
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ



  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχολικό συγκρότημα των Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας βρίσκεται 

στο κέντρο του νησιού, σχετικά κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, λίγο έξω 

από το χωριό των Καστελλάνων και στεγάζει σήμερα το Γυμνάσιο και το 

Λύκειο της περιοχής. Στο χώρο λειτουργούσε παλιά το μοναστήρι της 

Ζωοδόχου Πηγής με την ομώνυμη εκκλησία που σώζεται μέχρι σήμερα, 

ενώ κάποιες αίθουσες διακοσμούνται ακόμη με αγιογραφίες του 

μοναστηριού. Ιδρύθηκε από τον Πρόσπερο Μαρίνι, ενώ εδώ έζησε κι ένας 

από τους σημαντικούς Κερκυραίους ζωγράφους ο Τεν Φλωριάς



  

Ο Πρόσπερο Μαρίνι ήταν 
Βενετσιάνος κερκυραϊκής 
καταγωγής, ορθόδοξος, 
γεννημένος στη Βενετία το 
1637. Τιμήθηκε από την 
Βενετική δημοκρατία με τα 
αξιώματα του Αγίου Μάρκου 
και του Στολάρχη. Είναι ο 
ιδρυτής του Μοναστηριού 
στους Καστελλάνους Μέσης 
και της Εκκλησίας της 
Χρυσοπηγής.

Ποιός είναι ο Πρόσπερο Μαρίνι



  

 Έλαβε μέρος στους βενετοτουρκικούς πολέμους ως 
κυβερνήτης πολεμικού πλοίου, και διακρίθηκε κατά την 
πολιορκία του Χάντακα της Κρήτης. Όταν τελικά το 1669 ο 
Χάντακας κατελήφθη, ο Πρόσπερο Μαρίνι μετακόμισε εδώ 
στην Κέρκυρα μαζί με άλλους Κρητικούς πρόσφυγες 
ζητώντας άσυλο.  

Ζωή-Μετάβαση στην Κέρκυρα



  

Μορφωμένος και προοδευτικός, για την εποχή του, ο 

Πρόσπερο Μαρίνι μεταφέρει μαζί του ανεκτίμητους θησαυρούς. 

Βυζαντινές εικόνες παλιά βιβλία, υφάσματα, αγάλματα, 

κοσμήματα, χρήματα. Εγκαθίσταται στηνπόλη της Κέρκυρας, 

στο σημερινό αρχοντικό σπίτι του Γιαλλινά στη Σπιανάδα, και 

ασχολήθηκε με εμπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή της 

Μέσης. Στην ιδιοκτησία του περιλαμβάνονταν ελαιοτριβεία, 

κεραμοποιεία, κτήματα αλλά και το μονοπώλιο του αλατιού. Οι 

επιχειρήσεις του εκτείνονταν και στα υπόλοιπα Επτάνησα ως 

και την Πελοπόννησο. 

Η οικονομική δραστηριότητα του



  

  Στις 24/10/1694  ο Πρόσπερο 
Μαρίνι λίγο πριν πεθάνει 
παρήγγειλε με τη διαθήκη του 
την ίδρυση του Μοναστηριού 
στους Καστελλάνους Μέσης για 
8 Έλληνες καλόγερους του 
τάγματος του Αγίου Βασιλείου 
(στον ίδιο χώρο όπου πριν από 
λίγα χρόνια το 1688, ο ίδιος είχε 
ανεγείρει την εκκλησία της 
Υπεραγίας Θεοτόκου).  Ζήτησε 
να τον θάψουν μέσα στην 
εκκλησία του και παρακαλέσε 
την γυναίκα του να φροντίσει τα 
απαραίτητα για την ίδρυση του 
Μοναστηριού

Ίδρυση της εκκλησίας



  

Μετά το θάνατο της γυναίκας του το μοναστήρι θα 

κληρονομούσε την περιουσία του και οι μοναχοί 

θα ζούσαν με το τυπικό και τους μοναστικούς και 

κοινοβιακούς κανόνες του τάγματος. Στη διαθήκη 

του καθορίζοταν ο τρόπος οργάνωσης της μονής, 

ενώ ανέθετε την υψηλή επιστασία στη γυναίκα 

του. Η διαχείρηση βέβαια της περιουσίας της 

Μονής  δεν ήταν καθόλου καλή. Από έγγραφα της 

μονής προκύπτει ότι το 1754  πολλά κτήματά του 

τα είχαν καταπατήσει οι χωρικοί.

