
Μηχαήλ Κ. Νομικός

Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό,

αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης

της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα.

Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

ακίνητο στην οδό Μένανδρου και Βηλαρά και κτήμα

επτά στρεμμάτων στην περιοχή Πατησίων όπου

έκτισε τo σπίτι του. Ύστερα, πριν πεθάνει άφησε ως

περιουσία στον Δήμο Αθηναίων ολόκληρο το κτήμα

του στα Πατήσια με τον όρο «να ιδρύσει εν τω

κτήματι τούτω οιαδήποτε σχολεία αρρένων και

θηλέων, κατά το νεώτατον σύστημα, εις τα οποία να

τεθεί το όνομα Μιχαήλ Κ. Νομικός» Οι δαπάνες

συντήρησης των «Εκπαιδευτήριων Μ. Κ. Νομικός» θα

καλύπτονταν από εισοδήματα που προέρχονταν από

το ακίνητο της οδού Μενάνδρου και Βηλαρά (οκτώ

διαμερίσματα και δύο καταστήματα).



Αναδρομή στα ιστορικά και 

εκπαιδευτικά δρώμενα της 

περιόδου 1940-1950 στην 

Ελλάδα
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Ύστερα από την απόρριψη του 

Ι. Μεταξά για παραχώρηση 

ελληνικών εδαφών στην 

Ιταλία (28 Οκτώβρη 1940),η 

Ελλάδα δέχεται πολλές 

επιθέσεις από τους Ιταλούς 

και προσπαθεί να αντεπιτεθεί.

Η Ελλάδα καταφέρνει να 

ελευθερώσει Κορυτσά, 

Πόγραδετς, Πρεμετή, Αγίους 

Σαράντα, Δέλβινο, 

Αργυρόκαστρο, Χειμάρα, 

Κλεισούρα.

● Ι



Ύστερα από τον θάνατο του 

Μεταξά αναλαμβάνει ο Α. 

Κορυζής. Οι γερμανοί 

επιτίθενται στην Ελλάδα. 

Εισβολή Γερμανών μετά από την 

κατάρρευση της 

Γιουγκοσλαβικής άμυνας. 

Αυτοκτονία του Α.Κορύζη, 

πρωθυπουργός ο Εμμ. 

Τσουδερός. Η σβάστικα στην 

Ακρόπολη. Ο Μ. Γλέζος

και ο Α. Σάντας κατεβάζουν την 

ναζιστική σημαία στην 

ακρόπολη. Δημιουργία 

αντιστασιακών οργανώσεων 

όπως : ΕΛΑΣ, ΕΚΚΑ, ΠΑΕΝ (η 

οποία ανατίναξε τα γραφεία της 

φιλοναζιστικής οργάνωσης 

ΕΣΠΟ), ΕΔΕΣ, ΕΠΟΝ. 

Πάνδημη κηδεία Κ. Παλαμά. 

Πρώτες συγκρούσεις ΕΛΑΣ-

ΕΔΕΣ.



20 Μαΐου 1944:Ο Γ. Παπανδρέου ως Πρωθυπουργός της 

ελληνικής κυβέρνησης.

Ο Γ. Παπανδρέου υψώνει την ελληνική σημαία στην

ακρόπολη ύστερα από την ελευθέρωση της Αθήνας (12

Οκτωβρίου 1944). Αργότερα ξεσπά εμφύλιος. Τα

Χριστούγεννα φτάνουν βρετανικές ενισχύσεις. Ο Γ.

Παπανδρέου παραιτείται.

8 Μαΐου 1945: Συνθηκολόγηση Γερμανίας.

Επίσης συνθηκολογεί και η Ιαπωνία μετά από τον

Βομβαρδισμό της Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Πολιτική

αστάθεια στην Ελλάδα. Δημοψήφισμα και επιστροφή του

βασιλιά Γεώργιου. Τον διαδέχεται ο αδερφός του Παύλος

ύστερα από τον θάνατό του. Νέα Φάση του εμφύλιου που

θα λήξει στις 30 Αυγούστου στην μάχη του Γράμμου-

Βίτσι.



● Ι



● Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ

● Με το Ν. Διάταγμα 1025/1942 εισάγεται η

υποχρεωτική διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας

στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και με το Ν.

Διάταγμα 1056/1942 εισάγεται και η υποχρεωτική

διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας. Ο Νόμος

1088/1944 επαναφέρει την εξαετή φοίτηση στα

Δημοτικά και Γυμνάσια. Μετά την απελευθέρωση,

καταργείται η υποχρεωτική διδασκαλία της

Γερμανικής και Ιταλικής γλώσσας.

●



Aναδρομή στα Ιστορικά δρώμενα της 

περιόδου 1940 του σχολείου
Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 το Η΄ Γυμνάσιο σχολείο διέκοψε τη

λειτουργία του λόγω της κήρυξης του πολέμου. Αργότερα στο

κτίριο εγκαταστάθηκε βρετανικό εκστρατευτικό σώμα

εφοδιασμού και το σχολείο μεταβλήθηκε σε αποθήκη υλικών

του αγγλικού στρατού. Τον Απρίλιο του 1941, μετά τη

γερμανική εισβολή και επέλαση, οι Άγγλοι στρατιώτες

εγκατέλειψαν το κτίριο, το οποίο λεηλατήθηκε από αγνώστους.

Όταν οι κατακτητές αποφάσισαν να λειτουργήσουν πάλι τα

σχολεία, τα μαθήματα διεξήχθησαν σε ένα τμήμα του σχολικού

συγκροτήματος. Αργότερα, οι κατακτητές χρησιμοποίησαν

ολόκληρο το κτίριο μη παραχωρώντας αίθουσες για τα

μαθήματα. Την περίοδο αυτή, οι μαθητές συνέχισαν την

εκπαίδευσή τους παρακολουθώντας μαθήματα σε άλλα κτήρια

της περιοχής.



● Γ. Η΄Λύκειο Αθηνών, 1979-2000
Το 1979-1980, έπαψε να υπάρχει υποχρεωτική φοίτηση

των αγοριών και κοριτσιών σε διαφορετικά σχολεία.

Όλα τα σχολεία έγιναν μεικτά (“Αρσάκειο”,

“Βαρβάκειο”). Το 1970 αφού καθορίστηκαν τα

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μαθητών και

δόθηκαν γενικές οδηγίες για την εμφάνιση μαθητών

και μαθητριών. Σε περίπτωση παραπτώματος στην

εμφάνιση και στην διατάραξη μαθήματος η τιμωρία

ήταν από “επίπληξη” έως τριήμερη αποβολή, για

ασέβεια τριήμερη αποβολή, πενθήμερη για χρήση

τσιγάρου και για κλοπή αλλαγή σχολική σχολικού

περιβάλλοντος.



Η Ομάδα:Ατίλιο Σεφέρη, Τζέσικα 

Σεϊντινάι,  Ειρήνη Τόκα, Άγγελος Αλίκο, 

Αντέλα Ζοτάι

Πηγές:http://www.alfavita.gr/arthra/8ο-γυμνάσιο-
αθηνών-ένα-ιστορικό-σχολικό-συγκρότημα-των-
πατησίων


