχαμε 8τάξια, είχαμε και δεν είχαμε 6τάξια Γυμνάςια 

(Ραπανοφτςοσ) που ςθμαίνει ότι τα Γυμνάςια ωσ το τζλοσ τθσ τριακονταετίασ ιταν 6/τάξια 

αλλά ονομάηονταν 8/τάξια.23  Θ ρφκμιςθ αυτι δεν ολοκλθρϊκθκε  εξαιτίασ του πολζμου με 

ςυνζπεια το 1943 με υπουργικι απόφαςθ ανεςτάλθ θ λειτουργία  των δφο πρϊτων τάξεων 

των 8ταξίων Γυμναςίων που ζγιναν 6τάξια  ςτα οποία με το νόμο 1468 τθσ 3 Ιουνίου 1944  

προςτζκθκαν δφο τάξεισ ωσ εβδόμθ και 8θ.24 Το 1951 με το Α.Ν 1823 τθσ 28 Μαΐου 1951 

‘’Ρερί διαρρυκμίςεωσ των Σχολείων Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ’’ και υπουργό παιδείασ τον Γ. 

Ραπανδρζου κεςμοκετικθκε θ διάρκρωςθ τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ: Τριτάξιο Γυμνάςιο 

(μακθτζσ μετά από ειςιτιριεσ εξετάςεισ από το 6ετζσ Δθμοτικό ςχολείο)  και Τριτάξιο 

Λφκειο με κατεφκυνςθ Φιλολογικό Λφκειο –Φυςικομακθματικό Λφκειο. Θ ρφκμιςθ αυτι 

δεν εφαρμόςτθκε.25 Ζτςι, ωσ το 1959 θ Εκπαίδευςθ είχε επανζλκει ςτο ςχιμα τθσ 

μεταρρφκμιςθσ  του 1929: 6ετζσ Δθμοτικό ςχολείο και 6ετζσ Γυμνάςιο. Με το Ν.Δ 3971 τθσ 

2 Σεπτεμβρίου 1959’’Ρερί Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαιδεφςεωσ και Οργανϊςεωσ τθσ 

Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ και Διοικιςεωσ τθσ Ραιδείασ’’ θ Μζςθ Εκπαίδευςθ αποτελοφνταν 

από 6τάξια Γυμνάςια (Α-Στ) και διακρίνονταν ςε δφο τρίχρονεσ βακμίδεσ: 3χρονο Γυμνάςιο 

και οι τρεισ ανϊτερεσ τάξεισ αποτελοφςαν τθν ανϊτερθ βακμίδα που διαφοροποιείται ςε 

οκτϊ τφπουσ κλαςικό, πρακτικό, τεχνικό, αγροτικό, οικονομικό, ναυτικό, ξζνων γλωςςϊν, 

οικιακισ οικονομίασ, τα απολυτιρια των οποίων ιταν ιςότιμα.26 Και αυτό το πρόγραμμα 

δεν ςτζφκθκε από επιτυχία. Θ Κυβζρνθςθ τθσ ‘’Ενϊςεωσ Κζντρου’’ το 1964 επιχείρθςθ τθ 

ςπουδαιότερθ μζχρι τότε μεταρρφκμιςθ τθ ‘’μεταρρφκμιςθ του 1964’’. Σφμφωνα με το Ν.Δ 

4379/16.10.1964 ‘’Ρερί οργανϊςεωσ και διοικιςεωσ τθσ Γενικισ (Στοιχειϊδουσ και Μζςθσ) 

Εκπαιδεφςεωσ’’ θ Μζςθ Εκπαίδευςθ χωρίηεται ςε δφο αυτοτελείσ κφκλουσ, το 3ετζσ 
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Αρρζνων, Α’ Γυμνάςιο Θθλζων, Ακινα 2004, ς. 25. Εικόνα για  τθν κατάςταςθ των πραγμάτων από το 
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Γυμνάςιο, ςτο οποίο εγγράφονται χωρίσ εξετάςεισ απόφοιτοι του Δθμοτικοφ ςχολείου και 

ςτο 3ετζσ Λφκειο ςτο οποίο εγγράφονται μετά από ειςαγωγικζσ εξετάςεισ απόφοιτοι του 

Γυμναςίου. Θ φοίτθςθ ςτο Νυκτερινό είναι 4ετισ.27 ς. 190. Θ μεταρρφκμιςθ  του 1964 δεν 

ολοκλθρϊκθκε, γιατί θ εγκακίδρυςθ του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ το 1967 τθν κατιργθςε. 

Με τον Α.Ν 129/1967 19.9.1967 ‘’Ρερί οργανϊςεωσ και διοικιςεωσ τθσ Γενικισ 

Εκπαιδεφςεωσ και άλλων τινϊν διατάξεων  καταργικθκαν οι δφο αυτοτελείσ κφκλοι των 

ςχολείων τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ και επανιλκε το 6/τάξιο Γυμνάςιο (διαιροφμενο ςε 

κατϊτερο και ανϊτερο κφκλο με ενιαία διεφκυνςθ.28 Ο ανϊτεροσ κφκλοσ διακρινόταν ςε 

τμιματα Θεωρθτικισ και Θετικισ κατεφκυνςθσ. Στθν Αϋ τάξθ του Γυμναςίου ειςάγονται 

μετά από ειςιτιριεσ εξετάςεισ απόφοιτοι τθσ ςτϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ ςχολείου. Με βάςθ 

τον Ν. 309/1976 ‘’Ρερί οργανϊςεωσ και διοικιςεωσ τθσ Γενικισ Εκπαιδεφςεωσ’’, θ Μζςθ 

Γενικι Εκπαίδευςθ αποτελείται από δφο αυτοτελι ςχολεία, 3ετζσ Γυμνάςιο ςτο οποίο 

εγγράφονται χωρίσ εξετάςεισ απόφοιτοι του Δθμοτικοφ ςχολείου και 3ετζσ θμεριςιο Γενικό 

Λφκειο ςτο οποίο εγγράφονται με εξετάςεισ απόφοιτοι του Γυμναςίου και τετραετζσ 

εςπερινό.29 Με τθν πολιτικι μεταβολι του 1981 επιλκαν αλλαγζσ. Καταργοφνται οι 

ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτο Λφκειο Ρρ. Ν.Ρ 11.11.1981 -323 Α’. κφρωςθ: Ν. 1228/30.1.1982-

15Αϋ). Μετζβαλε τον τρόπο ειςαγωγισ των μακθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

καταργϊντασ τισ Ρανελλινιεσ εξετάςεισ και τα μακιματα επιλογισ των δφο κφκλων και 

ειςάγοντασ από τθν Γ’ τάξθ του Λυκείου τα προπαραςκευαςτικά μακιματα  κατά δζςμεσ 

και τισ Γενικζσ εξετάςεισ. (Ν. 1351/1983).30 

Ζτςι είχαμε και δεν είχαμε 8τάξια, είχαμε και δεν είχαμε 6τάξια Γυμνάςια (Ραπανοφτςοσ) 

που ςθμαίνει ότι τα Γυμνάςια ωσ το τζλοσ τθσ τριακονταετίασ ιταν 6/τάξια αλλά 

ονομάηονταν 8/τάξια (κα καταργθκεί του 1959)ς. 53.   
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