3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Σχολείο και Κτίριο
Το σχολικό κτίριο που στεγάζει το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου θεμελιώθηκε το
1954 επί δημαρχίας Γρηγορίου Κουσίδη, δίπλα ακριβώς στο 1 ο Δημοτικό
Σχολείο Ζωγράφου που το θεμέλιο λίθο του έθεσε το 1930 ο πρωθυπουργός
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Η κατασκευή του διδακτηρίου έγινε δυνατή με τη συμβολή του
Αντιδημάρχου Αθανασίου Δ. Τσεκούρα, ο οποίος φέρεται σε
μεταγενέστερα εντοιχισμένη μαρμάρινη πινακίδα ως μεγάλος ευεργέτης για
τη συνεισφορά του αυτή.
Το σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1957 ως Γυμνάσιο Ζωγράφου.
Το διδακτήριο μισθώθηκε το 1965 από το ΥΠΕΠΘ και λειτούργησε ως
Γυμνάσιο Θηλέων Ζωγράφου. Τα Τέλη της δεκαετίας του 1970 και επί
δημαρχίας Δημητρίου Μπέη κατασκευάστηκε νέα πτέρυγα για την κάλυψη
των αναγκών στέγασης του Β΄ Γυμνασίου Θηλέων Ζωγράφου ( ήδη με το
Β. Δ. 417/72, ΦΕΚ 114 τ. Α΄, το Γυμνάσιο Θηλέων Ζωγράφου είχε
μετονομαστεί σε Α΄ και Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων Ζωγράφου).
Το 1979 με την απόφαση Δ/28516 του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 714/79, τ. Α΄) που
αφορούσε τη μετατροπή των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης σε μικτά, το
Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων μετονομάζεται σε 3 ο Γυμνάσιο Ζωγράφου και το Β΄
Γυμνάσιο Θηλέων σε 4 ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Δεδομένης δε της από το
1976, επί υπουργίας Γ. Ράλλη, λειτουργίας της Μέσης Εκπαίδευσης σε δυο
τριετείς κύκλους σπουδών, τα 3 ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο και 4ο
Λύκειο Ζωγράφου λειτουργούν στον ίδιο χώρο με εναλλασσόμενο ωράριο.
Κατά το έτος 1993, με την 5820/21-9-93 απόφαση του Νομάρχη Αθήνας
τα 4ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο Ζωγράφου μεταστεγάστηκαν σε νέο
διδακτήριο (Γρηγορίου Αυξεντίου 174 και Βακτριανής 99, στα Ιλίσια).
Στους χώρους που ελευθερώθηκαν μεταφέρθηκε το 7 ο Γυμνάσιο
Ζωγράφου και λειτούργησε από τις 14-9-1993. Το 7ο Γυμνάσιο
Ζωγράφου λειτουργούσε από την ίδρυσή του 11-9-1989 (Πράξη 1η ) σε
προκατασκευασμένες αίθουσες επί των οδών Νικολάου Πλαστήρα 29 και
Γ. Ζωγράφου.
Με την ίδρυση του 7ου Λυκείου Ζωγράφου κατά το σχολικό έτος
1996-1997, το κτιριακό συγκρότημα εξυπηρετούσε ξανά τέσσερα σχολεία με εναλλασσόμενο ωράριο.
Από το σχολικό έτος 2003-2004 όλα τα σχολεία του συγκροτήματος λειτουργούν σε πρωινή βάρδια (τα
Λύκεια προηγήθηκαν μια χρονιά).
Από το σχολικό έτος 2011-2012 τα σχολεία του συγκροτήματος συγχωνεύτηκαν και λειτουργούν ως 3 ο
Γυμνάσιο (το 3ο και το 7ο Γυμνάσιο) και 3ο Λύκειο (το 3ο και το 7ο Λύκειο) σε πρωινή βάρδια στο ίδιο
κτιριακό συγκρότημα.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 7 ου Γυμνασίου στη διεύθυνση: 7gym-zograf.att.sch.gr