Το μέλλον του μοναστηριού



  

Για την ίδρυση του Μοναστηριού ο Μαρίνι άφησε 
τεράστια  περιουσία που την αποτελούσαν χωράφια, 
ελιές, μαγαζιά, αποθήκες και εργαστήρια. Η εκκλησία 
έπαψε να λειτουργεί μετά την ένωση, σύμφωνα με 
πληροφορίες κατοίκων, ενώ οι εναλλαγές των 
κατακτητών στην Κέρκυρα οδηγούν σε δήμευση της 
περιουσίας του μοναστηριού.

Περιουσία του μοναστηριού



  

Προς τιμήν του Πρόσπερο 
Μαρίνι για την κοινωνική και 
φιλανθρωπική δράση του, 
ένας δρόμος της Κέρκυρας 
πήρε το όνομα του.Πρόκειται 
για την οδό Πρόσφορου πάνω 
από τη Σπιανάδα, ενώ 
αντίστοιχη οδός υπάρχει και 
στους Καστελλάνους

Η οδός Πρόσφορου



  

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ (ΤΕΝ) ΦΛΩΡΙAΣ
O Τεν Φλωριάς (1897 - 1969) ήταν Έλληνας ζωγράφος που γεννήθηκε στο 
χώρο του μοναστηριού. Εκεί εγκαταστάθηκε ο πατέρας του , γιατρος στο 
επάγγελμα, όπου μετέτρεψε ένα χώρο του σε ιατρείο και κατοικεία, ερχόμενος 
από την Ιθάκη. Αρχικά σπούδασε στην ιστορική Καλλιτεχνική Σχολή της 
γενέτειράς του, έχοντας δασκάλους τον Γεώργιο Σαμαρτζή και τον Στέφανο 
Τριβόλη. Την εποχή που ο Κωνσταντίνος Παρθένης έμεινε στην Κέρκυρα, ο 
Φλωριάς πήρε μαθήματα απ’ αυτόν.



  

Η ΝΕΑΡΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑ
Από την νεαρή του ηλικία άρχισε να μελετά τη γαλλική γλώσσα και πολύ 
γρήγορα την ιταλική. Ο Τεν απο μικρός φανέρωσε τις εικαστικές του κλίσεις 
με σχέδια και καρικατούρες που σχεδίαζε με μολύβι. Παρά την αντίθεση των 
γονιών του, οι οποίοι τον προόριζαν για συνεχιστή της οικογενειακής 
παράδοσης (γιατρός), γράφτηκε στην Καλλιτεχνική Σχολή. Το 1920, κρυφά 
από τους γονείς του αναχωρεί για την Γαλλία με μόνο εφόδιο τη  ζωγραφική 
του. Εξελίχθηκε σε γνήσιο μποέμ και συνέχισε να ζει “λιτώς, αμερίμνως και 
ευθύμως” μέχρι το τέλος της ζωής του.            

        Τεν Φλωριάς: “Τοπίο”                      Τεν Φλωριάς: Καμίγ Φλαμμαριόν 



  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το 1958 ανέλαβε τη ζωγραφική διακόσμηση της Αίθουσας Τελετών της 

Σχολής Πολέμου στη Θεσσαλονίκη. Άλλα έργα του υπάρχουν στην Εθνική 

Πινακοθήκη της Γαλλίας, στην Εθνική Πινακοθήκη του Βελιγραδίου, στη 

Δημοτική Πινακοθήκη της Κέρκυρας, στην Αναγνωστική Εταιρία και σε 

πολλές ιδιωτικές συλλογές. Η Κερκυραϊκή Πινακοθήκη το 2009 παρουσίασε 

μια αναδρομική έκθεση έργων του

                                          Έργο του Τεν Φλωριά

                             Απεικονίζει την πλαγιά των Αγίων Δέκα 



  

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ

Πέθανε στα 72 του στις 27 Μαρτίου το 1969 και θάφτηκε στο μοναστήρι του 
Πρόσπερου δίπλα στο εργαστήρι-ερημητήρι του.



  

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
Στη διαθήκη του ο Μαρίνι παρήγγειλε εκτός των άλλων να λειτουργήσει μέσα 
στο μοναστήρι ένα σχολείο με έναν δάσκαλο και έναν “επιτηρητή” για έξι 
φτωχούς Έλληνες νέους. Οι νέοι αυτοί κάτω από τον μοναστικό κανόνα και 
κατά το πρότυπο των σεμιναρίων της Ιταλίας, θα έμπαιναν οικότροφοι σε 
ηλικία 12 ετών και θα παρέμεναν ως τη συμπλήρωση των 18 για να 
σπουδάσουν τα ελληνικά και τα λατινικά γράμματα. Στο σχολείο αυτό άφηνε 
την βιβλιοθήκη  του για χρήση των μαθητών. Επίσης, υποχρέωνε τους 
μοναχούς να κάνουν δωρεάν μαθήματα σε όλα τα παιδιά του χωριού των 
Καστελλάνων.

Την εποχή της βενετοκρατίας η παιδεία ήταν υποτυπώδης. Παρ'όλο που η 
Κέρκυρα δεν είχε σχολεία σε όλη αυτή τη μακρά περίοδο το μοναστήρι αυτό 
απέβλεπε στην πλήρη μόρφωση των μαθητών. Η παιδεία βεβαίως ήταν κυρίως 
προνόμιο των παιδιών των ευγενών. 

Επί Αγγλοκρατίας ο χώρος στέγασε τη λεγόμενη Μέση Αγροτική Σχολή κι 
αργότερα το Σχολαρχείο μέχρι το 1932, οπότε και τα σχολαρχεία 
καταργήθηκαν.



ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
• Μοναστήρι-Εκκλησία 

• Ιεροσπουδαστήριο-Οικοτροφείο (Το πρώτο εκπαιδευτήριο της Κέρκυρας)

• Γηροκομείο-Νοσοκομείο (επί Αγγλοκρατίας 1814-1864) 

• Ειρηνοδικείο (Το κτήριο που σήμερα στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο)

• Υποθηκοφυλακείο

• Έδρα του Δήμου Μεσοχωριτών (1866-1914)-Κοινοτικό γραφείο 

• Σύγχρονο Γυμνάσιο-Λύκειο 

•  Βιβλιοθήκη

• Στα κτήριά του στεγάστηκαν επίσης: ιατρείο, φαρμακείο, αγρονομείο, 

ταχυδρομικό γραφείο, αστυνομικός σταθμός, συμβολαιογραφείο και 

σχολαρχείο    



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 





ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
Ο ναός ακολουθεί τα δυτικά πρότυπα και οι διαστάσεις του 
είναι 16,10μ × 7,70μ και το ύψος του περίπου 9μ. Ακολουθεί 
το συνηθισμένο στα Βενετοκρατούμενα  Επτάνησα τύπο της 
απλής μονόκλιτης ξυλόστεγης κεραμοσκέπαστης βασιλικής 
με μια κεντρική εξαγωνική κόγχη στο ιερό



Εσωτερικός Χώρος 
Το εσωτερικό του ναού είναι μικρό και τα δάπεδα του χωρίζονται 
σε τρία επίπεδα. Περιλαμβάνει ένα κυκλικό φεγγίτη, δύο τοξωτά 
παράθυρα, δύο παράθυρα (για τον φωτισμό του κυρίως ναού), 
ένα μικρό τοξωτό παράθυρο (για την ενίσχυση του φωτός), έξι 
κύρια παράθυρα και ένα κωδωνοστάσιο στην πρόσοψη.
 

Τα βασικά στοιχεία εξοπλισμού του κεντρικού χώρου είναι:

Το συγκρότημα των στασιδιών 
Οι δύο ανεμοφράκτες των θυρωμάτων 
Το δάπεδο που είναι πλακόστρωτο με διαγώνια διάταξη πλακών 

Επίσης στο κέντρο του μεσαίου επιπέδου μπροστά στο ιερό 
βρίσκεται ο τάφος του Πρόσπερο Μαρίνι 



  

 

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡΟΥ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ



    Εσωτερικός Διάκοσμος 
Ο εσωτερικός διάκοσμος είναι περιορισμένος

Πάνω από τη δυτική θύρα υπάρχει επιγραφή εγκώμιο στον 
Πρόσπερο Μαρίνι που δείχνει το χρόνο ίδρυσης (1688)

Η ουρανία, η τυπική οροφή των Επτανησιακών εκκλησιών, 
είναι εντελώς απλή

Ένα ξύλινο κυμάτιο περιτρέχει τον τοίχο
 
Το τέμπλο το πιο αξιόλογο στοιχείο της διακόσμησης είναι 
κτιστό με λαξευτά στοιχεία και αποτελείται από τρία μέρη 

Υπάρχουν δύο προσκυνητάρια ξύλινης κατασκευής κοντά στο 
τέμπλο, χαρακτηριστικό της Δυτικής επίδρασης

 



ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 



Τοιχοποιίες 
Στο ναό υπάρχει μορφή λαξευμένης τοιχοποιίας με 
επιχρισμένη αργολιθοδομή. Επίσης συναντάμε μια ανάγλυφη 
διακόσμηση με γεωμετρικά σχήματα , ενώ σε κάποια σημεία 
μάλλον υπήρχε ζωγραφικός διάκοσμος. 





Εικόνες από την Εκκλησία έχουν μεταφερθεί και εκτίθενται στο μουσείο 

Αντιβουνιώτισσας (Βυζαντινό Μουσείο Κέρκυρας), όπως μια εικόνα με τα 

θαύματα του Αγίου Νικολάου, έργο του Κρητικού αγιογράφου Θεόδωρου 

Πουλάκη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο μια προσωπογραφία του 

Πρόσπερου. 

Σύμφωνα με την μαρτυρία του δικηγόρου Παγκράτη Νικολάου πολλά από 

τα υπάρχοντα της βιβλιοθήκης του μοναστηριού καταστράφηκαν κατά τις 

εργασίες που έγιναν στο χώρο του μοναστηριού με σκοπό την έναρξη 

λειτουργίας του γυμνασίου Καστελλάνων Μέσης. Η καταστροφή αυτή 

μέσω της καύσης είχε ως αποτέλεσμα την συσσώρευση αποκαϊδιών στον 

χώρο καλαθοσφαίρισης που έφταναν στο ύψος ανθρώπου.





  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το 1976 με πρωτοβουλία ορισμένων κατοίκων των Καστελλάνων, κατατέθηκε 

πρόταση προς τη νομαρχία για τη παραχώρηση του χώρου, ώστε να ιδρυθούν 

το γυμνάσιο και το λυκείο τα οποια λειτουργούν μέχρι και σήμερα. Το σχολείο 

το χαρακτηρίζει μια δυναμική η οποία αποδεικνύεται τόσο από τον αριθμό των 

μαθητών, που παρουσιάζει μια σταθερότητα στο χρόνο (σήμερα φοιτούν 

περίπου 350 μαθητές σε γυμνάσιο και λύκειο), όσο από τα προγράμματα που 

εκπονούνται κάθε χρόνο και τις επιτυχίες των μαθητών. Το δε εκπαιδευτικό 

προσωπικό είναι άρτια επιστημονικά και παιδαγωγικά καταρτισμένο.



  



Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
● ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

● ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

● ΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ

● ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

● ΒΕΝΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

● ΒΛΑΣΣΗ ΧΑΡΑ

● ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

● ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

● ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

● ΔΕΛΛΗ ΜΥΡΤΩ

● ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

● ΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

● ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

● ΜΕΡΚΟ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ

● ΠΑΚΤΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

● ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

● ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΟΛΗ

● ΠΗΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

● ΠΗΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

● ΣΠΑΤΑ ΚΑΜΕΛΑ

● ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

● ΤΣΙΑΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

        ΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ
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